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   والخليج سورية بنك
  شركة مساهمة مغفلة سورية عامة 

  لومات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات حول المع
  ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  (غير مدققة)
    

  معلومات عامة  -١

/م.و) ٣٢( رقم الوزراء جملس رئاسة قرار مبوجب هلا الرتخيص مت عامة سورية مغفلة مسامهة شركة هو "البنك" م.م.ش واخلليج سورية بنك إن
 بالسجل ، مسجلة٢٠٠٧ شباط ١٠ بتاريخ الصادر أ.ل/١٠٥ رقم املركزي سورية مصرف إدارة جلنة وقرار ٢٠٠٦نيسان  ١٣الصادر بتاريخ 

 لعام ٢٣ رقم مصرف سورية املركزي ونظام النقد األساسي أحكامو  لقانون وختضع.٢٠٠٦ لعام الثاين تشرين ٢١ بتاريخ ١٤٧٦٥رقم التجاري
 لدى احلكومة مفوضية لدى البنك تسجيل مت. ٢٠٠٧ لعام ٣٣ رقم التجارة وقانون نفيذيةالت وتعليماته ٢٠٠١ لعام ٢٨ رقم والقانون ٢٠٠٢

  .٢٠٠٧ شباط ١٠ تاريخ ١٤ رقم حتت املصارف

 مت وقد الواحد، للسهم سورية لرية ٥٠٠ مسيةإ بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠قدره برأمسال البنك تأسس
 سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ٦,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إىل ٢٠٠٧ أيلول ١٦ بتاريخ ليصل املال رأس زيادة

 لتصبح البنك أسهم جتزئة على املوافقة متت ،٢٠١١ نيسان ٢٦ بتاريخ للمسامهني العادية غري العامة اهليئة اجتماع خاللد. الواح للسهم

 .٢٠١١ حزيران ٢٧خ تاري ١٨٨٣ رقم اإلقتصاد وزارة قرار مبوجب وذلك الواحد للسهم وريةس لرية ١٠٠ بقيمة سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 قبل من البنك رأمسال زيادة على املوافقة متت حيث الزيادة املدفوع بعد البنك رأمسال من %٢٤,٤٧ نسبته ما املتحد اخلليج بنك حصة تبلغ

 البنك رأمسال ليصبح سورية ريةل ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بلغمب ٢٠١٥آذار  ١٩ بتاريخ عقداملن العادية غري العامة اهليئة اجتماع يف املسامهني

  ختاري حىت سهم ٨,٥٠١,٤٠٥ـ ب االكتتاب مت .هوتعديالت ٢٠١٠ للعام ٣ رقم القانون ملتطلبات وفقاً  سورية لرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما املدفوع املال رأس أصبح ذلكوب االكتتاب قيد املتبقية األسهم زالت وال (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠
 .مسه ٣٨,٥٠١,٤٠٥ اىل مقسم سورية لرية ٣,٨٥٠,١٤٠,٥٠٠ مبلغ

 فرع ١١ وعددها السورية العربية اجلمهورية داخل وفروعه دمشق يف الرئيسي مركزه خالل من واملالية املصرفية األعمال مجيع بتقدمي البنك يقوم

 .والالذقية ومحص ومحاه وطرطوس وحلب دمشق وريف دمشق يف موزعة ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما مرخص

ر بعد موافقة مصرف سورية املركزي، حيث مت تسليم فرع الزو  ودير ومحص التل يف ٢٠١٢ عام خالل للبنك فروع ثالثة يف اً تمؤق العمل إيقاف مت لقد
 فروع الثالثة واملوافقة على اإليقاف املؤقت.مع استمرار سريان رخصة ال ٢٠١٦دير الزور خالل العام 

 .أيار ٢٩ شارع - دمشق - السورية العربية اجلمهورية هو املسجل الرئيسي البنك عنوان إن

 .٢٠٠٧ حزيران ١٣ بتاريخ املصريف نشاطه مبمارسة البنك بدأ

 .املالية لألوراق دمشق سوق يف مدرجة البنك أسهم إن

للمصرف والذي بدورهم وافقوا على  املالية البيانات على نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي باملوافقة والتوقيع على تفويض اإلدارة جملس وافق
 .٢٠١٨تشرين الثاين  ١٣بتاريخ  ٢٠١٨ أيلول٣٠ يفأشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال البيانات املالية للمصرف
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 المحاسبية السياسات  -٢

 ساسية هي مدرجة أدناه:ن السياسات احملاسبية األإ

  :األجنبية العمالت  (أ)

املالية (عمالت أجنبية) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات.  علوماتإن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة إعداد امل
   عار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايلبتاريخ كل بيان وضع مايل يتم حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية على أساس أس

األول  كانون  ٣١كما يف  لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف   لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦ تحيث بلغ
ساس أسعار القطع السائدة يف التاريخ الذي مت أها على ساس القيمة العادلة يعاد حتويلأالبنود غري املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على  إن. )٢٠١٧

  ساس الكلفة التارخيية بعملة أجنبية ال يعاد حتويلها.أن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على إفيه حتديد القيمة العادلة. 
قطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة اخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيها، باستثناء فروقات ال وأ رباحتقيد فروقات القطع يف األ

رصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها يتم أبعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل 
ومن مث تقيد يف بيان الدخل عند التفرغ  لكيةأجنبية ضمن حقوق امل تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر وإظهارها يف حساب فـروقات حتويل عمالت

  عن صايف املسامهة.

  لغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية:إاالعرتاف و   (ب)

يتم االعرتاف املبدئي يتم االعرتاف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسة، بالتاريخ الذي نشأت فيه. و 
  داة.يف الشروط التعاقدية لأل جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه البنك فريقاً 

ودات واملطلوبات جراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار املوجإن تكاليف إيتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. 
ضافتها أو تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات إاملالية (باستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ) يتم 

ملوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل جراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء اإتكاليف ما أحسبما ينطبق، عند االعرتاف املبدئي. املالية، 
ا فوراً   .يف بيان الدخل بيان الدخل فيتم االعرتاف 

املايل يف صل ّول األحيصل، أو عندما يتم إلغاء االعرتاف من قبل البنك بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األ
إذا مل حيول البنك أو حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية  مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل إىل منشأة أخرى. عملية تتضمن حتويل

ا يف األأعلى األصل املنقول، جيب  بالسيطرةواستمر صل األ وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم صل ن يعرتف البنك حبصته احملتفظ 
املايل وكذلك صل ن يستمر البنك باالعرتاف باألأاملايل املنقول، جيب صل حافظ البنك بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية األ ذاإدفعها. 

  االعرتاف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة.
ية لألصل وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن بيان االعرتاف بأصل مايل بالقيمة املطفأة، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرت  إلغاءعند 
  .الدخل

ا ال تفي أطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث أال يتم إلغاء االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات 
طفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية إبدل السندات املذكورة و  وات واحلسومات الناجتة عن عمليةاالعرتاف. يتم تأجيل العال إلغاءبشروط 

  لالستحقاقات املمددة.
ا. يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة البنك مبطلوبات مالية فقط عند اإل قبليتم إلغاء االعتـراف من  عفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة 

من يل الذي مت إلغاء االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع، مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املنقولة أو االلتزامات املتكبدة ضالدفرتية لاللتزام املا
  .بيان الدخل
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  تصنيف املوجودات املالية:  (ج)

تبقاة لتاريخ االستحقاق، قروض وتسليفات، متوفرة للبيع، أو يل، يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعا لتصنيفها إما كـ : مسو الحقًا لالعرتاف األ
  .بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  استثمارات يف أوراق مالية مستبقاة لتاريخ االستحقاق:
ن البنك لديه إو االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت 

ا حلني االستحقاق، واليت ال تكون حمددة على النية اإل   ساس القيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو كمتوفرة للبيع.أجيابية والقدرة على االحتفاظ 

  ساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.أيتم قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على 

  استثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات:
ن البنك إراق مالية كقروض وتسليفات هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت و أو االستثمارات يف 

ا حلني االستحقاق.   لديه القدرة على االحتفاظ 
  ساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.أتسليفات على راق مالية كقروض و أو يتم قياس االستثمارات يف 

  استثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع:
ن سندات املسامهة غري املدرجة اليت ال إ. خرىاالستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية األ

ساس القيمة العادلـة وتدرج أالعادلة بشكل موثـوق يتم تسجيلها بالكلفة. يتم تسجيل باقي االستثمارات املتوفرة للبيع على  ميكن تقييم قيمتها
  غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر. األرباح أو اخلسائر

ا كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف القيمة العادلة عيد تصنيفهأدين متوفرة للبيع  أدواتيتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف 
  الدين.داة على مدى العمر املتبقي ألكتعزيز للعائد طفاؤها  إدين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم  أدواتالستثمارات يف 

  التحديد على أساس القيمة العادلة من خالل بيان الدخل :
  القيمة العادلة من خالل بيان الدخل  يف أي من احلاالت التالية: أساسبات مالية على يقوم البنك بتحديد موجودات ومطلو 

  التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة ؛ أو  إعدادوتقييم املوجودات أو املطلوبات و  إدارةيتم   •
  ك ؛ أولذل ن التحديد يلغي أو يقّلل إىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفاً إ  •
  لذلك. ن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفاً إ  •

  املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية:  (د)

  حقوق ملكية :أو  التصنيف كدين
لية أو حقوق ملكية بناء على جوهر االتفاقيات التعاقدية والتعريف يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق امللكية اليت يصدرها البنك كمطلوبات ما

  لاللتزام املايل وألداة حقوق امللكية. 
ا. يتم االعرتاف بأدوات حقوق امللكية الصادرة  موجوداتحقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أداة  املنشأة بعد خصم مجيع التزاما

  املقبوضة صايف من تكاليف اإلصدار املباشرة.  عن البنك بقيمة العائدات
ا واقتطاعها من حقوق امللكية. ال يتم االعرتاف بأي ربح أو خسارة يفأإذا  بيان  عاد البنك شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، فيتم االعرتاف 

  الدخل عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك.
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قاً تم تصنيف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (سندات قابلة للتحويل) الصادرة عن البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية أو أداة حق ملكية وفي
بت أو ن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل مبلغ نقدي ثاإجلوهر االتفاقيات التعاقدية وتعريف االلتزام املايل وأداة حقوق امللكية. 

  أصل مايل آخر مقابل عدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك هو مبثابة أداة حق ملكية.
  املطلوبات املالية :

ا بغرض املتاجرة وال يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، يتم قياسها الحقاً  بالكلفة املطفأة  املطلوبات املالية اليت ال حيتفظ 
  مال طريقة الفائدة الفعلية.باستع

يمة العادلة من يتم حتديد املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  عندما حيتفظ بااللتزام املايل بغرض املتاجرة أو يتم حتديده بالق
 .خالل بيان الدخل

  من خالل بيان الدخل  عند االعرتاف األويل إذا:ن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة إ
 كان مثل هذا االعرتاف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ؛ أو 

 ا وتقييم إمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو االثنني معًا واليت يتم  اً كان االلتزام املايل ميثل جزء ساس القيمة ها على أئداأدار
 وفق ذلك األساس ؛ أو العادلة وفقاً السرتاتيجية موثقة إلدارة املخاطر للبنك، وتقدم املعلومات حول اجملموعة داخلياً 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان  من عقد حيتوي على مشتق مدمج أو أكثر، وكان العقد املختلط بكامله حمدداً  اً كان االلتزام املايل ميثل جزء
 .٩مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم   الدخل

  :موجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  (ه)

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القي م الدفرتية تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة أو بالقيمة العادلة أيهما أقل. يف 
ا أي خسارة تدين للموجودات اليت آلت م لكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا

  يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت). 

ي أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة. تقيد خسارة تدين القيمة إن كانت القيمة العادلة للموجودات بشكل إفراد
ض لوفر إعادة حاًال يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقييم،  ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفي

  اً).التقييم (املقيد سابق
القيمة  أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن حبيث أن حاليف 

سنوات سابقة. يتم قيد عكس الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف 
ارة تدين خسارة تدين القيمة حاًال يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خس

  القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً). 

  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية :  )و(

ما إملوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي البنك تقاص ا
  ن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.أما إالقيام بالتسوية على أساس صايف القيمة و 
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 :قياس القيمة العادلة لألدوات املالية   )ز(

السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تاريخ ن القيمة العادلة هي إ
  .القياس

ذها يف االعتبار عند عملية يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استنادًا إىل خصائص األصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق بأخ
  تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس.

ماد تقنيات يقوم املصرف باعتماد أسعار السوق بتقييم أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط، إذا مل يكن سوق األداة نشطًا يقوم املصرف باعت
  ى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.لقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األقص

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: IFRS 13حدد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 
 املستوى األول: األسعار املعلنة (غري املعدلة) ألصول والتزامات متطابقة يف أسواق نشطة؛ -
تضمن يف املستوى األول الذي يتم رصده لألصل وااللتزام؛ سواًء بصورة مباشرة (مثل األسعار) املستوى الثاين: معلومات غري السعر املعلن امل -

 أو غري مباشرة (أي مشتقة من األسعار)؛
  املستوى الثالث: معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إىل تلك املرصودة من السوق (معلومات غري منظورة). -

  :تدين قيمة املوجودات املالية  )ح(

املوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل بيان الدخل، لناحية وجود  يتم تقييم يف تاريخ كل بيان وضع مايل
األويل جراء القيد إمؤشرات تدين يف قيمتها. يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد 

  ن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت.إللموجودات، 
ن تواجه اجلهة املقرتضة أو أأو جمموعة أصول مالية اخنفضت قيمتها، على الصعوبات املالية اليت ميكن  مالياً  صالً أن أدلة املوضوعية على تشتمل األ

  خذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف أدوات مالية مماثلة.ضافة إىل األإ املصدرة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية،
  املسجلة بالكلفة املطفأة، يأخذ البنك بعني االعتبار األصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي.صول عند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة األ

وي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة االسرتدادية اطفأة حتدد مبا يسن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على أساس الكلفة املإ
ن م ابقاً املقدرة. تقيد اخلسائر يف بيان الدخل. إذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة، يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة س

ن تبلغه الكلفة املطفأة فيما أفرتية لألصل املايل بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن خالل بيان الدخل ضمن حدود ان القيمة الد
  لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة.

 موضوعياً دليال ً  بالنسبة إىل أدوات حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة إىل ما دون تكلفتها أو االخنفاض الذي يستغرق وقتا طويالً 
  على اخنفاض القيمة.

يتم  لكيةيف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق امل ن اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً إبالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع، ف
ن أي إلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية. قيدها يف بيان الدخل عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طوي

ن أي زيادة يف إزيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات دين متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ال تقيد يف بيان الدخل. 
  حلصول خسارة تدين يف القيمة، تقيد يف بيان الدخل. القيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة



 

 - ١٥ -

  قروض وتسليفات:  )ط(

ا للمتاجرة.  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد، غري االستثمارات يف أوراق مالية، وغري حمتفظ 
تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبق. تسجل الديون الرديئة تقيد القروض والتسليفات على أساس الكلفة املطفأة بعد 

ا.وك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األوذلك لوجود شكستحقاق واملشكوك بتحصيلها على أساس اال   صلية و/أو عائدا

  كفاالت ماليـة:  )ي(

جراء دفعة إن مدين معّني عجز عن جراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت ألإن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على البنك إ
  شكال قانونية للمقاضاة (كفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين).أن تأخذ عدة أدين. ميكن هلذه العقود أداة مستحقة مبوجب شروط 

حتمل يف الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة والقيمة  ادلة، والحقاً على أساس قيمتها الع تقيد مطلوبات الكفاالت املالية أولياً 
  جراء دفعة من جراء الكفالة ). إاحلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل 

  :املادية الثابتة املوجودات  (ك)

  ن وجدت. إد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، على أساس الكلفة التارخيية، بع املادية الثابتة املوجوداتتظهر 
راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستعمال طريقة اء تكلفة املوجودات، باستثناء األالثابتة املادية إلطف وجوداتيتم احتساب استهالك امل

  ما يلي:املعنية ك موجوداتملقدرة للالقسط الثابت على مدى مدة اخلدمة ا
   سنة       
  ٤٠- ٢٠    مباين    
  ١٠-٧   مكتبية وأثاث ومعدات جتهيزات    
  ٧   وسائل النقل    
  ٥   احلاسب اآليل أجهزة    

اية كل عام، يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف التقديرات بأثر مستقبلي.   يف 
يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم املادية الثابتة  وجوداتي من املأجتة عن استبعاد واخلسائر الناأن األرباح إ

  .تسجيلها ضمن بيان الدخل

  :امللموسة غري املوجودات  (ل)

  .وجدت إن مةالقي يف التدين ومؤونة اإلطفاء املرتاكم تنـزيل بعد الكلفة بسعر امللموسة غري املوجودات تظهر
  : يلي كما اإلنتاجية األعمار مدى على ةلموسامل غري املوجودات إطفاء جيري

   سنة       
  ٥   احلاسوب برامج    

  اء الشهرة):نملموسة وغري ملموسة (باستث موجوداتالتدين يف قيمة   )م(

اية كل فرتة تقرير، يقوم البنك مبراجعة القيم الدفرتية مل  وجوداتي مؤشر بإن تلك املأامللموسة لتحديد فيما إذا كان يوجد  امللموسة وغري وجوداتهيف 
ا خسارة تدين يف قيمتها. أقد    ن وجدت).إلتحديد مدى خسارة تدين القيمة ( ن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لألصل إصا



 

 - ١٦ -

البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، يتم حسم التدفقات القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة 
املخاطر املالزمة النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد و 

  تدفقات النقدية املستقبلية.لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات ال
نـي نقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدإقـل من قيمته الدفرتية، يتم صل أإذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لأل

 هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر بقيمة إعادة التقييم، ويف ال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً إيف بيان الدخل،  القيمة حاالً 
  إعادة التقييم ( املقيد سابقاً).

ن تصل إىل التقدير املعّدل أ، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) إىل انعكست خسارة تدين القيمة الحقاً  يف حال
ن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة أفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ن القيمة الدألقيمتها االسرتدادية، لكن حبيث 

إذا كان األصل املختص  إاليف بيان الدخل،  لألصل ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً 
 يم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً).بقيمة إعادة التقي مسجل دفرتياً 

ارات على ن القيمة العادلة ملمتلكات البنك اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خممين العقإ
ة يف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى أساس القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشرتي راغب أساس توافق السوق من خالل املقا رنة مع عمليات مشا

  وبائع راغب، أي يف غري عمليات البيع القسرية أو التصفية بعد تعديل عامل عدم السيولة وقيود السوق.

اية اخلدمة للموظفني:  )ن(   مؤونة تعويضات 

 مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسة. متثل هذه إن البنك مسجل يف
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماع ية. املسامهات اتفاق البنك مع موظفيه حول تعويض 

اية اخلدمة.ليس على ال   بنك أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  املؤونات:  )س(

ن يتوجب أنه من احملتمل أترتب على البنك موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، و  - نتيجة حدث سابق -  يتم قيد املؤونات إذا
دفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال نسبة قبل يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التب. جراء تدفق منافع اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجإ

  الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزام، حسبما ينطبق.

  عباء:ات واأليرادحتقق اإل  )ع(

خذ باحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة، باستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون الستحقاق، مع األاعباء الفوائد على أساس أات و إيرادتقيد 
ا فقط عند حتقق اسرتدادها. تتضمن  والرديئة مشكوك بتحصيلها، العادية الفوائد إطفاء احلسومات  أعباءات و إيراداليت يتم االعرتاف بعائدا
  وات.والعال

من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية أو مطـلوبـات مـاليـة ( مثل العموالت  أساسـياً  رسـوم والعـموالت اليت تشكـل جزءاً ات وأعباء الإيرادن إ
  عباء الفوائد.أات و إيراددراجها ضمن إوالرسوم املكتسبة على القروض ) يتم 

  املعنية. عند تنفيذ اخلدمات األخرىات الرسوم والعموالت إيرادتقيد 
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  ضريبة الدخل:  )ف(

  متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

من صايف األرباح  % ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسب البنك مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 
  .٢٠١٧كانون األول   ٢٠تاريخ  ٤٦بة تعود لرسم إعادة اإلعمار وفقاً ألحكام القانون من قيمة الضري %١٠، باإلضافة إىل اخلاضعة للضريبة

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز تنـزيلها  بيان الدخل ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف 
  من الوعاء الضرييب.

لية والقيمة املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف البيانات املاإن الضرائب 
تزام الضرييب أو حتقيق اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االل

  املوجودات الضريبية املؤجلة.

ما يتم يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبال. بين
  غ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبال

مكانية االستفادة من تلك املوجودات إويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم  املالية علوماتيتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ امل
  الضريبية جزئياً أو كلياً.

  النقد وما يوازي النقد:  )ص(

ا األصلية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية  دية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهرهو النقد واألرصدة النق (استحقاقا
ا األصل ية ثالثة واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات البنكية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات البنكية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(استحقاقا

  .) واألرصدة املقيدة السحب أشهر فأقل

  حصة السهم من األرباح:  )ق(

سهمه العادية. يتم احتساب حصة يعرض البنك معلومات حول حصة السهم من األرباح األساسية وحصة السهم من األرباح املخفضة بالنسبة أل
سهم العادية املتداولة لبنك على املعدل املوزون لعدد األالعادية ل سهمملة األالسهم من األرباح األساسية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العائد حل
سهم سهم العادية واملعدل املوزون لعدد األيل الربح أو اخلسارة على محلة األخالل الفرتة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح املخفضة عرب تعد

  سهم املمنوح للموظفني، حسبما ينطبق.م العادية واليت تتضمن خيار األسهة على األالعادية املتداولة جلميع تأثريات التخفيضات احملتمل
  
  أسس اإلعداد  -٣

تصـنيف  متملبـدأ التكلفـة التارخييـة باسـتثناء املوجـودات املاليـة املتـوفرة للبيـع والـيت تظهـر بالقيمـة العادلـة.  إعداد املعلومات املالية املرحلية املـوجزة وفقـاً  متلقـد 
  ٠تبويبها يف املعلومات املالية مبوجب ترتيب تقريـبـي تبعاً لسيولتها النسبية متجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها و احلسـابات يف املو 

  ، وعملة االقتصاد.التشغيلية للبنكعملـة التظهر املعلومات املالية باللرية السورية (ل.س.)، 
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  فتراضاتواال للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

ري املتوفرة يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غ
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة. وقد  ختتلف النتائج الفعلية من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

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

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

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
خماطر التسبب  ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ بيان الوضع املايل، واليت قد ينتج عنها

  الت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية:بتعدي

  االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات 
عن  يقوم املصرف دوريًا مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها. عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة

يستعمل املصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات النقدية املقدرة اليت تنتج اخنفاض يف القيمة، 
من حمفظة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد، أو إىل وجود أوضاع 

  م قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته.اقتصادية ذات صلة بعد
لى تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي ع

ة لتلك املتعلقة باحملفظة. عند تقدير تدفقات النقدية، يقوم املصرف مبر  اجعة دورية للمنهجية وللتقديرات املستعملة وجود اخنفاض يف القيمة مشا
من جهة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة واخلسائر الفعلية 

  أخرى.
 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

ا . باعتقاد اإلدارة، ال توجد موجوداتاجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لل يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

 مبدأ االستمرارية:

بتقييمها على جمموعة من قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية. اعتمدت اإلدارة 
ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية،  املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

املالية على أساس مبدأ  علوماتفقد مت إعداد امل فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بناًء عليه
  االستمرارية.

ا وجوداتاملإعادة تقييم   الضريبية املؤجلة غري املعرتف 

ا. ويعرتف باألصل الضرييب املؤجل غري املعرتف به  وجوداتبنهاية كل دورة مالية بإعادة تقييم امل املصرفيقوم  الضريبية املؤجلة غري املعرتف 
  ىل احلد الذي يكون من احملتمل أن يسمح الربح الضرييب املستقبلي باسرتداد األصل الضرييب املؤجل.سابقاً إ
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 مصرف سورية المركزيأرصدة لدى و  نقد  -٥

 يلي: يتضمن هذا البند ما
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في         
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.      ل.س.        

    ٣,٤٠٠,٨٧٠,٩٩٠    ٢,٢٢٩,٦٤٢,١١٠    يف اخلزينة نقد
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    ١١,٤١٦,٣٠٥,١٨٥    ٥,٩٣٨,٥٦٥,٩٠١  حسابات جارية وحتت الطلب  
   -      ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠  )استحقاقها األصلي خالل فرتة تزيد عن ثالثة أشهر( ألجل ودائع  

    ١,٨٩٥,٧٨٧,٧٩٧    ١,٩٥٦,٣٤٣,٩٤٤  احتياطي نقدي الزامي  

    ١٦,٧١٢,٩٦٣,٩٧٢    ١٠,٥٦٠,٥٥١,٩٥٥    اجملموع

 رصيد بلغ وقد فوائد، دون من ودائع شكل على املركزي سورية مصرف لدى إلزامي باحتياطي االحتفاظ البنك على املصارف، وأنظمة لقوانني وفقاً 

 ودائع متوسط من %٥ نسبة ميثل الذيو  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ١,٩٥٦,٣٤٣,٩٤٤ مبلغ املركزي سورية مصرف لدى االحتياطي

 مبلغ مقابل ( ٢٠١١ للعام أيار ٢ بتاريخ الصادر ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار إىل باالستناد وذلك العمالء

  .التشغيلية بنكال أنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن. )٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١,٨٩٥,٧٨٧,٧٩٧

(غري  ٢٠١٨أيلول  ٣٠بالدوالر األمريكي خالل فرتة التسعة أشهر يف  %٣,٨٨أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة لدى مصرف سورية املركزي  تبلغ
  مدققة).

  
 أرصدة لدى المصارف  -٦

 يلي : يتضمن هذا البند ما
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في       
    المجموع      خارجية رفمصا      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٣,٥١١,٤٠٧,٠٢٨    ٥٣٧,١١٢,٠١٣    ٢,٩٧٤,٢٩٥,٠١٥  الطلب حتتو  جارية حسابات

  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 
    ١٨,٠٤٧,٠٩٠,١٩٦    ٨٢٦,٣٩١,٤١٠٦,    ١١,٦٣٦,٦٩٨,٣٧٠  أقل) أشهر أو ٣خالل فرتة   

    ٢٢٤٢١,٥٥٨,٤٩٧,    ٦,٩٤٧,٥٠٣,٨٣٩    ١٤,٦١٠,٩٩٣,٣٨٥    
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    (مدققة) ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٧,٩٤٧,٢٧٨,٩٧٠    ١,٦٢٧,٢٥٨,٤٤٦    ٦,٣٢٠,٠٢٠,٥٢٤  الطلب حتتو  جارية حسابات

  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 
    ١٥,٧٣٩,٧٦٦,٤١٨    ٠٨٠,٤١٨,٥,٢١٠    ١٠,٥٢٩,٦٨٦,٠٠٠  أقل) أشهر أو ٣خالل فرتة   

    ٢٣,٦٨٧,٠٤٥,٣٨٨    ٦,٨٣٧,٣٣٨,٨٦٤    ١٦,٨٤٩,٧٠٦,٥٢٤    

 لرية ٧,٩٤٧,٢٧٨,٩٧٠مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ٣,٥١١,٤٠٧,٠٢٨ فوائد تتقاضى ال اليت املصارف لدى األرصدة بلغت

 .)٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية

 ٢٠١٤خالل العام  البنك سدد حيث ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ٢٨,٥٢٣,٨٣٨مبلغ  خارجية رفمصا عن املدفوعة الكفاالت بلغت

 بلغت بينما التوايل، على يورو ٣٥,٢٣٢و يورو ٢١,١٤٩ بقيمة األجنبية بالعمالت خارجيتني كفالتني مقابل عنه صادرتني كفالتني

 قيمة بتعويض البت حلني املدفوع املبلغ قيمة كامل لتغطية مؤونات تكوين مت دوق .٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٢٩,٣٢٥,٥٨٠

  .املرحلي املوجز الدخل بيان يف الظاهر متنوعة خمصصات بند ضمن املؤونة مصروف تسجيل مت وقد املسددة، الكفاالت

   يتم تشكيل أي مؤونة إضافية. . وعليه ملصرف العمالت هلا بسبب تغري أسعارنتجت الزيادة يف الكفاالت اخلارجية املدفوعة واملؤونة املقابلة 
 :ة املدفوعةيبني اجلدول التايل رصيد حمفظة الكفاالت اخلارجي

  محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعة:
 يلي: يتضمن هذا البند ما

  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١   
    .ل.س      ل.س.    

     ٢٩,٣٢٥,٥٨٠        ٢٨,٥٢٣,٨٣٨   ة املدفوعةالكفاالت اخلارجيرصيد حمفظة 

  )  ٢٩,٣٢٥,٥٨٠(  )  ٢٨,٥٢٣,٨٣٨(  ة املدفوعةالكفاالت اخلارجيخمصص حمفظة 

     -          -      
  ة المدفوعة:الكفاالت الخارجيحركة مخصص محفظة 
 يلي: يتضمن هذا البند ما

  ألولكانون ا  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١   
   ل.س.      ل.س.    

      ٣٠,٥١٢,٤٠٥        ٢٩,٣٢٥,٥٨٠   الرصيد يف بداية الفرتة / السنة
 )  ١,١٨٦,٨٢٥  (  )    ٨٠١,٧٤٢  (  تأثري فروقات أسعار الصرف

اية الفرتة / السنة       ٢٩,٣٢٥,٥٨٠       ٢٨,٥٢٣,٨٣٨    الرصيد يف 
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 لدى المصارف ودائع  -٧

 يلي : ذا البند مايتضمن ه
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠    -      ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠  أشهر) ٣أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 

    ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠    -      ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠    
  

    (مدققة) ٢٠١٧ول األ كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    -      -      -    )أشهر ٣أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 

      -      -      -    
  
 التسهيالت االئتمانية المباشرةصافي   –٨

  يلي: يتضمن هذا البند ما
  ألولكانون ا  ٣١كما في          أيلول ٣٠كما في         
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

  الشركات الكبرى:
      ٢٢,٧٩٩,٣٧١        ٧,٩٩١,٩٧٥    سندات حمسومة  
      ٦٩٦,٢٦٠,٠٤٤        ٦٧٤,٠٨٩,٧٠٨   جارية مدينة حسابات  
      ٢١,٩٤٠,٩٧٤,٩٥١        ٢٣,٧٣٣,٨٩٤,١٦٥    وسلف قروض  
      ٢,٥٧٥,٧٣٩        ٢,٧٤٩,٥٥٤    حسابات جارية مدينة بالصدفة  
      ٢٢,٦٦٢,٦١٠,١٠٥        ٢٤,٤١٨,٧٢٥,٤٠٢      

  األفراد:
      ٤٤٦,٣٥٦,٨٤٤        ٤٤٤,٩٩٣,٧٧٢    قروض وسلف  
        ٢,٦٠٠          ٥٥٥    حسابات جارية مدينة  
      ٤٤٦,٣٥٩,٤٤٤        ٤٤٤,٩٩٤,٣٢٧      

      ٢٣,١٠٨,٩٦٩,٥٤٩        ٢٤,٨٦٣,٧١٩,٧٢٩    إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
 )    ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦  (  )  ٨,٤٨٥,٠٩٧,٧٥٣  (  قة (حمفوظة)معل فوائد  
 )    ٤٤٤,٣٧٤,٠٤٣  (  )  ٥١٧,٦٥٦,٠٨٨  (  املباشرة (منتجة) االئتمانية التسهيالت تدين خمصص  
  )    ٩,٦٥٢,٤٦٧,١٧٤  (  )  ٩,٠٦٢,٨٣٨,٧٥٨  (  منتجة)غري املباشرة ( االئتمانية التسهيالت تدين خمصص  

      ٦,٠٦٦,٣١٧,٥٢٦        ٦,٧٩٨,١٢٧,١٣٠   رةالتسهيالت االئتمانية املباش صايف



 

 - ٢٢ -

 التسهيالت إمجايل من %٧٢,٢٤ نسبته ما أي سورية، لرية ١٧,٩٦٢,٣٨٣,٠٣٧) املنتجة غري( العاملة غري املباشرة االئتمانية التسهيالت بلغت

 مقابل( ،ري مدققة)(غ ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية٩,٠٦٢,٨٣٨,٧٥٨ بقيمة خمصصات هلا وُشكلت املباشرة االئتمانية
 بقيمة خمصصات هلا وُشكلت املباشرة االئتمانية التسهيالت إمجايل من %٧٤,٩٧ نسبته ما أي سورية، لرية ١٧,٣٢٤,٣٦٢,٠٨٥
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ يف كما سورية لرية ٩,٦٥٢,٤٦٧,١٧٤

  لرية سورية كما يف ٦٢٣,٥٨٢,٣٠١ أخرى ديون ءإزا وحولت ديون تسديد أو تسويات نتيجة إليها احلاجة انتفت اليت املخصصات بلغت
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ يف كما  سورية لرية ٣,٩٢٠,٧٨١,٤١١(غري مدققة). (مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠

 يلإمجـا مـن %٥٧,٨٦ نسـبته مـا أي سـورية، لـرية ٩,٤٧٧,٢٨٥,٢٨٤ املعلقـة الفوائـد تنزيـل بعـد العاملـة غـري املباشـرة االئتمانيـة التسـهيالت بلغـت
 مـا أي سـورية، ريةلـ ١٠,٣٧٨,٥٥١,٢٧٩ مقابـل( (غـري مدققـة) ٢٠١٨ أيلـول ٣٠ يف كمـا املعلقـة الفوائـد تنزيل بعد املباشرة اإلئتمانية التسهيالت

 ).٢٠١٧كانون األول   ٣١يف  كما املعلقة الفوائد تنزيل بعد املباشرة اإلئتمانية التسهيالت إمجايل من %٦٤,٢١ نسبته

 ٢٠,٢٩٥,٠٠٠ مقابـل( (غـري مدققـة)٢٠١٨ أيلـول ٣٠ يف كمـا سـورية لـرية ١٥,٠٠٠,٠٠٠ العاملـة غري املباشرة غري االئتمانية التسهيالت بلغت

 ).٢٠١٧ كانون األول  ٣١ يف كما سورية لرية

(مقابل دققة) (غري م ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٤٠,٦٨٠,٨٧٠ املباشرة غري االئتمانية التسهيالت عن املكونة املخصصات بلغت
  ).٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٦٦,٢٩٤,٠٨٥

  
  يلي: تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما

  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.      ل.س.      

      ٦,١٥٨,٥١٤,٦٠١        ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦      الرصيد يف بداية الفرتة / السنة
  يضاف / (ينزل): 

      ٢,١٥٧,٤٤١,٥٠٧        ١,٦٧٢,٩٩٨,٠٠٠     الفوائد املعلقة خالل الفرتة / السنة  
  )    ٧٣٧,٨٥٣,٣٠٣(  )  ١١,٥٩٤,٩١٥  (    فروقات أسعار الصرف  
  )    ٦٧,٩١١,٨٦٧(  )  ٨٥,٤٩٠,٦٧٢  (    اسرتدادات الفوائد احملولة لإليرادات   
  )    ٤,٣٨٠,١٣٢٥٦(  )  ٣٦,٦٢٥,٤٦٦  (    الفوائد املشطوبة  

اية        ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦        ٨,٤٨٥,٠٩٧,٧٥٣      الفرتة / السنةالرصيد يف 



 

 - ٢٣ -

 إن حركة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة كانت كما يلي:
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال      
    المجموع          األفراد          الشركات        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.        
    ١٠,٠٩٦,٨٤١,٢١٧        ١٧٥,٠٣١,٣٥٦        ٩,٩٢١,٨٠٩,٨٦١    الفرتة بدايةالرصيد يف 

  )  ٥١١,٤٦٣,١١٠(  )  ٥,٢٥٤,٣٦٥(  )  ٥٠٦,٢٠٨,٧٤٥(  الفرتةالتغري خالل 
          -      )٤,٨٨٣,٢٦١(  )  ٤,٨٨٣,٢٦١  (  

اية      ٤٦٩,٥٨٠,٤٩٤,٨        ١٦٤,٨٩٣,٧٣٠        ٩,٤١٥,٦٠١,١١٦    الفرتةالرصيد يف 
  الفترة بداية الرصيد في

    ٩,٦٥٢,٤٦٧,١٧٤        ١٧٢,٢١٦,٩٥٥        ٩,٤٨٠,٢٥٠,٢١٩    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٤٤٤,٣٧٤,٠٤٣        ٢,٨١٤,٤٠١        ٤٤١,٥٥٩,٦٤٢    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٠,٠٩٦,٨٤١,٢١٧        ١٧٥,٠٣١,٣٥٦        ٩,٩٢١,٨٠٩,٨٦١    
  الفترةالتغير خالل 

  ضافات:إ
    ٧٣,٣٧٨,٠٣١        -          ٧٣,٣٧٨,٠٣١    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة   

  استردادات:
  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات  
  )  ١١,٩٩٠,١١٦(      -      )  ١١,٩٩٠,١١٦(  غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  
  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات   
  )    ٩٥,٩٨٦(      -      )    ٩٥,٩٨٦(  املنتجة للديون يةبالعمالت األجنب    
  )  ٥٧٢,٧٥٥,٠٣٩(  )  ٥,٢٥٤,٣٦٥(  )  ٥٦٧,٥٠٠,٦٧٤(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة   

      )٥١١,٤٦٣,١١٠(  )  ٥,٢٥٤,٣٦٥(  )  ٥٠٦,٢٠٨,٧٤٥  (  
  :ديون مشطوبة

  )  ٢٦١٤,٨٨٣,(  )  ٤,٨٨٣,٢٦١(      -      للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة   

          -      )٤,٨٨٣,٢٦١(  )  ٤,٨٨٣,٢٦١  (  
  الفترةالرصيد في نهاية 

    ٩,٠٦٢,٨٣٨,٧٥٨        ١٦٢,٠٧٩,٣٢٩        ٨,٩٠٠,٧٥٩,٤٢٩    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٥١٧,٦٥٦,٠٨٨        ٢,٨١٤,٤٠١        ٥١٤,٨٤١,٦٨٧    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

        ٩,٥٨٠,٤٩٤,٨٤٦        ٣٠١٦٤,٨٩٣,٧        ٩,٤١٥,٦٠١,١١٦    



 

 - ٢٤ -

    (مدققة) ٧٢٠١ األول كانون ٣١للسنة المنتهية في       
    المجموع          األفراد          الشركات        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ١٣,٧٣٧,٤١٨,١٦٥        ١٨١,٦٤٧,٧٦٧        ١٣,٥٥٥,٧٧٠,٣٩٨    الرصيد يف بداية السنة
  )  ٣,٦٤٠,٥٧٦,٩٤٨  (  )  ٦,٦١٦,٤١١(  )  ٣,٦٣٣,٩٦٠,٥٣٧(  سنةالتغري خالل ال

اية ال     ١٠,٠٩٦,٨٤١,٢١٧        ١٧٥,٠٣١,٣٥٦        ٩,٩٢١,٨٠٩,٨٦١    سنةالرصيد يف 
  الرصيد في بداية السنة
    ١٣,١٢٨,٠٨٢,٧٦٤        ١٧٨,٨٣٣,٣٥٥        ١٢,٩٤٩,٢٤٩,٤٠٩    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٦٠٩,٣٣٥,٤٠١        ٢٢,٨١٤,٤١        ٦٠٦,٥٢٠,٩٨٩    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٣,٧٣٧,٤١٨,١٦٥        ١٨١,٦٤٧,٧٦٧        ١٣,٥٥٥,٧٧٠,٣٩٨    
  سنةالتغير خالل ال
  :استردادات

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات  
  )  ١,٣١٨,٧٧٦,٨٨٩(      -      )  ١,٣١٨,٧٧٦,٨٨٩(  غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية    
  ناتفروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤو   
  )    ١٤٢,٠٨٨  (      -      )    ١٤٢,٠٨٨(  املنتجة للديون بالعمالت األجنبية    
  )  ٢,١٥٦,٨٣٨,٧٠١(  )  ٦,٦١٦,٤٠٠(  )  ٢,١٥٠,٢٢٢,٣٠١(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة   
  )  ١٦٤,٨١٩,٢٧٠(  )    ١١(  )  ١٦٤,٨١٩,٢٥٩(  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة   
    )٣,٦٤٠,٥٧٦,٩٤٨  (  )  ١٦,٤١١٦,٦(  )  ٣,٦٣٣,٩٦٠,٥٣٧  (  

  سنةالرصيد في نهاية ال
    ٩,٦٥٢,٤٦٧,١٧٤        ١٧٢,٢١٦,٩٥٥        ٩,٤٨٠,٢٥٠,٢١٩    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٤٤٤,٣٧٤,٠٤٣        ٢,٨١٤,٤٠١        ٤٤١,٥٥٩,٦٤٢    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٧١٠,٠٩٦,٨٤١,٢        ١٧٥,٠٣١,٣٥٦        ٩,٩٢١,٨٠٩,٨٦١    

 قرار يف الواردة بعض التعليمات تعديل املتضمن ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ تاريخ ٤/ب /م٩٠٢ رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 

 والتعميم ٢٠١٤ الثاين كانون ٢٩ تاريخ ٤ن/ب /م١٠٧٩رقم  والقرار ،٢٠٠٩ األول كانون ٩ تاريخ ٤ن/ب /م٥٩٧ رقم والتسليف النقد جملس

  :٤ب/ن /م٩٠٢بالقرار العمل متديد واملتضمنني ٢٠١٥ حزيران ٣٠ تاريخ ١/م/٢٢٧١: رقم والتعميم ٢٠١٥ نيسان ٦ تاريخ ١/م/٢٢٧١رقم

 بلغ وقد ٤/م ن/ب٩٠٢والتسليف  النقد جملس قرار متطلبات وفق املطلوب األدىن احلد عن الفائضة السابقة باملخصصات االحتفاظ مت -

 لرية ٢١٠,٦٠٩ ومبلغ املباشرة االئتمانية حملفظة التسهيالت (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما يةسور  لرية ٤٢٨,٤٣٦,٨٥٥ رصيدها

حملفظة  ٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٤٣٢,٧٣٣,٨٩٥ (مقابل مبلغ املباشرة غري االئتمانية التسهيالت حملفظة سورية
 املباشرة) غري االئتمانية التسهيالت حملفظة سورية لرية ٢١٠,٦٠٩ ومبلغ املباشرة االئتمانية التسهيالت

ووجدت إدارة البنك أن  ا، احملتفظ املخصصات كفاية مدى لتقدير البنك قبل من االئتمانية للمحفظة جهد اختبارات إعداد مت -
ا كافية هلذا الغرض والبالغة (مقابل مبلغ  ري مدققة)(غ ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ٢٩٣,١٦٥,٦٥٨ املخصصات احملتفظ 

 ).٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٢٨٩,٠٦٣,٩٩٣



 

 - ٢٥ -

 موجودات أخرى  -٩

 يلي: يتضمن هذا البند ما
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

  فوائد وإيرادات برسم القبض:
    ١٨,٨٤٠,٦٢٥    ٣١,٢٠٥,٩٤٠  يةمصارف ومؤسسات مال  
    ٧٤,١٨٧,٩٤٥    ٧٦,٦٧٨,٣٣٤  تسهيالت ائتمانية مباشرة  

    ٩٣,٠٢٨,٥٧٠    ١٠٧,٨٨٤,٢٧٤    
    ٤٩,٥٩٠,١٦٨    ٤٨,٩٩٤,٩٣٥  مصاريف مدفوعة مقدماً 

    ٢,٠٠٨,٠٢٥    ٢,٠٠٨,٠٢٥  ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة
    ٨٦,٨١٥,٢٩٧    ٩٥,٤٦٧,٥٨٠  سلف للموردين

    ٢٦,٨٦١,١٢٦    ٢٦,٨٤٨,٩٤٥  ن مقاصة البنك املركزيمبالغ مستحقة التحصيل م
   ٢٥,٦٥٥,٠٠٠    ٢٢,٨٩١,٧٠٠  مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة الصراف اآليل

    ٥٧,٣٦٤,٢٢٣    ٥٧,٣٦٤,٢٢٣  موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة*
    ١٠٢,٦٥٦,٧٦٤    ٨٨,٣٥٤,٥٨٤  مصاريف دعاوى قضائية مستحقة من املقرتضني**

      ٢٣٦,٨٣٣      ٣٢٧,٠٧٤  طوابعخمزون 
    ٨٥,٧٥٣,١٤٥    ٦٤,٢٢١,٠٠٠  مدينني

    ٧٦,٧٤٣,٠٤٤    ٧٦,٧٤٣,٠٤٤  تأمينات مدفوعة بالنيابة عن الزبائن
    ٢,٠١٦,٧١٩    ٤,٠٧٩,٥٦٥  حسابات مدينة أخرى

    ٦٠٨,٧٢٨,٩١٤    ٥٩٥,١٨٤,٩٤٩    

 لرية ٥٧,٣٦٤,٢٢٣ املستملكة للعقارات الدفرتية القيمة وبلغت ،لعمالئه عائدة ائتمانية لتسهيالت استيفاءً  عقارات عدة باستمالك البنك قام  *

 هذه تسجيل مت). ٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٥٧,٣٦٤,٢٢٣ مقابل( (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية

 م/٥٩٧م رق بالقرار املركزي سورية مصرف قبل من ضةاملفرو  ةواحملاسبي القانونية للمعاجلة خاضعة وهي هلا التارخيية التكلفة على بناءً  العقارات
  .٤ب/ن

(غري  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ٤١,٤٩٦,٨٢٣ مبلغ بيعها يتم ومل سنتني ملدة البنك متلكها اليت املستملكة األصول قيمة بلغت  
 القرارات وفق األصول هذه عن التفرغ بصدد اً يحال البنك وإن ،)٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٤١,٤٩٦,٨٢٣ مقابل( مدققة)

  .اخلصوص ذا الصادرة واألنظمة



 

 - ٢٦ -

  يلي: تتلخص حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كما
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      
      ٩٠,١٨٢,٥٢٣        ٥٧,٣٦٤,٢٢٣    رتة / السنةرصيد بداية الف  
      ٥,٦٩٧,٣٠٠        -      إضافات خالل الفرتة / السنة  
  )    ٣٨,٥١٥,٦٠٠  (      -      استبعادات   

اية الفرتة / السنة         ٥٧,٣٦٤,٢٢٣        ٥٧,٣٦٤,٢٢٣    رصيد 

 الدعاوى هذه جممل مصاريف بلغت حيث الدفع عن املتعثرين القروض مديين على قضائية دعاوى برفع ٢٠١١عام  منذ البنك يقوم  **
 األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٢١٧,٤٠٧,٢١٤(مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ٢١٨,٦٢٨,٥٨٧

٢٠١٧.(  

 عليهم املرفوعة الزبائن من أو القضائية السلطات من اسرتدادها ميكن ال واليت املدفوعة القضائية الدعاوى مصاريف مقابل خمصصات بأخذ البنك قام
 بلغم( مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما سورية لرية ١٣٠,٢٧٤,٠٠٣ مبلغ املخصصات هذه وبلغت انتهائها، عند الدعاوى

 ).٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١١٤,٧٥٠,٤٥٠
  

  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -١٠

يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١/ لعام ٢٨قانون رقم /لل التعليمات التنفيذية / للفقرة /ب/ من١٢/ بناًء على أحكام املادة
  لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف.املكتتب به من رأمساهلا  %١٠

 يلي: يتضمن هذا البند ما
  نون األولكا  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.      ل.س.      

    ٢١٠,٤٤٧,٤١٤    ٢١٥,٤٤٠,٤٢٤  أرصدة باللرية السورية
    ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦    ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦  أرصدة بالدوالر األمريكي

    ١,٦٦٧,٣٥٧,١١٠    ١,٦٧٢,٣٥٠,١٢٠    

 متت اليت املال رأس زيادة عن جممدة كوديعة املركزي سورية مصرف إىل يةسور  لرية ٣,٨٦٢,٦١٠ مبلغ بتحويل ٢٠١٨نيسان  ٣ بتاريخ البنك قام

على  ٢٠١٨أيلول  ٣٠و ٢٠١٨أيلول  ٥بتاريخ لرية سورية  ٨٦٠,٤٠٠لرية سورية ومبلغ  ٢٧٠,٠٠٠بتحويل مبلغ قام البنك كما   .٢٠١٧ عام يف
 املبلغ هذا ميثل .٢٠١٨أيلول  ٣٠متت خالل فرتة التسعة اشهر املنتهية يف  التوايل إىل مصرف سورية املركزي كوديعة جممدة عن زيادة رأس املال اليت

 على ينص الذي ٢٠٠١ للعام ٢٨ رقم اخلاصة املصارف قانون من ١٢ رقم الفقرة مند /ب/ البن يف حمدد هو كما املال رأس زيادة من %١٠

  . التصفية عند حتريرها يتم فوائد بدون جممدة وديعة شكل على املركزي سورية مصرف لدى البنك رأمسال من %١٠ـب االحتفاظ وجوب
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 مصارفالودائع    -١١

  يلي: يتضمن هذا البند ما
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      محليةمصارف      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٢,٣٢٤,٥٩٧,٣٦٦    ١١,٧٤٤,١٤٤    ٢,٣١٢,٨٥٣,٢٢٢  وحتت الطلبحسابات جارية 

    ٣,٧٥٩,٤٠٩,٦٦٣    ١,١٢٨,٩٨٩,٢١١    ٢,٦٣٠,٤٢٠,٤٥٢  (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل
  ٦,٠٨٤,٠٠٧,٠٢٩    ١,١٤٠,٧٣٣,٣٥٥    ٤,٩٤٣,٢٧٣,٦٧٤    

  
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      مصارف محلية     
    .س.ل      ل.س.      ل.س.      

    ٥,٣٨٧,٣٤٧,٦٥٣    ١١,٤٢٢,٧٤٤    ٥,٣٧٥,٩٢٤,٩٠٩  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢,٣٢٠,٥٩٨,٢٢٦    ١,١١١,٦٨٠,٤١٨    ١,٢٠٨,٩١٧,٨٠٨  (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

  ٧,٧٠٧,٩٤٥,٨٧٩    ١,١٢٣,١٠٣,١٦٢    ٦,٥٨٤,٨٤٢,٧١٧    
  
 الزبائنودائع    -٢١

  يلي: د مايتضمن هذا البن
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  :الشركات الكربى
   ٩,٧٥٥,٣٨٣,٣٧٤    ٧,٧٣٩,٣٨٢,٦٣٤  حسابات جارية وحتت الطلب  

    ١٣,٠٦٤,٣٥٢,١١١    ٨,٨١٩,١٤٣,١٥٦  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
  األفراد:

    ٢,٧٤٠,٥٥٦,٦٨٢    ٣,٦٧٦,٦٠٠,٢٤٥  ت الطلبحسابات جارية وحت  
    ١,١١٥,٦٠١,٧٤٢    ١,٨٢٦,١٣٣,٧٨٤  ودائع التوفري  
    ١٢,٠٣٧,٥٤٣,٣٠٠    ١٢,١٥٣,٧٨٢,٧٧٩  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  

  ٣٨,٧١٣,٤٣٧,٢٠٩    ٣٤,٢١٥,٠٤٢,٥٩٨    

 (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ة سورية كما يف لري  ١٤٧,٩٢١,٧٢٩ الودائع ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغت تتضمن
من  %٠,٣٨أي ما نسبته  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٨,٩١٥,٩٥٩(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,٤٣أي ما نسبته 

ة أن حتتفظ باحتياطي نقدي قدره يتوجب على مؤسسات الصراف ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  ، حيث أنه)دائع الزبائنإمجايل و 
  من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية. %٢٥
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 (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠يف  الودائع إمجايل من %٣٣,٣٦ نسبته ما أي سورية لرية ١١,٤١٥,٦٥٧,٩٧٤ فوائد حتمل ال اليت الودائع بلغت

 .)٧٢٠١كانون األول   ٣١يف  الودائع إمجايل من %٣٢,٠٩ نسبته ما أي سورية لرية ١٢,٤٢٣,٢١٧,٢٦٢ مقابل(

 مقابل( (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠يف  الودائع إمجايل من %٠,٦٤ نسبته ما أي سورية لرية ٢١٨,٦٩٩,٩٠٦ مبلغ العام القطاع ودائع بلغت
 ).٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف %٠,٢٨ نسبته ما أي سورية لرية ١٠٧,٠٠٧,٧١٤

  

  تأمينات نقدية   -٣١

 يلي: يتضمن هذا البند ما
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٦٤,٣٩٠,٠٢٣    ٣٧٤,٢٤٠,٧٣٦  تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
    ٧٤٣,٨٦٠,٠٧٩    ٦٧٧,٠٤٤,٤٦٢  تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غري مباشرة

  ١,١٠٨,٢٥٠,١٠٢    ١,٠٥١,٢٨٥,١٩٨    
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  مخصصات متنوعة  -٤١
   يتضمن هذا البند ما يلي:

  رصيد نهاية      ما تم رده      المستخدم خالل      فروقات      المكون خالل      رصيد بداية    
    الفترة/ السنة       لإليرادات      الفترة/ السنة      أسعار الصرف      الفترة/ السنة      الفترة/ السنة     
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  (غير مدققة): ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في 
    ١٣,٢٣٤,١٨٩    -      -      -      -      ١٣,٢٣٤,١٨٩  فروع مغلقة* -مؤونة خسائر حمتملة

    ٧,٠٥٧,٧٨٢    -      -      -      -      ٧,٠٥٧,٧٨٢  مؤونة رد فوائد**
      ٢٥,٥١٩  )    ١٣٦,٥٢٥(    -      -      -        ١٦٢,٠٤٤  مؤونة تقلبات أسعار الصرف
    ١٥,١٤٧,٤٩٢    -      -    )  ٤٢٥,٧٦٢(    -      ١٥,٥٧٣,٢٥٤  خمصصات كفاالت صادرة

    ٣٥,٤٦٤,٩٨٢  )    ١٣٦,٥٢٥(    -    )  ٤٢٥,٧٦٢(    -      ٣٦,٠٢٧,٢٦٩    
    ٣٩,٩٣٠,٨٧٢  )  ٢٥,٦١٣,٢١٥(    -      -      -      ٦٥,٥٤٤,٠٨٧  منتجة –غري مباشرة  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية

  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية 
      ٧٤٩,٩٩٨    -      -      -      -        ٧٤٩,٩٩٨  غري منتجة -مباشرة  ريغ  

  ٧٦,١٤٥,٨٥٢  )  ٢٥,٧٤٩,٧٤٠(    -    )  ٤٢٥,٧٦٢(    -      ١٠٢,٣٢١,٣٥٤    
  

  :(مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في 
    ١٣,٢٣٤,١٨٩    -      -      -      -      ١٣,٢٣٤,١٨٩  فروع مغلقة* -مؤونة خسائر حمتملة

    ٧,٠٥٧,٧٨٢    -    )  ٤,٩٨١,٥١٥(    -      -      ١٢,٠٣٩,٢٩٧  مؤونة رد فوائد**
      ١٦٢,٠٤٤  )    ٦,١٣٦(    -      -      -        ١٦٨,١٨٠  مؤونة تقلبات أسعار الصرف
    ١٥,٥٧٣,٢٥٤    -      -    )  ٦٣٠,٢٦٠(    -      ١٦,٢٠٣,٥١٤  خمصصات كفاالت صادرة

  ٣٦,٠٢٧,٢٦٩  )    ٦,١٣٦(  )  ٤,٩٨١,٥١٥(  )  ٦٣٠,٢٦٠(    -      ٤١,٦٤٥,١٨٠    
    ٦٥,٥٤٤,٠٨٧  )  ٣٨,١٢١,٣٥٠(    -      -      -      ١٠٣,٦٦٥,٤٣٧  منتجة –ية غري مباشرة خمصص تدين تسهيالت ائتمان

  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية 
      ٧٤٩,٩٩٨    -      -      -      -        ٧٤٩,٩٩٨  غري منتجة -غري مباشرة   

    ١٠٢,٣٢١,٣٥٤  )  ٣٨,١٢٧,٤٨٦(  )  ٤,٩٨١,٥١٥(  )  ٦٣٠,٢٦٠(    -      ١٤٦,٠٦٠,٦١٥  اجملموع
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 احلد تغطي ٢٠١٣ عام خالل إضافية مؤونات تشكيل مت فقد خاص، منط من خماطر تفرض قد واليت احمليطة االستثنائية حلاليةا للظروف نتيجة  *

(مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ بتاريخ ةسوري لرية ١٣,٢٣٤,١٨٩ جمموعها بلغ وقد التأمني بوليصة تغطيها ال اليت املخاطر من األعلى
 .)٢٠١٧ األول كانون ٣١ بتاريخ ةسوري لرية ١٣,٢٣٤,١٨٩

 .حتصيلها يتوقع وال كإيراد تسجيلها مت فوائد لتغطية مؤونة بأخذ البنك قام  **

  
  ضريبة الدخل  -٥١

  يلي: يتضمن هذا البند ما
  :مؤجلةة يموجودات ضريب -أ

  كانون األول  ٣١في كما       أيلول ٣٠في كما     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ٧٠٦,٨٠٨,٠٠٨        ٥١٠,١٨٦,٨٤٣    الفرتة / السنةالرصيد كما يف بداية 
  )  ٢١,٤٣٩,٦٧٤(     -      مصروف ضريبة الدخل

  )  ١٧٥,١٨١,٤٩١(      -      إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة

اية       ٥١٠,١٨٦,٨٤٣        ٥١٠,١٨٦,٨٤٣    الفرتة / السنةالرصيد كما يف 

  

  :الضرييب الربح مع اسيباحمل الربح تسوية ملخص -ب
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل    
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٣٦٦,٥٠٩,١٩٢(  )  ٤٧٢,١٧٤,٦٠٣(  الضريبة قبلخسارة الفرتة 
  :يضاف

      ٢٢,٢٤٦,٧٧٨        ٢٢,٢٤٦,٧٧٧    املباين استهالك 
      -          ٤٧,٧٦٤,٨١٦    خمصص تسهيالت ائتمانية مصروف   

  ينزل:
  )  ١٣٥,٨٤٤,٢٨٦(      -      خصص تسهيالت ائتمانيةاسرتداد   
  )    ٥٧,١٤٤(  )    ١٣٦,٥٢٥(  خمصصات متنوعةاسرتداد   
      -          -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح 

  )  ١,٤٨٠,١٦٣,٨٤٤(  )  ٤٠٢,٢٩٩,٥٣٥(  للضريبة اخلاضعةاخلسائر 

      -          -      من اخلسائر اخلاضعة للضريبة) %٢٥ة (عن الفرت  الدخل ضريبةخمصص 
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  قررت إدارة املصرف عدم تشكيل مؤونة مقابل إيراد ضريبة الدخل املؤجل.
 تتوقع إدارة البنك أن يتم استعمال املوجودات الضريبية املؤجلة إلطفاء أرباح ضريبية يف الفرتات القادمة كما هو مسموح به حسب قوانني -

 ورية العربية السورية ومعايري التقارير املالية الدولية.الضرائب يف اجلمه
) وهي مازالت قيد املراجعة لدى الدوائر املالية. ٢٠١٦، و٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١مت تقدمي البيانات الضريبية عن األعوام ( -

لرية سورية، وقام  ١١٨,٣٣٤,٨٤٢ حيث كلف املصرف بدفع مبلغ ٢٠١٢، مت تكليف املصرف بشكل مبدئي عن عام ٢٠١٧خالل العام 
  ت املالية. تاريخ املوافقة على هذه املعلوماالبنك بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية وما زال قيد الدراسة حىت

  

  مطلوبات أخرى  -٦١

 يلي: يتضمن هذا البند ما
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

 فوائد حمققة غري مستحقة الدفع:

    ٢١٤,٠٣٨,٢٧١    ٢٤٣,٨٩٧,٠٦٠  ودائع الزبائن  
      ٩٢٣,٧٥٨      ٩٥٥,٠٢١  ودائع املصارف  
    ٢,١٢٣,٣٨٠    ٣,٥١٨,٢٩٥  تأمينات نقدية   
    ٢١٧,٠٨٥,٤٠٩    ٢٤٨,٣٧٠,٣٧٦    

   ٣٩,٦١١,٩٥٩    ٣٠,٢٥٧,٧٢٤  الثابتة ) وجوداتذمم دائنة (موردو امل

    ٩,٨٥٤,٤٢٨    ٢٥,٧٨٨,٧٣٨  ئنة للمسامهنيأرصدة دا
    ٨٩,٩١٠,٨٣٤    ٨٩,٩١٠,٨٣٤  ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

    ١٣٨,١١٠,٩٤٩    ١٠٥,٦٢١,١٩٥  مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
   ٢٦٦,٤٠٢,٥٣٥    ٣٩٨,٠٠٥,٨١٧  شيكات مصدقة وحواالت واردة

   ٢,٦٨١,٨٦٧    ١٠,٤٣٤,٢٩٥  إيرادات عموالت مقبوضة مقدماً 

    ١,٨٠٦,٢٣٦    ١,٦٥٧,٢٢٠  ني مقبوضة مقدماً عموالت تأم
    ٨٦,١٨٨,٧٨٣    ٥٤,٣٤٧,٣٦٠  أمانات طوابع ومستحقات للتأمينات االجتماعية وأمانات ضريبية مستحقة

    ١٠٢,٠٨٥,٣٨٠    ١٠٢,٠٨٥,٣٨٠  مبالغ مقبوضة مقدماً لقاء بيع عقار
      ٢٠٨,٤١٤    ٨,٧٨٣,٧٩٠  حواالت وشيكات قيد الدفع
      ١,٨١٤    -    قاصة البنك املركزيمبالغ مستحقة الدفع من م

    ٨,٦٥٦,٩٦٧    ١١,٣٠٥,٤٠٧  أخرىذمم دائنة 

      ,٩٦٢,٦٠٥,٥٧٥    ١٣٦,٥٦٨,٠٨٦١    



 

 - ٣٢ -

 والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٧١

 ١٠٠ قدرها امسية بقيمة مليون سهم ١٠٠ إىل مقسم سورية لرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠به املصرح البنك رأمسال بلغ ،٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما

مبلغ  سهم (مقابل ٣٨,٥٠١,٤٠٥سورية مقسم إىل  لرية ٣,٨٥٠,١٤٠,٥٠٠ مبلغ واملدفوع به املكتتب املال رأس بلغ كما .للسهم سورية ةلري 
 .)٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما سهم ٣٨,٣٨٨,٣٦٥لرية سورية مقسم إىل  ٣,٨٣٨,٨٣٦,٥٠٠

 ٢٠٠٥ لعام ٣٥ رقم واملرسوم ٢٠٠١ لعام ٢٨ رقم القانون بنود أحكام بعض تعديل املتضمن ٣ رقم القانون صدر ٢٠١٠ الثاين كانون ٤بتاريخ 

 .التقليدية البنوك خيص فيما سورية لرية مليارات ١٠ السورية ليصبح العربية اجلمهورية يف العاملة البنوك مال لرأس األدىن احلد زيادة يتضمن والذي

 متديد مت ٢٠١١ لعام ١٧ رقم القانون املطلوب. ومبوجب األدىن احلد إىل رأمساهلا بزيادة أوضاعها لتوفيق سنوات ٣ مهلة املرخصة البنوك وقد منحت

 جملس رئاسة قرار ومبوجب ،٢٠١٣ لعام ٦٣ رقم التشريعي املرسوم مبوجب سنوات ٥ لتصبح املهلة متديد مت وقد سنوات ٤-٣ من املهلة هذه

 .سنوات ٦ لتصبح هلةامل متديد مت ٢٠١٥ نيسان ٢٢ بتاريخ و./م١٣رقم  الوزراء

 سورية لرية ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مببلغ  البنك رأمسال زيادة على ٢٠١٠ أيلول ١٩ بتاريخ املنعقدة البنك ملسامهي العادية غري العامة اهليئة وافقت

 يف الزيادة تتم أن على ياملركز  سورية مصرف من النهائية على املوافقة احلصول مت وقد سورية، لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ البنك رأمسال جممل ليصبح
  الحقاً. حتديده سيتم تاريخ إىل املال رأس زيادة تأجيل ٢٠١١ عام الثاين من الربع خالل مت أنه إال ،٢٠١١ عام من أيار شهر

 ٢٠١٥آذار  ١٩بتاريخ  املنعقد العادية غري العامة اهليئة اجتماع يف املسامهني قبل من البنك رأمسال زيادة على املوافقة متت
 تاريخ حىت سهم ٨,٥٠١,٤٠٥االكتتاب مبقدار  ومت سورية، لرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ البنك رأمسال ليصبح سورية لرية ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مببلغ

االكتتاب حىت تارخيه، وسيتم متابعة الزيادة املطلوبة عند تزويد املصرف بتوجيهات اجلهات الوصائية  قيد املتبقية األسهم زالت وال ٢٠١٨أيلول  ٣٠
 ذا اخلصوص كونه يعترب قيد املعاجلة من قبلها وفقاً الختصاصها أصوًال.

 :التالية املراحل على املال رأس زيادة عملية تتم

 .٢٠١٥األول  كانون ١٣ وحىت ٢٠١٥ األول تشرين ٢٧ تاريخ من واالكتتاب، - االكتتاب يف األفضلية حقوق تداول مرحلة

  السوق. يف الفائضة األسهم بيع مرحلة

 : فئتني اىل االمسية البنك أسهم مجيع تقسم

 املقيمني للسوريني السورية، بالنسبة باللريات قيمتها وتسدد معنويني أو طبيعيني سوريني أشخاص قبل من إال متلكها جيوز ال اليت األسهم أ: هي الفئة

م قيمة تسديد عليهم يتوجب اخلارج، يف املركزي ووفقًا للمبني يف الفقرة (ب)  سورية نشرة مصرف صرف سعر حسب األجنبية بالعمالت اكتتابا
 .البنك رأمسال من %٥١الفئة  هذه أدناه ومبا يتوافق مع النظام األساسي. تشكل

 بالعمالت قيمتها الوزراء وتسدد جملس من بقرار أجانب أو عرب اعتباريني أو طبيعيني أشخاص قبل من متلكها جيوز اليت األسهم ب: هي الفئة

 بدء تاريخ يسبق الذي اليوم يف املفعول السارية سورية املركزي مصرف عن الصادرة احلرة الصرف أسعار نشرة يف احملدد الشراء سعر حسب نبيةاألج

  .البنك رأمسال من %٤٩ الفئة هذه وتشكل. االكتتاب



 

 - ٣٣ -

 االحتياطيات  -٨١

  يلي: يتضمن هذا البند ما
 قانوني: احتياطي

وإىل التعميم  ٢٠٠٩كانون الثاين ٢٠ بتاريخ لصادرا ٣٦٩/١٠٠/٣م رق التعميم إىل وإشارةً  ٢٠١١ لعام ٢٩ رقم التشريعي املرسوم أحكام على ناءً ب
 احملققة غري القطع فروقات أثر استبعاد بعد الضريبة قبل الصافية األرباح من %١٠ حتويل يتم ٢٠٠٩شباط ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم 

 .البنك رأمسال من %٢٥اً مساوي القانوين االحتياطي رصيد يصبح عندما التحويل هذا مثل عن التوقف للبنك حيق .القانوين االحتياطي إىل

 خاص احتياطي

 رقم املركزي سورية مصرف عن الصادرين التعميمني على وبناءً  ٢٠٠٢ لعام ٢٣ رقم األساسي النقد قانون من ٩٧ رقم املادة إىل استناداً 

 األرباح من %١٠ حتويل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم التعميم إىلو  ٢٠٠٩ الثاين انونك٢٠بتاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣

 رصيد يصبح عندما التحويل هذا مثل عن التوقف للبنك حيق .اخلاص االحتياطي إىل احملققة غري القطع فروقات أثر استبعاد بعد الضريبة قبل الصافية

 .البنك رأمسال من %١٠٠ مساوي اخلاص االحتياطي

 التمويل لمخاطر عام احتياطي

 ٤/م ن/ب٥٩٧ رقم القرار أحكام لبعض املعدل ،٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ ٤بن/ م/٦٥٠ رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 
 حيتسب العام، اية يف ربح قيقحت حال يف التمويل ملخاطر عام احتياطي احتجاز املصارف على يتوجب ،٢٠٠٩ األول كانون ٩ بتاريخ الصادر

 :يلي كما

  املباشرة؛ العادية الديون حمفظة إمجايل من %١ .١

 املباشرة؛ غري العادية الديون حمفظة إمجايل من %٠,٥ .٢

 .خاصاً  اهتماماً  تتطلب أو عادية كديون واملصنفة ضمانة بدون أو شخصية بضمانات املمنوحة االئتمانية التسهيالت جزء على %٠,٥ .٣

 م/٥٩٧ رقم القرارين ألحكام واملعدل ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ بتاريخ الصادر ٤/م ن/ب٩٠٢  رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 
 مت ،٢٠١٤ األول كانون ٢٩ ريختا ٤ب/ن م/١٠٧٩ رقم القرار مبوجب به العمل متديد مت والذي املذكورين، ٤ب/ن م٦٥٠ ورقم ٤ب/ن

 العام االحتياطي إمجايل بلغ وقد ،املالية علوماتحىت تاريخ امل القرار صدور تاريخ من التمويل ملخاطر عامة احتياطيات أية حجز بتعليق االستمرار

 أن العلم ، معخالل األعوام السابقة هيلتشك مت الذي املبلغ نفس وهو ،٢٠١٨ أيلول ٣٠ سورية لغاية لرية ٨٨,١٠٩,٧٥٣ مبلغ التمويل ملخاطر

 ٤ب/ن م/٦٥٠ بالقرار وتعديله ٤ب/ن م/٥٩٧ رقم القرار أحكام وفق املتوجب التمويل ملخاطر العام االحتياطي احتجاز تكمالباس ملزم البنك
  .والتعاميم اليت تضمنت متديد العمل به والقرارات ٤ب/ن م/٩٠٢ رقم بالقرار العمل انتهاء عند
  
 متراكمة محققة) ة / (خسائرغير محقق مدورة أرباح  -٩١

 شباط ١٢ تاريخ ٩٥٢/١٠٠رقم والتعميم ٢٠٠٨ لعام ٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس وقرار الصادرة املركزي سورية مصرف تعليماتل طبقاً 

 األرباح حساب من البنيوي القطع مركز تقييم إعادة عن الناجتة للتوزيع القابلة وغري احملققة غري القطع لفروقات املدورة األرباح فصل ، يتم٢٠٠٩

  ).احملققة املرتاكمة خلسائرا( املدورة
لرية  ٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨٣(مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨٣ققة مبلغ احملغري ملدورة بلغت األرباح ا
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يف 

لرية  ١٠,٠٦٧,٢٠٨,٨٨٩(مقابل (غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف لرية سورية   ١٠,٠٦٧,٢٠٨,٨٨٩ بلغت اخلسائر املرتاكمة احملققة مبلغ
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يف 



 

 - ٣٤ -

  الدائنة فوائدال  -٢٠

 يلي: يتضمن هذا البند ما

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل     
   ٧٢٠١      ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.    

  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  شركات:

    ٢٢,٥٩٥,٩٤٥        ٢,٠٩٨,٥٥٧    ت جارية مدينةحسابا  
    ٢,٩٩٤,٦٥٢        ١,٠٢٢,٩٥٦    بالصدفة حسابات جارية مدينة  
    ٣٩٣,٥٤٠,٥٥٠        ٣٥٦,٦١٣,٥٠٣    قروض وسلف  
    ٢,٧٤٧,١٠١        ٤,١٧٠,٤٣٤    ) حمسومةسنداتمبياالت (ك  

  أفراد:
      ٢٤٠,٣٣٤          ١٥٣,٣٩١    بالصدفة حسابات جارية مدينة  
    ٤,٧٨٧,١٠١        ٢,٦٣٢,٦٧٩    قروض وسلف  

    ٣١٩,٢٥٤,٨٣١        ٢٦٦,٣٣٠,١٤٩    يداعات لدى مصارفإأرصدة و 

      ٧٤٦,١٦٠,٥١٤        ٦٣٣,٠٢١,٦٦٩    
  
  الفوائد المدينة   -٢١

  يلي: يتضمن هذا البند ما

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل    
   ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ١٤٠,٦١٥,٠٤٨    ٢٧,٢٦٣,٩٦٨  ودائع مصارف
  ودائع زبائن:

      ٣٨٣,٨٥٣    ١,١٦٤,٦٤٧  حسابات جارية  
    ٣٩,٦٦٨,٥١٠    ٦٠,٢٧٩,٣٦١  ودائع توفري  
    ٧٨٧,٠٠٩,٧٩٨    ٩٦٩,٢٤٦,٧٨٩  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  

    ٣,٨٧٤,٥٠٩    ٣,٧٣٣,٥٥٧  تأمينات نقدية
    ٩٧١,٥٥١,٧١٨    ١,٠٦١,٦٨٨,٣٢٢    
  



 

 - ٣٥ -

 األساسية والمخفضة خسارة الفترةحصة السهم من   -٢٢

 يلي: يتضمن هذا البند ما

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة    
   ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٣٦٦,٥٠٩,١٩٢(  )  ٤٧٢,١٧٤,٦٠٣(  صايف خسارة الفرتة متضمناً األرباح غري احملققة
      ١٠٤,٣٨,٠٠٢        ٣٨,٤٠١,٦٠٦     *املتوسط املرجح لعدد األسهم

  )  ٣٥,٩٦  (  )  ١٢,٣٠  (  حصة السهم األساسية واملخفضة من ربح الفرتة

بعد األخذ بعني االعتبار األسهم اجلديدة  ٢٠١٨أيلول  ٣٠مت احتساب املتوسط املرجح لعدد السهم القائمة خالل فرتة التسعة أشهر املنتهية يف   *
ا    .٢٠١٨أيلول  ٣٠خالل فرتة التسعة أشهر املنتهية يف  سهم ١١٣,٠٤٠املكتتب به، حيث بلغ عدد األسهم املكتتب 

 من السهم حصة على تأثري هلا يكون قد ألدوات البنك إصدار لعدم األساسية للحصة مطابقة الفرتة خسارة من للسهم املخفضة احلصة قيمة إن

  .حتويلها عند األرباح
  
  النقد وما يوازي النقد  -٣٢

 يلي: يتضمن هذا البند ما
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة   
    ٧٢٠١     ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ١٠,٢٣٩,٧٣٠,٠٣٣        ٨,١٦٨,٢٠٨,٠١١    *نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر
      ٢٦,٠١٨,٩١٩,١٧٠        ٢١,٥٥٨,٤٩٧,٢٢٤     الل ثالثة أشهريضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خ

  )  ٧,٥٥٩,٧٣٨,٦٩٨(  )  ٦,٠٨٤,٠٠٧,٠٢٩(  ودائع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهرينـزل: 

اية الفرتة       ٢٨,٦٩٨,٩١٠,٥٠٥        ٢٣,٦٤٢,٦٩٨,٢٠٦    النقد وما يوازي النقد يف 

  مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية لذلك اليعترب جزءاً من النقد وما يوازي النقد. اليستخدم االحتياطي اإللزامي على الودائع لدى  * 

  



 

 
- ٣٦ -

   المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -٤٢
باستخدام أسعار الفوائد والعموالت  املسموحةالعليا ضمن النشاطات االعتيادية و  دارةاإلو  دارةأعضاء جملس اإلخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني و قام املصرف بالد

  :فيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل السنةلتجارية و ا
  :بنود داخل بيان الوضع المالي  -أ

    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
  كانون  ٣١كما في             وكبار دارةمجلس اإل أعضاء          
    (مدققة) ٧٢٠١األول       المجموع    المساهمين وأطراف ذات عالقة    بنك الخليج المتحد    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

 األرصدة المدينة 

    ٥,٤٦٧,٩٨٨,٢٨٥        ٥,٣٢٣,٥١٨,١٨٩        -          ٥,٣٢٣,٥١٨,١٨٩    أرصدة لدى بنك اخلليج املتحد
    ٢,٠٠٨,٠٢٥        ٢,٠٠٨,٠٢٥        ٢,٠٠٨,٠٢٥        -      ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة

    ٥,٨٨٢,٣٤١        ٥,٦٩٨,٠٢٢        -          ٥,٦٩٨,٠٢٢    فوائد غري مستحقة القبض من بنك اخلليج املتحد
      -          ٦٠,٠٠٠,٠٠٠        ٦٠,٠٠٠,٠٠٠        -      ***تسهيالت ائتمانية ألطراف ذات عالقة

 األرصدة الدائنة 

  )    ٨٩,٩١٠,٨٣٤(  )  ٨٩,٩١٠,٨٣٤(      -      )  ٨٩,٩١٠,٨٣٤(  ذمم دائنة لبنك اخلليج املتحد
  )    ١,١١١,٦٨٠,٤١٨(  )  ١,١٢٨,٩٨٩,٢١١(      -      )  ١,١٢٨,٩٨٩,٢١١(  أرصدة لبنك اخلليج املتحد لدى املصرف

  )    ٩,٨٥٤,٤٢٨(  )  ٢٥,٧٨٨,٧٣٨(  )  ٢٥,٧٨٨,٧٣٨(      -      أرصدة دائنة للمسامهني*
  )    ٦٠,١٠٢,٠٦٤(  )  ٦٢,٧٠١,٧٠٨(  )  ٣٠,٦٧٣,٤٧٧(  )  ٣٢,٠٢٨,٢٣١(  ودائع العمالء **

  )      ٢٤٧,٠٤١(  )    ٦٢,٧٢٢(      -      )    ٦٢,٧٢٢(  فوائد حمققة غري مستحقة الدفع لبنك اخلليج املتحد
  بيان الدخل بنود  - ب

   أشهر تسعةلفترة ال         (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    
    أيلول ٣٠المنتهية في                     أعضاء مجلس اإلدارة وكبار            
    ( غير مدققة) ٧٢٠١          المجموع        المساهمين وأطراف ذات عالقة        بنك الخليج المتحد      
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  )    ٢٠,١٧٢,٠٠٩(  )  ٧,٦٠٣,٨٤٠(  )  ٧,٦٠٣,٨٤٠(      -      بدالت جملس اإلدارة
  )    ٢,٨١١,٦٣٣(  )  ٢,٧٢٩,٠٨٠(  )  ٢,٧٢٩,٠٨٠(      -      مصاريف اجتماعات جملس اإلدارة واهليئة العامة

    ٢٤٣,٨٠٧,١٨٩        ١٥٦,٨١٨,٨٧٢        -          ١٥٦,٨١٨,٨٧٢    املتحدفوائد مقبوضة من بنك اخلليج 
    -      )  ١٧,٠٢٤,٦٢٩(      -      )  ١٧,٠٢٤,٦٢٩(  فوائد مدفوعة لبنك اخلليج املتحد



 

 - ٣٧ -

  .املسامهني اكتتاب عن الفائضة املبالغ للمسامهني دائنة أرصدة متثل  *

  شركة سورية واخلليج لالستثمار مودعة لدى بنك سورية واخلليج.لائدة متثل ودائع العمالء املدرجة ضمن بنك اخلليخ املتحد ودائع ع  **

وهي  ٢٠٠٩) عام ٤/م ن/ب٥٠٠واملشمولة بأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( عالقة ذات ألطراف املمنوحة التسهيالت إن  ***
  .لقرض املمنوح. ويوجد ضمانات شخصية مقابل ا%١٥ فائدة معدل متوسط وحتمل مقبولة املخاطر تسهيالت

  :التنفيذية العليا دارةمنافع اإل -ج
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةرة اللفت      

    ١٧٢٠      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٨,٦٦٨,٠٥٠    ١٤٢,٨١٤,٨٨٥    رواتب
    ٤٣,٤٧٧,٨٧٣    ١٩,٨٩٧,٤١٠  ميزات ومنافع قصرية األجل

    ٨٢,١٤٥,٩٢٣    ٢٩٥,٧١٢١٦٢,  جمموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسني

  
  



 

 
- ٣٨ -

  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر  -٥٢

  تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:-أ
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في     

          الحكومة                            
     المجموع      والقطاع العام      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد          
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    -      -      -      -      -        متدنية املخاطر
    ٨٩٣,٩١٨,٧٤٧    -      ٨٧١,٤٠٤,١٩١    ٢٢,٥٠٦,٩٠٩      ٧,٦٤٧    عادية (مقبولة املخاطر)

    ٦,٠٠٧,٤١٧,٩٤٥    -      ٦,٠٠٤,٢٣٥,٢٥٥    ٣,١٨٢,٦٩٠    -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٦,٨٠٠,٦٤٢,٥٣٨    -      ٦,٧٧٥,٤٩٦,٧٤٠    ٢٥,١٣٨,٧٠٦      ٧,٠٩٢      منها غري مستحقة

    ١٠٠,٦٩٤,١٥٤    -      ١٠٠,١٤٢,٧٠٦      ٥٥٠,٨٩٣      ٥٥٥      منها مستحقة:
    ٢٦,١٤١,٢٩٥    -      ٢٦,٠٧٧,٨٨٨      ٦٢,٨٥٢      ٥٥٥      يوم ٥٩لغاية   
      ١٩,٥٢٧,٧٢٤    -      ١٩,٣٦٠,١٨٦      ١٦٧,٥٣٨    -      يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    ٥٥,٠٢٥,١٣٥    -      ٥٤,٧٠٤,٦٣٢      ٣٢٠,٥٠٣    -      يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩٠من   

    ١٧,٩٦٢,٣٨٣,٠٣٧    -      ١٧,٥٤٣,٠٨٥,٩٥٦    ٧٠,٢٢٤,٢٢٧    ٣٤٩,٠٧٢,٨٥٤      غري عاملة
  منها:

    ٥٠,٥٢٠    -      -      -        ٥٠,٥٢٠      دون املستوى  
    ١,٣٣٨,٦٥٦    -      -      ١,٣٣٨,٦٥٦    -        مشكوك فيها  
    ١٧,٩٦٠,٩٩٣,٨٦١    -      ١٧,٥٤٣,٠٨٥,٩٥٦    ٦٨,٨٨٥,٥٧١    ٣٤٩,٠٢٢,٣٣٤      (رديئة) هالكة  

    ٢٤,٨٦٣,٧١٩,٧٢٩    -      ٢٤,٤١٨,٧٢٥,٤٠٢    ٩٥,٩١٣,٨٢٦    ٣٤٩,٠٨٠,٥٠١      اجملموع
  )  ٨,٤٨٥,٠٩٧,٧٥٣(    -    )  ٨,٢٤٩,٥٥٤,٣٠٢(  )  ٣٠,٣٢٨,٦١٠(  )  ٢٠٥,٢١٤,٨٤١(      يطرح: فوائد معلقة

  التيطرح: خمصص تدين التسهي
  )  ٩,٥٨٠,٤٩٤,٨٤٦(    -    )  ٩,٤١٥,٦٠١,١١٦(  )  ١٢١,٣١٩,١٧(  )  ٥٧٤,٥٥٩,١٤٣(      االئتمانية املباشرة  

    ٦,٧٩٨,١٢٧,١٣٠    -      ٦,٧٥٣,٥٦٩,٩٨٤    ٥٤٤,٢٦٦,٠٤      ٢٩١,١٠١    صايف تسهيالت ائتمانية مباشرة



 

 
- ٣٩ -

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
     المجموع      القطاع العام      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد          
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    -      -      -      -      -        متدنية املخاطر
    ٧٨,٠٨٠,٦٧٤    -      ٤٧,٨٤٣,٠١٢    ٢٩,٦٩٠,٣٨٥      ٥٤٧,٢٧٧    عادية (مقبولة املخاطر)

    ٥,٧٠٦,٥٢٦,٧٩٠    -      ٥,٧٠٢,٢٤٠,٠٩٦    ٤,٢٨٦,٠٢١      ٦٧٣    حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٥,٦٤١,١٢٥,٩٢٨    -      ٥,٦٠٧,٠٠٨,٩٣٤    ٣٣,٥٧٨,٩٥٢      ٥٣٨,٠٤٢      منها غري مستحقة

    ١٤٣,٤٨١,٥٣٦    -      ١٤٣,٠٧٤,١٧٤      ٣٩٧,٤٥٤      ٩,٩٠٨      منها مستحقة:
    ١١٢,٨٣١,٧٩٢    -      ١١٢,٧٩٤,٥١١      ٢٨,٠٤٦      ٩,٢٣٥      يوم ٥٩لغاية   
    ٥,١٦٦,٣٢٢    -      ٥,٠١٢,٠٨٧      ١٥٤,٢٣٥    -      يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    ٢٥,٤٨٣,٤٢٢    -      ٢٥,٢٦٧,٥٧٦      ٢١٥,١٧٣      ٦٧٣    يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩٠من   

    ١٧,٣٢٤,٣٦٢,٠٨٥    -      ١٦,٩١٢,٥٢٦,٩٩٧    ٦٥,٦٦٥,٠٣٨    ٣٤٦,١٧٠,٠٥٠      غري عاملة
  منها:

    ٢٠٧,٩١٢,٧٦٣    -      ٢٠٦,٦٧٠,١٦٥    ١,١١٣,٠٢٠      ١٢٩,٥٧٨      دون املستوى  
    ١٢٩,٨٠٦,٢٨٠    -      ١٢٧,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٨٠٦,٢٨٠    -        يهامشكوك ف  
    ١٦,٩٨٦,٦٤٣,٠٤٢    -      ١٦,٥٧٨,٨٥٦,٨٣٢    ٦١,٧٤٥,٧٣٨    ٣٤٦,٠٤٠,٤٧٢      هالكة (رديئة)  

    ٢٣,١٠٨,٩٦٩,٥٤٩    -      ٢٢,٦٦٢,٦١٠,١٠٥    ٩٩,٦٤١,٤٤٤    ٣٤٦,٧١٨,٠٠٠      اجملموع
  )  ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦(    -    )  ٦,٧٢٩,٣٤١,٤٠٤(  )  ٢٥,٣٣٣,٠٢٤(  )  ١٩١,١٣٦,٣٧٨(      يطرح: فوائد معلقة

  يطرح: خمصص تدين التسهيالت
  )  ١٠,٠٩٦,٨٤١,٢١٧(    -    )  ٩,٩٢١,٨٠٩,٨٦١(  )  ٢٠,٣٧٧,٨٧٠(  )  ١٥٤,٦٥٣,٤٨٦(      االئتمانية املباشرة  

    ٦,٠٦٦,٣١٧,٥٢٦    -      ٦,٠١١,٤٥٨,٨٤٠    ٥٣,٩٣٠,٥٥٠      ٩٢٨,١٣٦    صايف تسهيالت ائتمانية مباشرة



 

 
- ٤٠ -

  ضات االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:تتوزع التعر  -ب
  

    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في           
          الحكومة                            
     المجموع      والقطاع العام      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد          
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    -      -      -      -      -        اطرمتدنية املخ
    ٥٤,٧٥٧,١٤٢    -      ٥٤,٧٥٧,١٤٢    -      -      عادية (مقبولة املخاطر)

    ٩٥٦,٠٣٠,٨٦١    -      ٩٥٦,٠٣٠,٨٦١    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ١,٠١٠,٧٨٨,٠٠٣    -      ١,٠١٠,٧٨٨,٠٠٣    -      -      منها غري مستحقة (الديون املنتجة)

    -      -      -      -      -        منها مستحقة
    -      -      -      -      -        يوم ٥٩لغاية   
    -      -      -      -      -      يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    -      -      -      -      -      يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩٠من   

    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -        غري عاملة:
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ١,٠٢٥,٧٨٨,٠٠٣    -      ١,٠٢٥,٧٨٨,٠٠٣    -      -        اجملموع
  خمصص تدين التسهيالت  يطرح: 

  )  ٤٠,٦٨٠,٨٧٠(    -    )  ٤٠,٦٨٠,٨٧٠(      -          -        االئتمانية غري املباشرة     

    ٩٨٥,١٠٧,١٣٣    -      ٩٨٥,١٠٧,١٣٣    -      -      صايف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
  



 

 
- ٤١ -

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في           
          الحكومة                            
     المجموع      والقطاع العام      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد          
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -        متدنية املخاطر
    ٢٠,٧٢٥,٠٠٠    -      ٢٠,٧٢٥,٠٠٠    -      -      عادية (مقبولة املخاطر)

    ١,٠٤٥,٤٢٨,٢٦٦    -      ١,٠٤٥,٤٢٨,٢٦٦    -      -      املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)حتت 
    ١,٠٧١,١٥٣,٢٦٦    -      ١,٠٧١,١٥٣,٢٦٦    -      -        منها غري مستحقة

    -      -      -      -      -        منها مستحقة
    -      -      -      -      -        يوم ٥٩لغاية   
    -      -      -      -      -      يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    -      -      -      -      -      يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩٠من   

    ٢٠,٢٩٥,٠٠٠    -      ٢٠,٢٩٥,٠٠٠    -      -        غري عاملة:
    ٥,٢٩٥,٠٠٠    -      ٥,٢٩٥,٠٠٠    -      -        دون املستوى  
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ١,٠٩١,٤٤٨,٢٦٦    -      ١,٠٩١,٤٤٨,٢٦٦    -      -        اجملموع
  ين التسهيالتيطرح: خمصص تد

  )  ٦٦,٢٩٤,٠٨٥(    -    )  ٦٦,٢٩٤,٠٨٥(      -          -        االئتمانية غري املباشرة     

    ١,٠٢٥,١٥٤,١٨١    -      ١,٠٢٥,١٥٤,١٨١    -      -      صايف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
  



 

 - ٤٢ -

 التركز حسب القطاع االقتصادي  -٦٢

  االقتصادي: يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع
                حكومة                                                
    المجموع     أخرى     وقطاع عام     أفراد     أسهم      زراعة      عقارات     تجارة     صناعة     مالي    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  مصرفأرصدة لدى 
    ١٠,٥٦٠,٥٥١,٩٥٥    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٠,٥٦٠,٥٥١,٩٥٥  سورية املركزي   

    ٢١,٥٥٨,٤٩٧,٢٢٤    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢١,٥٥٨,٤٩٧,٢٢٤  أرصدة لدى مصارف 
    ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ١,٠١١,٨٢٠,٠٠٠  ودائع لدى املصارف

 صايف التسهيالت االئتمانية

    ٦,٧٩٨,١٢٧,١٣٠    -      -      ٤٥٠,٥١٥,٥٥٨    -      -      -    ٦,٣٢٨,٨٩٨,٠٧٢    ١٨,٧١٣,٥٠٠    -    املباشرة  
    ٥٩٥,١٨٤,٩٤٩    -      -      ٣٢١,٠٥٠,٥٦٤    -      -      ٥٧,٣٦٤,٢٢٣    ٧١,١٣٤,٠٦٩    ٤٦٨,٥٠٩    ١٤٥,١٦٧,٥٨٤  موجودات أخرى

  وديعة جممدة لدى مصرف
    ٣٥٠,١٢٠,١,٦٧٢    -      -      -      -      -      -      -      -      ١,٦٧٢,٣٥٠,١٢٠  سورية املركزي  

  أيلول ٣٠اإلمجايل كما يف 
    ٤٢,١٩٦,٥٣١,٣٧٨    -      -      ٧٧١,٥٦٦,١٢٢    -      -      ٥٧,٣٦٤,٢٢٣  ٦,٤٠٠,٠٣٢,١٤١    ١٩,١٨٢,٠٠٩    ٣٤,٩٤٨,٣٨٦,٨٨٣  (غري مدقق) ٨٢٠١  

  كانون  ٣١اإلمجايل كما يف 
    ٤٨,٧٤٢,٤١٢,٩١٠    -      -      ٥٧٧,٤٥٨,٤٤٥    -      -      ٥٧,٣٦٤,٢٢٣  ٥,٨٥٧,٨٤٥,٠٨٥    ٢٥,٢٦٨,٧٩١    ٤٢,٢٢٤,٤٧٦,٣٦٦  (مدقق) ٢٠١٧األول   

  
  



 

 - ٤٣ -

  %٢ساسية) للتغير في سعر الفائدة مخاطر أسعار الفائدة (أسلوب تحليل الح  -٧٢
  

  أثر الزيادة في أسعار الفائدة
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    

  حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    حقوق الملكيةاألثر على      (األرباح أو الخسائر)      ةالمتراكم     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     

  )  ٢٤٦,٧٤١,٩٤٦  (  )  ٣٢٨,٩٨٩,٢٦١(  )  ١٦,٤٤٩,٤٦٣,٠٥٧(  لرية سورية
      ١٠٠,٢٥١,١٦١        ١٣٣,٦٦٨,٢١٥        ٦,٦٨٣,٤١٠,٧٦٤    دوالر أمريكي

      ٢,٠٥٩,٩٢١        ٢,٧٤٦,٥٦٢        ١٣٧,٣٢٨,٠٨٦    يورو
        ١,١٦٦          ١,٥٥٥          ٧٧,٧٦٣    ينجنيه اسرتلي
        ٣٥          ٤٧          ٢,٣٦٦    ين ياباين

  )    ٦٧٨,٤٧٠(  )    ٩٠٤,٦٢٧(  )  ٤٥,٢٣١,٣٢٧(  عمالت أخرى
  

  أثر النقص في أسعار الفائدة
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    

  حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      تراكمةالم     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     

      ٢٤٦,٧٤١,٩٤٦        ٣٢٨,٩٨٩,٢٦١    )  ١٦,٤٤٩,٤٦٣,٠٥٧(  لرية سورية
  )  ١٠٠,٢٥١,١٦١(  )  ١٣٣,٦٦٨,٢١٥(      ٦,٦٨٣,٤١٠,٧٦٤    دوالر أمريكي

  )  ٢,٠٥٩,٩٢١(  )  ٢,٧٤٦,٥٦٢(      ١٣٧,٣٢٨,٠٨٦    يورو
  )    ١,١٦٦(  )    ١,٥٥٥(        ٧٧,٧٦٣    اسرتليينجنيه 

  )    ٣٥(  )    ٤٧(        ٢,٣٦٦    ين ياباين
      ٦٧٨,٤٧٠        ٩٠٤,٦٢٧    )  ٤٥,٢٣١,٣٢٧(  عمالت أخرى



 

 - ٤٤ -

  أثر الزيادة في أسعار الفائدة
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

  حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      اكمةالمتر      العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
  )  ٣٥٤,٣٧٤,٤٦٤(  )  ٤٧٢,٤٩٩,٢٨٦(  )  ٢٣,٦٢٤,٩٦٤,٢٨٤(  لرية سورية

    ٧٢,٠٠٧,٠٩٠        ٩٦,٠٠٩,٤٥٤        ٤,٨٠٠,٤٧٢,٦٨٠    دوالر أمريكي
  )  ٦٦,١٧٧,٢٦٨(  )  ٨٨,٢٣٦,٣٥٨(  )  ٤,٤١١,٨١٧,٨٩٢(  يورو

      ١,٣١٧          ١,٧٥٦          ٨٧,٨١٥    اسرتليينجنيه 
      ٣٦          ٤٨          ٢,٣٨٨    ين ياباين

      ٤٥٦          ٦٠٨          ٣٠,٣٧٧    فرنك سويسري
      ٦٣٣,٢٥١          ٨٤٤,٣٣٥        ٤٢,٢١٦,٧٥٥    عمالت أخرى

  
  أثر النقص في أسعار الفائدة

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     
  إيراد الفائدةحساسية       الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      المتراكمة     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
    ٣٥٤,٣٧٤,٤٦٤        ٤٧٢,٤٩٩,٢٨٦    )  ٢٣,٦٢٤,٩٦٤,٢٨٤(  لرية سورية

  )  ٧٢,٠٠٧,٠٩٠(  )  ٩٦,٠٠٩,٤٥٤(      ٤,٨٠٠,٤٧٢,٦٨٠    دوالر أمريكي
    ٦٦,١٧٧,٢٦٨        ٨٨,٢٣٦,٣٥٨    )  ٤,٤١١,٨١٧,٨٩٢(  يورو

  )    ١,٣١٧(  )    ١,٧٥٦(        ٨٧,٨١٥    جنيه اسرتليين
  )    ٣٦(  )    ٤٨(        ٢,٣٨٨    ين ياباين

  )    ٤٥٦(  )    ٦٠٨(        ٣٠,٣٧٧    فرنك سويسري
  )    ٦٣٣,٢٥١(  )    ٨٤٤,٣٣٥(      ٤٢,٢١٦,٧٥٥    عمالت أخرى



 

 - ٤٥ -

  %١٠العملة  ة) للتغير في سعر صرفمخاطر العمالت (أسلوب تحليل الحساسي  -٢٨

وتقوم اإلدارة تتمثل بتذبذب قيمة األداة املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. يعترب البنك اللرية السورية العملة الرئيسية له، 
  بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددة.

بقية  يقوم البنك بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف مع بقاء
وجب صايف االرتفاع أو حقوق امللكية بينما ميثل املبلغ املالخنفاض املتوقع يف بيان الدخل املتغريات ثابتة. ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه صايف ا

 املتوقع.

  أثر الزيادة في سعر الصرف
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال        

  األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

      ١,٣٥٨,٨٧٢,٦٩٧        ١,٣٥٨,٧٩٥,٣٨٠        ١٣,٥٨٧,٩٥٣,٧٩٩    دوالر أمريكي
      ٢٧,٤٣٩          ٣٦,٥٨٥          ٣٦٥,٨٤٩        يورو

      ٥,٨٣٢          ٧,٧٧٦          ٧٧,٧٦٣      جنيه اسرتليين
      ١٧٧          ٢٣٦          ٢,٣٦٢        ين ياباين

      ٧,٧٨٦          ١٠,٣٨٢          ١٠٣,٨٢٠      عمالت أخرى
  

  أثر النقص في سعر الصرف
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال    

          األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  )  ١,٣٥٨,٨٧٢,٦٩٧(  )  ١,٣٥٨,٧٩٥,٣٨٠(      ١٣,٥٨٧,٩٥٣,٧٩٩    دوالر أمريكي
  )    ٢٧,٤٣٩(  )    ٣٦,٥٨٥(        ٣٦٥,٨٤٩        يورو
  )    ٥,٨٣٢(  )    ٧,٧٧٦(        ٧٧,٧٦٣      يه اسرتليينجن

  )    ١٧٧(  )    ٢٣٦(        ٢,٣٦٢        ين ياباين
  )    ٧,٧٨٦(  )    ١٠,٣٨٢(        ١٠٣,٨٢٠      عمالت أخرى

  



 

 - ٤٦ -

  أثر الزيادة في سعر الصرف
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         

  األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      رباح أو الخسائراأل      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

    ١,٣٤٩,٦١١,٦٥٢        ١,٣٤٦,٤٤٧,٣٢٠        ١٣,٤٦٤,٤٧٣,١٩٧    دوالر أمريكي
    ٩,٨٧٤,٢٠٩        ١٣,١٦٥,٦١٢        ١٣١,٦٥٦,١١٧        يورو

      ٦,٥٨٦          ٨,٧٨١          ٨٧,٨١٥      جنيه اسرتليين
      ١٧٩          ٢٣٨          ٢,٣٨١        ين ياباين

      ٢,٢٧٨          ٣,٠٣٨          ٣٠,٣٧٧      فرنك سويسري
    ٣,٦٩٢,٢١٨        ٤,٩٢٢,٩٥٧        ٤٩,٢٢٩,٥٧٠      عمالت أخرى

  
  أثر النقص في سعر الصرف

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     
          األثر على                
   لملكيةاألثر على حقوق ا      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  )  ١,٣٤٩,٦١١,٦٥٢(  )  ١,٣٤٦,٤٤٧,٣٢٠(      ١٣,٤٦٤,٤٧٣,١٩٧    دوالر أمريكي
  )  ٩,٨٧٤,٢٠٩(  )  ١٣,١٦٥,٦١٢(      ١٣١,٦٥٦,١١٧        يورو

  )    ٦,٥٨٦(  )    ٨,٧٨١(        ٨٧,٨١٥      جنيه اسرتليين
  )    ١٧٩(  )    ٢٣٨(        ٢,٣٨١        ين ياباين

  )    ٢,٢٧٨(  )    ٣,٠٣٨(        ٣٠,٣٧٧      فرنك سويسري
  )  ٣,٦٩٢,٢١٨(  )  ٤,٩٢٢,٩٥٧(      ٤٩,٢٢٩,٥٧٠      عمالت أخرى

  



 

 - ٤٧ -

 التحليل القطاعي  -٩٢

  يضاح معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:يتضمن اإل  -أ
    أشهر تسعةلفترة ال      (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال      
    أيلول ٣٠في  المنتهية                                    
    (غير مدققة) ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  )  ٢٢٥,٣٩١,٢٠٤(  )    ٤٢٨,٦٦٦,٦٥٣(      -          ٢٣٩,٠٦٦,١٨١    )  ٤,٥٨٥,١٩٦(  )  ٦٦٣,١٤٧,٦٣٨(    الفوائد الدخل منصايف 
    ٦٤,٦٥٨,٦٩٧        ٨٢,٠٣٠,٣٦٩        -      )    ٢٩,١٨٨,٦٣٩(      ٢٦,٤٧٨,١٨٦        ٨٤,٧٤٠,٨٢٢      عموالتالو  الدخل من الرسومصايف 
   تشغيلية ناجتة  أرباحصايف 

      ٢٢,٢٦٤,٧٠٦        ١٦٦,٨٤٧,١٤٠        ١٦٦,٨٤٧,١٤٠        -          -          -      بالعمالت األجنبيةعامالت تعن ال  
    ٩,٤٣٧,١٢٥        ٨١,٣٤٨,٠٢٢        ٨١,٣٤٨,٠٢٢        -          -          -        إيرادات تشغيلية أخرى

  مؤونة تدين اسرتداد / (أعباء) 
  )  ٥٨,٧٦٨,٤٣١(      ٥٢٤,٩٩٠,٢٢٣        -          -          ٥١٩,٧٣٥,٨٥٨        ٥,٢٥٤,٣٦٥      ئتمانيةاالسهيالت الت  

  )  ١,١٧٨,٧١٠,٠٨٥(  )    ٨٩٨,٧٢٣,٧٠٤(  )    ٨٩٨,٧٢٣,٧٠٤(      -          -          -        زعةمو غري تشغيلية مصاريف 
  )  ١,٣٦٦,٥٠٩,١٩٢(  )  ٤٧٢,١٧٤,٦٠٣(  )  ٦٥٠,٥٢٨,٥٤٢(      ٢٠٩,٨٧٧,٥٤٢        ٤٨٨,٥٤١,٦٢٨    )  ٥٧٣,١٥٢,٤٥١(    ل الضريبةقباخلسارة 

    -          -          -          -          -          -        ضريبة الدخلمصروف 

  )  ١,٣٦٦,٥٠٩,١٩٢(  )  ٤٧٢,١٧٤,٦٠٣(  )    ٦٥٠,٥٢٨,٥٤٢(      ٢٠٩,٨٧٧,٥٤٢        ٥٤١,٦٢٨,٨٤٨    )  ٥٧٣,١٥٢,٤٥١(    فرتةالخسارة صايف 
  

    كانون األول  ٣١كما في       (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في       
    (مدقق) ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٤٨,٧٤٢,٤١٢,٩٠٨        ٤٢,١٩٦,٥٣١,٣٧٥        ٢٦٤,٨٣٨,٨٢٤        ٣٤,٨٣٤,٤٢٥,٢٣٨        ٦,٩٠٦,٢٤٢,٠٧٣      ١٩١,٠٢٥,٢٤٠    موجودات القطاع
    ١,٥٨٢,٩٥٠,٦٠٠        ١,٥٨٦,٤٥٠,٢٢٤        ١,٥٨٦,٤٥٠,٢٢٤        -          -          -      موجودات غري موزعة على القطاعات

    ٦٣,٥٠٨٥٠,٣٢٥,٣        ٤٣,٧٨٢,٩٨١,٥٩٩        ١,٨٥١,٢٨٩,٠٤٨        ٣٤,٨٣٤,٤٢٥,٢٣٨        ٦,٩٠٦,٢٤٢,٠٧٣        ١٩١,٠٢٥,٢٤٠    جمموع املوجودات
    ٤٨,١٠٨,٥٠٥,٥٨٠        ٤٢,٠٨٤,٢٣٣,٢٤٨        -          ٦,٤٩١,٢١٣,٦٦٧        ١٧,٧٦٢,٣٠٧,٧١٨        ١٧,٨٣٠,٧١١,٨٦٣    مطلوبات القطاع

    ٤٨٦,٠٥٤,٥٣٩        ٤٢٨,٨١٥,٥٦٥        ٤٢٨,٨١٥,٥٦٥        -          -          -      مطلوبات غري موزعة على القطاعات

    ٤٨,٥٩٤,٥٦٠,١١٩        ٤٢,٥١٣,٠٤٨,٨١٣        ٤٢٨,٨١٥,٥٦٥        ٦,٤٩١,٢١٣,٦٦٧        ٧١٨,١٧,٧٦٢,٣٠٧        ١٧,٨٣٠,٧١١,٨٦٣    جمموع املطلوبات
    ٨٨,٦٢٤,٨٠٠        ٥٧,٥٠٥,٩٢٣        ٥٧,٥٠٥,٩٢٣        -          -          -      املصروفات الرأمسالية

  ٧١,٨٠٨,٩٨٦        ٥٤,٠٠٦,٣٠٠        ٥٤,٠٠٦,٣٠٠        -          -          -      االستهالكات واإلطفاءات



 

 - ٤٨ -

 :غرايفمعلومات عن التوزيع اجل  -ب

رة يف يبني هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وبشبكة فروعه املنتش
  اجلمهورية العربية السورية.

  فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف:
  

    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةللفترة ا    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  )  ٩٨,٤٤١,١٢٢(      ١٤٨,٢٧٠,٢٢٣    )  ٢٤٦,٧١١,٣٤٥(  التشغيلي الدخل إمجايل
    ٤٣,٧٨٢,٩٨١,٥٩٩        ٦,٩٨٨,٦٤٦,٩٠٤        ٣٦,٧٩٤,٣٣٤,٦٩٥     املوجودات جمموع

      ٥٧,٥٠٥,٩٢٣        -          ٥٧,٥٠٥,٩٢٣    اليةرأمس مصاريف
  

    (مدققة) ٧٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  )  ٢,٦٥٤,١٧٧,٨٣١(      ٢٨٨,٣٨٨,٠٨٠    )  ٢,٩٤٢,٥٦٥,٩١١(  التشغيلي الدخل إمجايل
    ٥٠,٣٢٥,٣٦٣,٥٠٨        ٦,٨٧٠,٨٨٥,٩٨٠        ٤٣,٤٥٤,٤٧٧,٥٢٨     املوجودات جمموع

    ٨٨,٦٢٤,٨٠٠        -          ٨٨,٦٢٤,٨٠٠    رأمسالية مصاريف
  
  ة رأس المالكفاي  -٣٠
 الصادرة النسب خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت يةالدول بازل مقررات مبوجب
  رقم التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات دىناأل احلد تفوق معدالت على لمحافظةل املصرفيسعى 

 االئتمانية بالرتكزات املتعلقة النسب فةكا يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣(
  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس تستخدم واليت
  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
  كانون األول  ٣١كما في            أيلول ٣٠كما في         
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١       
    ل.س.          ل.س.        

    :رأس المال األساسي
    رأس املال األساسي:

      ٣,٨٣٨,٨٣٦,٥٠٠        ٣,٨٥٠,١٤٠,٥٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    االحتياطي القانوين  
      ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    االحتياطي اخلاص  
      ٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨٣        ٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨٣    أرباح مدورة غري حمققة  

    ينـزل منها:
  )  ١٠,٠٦٧,٢٠٨,٨٨٩(  )    ١٠,٠٦٧,٢٠٨,٨٨٩(  صايف اخلسارة املرتاكمة احملققة  
اية الفرتة       -      )    ٤٧٢,١٧٤,٦٠٣(  صايف اخلسارة يف 
 )  ١٧,٠٤١,٧٧٤(  )    ٣٠,٥٦١,٨١٤(  دات غري ملموسةموجو   

ا جتاوزت العامني     )  ٤١,٤٩٦,٨٢٣(  )    ٤١,٤٩٦,٨٢٣(  العقارات اليت آلت ملكيتها إىل املصرف ومدة االحتفاظ 
      -      )    ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  التسهيالت املمنوحة ألطراف ذات عالقة  

      ١,٥٨٤,١٥٥,٠٣٩        ١,٠٤٩,٧٦٤,٣٩٦    صايف رأس املال األساسي
    يضاف رأس املال املساعد: 

      ٨٨,١٠٩,٧٥٣        ٨٨,١٠٩,٧٥٣    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  
      ١,٦٧٢,٢٦٤,٧٩٢        ١,١٣٧,٨٧٤,١٤٩    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)

      ١٧,٥٧٥,٥٩٤,٨٤٣        ١٧,٠٩١,٥٧٣,٨٤٣    خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة باملخاطر  
      ٧٣٢,٤٣٦,٠٠٠        ١٦٤,١٤٥,٠٠٠    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
      ١٨١,٠٠٧,٠٠٤        ٣,٠٩٣,١١٠    خماطر السوق  
      ٥٥٢,٨٢٧,٦٨٦        ٥٥٢,٨٢٧,٦٨٦    املخاطر التشغيلية  

      ٤١,٨٦٥,٥٣٣١٩,٠        ٩١٧,٨١١,٦٣٩,٦٣    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٨,٧٨          %٦,٣٩      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٨,٣٢          %٥,٨٩      )%املال األساسي (رأس  كفايةنسبة  
     %٩١,٥٣          %٨٢,٦٦      (%) ال األساسي إىل إمجايل حقوق امللكيةنسبة رأس امل

ا مبوجب أحكام مت ختفيض قيمة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة واليت  *  انتهت املهلة املسموح للمصرف االحتفاظ 
على القوانني النافذة، من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد والتسليف كافة بناء 

  .٤/م ن/ ب٥٩٧قرار مصرف سورية املركزي رقم 



 

 - ٥٠ -

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨قم (جملس النقد والتسليف ر  قرارصدر 
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢والتسليف رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣بات قرار جملس النقد والتسليف رقم (األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطل
  
  محتملة (خارج الميزانية) ائتمانية ارتباطات والتزامات  -١٣

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -أ
  كانون األول  ٣١كما في        أيلول ٣٠كما في      
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ١٨٢٠     
    .س.ل      ل.س.      

    ٥٥٨,١٢٧,٨٨٩    -    اعتمادات استرياد
    كفاالت زبائن:

    ٩٥,١٢١,٧٣٦    ٨٥,١٤٣,١٨٢  كفاالت الدفع  
    ٣٩٥,٢٤٠,٩٧٧    ٨٦٦,٢١٨,٣٦١  كفاالت حسن التنفيذ  
    ٤٢,٩٥٧,٦٦٤    ٧٤,٤٢٦,٤٦٠  كفاالت أخرى   

    ١,٠٩١,٤٤٨,٢٦٦    ١,٠٢٥,٧٨٨,٠٠٣    
    ٦٤٧,٩٤٨,٤١٢    ١١١,٩٧١,٨٠٧  كفاالت مصارف

    ١٥٥,٢٨٣,٢١٨    ٦٣٤,٠٧٤,٧٥٠  قدمي تسهيالت ائتمانية سقوف مباشرة غري مستغلةتعهدات لت
    ٢٠٧,٩٤١,٢٠٥    ٣٧٧,٣٤٢,٤٨٧  مباشرة غري مستغلة  تعهدات لتقدمي تسهيالت ائتمانية سقوف غري

    ٣٦٣,٢٢٤,٤٢٣    ١,٠١١,٤١٧,٢٣٧    

    ٢,١٠٢,٦٢١,١٠١    ٢,١٤٩,١٧٧,٠٤٧    
  
  ارتباطات والتزامات تعاقدية: -ب

  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠في  كما      
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

    ٦٦,١٨١,٣١٢    ٤٣,٣٣١,٣١٢  عقود إجيار فروع استحقاقها لغاية سنة
    ٣,٠٠٠,٠٠٠    -    عقود إجيار فروع استحقاقها أكثر من سنة

    ٦٩,١٨١,٣١٢    ٤٣,٣٣١,٣١٢    
  


