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 معلومات عن البنك 1

 

 الخاصــةالمصارف  قانون جبموب مةاسورية علة كشركة مساهمة مغف) )"البنك"  س.عبنك قطر الوطني ـ سورية ش.م. تأسس
 بموجــب الســجل البنــك قيــد وتــم 2009تشــرين الثــاني  11 / ل أ( تــاري 1435بموجب القرار رقــم )و  2001لعام  28رقم

ســاحة  فــي للبنــك الرئيســي المركــز يقــع 20. برقم المصارف سجل في 2009أيلول  30بتاري   15961رقم  تحت التجاري
 .يةالسور ةربيالع ةجمهوري، الدمشق ،العباسيين

 

 واألنظمة القوانين وفق المالية والبنكية العمليات بجميع والقيام وتوظيفها الودائع وقبول البنكية العمليات بكافة القيام البنك غاية
 في  عا  فر عشر خمسة وعددها السورية  العربية الجمهورية في فروعه ومن خالل  دمشق في الرئيسي مركزه خالل  من النافذة
 وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودير الزور.   يةذقب والالف دمشق وحلوري قدمش

 

تا  في خمسة فروع نتيجة للظروف الستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤق
ة  على موافق عد الحصول  لك بذرع ادلب، و لدى البنك وهي فرع حمص، فرع دير الزور، فرع حلب الشهبا، فرع يعفور، وف

المركز رقم  مصرف سورية  رقم    3268/161ي  رقم   161/ 2479والموافقة  لحين  804والموافقة  مؤقتا  إيقافها  على  أ  /ل 
بعدها   لتعود  الستثنائية  الظروف  درعا  زوال  فرع  البنك وهي  لدى  فرعين  في  العمل مؤقتا   تعليق  أيضا   تم  وقد  الخدمة،  إلى 

  علقة سبعة فروع.البنك المغلقة والم عدد فروع ؤقت. ليصبحكل مشالمنشية ب وفرع حلب
 

 البنك. رأس مال% من 50.81 سبةنبقطر  –يساهم بنك قطر الوطني 
 

  12تم بتاري     ،وطني ـ سورية من قبل الجمعية العمومية التأسيسية للبنكبموجب التفويض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر ال
الثاني   ا  2009تشرين  اإل  اقيةتفإبرام  واالخدمات  ادارية  قطر  بنك  بين  ـ  لفنية  قطر لوطني  ـ  الوطني  قطر  بنك  وبين  سورية 

 تتضمن بمقتضى التفاقية: التي  لفنية"  يقدم المستشار "الخدمات والستشارات الدارية وا "( والتي بموجبها المستشار )" ش.م.ق 
 

 تطبيقها.( المساعدة في مراجعة ومتابعة الستراتيجيات و1
من إعداد التقارير المالية والداريــة داخليــا  وخارجيــا ، وذلــك مــن خــالل البيانــات  تمكين البنكالزمة لالة المساعد متقدي(  2

 والمعلومات التي يقوم البنك بتزويدها للمستشار.
 البنك. ليةقالخالل باستعلى األقل دون اإلحسب التوجه العام للبنك سنويا  لمشاركة في وضع خطط العمل والموازنات ( ا3
 السياسات والنظمة الداخلية والقرارات. شورة عند رسمتقديم الم( 4
ة بالئتمــان وبــرام  ( تقديم المشورة فــي األمــور المتعلقــة بــمدارة المخــاطر المصــرفية ومــدى توافــق القــرارات المتعلقــ 5

نظــام ارض مع البما ل يتعوشار ستالعام للم المخاطر مع الصالحيات المحددة من قبل مجلس ادارة البنك حسب التوجه
 ة السورية.د للبنك، وأحكام القوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربياألساسي المعتم

بالرقابة والمتثال والتد6 المتعلقة  المعلومات والعمليات  ( الستشارات  بتقنية  المتعلقة  الخدمات  المشورة في  قيق، وتقديم 
 والتطوير والتدريب.البشرية  ات المواردموخد  يةجات المصرفوالتسويق والمنت

( يحق للبنك طلب استشارات أخرى إضــافة إلــى الستشــارات المــذكورة أعــاله فــي ســبيل قيــام البنــك بممارســة اإلدارة 7
 على طلب مجلس اإلدارة أو الجهة اإلشرافية في سورية. الجيدة، ذلك بناء 

 

البنك ب سورية    ليرة  500  ة ماليين سهم، بقيمةم على عشرسورية مقس  ةلير  راتلياخمسة م  مقداره  رأس مالتم تأسيس 
 خمسة ح ليصب المال  رأس زيادة  2010أيار  13بتاري    اجتماعها في  للبنك العادية  غير العامة  الهيئة للسهم الواحد. أقرت 

 .ةريسو ليرة 500 السمية الواحد السهم قيمة سهم مليون ثالثين الى مقسم سورية ليرة مليار عشر
 
            .2010نيسان  26المالية بتاري   لألوراق دمشق وقسلبنك في ت أسهم ارجدأ
 

بتاري    اجتماعها  في  للبنك  العادية  العامة غير  الهيئة  األسه  2012نيسان    26أقرت  الفقرة  تجزئة  وفقا  ألحكام  من   3م 
م بتاري    /  73رقم    ة بالقرارراق الماليوال  يئةة من قبل همن قانون الشركات حيث تمت الموافقة على التجزئ  91المادة  
ليرة سورية وأصبح عدد    500ليرة سورية بدل  من    100صبحت القيمة السمية للسهم  أ حيث    2012كانون األول    10

 مليون سهم بدل  من ثالثين مليون سهم. األسهم مائة وخمسين 
 

لبنــك بمبلــ  علــى زيــادة رأس مــال ا 2021يار أ 25تاري  بعقد لمناجتماعها اوافقت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين ب
ليرة سورية وذلك عن طريق ضم جزء من األرباح المدورة القابلــة للتوزيــع إلــى رأس المــال   1,500,000,000وقدره  

ة ليــر  16,500,000,000ألسهم الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجانا ، ليصبح رأس مال البنــك مبلــ   وتوزيع ا
ليرة سورية للسهم الواحد. قام البنــك بالحصــول علــى  100ة قدرها سهم بقيمة اسمي 165,000,000ى ية موزع علرسو
ســتهلك وهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية افقة مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخليــة وحمايــة الممو

 .2021ب آ 2  اريل البنك بتعلى هذه الزيادة حيث تمت زيادة رأس ما
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 البنك )تتمة(   لومات عن مع       1
 

  الموافقة على البيانات المالية 
المالية البيانات  إصدار  الموافقة على  األول    31في  المنتهية    للسنة  تمت  قبل    2120كانون  البنكمن  إدارة    1م  رق بالجلسة    مجلس 

 .2022 كانون الثاني 18 بتاري 
 

 الهامة   بية حاسات المالسياسأسس اإلعداد و  2
 

 ةليات الماالبيان اددعس إسأ 2.1
 

فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاري    تم إعداد البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية -
 المالية. البيانات

الدوتم   - المالية  التقارير  لمعايير  وفقا   المالية  البيانات  ومعاي إعداد  المحاسبلية  ا ير  وقراراوتفسيرات  ة يلدولة  النقد ها  مجلس  ت 
 ليف.والتس

 تم عرض البيانات المالية بالليرة السورية وهي عملة التشغيل للبنك. -
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات    2.2
 

 ات الجديدة والمعدلةالتفسيرو المعايير
 
  نافذة التطبيق في الفترات المالية السنوية التي تبدأ في   صبحتي أ مرة، والت  يالت ألولبتطبيق بعض المعايير والتعدم البنك  قا -

 . )ما لم ينص على خالف ذلك( 2021كانون الثاني  1أو بعد 
 بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر وغير نافذ التطبيق.يقم البنك لم  -
 

المرجعي    إصالح 2.2.1 الفائدة  التعدي2المرحلة    -سعر  مع:  على  رقم  ق الت  يارالت  الدولي  المالية  المحاسبة  9ارير  ومعيار   ،
ومعيار التقارير المالية    4، ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7ار التقارير المالية الدولي رقم  ومعي،  39الدولي رقم  
 16الدولي رقم 

 

الما التقارير  تأثيرات  تتناول  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  اتقدم  عند  سعرلية  من    ةفائدال  ستبدال  خالي  بديل  فائدة  بسعر  البنوك  بين 
 تتضمن التعديالت الخيارات العملية التالية: المخاطر تقريبا . 

مباشرة ، ليتم التعامل معها على أنها    اإلصالحخيار عملي يتطلب تغيرات تعاقدية، أو تغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها   •
 .الحركة في سعر الفائدة في السوق عادلا ي متغير، وبملفائدة التغيرات في سعر ا

 سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية.  إصالحيتطلبها  السماح بالتغيرات التي •
ن  ي مائدة الخالة سعر الفتوفير إعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات القابلة للتحديد بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أدا •

 .خاطر كتحوط لعنصر الخطرمال
حال  في  العملية في الفترات المستقبلية    الخياراتاستخدام    يعتزم البنك.  للبنكلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية   

 . أصبحت قابلة للتطبيق
 

 16تقارير المالية الدولي رقم لا ارمعيديالت على تع 2021ن حزيرا 30بعد  COVID-19امتيازات اإليجار المتعلقة بـ   2.2.2
 

الدولي رقم  2020أيار    28في   المالية  التقارير  الدولية تعديالت على معيار  المحاسبة  امتيازات   على   16، أصدر مجلس معايير 
 . COVID-19اإليجار المتعلقة بـ 

الو اإلرشاد  تطبيق  من  المستأجرين  إعفاء  التعديالت  هذه  معتقدم  في  التقارارد  رقم  لامالير  يار  الدولي  المحاسب  16ية  عن  بشأن  ة 
لجائحة   مباشر  كتأثير  اإليجار  امتيازات  عن  اإليجارالناتجة  عقد  على  للمستأجر COVID-19التعديالت  يجوز  عملي،  وكخيار   .

بـ    اإليجارالمتعلقة  امتيازات  كانت  إذا  ما  تقييم  عدم  ال   COVID-19اختيار  قِبل  تمثلالمقدمة من  في    مؤجر  جار.  يإلا  عقد تعديل 
لذي يأخذ هذا الختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات عقد اإليجار نتيجة امتيازات اإليجارالمتعلقة بـ وبالتالي يقوم المستأجر ا

COVID-19    ي  تعديال  ف  ك التغيير، إذا لم يمثل ذل16بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقا  لمعيار التقارير المالية الدولي رقم
 يجار.إلا قدع

، قام  COVID-19ولكن بسبب استمرار تأثير جائحة    ،2021حزيران   30 تطبيق التعديل حتى تاري كان من المفترض أن يتم  
يطبق 2022. حزيران 30 حتى تاري     تطبيق هذا الخيار العمليبتمديد فترة    2021آذار 31 مجلس المعايير المحاسبية الدولية في 

على امتيازات إيجار ذات   يحصل البنك. لم  2021نيسان   1 أ في أو بعدارير المالية السنوية التي تبدقتلا  دادى فترات إع عل  لتعديلا
 العملي إذا أصبح قابال  للتطبيق خالل الفترة المسموح بها. الخيارلتطبيق  يخطط هولكن، COVID-19صلة بـ 
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 )تتمة( ة الهام   السياسات المحاسبية سس اإلعداد و أ  2

 

 رات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق والتفسي اييرمعلا     2.3
 

المعايير والتفس  للتطبيق حتى تاري  فيما يلي  المعدلة الصادرة وغير نافذة  الجديدة أو  المالية    يرات  البيانات  ال ، يعت بنك ل ل اصدار  بنك زم 
 ل.مفعو ال   تصبح سارية ر، عندما  لزم الم   ايير، إن هذه المع تطبيق 
 

 عقود التأمين  –  17معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.3.1

والذي يعتبر معيارا  جديدا  شامال  لعقود    2017في أيار    17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم  
محل    17  دما يصبح نافذا  للتطبيق، سيحل معيار التقارير المالية الدولي رقم التأمين يغطي العتراف والقياس، العرض واإلفصاح. عن 

على كافة أنواع عقود التأمين   17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2005الصادر بتاري     4معيار التقارير المالية الدولي رقم  
ضا   ض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم بمصدار هذه العقود، كما يطبق أي)مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر وإعادة التأمين( بغ 

 . تقديرية على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة  
كثر فائدة  هو تقديم نموذج محاسبة لعقود التأمين أ   17. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم سيتم تطبيق بعض الستثناءات 

العكس من متطلبات معيار  للمؤمنين. على  بالنسبة  الدولي رقم    واتساقا   المالية  الحفاظ على  4التقارير  ، والذي يستند بشكل كبير على 
جوانب  يقدم نموذجا  شامال  لعقود التأمين، يغطي كافة ال   17السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فمن معيار التقارير المالية الدولي رقم  

   هو النموذج العام، والمكمل بـ:    17ي رقم المحاسبية ذات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدول 

 ة()طريقة العمولت المتغير  ة ق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشر تطبي  •

 مد. رة األ لعقود قصي كل رئيسي ل ساط( بشيع األق)طريقة توز   مبسطة طريقة  •
 

مع اإللزام بعرض    2023ني  كانون الثا   1نافذ التطبيق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    17لتقارير المالية الدولي رقم  يار ا مع   ن إ 
ء  لبد ري  ا و قبل تا أ بنفس  15و  9وليين تقارير المالية الد ري الطبيق معيا بشرط ان تقوم المنشأة بت   ، أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر 

 .البنك إن هذا المعيار غير قابل للتطبيق على  .  17دولي رقم  معيار التقارير المالية ال بيق بتط
 

 داولة ت: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير م1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2.3.2
يار المحاسبة الدولي رقم  ن مع م  76إلى   69ن الفقرات م تعديالت على   2020ي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثان 

 توضح هذه التعديالت:  لة أو غير متداولة. ف المطلوبات كمتداو تصني   ت من أجل لتحديد المتطلبا  1
   المقصود بالحق في تأجيل التسويةما 
  الفترة المالية  دا  في نهاية جب أن يكون موجو ي أن حق التأجيل 
  ي التأجيل ها ف لحق منشأة  ال ة  لية ممارس نيف ل يتأثر باحتما أن هذا التص 
  المتض المشتقات  كانت  إذا  فقط  اأنه  للتحويل  للتز منة في  القابل  المل ام  أداة  فلن هي نفسها  اللتزام على    كية،  تؤثر شروط 

 تصنيفها
 رجعي. ر  أث تطبيقها ب ويجب    2023ن الثاني  كانو   1التي تبدأ في أو بعد    عول للفترات المالية السنوية فإن هذه التعديالت سارية الم 

 .للبنك المالية    يانات على الب   قع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري المتو   ير غ   من 
 
 

 3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -شارة إلى اإلطار المفاهيمي إلا 2.3.3

إشارة   -العمال"    دماج "ان   3رقم  ي  ولمالية الد معيار التقارير ال   ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على 2020يار  أ في  
،  1989داد وعرض البيانات المالية" الصادر في عام  شارة إلى "إطار إع الت إلى استبدال اإل لتعدي دف هذه ا إلى اإلطار المفاهيمي. ته 

 باته.غيير جوهري في متطل دون ت   2018لمفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار  ر ا ا ط باإلشارة إلى "اإل 
لي. من غير وتطبق بأثر مستقب   2022كانون الثاني    1بعد    دأ في أو لمالية السنوية التي تب ية المفعول للفترات ا سار  التالتعدي   ه هذ إن  

 .للبنك لمالية  ا ت أثر جوهري على البيانات  المتوقع أن يكون لهذه التعديال
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية داد و أسس اإلع      2
 

 )تتمة( ق وغير نافذة التطبي  دوليةحاسبة اللس معايير المن مجة عالصادرت راسير والتفالمعايي     2.3
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –ما قبل االستخدام المقصود  يراداتإالممتلكات واآلالت والمعدات:  2.3.4

، والذي  المقصود بل الستخدام  ما ق   دات اإليرا   –، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات، اآللت والمعدات  2020في أيار  
على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي من بند الممتلكات، اآللت والمعدات إيرادات من البيع التي تنت  خالل إيصال األصل إلى  يحظر  

هذه البنود وتكاليف    بيع مثل   موقع التشغيل وجعله جاهزا  للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. وبدل  من ذلك، تعترف المنشأة بميرادات 
 ان األرباح أو الخسائر.تجهيزها في بي 

 

، ويجب أن يطبق بأثر رجعي على  2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
منشأة عندما ولى المعروضة في البيانات المالية لل فترة األ التي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد ال   الممتلكات، اآللت والمعداتبنود  

 .بنك تقوم بتطبيق هذا التعديل للمرة األولى. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على ال 
 

 37قم المحاسبة الدولي ر  معيارالت على تعدي -اليف إتمام العقد كت -العقود المثقلة بااللتزامات  2.3.5

لتحديد التكاليف التي يجب على    37الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  جلس معايير المحاسبة  ، أصدر م 2020في أيار  
 إذا كان العقد مثقال  باللتزامات أو متكبدا  خسائر.المنشأة تضمينها عند تقييم ما  

باشرة  بعقد تقديم سلع أو خدمات كال  من التكاليف متعلقة م تطبق التعديالت "طريقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف ال 
مة واإلدارية مباشرة  بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم بطة مباشرة  بعمليات العقد. ل ترتبط التكاليف العااإلضافية وتوزيع التكاليف المرت

 تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
. من غير المتوقع أن يكون لهذه 2022كانون الثاني    1دأ في أو بعد  للفترات المالية السنوية التي تب المفعول  إن هذه التعديالت سارية  

 . بنكالتعديالت أثر جوهري على ال 
 

التي تطبق   المنشأة التابعة – ولى"للمرة األتقارير المالية الدولية ل"تبني معايير ا 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.3.6
 لى للمرة األوة الدولي رالمعايي

المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال     التقاريرعلى معايير    2020-2018زء من تحسيناته السنوية دورة  كج 
بعة التي شأة التاالمالية الدولية للمرة األولى". يسمح هذا التعديل للمن   التقارير"تبني معايير    1على معيار البيانات المالية الدولي رقم  

أن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبل     1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16طبيق الفقرة "د اختارت ت
الدولية  المالية  التقارير  معايير  تطبيق  إلى  األم  المنشأة  تحول  تاري   بناء  على  األم،  للمنشأة  المالية  القوائم  في  هالمعروض  ذا  . يطبق 

 . 1)أ(" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16على الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة "د التعديل أيضا   
ل   ح بالتطبيق المبكر.، مع السما 2022اني  ن الث كانو   1د  نوية التي تبدأ في أو بع س إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية ال 

 لبنك.ى ا ل ع ل  تعدي ال هذا  ق طب ين 
 

 الية ات الماالعتراف بالمطلوب  لغاء%" إل10 رسوم "اختبار -" "األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  2.3.7
عديال   على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ت  2020-2018كجزء من تحسيناته السنوية دورة  

المالية ع  التقارير  التي  9الدولي رقم    لى معيار  الرسوم  التعديل  اللتزام    تقيم المنشأة عندما    تضمنها . يوضح هذا  إذا كانت شروط  ما 
المالي الجديد أو المعدل تختلف بشكل جوهري عن شروط اللتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة  

مدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق قرض، بما في ذلك الرسوم ال ترض والم بين المق 
المنشأة هذا  المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها  

 ى. رة األول التعديل للم
 .اح بالتطبيق المبكر السم ، مع  2022كانون الثاني   1ول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  ل ساري المفعتعدي ال   ن هذا إ 

 .البنك من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على  
 

 العادلة   لقيمة ا  ات الضرائب في قياس  -الزراعة"  "   41الدولي رقم    معيار المحاسبة    2.3.8
 

على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر مجلس    2020-2018ايير المحاسبة الدولية السنوية دورة  كجزء من تحسينات مجلس مع
ن  م  22"الزراعة". يلغي هذا التعديل المتطلب المتضمن في الفقرة    41معايير المحاسبة الدولية تعديال  على معيار المحاسبة الدولي رقم  

على أن المنشآت يجب أن تستبعد التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة    ، والذي ينص 41المحاسبة الدولي رقم  معيار  
 .بنك . لينطبق هذا التعديل على ال 41العادلة للموجودات الواقعة ضمن نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  
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 (ة م )تت   ة بي اس السياسات المحأسس اإلعداد و      2
 

 )تتمة( ذة التطبيق التفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير ناف يير ومعالا     2.3
 

 8معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على   -التقديرات المحاسبية    تعريف    2.3.9
 

تعريف لذي تم فيه إضافة   ، وا 8رقم  الدولي    ة ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسب 2021في شباط  
المحاسبية وتصحيح  "التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت الجديدة الفرق بين التغير في التقديرات المحاسبية والتغير في السياسات  

القياس من أجل   باستخدام تقنيات ومدخالت  المنشآت  قيام  التعديالت كيفية  ا تطو األخطاء. كما توضح  إن هذه    المحاسبية.   يرات لتقدير 
بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية  للفترات  المفعول  الثاني    1التعديالت سارية  السياسات   2023كانون  في  التغيرات  وتطبق على 

ح  م اإلفصا المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي سوف تحصل في أو بعد تلك الفترة. يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن يت 
 .بنك مر. من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على ال عن هذا األ 

 

حول تطبيق معايير التقارير   2البيان رقم  و   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    -عن السياسات المحاسبية    اإلفصاح    2.3.10
 المالية الدولية 

حول تطبيق معايير    2والبيان رقم    1ولية تعديال  على معيار المحاسبة الدولي رقم  اسبة الد ، أصدر مجلس معايير المح 2021في شباط  
تو  والتي   ،  " الجوهرية  بمبدأ  المتعلقة  التقديرات   " الدولية  المالية  مبدأ  التقارير  تطبيق  على  المنشآت  لمساعدة  وأمثلة  إرشادات  فر 

التع  تهدف  المحاسبية.  السياسات  إفصاحات  على  إل الجوهرية  توفير  ديالت  على  المنشآت  مساعدة  للسياسات ى  فائدة  أكثر  إفصاحات 
المحاسبية   السياسات  اإلفصاح عن  استبدال متطلبات  بمتطلب المحاسبية وذلك من خالل  للمنشآت  السياسات  "الهامة"  اإلفصاح عن  ات 

جوهرية في صنع القرارات المرتبطة  مفهوم ال المحاسبية " الجوهرية " باإلضافة إلى وضع إرشادات حول كيفية قيام المنشآت بتطبيق  
تي تبدأ في  سارية المفعول للفترات المالية السنوية ال   1إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    بمفصاحات السياسات المحاسبية. 

معايير التقارير المالية  ل تطبيق  حو   2مع السماح بالتطبيق المبكر. نظرا  ألن التعديالت على البيان رقم    2023كانون الثاني   1أوبعد  
س  ية، فمن تاري  نفاذ هذه التعديالت  ليالدولية  توفر إرشادات   غير إلزامية لتطبيق  تعريف الجوهرية على معلومات السياسة المحاسب 

 .ك بن بية لل حاليا  بتقييم مدى تأثير هذه التعديالت لتحديد تأثيرها على افصاحات السياسات المحاس  بنك ال  يقوم ضروريا .  
 

 أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 التعامالت بالعمالت األجنبية     2.4.1

ل تحوييتم    .تصرف السائدة في تاري  حدوث هذه التعامال لت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار ايتم تسجيل التعامال
ي والمعلنة ائدة في تاري  بيان المركز المالالسية  ألجنبالت ابأسعار صرف العم  ذات الطبيعة النقديةوالمطلوبات    وداتموجأرصدة ال

إن    .نك في بيان الدخلبلخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للمن قبل مصرف سورية المركزي. يتم تسجيل األرباح وا
الالبنو الد غير  بالتكلفة  المقاسة  بأسعارنقدية  بالعمالت األجنبية تم تحويلها  الالصر  تاريخية  المسائدف  بتاري   المبدئيةة  إن    .عامالت 

 التي تمثل عملة التشغيل للبنك. مالية ولات ايانإظهار الب عملة ورية هي الليرة الس
 

 معلومات القطاع  2.4.2

ت خاضعة للمخاطر وعوائد  قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات أو خدما -
 عات أعمال أخرى. ابقطلقة لمتعلك اتتختلف عن 

ة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة ئة اقتصادية محددي في بات  جات أو خدممنت  في تقديمالقطاع الجغرافي يرتبط   -
 بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

 .تجزئة، شركات، الخزينة يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كما يلي: -
 

 يرادات اإل قتحق     2.4.3

)للمع  قا  فو المالي رقم  للتقارير  الدولي  يتم تح9يار  إ(  الفقق  باوائيرادات  الفعليةتخدام طريقة معدل اسد  المالية    لفائدة  األدوات  لكافة 
 د على وائالف  تلتكلفة المطفأة. يتم اثبات إيراداواألدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجيلها با

المالية  مال يوجودات  والتي  فائدة  تحمل  قياسهالتي  باتم  العاا  ا خمن    دلةلقيمة  الشامل  الدخل  للتالل  الدولي  للمعيار  وفقا    قارير آلخر 
ع ق ستقبلية المقدرة خالل العمر المتو( هو السعر الذي يخصم المتحصالت النقدية المEIR(. إن معدل الفائدة الفعلي )9المالية رقم )

الفائدة الفعلية )وبالتالي، التكلفة المطفأة اب معدل  ستاح يتم  المالي.  ألصلدفترية لالفترة األقصر، إلى صافي القيمة ال   أو، ةاليالم  داةلأل
 لألصل( من خالل األخذ بعين العتبار أي خصم أو عالوة عند القتناء.  
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 )تتمة(  لمحاسبية ا السياسات  د و أسس اإلعدا      2
 

 مة()تت ةسبيحاالماسات أهم السي    2.4
 
 )تتمة(  اتيراداإلتحقق      2.4.3

 

. قع للقرض عدل العائد الثابت على مدى العمر المتومل  أفضل تقدير  ثلفوائد باستخدام معدل العائد الذي يميعترف البنك بميرادات ال
ألخرى لدورة حياة ئص اخصا، والختلفةفرضها على مراحل م  محتملة التي يتمئدة المختلفة البتأثير أسعار الفا  فعتراالن ثم، يتم  وم

 الغرامات والرسوم(. األصل )بما في ذلك الدفعات المسبقة، وفرض
 

إذا تم تعديل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية على الموجودات المالية ألسباب غير مخاطر الئتمان. يتم إثبات التعديالت كمضافة  

من  بعد  ما  التسوية في  فاء. يتم إطزيادة أو طرح الفرق في إيرادات الفوائد  عم  الماليز  ركالمللقيمة الدفترية لألصل في بيان    طرحأو  

 واإليرادات المماثلة في بيان الدخل الشامل.  خالل الفوائد
 

 الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة     2.4.3.1

المقاسة   المالية  األدوات  العادلة  لجميع  بالقيمة  المطفأة،  العادلة  بو  الدخل  لخالمن  بالتكلفة  الشا  بيانخالل  من  القيمة  فان  الدخل  مل 

 هذه الدوات المالية تقيد بسعر الفائدة الفعلي. نة علىديلموا  ة الدائنةدئلفاا

ن وتتضم  (المثال، خيارات الدفع المسبقعلى سبيل  )ان عملية احتساب الفائدة تأخذ بعين العتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية  

المالية  ليف إضاتكاو    ومرسي  أ الفعزأ ميتجي جزء ل  هوشر  بشكل مباافية تتعلق بهذه األدوات  الفائدة  لي ولكنها ل تمثل  ن سعر 

 سائر ائتمانية مستقبلية.خ

ر تميسنه  اثلة من خالل خسائر تدني القيمة، فاعندما يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات المالية او مجموعة من الموجودات المالية المم

 ارة قيمة التدني. راض احتساب خسنقدية المتوقعة ألغت الفقالخصم التد هل بة المعموقيمة ايراد الفوائد باستخدام سعر الفائد اباحتس
 

 العموالت الدائنة      2.4.3.2

 :مكن تصنيف إيراد العموالت كما يليعموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء وي البنكحقق ي
 

 ة نيمع رة زمنيةن الخدمات المقدمة خالل فتئنة المحققة مالدوالت اعمال -

ال تقدالت  عموتؤجل  من  الزمنيةالمحققة  الفترة  أساس  على  كإيراد  فيها  االعتراف  ويتم  محددة  زمنية  فترة  الخدمات خالل  . يم 

 . اريةشستة واالريدااإلوصناديق االستثمار والرسوم األخرى  وتشمل إيرادات العموالت ورسوم إدارة األصول
 

 مل هاميذ عتنفحققة عند ملوا ات ماليةالعموالت الدائنة من تقديم خدم -

يتم االعتراف بالعموالت  .  يعترف بالعموالت والرسوم كإيرادات عند إنجاز العمل الهام، مثال ذلك عمولة تخصيص أسهم لعميل 

 . وصا الخصهذي ا فمحدد بعد تنفيذ الشروط المتفق عليه المرتبطة بإنجاز عمل
 

 اة ماليةدأمن  يتجزأ العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال -

التي  العموالن  ضمتت  يلي  البنكعتبرها  يت  ما  مالية  أداة  من  يتجزأ  ال  االلتزام :  جزءاً  وعموالت  القروض  إصدار  عموالت 

مع أي تكاليف  ) ت  بهذه العموال   افاالعتر  نإ  .انغيرها من العموالت المتعلقة باالئتمللقروض التي من المحتمل أن يتم سحبها و

بها كإيرادات فوائد من خالل إجراء تعديل على معدل    االعترافة المقابلة ويتم  لمالية اادأليتجزأ من ا  ال  جزءاً   كليش(  إضافية

 .  الفائدة الفعلي
 

 توزيعات األرباح    2.4.3.3

 .زيعاتاهمين على التوحصل عادة عند موافقة المسي ي، والذاتفعالدباستالم  للبنكرباح عندما ينشأ حق يتم االعتراف باأل
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 )تتمة(  سياسات المحاسبية ل ا د و عدا أسس اإل      2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 االعتراف األولي    –األدوات الـمـالـيـة       2.4.4

 تـاريـخ االعـتـراف     2.4.4.1

الماليتم   والمطلوبات  بالموجودات  بيةالعتراف  العلاثناء  است ،  وودائع  للعمالء  المقدمة  والسلف  مبقروض  تاري  ف  يادئمالء،  ي 

التاري  الذي يصبح فيه البنك طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة المالية. ويشمل ذلك الصفقات العتيادية: مشتريات أو أي    ةرتاجالم

السوق.   لمحدد عامة بموجب قوانين أو اتفاقيات في ا  لزمنير اطااإللية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  مبيعات الموجودات الما

القرإثم  يت للعمالءلسوالوض  بات  العمالء  ف  حسابات  إلى  األموال  تحويل  المستحقة  .  عند  باألرصدة  البنك  عند   للعمالءويعترف 

 . البنكإلى  األموالتحويل 

 

 ولي لألدوات الماليةالقياس األ2.4.4.2    

 قياس يتم األدوات. ارة بمد الخاص مالعاأل ونموذج التعاقدية شروطها على األولي العتراف دنع  المالية اتدواأل تصنيف يعتمد

 أو لربحا خالل من العادلة بالقيمة المسجلة المالية والمطلوبات المالية الموجودات باستثناء ،العادلة بقيمتها مبدئيا   المالية األدوات

 تختلف ادمعن .الصفقة عربس ةالتجاري المدينة الذمم قياس يتم .المبل  من مالتاعالم يفالتك مصخ أو إضافة يتم بحيث ،الخسارة

يالمبدئي الثبات عند  المعاملة سعر  عن المالية لألدوات العادلة القيمة كما ليوما  خسارة أو  ربح باحتساب البنك قوم،   هو األول 

 .أدناه موضح

 
 اليوم األول  خسارةربح أو    2.4.4.3

 يمكن فقط مدخالت باستخدام تقييم أسلوب  على ة ادلالع القيمة مدعت وت ،نشأتها عند العادلة القيمة عن لألداة المعاملة رسع يختلف مادنع

 التي الحالت في .املبيان الدخل الش في العادلة والقيمة المعاملة سعر بين بالفرق يعترف البنك ، السوق معامالت في مالحظتها 

 ويتم العادلة والقيمة معاملةلا رسع بين الفرق اتبثا تأجيل يتم مدخالتها، بعض مالحظة يمكن ل نماذج ىإل دلةعاال مةالقي فيها تستند

 .المالية باألداة العتراف الغاء عند أو ملحوظة، قابلة المدخالت تصبح عندما فقط الدخل بيان في بهاالعتراف  لحقا  
 

 ة يلالما اتبطلولموا للموجودات القياس فئات   2.4.4.4

بتصنيف البنك  إلدارة جوذنم أساس على   )يندلا أدوات(المالية   الموجودات يقوم  ويتم والشروط الموجودات األعمال   التعاقدية، 

 :قياسها
 

 المطفأة  بالتكلفة -

 اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة -

 والخسارة الل الربح خ من العادلة بالقيمة -
 

بتصني البنك   تصنيف للبنك ويتاح .ارةخسلا أو الربح لالخ من دلةالعا بالقيمة المالية ومشتقاته التجارية همحفظت اسوقي فيقوم 

 اتالثب عدم حالت من جوهري بشكل التقليص أو الغاء إلى ذلك أدى الخسارة، إذا أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات

 .العتراف  أو القياس في
 

 أو  خالل الربح من العادلة لقيمةاب  أو أةالمطف فةكللتبامالية،  لا والضمانات القروض التزامات عن دا ية، علاالم باتولمطال قياس يتم

 .المالية والمشتقات المتاجرة لغايات الحتفاظ بها يتم عندما الخسارة
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 مة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تت   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 المالية والمطلوبات تاالموجود     2.4.5

 

 المطفأة  بالتكلفة للعمالء واالستثمارات المالية والسلف ضرو لقاو البنوك نم  ةقالمستح غالمبال2.4.5.1    

 لحا من المطفأة األخرى بالتكلفة الماليةللعمالء والستثمارات   والسلف والقروض البنوك  من المستحقة المبال  بقياس يقوم البنك فقط

 :معا التاليين نالشرطي قتحق

 

 التعاقدية  النقدية التدفقات صيلحت دفبه األعمال ذجنمو ضمن ةاليالم الحتفاظ بالموجودات -

 للفائدة نقديةال والتدفقات الدين أصل  مدفوعات تعتبر التي النقدية التدفقات تواري  تحدد المالية للموجودات التعاقدية الشروط -

 .القائم للمبل 

 .أدناه ةنمبي وطشرال هذه تفاصيل
 

 ال األعم نموذج تقييم   2.4.5.1.1

 أهدافه  لتحقيق المالية  الموجودات إدارة  كيفية وجه  أفضل  على يعكس الذي  المستوى لى إ عمال  ألا ذجنمو بتحديد  نكالب  يقوم
 .التجارية

 
 إلى ويستند المجمعة فظةمحلا مستوى ىعل مهتقيي  يتم حدة، ولكن على  أداة كل أساس ىعل بالبنك الخاص العمل نموذج تقييم ل يتم

 :مثل ملحوظة عوامل
 

 في العليا التنفيذية لإلدارة وابالغها  األعمال نموذج ضمن بها  المحتفظ المالية والموجودات األعمال جوذنم أداء تقييم يةف كي -
 .البنك

 
 بها يتم التي ، والطريقة )الم عاأل وذجمن يف بها المحتفظ المالية والموجودات(عمال  األ نموذج أداء على  تؤثر التي  المخاطر -

 مخاطرلا  هذه إدارة
 

 المدارة للموجودات العادلة القيمة على بناء   التعويض كان المثال، إذا سبيل على(األعمال   مديري تعويض ابه متي التي ةيقطرلا -

 )ةالمحصل التعاقدية النقدية التدفقات على أو
 

 .البيع وتوقيت العتبار قيمة نيعاألخذ ب ةورضر ، معالبنك لتقييم المتوقع التكرار -
 

 تحت الحالة " أو   "سوأألا الحالة  "ت  سيناريوها وضع دون معقول بشكل متوقعة اتوهريناسي عمال على ألا جذنمو ييمقت يعتمد

 .العتبار بعين " الضغط
  

 تصنيف ، ل يقوم البنك بتغييرللبنك ةاألساسي عاتوقالت عن تختلف بطريقة العتراف المبدئي بعد النقدية التدفقات تحقيق تم حال في

 تم  التي المالية الموجودات تقييم عند المعلومات هذه بأخذ تقوم األعمال، ولكنها نموذج في بها ظتفمحال المتبقية ة اليمال تجوداالمو

 .الالحقة للفترات حديثا   شرائها
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 اد والسياسات المحاسبية )تتمة(أسس اإلعد   2
 

 )تتمة(  سبيةاحات الماسلسيا أهم     2.4
 

 ة( )تتم المالية والمطلوبات الموجودات     2.4.5

 

 )تتمة(  المطفأة بالتكلفة للعمالء واالستثمارات المالية والسلف والقروض البنوك من المستحقة غبالالم   2.4.5.1

 

 للفائدة  النقدية قاتوالتدف الدين أصل مدفوعات اختبار    2.4.5.1.2

 تجتاز كانت  إذا ما لتحديد يةلمالا موجوداتلل يةالتعاقد الشروط ت المالية، يقوم البنك بتقييمدواألل تصنيفلا ةليعم بعد لحقة كخطوة

 .للفائدة النقدية والتدفقات الدين أصل مدفوعات اختبار
 

ل  صاأل عمر ىمد ىلع يتغير األولي وقد العتراف عند الماليلألصل   العادلة بالقيمة الختبار هذا لغرض  "الدين أصل"  يعّرف

 . )مصخ / ةوعال  إطفاء وأ ينالد أصل دفعات المثال، تسديد سبيل على ) ماليال

 

 أصل مدفوعات اختبار تقييم لغايات .الئتمان ومخاطر للنقود الزمنية القيمة في تتمثل القروض اتفاقيات في  الفوائد عناصر أهم  إن

 ةوالفتر  دة، محدلا ماليةلا للموجودات العمالت مثل صلة  ذو عوامل دامواعت مكاأح يقللفائدة، يقوم البنك بتطب النقدية دفقاتوالت الدين

 .الفائدة سعر تحديد فيها يتم تيلا
 

 غير لتعاقديةا النقدية التدفقات في التقلبات أو للمخاطر التعرض من الحد من تزيد التي التعاقدية الشروط أخر، ل تؤدي جانب من

 على فائدةلل ةيدنقال دفقاتلتوا نالدي أصل  مدفوعات ضمن  تعاقدية نقدية تدفقات وجود ى إل يةساساأل ضاإلقرا باتفاقيات المرتبطة

 .الخسارة أو خالل الربح  من  العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس الحالت، يتم هذه مثل في. المستحق المبل 

 
 ة سارخلا أو خالل الربح من العادلة بالقيمة ليةما مشتقات   2.4.5.2

 :ة اليالت الثالث خصائصلا  هيف ريتوف اخرى، عقود مالية، أو أدوات هي المالية تاالمشتق
 ، أواألسعار ، مؤشراألجنبي الصرف السلعة، سعر المالية، سعر األداة المحدد، سعر  الفائدة سعر في التغير نتيجة قيمته تتغير -

 غير  مالي غير متغير وجود حالة ذلك، في  نويك أن  طةشري،  اخرى متغيرات اي الئتمان، أو ومؤشر انيالئتم التصنيف

 .العقد في  فلطر محدد
 

  .السوق لعناصر األثر نفس لها يكون أن يتوقع عقود أية المتوقع من أقل بمبل  مبدئي استثمار مبدئي، او استثمار طلبتت ل -
 .لحقا مستقبلي تاري  في تسويتها يتم -

 

 اآلخر الشامل الدخل لخال من ةادلعلا بالقيمة الدين أدوات     2.4.5.3

 من  العادلة بالقيمة قياسها يتم التي لألدوات الدين  (9) رقم الدولية المالي يرقارتال معيار وجبمات باألدو هذه يقوم البنك بتطبيق

 :التالية الشروط تحقق الشامل اآلخر عند خالل الدخل
 

بالموجودات إلى يهدف أعمال وذجمنل وفقا   بها ظتفمح  )الدين أدوات(  المالية الموجودات كتل كانت إذا -  بغرض الحتفاظ 

 .المالية الموجودات وبيع عليها المتعاقد يةدنقلا التدفقات لصيتح
 

 غير الدين مبل  بأصل حصريا   متمثلة نقدية لتدفقات محددة مواعيد المالية للموجودات التعاقدية الشروط عن ينشأ كان إذا -

 .يهعل بةالمترت والفوائد المسدد
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 د والسياسات المحاسبية )تتمة( إلعداا أسس 2
 

 (تمة)ت لمحاسبيةا ساتايأهم الس    2.4
 

 )تتمة(  المالية والمطلوبات الموجودات     2.4.5

 

 )تتمة( اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة الدين أدوات     2.4.5.3

 

 في التغير من والخسائر األرباح تسجيل  ويتم العادلة ةبالقيم رآلخا   الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة ينالد أدوات قياس يتم

 األرباح في األجنبية العمالت سعر في والتغير الفوائد إيرادات إثبات يتمل.  الشام الدخل  بيان في العتراف بها تم يالت دلةالعا قيمةلا

 .فأةمطلا لتكلفةاب اسهقيا يتم التي المالية الموجودات في متبعةال الطريقة بنفس الخسائر أو
 

يت نفس في رثمااست من بأكثر البنك يحتفظ عندما  إلغاء حالة في .أول   صادر  -أول    الوارد أساس على اادهتبعسا  مالضمان، 

 .الشامل الدخلن بيا في سابقا   بها المعترف المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة العتراف، يتم
 

 اآلخر الشامل خالل الدخل من العادلة ةمبالقي ةيكملال حقوق أدوات     2.4.5.4

 الملكية حقوق ضمن بشكل غير قابل لإللغاء  استثماراته بعض تصنيف خيار األحيان بعض في بنكلل حألولي، يتاف اارالعت دعن

الدخل من العادلة بالقيمة  (32) مقر الدولي بةاسالمح معيار بموجب الملكية حقوق متطلبات يستوفي  عندما اآلخر الشامل خالل 

 .حدة على أداة كل أساس على التصنيف هذا تحديد يتم. ةرتاجالم بغرض هاب  اظفتحال يتمل  والتي العرض :األدوات المالية
 

 كميرادات الخسارة أو الربح في األرباح تتوزيعا  إثبات يتم .الربح إلى  هذه الملكية حقوق أدوات من والخسائر المكاسب تدوير ل يتم

مالم  حق إثبات دنع أخرى ةيلغيتش فيالدوات ةكلف  من جزء ردادستل تا التوزيع من المتحصل  يكن الدفع،  يتم هذه  ،   الحالة، 

 .القيمة انخفاض لتقييم الشامل اآلخر، ول تخضع الدخل  ضمن بالرباحالعتراف 
 

 ة ارالخس أو خالل الربح من العادلة بالقيمة ةمالي ومطلوبات موجودات    2.4.5.5

 يتم  ة، العادل بالقيمة المالي المركز بيان في ةارخسال أو لربح ل اخال نم دلةعاال بالقيمة المالية والمطلوبات موجوداتلا تسجيل متي

 بالقيمة  تصنيفها تم المالية للمطلوبات العادلة بالقيمة التغير كان إذا باستثناء والخسارة الربح في العادلة  بالقيمة العتراف بالتغير

 الحتياطي في العادلة  القيمة في التغيرات هذه يلتسج يتم ك.للبن  ئتمانلا بمخاطر التغير نتيجة الخسارة أو الربح   ل خال من ة ادلعلا

 المتكبدة أو  المتحققة الفوائد يراداتإ  .الخسارة أو الربح إلى تدويرها إعادة ول يتم اآلخر الشامل  خالل الدخل من  الخاص الئتماني

الربح  من  العادلة بالقيمة ةفنالمص ليةلماا   األدوات من  الفائدة سعر باستخدام   ائد،الفو اتمصروف أو ت رادايإ في رةوالخسا خالل 

 قياس جبي.  األدوات المالية من ل يتجزأ جزءا   تشكل والتي المعاملة وتكاليف خصم    /عالوة العتبار أي األخذ بعين الفعلي، مع

العتراف  يتم .ديةعاقالت فائدةلا راعأس خدامباست الخسارة أو خالل الربح من العادلة  ةمبالقي ةيلماال الموجودات من المتحققة الفوائد

 إثبات عند  أخرى  تشغيلية كميرادات الخسارة  أو خالل الربح  من العادلة  بالقيمة الملكية حقوق أدوات من األرباح توزيعات بميراد

 .السداد في قالح
 

 المستغلة غير القروض وسقوف تمادعاال باتطاوخ يةالمال الضمانات    2.4.5.6

 .للقروض وسقوف ائتمان اتطابخو ةمالي  اناتمض رادبنك بمصيقوم ال
 

 األولي، العتراف ل لحقا  .  ةوالتي هي العالوات المستلم  العادلة  بالقيمة المالية البيانات في  المالية  الضماناتيتم العتراف األولي ب

بأثبات البنك  األولي  به المعترف بل لم اب ضماناتل ا تماالتزا يقوم  العتراف  بقيمة  به ترفمعلا المتراكم ءافطاإل  قصان عند  أو 

 .المتوقعة أيهما أعلى  ةالخسائر الئتماني

 مدة على الثابت القسط أساس  على تلوالعمو الرسوم إيرادات بصافي الموحد  الشامل الدخل بيان في المستلمة العالوات إثبات يتم
 .نالضما
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 ت المحاسبية )تتمة(اد والسياسادعأسس اإل   2
 

 (مة)تت يةسبحالما اتاسالسيأهم     2.4
 

 )تتمة(  المالية والمطلوبات الموجودات     2.4.5

 

 )تتمة( المستغلة غير القروض وسقوف االعتماد وخطابات المالية الضمانات    2.4.5.6

  ام اللتزقرض بشروط محددة إلى العميل خالل فترة    ميلتقد  بنكال  لىلمستغلة والعتمادات المستندية التزامات ع تمثل السقوف غير ا 

 .الئتمانية المتوقعة الخسائر نطاق ضمن دعقولا ههذ ادراج مويت

بمصدار البنك  ويتم الفائدة أسعار  من اقل بمسحوبات قروض التزامات يقوم  الئتمانية   الخسارة مبل  بمعدل قياسها لحقا   للسوق، 

 .المسجلة المتراكمة داتيراإلا  اجمالي هامن  مطروحا المتوقعة

 

 يةماللا توالمطلوبا داتووجالم يفتصن إعادة   2.4.6

 الغاء أو باستحواذ البنك فيها قومي يالت  الحالت العتراف األولي، باستثناء تاري  بعد المالية موجوداته تصنيف ل يقوم البنك بمعادة

 . ا  دأب ليةماال اتالمطلوب تصنيف إعادة ول يتم .أعمال معين قطاع

 

 ةليماال لوباتوالمط االعتراف بالموجودات إلغاء    2.4.7

 

 واألحكام الشروط  في الجوهري للتعديل االعتراف نتيجة ءالغا 2.4.7.1  

 بحد للقروض والبنود الشروط على وضالتفا إعادة حال في العمالء قروض  المالية، مثل العتراف بالموجودات يقوم البنك بملغاء

 تسجيل يتم فيه  لذي للحد اى ا ل إف  إلعترااء االغ  ئروخسا حكأربا العتراف بالفرق مع،  جديدة قروض اهرباعتبا التهدووج كبير

 .الئتمانية المتوقعة الخسائر قياس غراضأل األولى المرحلة في  ،الجديدة القروض فيتصن ويتم .القيمة في انخفاض خسائر
 

 :للعميل الممنوحة القروض إلغاء متسي كان اإذ ما تقييم عند التالية العوامل البنك أخذي
 ض قرال عملة في تغير -
 كيةملال يف امزاي تقديم -
 المقابل  الطرف في تغير -
 فقط  للفائدة النقدية والتدفقات الدين  أصل  مدفوعات لختبار المالية األداة استيفاء عدم إلى أدى قد التعديل كان إذا -

 
 .القرضالعتراف ب الغاء عنه ينت  لالنقدية،  تاالتدفق ىعل ريجوه بشكل يؤثر ل التعديل كان  حال في
 انخفاض خسائر تسجيل يتم لم الفعلي، ما الفائدة بسعر المخصومة النقدية بالتدفقات التغير نتيجة وخسائر حأربا يلنك بتسجالبوم  قي

 .القيمة في
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 لسياسات المحاسبية )تتمة(أسس اإلعداد وا   2
 

 ة(مت)ت يةاسبلمحا أهم السياسات    2.4
 

 )تتمة( ةليماال لوباتوالمط االعتراف بالموجودات إلغاء    2.4.7
 

 جوهرية تعديالت غير ناتجة عن سبابألاالعتراف   إلغاء2.4.7.2   

 المالية الموجودات 2.4.7.2.1

 تجودا المو من دية نقال التدفقات باستالم البنك حق الغاء ، عند)للبنك المالية  الموجودات  من  ءجز  أو)  المالية  الموجودات الغاء يتم

يخضع إللغاء  تحويلوكان ال المالية الموجودات تحويلتم كل من   ا إذ ةاليالم جوداتومبال  ترافالع غاءبملا   البنك أيض  وميق .المالية

 .العتراف
 

 ط إذا: فق ةالمالي الموجودات يقوم البنك بتحويل
 

 ية لالما جوداتموال من النقدية التدفقات لتحصيل التعاقدية  هحقوق بتحويل البنك قام -
 أو

 تغيير أي دون بالكامل المستلمة النقدية التدفقات بدفع اتالتزام وجود اضافتر ع، مةيالنقد اتالتدفق  يف  بحقوقه البنك ظتفاح إذا -

 .مباشرال التمرير اتفاقية بموجب  ثالث طرف  إلى جوهري
 

يالتي المعامالت تمثل المباشر التمرير اتفاقية إن  من ةالنقدي التدفقات ملستال ديةعاقتال قبالحقو اجبهومب البنك حتفظي 

 :التالية الثالثة الشروط جميع تحقق ثالث، عند  طرف إلى النقدية التدفقات هذه بدفع اهالتزام رضتفت نهامالية، ولكلا داتوجوالم
 

 السلف ءتثناة، باسليمال ا  الموجودات من المبل  نفس حصلت قد تكن لم المستفيد، ما للطرف مبال  بدفع  ملزم غير البنك ◄

 .السوق بأسعار المستحقة الفائدة إلى ةفضاباإل المقرض  لبللم كامل استرداد في الحق مع األجل قصيرة
 

  .المستلم للطرف الممنوحة األسهماألصل بخالف  رهن أو بيع للبنك ل يمكن ◄
الستثمارات   ناءجوهري، باستث خيرأت أي دون يدتفالمس الطرف  عن بالنيابة المستلمة النقدية التدفقات بتحويل البنك لتزمي ◄

 طرفلل التحويل وتاري  التحصيل تاري  بين للفترة المستلمة الفوائد  إيرادات ذلك  في بما معادللا  النقد وأ النقد في

 .المستفيد
 

 :العتراف إذا من أجل إلغاء قطمؤهال  ف التحويل يعتبر
 

 لية االم موجوداتلا نم والمخاطر المزايا جميع بتحويل البنك قام -
 أو

 المالية الموجودات من والمخاطر المزايا ةكاف نقل حتفاظ أولا ، دونلاألص على السيطرة بنقل بنكلا قام -
 

 ممارسة في الحق له ويكون مستقل ثالث لطرف  األصل بالكامل ببيع في  الحق المستفيد للطرف  كان إذا فقط الملكية نقل البنك عتبري

 .نقللا على إضافية قيود فرض دون فهطر من اإلجراء هذا
 

 األصل فقط إثبات جوهري، يتم بشكل والمخاطر المزايا الحتفاظ بكافة نل دواألص ىلع بالسيطرة  باحتفاظه البنك راستم حال في

فترة ا قياس يتم.  بها المرتبطة باللتزامات أيضا   البنك عترفيالحالة،   هذه  ، وفيبالستثمار البنك خالل   امواللتز  حوللماألصل 

 لألصل والمبل  الدفترية بالقيمة الضمانات يقوم البنك بقياس نك.الب  بها  حتفظي  التي ماتواللتزا الحقوق يعكس أساس على به علقمتلا

 .البنك قبل من دفعه الممكن
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 سياسات المحاسبية )تتمة(أسس اإلعداد وال   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 )تتمة( المالية والمطلوبات وداتبالموج فتراعاال إلغاء    2.4.7

 )تتمة( جوهرية تعديالت غير عنة تجنا سبابأل  افرتاالع ءغاإل2.4.7.2   

 )تتمة( المالية الموجودات 2.4.7.2.1

 

 عهدف المطلوب بالمبل  الستثمار ، يقوم البنك بقياس )كليهما أو)  الشراء خيار أو المشترى األصل المحول باستثمار البنك  استمر إذا

 العادلة  بالقيمة الستثمار باعتراف البنك ستمريلة،  دعاال بالقيمة ل يقاسصلأل  الشراء خيار كان  إذا  . راءالش إعادة  دنع نكالب قبل من

 .)أقل ايهما) الشراء خيار أو لألصل المحول

 

 ةالمالي المطلوبات 2.4.7.2.2

 أو فةمختل بشروط المقرض نفس قبل من  ةليماال باتلومطلا استبدال عند اللتزام.   من البنك اعفاء عند  المالية المطلوبات الغاء يتم

 يتم .جديد بالتزاموالعتراف   األصلي  لاللتزام  كملغاء التعديل هذا مثل مع التعامل جوهري، يتم كلبش يحالال  لتزاملا  شروط يلتعد

 .ةراخسال أو الربح في المدفوع والمبل  األصلي المالي للتزام الدفترية القيمة بين الفرق إثبات

 

 المالية  تجوداالمو قيمة ضاانخف    2.4.8

 قعةية المتوتمانئالا الخسائر ئل مبادحو عامة رةظن    2.4.8.1

بتسجيليقوم   المتوقعة للخسائر المخصصات البنك   بالقيمة بها المحتفظ غير المالية الدين وموجودات القروض علجمي الئتمانية 

األرباح من العادلة والمشار ضمانلا ودقوع قروض لا تماتزالا مع  معا  والخسائر،   خالل   أدوات ." الماليةاألدوات  "  اليها المالية، 

 . (9) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب التدني لختبار تخضعل  يةملكلا قحقو

 

 كاهن يكن مل لحا يوف،  األصل عمر مدى على حدوثها الئتمانية المتوقع الخسائر على الئتمانية المتوقعة الخسائر مخصص يستند

 12 لمدة الئتمانية المتوقعة الخسارة على المخصص تند، يسالةالح هذه يفونشاء،  إلا تاري  الئتمان من مخاطر على ملموس يرغت

 .شهرا  
 
المتوقعة ا الخسارة إن ية الئتمان  الخسائر من جزء هي شهر   12خالل   الئتماني للتعرض التعثر باحتمالية المرجحة لئتمانية 

 .التقرير تاري  من شهر 12خالل   ثهاحدو يمكن التي المالية  باألدوات فشل احداث عن األصل الناتجة اةيح ةدم على ةعقتولما
 
المتوقعة الخسائر احتساب يتم المتوقعة الخسارة من كلل الئتمانية  الئتمانية  والخسائر الئتماني التعرض عمر لكامل الئتمانية 

األدوات  يعةبط ىلع ءبنا تجميعي أساس على  أو  فردي أساس على إما شهرا   12  خالل ينائتمال تعرضلل رعثالت باحتمالية المتوقعة

 .للمحفظة المالية
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 مة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تت   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 )تتمة( المالية الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8

 )تتمة(  توقعةلمانية االئتما ائرخس ال دئل مباحو عامة نظرة    2.4.8.1

 تاري  من ملموس بشكل زادت قد المالية  لألداةالئتمان   مخاطر كانت إذ افيم  ،ريدو بشكل  ،ميتقي اءجرإل سياسة بوضع البنك  قام

 .الية لألدوات الم المتبقي العمر مدى على التعثر مخاطر في العتبار التغير خالل األخذ بعين ، مناألوليعتراف ال

 

بتصنيفأعاله رذك ام على ء  بنا البنك  يقوم   هو كما الثالثة، والمرحلة الثانية لمرحلةاو لىوألا المرحلة  ىإل ليةماال الموجودات ، 
 :أدناه موضح

 
  بناء   مخصص ، يقوم البنك بتسجيلاألولى للمرة المالية العتراف األولي للموجودات عند  :األولى المرحلة

 تشمل  .شهر 12خالل   الئتماني للتعرض التعثر ةيلتماباح قعةوتلما  مانيةالئت الخسائر لىع

 .الثانية المرحلة من تصنيفها إعادة تم التي المالية الموجودات ضا  يأ ىاألول حلةرمال
 

من مخاطر في مؤثرة زيادة حدوث عند  :الثانية المرحلة البنك   تاري  الئتمان  يقوم  األولي،  العتراف 

 تتضمن .الئتماني التعرض عمر لكامل قعةوالمتانية  ئتمال ة خسارلا مخصص بتسجيل

 إعادة تم الئتمان والتي بمخاطر تحسن شهدت التي المالية تجوداالمو ا  أيض ثانيةلا المرحلة

 .الثالثة المرحلة من تصنيفها
 

نية  الئتما ارةخسال اب، يقوم البنك باحتس)التعثر)  التدني مفهوم عليها ينطبق التي القروض :الثالثة المرحلة

 .الئتماني التعرض عمر لكامل توقعةلما

 
أو المبل  كامل اما لسترداد معقولة توقعات للبنك يتوفرل   تيلا  يةلماال موجوداتلل لنسبةاب يتم زءج القائم،   القيمة تخفيض منه، 

 .المالية للموجودات (جزئي( الغاء بمثابة ويعتبر. المالية للموجودات الدفترية

 

 ية المتوقعةتمانئاال الخسائر سابتحا    2.4.8.2

باحتساب البنك  الممت ئال رسائالخ يقوم  المتوقع،  النقدي العجز لقياس سيناريوهات لعدة  المرجح المتوسط على اء  نب عةتوقانية 

 تدفقا والت دعقلل ا  وفق كللبن المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق هو النقدي العجز ن . إالفعالة الفائدة أسعار تقريبي بسعر صومةمخ

 .تحصيلها المتوقع النقدية
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 تتمة()ية اسباسات المحيسعداد والأسس اإل   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 )تتمة( اليةالم  الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8

 )تتمة( االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب    2.4.8.2

 :التالي  النحو على ةيرئيسل ا صرعناوال ةلمتوقعالئتمانية ا الخسارة  احتساب آلية توضيح يتم
 

 الممكن  من  التعثر.  معين  زمني خالل أفق  السداد عن  التخلف لحتمال ردي تق  هي التعثر ةاحتمالي  التعثر احتمالية - ◄
 .التقييم خالل فترة محددة فترة في يحدث ان 

   
 عند الئتماني التعرض - ◄

 التعثر 
 مستقبلي، مع تاري  في للتعثر الخاضع قائملا مبل لا رديتق هو التعثر  عند الئتماني التعرض إن
 دفعات ذلك  في التقرير، بما تاري  بعد القائم المبل  على المتوقعة راتتغيعتبار اللا بعينخذ  األ

 التسهيالت من المتوقعة عقد، السحوبات ضمن مجدول كان والفائدة، سواء الدين  صلأ سداد
 .تحقةسالم تالدفعا رخيتأ قةستحالم بها، والفائدة الملتزم

   
 بافتراض الخسارة نسبة - ◄

 ثر التع
 في التعثر فيها يحدث التي الحالة في الناشئة للخسارة تقدير هي ثرتعال ضتراباف خسارةلا نسبة
 المقرض يتوقع الذي والمبل  المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين الفرق  تمثل  وهي .معين   وقت

 رضالتع من مئوية كنسبة عنها  التعبير يتم ام دةاع .يقيةق ح تناضما ودوج   من  تحصيله
 .رثتعال عند نيا مالئت

 

فمن الخسائر تقدير عند المتوقعة،  السيناريو السيناريو) سيناريوهات ثالثةالعتبار   بعين أخذي البنك الئتمانية  ،  األفضل العادي، 

 ضارتباف ةسارالخ التعثر، ونسبة عند  الئتماني رضالتع  ثر،عتال يةالتمحا من لفةمخت باوزان منها كل  ويرتبط األسوء(. والسيناريو

 .التعثر

 
بماالمتعثرة القروض استرداد كيفية على أيضا   المتعددة السيناريوهات تقييم ليشتم  المتعثرة القروض معالجة احتمالية ذلك في ، 

 .ناتالضما بيع من تحصيلها المتوقع المبال  أو الضمانات وقيمة

 

والقروضئل ا تاقبطا اءنث ستبا فمن المتجددة تمان   العمر الئتمان هي خسائر تحديد فيها يتم تيال للفترة ىاألقص حد ال اآلخرى، 

 .مسبقا   شرائها في القانوني الحق البنك لدى  يكن لم  ما لألدوات المالية التعاقدي

 
 ةالدفتري القيمة اجمالي تعديل من الناتجة  ئراسخوال حبارألا عن لفص من بشكل عنها واإلفصاح القيمة في التدني خسائر احتساب يتم

 .المالية تادللموجو
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 اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(سس أ   2
 

 مة()تت أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 )تتمة( المالية الموجودات قيمة انخفاض    2.4.8

 )تتمة( االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب    2.4.8.2

 :يلي كما تتلخص توقعةملا يةان الئتم ئرساالخ ساباحت آليات
 

 كجزء  شهر 12خالل   الئتماني للتعرض التعثر باحتمالية ية المتوقعةتمان الئ ئرالخسا تسابحا يتم :ىاألول المرحلة - ◄
 من المخصص يقوم البنك باحتساب ، وبالتالياألصل  حياة مدة على المتوقعة  الئتمانية الخسائر نم

الوادألل تعثر وثحد احتمالية  هذه قبي تط يتم .التقرير تاري  بعد ا  شهر  12ل  الخ  ةليمات 
 بةمضرو  التعثر عند الئتماني  التعرض مبل  على  ا  شهر12   لمدة المتوقعة ضيةافترال حتمالتلا

 من لكلالحتساب   هذا  إجراء ويتم .الفعلي الفائدة بسعر مخصومة التعثر بافتراض الخسارة بنسبة
 .أعاله حموض هو ، كماثةثالال وهاتالسيناري

   
بالم  دةوث زياعند حد :الثانية المرحلة - ◄ الخاطمؤثرة  باحتساب ئتمر  البنك  يقوم  األولي،  العتراف  تاري   انية من 

للخسارة وتتماثل  ا  مخصص  الئتماني،  التعرض  عمر  لكامل  المتوقعة  احتساب   آليةلئتمانية 
يوهات المختلفة، ولكن يتم ينارسال م دااستخ  كلذ   في  ، بماهأعالالمخصص بنفس الطريقة الموضحة  

المالية، ويتم خصم مبل    األداة  عمرلكامل  ئتماني عند التعثر  ال  عرضتعثر والتلا حتمالية  استخدام ا
 دي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي. العجز النق

   
 الخسارة البنك باحتساب  قومي،  )رعث الت)  ينتدال مفهوم عليها ينطبق التي المالية للموجودات بالنسبة :الثالثة المرحلة - ◄

ا  بالطريقة المخصص احتساب آلية وتتماثل .ئتمانيلا رضتعلا عمر املكل  لمتوقعةالئتمانية 
التعثر فونسبة خسارة با 100% نسبة التعثر احتمالية تحديد ية، ويتمالثان بالمرحلة المتبعة تراض 

 ن.األحيا معظم في يةثانوال ىاألولن أكبر من تلك المطبقة في المرحلتي
   

  القروض التزامات  ◄
 ماداتوالعت

المتوقعةئ ال رسائالخ تقدير دعن  من مستغلة الغير  للمبال  الئتماني التعرض عمر لكامل تمانية 
 على استغالله  المتوقع من  والذي  المتبقي الجزء القروض، يقوم البنك بتقديرواعتمادات   التزامات

 زللعج  حاليةلا القيمة على  بناء   ذلك بعد الئتمانية المتوقعة  ائرسخلا سبحتوت  .عالمتوق العمر مدى
 اريوهات سين للثالثة  المرجح   المتوسط حسب ال  كام القرض  مبل  استغالل تم لو  كما ينقدلا

 والتسهيالت  الئتمان لبطاقات بالنسبة .الفعلي الفائدة بسعر ، مخصومةالحتساب في المستخدمة
يتم غير بال لماو وضقرال ملشت يلتوا جددةالمت اناالئتم رالخسائ احتساب المستغلة،   عةلمتوق ية 

يتموالعتمادات القروض للتزامات بالنسبة .القروض مع  هموعرض الئتمانية  رالخسائ تسجيل ، 
 .المخصصات ضمن المتوقعة

 

 خر آلا  الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أدوات    2.4.8.3

الميتمانئال رائخسلا  إن ا من  ةالعادل ةبالقيم المقاسة الدين ألدوات توقعةة   الدفترية  القيمة تخفض ل اآلخر ملشاال للدخ خالل 

 الذي للمخصص مساوي العتراف بمبل  ذلك، يتم من ة. بدل  العادل بالقيمة تظهر المالي، والذي  المركز بيان في المالية للموجودات

 تكلفة مع متراكم يتدن  بلكم  يظهرو  ،راآلخ املالش الدخل في المطفأة بالتكلفة المالية تجوداموال اسيق مت حال في ينشأ  ان يمكن

 استبعاد عند والخسارة الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في بها المعترف لمتراكمةا الخسائر تدوير إعادة يتم .الخسارة أو للربح مقابلة

 .الموجودات
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 ة(متتة )سبيمحاالت ااساد والسيأسس اإلعد   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 )تتمة( المالية داتوجوالم قيمة ضاانخف    2.4.8

 االئتمانية المتجددة والتسهيالتاالئتمان  بطاقات    2.4.8.4

الممنوحة والتسهيالت البطاقات من عدد البنك منتجات ضمنتت والتي لألفراد الئتمانية   أو / و ءإلغا هايف للبنك يحق والشركات، 

 بدل   تحسب التعاقدي، ولكنها األشعار لفترة لها ضمتعرال  الئتمانية الخسائر من البنك حديل   .واحد يوم بمشعار تهيالسالت ضفيتخ

المتوقعةال الخسائر تللك من واحتمال بسلوك البنك توقعات تعكس  فترة مدى على ئتمانية   وإجراءات السداد عن تخلفه العميل، 

 .التسهيالت إلغاء أو من الحد تشمل يمكن ، والتيك للبن يةبلستقالم رالمخاط فتخفي

 

ا للتسهيالتالئتمانية   المخاطر في مؤثرة زيادة وجود حول رتممسال التقييم إن  على المطبقة التقييمات تشبه لمتجددةالئتمانية 
 .للعميل الئتمان الداخلية درجة  في تلالتحو على هذا يعتمد .اآلخرى القروض

 

 .الفعال الفائدة سعر هوالئتمان  تلبطاقا ةالئتمانية المتوقع الخسائر لخصم تخدممسلا  ةدئفاال رعس نا
 

 للمعلومات  مستقبلية نظرة    2.4.8.5

 ، وعلىكمدخالت المستخدمة المستقبلية المعلومات من  مجموعة على البنك يعتمدالئتمانية المتوقعة،   الخسارة  احتساب نموذج في

 :رلحصا ل مثاللا سبيل

  المحلي اإلجمالي النات  يف ةدازيال -
  ةالبطال معدلت -
 كزي مرال كبنلل الفائدة تمعدل -

 

 تاري   في كما السوق خصائص كافة  على ل تشتمل قد  المتوقعةالئتمانية   الخسائر احتساب في  المستخدمة والنماذج المدخالت ان

 .رةكبي اختالفات وجود حال في مؤقتة عديالتتك نياحألا بعض في ةنوعي التتعدي اجراء لذلك، يتم نتيجة .المالية البيانات

 

 نات الضما ييمقت    2.4.9

 الضمانات للضمانات، مثل أشكال عدة وهناك مكنأ الضمانات، حيثما الئتمان باستخدام مخاطر من التخفيض لبنك لغاياتم ايقو

 المالية غير الموجودات من وغيرها ونزلمخاو ضالقب حقةستالم بال والم والعقارات العتماد وخطابات المالية واألوراق النقدية

  .ةمانيتئ ال تحسيناتلا ياتفاقوات

 

يت  احتساب على للضمانات العادلة  القيمة تؤثر ولكن للبنك. المالي المركز بيان استردادها، في يتم لم الضمانات، ما تسجيل مل 

 ومع  .دوري كلشب تقييمها إعادة ويتم العتراف األولي دنعى،  أدن حدك  م،اع بشكل تقييمها يتم للبنك. ةالئتمانية المتوقع الخسائر

 .يومي بشكل تقييمها يتم المالية األوراق أو كالنقد المثال سبيل ات، على مانالض بعض ذلك،

 

 تجوداالمو مةي ق رديتق ويتم .كضمان بها لمحتفظا المالية الموجودات لتقييم النشط السوق بيانات البنك يستخدم، ممكن حد اقصى إلى

 العقاري، بناء   الضمان المالية، مثل غير ضماناتلا تقييم متي ل.ماعاأل نماذج مباستخدا نشط سوق لديها ليس األخرى التي  المالية

 ادر أخرى مستقلة. والبيانات المالية المدققة ومص يالعقار التقييم خبراء مثل خارجية أطراف  من المقدمة البيانات على
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 المحاسبية )تتمة( تاسالسيوااد عداإلأسس    2
 

 (مةتت) اسبيةأهم السياسات المح    2.4
 

 يتها للمصرفملكي آلت لتا اتنماالض 2.4.10

 المقرر الموجودات تحويل يتم .بيعه أو البنك نشاط في المستردصل األ استخدام األفضل من كان إذا ما تحديد في البنك سياسة تتمثل

بها تميو بتةالثا داتوجوملا فئة الى  البنك نشاط في استخدامها االدفترية ةيمالق فياص أو المستردة بالقيمة العتراف   .أقل يهما، 

بالنسبة للموجودات   العادلة امتهبقي  للبيع بها ظحتفالم الموجودات فئة الى تحويلها يتم أفضل  كخيار بيعها المقرر للضمانات بالنسبة

 .البنك سياسة حسب الستحقاق تاري  في ليةاالم غير داتوجمولل البيع تكلفة ناقصا   العادلة ، وبالقيمةالمالية

 للضمانات نيةالسك العقارات تسجيل لذلك، ل يتم نتيجة .المقترضين / العمالء إلى  الضمانات بيع من  ئضة اف ل أموا أي  اعرجإ يتم

 .المالي  المركز بيان في ردةالمست

 

 الدين إعدام 2.4.11

 .السترداد عن البنك توقف دنع فقط كلي أو ئيزج بشكل إما المالية الموجودات اعدام يتم

 ابلمق تطبيقها يتم التي المخصص إلى  كمضافة الفرق معالجة المتراكمة، يتم الخسائر صصمخ نم ر أكب معدوملا المبل  كان  حال في

 .يةالئتمان الخسائر مصروف الالحقة الى المستردة المبال  تسجيل يتم .الدفترية القيمة إجمالي

 

 دلة معال ضوالقر 2.4.12

 الصعوبات نتيجة المقترض لطلب كاستجابةللقروض    صليةاألالشروط   ىلع  تعديالتبعض التنازالت أو ال بمجراء  ا  نك أحيانبلا  وميق

 .للمقترض مالية صعوبات وجود أو  لظهور نتيجة القرض  شروط الضمانات، يقوم البنك بتعديل يلتحص او استرداد  من  بدل   المالية

 مراقبة في البنك اسةيسمن تتض .(هيكلة ة ادإع ة أوجدول)  جديدة ضو قر شروط على التفاق أو داالسد دفعات دديمت الشروط تشمل قد

 بتعديل البنك قرار . إنالمستقبلية الدفعات تحصيل استمرار انضم على  المساعدة  أجل منالمعاد التفاوض على شروطها   القروض

إذا  على  حالة لك أساس  على  يتم ة ثلاالث والمرحلة الثانية المرحلة بين التصنيف  يتعلق مايف خسارة  تاإلجراءا هذه حددت حدة، 

 .إلغائها أو تحصيلها يتم حتى الثالثة المرحلة ضمن ةمجدول ضوكقر وإدارتها عنها اإلفصاح يتم ،قرضبال

 
 .الئتمان  مخاطر في ةمؤثر  زيادة كهنا نكا إذا ما تقييم البنك عيدي الغائها،   يتم ان دون بنودها تعديل أو القروض هيكلة إعادة عند

 .تصنيفها في النظر ويقوم البنك بمعادة
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 داد والسياسات المحاسبية )تتمة(اإلع أسس   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 د القيمة العادلةتحدي 2.4.13

التسلسل أساس  على  المالية  األدوات  العادلة، تصنف  القيم  الحصول على  كيفية  إظهار  أجل  للقيممرلها   من  الي  الموضح  عة  ادلة 
 أدناه:

ر السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق مالية نشطة لموجودات  أسعا  م هيقييفي الت  دمةستخات الم(: المعطي1المستوى ) -
 اثلة.ومطلوبات مم

- ( تت2المستوى  ملحوظ.  سوق  من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  مستمدة  هي  التقييم  في  المستخدمة  المعطيات  ه  ذهن  ضم(: 
 ابهة.لية مشت ماوباات ومطلجودلمونشطة   مدرجة في أسواق ماليةادة أسعار السوق العيات المعط

 لة ولكنها غير ملحوظة.(: يتضمن معطيات لها تأثير جوهري على قياس القيمة العاد3المستوى ) -
 

 .ذجيةة النموريعالميقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أساليب التقييم بما في ذلك المنهجيات المعتمدة وا
فيما إذا كان هناك اية تحويالت بين  دد  كل أداة على حدة، وتحساس  ى أالية علة مفترفي كل  يقوم البنك بتقييم المستويات المعتمدة  

 هرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية. مستويات التسلسل ال
 

 النقد وما في حكمه  2.4.14

حكمه   في  وما  النقد  واأللاى  عليشمل  أشهالنق  ةرصدنقد  ثالثة  مدة  تستحق خالل  التي  ويتدية  واألال  ضمنر،  لرصنقد  البنك دة  دى 
 ترة ثالثة أشهر من تاري  التملك األصلي. ألرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فالمركزي وا

 

 الموجودات الثابتة  2.4.15

ات الموجودك  تهاليقة اسة. يتم تغيير طرالقيماكم وأي انخفاض في  رالمتستهالك  لا  صم يتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خ
نة فيها وتعال  هذه التغييرات على أنها تغييرات تة وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع القتصادية المستقبلية المتضمبالثا

 في التقدير المحاسبي. 
يتم   ، لاجيا اإلنتمرهل ععلى طودات إلى قيمتها المتبقية  يض قيمة الموجوفلتخ  بت وذلكاثالط  يتم احتساب الستهالك بطريقة القس

 :ك األراضي. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتةاستهال

 سنة  50     مباني  -

 سنوات 5   أجهزة كمبيوتر  -

 سنوات 7إلى  6      مفروشات -

 سنة  34إلى  5    معدات  -

 واتسن 5   ينبا م تحسينات -

 سنوات 5    اراتيس -
 

كون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو ا ل يعندمأو  تبعاده  اس  عنداألصل  يتم إلغاء العتراف ب

 خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد. 

ال   تبعاد األصل فيها.التي تم اسسنة  ال   في نفس  خرىف أمصاري  الدخل ضمن بند إيرادات أوخسائر في بيان  لأو ا األرباح    ذهه  تسجل

 هزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جا
 

 الموجودات غير الملموسة 2.4.16

عندما فقط  الملموسة  غير  الموجودات  تسجيل  تك  نمكي  يتم  ويكون    الفتهقياس  موثوق  المبشكل  المنافعمن  أن  ية صاد القت  رجح 
 .البنكتوقعة منها سوف تتدفق إلى الم ليةالمستقب

الملموسة بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المقتناة في تجميع األعمال    في حال شرائها، فمنه يتم تسجيل الموجودات غير
ا أية  منزل  منه  لتكلفةعن ارة  هي عبا  لتيوا   دفتريةيمها بصافي القيمة الوفيما بعد يتم تقي  .يازةري  الحاتي  ف  هي القيمة العادلة كما

 مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(   2
 

 )تتمة( أهم السياسات المحاسبية    2.4
 

 ( ةمتالموجودات غير الملموسة )ت 2.4.16

لموجودات غير الملموسة التي لها عمر تم إطفاء ا . وي ددة غير مح ترة و لفددة أ ر الملموسة الزمني لفترة مح الموجودات غي  عمر  م تقدير ت ي 
ك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية  زمني محدد خالل هذا العمر. كذل

ع القتصادية  طفاء المناف نمط إ غير  د ت مني عنالز   عمره موس و إطفاء األصل غير المل   يجب تغيير طريقة   . ة الحق فترات ال ال   ى ل ع تعديالت  
تعال  هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما تعال  مصاريف  المستقبلية المتضمنة فيه كلما كان ذلك ضروريا و 

 بيعة.الط   حيث   ها من مع العناصر المشابهة ل د في بيان الدخل  د ح الم  ات العمر ة ذ س و م إطفاء الموجودات غير المل
بقية على طول عمرها اإلنتاجي. فيما يلي طفاء بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتساب اإلتاح  يتم

 األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة: 
 سنوات 5إلى  1          م  لبراوا بوسأنظمة الحا -

 
 عقود اإليجار  2.4.17

الحق في التحكم   ن عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. أي إذا كان العقد يمنحكان هذا العقد عبارة عإذا  ما  العقد  بدء  عند    بنكلا  يقيّم

 في استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض. 

 
 كمستأجر  بنكال -
ا  البنكطبق  ي الوالقياف  تراعلطريقة  لجميعرفس  عقود    دي  باستثناء  اإليجار،  ق اإليجعقود  بأصول  الم  أو  األجل  صيرةار  تعلقة 

القيمة.  م مدفوع  البنكعترف  ينخفضة  لتسديد  اإليجار  عقود  الحق بالتزامات  يمثل  والذي  األصول  استخدام  وحق  اإليجار،  ات 

 باستخدام األصول موضوع العقد.

 

 حق استخدام األصول  (أ

اس  كبنلا  فعتري في   متخدابحق  ا   األصول  )أي  اإليجار  عقد  بدء  ال لتاريتاري   ي   فيذي  اكون  العقد  ألصله  متوفرا     موضوع 

مطرو بالتكلفة،  األصول  استخدام  حق  قياس  يتم  المتراكمة،    حا  لالستخدام(.  القيمة  انخفاض  خسائر  أو  لالهتالك  مجمع  أي  منها 

اإليجا للتزامات  تقييم  إعادة  بأي  تكلفةتشت  .رومعدلة  على ساحق    مل  األصول  اإليج  تخدام  التزامات  المقدار  به معترار  ا، ف 

األوالمباليف  تكاوال البشرة  تاري   قبل  أو  عند  دفعت  التي  اإليجار  ومدفوعات  المتكبدة،  مطروحا  لية  إيجار   دء،  حوافز  أي  منها 

مدى على  الثابت  القسط  أساس  على  األصول  استخدام  حق  استهالك  يتم  اإليرة  فت  مستلمة.  اإلنتاجي    وأجار  عقد  المقدر العمر 

 . أقصر لألصول، أيهما 

 اض القيمة. صول أيضا لخسائر انخفاأل دامحق استخضع ويخ

 
 التزامات عقود اإليجار (ب

 البنكبالتزامات عقود اإليجار مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يجب على    البنكعترف  ي يجار،  في تاري  بدء عقد اإل

وعات ثابتة غير مضمونة( ك مدفي ذلا فتة )بمثاب   وعاتر مدفن مدفوعات عقود اإليجاعقد اإليجار. تتضم  فترةعلى مدى  ها  عفد

القبض ومدفو  مطروحا   المتوقع منها أي حوافز إيجار مستحقة  المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبال   عات اإليجار 

حد   إلىلمؤكد  من الذي  راء اسعر ممارسة خيار الش  عقود اإليجار أيضا    وعاتتضمن مدف. تةيقدفعها بموجب ضمانات القيمة المتب 

 .الخيار بمنهاء العقد للبنكار تبين أن ومدفوعات غرامات إنهاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإليج البنكمارسه يل أن معقو

أو   مؤشر  على  تعتمد  ل  التي  المتغيرة  اإليجار  مدفوعات  إدراج  كدعميتم  ت  )إلمصروفات  ل  كانت  يتم  حال  بمنتاج في  تعلق 

 ؤدي إلى الدفع. لحدث أو الظرف الذي يها افي تي يحدثال ترةفلفي ا المخزون( 
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 عقود اإليجار )تتمة(  2.4.17

 البنك كمستأجر )تتمة(  -
 مة( ت)ت اريجالتزامات عقود اإل (ب

يستخلقا   باحس  عند اإليجار،  لمدفوعات  الحالية  ايمة  بالم  راض القتمعدل  لبنك  دم  تاري   في  الفائدة تزايد  سعر  ألن  اإليجار  دء 

تحديده بسهولة. بعد تاري  البدء، يزيد مبل  التزامات عقود اإليجار ليعكس تراكم الفائدة وينخفض الضمني في عقد اإليجار ل يمكن  

ن هناك تعديل أو يجار إذا كااإل  عقودات  لتزامية للدفترمة اك، يتم إعادة قياس القياإلضافة إلى ذلب  .ريجاعات اإلومدفب  امعند القي

إليجار )على سبيل المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات ا

 د.العق موضوعألصل اء اتغيير في تقييم خيار شرت اإليجار( أو عاوفمد ي تحديدفدم تخمسالمؤشر أو المعدل ال
 

 د اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمةعقوج( 

ا ل  مدتهبي تلتا  البنك إعفاء العتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديه )عقود اإليجاريطبق  

تراف بعقود اإليجار المتعلقة بأصول  إعفاء الع  يضا  بق أتط  . كماشراء(خيار  على  تاري  البدء ول تحتوي  شهرا  أو أقل من    12

العت يتم  القيمة.  القيمة منخفضة  منخفضة  بأصول  المتعلقة  اإليجار  وعقود  األجل  قصيرة  لإليجارات  اإليجار  بمدفوعات  راف 

 . ى فترة اإليجارمد ىعل الثابت طلقسا  اسكمصروف على أس
 

 البنك كمؤجر  -
د تأجير نك بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقوقل فيها الب ين ي لالت  رإليجاقود ايف عيتم تصن 

 تشغيلي. 
 

 تدني قيمة الموجودات غير المالية 2.4.18

ذا  من ه  مؤشر وجد أي    مة األصل. وإذا مكانية تدني قيإ  ى لر عناك مؤشهان  ك  ذا يقوم البنك في تاري  بيان المركز المالي بتقييم ما إ
لة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم المبل  القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسج  بنك بتقديرم اليقوع،  نوال

 د. العتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالستردا

إذا كانت توجد  كز مالي، يتمر  نبياي  كل  ارت  يف السابقة ي تم التدن  ارةأن خسعلى    دللةأية  م تقييم ما  السنوات  عتراف بها في 
أ أو  لم تعد موجودة  الشهرة،  لذلك ألصل، عدا  القابل لالسترداد  المبل   بتقييم  البنك  يقوم  الحالة،  انخفضت، وإذا وجدت هذه  قد  نها 

 األصل. 
ابل لالسترداد  ل  األصل القد مبحديمة لتمستخدات القديرل فقط إذا كان هناك تغير في التها ألصب  فرمعتتدني اللة اارخسيجب عكس  

ل نت الحالة كذلك، تتم زيادة المبل  المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد. منذ العتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كا
 لية.قبتست مفي فترا هرةلشا يتم عكس خسائر تدني قيمة

 

 الكفاالت المالية  2.4.19

ولي لت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفالت، وقبولت ويتم العتراف األح كفابمن  كبنوم الدي يقعتياا المن خالل نشاطه
البنك م  ازالتم قياس  ت، يليوبالكفالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادل القسط المحصل. بعد العتراف األ

المقبكل كفال البالق  ارنةة على حدة من خالل  ال  منه  وحا  مطرمحصل  سط  تقدير اإلطفاء  الشامل وأفضل  الدخل  بيان  معترف به في 
 األكبر بينهما.  اللتزام المالي النات  عن هذه الكفالة واعتماد القيمة للمدفوعات لتسوية

الدخل  يان  ي بية" فئتمان ر الخسائالعتراف بها ضمن بند "مخصص ال  ة يتماليمالت  لكفالا  على ة  اتجإن أية زيادة في المطلوبات الن
"العمولتالشامل بند  الدخل ضمن  بيان  في  المحصل  بالقسط  العتراف  يتم  المحصل    .  القسط  إطفاء  الدائنة" من خالل  والرسوم 

 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة. 
 

 ات خصصالم 2.4.20

مت عند و  صاتصمخالإثبات  م  يت أو  )قانوني  التزام حالي  والك  حدث  عن  نات   البنكعلى    وقع(جود  هذا  سابق،  لتسوية  الالزمة  لفة 
 اللتزام محتملة ويمكن قياسها. 
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 ضريبة الدخل  2.4.21

 الضريبة الحالية •

ا )الم   مات ا اللتز س  قيا م  يت   للفترات ا وجودات(  الجارية  ال مبل بال   لماضية رية وا لجا لضريبية  السلطات   متوقع   دفعه )استرداده من( 
 نين الضريبة( السارية فعال  بتاري  بيان المركز المالي. الضريبية باستخدام معدلت الضريبة )وقوا 

 ضريبة الدخل المؤجلة • 
ب  المؤجلة  الضرائب  ا عل   مل الكاتؤخذ  ا ا لفروق ى  لل م ل ت  الضريبي  األساس  بين  ما  الناتجة  و موج ؤقتة   متها وقي بات  المطلوودات 

 نات المالية بتاري  بيان المركز المالي. المدرجة في البيا
ح قيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاري  كل بيان مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ل توجد فيه أربايتم مراجعة ال  

ائب المؤجلة غير  ودات الضر موج  قييم ة تإعاد . يتم  لمؤجلة ب ا أو جزء من موجودات الضرائ عمال كامل  باست  ماح س ية لل كاف ية  يبضر 
العتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات المعترف بها بتاري  كل بيان مركز مالي ويتم  

 الضرائب المؤجلة.
الم رائ الض   د تحدي يتم    الضر خدام  باست   جلة ؤ ب  القوانين  الضريبة )أو  الميبي نسب  ب ة(  أ عمول  ا ها  ا لتي  و  لمعمول بها كما هي بحكم 

ت  أن  المتوقع  من  والتي  المالي  المركز  بيان  الضرائب بتاري   استحقاق  عند  أو  المدينة  المؤجلة  الضرائب  تحقق  عند  نافذة  كون 
 المؤجلة الدائنة. 

ا   الضرائب  بيان   ف صرو م ك   جلة لمؤوا   ية لحالتدرج  في  إيراد ضريبي مؤجل  أو  دخل  با ال   ضريبة  ال ريب الض   ستثناء دخل  متعلقة ة 
ة وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية التي تسجل في العادلة للموجودات متوفرة للبيع، فروق العملة األجنبي   بقياس القيمة 

رتها أو خسا ها  مل إلى بيان الدخل مع ربح الدخل الشا يان  ب من    لحق   وقت في  ة  تثنا بيان الدخل الشامل. يتم تصنيف هذه البنود المس
 . ؤجلة الم  بية لضري ا 
 

 توزيعات األرباح عن األسهم العادية  2.4.22

األرباح بتوزيعات  العتراف  مساهمي   يتم  قبل  من  عليها  الموافقة  عند  الملكية  حقوق  من  تنزيلها  ويتم  كالتزام  العادية  األسهم  عن 
 حق.ل  كحدثلمالي مركز اال افق عليها بعد تاري  بيانرباح الموت األازيعوعن ت صاحإلفا يتم البنك. كما

 

 التقاص   2.4.23

المالية وإظ والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين  المقاصة  إجراء  كان هناك حق يتم  إذا  المالي  المركز  بيان  في  الصافي  المبل   هار 
المبال بين  المقاصة  إلجراء  وملزم  قائم  القانوني  هن ،جلةمس   ناوأن  ليك  لتحقيقة  المبل   صافي  أساس  على  ت موجوداال  تسويتها 

 ت في ذات الوقت.لوبالمطية اوتسو
 

 بيان المركز الماليحسابات خارج  2.4.24

العتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خارج   البنكالمحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات    تسجل اللتزامات التي من 
بنود مستندية. ل تحسم من الدات  تمات واعقبوللت وافلكالتزامات لمنح سلف وكتب االحسابات    هذه  نتضمتلي، ولماز اركالم  بيان

 عائدة لها. المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة وال
 

 محاسبة التحوط  2.4.25

الفائدة، والعمالت األجن أسعار  المالية إلدارة مخاطر  المشتقات  البنك  أ  ان.مالئت طر  مخا و  بية،يستخدم  إدارة ممن  خاطر معينة جل 
 شروط محددة. ت التي تستوفيعامالللمالتحوط بة ق محاسطبي يقوم البنك بت 

ال بتوثيق  البنك  يقوم  التحوط،  عملية  بداية  وهدف عند  المخاطر،  طبيعة  ذلك  في  بما  التحوط،  وأداة  له  المتحوط  البند  بين  عالقة 
التحوط   مليةة عبدايط عند  التحو  ليةريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعاطوال  وط،تحال  دامتخن اسدارة المخاطر مإستراتيجية  او

 سريانها.  وخالل فترة
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 العائد على األسهم 2.4.26

مة القائ   لألسهم جح  د المتوسط المر بنك على عد لعادية بال هم ا ساأل   حاملي د ل عائ ال ارة  يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخس 
املي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم  د المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة العائدة إلى ح ئ م تحديد العانة. يت لس ا   ل ال خ 

 ة.حتمل ميع األسهم العادية المخففة الم جالعادية القائمة بأثر  
 

 رات  يتقدلتخدام اسا 3
 

ات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في البيانات يرات واجتهادبتقدام  القيالبنك  إدارة  من  إن إعداد البيانات المالية يتطلب  
ت ديالتعــ  نــهت  عإن عــدم التأكــد المــرتبط بهــذه الفرضــيات والتقــديرات قــد ينــ  مالية واللتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنهــا.ال

 بلية.المستقات في الفترودات والمطلوبات رصدة الموجفي أ ريةهجو
 

البيانات المالية والتــي قــد ينــت  عنهــا مخــاطر المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاري     ت الرئيسيةرضياالفإن  
لماليــة خــالل الفتــرة البيانــات افــي    ةاهرظــ ات اللوبــ لمطوادات  هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية فــي أرصــدة الموجــو

 يلي: هي كمامة القاد
 

 ارية ستمراال دأبم   3.1

علــى أســاس مبــدأ الســتمرارية. وعلــى الــرغم مــن حالــة عــدم قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على الســتمرار فــي العمــل 
 لمــواردلديــه انــك ة البنــك متأكــدة مــن أن البة فمن إدارقبليتلمساتيقن ال عدمة وحالالستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية 

فــمن اإلدارة ليســت علــى درايــة بأيــة امــور ستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، ه على الساعدة لتافيالك
 عليه، فقد تــم إعــداد البيانــات الماليــة ء  ابن .ستمرةة منشأكمرار جوهرية من الممكن أن تثير شكوكا  هامة حول قدرة البنك على الستم

 .اريةتمرالسمبدأ  ى أساسعل
 

 كمستأجر  كالبن -على خيارات التجديد واإلنهاء  المتضمنةمدة عقود اإليجار  تحديد   3.2

جار د عقد اإليتمدي يارخطيها يغ راتفتأية مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضافة إلى   البنكحدد  ي
مؤكــد لخيار، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من الة هذا اسمارم مستت  ول أنهحو معقى نإذا كان من المؤكد عل

 بشكل معقول أنه لن تتم ممارسة هذا الخيار.
 

 أو عدمسة إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممار امير دتقب بنكلا موقيء. عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنها  البنكلدى  
 مــل ذات الصــلة التــي تشــكل حــافزا  أخذ في عــين العتبــار جميــع العواي  البنكجار. وبذلك فمن  د أو إنهاء عقد اإليتجديار  ة خيممارس

حــدث كبيــر أو تغييــر فــي هنــاك  كــان اإذ راإليجــا دقــ ع دةيم مــ تقيــ   البنــكعيد  يلممارسة التجديد أو اإلنهاء. بعد تاري  البدء،    اقتصاديا  
ء )على سبيل يؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاممكن أن  ن الا مطرتهتحت سيي تقع التالظروف 

 المثال، بناء تحسينات جوهرية أو تخصيصات كبيرة لألصل المؤجر(.
 

 تة ابثلادات لموجولاإلنتاجية  األعمار   3.3

تقــدير بعــد األخــذ فــي العتبــار المــدة يتم تحديــد هــذا الك. تهالالسلحساب ثابتة  ال  األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات  رةاإلداتحدد  
 األصل وطبيعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.استخدام  المتوقع فيها

 عنــدما لســتهالك المســتقبليديل مخصــص ام تعــ ت. يــ ةلثابتــ ت اوداوجللم تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجية
 التقديرات السابقة. اإلنتاجية تختلف عن عماراألارة بأن داإل تقدتع
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 )تتمة(  استخدام التقديرات 3
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   3.4

في السوق بتاري     ين مشاركينمة بظتنمة  ليعم  في  امل التزإن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنق
 ية.  لمالات ادوقياس األ
عن طريق األسعار المعلنة أو التداول   ماليبيان المركز المة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاري   توفر القي  دمل ع في حا

يث استخدام نماذج التسعير ح  التي تتضمنفة ولتخمم  ييتق  طرقر  دلة عبالنشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العا
 دير والجتهاد. حظة السوق. في حال تعذر ذلك، فمن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقمال ت من ماعلولمول على ا يتم الحص

 

 مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية    3.5

ال الئتمانية  التسهيالت  تدني  تحديد مخصص  إم  مباشرةيتطلب  مبال  كنبالة  دارن  لتقدير  هامة  واجتهادات  أحكام  ااصدار  لتدفقات   
لألصول المالية بعد العتراف المبدئي بها، افة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر الئتمانية  لية وأوقاتها، باإلضقبمستالالنقدية  

 عة.متوقلا ةنيما ئتال ئرللخسا باإلضافة الى األخذ بعين العتبار معلومات القياس المستقبلية
التقارير المالية الدولية ومقارنتها بتعليمات مصرف سورية معل   قا  وفالمالية  موجودات  ال  بحساب قيمة مخصص تدني  البنكقام   ايير 

 المركزي.
 

ب ساي حة ف دمالمستخالمدخالت، اآلليات والفرضيات ( )األدوات المالية(: 9منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 ئتمانية المتوقعةاالائر سخلا

قبل   تطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين العتبار منالتي تو  ريهوجاألثر السية ذات  رئيان المفاهيم ال
 البنك عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي:

 

 تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية: •
تقييم ت طلمخاا  يفهرية  جوال  دةالزيا  يتم  يتم  نسبي.  أساس  على  الئتمانية  إقيير  فيما  هم  كان  للزيلك  نا ذا  جوهرية  مخاطر ادة 

بمقارنة   البنك  يقوم  تاري  نشأتها، حيث  فترة مالية مع الئتمانية منذ  نهاية كل  المالية في  لألداة  المتوقع  للعمر  التعثر  مخاطر 
 نك.لدى الب  فرةليات إدارة المخاطر المتورئيسية لعمم اليهافلما دامستخبامالية مخاطر التعثر عند نشوء األداة ال

 

لكل من التعرضات لمخاطر الئتمان   جوهرية للمخاطر الئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصلالزيادة الم  قيييتم ت
دة تصنيف األداة نه يتم إعاة فمينا مئتلر اخاطلمهرية لعلى ثالثة عوامل. إذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود زيادة جو  وبناء  

 : 2 حلةالمر الى 1رحلة  الممن المالية 
 

في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة  على التغير    تحديد حدود لقياس الجوهرية في المخاطر الئتمانية بناء  تم   -1
 مع تاري  نشأتها.

 

لزيادة ع اصنيف أو اجراء التعديالت بما يعكس وضالت  لحار في مريغيلتتائ  اإضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم ن -2
 بشكل أفضل. اطر الئتمانية مخال  فيلجوهرية ا

 

بوجود زيادة جوهرية في المخاطر الئتمانية   )األدوات المالية( افتراضا  (  9يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -3
 . ميو 30ن ر مكثحقت أللألدوات المالية التي تعثرت واست 

 

في نهاية الفترة المالية. ان طريقة تحديد لمالية متعثرة كما  ا  واتدكانت األ  ى ما إذا عل  3والمرحلة    2يعتمد التغيير بين المرحلة  
  ا  فقالية و هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات الم  9  رقم  ليلمعيار التقارير المالية الدو  المالية وفقا  تعثر األدوات  

 قياس(. تراف واللع)األدوات المالية: ا 39الدولي رقم  اسبةحملالمعيار 
 

 ناريو: يالكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من س القتصادا لامعو •
 قــةثومو ماتلوا  لمعب األخذ بعين العتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقيج
لية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيــام ت المستقبلومامعال يقياس وتطبلة. إن قمرحالئتمانية المتوقعة لكل س الخسائر  قيا  دعن

 باجتهادات جوهرية.
 2مرحلــة وال 1احتماليــة حــدوث التعثــر وخســارة التعثــر المفترضــة واألثــر عنــد التعثــر والمــدخالت المســتخدمة فــي المرحلــة 

لقتصــاد الكلــي( عوامــل ا ر فــيغيــ التو  تغيــرة )أتصــادية ماق  نيــة مصــممة بنــاء علــى عوامــلت الئتماســهيالتال  نيتدصص  لمخ
 تعلقة بالمحفظة.والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر الئتمانية الم

ي الكلــ  داصــ قتلل اوامــ بعتوقعــة يتم ربط كل سيناريو من حالت القتصاد الكلي المســتخدمة فــي حســاب الخســارة الئتمانيــة الم
 .المتغيرة
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 )تتمة(  ةتسهيالت االئتمانيال ي قيمةتدن مخصص   3.5
 

المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب ( )األدوات المالية(: 9رقم )منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 
 )تتمة( ةالخسائر االئتمانية المتوقع

 

 ة(تم)ت ناريويمن ستخدام أكثر اسلكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة ود ااقتصاالل اموع •
 

المستخان   لم  مةدالتقديرات  المتوقعة  الئتمانية  الخسائر  حساب  المرجحة    2والمرحلة    1رحلة  في  السيناريوهات  باستخدام 
 ة. قلح معواأ الكلي لثالثةالمخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد 

 

تنبؤات على  األساسي  السيناريو  الكلي  ا  يعتمد  القتصاد  اإللنا)مثل:  المحلي  تغيرات ت   ان   .).... الفائدة  وأسعار  والتضخم  جمالي 
الممكنة. تشمل هذه السيناالصعود واله البديلة  العوامل القتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع القتصادية  ريوهات بوط في 

 اجة لذلك. لحنوي على األقل وبما تقتضي ة بشكل سيافإض هبوط راتغيعلى ت
 

اقي  يتم المرجحلحاس  واألوضاتمالت  التاريخية  بالحتمالية  والمتعلق  تقدير  ألفضل  وفقا  السيناريوهات ة  تقييم  يتم  الحالية.  ع 
 عة.قتولمانية  ائتملضة للخسائر االمرجحة كل ثالثة أشهر. تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعر

 

 تعريف التعثر:  •
التعث التغالئتما  ائرالخس  اسالمستخدم في قير  ان تعريف  تقييم  المتوقعة والمستخدم في  يتماشى ويتفينية  المراحل  بين  ق مع  ر 

ق من  معرف  غير  التعثر  البنك.  لدى  الداخلية  الئتمانية  المخاطر  إدارة  قبل  من  المستخدم  التعثر  المعيار،  تعريف   ناك وهبل 
 يوم فأكثر. 90 بانه التوقف عن الدفع لمدةل للنقض بقاض اافتر

 

 وقع:لمتالعمر ا •
الع بعين  باألخذ  البنك  يقوم  المتوقعة،  الئتمانية  الخسائر  قياس  يعتبرها عند  والتي  المتوقعة  النقدية  للتدفقات  اقصى مدى  تبار 

الادفقلت عتبار جميع االبنك معرضة لمخاطر التدني. يتم األخذ بعين ال فع المقدم،  لدمتوقع، وبما فيها خيارات اللعمر ال  يةقدنت 
على    يوجد لها تاري  سداد محدد بناء    العمر المتوقع لبعض التسهيالت الئتمانية المتجددة والتي ل  يتم قياس  يد.تمدارات الوخي

 نبها.الفترة المعرض بها البنك لمخاطر الئتمان التي ل يمكن لإلدارة تج
 

 ت المحتملة األخرىبالوطوالم صاتخصالم   3.6

ك، طبيعتها، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملياتها. ونتيجة لذلبحكم  من،تتضنية تنظيمية وقانو ئةيعمل البنك في بي
 يكون البنك طرف في التقاضي والتحكيم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سياق األعمال العتيادية للبنك. 

دفقات محتملة، يسجل البنك ر هذه التعتبوي معينة، ما يتعلق بقضيةفيلتدفق المنافع القتصادية س موثوق اقيب ملقياانك لبعندما يمكن ل
، ولكن ل يمكن إجراء تقدير موثوق له، أن احتمال تدفق المنافع القتصادية بعيد، أو محتمال  مخصصات للقضية. عندما يعتبر البنك 

 . ارئةطات امعن وجود التزيتم اإلفصاح 
ا، يأخذ البنك في الحسبان عددا  من العوامل بما في ذلك ئر وقيمتهخساوقوع اللتحديد احتمال ة لعدم التيقن والتقديرات المتضمن ا  رنظو

ج تا ة ليصل لستنالقانونية، والمرحلة التي وصلت إليها القضية واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. يقوم البنك بتقديرات هامالمشورة 
 ص. وخصال  هذا يف

 

 الموجودات الضريبية المؤجلة   3.7

ستفادة منها عند تحقق ائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع الضريبية المؤجلة عن الخسال   موجوداتالعتراف بالم  يت
اإلدارة   تقديرات من  المـؤجلة  الضريبية  بالموجودات  العتراف  يتطلب  الضريبي.  فتالربح  المستق اربألاال   بوم  رةمبنية على  بلية ح 

 ية.قبلمستريبة الفة إلى خطط الضضاالخاضعة للضريبة باإل
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 مركزيسورية ال   مصرف نقد وأرصدة لدى   4

 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 8,858,797,900   16,491,190,345 نقد في الخزينة 
 26,818,027   50,438,230 الراهنة )*( نقد في الفروع المغلقة نتيجة الظروف

 19,975,867,731   36,917,866,682 ة المركزي ريحسابات جارية مع مصرف سو
 2,766,072,872   4,984,771,684 احتياطي ودائع )**( 

 (22,366,060)   ( 36,381,263) نزل مخصص الخسائر الئتمانية المتوقعة ي
 58,407,885,678   31,605,190,470 

 

في  ل ا  د النق  صيد لر ا   يمثل   )*(  تم  ادلب    فرع موجود  الع ا الذي  مؤقتا    مل يقاف  نت فيه  ا   روف للظ يجة    العربية  الستثنائية  الجمهورية  بها  تمر  لتي 
بعد الحصول ع  ليعود السورية، وذلك  فيه مؤقتا  لحين زوال تلك الظروف  العمل  إيقاف  المركزي على  إلى    لى موافقة مصرف سورية  بعدها 

ب ص أر   من يتكون    وهو   ، الخدمة  بقيمة    رة ي ل ل ا دة  سور   2,653,040السورية  األ بالعمال وأرصدة   ية ليرة  بالليرة نبي ج ت  مقومة  بمبل    ة    السورية 
في    47,785,190 كما  سورية  األ   31ليرة  بقيمة مقابل    2021  ول كانون  السورية  بالليرة  سورية  2,653,040  أرصدة  وأرصدة  ليرة 

 .   2020  كانون األول   31ليرة سورية كما في    24,164,987 بل بميرة السورية بالعمالت األجنبية مقومة بالل
  31ليرة سورية كما في    26,818,027ليرة سورية مقابل   50,438,230مبل     2021كانون األول    31بتاري     كون خصص الم بل  الم 

 (. 19)إيضاح    2020كانون األول  
افة  ك   من   لنقد والموجودات األخرى تغطية ا   ل على م تشت   أمين بوليصة ت ل ب م ا ك ومن الجدير بالذكر أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن عليها بال 

 . مليار ليرة سورية   2.5داره  مق ة بسقف تأميني  فرضها الظروف الحالي ي ت اطر الت نواع المخ أ 
 
وقد   فوائد، ن  دو  من سورية المركزي على شكل ودائع    مصرف نين وأنظمة المصارف، على البنك الحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى  ( وفقا  لقوا ** ) 
 نسبة يرة سورية وهو يمثل  ل   4,984,771,684    مبل   2021  األول كانون    31سورية المركزي كما في    مصرف ي لدى  حتياط د ال ل  رصي ب 
مقابل    2020كانون الثاني    21/م.ن تاري   7لستناد إلى القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  وذلك با % من متوسط ودائع العمالء  5

 نك التشغيلية. خالل أنشطة الب   اله ستعم ل يتم ا و   . إن هذا الحتياطي إلزامي 2020كانون األول    31ليرة سورية كما في    2,766,072,872
 

 ي كما يلي: للبنك ه اخلي  د ي ال التصنيف اإلئتمان   ت فئا لدى مصرف سورية المركزي حسب    رصدة أل ا إجمالي  إن توزيع  
 

 2021 2020 
 الجمالي  المجموع  مرحلة الثالثة ل ا  نية لثا ة ا حل المر  األولى حلة  مر ال  
 سورية   رة لي  ورية ليرة س  رية ليرة سو  ليرة سورية  ليرة سورية  
      

 741,940,60322, 41,902,638,366 - - 41,902,638,366  مرتفع الجودة اإلئتمانية / عاملة

 41,902,638,366 - - 41,902,638,366 22,741,940,603 

 
 خالل السنة كانت كما يلي:  لدى مصرف سورية المركزي ةاألرصد لي ماإج ة على لحاصلإن الحركة ا

 

 2021 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  ولى األالمرحلة   
 

 رية ليرة سو ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 22,741,940,603 - - 22,741,940,603  الثاني   ون ن كا   1ي  ف   كما 

 11,612,314,769 - - 11,612,314,769 ة يدالجد األرصدة

 ( 3,112,515,775) - - ( 3,112,515,775) األرصدة المسددة

 10,660,898,769 - - 10,660,898,769 تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 41,902,638,366 - - 41,902,638,366 السنةرصيد نهاية 
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 )تتمة( مركزي ال نقد وأرصدة لدى مصرف سورية   4
 

 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية ولىلة األحالمر 
 ليرة سورية وريةة سلير سورية ليرة ليرة سورية 
     

 6,739,217,010 - - 6,739,217,010  كانون الثاني   1كما في  

 8,424,674,653 - - 8,424,674,653 ةالجديد األرصدة

 ( 1,130,326,919) - - ( 1,130,326,919) األرصدة المسددة 

 8,708,375,859 - - 8,708,375,859 وقات أسعار صرفت فرتعديال

 22,741,940,603 - - 22,741,940,603 نة السنهاية  رصيد
 

 هي كما يلي:  المركزي   ة مصرف سوري   ى د ل   ة ألرصد ل وقعة  إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المت 
 

 2021 
 المجموع ثالثة لة المرحلا انيةثلاحلة المر المرحلة األولى 
 سورية  ليرة ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 22,366,060 - - 22,366,060  كانون الثاني   1كما في  

 (6,793,077) - - (6,793,077) ة سنللالخسائر الئتمانية المتوقعة  استرداد

 20,808,280 - - 20,808,280 تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 36,381,263 - - 36,381,263 سنة لانهاية  يدرص
 

 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة  ةانيمرحلة الثال المرحلة األولى 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 4,475,747 - - 4,475,747  لثاني كانون ا   1كما في  

 7,128,934 - - 7,128,934 للسنة المتوقعة  يةصافي الخسائر الئتمان 

 10,761,379 - - 10,761,379 تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 22,366,060 - - 22,366,060 السنة ية رصيد نها

 
 أرصدة لدى المصارف 5

 

 
ف محليةمصار  عالمجمو   مصارف خارجية    

 
رية و س   ة ري ل   ليرة سورية   ليرة سورية   

2021      

 3,238,772,920  2,987,701,140  251,071,780 وتحت الطلب يةحسابات جار

 29,949,606,283  16,019,408,000  13,930,198,283 ل أشهر أوأق ثالثةودائع استحقاقها الصلي خالل فترة 

 ( 136,081,922)  ( 79,859)  ( 136,002,063) ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 14,045,268,000  19,007,029,281  33,052,297,281 
      

2020      
 1,933,514,972  1,517,034,275  416,480,697 حسابات جارية وتحت الطلب

 7,370,224,233  480,288,000  6,889,936,233 أشهر أوأقل  ثالثةودائع استحقاقها الصلي خالل فترة 

 (57,899,321)  (32,441)  (57,866,880) ئر اإلئتمانية المتوقعةخسالا صصخينزل: م
 7,248,550,050  1,997,289,834  9,245,839,884 

 

  مقابلليرة سورية  3,238,772,920 مبل  2021كانون األول  31في كما قاضى فوائد تت ف التي لبلغت األرصدة لدى المصار
 . 2020 األول كانون 31 يفليرة سورية كما  1,933,514,972
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 ( تمة )ت  أرصدة لدى المصارف  5
 

 التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي: فئات سب  مصارف حلدى ال صدةاألر جمالي إن توزيع إ
 

 2021 2020 

 
 اإلجمالي  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

 ليرة سورية  ية روس  ةر لي ليرة سورية  رية ليرة سو ليرة سورية  
      

 8,953,913,546 19,244,089,703 - - 19,244,089,703   مانية / عاملة ئت متوسط الجودة اإل 

 349,825,659 13,944,289,500 - - 50089,13,944,2   الجودة اإلئتمانية / عاملة   منخفض 

 33,188,379,203 - - 33,188,379,203 9,303,739,205 
 

 

 لي:ي   كانت كما  خالل السنة   لدى المصارف   رصدةأل ا على  إن الحركة الحاصلة  
 

 2021 
 المجموع  ثة الالمرحلة الث المرحلة الثانية  ى وللة األ المرح 
 ورية ة س لير  رة سورية لي ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 9,303,739,205 - - 9,303,739,205  لثاني ون ا كان   1  كما في 
 15,566,378,788 - - 15,566,378,788 األرصدة الجديدة 
 ( 681,018,016) - - ( 681,018,016) األرصدة المسددة 

 8,999,279,226 - - 8,999,279,226 وقات أسعار الصرف ت فرتعديال

 33,188,379,203 - - 33,188,379,203 سنة الرصيد نهاية 
 

 2020 
 موع المج المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ورية سرة ي ل ليرة سورية  
     

 6,663,086,915 - - 6,663,086,915  ني ون الثا كان   1  في كما  
 2,862,458,103 - - 2,862,458,103 ة الجديد دة األرص
 ( 421,464,838) - - ( 421,464,838) ة المسدد صدة األر

 199,659,025 - - 199,659,025 تعديالت فروقات أسعار صرف 

 9,303,739,205 - - 9,303,739,205 نة سالة رصيد نهاي 
 

 :هي كما يلي دة لدى المصارف رصئر اإلئتمانية المتوقعة لألخساال  مخصص ة علىركة الحاصل الح نإ
 

 2021 
 المجموع  ثة ة الثالرحلالم المرحلة الثانية  ى ولمرحلة األ ال 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 57,899,321 - - 57,899,321  ني الثا   نون كا   1كما في  
 14,264,310 - - 14,264,310 للسنة ة المتوقع مانيةالئت  لخسائر ي اصاف

 63,918,291 - - 63,918,291 تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 136,081,922 - - 136,081,922 سنة لارصيد نهاية 
 

 2020 
 المجموع  ة الث المرحلة الث  لثانيةالمرحلة ا المرحلة األولى  
 ة ليرة سوري  ية سورليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 12,790,136 - - 12,790,136  كانون الثاني   1في  كما  
 6,379,047 - - 6,379,047 سنة ل لة المتوقع صافي الخسائر الئتمانية

 38,730,138 - - 38,730,138 وقات أسعار الصرف ر ف 

 57,899,321 - - 57,899,321 سنة لارصيد نهاية 
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 إيداعات لدى المصارف  6

 

 
 وع المجم  ة خارجيمصارف   حلية ف ممصار 

 
 سورية  رةلي  ليرة سورية   ليرة سورية 

2021        

 362,692,800,000  360,192,800,000  2,500,000,000 هر( ثالثة أش  ن صلي أكثر م األ   ستحقاقها إيداعات )ودائع ا 

 ( 73,927,610)  ( 73,758,245)  ( 169,365) عة قمتوة السائر اإلئتماني ينزل: مخصص الخ

 362,618,872,390  360,119,041,755  2,499,830,635 المجموع 
      

2020        
 166,208,224,000  166,208,224,000  - ر( ثالثة أشه  صلي أكثر من األ تحقاقها  إيداعات )ودائع اس 

 ( 33,812,474)  ( 33,812,474)  - ية المتوقعة ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمان 

 166,174,411,526  166,174,411,526  - المجموع 
 

 هي كما يلي:نك اخلي للبالتصنيف اإلئتماني الد فئات المصارف حسب ى إن توزيع إجمالي اإليداعات لد
 

 

 2021 2020 

 ي اإلجمال المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  األولى حلة المر 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ورية س ة لير  ليرة سورية  

      

 166,208,224,000 362,692,800,000 - - 362,692,800,000   عاملة  نية / اإلئتما  لجودة متوسط ا 
 362,692,800,000 - - 362,692,800,000 166,208,224,000 

 
 : لي ي سنة كانت كمال ال خال لدى المصارفاإليداعات  أرصدة إن الحركة الحاصلة على 

 

 2021 
 موع المج ة لثالثا  المرحلة  ية الثانحلة مرال المرحلة األولى  
 ة ليرة سوري ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     

 166,208,224,000 - - 166,208,224,000  اني كانون الث   1كما في  

 30,003,030,000 - - 30,003,030,000 األرصدة الجديدة 

 - - - - ددة ة المساألرصد

 166,481,546,000 - - 166,481,546,000 الت فروقات أسعار الصرف دي عت 

 0,000362,692,80 - - 362,692,800,000 السنة رصيد نهاية 

 

 

 2020 

 المجموع  المرحلة الثالثة  مرحلة الثانيةلا ى المرحلة األول 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     

 50,532,400,000 - - 50,532,400,000  ي ثان كانون ال   1في  ا  كم 

 9,408,719,000 - - 9,408,719,000 ة يدجددة الصراأل

 ( 1,026,552,434) - - ( 1,026,552,434) ة األرصدة المسدد

 107,293,657,434 - - 107,293,657,434 فروقات أسعار الصرف الت دي عت 

 ,000166,208,224 - - 166,208,224,000 السنة رصيد نهاية 
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 ( )تتمة   إيداعات لدى المصارف  6
 

 لي:ا يكم المصارفمانية المتوقعة لاليداعات لدى  ائر اإلئتصص الخسخمعلى لحاصلة ة ا إن الحرك
 

 2021 

 المجموع المرحلة الثالثة  حلة الثانيةمرال لىالمرحلة األو 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 33,812,474 - - 33,812,474  اني كانون الث   1  في   كما 

 6,302,657 - - 6,302,657 سنة ل ل وقعة  مت ية ال لئتمان ر ا الخسائ   في صا 

 33,812,479 - - 33,812,479 ار الصرف سع فروقات أ تعديالت  

 73,927,610 - - 73,927,610 السنة رصيد نهاية 
 

 2020 

 ع المجمو ة الثالث  المرحلة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 ةوريليرة س يةورليرة س ليرة سورية رة سوريةيل 
     

 7,268,818 - - 7,268,818  نون الثاني كا   1  في   كما 

 12,872,944 - - 12,872,944 للسنة ة  تمانية المتوقع ر الئ الخسائ في  ا ص 

 13,670,712 - - 13,670,712 أسعار الصرف  فروقات 

 33,812,474 - - 33,812,474 السنة رصيد نهاية 
 

 في(صانية مباشرة )بال هيالت ائتما س ت  7
 

 2021  2020 
 رة سوريةيل  سورية ليرة  

    الشركات الكبرى

 15,052,850,128   22,351,505,649 ف قروض وسل
 381,521,564   412,289,198 سومة )*( مح سندات

 4,255,207   4,344,498 دائن صدفة مدين 
 22,768,139,345  15,438,626,899 

    ة والمتوسطةالصغير  الشركات 

 3,805,067,001   15,964,808,560 لف سو قروض
 -  14,554,880 دات محسومة )*( نس
 4,050,705   4,888,038 ين صدفة مد ئندا

 15,984,251,478  3,809,117,706 

    األفراد 

 129,900,115  1,570,592,945 وسلف  قروض
 294,596  407,795 دائن صدفة مدين 

 1,571,000,740  130,194,711 

    قارية ض الع رو الق 
 1,974,718,578  3,750,524,826 ية ارعق قروض

 3,750,524,826  1,974,718,578 

    
 21,352,657,894  44,073,916,389 المجموع

    

    ينزل: 

 ( 3,145,535,703)   ( 5,529,719,601)  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 ( 5,659,721,641)   ( 12,050,641,441)  محفوظة( فوائد معلقة )

 12,547,400,550  26,493,555,347 المباشرةئتمانية يالت االهسالت صافي
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 تتمة()  افي( الصالت ائتمانية مباشرة )بهي س ت  7

 
البالغة   المقبوضة مقدما   الفوائد  مقابل    2021كانون األول    31ليرة سورية كما في   2,368,731)*( الرصيد صافي بعد تنزيل 

 .  2020  األولكانون  31 ية كما فيورليرة س  5,692,516
 

من    %39.70أي ما نسبته    ورية،ليرة س  17,499,353,398  ( ثالثةلة الحالمر)ملة  ر العاالمباشرة غي  بلغت التسهيالت اإلئتمانية
رة غير اشئتمانية المبالتسهيالت اإل   ، في حين بلغت2021كانون األول    31رصيد إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في  

 .  2020األول كانون  31 في اكم % 40.75 هأي ما نسبت ليرة سورية، 8,700,392,991  الثالثة( رحلة)المالعاملة 
  

ما رة سورية، أي  لي 5,448,711,957 بعد تنزيل الفوائد المعلقة  ( المرحلة الثالثة)مانية المباشرة غير العاملة  اإلئت يالت  سه الت  غتلب
في    ،2021ل  ألوكانون ا  31كما في    بعد تنزيل الفوائد المعلقة  ةمباشرال  مانيةت اإلئتالي التسهيالجممن رصيد إ % 17.01نسبته  

يرة سورية،  ل 3,040,671,350 بعد تنزيل الفوائد المعلقة  (لثةالمرحلة الثا)غير العاملة  اشرة  المب  ئتمانيةاإلحين بلغت التسهيالت  
 .2020 األول كانون 31كما في  فوائد المعلقةال تنزيلبعد  اإلئتمانية المباشرةت من رصيد إجمالي التسهيال% 19.38نسبته أي ما 

 
المبااإلئت   تياله سالت  بلغت غير  العا  شرةمانية  الثالثة)ملة  غير  في    19,500,000  (المرحلة  كما  سورية  األول   31ليرة  كانون 

 . 2020كانون األول  31و  2021
 

 لسنة خالل اة مباشرانية الهيالت الئتمتسي أرصدة التالي التغير فوضح الجدول الي
  

 2021 
 المجموع   لثالثة ا حلة  المر   ة الثاني   المرحلة   المرحلة األولى  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ية ور ة س لير   ورية ة س لير  

        

 21,352,657,894  8,700,392,991  1,269,513,468  11,382,751,435 كانون الثاني    1  الرصيد في  

 28,838,548,552  1,744,264,888  520,227,588  26,574,056,076 ة السن   الت الجديدة خالل سهي ت ل ا 

 ( 13,199,133,793)   ( 27,148,217)   ( 995,823,831)   ( 12,176,161,745)  ة سن ت المسددة خالل ال هيال س الت 

 -  -  ( 444,965,754)   444,965,754 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3رحلة  لم إلى ا المحول   -

 خارج   بنود محولة إلى    طوبة أو ديون مش 
 ( 40,286)   ( 40,286)   -  - بيان المركز المالي   

 7,081,884,022  7,081,884,022  -  - فروقات أسعار الصرف تعديالت  

 44,073,916,389  17,499,353,398  348,951,471  26,225,611,520 رصيد نهاية السنة 

 
 2020 

 وع المجم   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   لى األو حلة  المر  
 سورية   رة لي   ة ري ليرة سو   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 17,994,741,164  3,761,845,152  660,320,906  13,572,575,106 كانون الثاني    1الرصيد في  

 27,357,124,969   856,301,992   246,676,815   26,254,146,162  التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (28,153,866,340)   (72,574,185)   (339,377,604)   (27,741,914,551)  لسنة ا   ل خال   مسددة التسهيالت ال 

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  701,893,351  (701,893,351) 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3لمرحلة  ا   المحول إلى  -

 رج ا خ   لى بنود أو محولة إ   شطوبة ن م ديو 
 (2,184,645)  (2,022,714)  -  (161,931)   لمالي بيان المركز ا   

 4,156,842,746  4,156,842,746  -  - ديالت فروقات أسعار الصرف ع ت 

 21,352,657,894  8,700,392,991  1,269,513,468  11,382,751,435 رصيد نهاية السنة 
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 )تتمة(  الصافي( )ب  باشرة نية م تسهيالت ائتما  7

 
 :ةتوقعة المسائر اإلئتمانيالخ مخصص

   

 :تمانية المتوقعةاإلئ ائرسخالفيما يلي تفاصيل حركة مخصص 
 2021 
 المجموع  المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية   ليرة سورية   سورية   رة لي   يرة سورية ل  
        

 3,145,535,703  2,974,399,030  58,123,839  113,012,834 يثانون الكان 1الرصيد في 

 -  -  ( 4,338,316)   4,338,316 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

المخصص )ديون مشطوبة أو دم من المستخ
 ( 40,286)   ( 40,286)   -  - مالي(خارج بيان المركز الد محولة إلى بنو

 ( 18,402,085)  ة للسنة قع انية المتو م إلئت خسائر ا ال   استرداد 
 

 (49,636,172 ) 
 

18,588,845 
 

 (49,449,412 ) 

 2,433,673,596  2,433,673,596  -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 5,529,719,601  5,426,621,185  4,149,351  98,949,065 السنة  نهايةرصيد 
    

 2020 
 المجموع  ةالثالث حلة  ر الم   المرحلة الثانية   المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ةي ور ة س لير   ليرة سورية 
        

 1,456,895,145  1,409,408,540  17,807,566  29,679,039 كانون الثاني 1الرصيد في 

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  14,260,063  (14,260,063) 2حلة  المر   المحول إلى  -

 -  -  -  - 3المرحلة    إلى   المحول  -

أو وبة ون مشطي)دصص المستخدم من المخ
 (2,184,645)  (2,022,714)  -  (161,931) محولة إلى بنود خارج بيان المركز المالي(

 102,031,030  (21,780,969)  26,056,210  97,755,789 ئر الئتمانية المتوقعة للسنة الخسا صافي  

 1,588,794,173  1,588,794,173  -  - رف تعديالت فروقات أسعار الص 

 3,145,535,703  2,974,399,030  58,123,839  113,012,834 السنة  ةيانه رصيد
 
 

 الفوائد المعلقة: 
 يلي: ئد المعلقة فيما تتلخص حركة الفوا

 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ورية س ليرة 
    

 2,241,982,756  5,659,721,641 الثاني كانون 1 رصيد فيلا

 852,072,548  1,744,264,888 د معلقة مستحقةفوائ يضاف:

 (1,195,191)  ( 338,334) يطرح: فوائد محولة لإليرادات 

 (154,589)  - معلقة تم شطبها  يطرح: فوائد 

 2,567,016,117  4,646,993,246 تأثير تغيير أسعار الصرف 

 5,659,721,641  12,050,641,441   ن األولكانو 31 رصيد فيلا
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 )تتمة(  ( في الصاتسهيالت ائتمانية مباشرة )ب 7

 

 الشركات الكبرى: 
 

 الداخلي للبنك هي كما يلي: حسب فئات التصنيف الئتماني  الكبرىللشركات إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة 
 

 
2021 2020 

 اإلجمالي  المجموع  الثة المرحلة الث نية لثاا حلة المر المرحلة األولى  
 سورية  رةي ل ليرة سورية  ليرة سورية  ية رة سوريل ية روة س ر لي 
      

 2,388,330,978 2,899,300,088 - - 2,899,300,088   مرتفع الجودة اإلئتمانية / عاملة 
 3,053,720,003 1,132,516,387 - - 1,132,516,387   ئتمانية / عاملة جودة اإل متوسط ال 

 1,388,484,359 1,337,571,271 - 146,577,303 1,190,993,968   تمانية / عاملة ة اإلئ الجود   منخفض 

 ,5598,608,091 917,398,751,59 917,398,751,59 - - متعثر/ غير عاملة 

 
5,222,810,443 146,577,303 17,398,751,599 22,768,139,345 15,438,626,899 

 

 .%5.10 - %3.24 بين  ئتمانيةاإلالجودة  رتفعةم للتعرضات ر ثعلتلية ااحتماتتراوح 
 .%8.36 - %6.76 بين  ئتمانيةاإلالجودة  متوسطة للتعرضات عثر احتمالية التتتراوح 
 . %12.99 - %9.93 بين  ئتمانيةاإلالجودة  منخفضة للتعرضات عثر احتمالية التتتراوح 

 %.100لة هي عامير الرة/ غ إن احتمالية التعثر للتعرضات المتعث
 

 :الكبرى خالل السنة وحة للشركات نالمميالت الئتمانية المباشرة هسأرصدة التلتغير في يوضح الجدول التالي ا
 

 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  
 ورية س   ليرة   ليرة سورية   ليرة سورية   رية ليرة سو  
        

 15,438,626,899  8,608,091,559  773,101,498  6,057,433,842 )* (ن الثاني  كانو   1ي  ف   صيد الر 

 ى  تصنيفها من شركات كبر   أرصدة معاد 
 ( 2,117,400,136)   -  -  ( 2,117,400,136)  )*(   ومتوسطة   ة ر ي غ ص كات  إلى شر    

 7,609,786,361  1,735,464,771  367,461,835  5,506,859,755 السنة   لجديدة خالل ا الت  التسهي 

 ( 5,244,569,048)   ( 26,500,000)   ( 760,901,539)   ( 4,457,167,509)  التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  -  ( 233,084,491)   233,084,491 1حلة  المحول إلى المر  -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3إلى المرحلة    حول الم  -

 7,081,695,269  7,081,695,269  -  - صرف فروقات أسعار ال ت  يال عد ت 

 22,768,139,345  17,398,751,599  146,577,303  5,222,810,443 ة رصيد نهاية السن 
 
 

 2020 
 المجموع   الثالثة حلة  المر   المرحلة الثانية   ولى المرحلة األ  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 12,595,607,819  3,676,437,799  538,380,633  8,380,789,387   ني الثا   كانون   1الرصيد في  

 13,734,914,595   848,208,697   -   12,886,705,898  السنة الجديدة خالل  يالت  التسه 

 (15,047,525,025)   (72,184,447)   (47,735,480)  (14,927,605,098) ل السنة المسددة خال التسهيالت  

 -  -  -  - 1رحلة  لم إلى ا المحول   -

 -  -  282,456,345  ( 282,456,345)  2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3حلة  المحول إلى المر  -

 ى بنود أو محولة إل   طوبة ديون مش 
 ( 647,777)   ( 647,777)   -  - مالي خارج بيان المركز ال   

 4,156,277,287  4,156,277,287  -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 15,438,626,899  8,608,091,559  773,101,498  6,057,433,842  السنة   ة ي يد نها ص ر 
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 (تمة ت )  ي( مباشرة )بالصاف   ائتمانية تسهيالت   7
 

 :)تتمة(  كبرىات الالشرك
 

 :برىركات الكممنوحة للشاللمباشرة للتسهيالت الئتمانية ا المتوقعة الئتمانيةالخسائر مخصص  حركة تفاصيل  فيما يلي 
 

 2021 
 عجمو م ل ا   لثة الثا المرحلة    المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 رية و س   رة لي   ليرة سورية   ورية ة س لير  ليرة سورية  
        

 3,061,179,026  2,926,871,259  53,212,270  81,095,497   كانون الثاني   1الرصيد في  

 ى  كبر   ات تصنيفها من شرك   أرصدة معاد 
 ( 20,125,582)   -  -  ( 20,125,582)  )*(   ة ومتوسط   ة غير ص   إلى شركات    

 -  -  ( 2,659,558)   2,659,558 1  لة ح ر لم ا   ول إلى مح ال  -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

و أوبة مخصص )ديون مشطم من الالمستخد
 -  -  -  - لي(لماا بنود خارج بيان المركز محولة إلى

 ( 39,565,701)   18,620,823  ( 47,749,699)   ( 10,436,825)  لئتمانية المتوقعة للسنة ائر االخس دداتراس

 2,433,673,596  2,433,673,596  -  - فروقات أسعار الصرف 

 5,435,161,339  5,379,165,678  2,803,013  53,192,648 السنة رصيد نهاية 

 
 2020 
 المجموع  ثالثةلة ال المرح   ة لثاني المرحلة ا   ىاألول   لة المرح  
 وريةة س لير   ةري ليرة سو  سوريةليرة    ليرة سورية 
        

 1,398,616,444  1,361,421,375  17,020,305  20,174,764 كانون الثاني    1الرصيد في  

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  9,944,768  ( 9,944,768)  2محول إلى المرحلة  ل ا  -

 -  -  -  - 3مرحلة  ال   ل إلى المحو  -

و أ مشطوبة)ديون  المستخدم من المخصص 
 ( 647,777)   ( 647,777)   -  - المركز المالي( انبنود خارج بي إلىلة محو

 74,416,186  ( 22,696,512)   26,247,197  70,865,501 صافي الخسائر الئتمانية المتوقعة للسنة 

 1,588,794,173  1,588,794,173  -  - الصرف ر  فروقات أسعا 

 3,061,179,026  2,926,871,259  53,212,270  81,095,497   السنةرصيد نهاية 

 
 الشركات الصغيرة والمتوسطة: 

 

  :  لي اني الداخلي للبنك هي كما ي الئتم   ف تصني ئات ال للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب ف وحة  لممن لي التسهيالت ا إن تفاصيل إجما 
 

 
2021 2020 

 لي جمااإل المجموع  لثالثة المرحلة ا  المرحلة الثانية  ى وللة األ المرح 
 

 ليرة سورية  ليرة سورية  رة سورية يل ليرة سورية  ية سور رةلي
      

 1,876,944,510 13,831,549,067 - 200,671,470 13,630,877,597 ملة نية / عا دة اإلئتما مرتفع الجو 
 1,768,803,646 1,772,782,245 - 1,702,698 1,771,079,547 ية / عاملة مان ئت متوسط الجودة اإل 

 81,779,741 290,466,715 - - 290,466,715 عاملة /    نية ا تم ئ ودة اإل لج ا   منخفض 

 81,589,809 89,453,451 89,453,451 - - متعثر/ غير عاملة 
 15,692,423,859 681374,202, 89,453,451 15,984,251,478 ,7061179,3,80 
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 )تتمة(  الصافي( اشرة )بانية مب م ت ائت تسهيال  7

 

 :ة()تتم سطةكات الصغيرة والمتوالشر
 

 .%2.06 - %1.29 بين  ئتمانيةاإلالجودة  رتفعةم للتعرضات عثر احتمالية التتتراوح 
 .%3.25 - %2.69 بين  ئتمانيةاإلالجودة  متوسطة للتعرضات عثر احتمالية التتتراوح 
 .%4.69 - %3.76 بين  ئتمانيةاإلالجودة  خفضةنم للتعرضات عثر لتا احتماليةتتراوح 

 %.100إن احتمالية التعثر للتعرضات المتعثرة/ غير العاملة هي 
 

 :السنة يرة والمتوسطة خالل منوحة للشركات الصغلتسهيالت الئتمانية المباشرة المالتغير في أرصدة ا لجدول التالي ح ايوض
 

 2021 
 المجموع   لثة الثا حلة  المر   ية المرحلة الثان   ولى ة األ المرحل  
 ية ليرة سور   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 3,809,117,706  81,589,809  471,371,407  3,256,156,490   اني الث ن  و ان ك   1د في  الرصي 

 ى  تصنيفها من شركات كبر   أرصدة معاد 
 2,117,400,136  -  -  2,117,400,136 )*(   ومتوسطة   غيرة ص إلى شركات     

 16,759,896,031  7,863,642  152,765,753  16,599,266,636 السنة   ت الجديدة خالل هيال س الت 

 ( 6,702,162,395)   -  ( 231,096,210)   ( 6,471,066,185)  الل السنة خ دة  مسد الت ال ي ه تس ال 

 -  -  ( 190,666,782)   190,666,782 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3لمرحلة  إلى ا   ل المحو  -

 15,984,251,478  89,453,451  202,374,168  15,692,423,859 السنة   نهاية رصيد  
 
 

 2020 
 المجموع   المرحلة الثالثة   ثانية المرحلة ال   المرحلة األولى  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ورية ليرة س   ليرة سورية  

        

 4,445,653,420  73,997,790  121,940,273  4,249,715,357   ي ن ثا ل ا نون  ا ك   1الرصيد في  

 11,458,101,806   7,592,019   246,676,815   11,203,832,972  الل السنة خ ة  ت الجديد التسهيال 

 (12,094,637,520)  -  (291,642,124)  (11,802,995,396)  التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  -  -  - 1لة  ح ر م المحول إلى ال  -

 -  -  394,396,443  ( 394,396,443)  2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3رحلة  م إلى ال   حول الم  -

 3,809,117,706  81,589,809  471,371,407  3,256,156,490 نهاية السنة   يد رص 
 

 :والمتوسطة الصغيرةة للشركات منوحالم اشرةبمالللتسهيالت الئتمانية  وقعةالمت الئتمانيةالخسائر مخصص  حركة  صيلافيلي تفيما 
 

 2021 
 مجموعل ا   ثة حلة الثالمر ل ا   الثانية المرحلة    المرحلة األولى 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ورية ليرة س   ليرة سورية  
        

 59,031,475  41,890,692  4,906,914  12,233,869 ني  ا ث ن ال كانو   1الرصيد في  

 ى  كبر ركات  ن ش ا م ه ف ي ن ص ت   أرصدة معاد 
 20,125,582  -  -  20,125,582 )*(   ومتوسطة   غيرة ص إلى شركات     

 -  -  ( 1,674,103)  1,674,103 1ة  إلى المرحل   حول الم  -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3إلى المرحلة    حول الم  -

 6,388,745  65,697  ( 1,886,473)  8,209,521 سنة صافي الخسائر الئتمانية المتوقعة لل

 85,545,802  41,956,389  1,346,338  42,243,075   السنةاية نهد رصي
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 )تتمة(  تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(  7

 
 : )تتمة( لمتوسطةلصغيرة وا الشركات ا 

 

 2020 
 وعالمجم   المرحلة الثالثة  مرحلة الثانيةل ا   لى المرحلة األو  
 ةوري ة س لير   ةسوري رة  ي ل   يةرو س ة  لير   ليرة سورية 
        

 50,681,283  41,824,623  787,261  8,069,399 كانون الثاني   1الرصيد في 

 -  -  -  - 1ة  المحول إلى المرحل  -

 -  -  4,310,640  ( 4,310,640) 2ول إلى المرحلة  مح ال  -

 -  -  -  - 3ول إلى المرحلة  مح ل ا  -

أو  بةطو مخصص )ديون مشم من الالمستخد
 -  -  -  - لمركز المالي( ا ان ارج بيخ بنودإلى  ةولمح

 8,350,192  66,069  ( 190,987)  8,475,110 للسنة  نية صافي الخسائر اإلئتما

 59,031,475  41,890,692  4,906,914  12,233,869  ةالسنرصيد نهاية 
 

م.و   17وزراء رقم  مجلس ال  سةرئا  قرارو   2021  ارذآ  4  تاري  ص  /1511/16كزي رقم  مصرف سورية المر  تعميمإشارة إلى    )*(
تحدي  2021شباط    28بتاري    تم  الحفقد  اد  المتنا  لدنيادود  المشروعات  تصنيف  لمعايير  والوالقصوى  الصغر  توسطة،  والم  صغيرة هية 

تم   فقد  تصنيفوعليه  م  إعادة  حعدد  الئتمانيةبااسن  التسهيالت  من    ت  كبومخصصاتها  شركات  إلتصنيف  صغ كشرى  رى  يرة ات 
 .سطةومتو 

 
 األفراد: 
 

  الئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:صنيف ت التب فئان تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة لألفراد حسإ
 

 2021 2020 
 اإلجمالي  ع و مجملا المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  لى ة األو المرحل 
 ية سور رةلي  ليرة سورية  ورية ة س لير  ليرة سورية  ليرة سورية  
      

 94,762,122 1,559,852,392 - - 1,559,852,392 ئتمانية / عاملة اإل دة  الجو   مرتفع 

 5,369,822 - - - - متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 19,351,144 - - - - الجودة اإلئتمانية / عاملة   منخفض 

 10,711,623 11,148,348 11,148,348 - - عثر/ غير عاملة ت م 

 
1,559,852,392 - 11,148,348 1,571,000,740 130,194,711 

 

 .%3.11 - %0.05 بين  ئتمانيةاإلالجودة  ةرتفعم رضات للتععثر احتمالية التتتراوح 
 %.100إن احتمالية التعثر للتعرضات المتعثرة/ غير العاملة هي 
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 )تتمة(  )بالصافي(   شرة مبا انية  ائتم   ت ال هي تس  7

 

 :)تتمة( األفراد
 

 :خالل السنة الممنوحة لألفراد دة التسهيالت الئتمانية المباشرةفي أرص ريغتلي الالتا يوضح الجدول
 

 2021 
 المجموع   ثالثة ل لة ا المرح   ثانية لة ال المرح   األولى المرحلة   
 ية سور   ليرة   ليرة سورية   ة ليرة سوري   ليرة سورية  
        

 130,194,711  10,711,623  -  119,483,088 الثاني  ن  و ن كا   1في  رصيد  ل ا 

 1,919,490,378  936,475  -  1,918,553,903 تسهيالت الجديدة خالل السنة ل ا 

 ( 478,832,816)  ( 648,217)  -  ( 478,184,599) ل السنة خال المسددة    التسهيالت 

 -  -  -  - 1رحلة  إلى الم المحول   -

 -  -  -  - 2رحلة  م ى ال المحول إل  -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

 محولة إلى بنود   طوبة أو ش م ديون  
 ( 40,286)  ( 40,286)  -  - المالي    خارج بيان المركز   

 188,753  188,753  -  - ف أسعار الصر   قات فرو ديالت  ع ت 

 1,571,000,740  11,148,348  -  1,559,852,392 رصيد نهاية السنة 

 
 2020 
 المجموع   لثة ة الثا المرحل   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  
 ية ر و ة س لير   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 210,501,427  11,409,563  -  199,091,864 الثاني  كانون    1الرصيد في  

 206,291,803   501,276   -  205,790,527  سنة ال   خالل   جديدة ل ت ا التسهيال 

 (285,627,110)   (389,738)   -  (285,237,372) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  -  -  - 1  ى المرحلة المحول إل  -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3إلى المرحلة    حول الم  -

  بنود   ى ة إل ة أو محول مشطوب ديون  
 ( 1,536,868)  ( 1,374,937)  -  ( 161,931) كز المالي  ان المر خارج بي 

 565,459  565,459  -  - تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 130,194,711  10,711,623  -  119,483,088 رصيد نهاية السنة 
 

 :فرادنوحة لألشرة الممالمبا انيةيالت الئتمتسهلل المتوقعة الئتمانيةالخسائر ص  مخصحركة ل فيما يلي تفاصي
 

 2021 
 المجموع  المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  ألولىالمرحلة ا  
 سورية ليرة    ليرة سورية   ة ي سور  رة لي   ة ليرة سوري  
        

 7,060,240  5,637,079  -  1,423,161 كانون الثاني    1في    د رصي ل ا 

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2لة  لى المرح إ   حول الم  -

 -  -  -  - 3لمرحلة  إلى ا   المحول  -

ون مشطوبة أو المستخدم من المخصص )دي
 ( 40,286)  ( 40,286)  -  - ز المالي(لمركا بيان رجخاود بن إلى محولة

 1,615,709  ( 97,675)  -  1,713,384 نة المتوقعة للسصافي الخسائر الئتمانية 

 8,635,663  1185,499,  -  1363,,545 السنة نهاية  رصيد
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 )تتمة(  تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(  7
 

 :)تتمة( األفراد
 

 2020 
 المجموع  الثالثةالمرحلة    ة الثانية رحل م ل ا   ولىلة األ المرح  
 ةوري ليرة س   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
        

 6,213,161  6,162,542  -  50,619 كانون الثاني  1الرصيد في 

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2لة  لى المرح إ   حول الم  -

 -  -  -  - 3رحلة  إلى الم المحول   -

ون مشطوبة أو المستخدم من المخصص )دي
 ( 1,536,868)  ( 1,374,937)  -  ( 161,931) ز المالي(بنود خارج بيان المرك إلى محولة

 2,383,947  849,474  -  1,534,473 الخسائر اإلئتمانية للسنة  صافي 

 7,060,240  5,637,079  -  ,1611,423 السنة  ةنهايرصيد 

 
 ية: عقارلالقروض ا

 

 للبنك هي كما يلي: اخلي ي الدئتمانقارية حسب فئات التصنيف الروض العقللة وحالتسهيالت الممن  ل إجماليفاصيت إن
 

 
2021 2020 

 لي اإلجما المجموع  الثة المرحلة الث ة يلثانالمرحلة ا  ولى المرحلة األ  
 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 731,559,860 3,750,524,826 - - 3,750,524,826 / عاملة   ة ة اإلئتماني د و ع الج تف مر 

 666,005,062 - - - - إلئتمانية / عاملة ا   لجودة ط ا وس مت 

 577,153,656 - - - - لة عام   ية / جودة اإلئتمان ل ا   منخفض 
 3,750,524,826 - - 3,750,524,826 1,974,718,578 

 

 . %0.05 هي ئتمانيةاإلالجودة  ةرتفعم ترضاتعللعثر احتمالية التإن 
 

 :ة خالل السنة مانية المباشرة الممنوحة للقروض العقاريت الئيالت يوضح الجدول التالي التغير في أرصدة التسه
 

 2021 
 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   مرحلة األولى ال  
 رية و س ليرة    ليرة سورية   ة ليرة سوري   ية سور   ليرة  

        

 1,974,718,578  -  25,040,563  1,949,678,015 كانون الثاني    1يد في  رص ال 

 2,549,375,782  -  -  2,549,375,782 يدة خالل السنة ت الجد ال هي تس ال 

 ( 773,569,534)  -  ( 3,826,082)  ( 769,743,452) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  -  ( 21,214,481)  21,214,481 1  المرحلة   محول إلى ل ا  -

 -  -  -  - 2المرحلة  المحول إلى   -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

   وبة أو محولة إلى بنود مشط   ديون 
 -  -  -  - يان المركز المالي  ج ب خار 

 3,750,524,826  -  -  3,750,524,826 رصيد نهاية السنة 
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 )تتمة(  صافي( ت ائتمانية مباشرة )بال يال تسه  7
 

 : )تتمة( ةقاريالع  قروضلا
 
 2020 
 مجموع ل ا   ثة المرحلة الثال   نية مرحلة الثا ل ا   األولى ة  رحل الم  
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   رة سورية ي ل  

        

 742,978,498  -  -  742,978,498 كانون الثاني    1د في  ي الرص 

 1,957,816,765  -  -  1,957,816,765 الجديدة خالل السنة التسهيالت  

 (726,076,685)  -  -  (726,076,685) لسنة ا الل  دة خ تسهيالت المسد ل ا 

 -  -  -  - 1لمرحلة  ول إلى ا مح ال  -

 -  -  25,040,563  (25,040,563) 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

 1,974,718,578  -  25,040,563  1,949,678,015 السنة   اية ه ن رصيد  

 
 :عقاريةممنوحة للقروض الة اللمباشرانية اللتسهيالت الئتم المتوقعة الئتمانيةالخسائر مخصص  حركة صيل اتف ي لفيما ي

 

 2021 
 المجموع  الثة المرحلة الث  ةثاني المرحلة ال   لىة األو المرحل  
 ليرة سورية   ة ليرة سوري   ليرة سورية   ية ليرة سور 
        

 18,264,962  -  4,655  18,260,307 ني  الثا انون  ك   1الرصيد في  

 -  -  ( 4,655)  4,655 1المرحلة  ل إلى المحو -

 -  -  -  - 2إلى المرحلة  حولالم -

 -  -  -  - 3 حلةى المرالمحول إل -

 ( 17,888,165)  -  -  ( 17,888,165) توقعة للسنة مة الالخسائر الئتماني ترداداس

 376,797  -  -  376,797 السنة رصيد نهاية 

 
 2020 
 المجموع  ثةلثال المرحلة ا   نية ة الثا المرحل   المرحلة األولى 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سوريةليرة   
        

 1,384,257  -  -  1,384,257 كانون الثاني  1الرصيد في 

 -  -  -  - 1المحول إلى المرحلة  -

 -  -  4,655  (4,655) 2 المحول إلى المرحلة -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة  -

 16,880,705  -  -  16,880,705 صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة  

 18,264,962  -  4,655  18,260,307 السنة رصيد نهاية 

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 8
 

 2021  2020 
 سورية رةلي  ية ليرة سور 

    قية:ر سوأسعا  اوفر لهمالية متدات موجو

 36,465,859,416  30,155,141,147 ذات عائد ثابتسندات دين 

 ( 3,232,410)   ( 5,945,299)  ة المتوقعة الئتماني مخصص الخسائر

 36,462,627,006  30,149,195,848 المجموع
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 )تتمة( لتكلفة المطفأة ا موجودات مالية ب 8
 

 حسب الجدول التالي: %2.79 يوسطسنوي  دبمعدل عائ ندات دينس ت فيمارااستث ن ة هي عبارة عفأالمطتكلفة لبا وداتلموجا  إن
 

      2021  2020 

 ريةليرة سو  سورية ليرة   تاري  الستحقاق   معدل الفائدة %   دار ص جهة اإل 
         

  1,886,081,920   -  2021  3.42%  بنوك 
  19,488,344,965   -  2021  2.12%  دول
  12,560,000,000   25,120,000,000  2024  3.03%  بنوك 
  2,531,432,531   5,035,141,147  2022  2.68%  بنوك 

      30,155,141,147   36,465,859,416  
 

 ي:كما يل يلبنك هاخلي لئات التصنيف اإلئتماني الدفموجودات المالية بالتكلفة المطفأة حسب وزيع إجمالي الإن ت
 

 2021 2020 
 اإلجمالي  المجموع  حلة الثالثة المر حلة الثانية مر ال  لى األو  مرحلة لا 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ة سورية لير  ليرة سورية  رية ليرة سو 
      

 19,488,344,965 - - - - املة اإلئتمانية / ع مرتفع الجودة  

 15,091,432,531 30,155,141,147 - - 30,155,141,147 ودة اإلئتمانية / عاملة ج متوسط ال 

 1,886,081,920 - - - - عاملة   / الجودة اإلئتمانية    ض منخف 

 30,155,141,147 - - 30,155,141,147 36,465,859,416 
 

 
 هي كما يلي: المالية بالتكلفة المطفأةصدة الموجودات أر  على إن الحركة الحاصلة

 

 2021 
 المجموع لثة ثا ة ال المرحل  نيةحلة الثاالمر لىالمرحلة األو 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ورية ة سلير 
     

 36,465,859,416 - - 36,465,859,416  لثاني كانون ا   1في    الرصيد 

 (42,704,000,000) - - (42,704,000,000) لفة المطفأةاستحقاق موجودات مالية بالتك

 ( 55,672,903) - - ( 55,672,903) واتاطفاء عال

 36,448,954,634 - - 36,448,954,634 الصرف  رروقات أسعايالت فعدت

 30,155,141,147 - - 30,155,141,147 رصيد نهاية السنة 

 

 2020 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية ىالمرحلة األول 
 يةورليرة س ة سوريةلير ليرة سورية ليرة سورية 

     

 16,435,694,903 - - 16,435,694,903  كانون الثاني   1ي  كما ف 

 ( 8,388,000,000) - - ( 8,388,000,000) بالتكلفة المطفأة مالية موجودات قاستحقا

 ( 59,224,813) - - ( 59,224,813) اطفاء عالوات

 28,477,389,326 - - 28,477,389,326 عديالت فروقات أسعار الصرف ت

 36,465,859,416 - - 36,465,859,416 السنة هاية ن رصيد
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 )تتمة( فأة المط  لفة ت مالية بالتكدا و موج  8
 

 ما يلي:هي ك تكلفة المطفأةئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالالحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإل إن
 

 2021 
 لمجموع ا رحلة الثالثة الم المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 ة سورية ير ل رية وليرة س  رة سورية لي ة يرة سوريل 

     

 3,232,410 - - 3,232,410  ثاني ل كانون ا   1في  كما  

 1,474,184 - - 1,474,184 للسنة انية المتوقعة  الخسائر الئتم صافي  

 1,238,705 - - 1,238,705 قات أسعار الصرف تعديالت فرو 

 5,945,299 - - 5,945,299 السنة  رصيد نهاية

 

 2020 
 جموع مال ة الثالث  المرحلة  انيةلث المرحلة ا ولى رحلة األالم 

 ليرة سورية  يرة سورية ل ليرة سورية  ة يرة سوري ل 
     

 5,833,915 - - 5,833,915  كانون الثاني   1كما في  
 ( 20,458,772)  - - ( 20,458,772)  للسنة الخسائر الئتمانية المتوقعة  رداد  است صافي  

 17,857,267 - - 17,857,267 ف الصر ت أسعار  تعديالت فروقا 

 3,232,410 - - 3,232,410 سنة الاية هرصيد ن 

 

 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرات مالية بالقيمة العا موجود  9
  2021  2020 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    ر خاآلأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 128,445,280  321,113,200 ( * كات )أسهم شر

 321,113,200  128,445,280 

 
 2021  2020 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    وجودات المالية: تحليل الم

 128,445,280  321,113,200 ( * أسهم شركات )

 321,113,200  128,445,280 

    

طر القروض وهي شركة مساهمة  في مؤسسة ضمان مخا   % 6.42سبة  ن بش.م.س.ع  سورية  ي  طن )*( يمثل المبل  استثمار بنك قطر الو 
خاص  تخ مغفلة  ألح ة  رقم  كا ضع  القانون  بتسديد  حيث  .  2016لعام    12م  البنك  م40قام  رأس  %  في  حصته  والبالغة  ن  المال 

 . 2021  عام رة سورية خالل  لي   192,667,920اد باقي المبل  والبال   ، وتم سد 2018ل عام  ليرة سورية خال   128,445,280
 

 موجودات ثابتة   10
 

 :يك هي كما يلستهالحساب ال رضلغبتة الثالموجودات المقدرة لإن األعمار اإلنتاجية 
 سنة  50    باني م -
 اتوسن 5   وتر أجهزة كمبي -
 سنة  34 إلى  5    معدات  -
 سنوات 7إلى  6      تمفروشا -
 سنوات 5   تحسينات مباني -
 سنوات 5    سيارات -

اس يتم  وتوضع  المشاري  تهالكل  لالستخدام  جاهزة  تصبح  حتى  التنفيذ  قيد  التشغع  األقيد  أن  كما  ليل  تستهلك.  راضي 
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 تمة()ت   ة ودات الثابت الموج  10

 
 المجموع ياراتس حسينات مباني ت مفروشات  معدات  تر وأجهزة كمبي األراضي  مباني 2021

 ليرة سورية  رة سورية لي سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

         التكلفة 
 3,583,571,626 129,939,950 108,122,812 110,958,438 283,321,864 1,019,564,762 14,180,611 1,917,483,189 لثانيكانون ا 1كما في 

 176,320,045 - - 4,350,000 86,215,956 85,754,089 - - اإلضافات

 387,023,480 - 51,007,800 17,400,000 318,615,680 - - - التحويالت 

 ( 8,452,500)  - - - ( 8,452,500)  - - - ستبعادات ال

 4,138,462,651 129,939,950 159,130,612 132,708,438 679,701,000 1,105,318,851 14,180,611 1,917,483,189 ول األ كانون  31كما في 

         

         اإلستهالك المتراكم 

 1,053,288,264 12,586,593 68,774,279 81,202,905 171,844,251 368,124,761 - 350,755,475 ون الثانيكان 1ما في ك

 300,843,133 25,147,150 10,179,787 7,735,107 52,552,748 167,850,279 - 37,378,062 السنةالك تهاس

 ( 8,452,500)  - - - ( 8,452,500)  - - - استبعادات 

 1,345,678,897 37,733,743 78,954,066 88,938,012 215,944,499 535,975,040 - 388,133,537 ول  كانون األ 31ا في كم

         

         ات لشراء موجودات ثابتةدفع

 163,887,686 - 3,150,000 - 104,357,860 - - 56,379,826 نيكانون الثا 1في  كما

 924,833,811 - 51,007,800 43,800,000 398,048,011 431,978,000 - - اإلضافات

 ( 387,023,480)  - ( 51,007,800)  ( 17,400,000)  ( 318,615,680)  - - - حويالت الت

 701,698,017 - 3,150,000 26,400,000 183,790,191 431,978,000 - 56,379,826 كانون األول  31ما في ك

         

         صافي القيمة الدفترية

 3,494,481,771 92,206,207 83,326,546 70,170,426 647,546,692 1,001,321,811 14,180,611 1,585,729,478 ول كانون األ 31كما في 
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 )تتمة(  ودات الثابتة الموج  10

  
 المجموع  اراتيس تحسينات مباني مفروشات  معدات  يوتر أجهزة كمب  األراضي  ني امب 2020

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية رة سوريةلي ليرة سورية يرة سوريةل ريةليرة سو ليرة سورية 

         التكلفة

 2,872,756,267 7,704,200 90,268,586 105,168,438 234,867,664 507,968,579 14,180,611 1,912,598,189 ثانيالن كانو 1كما في 

 209,574,976 125,735,750 17,854,226 5,790,000 7,845,000 285,000 - 52,065,000 اإلضافات

 510,637,983 - - - 40,609,200 517,208,783 - (47,180,000) التحويالت 

 ( 9,397,600)  ( 3,500,000)  - - - ( 5,897,600)  - - ت ستبعادالا

 3,583,571,626 129,939,950 108,122,812 110,958,438 283,321,864 1,019,564,762 14,180,611 1,917,483,189 كانون األول  31ي فكما 
         

         م اإلستهالك المتراك

  871,041,585   7,704,200   62,816,685   76,554,229   140,906,866   269,576,194  -  313,483,411  ن الثانيكانو 1كما في 

  191,644,279   8,382,393   5,957,594   4,648,676   30,937,385   104,446,167  -  37,272,064  استهالك السنة

 ( 9,397,600)  ( 3,500,000)  - - - ( 5,897,600)  - - استبعادات 

 1,053,288,264 12,586,593 68,774,279 81,202,905 171,844,251 368,124,761 - 350,755,475 ل  وكانون األ 31ي كما ف
         

         راء موجودات ثابتة شدفعات ل

  307,427,931  -  3,150,000  -  38,578,825   209,319,280  -  56,379,826  نون الثانيكا 1 كما في

  367,097,738  - - -  106,388,235   307,889,503  - (47,180,000)  اتاإلضاف

 ( 510,637,983)  - - - ( 40,609,200)  ( 517,208,783)  - 47,180,000 ت يالوالتح

 163,887,686 - 3,150,000 - 104,357,860 - - 56,379,826 كانون األول  31كما في 
         

         ية صافي القيمة الدفتر

 2,694,171,048 117,353,357 42,498,533 29,755,533 215,835,473 651,440,001 14,180,611 1,623,107,540 ل انون األوك 31ما في ك
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 )تتمة(  ودات الثابتة الموج  10

 

   479,709,618 هة مبلغــا  وقــدرالكامل وما زالــت فــي الخدمــ ي تم استهالك قيمتها الدفترية بجودات الثابتة للبنك التالمو  بلغت تكلفة
 .2020 كانون األول 31ة كما في ليرة سوري 380,815,806ل  قدره مقابل مب 2021 كانون األول 31سورية كما في  رةلي
 

خمسة فــروع لــدى  ؤقتا  فيية السورية، تم إيقاف العمل ملمناطق في الجمهورية العرببعض اة للظروف الستثنائية التي تشهدها  جنتي
ى موافقــة مصــرف لــ ععــد الحصــول يعفور، وفــرع ادلــب، وذلــك ب رع حلب الشهبا، فرعف  ير الزور،د  ص، فرعفرع حم  منك وهالب

لظــروف إيقافهــا مؤقتــا لحــين زوال اعلى    /ل أ804والموافقة رقم    2479/161قم  روالموافقة    3268/161ية المركزي رقم  سور
ا وفرع حلب المنشية بشكل فرع درع ماالبنك وهى فرعين لد  فيؤقتا   مل متعليق العا إلى الخدمة، وقد تم أيضا  الستثنائية لتعود بعده

  سبعة فروع.غلقة والمعلقة دد فروع البنك المع ؤقت. ليصبحم
 

ائ  النهائيــة بالنتــ  2019شــباط  21طة بتــاري   ئما ، حيث تم تنظيم ضبط شربح قاقد أص  دير الزورحدوث الضرر في فرع    تبين أن
وتــم شــطبها  ررتعرضــت للضــ  قد دير الزوروجودة في فرع المعدا المباني  تةابالث جدواتموالميع حيث تبين أن جللضرر وحجمه.  

 ورية.ليرة س 45,068,747لدفترية الصافية ال ما عدا المباني التي تبل  قيمتها بالكام
 

م عظــ بقا  مــن ممســ اغهمــا وقــد تــم إفررر  قد تعرضا للضــ وحلب الشهبا    بإدلة لإلدارة، تبين بأن فرعي  وبحسب آخر معلومات متوفر
قائمــا ،  حأن احتماليــة حــدوث الضــرر فيهــا قــد أصــبقيمة عالية، حيث    تامستندات ذ  سواء كانت على شكل نقد أو  المحتويات الهامة

 لم يتم التوصــلسورية في الفرعين إل أنه    ليرة  9,940,059والمادية تبل   أن قيمة األضرار النقدية    تبين  وبناء على التقدير األولي
 مه.ؤكد حدوث الضرر وحجت  ئ  نهائيةتاإلى ن

 

لى تغطية النقد والموجودات األخرى ععليها بالكامل ببوالص تأمين تشتمل    وفروع البنك مؤمن  بتن كافة مكا ومن الجدير بالذكر بأ
 . ورية مليار ليرة س   2.5ني مقداره ضها الظروف الحالية بسقف تأميفة أنواع المخاطر التي تفرمن كا

 

 الموقوفة مؤقتا :و ةفي الفروع المغلق الستهالك المتراكمت الثابتة بعد خصم اي الموجودفصاتالي  لجدول الببين ا
 

 2021  2020 

 يةرليرة سو  ليرة سورية  

    الفروع المغلقة: 

 45,068,747   45,068,747 دير الزور 

 9,109,697   9,109,697 حلب الشهبا

 75,468,500   73,416,975 يعفور 

 1,102,058   830,362 ادلب 

 130,749,002   128,425,781 المجموع
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 ةوس م موجودات غير مل  11
 

 تين:مبيوتر وفيما يلي الحركة خالل السن ك ت غير الملموسة من الفروغ وبرام  ال تتكون الموجودا 
 

 

 المجموع  الفروغ   ر برامج الكمبيوت 
 ية ليرة سور  ة سورية لير  ليرة سورية  

2021      

      ة التكلف

 181,108,322  15,000,000  166,108,322 نون الثاني اك 1ما في ك

 181,108,322  15,000,000  166,108,322 كانون األول   31 في اكم
      

      اإلطفاء المتراكم

 138,401,493  -  138,401,493  كانون الثاني 1ي كما ف
 14,578,069  -  14,578,069 السنةإطفاء 

 152,979,562  -  152,979,562 ن األول  نوكا 31ي كما ف
      

      يةر صافي القيمة الدفت

 28,128,760  15,000,000  13,128,760 انون األول  ك 31كما في 

 
 

 المجموع   غالفرو  برام  الكمبيوتر   
 ليرة سورية  ليرة سورية  رة سوريةلي 

2020      

      التكلفة

 183,767,983  15,000,000   168,767,983  لثانيكانون ا 1كما في 
 18,282,977  -   18,282,977 اإلضافات
 ( 20,942,638)  -   ( 20,942,638) ت )*( الستبعادا

 181,108,322  15,000,000  166,108,322 كانون األول   31كما في 
      

      اإلطفاء المتراكم 

 123,878,666  -   123,878,666 ن الثاني كانو 1كما في 
 35,465,465  -   35,465,465 طفاء السنةإ

 ( 20,942,638)  -   ( 20,942,638) *( )الستبعادات 

 138,401,493  -   138,401,493   لكانون األو 31كما في 
      

      دفترية صافي القيمة ال

 42,706,829  15,000,000  27,706,829 كانون األول   31كما في 

 
 
قيمة هذه  باستبعاد البنك قام  حيث 2020 عام خاللمدة صالحيتها مبيوتر التي انتهت هادات برام  الكشبل  قيمة الم لث*( يم )

ها.ة إليلنتفاء المنافع المستقبلية العائد البرام 
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 خلضريبة الد  12
 

 ما يلي:  الظاهر في بيان الدخل   بند مصروف الضرائب   يمثل 
 

 2021  2020 
 ريةسوليرة   سورية  ليرة 
    

 421,343,859  843,719,866 ة الخارجية المتداولس األموال ع رؤويضريبة رف مصرو
 ( 91,787,602)  109,492,430 ضريبة الدخل  (إيرادصروف )م
 953,212,296  329,556,257 

 

 :المتداولة الخارجيةرؤوس األموال  بة ريعضري .أ
 

ة عن  م ن اإليرادات الناج والذي بين أ   2019ن  نيسا   29    بتاري   الصادر   3/ 1238  قم ائب ر وم والضر ة العامة للرس ر الهيئ بناء على قرا 
ال  تخضع لضر أعمال  الخارج ل  في  الحق بنك  األرباح  الدخل على  الجمهو ي يبة  أراضي  محققة خارج  ألنها  ا قية  بل    لعربية رية  السورية، 

 لي:  تا ل في الجدول ا ن  مبي   و كما ه ها  تم احتساب لتي  وا   اولة ريع رؤوس األموال المتد تخضع لضريبة  
 

 2021  2020 
 يرة سوريةل  ليرة سورية  

 أراضي  خارج الناجمة عن أعمال البنكئد فوا تإيرادا
 4,681,598,435  9,374,665,174 بية السورية رالجمهورية الع 

 %7.50  % 7.50 المتداولة ريع رؤوس األموال ضريبة نسبة  
 703,099,888  351,119,883 

    يضاف:
 35,111,988  70,309,989 لية مح % رسم إدارة10 م
 35,111,988  70,309,989 رسم إعادة إعمار  %10 م

 943,85421,3  6843,719,86 داولة الخارجية تالمضريبة ريع رؤوس األموال مصروف 
 
 

 كما يلي: هي  داولة الخارجيةالمتل حساب ضريبة ريع رؤوس األمواعلى إن الحركة 
 

 

 2021  2020 
 سوريةرة لي  ة سورية يرل 
    

 208,930,787  534,760,456 صيد أول السنة الر
لة  المتداواألموال  وسرؤيضاف: مصروف ضريبة ريع  

 421,343,859  843,719,866 ية الخارج
 (208,930,787)  (534,760,456) متداولة الخارجية المدفوعة ال ضريبة ريع رؤوس األموال

 113,416,597  124,012,759 صرف لأسعار اغيرات أثر ت

 534,760,456  967,732,625 السنة  ةنهاي الرصيد
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 )تتمة(  ضريبة الدخل  12
 

 : ضريبة الدخليراد إ )مصروف( .ب
 

 :(الضريبيةرة ضريبي )الخسالاالربح  الربح المحاسبي مع  تسوية ملخصيبين الجدول التالي 
 

 2021   2020 
 ليرة سورية  رة سورية لي 
    

 138,384,136,327   215,809,890,716 الضريبة ل  بح قبالر
 (134,333,231,800)   ( 206,202,531,440) ي كز القطع البنيورح تقييم مأربا

 105,500,000   191,940,000 مركز القطع التشغيليمصروف مخصص 
 135,005,711   ( 51,495,594) )*( ملةللتعرضات العا اتغير في المخصصالت

 -  1,296,710 من الضرائبة معفا اريف غيرمص
 21,000,000   24,000,000 ةنوعخصصات متم

 38,562,068   39,534,499 اني بلمك ااستهال
 (4,681,598,435)   ( 9,374,665,174) إيرادات فوائد من الخارج 

 (36,524,280)   - ة أخرى نوعي لضريبة  ضعةإيرادات خا

 (367,150,409)   437,969,717 ( يبيةالضررة )الخساضريبي الالربح 
 %25  % 25 الضريبة معدل 

 (91,787,602)   109,492,430   ضريبة الدخل (إيرادف )صروم
 

المتضمنة اعتبار مصروف الخسائر الئتمانية   2022شباط    22/ص تاري   129/2بناء على مداولة مجلس النقد والتسليف رقم    )*(
المنتجة فقط( كنفقة مرفوضة    الئتمانية  المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية )التعرضاتتمانية  الئللتعرضات  المتوقعة المقابل  

المتوقع الئتمانية  الخسائر  مصروف  واعتبار  مقبولة  ضريبيا   كنفقة  الثالثة  المرحلة  ضمن  المصنفة  الئتمانية  التعرضات  مقابل  ة 
المتوقعة في المراحل األولى والثانية والمدرج ضمن تسوية   خسائر الئتمانيةعلى مخصصات الإن صافي التغير  ،  بالتاليو  ضريبيا .

 الربح المحاسبي مع الربح الضريبي هو كما يلي:
 

 2021 
 عمومجال المرحلة الثانية لمرحلة األولىا 

 رة سورية لي ليرة سورية  رية سو ليرة 
    

 (6,793,077) - (6,793,077) سورية المركزي رصدة لدى مصرفأ
 14,264,310 - 14,264,310 مصارف أرصدة لدى ال

 6,302,657 - 6,302,657 إيداعات لدى المصارف 
 ( 68,038,257) ( 53,974,488) ( 14,063,769) تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 1,474,184 - 1,474,184 كلفة المطفأة التموجودات مالية ب
 1,294,589 ( 73,580) 1,368,169 تمانية غير مباشرة تسهيالت ائ

 2,552,474 (54,048,068 ) (51,495,594 ) 
 
 

 2020 
 ع مومجال المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 سورية رةلي يةليرة سور سورية ليرة 
    

 7,128,934 - 7,128,934 رصدة لدى مصرف سورية المركزيأ
 6,379,047 - 6,379,047 أرصدة لدى المصارف 

 12,872,944 - 12,872,944 المصارف إيداعات لدى 
 123,650,068 40,316,273 83,333,795 تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 ( 20,458,772) - ( 20,458,772) التكلفة المطفأة موجودات مالية ب
 5,433,490 32,420 5,401,070 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 

 94,657,018 40,348,693 135,005,711 
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 )تتمة(  ل ضريبة الدخ 12
 

 : يلي كما هي المؤجلة الضريبية الموجودات بحسا على الحركة إن .ت
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  رة سورية لي 

    ئر الضريبيةالخسان ة عتجموجودات ضريبية مؤجلة نا

  116,429,855   208,217,457 السنة  رصيد بداية
  91,787,602   - لدخل إيراد ضريبة ا يضاف:
 -  (109,492,430) الضريبية المؤجلةاء الموجودات إطفيستبعد: 

  208,217,457   98,725,027 رصيد نهاية السنة 
 

 الضريبية: دوائرالها ب فيما يلي ملخص ألعمال التدقيق التي قامت
 

آذار    23  ري صدر التكليف األولي بتا، حيث  2011لمالية عن عام  ا  تاانيبتدقيق الب  الية ائر المقامت الدو  2015خالل عام   -
ليرة سورية،    286,562,731ليرة سورية إلى مبل     357,695,099سارة الضريبية من مبل   وتضمن تعديل الخ  2016
بتقديم  الب  إدارةقامت   بتاري   ض  ترااعنك  الطعن  لجنة  حيث  2016تموز    11إلى  استال،  قتم  الم  لجنة  فض  رب  طعنرار 

قرار اللجنة حتى تاري  ولم يصدر    2016آب    8بتاري   ر  نظ إعادة ال  جنة برفع اعتراض إلى ل  لبنكا العتراض. قامت ادارة  
 .الموافقة على البيانات المالية

 

تموز   12بتاري     يلألور التكليف ا، حيث صد2012يانات المالية عن عام  لبقيق االية بتدقامت الدوائر الم  2015الل عام  خ -
اضعة للضريبة بمبل  لى أرباح صافية خليرة سورية إ  104,034,262ة من مبل   ريبييل الخسارة الضن تعدوتضم  2016

إد  202,101,765 قامت  البناليرة سورية.  اعتراض  رة  بتقديم  بتارك  الطعن،  لجنة  اتش  20ي   إلى  تم    2016اني  لثرين 
ت  . قام يةورليرة س 85,599,704صافية بمبل   خسائرالعتراض لتصبح النتيجة  دونض بعن بقبول بعار لجنة الطاستالم قر
لطعن ولم  تي رفضتها لجنة ا للبت في النقاط ال  2016كانون األول    19ة إعادة النظر بتاري   إلى لجن  ع اعتراض اإلدارة برف

 .الماليةى البيانات حتى تاري  الموافقة عل ظرة النجنة إعاديصدر قرار ل
 

المالية    2017عام    خالل - الدوائر  البياباشرت  عام  ت  نابتدقيق  التكليف. حي2013المالية عن    11بتاري   األولي    ث صدر 
  587,925,204ة سورية إلى  لير  659,079,176مبل   ارة الضريبية من  والذي تضمن تعديل الخس  2017كانون األول  

كانون   8  ريتالجنة الطعن ب، تم استالم قرار 2018ي نون الثانكا 9طعن بتاري  لا جنة عتراض إلى لم تقديم الة. تريرة سولي
ية.  ليرة سور  630,915,217ض المقدم واعتماد خسائر ضريبية بقيمة  ل جزء من العتراي تضمن قبوالذو  2019الثاني  

لطعن ولم يصدر  ي رفضتها لجنة اتلات في النقاط  لبل  2019شباط    6   رير بتاإعادة النظ  عتراض إلى لجنةقامت اإلدارة بال
 .  اليةموافقة على البيانات المال  نظر حتى تاريقرار لجنة إعادة ال

 

آذار    13التكليف األولي بتاري   حيث صدر    2014عن عام  لبيانات المالية  لدوائر المالية بتدقيق اباشرت ا  2018عام  خالل   -
ية إلى أرباح صافية خاضعة للضريبة ليرة سور  497,810,838الضريبية من مبل     ل الخسارةديمن تعلذي تضوا  2018
تقديمليرة سورية.    579,453,308بمبل    إلى   تم  بتار  العتراض  الطعن  است2018نيسان    9ي   لجنة  تم  لجنة  ،  قرار  الم 

بتاري   ال العتراض    2019آذار    6طعن  من  جزء  قبول  تضمن  والوالذي  بقيمة د  اعتمامقدم  ضريبية  خسائر 
تسو  ليرة  420,867,783 ارية.  بتاري   لعترام  النظر  إعادة  لجنة  إلى  إعا  2019نيسان    3ض  لجنة  قرار  دة  ولم يصدر 

 .لى البيانات الماليةتاري  الموافقة عالنظر حتى 
 

عام  خال - ا  باشرت  2020ل  المالالدوائر  البيانات  بتدقيق  عام  لية  عن  بتاري     يفالتكلحيث صدر    2015مالية   20األولي 
األول   ت  2020تشرين  تضمن  مبل   والذي  من  الضريبية  الخسارة  إلى  لي  1,390,226,152عديل  سورية  رة 

تقديم الع  ليرة سورية،  1,085,669,612 الترتم  لجناض  بتاري   ى  الطعن  الثاني    16ة  قرار    درصولم ي  2020تشرين 
 ة.ليالما على البياناتاري  الموافقة  لجنة الطعن حتى ت

 

عام  خ - بتدقيق    2020الل  المالية  الدوائر  عام  باشرت  عن  المالية  التك  2016البيانات  اليحيث صدر  بتاري   ف   10ألولي 
األ الر  والذي   2020ول  كانون  تعديل  الض بتضمن  مح  مبل   ريبي  سوري  1,102,383,055ن  إلى  ليرة  ة 

ولم يصدر قرار لجنة    2021ي  كانون الثان  5ري   تاطعن بالى لجنة التقديم العتراض  ليرة سورية، تم    1,150,787,215
 .ن حتى تاري  الموافقة على البيانات الماليةالطع
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 تمة()ت  ضريبة الدخل      12

 
 

عام   - الدوائ  2021خالل  المباشرت  البيانات  بتدقيق  المالية  عر  عام  الية  ال  2017ن  بتحيث صدر  األولي   27اري   تكليف 
الضريبيا  لتعديوالذي تضمن    2021  انرحزي مبل     لربح  إ  1,087,797,832من    1,153,881,369لى  ليرة سورية 

الطعن حتى تاري  الموافقة    م يصدر قرار لجنةول   2021  موزت  13الى لجنة الطعن بتاري     ليرة سورية، تم تقديم العتراض 
 مالية.نات الالبيا على

 ئر المالية. ق لدى الدواقيدالت قيد  2020و 2019و 2018 لألعوامية البيانات الضريب ما زالت
 

 ستخدام األصولحق ا  13
 

 لي: هي كالتا   2021و   2020عامي  خالل  عليها لحركة  ود اإليجار وا لقيمة الدفترية لحق استخدام األصول والتزامات عقإن ا 
 

 

 2021  2020 

 ريةسوليرة   يرة سورية ل مباني -ستخدام األصول حق ا
    

 10,541,083   73,171,690  ون الثانيناك 1الرصيد في 

 73,171,690   - فات إضا

 (10,541,083)   ( 14,634,386) الك ستهصروف الم

 73,171,690  58,537,304 ة السنة رصيد نهاي

 
 2021  2020 

 سوريةليرة   يرة سورية ل مباني  - عقود اإليجار التزامات
    

 1,296,500   - ون الثاني ناك 1الرصيد في 
 73,171,690   - فات إضا

 (74,468,190)   - الدفعات

 -  - ة صيد نهاية السنر
 

 موجودات أخرى 14
 

 
2021 

 
2020 

 ليرة سورية  ة ليرة سوري 
    

 5,220,550,600   18,748,120,398 رف مصا –تحقة القبض محققة غير مس ئدفوا
 108,559,495   116,900,668 يةموجودات مال –فوائد محققة غير مستحقة القبض 

 150,266,079   243,161,616 شركات  -  ة باشرت ائتمانية مهيال تس   –  ائد محققة غير مستحقة القبض فو 
 20,619,674   27,598,635 فراد أ -مانية مباشرة  تسهيالت ائت  – قبضمحققة غير مستحقة ال فوائد

 292,160,079  823,207,906 ة مقدما  خرى مدفوع ف أمصاري
 7,960,380   7,960,380 اوي القضائية )**(الدعداد متعلقة بسترتأمينات قابلة لال

 550,000   550,000 رداد ستتأمينات أخرى قابلة لال
 5,765,000   6,261,000 ( )* لبنكلعقارات آلت ملكيتها 

 7,683,570   14,023,000 مدينون آخرون

 19,987,783,603  5,814,114,877 
 

دة  بناء  على الما  تين ن متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنو قبل البنك وذلك إستيفاء لدي من  تم استمالكها رات )*( يمثل المبل  قيمة عقا   
  5,765,000ين  مدة السنتنك  تي تجاوزت فترة استمالكها من قبل البقيمة العقارات ال   ت بلغ   . 2002م  لعا    23من القانون    100قم  ر 

وقد  سو ليرة   والتسلي أ رية  النقد  بتصدر مجلس  المص   2019  نيسان   1اري   ف  جميع  منح  يتضمن  الجمهورية  ا قرار  في  العاملة  رف 
ي  لم يقم البنك بالتخل.  لديون المتعثرة تملكة استيفاء  ل مس ت الالعقارا لتصفية    2019كانون األول    31   ة مهلة حتى تاري وري العربية الس 

العقار ع  المهلة   ت ا ن  نهاية  البنك ا   حتى  قام  ولم يصدر  بطل   2019الثاني    شرين ت   24بتاري     لقانونية،  المهلة  تمديد  ر مصرف  ا قر ب 
 لية. الما ة على البيانات  افق سورية المركزي حتى تاري  المو
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 ة()تتم   ى موجودات أخر       14
 

 وفاء لديون مستحقة هي كما يلي: للبنك ها  لكيت م   ت ت آل الحركة على عقارا إن  
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  رة سورية لي 
    

 5,765,000  5,765,000 ول السنة  الرصيد أ
    -  496,000 اإلضافات 

 5,765,000  6,261,000 نة سالرصيد نهاية ال
 

 
كانون    31)   ليرة سورية   105,797,669  إجمالي   بمبل  رين  ين متعث لمستحقة من مقترضيف القضائية ا البند المصار   ذا ل ه يمث **(  ) 

كانون األول    31ي  بالمؤونات كما ف   ورية ليرة س   97,837,289ية مبل   تم تغطقد  و ليرة سورية(    49,736,977:  2020  األول 
 .  (رية ليرة سو   41,776,597:  2020  انون األول ك   31)   2021
 

 رية المركزيسو   مصرف ة لدى  مدوديعة مج  15
 

جب ، يالمصارف الخاصة والمشتركة  بتأسيس  احملسالخاص با  2001لعام    28من القانون رقم    19المادة رقم  في    حددهو م  كما
ون وبد  ية المركزي على شكل وديعة مجمدةرسو  مصرف مال البنك لدى   رأس  % من10فاظ بنسبة  لحترف الخاصة اعلى المصا

 .لبنكا ةتصفي عند فقط عنها راجاإلف  يتم سوف عةالودي هذه وائد.ف
 

 ي: ل تا المركزي كال   المصرف بل  رصيد الوديعة المجمدة لدى  
 2021  2020 

 يةليرة سور  ليرة سورية  
    

 735,997,900   809,790,070 ة سوريدة بالليرة أرص
 20,620,253,646   41,316,715,093 األميركيرأرصدة بالدول

 42,126,505,163   21,356,251,546 

 

 فلمصار ودائع ا  16
 

 المجموع  مصارف خارجية   مصارف محلية 
 سورية  ليرة  ة ريوس ليرة  ليرة سورية  

2021      

 36,800,569,094  623,447  36,799,945,647 ريةحسابات جا
 13,075,881,351  -  13,075,881,351 فترة ثالثة أشهر أو أقل     ل ال ودائع استحقاقها األصلي خ 

 49,875,826,998  623,447  49,876,450,445 
      

 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ةرة سوريلي 

2020      

 13,914,602,255  476,956  13,914,125,299 ابات جاريةحس
 6,468,095,307  -   6,468,095,307 أو أقل   أشهر ثة  فترة ثال     استحقاقها األصلي خالل   ودائع 

 20,382,220,606  476,956  20,382,697,562 
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 ودائع العمالء 17
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ورية ليرة س  

    الشركات 

 16,354,140,983   30,469,089,795 ريةجاحسابات 
 11,128,564,864   27,317,586,973 ودائع ألجل

    اداألفر
 17,155,171,937   26,007,672,971 ات جاريةحساب

 1,585,183,935   1,798,324,426 فير سابات توح
 3,658,374,226   7,387,762,000 ودائع ألجل

 92,980,436,165   49,881,435,945 
 

ائــع كمــا  د مــن إجمــالي الو  % 8.72نسبته  ليرة سورية أي ما    8,111,885,703ري داخل الجمهورية مبل   لقطاع العام السو ئع ا بلغت ودا 
  كــانون األول   31ئــع كمــا فــي  دا من إجمالي الو   % 7.91ليرة سورية أي ما نسبته    3,943,971,395  مقابل   2021كانون األول    31في  

2020 .  
 

ون  كــان   31ا فــي  من إجمالي الودائــع كمــ  % 60.74أي ما نسبته  سورية  ليرة    56,476,762,766  مبل  ائد  لتي ل تحمل فو غت الودائع ا بل 
 . 2020  كانون األول   31من إجمالي الودائع كما في    % 67.18نسبته   ية أي ما ليرة سور   33,509,312,920  قابل م   2021ألول  ا 
 

ول  أل كــانون ا   31مــالي الودائــع كمــا فــي  مــن إج %  6.30  ا نســبته  يرة سورية أي م ل  5,860,396,251دائع مقيدة السحب مبل   غت الو بل 
 . 2020  كانون األول   31ا في  ودائع كم من إجمالي ال   % 10.30ما نسبته    ة سورية أي لير    5,140,189,413مقابل مبل    2021

 
 تأمينات نقدية  18

 
 2021  2020 
 ليرة سورية  ورية ة سيرل 
    

 1,447,409,938   1,948,826,007 ائتمانية   قابل تسهيالتتأمينات م
 160,156,900   845,156,900 تمانية ئودائع مقابل تسهيالت ا

 2,164,690   - ى )*(أخر
 2,793,982,907   1,609,731,528 

 

ة  والتجار   زارة القتصاد الصادر عن و   موافقات استيراد حسب القرار ازات/  إج   يع ر تمثل التأمينات األخرى مبال  محجوزة مقابل مشا   )*(   
 . 2019تشرين الثاني    21تاري     944قم  الخارجية ر 
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 مخصصات متنوعة 19
 

 
الثاني انونك 1الرصيد في  السنةكون خالل الم  خالل السنةما تم رده   سعر الصرف ر تغيأثر    

كانون  31الرصيد في 
 األول

ية ليرة سور  ورية ليرة س  يرة سورية ل  يرة سورية ل ليرة سورية    
0212       

*( ع التشغيلي ) ركز القط مؤونة م   109,500,000 191,940,000 - - 301,440,000 

)**(   تملة واجهة أعباء مح مخصص لم   67,913,318 24,000,000 - 23,620,203 115,533,521 

 177,413,318 215,940,000 - 23,620,203 416,973,521 
  ة المتوقع لخسائر الئتمانية  ا مخصص  

 9,225,163 (231,434) (1,192,937) 2,487,526 8,162,008 )***(   اشرة ئتمانية غير المب للتسهيالت ال 

 185,575,326 218,427,526 (1,192,937) 23,388,769 426,198,684 
 

 
الثانيكانون  1 الرصيد في  السنة المكون خالل   الصرف  سعرتغير ثر أ ما تم رده خالل السنة   ن األول كانو 13الرصيد في    

 
رة سورية لي  ية ليرة سور   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

2020      
لي )*( تشغي لمؤونة مركز القطع ا  4,000,000 105,500,000 - - 109,500,000 

*( محتملة )* اجهة أعباء  مخصص لمو   37,638,191 21,000,000 - 9,275,127 67,913,318 

 41,638,191 126,500,000 - 9,275,127 177,413,318 

للتسهيالت    ة المتوقع الئتمانية  لخسائر  ا مخصص  
)***(  الئتمانية غير المباشرة   2,875,843 5,683,540 (397,375) - 8,162,008 

 44,514,034 132,183,540 (397,375) 9,275,127 185,575,326 

 
  24اري   ت الصادر ب   4  /م ن/ ب   1409القرار  والمعدل ب   2008شباط    4صادر بتاري   ال   1/م ن/ ب 362رقم    لس النقد والتسليف مج ة من قرار  بع ة السا طع التشغيلي بناء  على الماد لق يتم احتساب مؤونة مركز ا    )*( 

 ر. ل الشه ي مراكز القطع التشغيلية خال سط % من و 5أسعار الصرف على أساس    رية أن تحجز مؤونة لتقلبات عاملة في سو ف ال ب على المصار حيث يتوج   2016تموز  
 

البنك  بعض فروع لنقد الموجود في  الثابتة وا  ودات الموج    تخص مبال   ساسي كل أ بش  صصات تتضمن خ ية. هذه الم ورية والعملة األجنب بالليرة الس   باء من المحتمل تكبدها ير إلدارة البنك ألع ن المبل  أفضل تقد ضم )**(  يت 
  كانون األول   31رة سورية كما في  لي   67,913,318مقابل مبل     رة سورية لي   115,533,521مبل     2021كانون األول    31ت كما في  صا المخص   هذه بلغت    وقد لت استثنائية.  حا الموجودة في مناطق تمر ب 

2020  . 
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 تمة()ت   متنوعة صات  مخص  19

 
 : الداخلي للبنك هي كما يلي   ني التصنيف اإلئتما   فئات مباشرة حسب  ال   غير هيالت اإلئتمانية  إجمالي التس صيل  إن تفا 

 

 2021 2020 
 لي األجما المجموع  لثالثة المرحلة ا  الثانية المرحلة  ة األولى مرحلال 
 

 ة ليرة سوري  سورية  ليرة ورية ليرة س  ليرة سورية  رية ليرة سو
      

 1,500,066,053 4,131,173,928 - - 4,131,173,928 ة انية / عاملاإلئتمفع الجودة مرت 

 1,025,736,681 1,608,451,908 - 11,825,233 1,596,626,675 لجودة اإلئتمانية / عاملة ا متوسط

 252,519,283 20,000,000 - - 20,000,000 ية / عاملة الجودة اإلئتمان  منخفض

 19,500,000 19,500,000 19,500,000 - - املة ير عمتعثر/ غ

 
5,747,800,603 11,825,233 19,500,000 5,779,125,836 2,797,822,017 

 

 
 السنة: خالل    يان المركز المالي ب في أرصدة بنود خارج    لتالي التغير جدول ا يوضح ال 

 2021 
 المجموع   ثالثة ل المرحلة ا   المرحلة الثانية   لى لمرحلة األو ا  
 رة سورية لي   رة سورية لي   ة ليرة سوري   رة سورية لي  

        

 2,797,822,017  19,500,000  74,636,140  2,703,685,877  كانون الثاني   1يد في  الرص 

 6,033,230,458  -  20,282,675  6,012,947,783 ل السنة التسهيالت الجديدة خال

 ( 3,364,013,809)   -  ( 63,520,000)   ( 3,300,493,809)  ة التسهيالت المسددة خالل السن 

 -  -  ( 25,248,500)   25,248,500 1حول إلى المرحلة  الم  -

 -  -  -  - 2ى المرحلة  إل   ول المح  -

 -  -  -  - 3لة  ول إلى المرح المح  -

 312,087,170  -  5,674,918  306,412,252 الصرف فروقات أسعار الت تعدي 

 5,779,125,836  19,500,000  11,825,233  5,747,800,603 رصيد نهاية السنة 
 
 
 

 2020 
 المجموع   ة لثالمرحلة الثا  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ليرة سورية  يةليرة سور  يةرة سورلي  رة سوريةلي 

        

 3,367,381,605  19,500,000  8,715,746  3,339,165,859  انون الثاني ك   1الرصيد في  
 2,471,595,977  -  -  2,471,595,977 السنة دة خالل الجدي التسهيالت 
 ( 3,229,839,021)   -  ( 6,685,000)   ( 3,223,154,021)  لمسددة خالل السنة التسهيالت ا

 -  -  -  - 1لى المرحلة  المحول إ  -
 -  -  68,265,200  ( 68,265,200)  2مرحلة  المحول إلى ال  -
 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

 188,683,456  -  4,340,194  184,343,262 سعار الصرف فروقات أيالت تعد

 2,797,822,017  19,500,000  74,636,140  2,703,685,877 يد نهاية السنة رص
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 )تتمة(  ات متنوعة مخصص  19
 

 :ةالسن خالل شرةغير المباللتسهيالت الئتمانية  المتوقعةئتمانية خسائر اإلالمخصص   الحركة علىل فيما يلي تفاصي***(  ) 
 

 1202  
 المجموع  حلة الثالثة المر  لمرحلة الثانيةا  حلة األولىلمرا 
 ليرة سورية   ة سورية لير  ة سورية لير  ليرة سورية  

        

 8,162,008  -  73,580  8,088,428  ن الثاني كانو   1يد في  الرص 

 -  -  ( 46,964)   46,964 1لة المحول إلى المرح -

 -  -  -  - 2رحلة مال المحول إلى -

 -  -  -  - 3إلى المرحلة  حول الم -

 1,294,589  -  ( 26,616)   1,321,205 لخسائر الئتمانية المتوقعة للسنة صافي ا

 ( 231,434)   -  -  ( 231,434)  صرف تعديالت فروقات أسعار ال 

 9,225,163  -  -  9,225,163 ة رصيد نهاية السن 

   
 2020 
 

 المجموع   لثة لثا المرحلة ا   يةانثالمرحلة ال  المرحلة األولى
 ليرة سورية  ليرة سورية  وريةليرة س  سوريةليرة  
        

 2,875,843  147,325  41,160  2,687,358  ن الثاني كانو   1الرصيد في  

 -  -  -  - 1لة ى المرحالمحول إل -

 -  -  73,580  ( 73,580)  2رحلة لمحول إلى الما -
 -  -  -  - 3لمرحلة المحول إلى ا  -

 5,286,165  ( 147,325)   ( 41,160)   5,474,650 وقعة للسنة سائر الئتمانية المت الخ صافي  

 8,162,008  -  73,580  8,088,428 ة السنة د نهاي رصي 

 
 خرىأ مطلوبات   20

 

 
2021  2020 

 
 وريةليرة س  ليرة سورية 

    

 295,162,462   615,349,484 ودائع عمالء –الدفع  حققة غير مستحقة فوائد م

 2,411,810   10,145,163 المصارف ودائع  –الدفع   د محققة غير مستحقةوائف
 656,608,722   1,162,133,789 مدفوعة  غير حقةمست ريفصام
 500,000   500,000 دات ثابتةونو شراء موجدائ

 532,869,401   566,199,378 الدفع دقة وشيكات مقبولة شيكات مص
 54,704,691   167,192,370 جورواأل الرواتب ضريبة
 38,900,428   48,055,881 ع ورسومطواب

 4,665,419   9,742,465 عيةالجتما يناتتأمالاشتراكات مؤسسة 
 106,549,154   277,937,669 ع فت برسم الدأمانات وحوال

 4,930,817   3,851,750 (33)إيضاح ى أطراف ذات عالقة  مستحق إل

 534,760,456   967,732,625 ( 12إيضاح  ) الخارجيةلة  المتداوموال س األوة ريع رؤضريب

 27,989,255   57,888,990 أرصدة دائنة أخرى 

 3,886,729,564   2,260,052,615 
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 كتتب به والمدفوعم أس المال ال ر  21
 

الم  يبل  رأس المصرح  بنال  سهم    165,000,000  موزع على رة سورية  لي   16,500,000,000المكتتب به والمدفوعو ك 

موزع    ليرة سورية  15,000,000,000ابل  مق  ،2021  كانون األول  31ة للسهم كما في  يليرة سور  100قدرها  ة اسمية  بقيم

 . 2020نون األول كا 31ي  فكما  ليرة سورية للسهم 100سهم بقيمة اسمية قدرها  150,000,000على 

 

دره  زيادة رأس مال البنك بمبل  وق  على  2021أيار    25لمنعقد بتاري   اين باجتماعها  همغير العادية للمسا  وافقت الهيئة العامة

القابلة للتوزيع إلى رأس المال وتوزيع األسهم   ن األرباح المدورةريق ضم جزء من طع  ليرة سورية وذلك  1,500,000,000

ليصبح    هعن هذناجمة  ال المساهمين مجانا ،  البنك مبل الزيادة على  على    ليرة سورية موزع  16,500,000,000  رأس مال 

قة مصرف سورية  صول على موافالحب  قام البنكللسهم الواحد.  يرة سورية  ل  100سهم بقيمة اسمية قدرها    165,000,000

الصادرة الم )  ركزي  رقم  ن( 257بالقرار  ا وم، و2021ران  حزي  20تاري     /م  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  لمستهلك افقة 

صادرة بالقرار رقم  السورية الئة األوراق واألسواق المالية  يوافقة ه، وم2021تموز    5تاري     (1799رار رقم )لقالصادرة با

 . 2021آب  2رأس مال البنك بتاري   تمت زيادة ، حيث2021آب  2ري   تا م(/124)

 

 مايلي: ة سورية، وهي تمثلرلي 16,450,000ألسهم  بلغت مصاريف إصدار ا

 
 ليرة سورية   الجهة 
    

 6,900,000  شقلية دمماديرية م ع نسبي رسم طاب

 4,000,000  المالية واقسهيئة األوراق واأل رأس المال   لىع ة بدل تقديم طلب الموافق

 4,500,000  هيئة األوراق واألسواق المالية لمالية بدل تسجيل األوراق ا

 1,050,000  ية لألوراق المالسوق دمشق  داع لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي يم تسجيل وإرس

   16,450,000 
 
 

 سم الى ثالث فئات:هم البنك السمية تقجميع أس
 

ية. رات السورتها بالليباريين وتسدد قيميين طبيعيين أو اعتتملكها إل من قبل أشخاص سوري ل يجوز  تلم اسهي األفئة أـ وه

 مصرف ةنشر صرف سعر ة حسبألجنبيباتهم بالعمالت ايد قيمة اكتتام تسدلسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهلبالنسبة  

 .كبنال ال رأس م% من 33.77ي. تشكل هذه الفئة المركز سورية

 

تملكهافئة ب   التي يجوز  األسهم  أشخاص طبيع   ـ وهي  قبل  اعتباريينمن  أو  أو  يين  بق  عرب  الأجانب  زراء  ورار من مجلس 

بالعمالت األجنبية حس قيمتها  الفئة  ي. وتشالمركز سورية صرفم نشرة صرف عرس بوتسدد  رأس  من    % 50.81كل هذه 

 .البنك مال

 

ية. الجتماع تأميناتوالمؤسسة العامة للع العام السوري المصرفي والمالي القطا تمؤسساعض ب افئة جـ ـ هي األسهم التي تملكه

 البنك. رأس مال% من 15.42لفئة شكل هذه ات

 ة ب. ن خالل تملكه ألسهم الفئلبنك ما رأس مال % من 50.81ما نسبته  يمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر
 

 ة ودولر أمريكي كما يلي:سوري ين ليرةة بعزسهم مو 165,000,000البنك البالغة  إن أسهم
 

 ليرة سورية   دوالر أمريكي   سهم عدد األ 
      

 8,097,900,700  -  80,979,007 السورية  ال المدفوع بالليرةرأس الم

 8,402,099,300  164,477,365  84,020,993 مريكيمدفوع بالدولراألرأس المال ال

 165,000,000  164,477,365  16,500,000,000 
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 ة()تتم   مكتتب به والمدفوعأس المال ال ر  21
 

  القطعز  ة على ترميم مركطلب الموافق  ب لمصرف سورية المركزي يتضمنك طلالبن  ، قدم 2018كانون األول    17بتاري   

إدالموافق  تتمأمريكي،    دولر  5,673,990بمبل     البنيوي   مبلالالمركزي على ترميم    ارة مصرف سورية ة من قبل لجنة 

. قام البنك  2019  األول  تشرين  21/ ل إ تاري   1498وذلك بالقرار رقم    2020حزيران    30مدة أقصاها  ل  المطلوب خال

عام   مبل     2019خالل  التشغيليمن مرك  أمريكي  دولر  3,873,990بتحويل  القطع  البنك خالل عام  ، كما  ز    2020قام 

 .لتشغيليع اقطأمريكي من مركز ال ردول  1,800,000بتحويل مبل  

ركز قطع بنيوي بقيمة ين مى تكوعل  سورية المركزي يتضمن طلب الموافقة، قدم البنك طلب لمصرف  2021آب    2  ري بتا

قد  ة من قبل مجلس النالمال، تمت الموافق  دة رأس ة الناتجة عن زياالخارجي  اهماتمسالي والتي تمثل  دولر أمريك  303,375

بتحويل    2021  أيلول  12بتاري   ، وقام البنك  على تكوين المركز  2021أيلول    9   اريت  / م ن   358لقرار رقم  اوالتسليف ب

 طع التشغيلي.أمريكي من مركز القدولر   303,375  مبل

 

 عمالت األجنبية: للقطع البنيوي باكة على مركز االحرلتالي يوضح الجدول ا 
 

 2021  2020 
 كي دولر أمري   ر أمريكي دوال 

    

 162,373,990  164,173,990 الثاني كانون 1ا في  كم يدالرص

 1,800,000  303,375 لسنة االقطع التشغيلي خالل المحول من 

 164,173,990  164,477,365 السنة ة د نهايرصي
 

 ياتياط االحت  22
 

 :قانوني  احتياطي  -
 

مجللعبناء   قرار  إلى  وإشارة  الشركات  قانون  رقم )س  ى  والتسليف  بتاري   لصا ا  (1/م ن/ب362النقد  وإلى   2008شباط    4در 

الث  20بتاري     100/3/ 369م  التعميم رق أثر باح  ألر% من ا10حويل  ت  يتم  2009اني  كانون  الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد 

القطع   إلى    غيرفروقات  القاالمحققة  التو نالحتياطي  هذا  مثل  عن  التوقف  للبنك  يحق  الحتياطي حوني.  رصيد  يصبح  عندما  يل 

 البنك. رأس مال% من  25 ي مساويا  لـنونقاال
 

   :انونيقالحتياطي الوضح الجدول التالي طريقة احتساب ي
 2021  2020 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 138,384,136,327  215,809,890,716 قبل الضريبة ربح السنة

 (134,333,231,800)   (206,202,531,440) وي ني الناتجة عن تقييم مركز القطع الب   ة فروقات القطع غير المحقق يطرح:  

 4,050,904,527   9,607,359,276 المجموع 

 405,090,453   960,735,928 %10اطي قانوني احتي
 

لال  المتراكم  الرصيد  الم   حتياطي بل   في    1,798,629,631  قتطع القانوني  كما  سورية  األول   31ليرة  مقابل    2021  كانون 
   . 2020  ألول ن ا انو ك   31كما في    837,893,703
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 ة()تتم   ياطيات االحت  22

 
 
 

 خاص احتياطي   -
 

 

  1ب /م ن/362رقم  يف  لقد والتسشارة إلى قرار مجلس النوإ  23/2002األساسي رقم  قانون النقد  من    /97/دة رقم  استنادا  إلى الما

التعميم رقم    2008  شباط  4  الصادر بتاري  ألرباح % من ا10ويل  تح  تمي  2009كانون الثاني    20بتاري     3/ 369/100وإلى 

مثل هذا التحويل    ص. يحق للبنك التوقف عنحتياطي الخاى الالمحققة إل  د أثر فروقات القطع غيرة بعد استبعا بل الضريبالصافية ق

 البنك.  رأس مال% من 100ص مساويا  لـ لحتياطي الخاد اييصبح رص عندما
 

  :صلتالي طريقة احتساب الحتياطي الخايوضح الجدول ا

 
 2021  2020 

 سورية  ليرة   ليرة سورية  
    

 138,384,136,327  215,809,890,716 لضريبةقبل ا سنةربح ال
 (134,333,231,800)   (206,202,531,440) قطع البنيوي ع غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز ال ط ات الق يطرح: فروق 

 4,050,904,527   9,607,359,276 المجموع 

 405,090,453   960,735,928 % 10 اصخ احتياطي
 

 
ل   بل   المتراكم  ال الرصيد  سو   1,798,629,631 المقتطع   خاص الحتياطي  في  ليرة  كما  األول و كان   31رية  مقابل    2021  ن 

   . 2020  ل كانون األو   31كما في    837,893,703
 

 
 محققة وأرباح مدورة غير محققة  مدورة حأربا 23

 
 

المر  سورية  مصرف  لتعليمات  و كز طبقا   قرا بن ي  على  رق ر  اء  والتسليف  النقد  ) مجلس  ن/ب 362م  لع 1/م  رقم    2008ام  (  والتعميم 

عن إعادة    ة للتوزيع الناتج   وغير القابلة   رباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة صل األ ، يتم ف 2009  شباط   12تاري   ( ب 100/ 952) 

 . المحققة من حساب األرباح المدورة  تقييم مركز القطع البنيوي  

 

سورية  يرة ل   2,844,272,426  مقابل   2021ون األول  كان   31  ليرة سورية كما في   8,060,497,550  ة المحققة دور األرباح الم   لغت ب 

المال    مدورة المحققة إلى رأس من األرباح ال   ة ليرة سوري   1,500,000,000مبل   ، حيث قام البنك بضم  2020كانون األول    31كما في  

 . 21  رقم يضاح  ا هو موضح في اإل كم 

 

  192,512,995,355مقابل    2021  ل كانون األو  31في    ليرة سورية كما   398,715,526,795ح المدورة غير المحققة  بلغت األربا 

 . 2020كانون األول    31ما في  ليرة سورية ك 
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 وائد الدائنةلفا 24

 
 2021  2020 
 ليرة سورية  يرة سورية ل 

    ة مباشرةانيتسهيالت ائتم

    شركات: 

 4,168,219  988,683 ة مدينة اريج حسابات

 1,683,779,743  2,217,087,123 قروض وسلف 

 5,992,776  3,344,000 ندات محسومة س

    أفراد: 
 3,107,953  498,424 ارية مدينة حسابات ج

 23,122,607  82,671,941 روض وسلف ق

 125,837,465  476,914,276 قروض عقارية 

 20,028  - بطاقات ائتمان 

 3,828,409,826  8,428,310,653 المصارف  وإيداعات لدىدة رصأ

 855,240,922  1,051,678,982 كلفة المطفأة بالت موجودات مالية

 12,261,494,082  6,529,679,539 

 

 دينةلمالفوائد ا 25
 2021  2020 
 ليرة سورية  ة وريليرة س 
    

 120,633,123   138,966,877 ودائع المصارف

    

    عمالء:ال ئعودا
 860,889,152   1,314,678,348 دائع ألجل و

 90,302,127   86,360,481 حسابات توفير 

 16,368,793   40,435,881 ةينقد  ناتيتام

 1,580,441,587   1,088,193,195 
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 والت والرسوممالعفي الدخل من صا 26

 

 2021  2020 

 ليرة سورية  رية ليرة سو 

    

    الدائنة: سوملرالعموالت وا

 39,986,039  98,885,687 عمولت تسهيالت مباشرة 

 40,125,396  86,021,440 شرة اهيالت غير مبت تس عمول

 149,409,501  452,086,501 ت( ماخد -لحسابات البنكية )اشتراكات عمولت على ا

 7,150,591  4,277,675 خدمات(  -ت عمولت بطاقات الصراف اآللي )اشتراكا

 7,738,238  34,606,634 ت البنكيةت على الحوالولعم

 142,652,732  62,956,925 مصرفية الخدمات العلى عمولت ورسوم 

 20,423,100  12,418,276 عمولت أخرى

 407,485,597  751,253,138 دائنةوم الوالرس تإجمالي العموال
 

   
    لمدينة: ت والرسوم االعموال
 (17,053,761)  ( 20,685,867) رف صادفوعة للممت عمول

 (17,053,761)  ( 20,685,867) إجمالي العموالت والرسوم المدينة

    

 390,431,836  730,567,271 الدخل من العموالت والرسومصافي 

 
 أخرىيلية ات تشغادإير 27

 
 2021  2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية  

    

 140,649,983   - مستحقة مستردة  مصاريف
 36,524,280   - ثابتة  وجوداتممن بيع  باحأر

 6,385,003   8,145,672 أخرى 

 8,145,672   183,559,266 

 
 ت الموظفين قانف 28

 
 

2021  2020 
 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    
 313,847,964   1,351,502,106 أجورواتب ور

 437,122,000   925,424,800 مكافآت 
 42,122,899   71,156,953 اإلجتماعيةات ينالتأمفي  كلبنمساهمة ا

 20,446,515   41,492,424 مصاريف طبية
 38,016,000   43,140,000 مصاريف تدريب 

 12,000,000   24,000,000 مزايا أخرى

 2,456,716,283   863,555,378 
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 لمتوقعةإلئتمانية ا مخصص الخسائر ا (  )مصروفاد ترد اس  29
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ية ورليرة س 
    

 (7,128,934)  6,793,077 لدى مصرف سورية المركزيأرصدة 

 (6,379,047)  ( 14,264,310) رف اصدة لدى المصأر

 (12,872,944)  (6,302,657) لدى المصارف  إيداعات

 (102,031,030)  49,449,412 شرة باالت ائتمانية متسهي

 (5,286,165)  (1,294,589) شرة ائتمانية غير مباتسهيالت 

 20,458,772  (1,474,184) ة بالقيمة المطفأة موجودات مالي
 32,906,749  (113,239,348) 

 

 يف تشغيلية أخرىار مص  30
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 162,782,611  354,548,000 لشبكيربط اال

 99,843,080  80,617,869 التأمين

 90,978,860  421,224,905 ةقنيخدمات ت

 56,691,595  78,545,684 حكومية أعباء ورسوم 

 53,889,045  83,333,400 (33رة )إيضاح تعويضات مجلس اإلدا

 45,945,998  137,278,000 واستشاريينأتعاب خبراء 

 45,686,712  45,840,000 مياه باء و كهر

 43,842,370  126,433,750 صيانة

 41,719,371  86,889,188 الضيافة وانتق

 40,921,611  223,472,124 وقات محر

 39,174,292  52,984,902 تنظيف وأمن وحراسة ونقل أموال

 37,865,578  110,616,308 ف استشارات قانونية ريمصا

 31,996,952  48,436,398 طبوعاتلمقرطاسية وا

 23,549,996  40,500,000 دعاية واإلعالن 

 19,200,000  30,000,000 عالقات عامة 

 15,599,999  22,785,000 تاتصال

 2,545,235  3,346,728 إيجار العقارات

 19,422,652  49,841,362 أخرى 

 1,996,693,618   871,655,957 
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 السنةن ربح  سهم م فضة لل مخالحصة األساسية وال  31

 

 
 وذلك كما يلي:   السنة ل  م القائمة خال ح لعدد األسه مرج ال المتوسط    على   السنة قسمة أرباح  د من خالل  ساب حصة السهم العادي الواح م ح ت ي 

 

 2021  2020 
    

 138,054,580,070   214,856,678,420 ة()ليرة سوري ةالسنربح 

 165,000,000  165,000,000 )سهم( السنة  خاللتداول ال المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد 

 836.69  1,302.16 (رة سوريةي)ل السنةلسهم من ربح  األساسية لالحصة 
 

 
ى حصة  ية قد يكون لها تأثير علمال  لبنك ألدواتالعدم إصدار  مطابقة للحصة األساسية    السنةالمخفضة للسهم من ربح  إن الحصة  

 ها.ارستالسهم من األرباح عند مم
 

 د وما في حكمهلنقا  32
 

 :ليةتابال  المال لتدفقات النقدية منفي بيان ان النقد وما في حكمه الظاهر تكوي
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ة ليرة سوري 
 

   

 28,834,665,631   53,409,057,027 ركزي )*( نقد وأرصدة لدى مصرف سورية الم 

 9,303,739,205   33,188,379,203 أشهر ثة  صدة لدى المصارف تستحق خالل ثال يضاف: أر 

 (20,382,697,562)   (49,876,450,445) ر تحق خالل ثالثة أشه ف التي تس ينزل: ودائع المصار 

 36,720,985,785   17,755,707,274 

 
لنقد ومــا ن اجزء م عتبري  ك التشغيلية اليومية لذلك لالمركزي في نشاطات البن  وريةس  مصرفلدى    عياطي الودائل يستخدم احت  (*)

 .(4يضاح )إ في حكمه
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 ذات عالقةمع أطراف  تعامالت   33

 
 

 حصصا   فيها يملكون التي الشركات أو التنفيذية واإلدارة دارةاإل مجلس وأعضاء المساهمين عوم والزميلة، الشقيقة والشركات البنوك مع البنك التمعام كافة القةالع ذوي طرافاأل عم امالتعالم تتضمن
 .كنالب في التشغيلية أو ةالمالي اتالقرار صنع في هام تأثير ذات رىأخ أطراف أية أو ية،رئيس

 

 ت.والضمانا الفائدة معدلت ذلك يف بما العاديين العمالء مع كالبن وم بهاقابهة التي يالمش  المعامالت لها تخضع التي الشروط لنفس العالقة ذوي األطراف مع المعامالت ةكاف عتخض
 

 

 األم سة  المؤس 

 يقة  لشق ا  والمؤسسات 

 كبار المساهمين 

 مجلس   وأعضاء 

 أخرى )**(   ارة اإلد 

 ع و مجمال 

  
1022 

 
2020 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ورية ليرة س  ة سورية لير  

          ز المالي ك ل بيان المربنود داخ
 8,887,842,367  32,938,406,239  13,958,601,872 - 18,979,804,367 رصدة مدينة( مصارف )أال لدى أرصدة
 166,208,224,000  360,192,800,000  - - 360,192,800,000 أرصدة مدينة(مصارف )ال لدى  إيداعات
 (17,117,797,018)  ( 39,398,954,309)  ( 39,398,330,862) - ( 623,447) المصارف )أرصدة دائنة(  ودائع

 5,220,550,600  18,722,627,247  11,267,727 - 18,711,359,520 خرى( ت أ موجودا بض )فوائد محققة غير مستحقة الق
 (3,096,309,387)  ( 7,084,948,232)  - ( 7,084,948,232) - ( )*( )ودائع العمالء جلس اإلدارةء م ضامين وأعهمساودائع ال

 (4,930,817)  ( 3,851,750)  - - ( 3,851,750) ( 20)إيضاح  ى( ذات عالقة )مطلوبات أخر  طرافمستحق إلى أ 
 (114,777,974)  ( 266,588,725)  ( 10,145,163) ( 256,443,562) - رى( طلوبات أخد محققة غير مستحقة الدفع )م وائ ف

        
        الدخل بيان  خل دابنود  

 3,828,409,826  8,402,817,490  135,504,201 - 8,267,313,289 دائنة فوائد 
 (244,731,349)  ( 443,613,798)  ( 127,208,798) ( 316,405,000) - ( *) فوائد مدينة
 (15,535,244)  ( 18,004,446)  - - ( 18,004,446) مدينة  عمولت
 (53,889,045)  ( 83,333,400)  - ( 83,333,400) - ( 30)إيضاح   تعويضات مجلس اإلدارة   -تشغيلية أخرى    مصاريف 

 
 الء البنك. عم ئعبات وودااحس فائدة المطبقة علىلمعدلت الأعضاء مجلس اإلدارة مطابقة ن ويئع كبار المساهمووداسابات ى حإن معدلت الفائدة المطبقة عل  ( *)

 شركات زميلة للمؤسسة األم. طراف األخرى )**( تمثل األ
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 ( )تتمة  عالقة   مع أطراف ذات   تعامالت  33
 

 :العليا للبنك يةيذالتنف ارةدومزايا أخرى( اإلواتب ومكافآت يلي ملخص لمنافع )رفيما 
 

 2021  2020 
 ة سوريةلير   ليرة سورية  
    

 58,118,290  204,249,892                                                          أخرىايا زوم رواتب ومكافآت
 57,483,513  102,300,321 ة العليانفيذيالتضاء اإلدارة بدالت أع

 306,550,213  115,601,803 

 
 ةبات المالي ة للموجودات والمطلو القيمة العادل  34

 

 ل الهرمي للقيمة العادلة  مة العادلة والتسلسقيال قياس

 لعادلة في البيانات المالية:ا مة  المالية والتي ل تظهر بالقييد القيم العادلة لألدوات  دمة لتحد مستخ لفتراضات ال يلي ا  فيما 
 

 دلة للقيمة العا مسجل مساوي تقريبا  بلغ ال الم 
 

  دائعبق ذلك على و ة. ينط ة األجل مساوية تقريبا  للقيمة العادل لوبات المالية قصير لمط وا للموجودات  ة  ل سج لقيمة الم من المفترض أن ا 
 لية ذات معدل فائدة متغير.ر وتحت الطلب واألدوات الما التوفي 

 

 ت وات المالية ذات المعدل الثابد األ 
 

د العتراف األولي مع  لفائدة في السوق عن دل ا ع ت بمقارنة م بثا ال المعدل    مطلوبات المالية ذاتال ة للموجودات و ر القيمة العادل م تقدي يت 
ت معدل ثابت بناء  على التدفقا ب   دةدرة للودائع التي تتقاضى فائ احتساب القيمة العادلة المق   ة. يتم ماثل داة مالية محالي أل معدل الفائدة ال 

تسجيل القيمة العادلة  ن والستحقاق. يتم  ئتما في مخاطر ال   لة اث ألداة مم ة السائدة في السوق  ئد م معدلت الفا ستخدا ا لمخصومة ب قدية ا الن 
المتداو  في  للسندات  الما لة  األس   النشطة لية  األسواق  إلى  بالرجوع  األوراق  والمنتظمة  في سوق  المعلنة  يتعلق ا م ال عار  فيما  أما  لية. 

مخصومة على  لتدفقات النقدية ال ية ا ن ستخدام تقا ب   لة اد قيمة الع نتظمة، يتم تحديد ال م  اق مالية نشطة متداولة في أسو   ي ليست ت الت بالسندا
 ة لالستحقاق. لمتبقي رة ا المناسب للفتلفعلي أساس مردود معدل الفائدة ا 

 
 لعادلة ا القيمة تدرج

 
 : التالي النحو المختلفة على اتالمستوي تعريف يتم حيث تقييمال يقةطر إلى استنادا   المالية لألدوات ةدلاالع القيمة تحديد يتم
 
 . نشطة ألسواق مطابقة المالية والمطلوبات اتللموجود المعلنة اراألسع: األول ستوىمال

 رةسواء بصو والمطلوبات المالية وداتجلمول رصده يتم الذي األول مستوىال في المعلن  السعر غير معلوماتال: انيالث المستوى
 .ار(األسع من مشتقة )أي اشرةمب غير ار( أواألسع شرة )أيمبا
 . السوق في ودةالمرص تلك إلى تستند ل المالية لوباتوالمط الموجودات عن وماتمعل: الثالث توىلمسا
 

  2021 2020 

 المجموع  الثالث ى المستو المستوى الثاني ألولا المستوى المجموع ى الثالث المستو مستوى الثانيلا ولوى األ تسالم  

 ةسوريليرة  يةرليرة سو سوريةليرة  سورية ليرة وريةسرة لي سورية ليرة ليرة سورية ريةليرة سو إيضاح  

          

  يةمالودات موج
عادلة  ل ابالقيمة 

الدخل   لن خالم
  آلخرشامل اال

)*( 9 - - 321,113,200 321,113,200 - - 128,445,280 128,445,280 

 128,445,280 128,445,280 - - 321,113,200 321,113,200 - -  مجموع ال

 
  . السوق في  ودة المرص تلك إلى  تستند ل المالية لوباتوالمط الموجودات عن وماتمعلء على  بنا  ادلة القيمة العاس  )*( تم قي

 السنة.ي خالل  ستوى الثانالمستوى األول والم ن ا بييالت مد أية تحو جو ل ت
ك.تداولة للبنمادلة لالستثمارات غير الر في القيمة العإلى أي تغيي 19-ستمر لكوفيدلتأثير المتؤدي اإلجراءات المعدلة وا لم
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 مة( )تت     ية والمطلوبات المال   للموجودات   القيمة العادلة  34
 
 مة()تت   قيمة العادلة لسل الهرمي لللعادلة والتسة ايمقياس الق

 
 المالية. للموجودات والمطلوبات غير  دلةامن الجدول القيم العل يتضة. ة والمتضمنة في البيانات الماليالعادل ظهر بالقيمةت ل لتيات المالية العادلة لألدوفيما يلي القيمة الدفترية والقيمة ا

 
 2021  2020 
  القيمة العادلة  رية القيمة الدفت  يمة العادلةالق ةالدفتري ةقيمال 

 وريةليرة س سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية 
      ماليةالات جودالـمـو

 22,719,574,543 22,719,574,543   41,866,257,103  41,866,257,103 لدى مصرف سورية المركزيأرصدة 

 9,245,839,884 9,245,839,884   33,052,297,281  33,052,297,281 لمصارف رصدة لدى ا أ

 166,174,411,526 166,174,411,526   362,627,530,113 362,618,872,390 إيداعات لدى المصارف  

 12,387,538,396 12,547,400,550   23,955,282,951 26,493,555,347 ي(تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصاف

 37,280,843,200 36,462,627,006   31,261,840,000 30,149,195,848 المطفأة   لفة جودات مالية بالتك مو 

 5,516,189,798 5,516,189,798   19,158,314,697  19,158,314,697 رى موجودات أخ 

 21,356,251,546 21,356,251,546  42,126,505,163 42,126,505,163 سورية المركزي  صرفوديعة مجمدة لدى م

 274,680,648,893 274,022,294,853  554,048,027,308 555,464,997,829 ة العادلة يمالقر محددة بغي يةودات المالمجموع الموج

      

      ات الماليةلمطلوبا
 20,382,697,562 20,382,697,562  49,876,450,445 49,876,450,445 ائع المصارف ود

 49,895,432,631 49,881,435,945  93,018,901,570 92,980,436,165 ودائع العمالء

 1,609,361,298 1,609,731,528  2,794,286,436 2,793,982,907 تأمينات نقدية

 71,887,491,491 71,873,865,035  145,689,638,451 145,650,869,517 ة بالقيمة العادلة المحددالمالية غير  طلوباتجموع المم
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 دارة المخاطرإ  35
 

 مقدمة  35.1

 إطار إدارة المخاطر

  ظيمي إلدارة المخاطر ن الت ل  الهيك 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 ية:  التالالرئيسية خاطر يتعرض البنك للم
 األفراد. ات وكلشرلئتمان لر اخاطم -1

 لصرف.سعار اوق وهي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأمخاطر الس -2

 المسبق.ع الدفمخاطر  -3

 مخاطر السيولة.  -4

 تشغيل.مخاطر ال -5

 مخاطر األعمال. -6

 لتزام.اإل طرمخا -7

المبينحول تعمعلومات    يقدم هذا اإليضاح المخاطر  لكل من  البنك  إدارة  وأ  بنكالراض  ة أعاله، كما يصف أغرض  اطر خالمطر 
 البنك لرأس المال. ة إداراإلضافة إلى خاطر بات المتبعة من قبلها لقياس وإدارة الموسياساتها واإلجراء

 وذلك من خالل اللجان وهي:  البنك يتعرض لهابعة إدارة المخاطر التي اومتع رة مسؤول بصورة عامة عن وضإن مجلس اإلدا
 التدقيق واللتزام  لجنة -

 كمة لحوا لجنة -

 ر خاطلجنة الم -

 حاتة المكافآت والترشيلجن -

 ة املخاطر  إدار   ةجلن

 دارة املخاطر إ رئيس

 دارة  املخاطر التشغيلية إ

خماطر السيولة   قسم  

 لسوق ا  إدارة خماطر
 السيولة و 

املراقبة  ات و املعلومقسم  
 ية االئتمان

 

 نية االئتما   خاطراملإدارة 

تابعة امل و   اساتلدر ا  سمق  

خماطر الفائدة    قسم
أسعار الصرف و   

 لشركات  اطر اخم   قسم

 والسياسات    املتابعة  سمق ة  ئالتجز   خماطر  قسم

 االنظمة   خماطر  قسم

ختطيط استمرارية    قسم
 العمل 

 

 حصيل التعة و قسم املتاب

 إلدارة جملس ا

 ئيس التنفيذي  الر 
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35
 

 )تتمة(  مقدمة  35.1

  )تتمة( رة المخاطردا ي إل نظيم هيكل الت ال 

مباشر   بشكل  اللجان  هذه  اإلتتبع  مجلس  التقدإلى  له  وترفع  ثالاارة  كل  أشهر  رير  واثة  األقل  تحويعلى  شامال    لتي  تقييما  
 مع السيناريوهات المتعددة.  دورية للمحافظ كافةال دهالجدراسات ع ة ملوبمطوآليات التحوط الللمخاطر

انية  ارية إلمكدوف اللوجستية واإلظر يئة كافة الامل مع اإلدارة التنفيذية للبنك المسؤولة عن تهتكر ومكبي  جان بشكلوتتعاون هذه الل
 خاطر. ذ توصيات إدارة المنفيت إلىإضافة  ،  ذلكة لوبوتقديم المعلومات المطل لها على أكمل وجهإدارة المخاطر بأعما قيام
 

 يجية إدارة المخاطر تاسترا 

جزأ من  ءا  ل يتز ه إدارة المخاطر ج في بحيث تصبح    تعزيز مراقبة اللتزام وتوفير نظام إداري متين   دف ة به فعال ة مخاطر  بناء إدار  -

ات البنك ل لكافة أنشطة وخدم عما أل ط ا عداد خط إ  لية عم  في سورية والجزء األهم  -ي من بنك قطر الوطن عمل اليومي لكل فرد ض ال 

 ككل.

بة التي يعمل بها قلافسية والمت لغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البيئة التن   طر لمخا سة ل رات مدروتحفيز اإلدارات على اتخاذ قرا  -

 لبنك.ا 

د من  رات المتخذة والتأك قرا ل ا ية  ورفع سوك  لبن ل ا عم ضل للتحديات التي تواجه  الل التقييم األف وتعظيم الربحية من خ   ين األداء تحس -

 كاليف. لتفض ا ر وخف الخسائ وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفي 

 صادر بديلة لألموال.وإيجاد م  ر السيولة ط لالزمة إلدارة مخا ا   خاذ الخطوات الحرص على تنويع مصادر أموال البنك وات  -

ا    - الخطوات  ال اتخاذ  الخطوط  لتحقيق  التجا فض أل   يضة عرلكفيلة  للمؤ لمم ا و رب  ل  الدولية  مع ارسات  والمنسجمة  المصرفية  سسات 

 لية. ية والدو التشريعات المحل 
 

 المخاطر إدارة  لجنة  لية ؤو مس 

 أن  توجب ي المخاطر.  إدارة  إلى رئيس  باإلضافة  ، اإلدارة  س مجل  أعضاء  من  تنفيذيين  غير  ء ضا أع  تضم  خاطر م  إدارة  لجنة  تشكيل  يتم 

 .المصرفية  مخاطر ال  في إدارة  الخبرة  وي ذ  ومن  دراية  لى ع  ة لجن ال  هذه  أعضاء  يكون 

 ،بنك لل  القائم  النشاط ب  طر المرتبطة إدارة المخا  سياسات  تحديد و  لرسم  بنك ال  في خاطر لم ا  رة إدا  مع  تواصل م  بشكل  وتقوم اللجنة بالعمل 

 يتم  زات تجاو  ألي  الفورية  ة لج ا مع لبا  العليا  رة دا اإل  قيام  ومتابعة  التأكد   .د مصرفي جدي  منت   أو  نشاط  بأي  المتعلقة  تلك  إلى  ة باإلضاف 

 بنك ل ا  يكون  قد  لتي ا  األزمات  وإدارة  الطوارئ  خطط  تقديم  مسؤولية  لجنة ال  عاتق  على  تقع  . المخاطر  إدارة  قبل  من  التقرير عنها 

 .جال الم ذا  به سورية المركزي  بنك قواعد  فقا  لمعايير بازل و و  للبنك  العليا  ة اإلدار  مع  بالتنسيق  لك ذ و  عرضة لها، 
 

 المخاطر إدارة  العليا في ة اإلدارة التنفيذي  ة ولي سؤم 

 .مستمر  شكل ب  بنك ال  لها  ض يتعرالتي   المخاطر  كافة  ومتابعة  إلدارة  الالزمة  البنى  كافة  إيجاد  ى عل  بنك ل ا  في  ليا الع  اإلدارة  تعمل 

 يضمن  بما  اضح و  ل شك ب  يات الح لص ا و  المسؤوليات  تحديد  على  اعدتس  تنظيمية  ومخططات  ات، إجراء  سياسات،  وضع  على  العمل 

 جهة  من  الداخلي  الضبط  نظام ويفعل  جهة،  نم  قساماأل  مختلف ن بي مصالح ال  في تعارض  أي  لتجنب  وذلك  والصالحيات  لمهام ا  فصل 

 ها ل يتعرض  قد  التي  المخاطر  أنواع  كافة  مواجهة  في  ر مباش  بشكل  ساهم ي  الذي  ر اإلداري األم  اصل و الت قنوات  يد تحد  ل خال  من  ثانية 

 .بنك ال 

 .ددة طر المح مخا ال سقوف  مع  يتفق  بما  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  المخاطر  ة إستراتيجي  نفيذ ت  لى ع  ل عم ال 
 

 اطرالمخ  إدارة  في  الداخلي  التدقيق  مديرية  مسؤولية 

 ههذ  ية قاللاست  دى م  المخاطر ومن  إلدارة  الزمة ال  األساسية  البنى  توفر  من  التأكد  لية مسؤو  خلي الدا  التدقيق  دارة إ  عاتق  على  ع تق  -

  دارة. اإل 

 المخاطر. إلدارة  مة العا  اسة السي  في  الواردة  واإلجراءات  باألنظمة  التقيد  مدى  من  التحقق  -

 . بنك ال  ات وعملي  ة أنشطةكاف  ستوى م  على  المتبعة  سها ا قي  وآليات  ر المخاط  على  التعرف  ة أنظم  وفعالية  كفاية  مدى  تقييم  -

 ها علي  التعرف  تم  التي  بالمخاطر  التحكم  سبيل  في  الموضوعة  ابة الرق  ءات را وإج  لي داخ ل ا  الضبط  أنظمة  وفعالية  اية كف  مدى  تقييم  -

 . المخاطر  هذه  اس قي  ة صح  من  كد والتأ 



 سورية ش.م.س.ع  – الوطني بنك قطر 

 ماليةلا  اناتالبي  وليضاحات حإ
 2021األول  نونكا 31

 

73 

 )إدارة المخاطر )تتمة  35
 

 )مة )تتمة مقد  35.1
 

 لتزام ل رة مخاطر ا ية إدا عمل 

ي لسيما المصرفي والمال عمل  ة لل م لناظت ا يعا ر ش زام البنك بالقوانين والتام مسؤولية التأكد من التمخاطر اللتز ق إدارة تقع على عات -

يم ق السل لكفيلة بالتطبي تقديم المشورة القانونية واإلجرائية ا وعليها  ي،  المركز ية  سورصرف  الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وم 

 ا .ن قانو هم  عملل  الموظفين على ما هو ناظم   ت، وهي المسؤولة عن تدريب ليه التشريعا ما تنص ع واإلجراءات وفقا  ل   لألعمال 

اإلإيما - مجلس  من  لتطنا   قاعدة  وضع  في  الحوكمة  دليل  بأهمية  البندارة  المسور  في  وتحسيتقبك  في  ل  الثقة  وتدعيم  أداءه  ن 

النقد    لسترشادي الصادر عن مجلسمع الدليل ا  اٍم كاملدليل الحوكمة بانسج  ، تم صياغةساهمينالمودعين والم  نشاطاته أمام

تعلي وعن  هاموالتسليف  وواألراق  واأل  يئةت  المالية  اللسواق  مراقبة  دائرة  وتقوم  بازل،  لجنة  بمإرشادات  مدىتزام   تابعة 

 بدليل الحوكمة.لتزام ال

المخاطر ع - إدارة  بالوتعمل  لل  الئتمانيةمخاطر  لى اإلحاطة  وفقا   كامل  وادراسات وبشكل  بذلك،  المتابعات  الخاصة  لتوصيات 

إدا إضا البدء بأعمال  اللية  تشغيلطر امخاال   ةرفة  إلى  م  ل  لرسحوادث ودراستها وإنشاء قاعدة بيانات لها وصومن خالل جمع 

وتقلبات الفائدة  سوق لسيما ألسعار  لد لمخاطر ات الجهدراسات اختبارالها، وأخيرا  تم البدء أيضا  بتفعيل    التحوط  هاتسيناريو

 والسيولة.  الصرف وأثرها على المحفظةسعر 

اعات لقطمتعلقة باضيات ال، ومن أهمها الفر2بالمخاطر وفق معايير بازل  هد فيما يتعلق  الج  ارات باخت  راءبمج  ككما يقوم البن -

 ات.قتصادية، المناطق الجغرافية، والضمانال

 

 ير رنظمة التقااطر وأقياس المخ

المخ قتتم مراقبة  الماطر من  إدارة  عليها من خبل  والسيطرة  المسموخاطر  الحدود  نولك  بها  حالل مراقبة  المخاطر. أنوامن    عل  ع 

لتركيز على  ضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع ايطة باإللمحلمختلفة االسوق اكس هذه الحدود استراتيجية عمل البنك وعوامل وتع

نجم ت قد    لتية ا عقالمبكر على المخاطر المتوة للبنك وتحليلها للتعرف  ارات المختلفمن اإلد  ويتم جمع المعلومات  لية معينة.عات ماقطا

هذه  عنها تعرض  ثم  الم.  واللجان  البنك  إدارة  مجلس  على  وا المعلومات  المختصة  إباشلرئيس  لكل  ذات  ر  العمل  إدارات  من  دارة 

 العالقة. 

تدقيق عمكم يتم  إا  المخاليات  قبلطدارة  إد   ر بشكل دوري من  المخاطر  لجنة  اارة  كفاية  المتخذة وذلك من خالل فحص  إلجراءات 

 اقشة نتائ  التدقيق مع إدارات البنك.طلوبة. ويتم منالم اءاتراإلجم بتزالومدى ال

 المخاطر تخفيض 

ة المراكز ذة إلدارنين واألنظمة النافاشى مع القوا يتمامالية أخرى بم  ة المخاطر، يتم استخدام مشتقات وأدواتية إدارعملكجزء من  

أسعارال في  التغير  األجنب  ناتجة عن  والعمالت  الديم  يوتق  .تمانلئوا  ةيالفائدة  قبل  دائرة المخاطر  تقوم  في عمليات تحوط. كما  خول 

يذ عمليات تحوط فم البنك بتن، يقوتحوط غير فعالةتحوط بشكل شهري، وفي حالة وجود عمليات  ليات العمة فعالية  بمراقب  المخاطر

 لعمليات.فيف أثر هذه ااسبة لتخمن

 مانئت مخاطر اال     35.2

الئتمان اطر  مخاب  تتمثل مخاطر  لخنلبتعرض  حال  ك  في  مالية  مسائر  أداة  في  المقابل  الطرف  أو  العميل  يتمكن  الوفاء   الية لم  من 

بصورالتزامب المخاطر  تلك  وتنشأ  التعاقدية،  قروض  اته  من  أساسية  البنوتة  والب  كسليفات  العمالء  األخإلى  األورانوك  ومن  ق رى 

 المالية الستثمارية.

مخاطر بمدارة  البنك  طتمالئا  ويقوم  عن  الستثماراالت  قرين  في  ونويع  المال  رأس  أسواق  وفي  والسندات  األسهم  في  شطة األن ت 

عين. ويقوم قتصادي مل محددة أو نشاط امضمن منطقة عء  مجموعة من العمال  تمويلية لتفادي تركز المخاطر مع أحد أوية والنالئتما 

 العقارات واألسهم.   قدية، السندات، رهنالن ىعلمانات الضمل شتكلما كان ذلك ضروريا . وتبنك بالحصول على ضمانات ال
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 )إدارة المخاطر )تتمة     35
 

 تتمة()  ئتمان مخاطر اال    35.2

  ئتمان فيما يلي:مخاطر اليض يقوم بها البنك لتخفويمكن تلخيص أهم اإلجراءات التي 

 المتعلقة بذلك.  تمانيالئطر ت الخعدلد مديوك قبل التعامل معهم، وتحتمانية عن العمالء والبنالدراسات الئإعداد    -

 في حالة تعثر العمالء أو البنوك.  أقد تنشخاطر التي مالحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم ال   -

وى ستاض بالقيمة على كل من الملئتمانية وتقدير النخفهم المالية وايم مراكزوالبنوك بهدف تقي  ءة للعمالوريمتابعة والدراسة الدال   -

 .ميعيلتجردي واالف

 تركيز المخاطر.  فيا  لمختلفة تال على قطاعات  صارفالموالتسليفات واألرصدة لدى وزيع محفظة القروض ت   -

 
 نية  والتحسينات االئتماالضمانات المحتفظ بها 

 

ير  ايلمع نات وفقا  ضمالا ولل على ضمانات حيث يتم قبطر الئتمان منها الحصوسات لتخفيف مخاليب ومماربنك على عدة أساليعتمد ا
 سس معتمدة.وأ

 نواع الضمانات هي:وأبرز أ

 ي السكنية والعقارات والضمانات النقدية. نللمبا الرهونات  :بالنسبة للقروض التجارية •

 . ضمانات النقديةرواتب والاني السكنية والبونات للمالره  بالنسبة لألفراد: •
القيمة اإلدارة  التفاقية، ويتم  لشرو  ا  وفق  ةات إضافيمانضب  طلالسوقية للضمانات ويتم    تراقب  للضمانات ط  السوقية  القيمة  مراجعة 

 .الشأن بهذا يالمركز فالمصر لمتطلبات ووفقا   سنوي بشكل . وذلكالمتوقعة ئر الئتمانيةاص الخسكفاية مخص خالل دراسة
 
 

 يف الداخلي نظام التصن
 

لدرجات التصنيف الداخلي    وفقن  منفصل للزبائ  تقييمجراء  ك بالبنايقوم    .نكلبا في  ة  نماذج التصنيف الداخلي مخاطر الئتمان    ير قسميد

  ن لها أثر علىوتي قد يكقترض اللومات خاصة بالمى معلومات نوعية وكمية  باإلضافة إلى مععل  ماذجتشتمل الن  .10الى    1من  

 نيف الخارجية. التص التوك  عللعميل م ليخ لداا التصنيف البنك بمقارنة وعندما يكون متاح يقوم لى ما سبق فة ا إضا سلوكه.
 

 ( ركز المالي الم يان  ب ة )خارج  ي بالعمليات التجار خاطر االئتمانية المتعلقة  الم 
 

بأداء   نكالبتلزم هذه التسهيالت  اجات العمالء،  لتلبية احتي  ادات وتعهداتملت واعتة من كفاعمليات التجاريبتقديم خدمات ال  البنكقوم  ي

بالني عابدفعات  يتعن  ة  هتحم  مالئه.  الصيل  للشروطذه  وفقا   ال  دفعات  بنفس  التسهيالت  هذه  تتسم  عليها.  الئ مالمتفق  نية تماخاطر 

 الرقابية.   اإجراءاتهو البنك  باع نفس سياساتللقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر بمت
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 ))تتمة  المخاطر   إدارة        35
 

 مة( )تت  ئتمان خاطر اال م   35.2

التا  الجدول  ال )بعد مخصص الخسائر الئ  ئتمان ل ر ا ضات لمخاط تعر ال   لي يوضح  المخاطر  متوقعة وقبل الضمانات  تمانية  ومخففات 
 :رى( األخ 

 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية  

    لمالي المركز ابنود داخل بيان 

 22,719,574,543   41,866,257,103 مركزيف سورية الصرأرصدة لدى م
 9,245,839,884   33,052,297,281 ف صارمالأرصدة  لدى 

 166,174,411,526   362,618,872,390 يداعات لدى المصارف إ
 12,547,400,550   26,493,555,347 بالصافي(شرة )ية مبامانائت تسهيالت
 118,059,929   1,556,715,845 فراد األ

 1,956,453,616   3,750,148,029 العقارية القروض 
 3,710,387,114   15,851,208,607 طةتوسالمو يرةغلصالمؤسسات ا

 6,762,499,891   5,335,482,866 الشركات الكبرى
 36,462,627,006   30,149,195,848 مطفأة فة البالتكلية مال موجودات
 5,516,189,798   19,158,314,697 ت أخرىموجودا

 21,356,251,546   42,126,505,163 سورية المركزي  يعة مجمدة لدى مصرفود

 555,464,997,829  274,022,294,853 

    ن المركز المالي بنود خارج بيا

 2,090,510,913   3,850,549,015 الكفالت: 
 1,665,369,512   3,392,026,408 حسن تنفيذ 

 103,661,129   95,593,601 دفع
 321,480,272   362,929,006 أخرى 

 -      - غلةستئتمانية مباشرة غير مسقوف تسهيالت ا
 699,149,096   1,919,351,658 ةر مباشرة غير مستغلية غيسهيالت ائتمانتقوف س

 5,769,900,673  2,789,660,009 

 276,811,954,862  561,234,898,502 اطر اإلئتمانيةلي المخإجما
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 ))تتمة  ر ط رة المخاإدا  35
 

 ان )تتمة( ئتم مخاطر اال  35.2
 

 ية المتوقعة:ئتمانالتعرضات االئتمانية والخسائر االمقابل نات  دلة للضمالعاة ايمتوزيع الق
 

 ض اجمالي قيمة التعر  2021

 في التعرض بعد صا لقيمة العادلة للضمانات ا
 الضمانات 

 االئتمانية   الخسائر
 ة الضمانات قيم ي إجمال أسهم  ات عقار ت نقدية امينا ت المتوقعة 

         رة سورية لي ليرة سورية  ليرة سورية  رية ليرة سو ة ورية س ير ل ية ليرة سور ة سورية لير  

        ركز المالي  ن المبنود داخل بيا

 36,381,263 41,902,638,366 - - - - 41,902,638,366 زيرصدة لدى مصرف سورية المرك أ
 136,081,922 33,188,379,203 - - - - 33,188,379,203 لدى المصارف صدة  أر
 73,927,610 362,692,800,000 - - - - 362,692,800,000 لمصارف ى الد ات يداع ا

        مانية المباشرة االئتالتسهيالت 
 8,635,663 324,619,316 1,246,381,424 - 1,246,381,424 - 1,571,000,740 لألفراد   

ة قروض العقاري ال    3,750,524,826 - 3,039,937,460 44,517,133 3,084,454,593 666,070,233 376,797 
 5,435,161,339 17,921,283,627 4,846,855,718 - 4,841,555,006 5,300,712 22,768,139,345 الشركات الكبرى   

والمتوسطة شركات الصغيرة  ال    15,984,251,478 356,403,197 15,006,281,116 367,982,867 15,730,667,180 253,584,298 85,545,802 
 5,945,299 30,155,141,147 - - - - 30,155,141,147 أة لفة المطفلتكبا  ية مال موجودات 

 - 19,158,314,697 - - - - 19,158,314,697 موجودات أخرى 

 - 42,126,505,163 - - - - 42,126,505,163 ي زالمرك ديعة المجمدة لدى مصرف سوريةالو 

 573,297,694,965 361,703,909 24,134,155,006 412,500,000 24,908,358,915 548,389,336,050 5,782,055,695 

        مركز المالي  نود خارج بيان الب
        ت : كفاال 
 450,599 20,000,000 76,044,200 - 24,936,938 51,107,262 96,044,200 دفع

 6,272,832 1,744,802,723 1,653,496,517 - 819,656,993 833,839,524 3,398,299,240 حسن تنفيذ
خرى أ  363,850,000 69,435,859 110,482,386 - 179,918,245 183,931,755 920,994 

 - - - - - - - غير مستغلة  مباشرة نيةالت ائتماسقوف تسهي 

 1,580,738 1,792,086,013 128,846,383 - 52,990,281 75,856,102 1,920,932,396 مباشرة غير مستغلة  ير غ سقوف تسهيالت ائتمانية  

 5,779,125,836 1,030,238,747 1,008,066,598 - 2,038,305,345 3,740,820,491 9,225,163 

 5,791,280,858 552,130,156,541 26,946,664,260 412,500,000 25,142,221,604 1,391,942,656 579,076,820,801 المجموع 
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 ))تتمة  طر ادارة المخ إ  35
 

 تمان )تتمة( ئ مخاطر اال  35.2
 

 ة(:)تتم ية المتوقعةئتمانالتعرضات االئتمانية والخسائر االمقابل ت  ماناعادلة للضال يمةلقتوزيع ا

 رض عالت اجمالي قيمة  2020

 لعادلة للضمانات القيمة ا

صافي التعرض بعد  
 اناتالضم

  الخسائر الئتمانية
 أسهم راتعقا تامينات نقدية المتوقعة 

الي قيمة  إجم
 تالضمانا

 ورية ليرة س ليرة سورية  ليرة سورية  ة سورية يرل يرة سورية ل ة وري س ليرة ة سورية رلي  
        

        بنود داخل بيان المركز المالي  

 22,366,060 22,741,940,603 - - - - 22,741,940,603 ى مصرف سورية المركزي أرصدة لد 
 57,899,321 9,303,739,205 - - - - 9,303,739,205 أرصدة  لدى المصارف 

 33,812,474 166,208,224,000 - - - - 166,208,224,000 ف ر لدى المصاات داعاي 
        التسهيالت الئتمانية المباشرة

د لألفرا    130,194,711 8,707,299 71,787,905 - 80,495,204 49,699,507 7,060,240 
 18,264,962 - 1,974,718,578 62,595,705 1,912,122,873 - 1,974,718,578 القروض العقارية   
ت الكبرى الشركا    15,438,626,899 - 6,036,840,518 349,904,295 6,386,744,813 9,051,882,086 3,061,179,026 

طة لمتوس الشركات الصغيرة وا    3,809,117,706 - 3,753,623,060 - 3,753,623,060 55,494,646 59,031,475 
 3,232,410 36,465,859,416 - - - - 36,465,859,416 لمطفأة بالتكلفة ا دات مالية موجو

 - 5,516,189,798 - - - - 5,516,189,798 جودات أخرى مو

 - 21,356,251,546 - - - - 21,356,251,546 مدة لدى مصرف سورية المركزي جالمالوديعة 

 

282,944,862,462 8,707,299 11,774,374,356 412,500,000 12,195,581,655 270,749,280,807 3,262,845,968 

        مركز المالي  ود خارج بيان البن 

        كفالت : 

 413,071 25,850,918 78,223,282 - 20,467,342 57,755,940 104,074,200 دفع
 5,027,134 867,873,316 802,523,330 - 305,972,764 496,550,566 1,670,396,646 حسن تنفيذ

 2,240,728 194,703,392 129,017,608 - 65,015,456 64,002,152 323,721,000 أخرى 
 - - - - - - - تغلة سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مس

 481,075 639,084,450 60,545,721 - 31,818,814 28,726,907 699,630,171 غير مستغلة اشرة وف تسهيالت ائتمانية غير مب سق

 2,797,822,017 647,035,565 423,274,376 - 1,070,309,941 1,727,512,076 8,162,008 

 3,271,007,976 272,476,792,883 13,265,891,596 412,500,000 12,197,648,732 655,742,864 285,742,684,479 المجموع 
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 ))تتمة  طر ة المخاإدار  35
 

 ئتمان )تتمة( اال مخاطر   35.2
 

 المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:نية المتوقعة  ئتماخسائر اال وال ية  ان تعرضات االئتمالقيمة العادلة للضمانات مقابل ال  زيع تو 
 

 ة التعرض ماجمالي قي 2021

التعرض بعد  صافي   انات للضم يمة العادلة  الق
 الضمانات 

الخسائر االئتمانية  
 نات لضماا إجمالي قيمة  أسهم  عقارات  دية تامينات نق توقعة الم

 رة سورية لي ة سورية لير  ية يرة سورل ة وريس  ليرة ية رة سورلي ليرة سورية  ليرة سورية  
        

          بنود داخل بيان المركز المالي 

        ة المباشرة مانيسهيالت االئتالت
 5,499,118 11,148,348 - - - - 11,148,348 لألفراد   

عقارية القروض ال    -     - - - - - - 
 5,379,165,678 17,371,138,133 27,613,466 - 27,613,466 - 17,398,751,599 الشركات الكبرى   

 56,38941,9 89,453,451 - - - - 451389,45, الشركات الصغيرة والمتوسطة   

 17,499,353,398 -     27,613,466 - 27,613,466 17,471,739,932 5,426,621,185 
        

        ان المركز المالي  ج بيربنود خا 

 - - - - - -     - :   كفاالت
 - - - - - -     - دفع
سن تنفيذح  19,500,000 19,500,000 - - 19,500,000 - - 

 - - - - - - - أخرى 
 - - - - - - - تمانية مباشرة غير مستغلة تسهيالت ائقوف س

 - - - - - - - ة غير مستغلة غير مباشر   الت ائتمانية وف تسهي سق 

 19,500,000 19,500,000 - - 19,500,000 - - 

 5,426,621,185 17,471,739,932 47,113,466 - 27,613,466 19,500,000 17,518,853,398 وع مجمال
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 ))تتمة  ر ط مخاإدارة ال  35
 

 ئتمان )تتمة( مخاطر اال  35.2
 

 :( ة م )تت  ة المدرجة ضمن المرحلة الثالث خسائر الئتمانية المتوقعة  ت الئتمانية وال تعرضالعادلة للضمانات مقابل ال القيمة ا   زيع تو 
 

 تعرض الي قيمة جمالا 2020

د  في التعرض بعاص القيمة العادلة للضمانات 
 الضمانات

نية  ائر الئتماالخس
 ت ا قيمة الضمان إجمالي  أسهم عقارات تامينات نقدية عة المتوق

 ليرة سورية  ية سورليرة  ليرة سورية  ة سوري  ليرة ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

        مالي  ز اللمركيان ال ب داخد بنو

        شرةاالتسهيالت الئتمانية المب 
 5,637,079 10,711,623 - - - - 10,711,623 لألفراد   

 - - - - - - - القروض العقارية   
لشركات الكبرى ا    8,608,091,559 - 82,840,398 - 82,840,398 8,525,251,161 2,926,871,259 

ة متوسطوالرة  غي الشركات الص    81,589,809 - - - - 81,589,809 41,890,692 

 8,700,392,991 - 82,840,398 - 82,840,398 8,617,552,593 2,974,399,030 
        

        مالي  لان المركز ابنود خارج بي 

        كفالت : 

 - - - - - - - دفع
 - - 19,500,000 - - 19,500,000 19,500,000 حسن تنفيذ

رى أخ  - - - - - - - 
 - - - - - - - تغلة ستسهيالت ائتمانية مباشرة غير م وف سق

 - - - - - - - اشرة غير مستغلة غير مب نية هيالت ائتماسقوف تس

 19,500,000 19,500,000 - - 19,500,000 - - 

 2,974,399,030 8,617,552,593 102,340,398 - 82,840,398 19,500,000 8,719,892,991 وع المجم
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 ))تتمة  طر مخاإدارة ال   35
 

 مان )تتمة( ت ئ مخاطر اال   35.2
 

 الديون المجدولة 
 

أي  لة  جدوم  لم تتتحت المراقبة،    كديونا  وتم تصنيفه  صوليةير العاملة بموجب جدولة أُ إطار التسهيالت الئتمانية غ  ن لة واخرجت مُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عامسبق وأن  التي    ديونلهي تلك ا
 . 2020 وفي  2021م عاي الديون ف

 

 
 ا هالديون المعاد هيكلت 

 

تحت المراقبة،   كديون ا  وتم تصنيفه   سماح، ض األقساط أو تمديد فترة ال يالت الئتمانية أو تأجيل بع سه لة عمر الت الئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطا   تسهيالت ال   ع دة الهيكلة إعادة ترتيب وض يقصد بمعا 
 . 2020  كانون األول   31ي  ف   سورية رة  ي ل   2,848,537,620رية مقابل  ليرة سو 169,151,209  مبل    2021األول  كانون    31ما في  ا ك كلته المعاد هيون  لدي ا   بلغت 

 

 
 :افيهة الخسائر الئتماني مخصص يرا  والتي تغسابق مالية التي تم تعديل تصنيفهاقيمة الدفترية للموجودات الال اهنالي أديوضح الجدول الت

 
 ديل عد التعب  ل تعديقبل ال  

  
  جمالي القيمة الدفتريةإ

تمانية المتوقعة الخسائر االئ
  يمة الدفتريةمالي القإج  المقابلة 

عة الخسائر االئتمانية المتوق 
 لة المقاب

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   
( ويتم قياس 2/3عادت إلى )المرحلة  الت التيهيسالت
لحياة التي تم  ة المتوقعة بناء  على مدى ايان ئر الئتمساالخ

 حدة.عالجها مرة وا

 

460,500,770  40,887,332  169,151,209  2,423,779 
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 ))تتمة  طر إدارة المخا 35
 

 )تتمة(   ئتمان مخاطر اال  35.2
 

 كز الجغرافيالتر 
 

 : لجغرافي ا   ئتمانية حسب التوزيع كز في التعرضات ال لترالي ا لت يوضح الجدول ا 
 

 داخل القطر  2021
وسط دول الشرق األ
 المجموع األخرى

 ليرة سورية  ليرة سورية  ورية يرة سل 
    

  41,866,257,103     -   41,866,257,103  ركزيم لرف سورية امص دىأرصدة ل 

  33,052,297,281   19,007,029,281   14,045,268,000  مصارف أرصدة لدى ال

  362,618,872,390   360,119,041,755   2,499,830,635  رف ت لدى مصاإيداعا

  26,493,555,347     -   26,493,555,347  لصافي(تمانية مباشرة )بايالت ائتسه

  1,556,715,845     -   1,556,715,845  اد  ر األف 

  3,750,148,029     -   3,750,148,029  وض العقاريةالقر 

  15,851,208,607     -   15,851,208,607  سطةلشركات الصغيرة والمتو ا 

  5,335,482,866     -   5,335,482,866  لكبرىشركات ا ال 

  30,149,195,848   30,149,195,848     -  طفأة ملبالتكلفة اية لاموجودات م

  19,158,314,697   18,828,260,189   330,054,508  موجودات أخرى

  42,126,505,163     -   42,126,505,163  كزي المر أ رية سو  مصرف  لدى  وديعة مجمدة 

 127,361,470,756  428,103,527,073  555,464,997,829  

 

 

 

 المجموع  ل الشرق األوسط األخرىدو داخل القطر 2020

 ريةورة سلي ليرة سورية ةوريليرة س 

    

 22,719,574,543 - 22,719,574,543 كزيالمرف سورية أرصدة لدى مصر

 9,245,839,884 1,997,289,834 7,248,550,050 رف المصا دىأرصدة ل 

 166,174,411,526 166,174,411,526 - إيداعات لدى مصارف 

 12,547,400,550 - 12,547,400,550 لصافي(ائتمانية مباشرة )با تسهيالت

 118,059,929 - 118,059,929 األفراد  

 1,956,453,616 - 1,956,453,616 قروض العقارية ال

 3,710,387,114 - 3,710,387,114 كات الصغيرة والمتوسطةلشرا

 6,762,499,891 - 6,762,499,891 رىالكب الشركات

 36,462,627,006 36,462,627,006 - لمطفأة ة االتكلفلية بموجودات ما

 5,516,189,798 5,325,547,690 190,642,108 دات أخرىموجو

 21,356,251,546 - 21,356,251,546 المركزي  ريةسو مصرف لدى وديعة مجمدة

 64,062,418,797 209,959,876,056 274,022,294,853 
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 ))تتمة  طر خاإدارة الم 35
 

 ئتمان )تتمة( مخاطر اال  35.2
 

 لتركز حسب القطاع االقتصاديا 
 

 :تصاديئتمانية حسب القطاع القرضات العول التالي التركز في التالجديبين 
 

 المجموع  ىأخر خدمات  -أفراد  عقارات  رة جات صناعة  الي م 2021
 رية وليرة س  ورية ة س ير ل ليرة سورية  رية ليرة سو ة ليرة سوري ورية ليرة س  ليرة سورية  

        
 41,866,257,103 - - - - - 41,866,257,103 صرف سورية المركزي م  أرصدة لدى

 33,052,297,281 - - - - - 33,052,297,281 المصارف صدة لدى  رأ

 362,618,872,390 - - - - - 362,618,872,390 يداعات لدى مصارف إ

 26,493,555,347 5,169,455,765 2,673,776,190 3,750,148,030 5,717,852,179 9,182,323,183 - اشرة )بالصافي(تمانية مب سهيالت ائ ت 

 30,149,195,848 - - - - - 30,149,195,848 لمطفأة لتكلفة ااموجودات مالية ب 

 19,158,314,697 149,489,928 17,739,957 20,386,134 50,956,096 54,721,516 18,865,021,066 جودات أخرى مو

 42,126,505,163 - - - - - 42,126,505,163 لمركزي ا ى مصرف سورية  جمدة لد يعة م ود 

 528,678,148,851 9,237,044,699 5,768,808,275 3,770,534,164 2,691,516,147 5,318,945,693 555,464,997,829 

 

 المجموع  أخرى  خدمات   -أفراد   عقارات ةتجار صناعة مالي 2020
 رة سورية لي  سورية يرة ل ليرة سورية  ليرة سورية  ة ليرة سوري  ية سورة لير يرة سورية ل 

        

 22,719,574,543 - - - - - 22,719,574,543 صدة لدى مصرف سورية المركزي أر

 9,245,839,884 - - - - - 9,245,839,884 ف لدى المصار  أرصدة

 166,174,411,526 - - - - - 166,174,411,526 ات لدى مصارف عإيدا

 12,547,400,550 2,199,605,716 654,317,977 1,956,457,272 4,017,291,609 3,719,727,976 - انية مباشرة )بالصافي(تسهيالت ائتم

 36,462,627,006 19,486,521,284 - - - - 16,976,105,722 المطفأة موجودات مالية بالتكلفة 

 5,516,189,798 93,769,794 4,928,513 20,115,559 58,727,376 48,068,873 5,290,579,683 موجودات أخرى 

 21,356,251,546 - - - - - 21,356,251,546 ة المركزي ى مصرف سوري ة مجمدة لد وديع 

 241,762,762,904 3,767,796,849 4,076,018,985 1,976,572,831 659,246,490 21,779,896,794 274,022,294,853 
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 ))تتمة  طر خاإدارة الم 35
 

  السوق مخاطر   35.3
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 
لمالبن   عرضيت الخك  السوق  بمعخاطر  ااصة  تبادل  الفائدة ومعدلت  ادلت  وأسعارلعمالت  الناتج  ألجنبية  المال  ة عن  أدوات رأس 

للمرالالبنك تقييم داخ  بقة. ويطوالعام السوق الخاصة  ت  متغيرا السوق  لتقدير مخاطر  المحتفظ بي  الكز  قصى من األ  حدها ولتقدير 
ضمن   مخاطر وإبقائهاى هذه التغيرات السوق بهدف السيطرة علعلقة بملفتراضات المتمن اموعة  مج  ائر المتوقعة اعتمادا  علىالخس

 . اقبتها يوميا  مروالتي يتم  الحدود المسموح بها

 البنك الفائدة في سجالتر ر أسعامخاط
الف أسعار  مخاطر  مخاطر  تعكس  أسعاائدة  في  قدالفر  التغير  التي  المستق  ائدة  األرباح  على  للببليتؤثر  أة  انك  القيمة  على  لعادلة  و 

الماليل هةألدوات  إدارة  ويتم  المخ.  رئيساذه  بصورة  فجوات  يطر  مراقبة  الفائة عن طريق  على  دةأسعار   معتمدة حدود    بالحصول 
صي ر وتوخاطدورية إلى لجنة إدارة المتقاريرها ال  رفعوتم بهذه الحدود  اطر اللتزاالتسعير. وتراقب إدارة المخ  ةبقا  لفئات إعادمس
 رة.  لس اإلداالنتائ  إلى مجب
 

 حساسية أسعار الفائدة 
اسية بيان الدخل باألثر سثابتة. وتتحدد حرى  ل األخالعوامع بقاء كافة  م  عار الفائدةية التغير المحتمل في أسسول التالي حسادبين الجي

تغيراالنا عن  معت   في  مفترضة  على  ت  دلت  لمدة  الفائدة  الفوائد  إيراد  اع واحد  سنةصافي  معدلة  على  فائ  تمادا  عائم سعر  دة 
غير في إيرادات التصافي    كية هولى حقوق الملع  يكون األثر  ر أدوات التحوط وبالتاليثبما في ذلك أ  ةالمالي  للموجودات والمطلوبات

 ة الدخل: لفوائد بعد استبعاد أثر ضريبا
 
 % 2ر الفائدة  للتغير في سع دة  ائ خاطر أسعار الف م 

 

    % 2زيادة  

 2020  2021 السورية رات الليب

 الفجوة التراكمية   عملة ال
بح  رعلى ال األثر

 ة قبل الضريب
األثر على حقوق  

 اكمية  ترالفجوة ال  الملكية 
لربح  على ا  األثر
 الضريبة بل ق

ى  لاألثر ع
 حقوق الملكية 

 ليرة سورية  رية ليرة سو ورية ة سيرل  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

        

 (172,775,402) (230,367,203) (11,518,360,139)  (276,428,411) (368,571,214) (18,428,560,717) رية رة سولي

 184,672,996 246,230,661 12,311,533,067  760,926,835 1,014,569,114 50,728,455,686 ر أميركيدول

 1,420,308 1,893,744 94,687,193  (3,081,356) (4,108,474) (205,423,708) رويو

 2,725 3,633 181,671  25,679 34,238 1,711,924 ترليني جنيه اس

 145,577,864 194,103,819 9,705,190,928  278,587,127 371,449,502 18,572,475,122 أخرى  تعمال

        

        % 2انخفاض 

 2020  2021 لليرات السورية اب

 الفجوة التراكمية   العملة 
  لربحعلى ا ثر األ

 قبل الضريبة 
وق  ألثر على حق ا

   الفجوة التراكمية   الملكية 
على الربح  ثر األ
 بل الضريبة ق

األثر على  
 الملكية حقوق 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ة ي ليرة سور  ية رة سورلي رية يرة سول ة سورية يرل 
        

 172,775,402 230,367,203 (11,518,360,139)  276,428,411 368,571,214 (18,428,560,717) سورية  ليرة

 (184,672,996) (246,230,661) 12,311,533,067  (760,926,835) (1,014,569,114) 50,728,455,686 ولر أميركيد

 (1,420,308) (1,893,744) 94,687,193  3,081,356 4,108,474 (205,423,708) يورو

 (2,725) (3,633) 181,671  (25,679) (34,238) 1,711,924 رليني استه  جني

 (145,577,864) (194,103,819) 9,705,190,928  (278,587,127) (371,449,502) 18,572,475,122 عمالت أخرى 
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 ))تتمة  ر ط إدارة المخا 35
 

 ة()تتم   السوق مخاطر   35.3
 

 عمالتمخاطر ال
 

ااة  أدتمثل بتذبذب قيمة  ت اللينبيةجالعمالت األلتغيرات في أسعار صرف  مالية بسبب  البنك  الرئيسية له،  رة  . يعتبر  السورية العملة 

تتجاوز المستويات   المراكز لن  للتأكد من أ  ل يوميمراكز بشكالتتم مراقبة  د لمراكز العمالت وبوضع حدو  إلدارةلس اويقوم مج

أثر اة لسيمعداد تحليل الحساالبنك ب  المحددة. يقوم ي  ل فحال حدوث تغير معقوفي    رباح والخسائلتغيرات على صافي األرمراقبة 

ا بقية  بقاء  مع  الصرف  يمثاب  لمتغيراتأسعار  المبل تة.  الجدول    ثل  في  الالأدناه صافي  السالب  بيان  متوقع  نخفاض  أو   ل الدخفي 

 بح المتوقع:صافي الرلكية بينما يمثل المبل  الموجب محقوق ال

 % 10يادة في سعر الصرف الت: أثر الز لعم ا   مخاطر 

 

        % 10زيادة 

 2020  2021 الليرات السورية ب

 طع مراكز الق العملة 

ح  على الرب األثر
 الضريبة قبل 

 حقوق على ألثرا
 كز القطع رام  الملكية 

لربح  على ا  األثر
 بة ل الضريقب

 حقوق ىلع األثر
 الملكية 

 ليرة سورية  سورية ليرة  سورية  يرةل  ليرة سورية  ليرة سورية  ية ليرة سور 

        

 20,620,253,144 20,620,253,144 206,202,531,440  41,316,714,088 41,316,714,088 413,167,140,880 نيوي( )ب ي  ك دولر أمير 

 (567,633,122) (756,844,163) (7,568,441,630)  (4,264,837,212) (5,686,449,616) (56,864,496,156) غيلي( )تش   لر أميركي دو 

 (3,819,404) (5,092,538) (50,925,380)  17,115,655 22,820,873 228,208,731 يورو 

 13,740 18,320 183,203  128,394 171,192 1,711,924 استرلينيجنيه 

 730,529,481 974,039,308 9,740,393,076  4,686,329,883 6,248,439,844 62,484,398,441 ى العمالت األخر

        

 % 10سعر الصرف ر العمالت: أثر النقصان في  مخاط 

    % 10  خفاضان

 2020  2021 رات السوريةليبال

 كز القطع مرا عملة ال
  على الربحاألثر 

 قبل الضريبة 
 ققوح على األثر

 طع كز القمرا  الملكية 
لربح  ر على ا األث

 ضريبة لقبل ا 
 حقوق على األثر

 كية المل

 ورية ليرة س ليرة سورية  رة سورية لي  رة سورية لي ية ليرة سور رية ليرة سو 
        

 (20,620,253,144) (20,620,253,144) 206,202,531,440  (41,316,714,088) (41,316,714,088) 413,167,140,880 ( وي )بني ولر أميركي  د 

 567,633,122 756,844,163 (7,568,441,630)  4,264,837,212 5,686,449,616 (56,864,496,156) تشغيلي( )   ميركي دولر أ 

 3,819,404 5,092,538 (50,925,380)  )17,115,655( )22,820,873( 228,208,731 يورو 

 (13,740) (18,320) 183,203  (128,394) (171,192) 1,711,924 رلينيجنيه است

 (730,529,481) (974,039,308) 9,740,393,076  (4,686,329,883) (6,248,439,844) 62,484,398,441 خرى الت األالعم
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 ))تتمة  طر دارة المخاإ  35
 

 ة()تتم   السوق مخاطر   35.3

 

   تسعير الفائدة  وة إعادة فج 

 أقرب.  أيهما    ستحقاق الفائدة أو ال ر  إعادة تسعي  فترات تم التصنيف على  ي 
 

 دون الشهر  2021
  3من شهر إلى 
 أشهر 

 أشهر   3 من
 أشهر  6إلى 

 ر شهأ  6من 
 أشهر  9لى إ

 أشهر   9 من
 شهر  12 إلى

 لى نة إ من س
 نتينس

 من سنتين 
 سنوات  3 إلى

 سنوات   3ن م
 سنوات  4إلى 

 نوات س  4من 
 سنوات  5 إلى

  5كثر من أ
 سنوات 

 بنود غير
 المجموع  سة حسا

 رة سورية لي رة سورية لي يرة سورية ل ة ريليرة سو  ليرة سورية  سورية  رةلي ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ية رسو ليرة  ية ليرة سور سورية ليرة  

             دات موجولا

 مصرف  قد وأرصدة لدىن
 58,407,885,678 21,490,018,996 - - - - - - - - - 36,917,866,682 سورية المركزي  

 33,052,297,281 - - - - - - - - - 7,784,486,952 25,267,810,329 لدى مصارف رصدة  أ

 362,618,872,390 - - - 36,666,839,100 152,144,491,552 64,724,092,030 55,629,987,517 25,241,775,149 4,104,292,454 14,059,488,165 10,047,906,423 ايداعات لدى مصارف 

 26,493,555,347 (81,007,644) 15,332,913 512,854,066 2,598,055,023 5,248,325,140 8,505,521,555 2,370,634,819 2,317,381,774 2,359,344,092 2,339,576,226 307,537,383 )بالصافي( مباشرةة نيالت ائتماتسهي

 30,149,195,848 - - - - 25,114,494,566 - - - 5,034,701,282 - - فأة المط  لفةتكبالة دات ماليموجو

   ة العادلةيملية بالقموجودات ما
 321,113,200 321,113,200 - - - - - - - - - - ل األخر ممن خالل الدخل الشا  

 3,494,481,771 3,494,481,771 - - - - - - - - - - بتةموجودات ثا

 28,128,760 28,128,760 - - - - - - - - - - لموسة مموجودات غير 

 98,725,027 98,725,027 - - - - - - - - - - بية مؤجلة يرض  اتموجود

 58,537,304 58,537,304 - - - - - - - - - - األصول  حق استخدام

 19,987,783,603 19,987,783,603 - - - - - - - - - - ات أخرى دموجو

 رف صيعة مجمدة لدى مود
 42,126,505,163 42,126,505,163 - - - - - - - - - - ورية المركزي س 

 576,837,081,372 87,524,286,180 15,332,913 512,854,066 39,264,894,123 182,507,311,258 73,229,613,585 58,000,622,336 27,559,156,923 11,498,337,828 24,183,551,343 72,541,120,817 مجموع الموجودات 

             المطلوبات 

 49,876,450,445 - - - - - - - - - 5,237,772,104 44,638,678,341 ودائع المصارف 

 92,980,436,165 - - - - - 435,800,491 3,954,596,613 1,819,500,000 4,848,084,440 8,222,130,638 73,700,323,983 ودائع العمالء 

 2,793,982,907 1,948,826,007 - - - - - 104,556,900 - 10,600,000 - 730,000,000 ة ينات نقديتأم

 426,198,684 426,198,684 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة

 3,886,729,564 3,886,729,564 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى 

 149,963,797,765 6,261,754,255 - - - - 435,800,491 4,059,153,513 1,819,500,000 4,858,684,440 13,459,902,742 119,069,002,324 لوبات المط   مجموع

 426,873,283,607 81,262,531,925 15,332,913 512,854,066 39,264,894,123 182,507,311,258 72,793,813,094 53,941,468,823 25,739,656,923 6,639,653,388 10,723,648,601 ( 46,527,881,507) ئدة الفا  رفجوة إعادة تسعي

 426,873,283,607 345,610,751,682 345,595,418,769 345,082,564,703 305,817,670,580 123,310,359,322 50,516,546,228 ( 3,424,922,595) ( 29,164,579,518) ( 35,804,232,906) ( 46,527,881,507) الفائدة الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير 
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 ))تتمة  طر إدارة المخا 35
 

 ة()تتم   السوق مخاطر   35.3
 

 ( مة تت الفائدة ) فجوة إعادة تسعير  

  رب. يهما أق ئدة أو الستحقاق أ لفا ا   دة تسعير ا يتم التصنيف على فترات إع 

 دون الشهر  2020
  3 من شهر إلى

 هر أش
  6 إلى  أشهر  3من 

 شهر أ
  9 ر إلى أشه 6من 

 أشهر 
أشهر إلى   9من 

 سنتين إلى من سنة  شهر  12
  3ن إلى من سنتي

 سنوات 
سنوات إلى   3من 

 سنوات  4
  5سنوات إلى  4من 

 مجموع لا بنود غير حساسة  سنوات   5ن م ثرأك سنوات 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ة سورية لير ة ليرة سوري ية سور ليرة ليرة سورية  رية سو ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  ية يرة سورل ليرة سورية  سورية رة لي 

             ت وداالموج

 دى مصرف  صدة لنقد وأر
 31,605,190,470 11,629,322,739 - - - - - - - - - 19,975,867,731 سورية المركزي 

 9,245,839,884 ( 57,899,321)  - - - - - - - - 3,898,465,820 5,405,273,385 لدى مصارف دة رصأ

 166,174,411,526 ( 33,812,474)  - 18,337,600,000 54,698,800,000 21,854,400,000 45,467,200,000 6,605,984,000 - 3,104,640,000 13,627,600,000 2,512,000,000 رف ى مصاايداعات لد

  ت ائتمانية مباشرةهيالتس
 12,547,400,550 ( 104,864,353)  1,991,844 781,199,000 1,641,391,994 2,583,483,606 3,580,933,156 958,388,986 931,679,366 917,739,038 833,239,179 422,218,734 في()بالصا

 36,462,627,006 ( 3,232,410)  - - 12,560,000,000 - 2,531,432,531 - - 21,374,426,885 - - ة فة المطفأموجودات مالية بالتكل

 لقيمة العادلة  موجودات مالية با
 128,445,280 128,445,280 - - - - - - - - - - من خالل الدخل الشامل األخر    

 2,694,171,048 2,694,171,048 - - - - - - - - - - تة ابموجودات ث

 42,706,829 42,706,829 - - - - - - - - - - دات غير ملموسة جومو

 208,217,457 208,217,457 - - - - - - - - - - موجودات ضريبية مؤجلة 

 73,171,690 73,171,690 - - - - - - - - - - ل ام األصو دحق استخ

 5,814,114,877 5,814,114,877 - - - - - - - - - - موجودات أخرى 

 دة لدى مصرف جموديعة م
 21,356,251,546 21,356,251,546 - - - - - - - - - - ي ركزسورية الم  

 286,352,548,163 41,746,592,908 1,991,844 19,118,799,000 68,900,191,994 24,437,883,606 51,579,565,687 7,564,372,986 931,679,366 25,396,805,923 18,359,304,999 28,315,359,850 مجموع الموجودات 

             المطلوبات 

 20,382,697,562 - - - - - - - - - 2,589,880,666 17,792,816,896 المصارف  ودائع

 49,881,435,945 - - - - - 450,000,000 2,453,926,548 864,339,120 1,205,346,553 4,430,769,677 40,477,054,047 ودائع العمالء 

 1,609,731,528 1,449,574,628 - - - - - 128,556,900 - 10,600,000 - 21,000,000 يةدات نقتأمين

 185,575,326 185,575,326 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة 

 2,260,052,615 2,260,052,615 - - - - - - - - - - ت أخرى امطلوب

 74,319,492,976 3,895,202,569 - - - - 450,000,000 2,582,483,448 864,339,120 1,215,946,553 7,020,650,343 58,290,870,943 ت بالومجموع المط

 212,033,055,187 37,851,390,339 1,991,844 19,118,799,000 68,900,191,994 24,437,883,606 51,129,565,687 4,981,889,538 67,340,246 24,180,859,370 11,338,654,656 ( 29,975,511,093)  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

  إلعادة تسعير ة اكم الفجوة المتر
 - 212,033,055,187 174,181,664,848 174,179,673,004 155,060,874,004 86,160,682,010 61,722,798,404 10,593,232,717 5,611,343,179 5,544,002,933 ( 18,636,856,437)  ( 29,975,511,093)  الفائدة
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 )مة ت )ت  طر إدارة المخا 35
 

 ة()تتم   السوق طر  خا م  35.3

 بية العمالت األجن   خاطر في م   التركز 

 يوازي العمالت األجنبية بالليرة السورية ما 

 جموعالم  أخرى   جنيه إسترليني  يورو   يكي ر أمرالدو 2021
 سورية ة يرل  ليرة سورية   ليرة سورية   ة يليرة سور  رة سورية لي 

          تالموجودا

 31,971,643,420     -      -   7,149,296,262   24,822,347,158 لمركزي ا مصرف سورية ى دة لدنقد وأرص

 32,810,120,773  15,809,565,513  3,259,006  379,621,905  16,617,674,349 أرصدة لدى المصارف 

 360,119,041,755  46,569,621,706     -      -   313,549,420,049 إيداعات لدى مصارف 

 895,678     -      -   367,679  527,999 ي(افة مباشرة )بالصنيهيالت ائتما تس

 30,149,195,848     -      -      -   30,149,195,848 طفأة فة المموجودات مالية بالتكل

 18,839,527,913  446,963,320      -      -   18,392,564,593 وجودات أخرىم

 41,316,715,093     -      -      -   41,316,715,093 المركزي  لدى مصرف سورية وديعة مجمدة

 444,848,445,089  7,529,285,846   3,259,006   62,826,150,539  515,207,140,480 

          

          المطلوبات 

 49,870,786,998     -      -   47,441,862  49,823,345,136 ودائع المصارف 

 43,242,033,013  341,752,098   1,547,082   6,804,392,688   36,094,341,145 ءالودائع العم

 1,386,657,251     -      -   429,131,333   957,525,918 تأمينات نقدية

 51,362,152     -      -   10,604,952  40,757,200 مخصصات متنوعة

 1,639,337,246     -      -   9,506,280  1,629,830,966 رىات أخوبطلم

 88,545,800,365  7,301,077,115   1,547,082   341,752,098  96,190,176,660 

          

 419,016,963,820  62,484,398,441  1,711,924  228,208,731  356,302,644,724 داخل بيان المركز المالي زلتركصافي ا
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 ))تتمة  طر مخاإدارة ال  35
 

 ة()تتم   لسوق ا ر  مخاط 35.3
 

 مة()تت جنبية  التركز في مخاطر العمالت األ 
 

 بالليرة السورية  ةما يوازي العمالت األجنبي 

 المجموع   أخرى   يه إسترليني جن  ورو ي  كي دولر أمري 2020
 ةليرة سوري  ليرة سورية  ريةسوليرة   ريةليرة سو  يةة سورلير 

          وجوداتلما

 18,354,485,462  -  -  4,007,664,769  14,346,820,693 ية المركزي رسو ة لدى مصرفنقد وأرصد

 8,834,138,153  224,667,033  1,638,322  227,797,381  8,380,035,417 رف اأرصدة لدى المص

 166,161,921,397  9,710,624,000  -  -  156,451,297,397 مصارف لدى  إيداعات

 570,265  -  -  170,326  399,939 في(شرة )بالصاائتمانية مبا تسهيالت

 36,459,250,821  -  -  -  36,459,250,821 ة المطفأة التكلفت مالية بموجودا

 5,329,124,082  35,202,149  1,532  8,416  5,293,911,985 ىأخر موجودات

 20,620,253,646  -  -  -  20,620,253,646 ة لدى مصرف سورية المركزي مدوديعة مج

 241,551,969,898  4,235,640,892  1,639,854  9,970,493,182  255,759,743,826 
          

          المطلوبات 
 20,377,180,606  -  -  25,559,688  20,351,620,918 رف ودائع المصا

 24,821,412,148  230,100,106  1,456,651  3,640,513,876  20,949,341,515 لعمالءودائع ا

 1,189,424,348  -  -  604,045,151  585,379,197 ت نقديةامينتأ

 1,047,986,015  -  -  16,447,557  1,031,538,458 مطلوبات أخرى

 42,917,880,088  4,286,566,272  1,456,651  230,100,106  47,436,003,117 

          
 208,323,740,709  9,740,393,076  183,203  ( 50,925,380)  198,634,089,810 لمالي بيان المركز ال اخد صافي التركز
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 ))تتمة  طر إدارة المخا   35
 

 لدفع المسبقا خاطر  م   35.4
 

ســتحقاقها،  ا  بــل ق  زامــاتهم أو مســتحقاتهم ء للت و دفع العمــال ب أ جة طل ي تعرض البنك إلى خسارة مالية نتي ع المسبق تكمن ف ف الد  إن مخاطر 
وهريــة بالنســبة  ج تحمــل فوائــد ثابتــة ل تعــد  التــي    دات البنــك دنى معدلت الفائدة. إن موجــو تت ا  ابتة عندم ة ث ئد رهونات ذات معدلت فا  مثل 

ي  وهرية في األســواق التــ غير ج   فع المسبق هي الد إلى  عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي  افة إلى ذلك، إن ض باإل إلجمالي الموجودات. 
جــوهري، بعــد األخــذ بعــين  ة غيــر  ة المقبوضــ لــدفع المســبق علــى صــافي الفائــد ا  طر تأثير مخا بر عت وبالتالي، فمن البنك ي فيها البنك.  مل يع 
 بق.  س الم   عتبار اية غرامات قد تنت  عن الدفع ال 

 
 يولة مخاطر الس  35.5

 
السيولة مخاطر ع متمدم  تمثل مخاطر  البنك  بمكن  الوفاء  النقن  زجاالد  تطلباته من  تمويل  أو  نتيجةهز  الموجودات  في  وث حد  يادة 

خاطر، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر  مالسيولة. وللحد من هذه المصادر  وري لبعض  السوق مما يؤدي إلى نضوب ف  يف  اضطرابات

 داول. لية جاهزة للتماق راوشبه النقد وأو ن حيث النقدالسيولة م اتطلب وجودات مع األخذ بعين العتبار متالتمويلية وإدارة الم لبنكا

 ل السنة: متوسطة والعليا والدنيا خاللا نسب السيولةهر والجدول التالي يظ

 

 
2021 2020 

 % 251 336% ة المتوسط خالل السن

 % 308 369% أعلى نسبة خالل السنة 

 % 182 286% السنة  أدنى نسبة خالل

 

منظورة   غير  نقص  حالة  أي  ضد  كحماية  بسهولة  تسييلها  يمكن  للتسويق  عالية  قابلية  ذات  بموجودات  البنك  السيولة.  يحتفظ  في 

% من متوسط ودائع الزبائن 5اإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي  ب

. يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة وتم احتسابها بناء  على  % من رأسمال البنك كوديعة مجمدة10و

 . 2009تشرين الثاني  22الصادر بتاري    4/م ن/ب588التسليف رقم  قرارمجلس النقد و

 

ز المالي المثقلة بكافة  يحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء واللتزامات خارج بيان المرك

المصر والمؤسسات  المصارف  لدى  وأرصدة  النقد  من  الجاهزة  األموال  تتكون  تنزيلالعمالت.  بعد  وودائع   فية  المصارف  ودائع 

 العمالء واللتزامات األخرى.
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 مة(تت طر ) إدارة المخا   35
 

 ة(مخاطر السيولة )تتم   35.5
 

 : 2021كانون األول  31في  كما وفقا  للفترة المتوقعة لستردادها أو تسويتهات جودات والمطلوباليل الموتح التالي يبين الجدول

 
 ع المجمو ن استحقاق بدو أكثر من سنة  أشهر وسنة  9ن بي أشهر  9وهور ش  6بين  أشهر  6أشهر و  3بين  أشهر  3و هر ش ينب ين ثمانية أيام وشهر ب امأيمن ثمانية قل أ ب إلىعند الطل 2021

 ليرة سورية  ليرة سورية  ورية ليرة س سورية  رةلي ة ليرة سوري ليرة سورية  ليرة سورية  ة ليرة سوري ليرة سورية  

          جوداتالمو

 58,407,885,678 5,029,792,052 - - - - - - 53,378,093,626 زي لدى مصرف سورية المرك رصدةوأنقد 

 33,052,297,281 - - - - - 7,784,486,952 - 25,267,810,329 أرصدة لدى المصارف 

 362,618,872,390 - 253,535,422,682 55,629,987,517 25,241,775,149 4,104,292,454 14,059,488,165 10,047,906,423 - إيداعات لدى المصارف 

 26,493,555,347 (81,007,644) 16,880,088,698 2,370,634,819 2,317,381,774 2,359,344,092 2,339,576,226 261,422,339 46,115,043 ( افي ئتمانية مباشرة )بالصتسهيالت ا 

 30,149,195,848 - 25,114,494,566 - - 5,034,701,282 - - - بالتكلفة المطفأة لية موجودات ما

 من  لةة العادمالية بالقيم اتودوجم
 321,113,200 321,113,200 - - - - - - - ر خل الشامل اآلخخالل الد 

 3,494,481,771 3,494,481,771 - - - - - - - موجودات ثابتة 

 28,128,760 28,128,760 - - - - - - - غير ملموسة دات وجوم

 98,725,027 98,725,027 - - - - - - - ة مؤجلت ضريبية موجودا

 58,537,304 58,537,304 - - - - - - - دام األصول حق استخ

 19,987,783,603 843,202,286 12,318,814,596 3,636,541,288 1,982,647,206 172,173,472 329,519,987 670,507,793 34,376,975 أخرى جودات مو

 42,126,505,163 42,126,505,163 - - - - - - - زي ك المررف سورية وديعة مجمدة لدى مص 

 576,837,081,372 51,919,477,919 307,848,820,542 61,637,163,624 29,541,804,129 11,670,511,300 24,513,071,330 10,979,836,555 78,726,395,973 مجموع الموجودات

          

          المطلوبات 

 49,876,450,445 - - - - - 5,237,772,104 - 44,638,678,341 صارف ودائع الم

 92,980,436,165 - 435,800,491 3,954,596,613 1,819,500,000 4,848,084,440 8,222,130,638 15,001,336,791 58,698,987,192 ودائع العمالء 

 2,793,982,907 - - 104,556,900 - 10,600,000 1,948,826,007 - 730,000,000 دية ت نقتأمينا 

 426,198,684 426,198,684 - - - - - - - صات متنوعةمخص

 3,886,729,564 3,093,764,528 3,290,411 30,179,811 33,284,495 206,907,375 214,379,954 256,413,123 48,509,867 أخرى  مطلوبات 

 149,963,797,765 3,519,963,212 439,090,902 4,089,333,324 1,852,784,495 5,065,591,815 15,623,108,703 15,257,749,914 104,116,175,400 مطلوبات الوع ممج

 426,873,283,607 48,399,514,707 307,409,729,640 57,547,830,300 27,689,019,634 6,604,919,485 8,889,962,627 ( 4,277,913,359) (25,389,779,427) الصافي 

  426,873,283,607 378,473,768,900 71,064,039,260 13,516,208,960 ( 14,172,810,674) ( 20,777,730,159) ( 29,667,692,786) (25,389,779,427) لصافي التراكمي ا
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 إدارة المخاطر )تتمة(  35
 

 ة(لة )تتم مخاطر السيو  35.5
 

 : 2020كانون األول  31في  ماك  أو تسويتها وفقا  للفترة المتوقعة لستردادهات جودات والمطلوباليل الموتح التالي يبين الجدول
 

 
عند الطلب إلى أقل  

 أيام انية ن ثمم
 أيام بين ثمانية
 أشهر  3ين شهر وب وشهر 

  6أشهر و 3بين 
 أشهر 

 9شهور و 6بين 
 أشهر 

ر  أشه 9بين 
 المجموع  بدون استحقاق من سنة  ثرأك نة وس

 يرة سوريةل سورية ليرة ليرة سورية ةليرة سوري ريةليرة سو ةوريليرة س ليرة سورية ريةيرة سول ليرة سورية 2020
          

 31,605,190,470 2,790,184,274 - - - - - - 28,815,006,196 المركزي  مصرف سوريةلدى  أرصدةقد ون

 9,245,839,884 - - - - - 3,853,444,302 3,355,450,104 2,036,945,478 ارفمص ال ى لد أرصدة

 166,174,411,526 - 140,326,270,747 6,604,768,844 - 3,104,297,862 13,627,097,935 2,511,976,138 - المصارف  لدىإيداعات 

 12,547,400,550 (104,864,353) 8,588,999,599 958,388,986 931,679,366 917,739,038 833,239,179 366,236,382 55,982,353 )بالصافي( سهيالت ائتمانية مباشرةت

 36,462,627,006 - 15,090,165,913 - - 21,372,461,093 - - - لمطفأة ية بالتكلفة ا ودات مالجمو
 موجودات مالية بالقيمة العادلة  

 128,445,280 128,445,280 - - - - - - - من خالل الدخل الشامل األخر   

 2,694,171,048 2,694,171,048 - - - - - - - ثابتة  موجودات

 42,706,829 42,706,829 - - - - - - - ر ملموسةموجودات غي

 208,217,457 208,217,457 - - - - - - - يبية مؤجلةموجودات ضر

 73,171,690 73,171,690 - - - - - - - حق استخدام األصول

 5,814,114,877 314,119,029 4,821,029,345 14,719,488 14,053,698 146,040,779 366,117,021 120,974,124 17,061,393 رى موجودات أخ 

 21,356,251,546 21,356,251,546 - - - - - - - لمركزيسورية ا  مجمدة لدى مصرف وديعة

 286,352,548,163 27,502,402,800 168,826,465,604 7,577,877,318 945,733,064 25,540,538,772 18,679,898,437 6,354,636,748 30,924,995,420 مجموع الموجودات 

          

 20,382,697,562 - - - - - 2,589,880,666 3,878,214,641 13,914,602,255 رف مصاالع ودائ

 49,881,435,945 - 450,000,000 2,453,926,548 864,339,120 1,205,346,553 4,430,769,677 4,896,499,192 35,580,554,855 عمالء لودائع ا

 1,609,731,528 - - 128,556,900 - 10,600,000 1,449,574,628 4,500,000 16,500,000 ات نقدية تأمين

 185,575,326 185,575,326 - - - - - - - مخصصات متنوعة 

 2,260,052,615 1,427,717,887 1,844,178 21,135,509 18,964,548 29,321,673 152,208,772 601,134,968 7,725,080 مطلوبات أخرى 

 74,319,492,976 1,613,293,213 451,844,178 2,603,618,957 883,303,668 1,245,268,226 8,622,433,743 9,380,348,801 49,519,382,190 مجموع المطلوبات 

 212,033,055,187 25,889,109,587 168,374,621,426 4,974,258,361 62,429,396 24,295,270,546 10,057,464,694 (3,025,712,053) (18,594,386,770) الصافي

 212,033,055,187 186,143,945,600 17,769,324,174 12,795,065,813 12,732,636,417 (11,562,634,129) (21,620,098,823) (18,594,386,770) ميتراك لالصافي ا
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 مة(إدارة المخاطر )تت   35
 

 ة(تتم مخاطر السيولة )   35.5
 

 مالي يان المركز ال خارج ب بنود 

 
 لغاية سنة

خمس   من سنة لغاية
 وعلمجما سنوات

 ة ليرة سوري ليرة سورية  ية رليرة سو 2021
    

 3,858,193,440 1,650,000 3,856,543,440 زبائندرة لاكفالت ص

 1,920,932,396 - 1,920,932,396 غير مستغلة  مباشرة نية غير  تسهيالت ائتما سقوف  

 5,777,475,836 1,650,000 5,779,125,836 

    

 
 لغاية سنة

مس سنة لغاية خ من
 موع مجال ات نوس

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2020
    

 2,098,191,846 65,404,400 2,032,787,446 ت صادرة لزبائنكفال

 699,630,171 - 699,630,171 لةغير مستغ مباشرةهيالت ائتمانية تسسقوف 

 2,732,417,617 65,404,400 2,797,822,017 

    
 

 طر التشغيلمخا   35.6
 

  أو  داخلي  الكاحتي  داخله  من  سواء    لها  يتعرض  أن  مكني  والتي  ةاليومي  ومهامه  البنك  أعمال   إدارة  عن  تجةناال  رمخاطال  أنهاب  عرفت
 واألزمات   ةرجيالخا  تكالحتيال  جهخار   من   أو  نية،تق  مشاكل  نتيجة  أو   للموظفين  يببالتدر  قصور   أو  عملال  وسياسات  اربمس  طاءأخ

  يالمصرف  للعمل  ظمةالنا  الدولية  ييروالمعا   اتوالتشريع  انينوبالق  اللتزام  عدم  مخاطر  لىفة إإلضابا  سية، ياالسو  والطبيعية  ةالقتصادي
 .   ماليوال
 

 نيف وتص   يعوتجم   ومتابعة  برصد  المخاطر   ةإدار  مديرية  ضمن  التشغيلية  اطرالمخ  مقس  يقوم  خاطرالم  من  النوع  هذا  جهةولموا
 كتقييم  بذلك  صة المتخص  مةواألنظ  مباشرةلا  المشاهدة  أساس   وعلى   مي،يو  شكلب  نكالب  لها  ضتعري  التي  لمخاطرا  هذه  وتحليل   ودراسة

  إصدار  لك وكذ  للمخاطر،  للتحوط  واألساس   رالمبك  اإلنذار  شراتمؤ   دراسات  إلى   إضافة    الدورية  ياناتلستبوا  الذاتي  لمخاطرا
 الطرق.   حجبأن  المخاطر  هذه  من  لتحوطل  زمةالال  لتوصياتا  نة  ممتض  عنه  بثقةالمن  المخاطر  إدارة  ةلجنو  دارةاإل  لمجلس  ريرالتقا
 . شغيليةالت اطرالمخ مخصصات ابلحتس األساسي المؤشر ألسلوب البنك هاجانت إلى رونشي

 

 ات مالمخد   نقل  يثح  من  الستراتيجي  ريكالش  عن   لةالكام  تقالليةالس  إتمام  خطة  بتنفيذ  البنك  استمرار  إلى   ارةاإلش  ر تجد  الصدد  ذاوبه
 انقطاع   جهةل  غيلالتش  مخاطر  من  يركب   بشكلٍ   يخفف  ما  البنك،  قفري  من   مباشرة  ومتابعة  إشراف  وتحت  موضعةمت  كونلت  تلبرمجياوا
 .سورية المركزي مصرف اعدبقو اماللتز  عدم رمخاط إلى افة  إض عمالاأل
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 تمة(ارة المخاطر )تإد   35
 

  عمالاأل   مخاطر   35.7

ياســية  ظــروف الس طــار الناتجــة عــن ال الخ  ومنهــا  ة، مــ ك أو قطــاع البنــوك بصــفة عا بن ى ال ر عل قد تؤث   مل عوا   عمال من عدة تنشأ مخاطر األ 

اطر  المخــ  بنــك بتقيــيم تلــك على نتائ  اعمــال البنــك. تقــوم ادارة ال  لسلبية ن المؤشرات ا ديد م ل في طياتها الع تي تحم ة وال والقتصادية المحيط 

 ك. ز المالي للبن ك على نتائ  العمال والمر  ها اثر   ن من المكا  در بق   ل ناسبة للتقلي الم   واتخاذ الجراءاتكل بش 

 لعمل وخطط الطوارئة ا إدارة استمراري   35.8
 

 ك بن ل ل في ا استمرارية العم ك عن طريق التطوير والصيانة الدورية إلدارة  رة وذل مل أهمية كبي إدارة استمرارية الع   ع موضو  البنك يولي  
 بنكى أعمال ال عل   ديدات المحتملة وآثارها ملة تحدد التها العمل هي عملية إدارية ش   ية مراراست   ن إدارة إ   حيث ة التنظيمية، لغاية تطوير المرون 
  راف ة األط تحمي مصالح كاف مية التي تساعد على الستجابة الفعالة التي  التنظي ناء المرونة  العملية إطار عمل لب   ه فر هذوأنشطته، حيث تو 

 ة.ري تجا ل نك وعالمته ا ذات الصلة وسمعة الب
 

لتح عل   بنك ال ص  يحر  األعمال  آثار  تحليل  ال د ى  األعمال  السيناريوهات  يد  وفق  الست الم حرجة  وتطوير خطط  وتصميم  شكل  ب جابة  توقعة 
ية مع الحرجة بكفاءة وفعال   هام مل للم استمرارية الع   لتي قد يواجها بما يضمن إدارة األزمات وضمان يدات ا كوارث والتهدمستمر لمواجهة ال 

 الصلة.  األطراف ذات    ة صحة والسالمة العامة لكاف ال يير  معا  لعتبار ا   عين باألخذ  
 

هات المعدة بما يضمن استعادة يناريو تناسب مع الس ات وفق مراحل محددة ت ج المنت مستمر خطط استرجاع الخدمات و    شكل وب البنك  يطور  
زات و  يبنك على توفير كافة التجهال حرص  ي   ما ك  ، روفة مع ال   ت د و الممارسا تمدة وفق أفضل القواع لمع جودة ا المنتجات و بال كافة الخدمات و 

ل الممارسات المعروفة و  فق أفض م الحرجة و و نزل ) عن بعد ( للمها م من ال ، بما فيها تأمين العمل العمل  رية إلدارة استمرا الالزمة  اآلليات 
 . ة المعلومات بما يضمن أمن و حماي 

 

 لتزاماال   مخاطر    35.9

ة التزاما  بالتعليمات ني إلى أعلى المعايير المه  ل والتي تستند ا ة أعماله على مبدأ المتثاف يذ ك تنف   بنك على ال رص  ح ر اللتزام ي بالنسبة لمخاط 

 رقابية. ات ال والمتطلب 

 
 اعيطالتحليل الق 36
 

 الثانوي.اع القط  يتوزيع الجغرافمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع الطاع أعيمثل ق
 
 ال:قطاع األعم -
 

 ل رئيسية هي:امن خالل ثالثة قطاعات أعمة  دارياض إنك ألغرلبم اييتم تنظ 
 . ت أخرىلديون وخدمااغيرة ومنحهم القروض ول الصودائع العمالء األفراد واألعما عةيشمل متابالتجزئة:      

 سسات.مؤال نة بالعمالء مالبنكية األخرى الخاصات الخدموت الئتمانية الشركات:    يشمل متابعة الودائع والتسهيال
  بنك. الوالخزينة وإدارة أموال  خدمات التداول يشمل هذا القطاع تقديم     نة: لخزيا
 

 قطاعات األعمال الرئيسية.لومات ريره حول معابني عليها البنك تقي  الذي هذه القطاعات هي األساس
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 تتمة(التحليل القطاعي )  36
 

 

 :ن قطاعات أعمال البنك ت ع معلوما   36.1
 

 

 ل البنك:مات أعطاعاات عن قوممعل فيما يلي
  

 2021   2020 
 ع جموالم المجموع  اخرى خزينة  ات الشرك  التجزئة  
 سورية ليرة  سورية  ليرة ليرة سورية  ورية ليرة س  ليرة سورية  ليرة سورية  

       

 140,596,737,837 220,776,389,456 511,392,256 218,740,060,336 1,384,007,993 140,928,871 إجمالي الدخل التشغيلي

 (113,239,348) 32,906,749     - ( 15,248,074) 31,882,367 16,272,456 المتوقعة  ر االئتمانية  ئ مخصص الخسا   ( روف مص )   استرداد 

 140,483,498,489 220,809,296,205 511,392,256 218,724,812,262 1,415,890,360 157,201,327 اع ل القط ج أعمانتائ

 ( 2,099,362,162) ( 4,999,405,489) ( 4,999,405,489) - - - اع قطلل ةصاريف تشغيليم

 138,384,136,327 215,809,890,716 ( 4,488,013,233) 218,724,812,262 1,415,890,360 157,201,327 بة ضريقبل ال )الخسارة( الربح

 (329,556,257) ( 953,212,296) ( 109,492,430) ( 843,719,866) - - الضرائب مصروف

 138,054,580,070 214,856,678,420 ( 4,597,505,663) 217,881,092,396 1,415,890,360 157,201,327 سنة الرة( سا)خربح  فيصا

       
       لوباتالموجودات والمط

 256,035,469,436 511,042,919,744 - 415,268,500,672 60,448,232,477 35,326,186,595 القطاع  موجودات

     - - - 69,280,863,725 ( 39,261,541,012) ( 30,019,322,713) بين القطاعاتلوبات  مطدات والجولموااستبعاد 

 30,317,078,727 65,794,161,628 65,794,161,628 - - - اتعالقطاى موجودات غير موزعة عل

 286,352,548,163 576,837,081,372 65,794,161,628 484,549,364,397 21,186,691,465 5,306,863,882 مجموع الموجودات 

       
 71,983,365,035  145,952,309,516 - 50,177,890,444 60,448,232,477 35,326,186,595 لقطاع امطلوبات 

 2,336,127,941  4,011,488,249 4,011,488,249 - - - عاتلى القطاغير موزعة ع مطلوبات

 74,319,492,976  149,963,797,765 4,011,488,249 50,177,890,444 60,448,232,477 35,326,186,595 طلوباتمموع المج
       

 202,185,362  315,477,519     ت استهالكا

 35,465,465  14,578,069     فاءاتإط

 594,955,691  1,101,153,856     ية رأسماللمصاريف اال
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 مة(ت اعي )تقطالتحليل ال  36
 

 زيع الجغرافي معلومات التو  36.2
 

ال  ثليم التقطهذا  الباع  الجغرافي ألعمال  البنك  يك.  نوزيع  امارس  في  تمثللج نشاطاته بشكل رئيسي  التي  السورية  العربية   مهورية 
 ة.وع خارجيلديه فريوجد ل المحلية ول عماألا
 

 سب القطاع الجغرافي:حية  مال اريفه الرأس فيما يلي توزيع ايرادات وموجودات البنك ومص 
 

 جموع لم ا  ورية س  ارجخ  داخل سورية  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 ورية رة سيل  ليرة سورية   ليرة سورية   ة سورية يرل  ليرة سورية   رة سورية لي 
            

 140,596,737,837  220,776,389,456  4,617,972,252  9,318,992,271  135,978,765,585  211,457,397,185 تشغيلي ال  الدخل   إجمالي 

 286,352,548,163  576,837,081,372  209,959,876,056  428,103,527,074  76,392,672,107  148,733,554,298 ات لموجود ا  مجموع 

 594,955,691  1,101,153,856  16,474,696  -  578,480,995  1,101,153,856 مالية المصاريف الرأس 
 

 رأس المال  ة فاي ك  37
 

خالل النسب  ن  ة مدى كفاية رأس المال م تلفة. يتم مراقب خ طر التي تالزم أنشطته الم المخا   هة ب لمواج اسمن   ل ك على رأس ما يحافظ البن 
 ف سورية المركزي. خالل مصر يها من  م تبن دولية والتي يت ل الز با الصادرة بموجب مقررات  

النقد والتسليف رقم    ر مجلس را % حسب ق 8  لغة ا س المال والب دنى لمتطلبات كفاية رأ ل د ا الح عدلت تفوق  يلتزم البنك بالمحافظة على م 
ركزات  قة بالت لمتعل ي كافة النسب ا يراع  ما% حسب لجنة بازل الدولية(، ك 8)  2007كانون الثاني  24بتاري  ( الصادر 4م ن/ب / 253) 
 ت. كزار لتلك التر ئتمانية والتي تستخدم رأس المال التنظيمي كمؤش ال 
م ي  رأس  هيكلية  البنك  تع دير  ويجري  في ت  يال داله  الت ض   عليه  الظر وء  على  تطرأ  التي  وو وغيرات  القتصادية  في  ف  المخاطر  صف 

 أنشطته. 
 

 ي: لي س المال كماأاحتساب نسبة كفاية ر تم
 

 2021 2020 
 رة سورية لي  ورية يرة س ل 

   بنود رأس المال األساسي: 
   ألساسية: األموال الخاصة ا

 15,000,000,000 16,500,000,000 مال المكتتب به لس ارأ
 837,893,703 1,798,629,631 انوني ياطي قحت ا

 837,893,703 1,798,629,631 خاص  احتياطي
 2,844,272,426 8,060,497,550 محققة أرباح مدورة 

 (128,445,280) ( 321,113,200) مات في المصارف والمؤسسات المالية والمساه  األسهم صافي
 (42,706,829) ( 28,128,760) لموسة مير موجودات غ

 (5,765,000) ( 6,261,000) لعاميناظ بها تجاوزت افتها إلى البنك ومدة الحت ت ملكي ت التي آل راعقاال
 192,512,995,355 398,715,526,795 أرباح مدورة غير محققة 

 211,856,138,078 426,517,780,647 جموع الم

   عد: ا رأس المال المس
ضمن    لمصنفة لتعرضات ال قعة ئتمانية المتوالخسائر ال مكونة لقاء لت االمؤونا

 296,608,946 364,659,673 ثانية )*( لالمرحلتين األولى وا

 212,152,747,024 426,882,440,320 ( ة اصرأس المال التنظيمي )األموال الخ  وعمجم

   
 54,687,543,000 109,952,749,000 الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 600,606,000 536,191,000 خاطر لمبا لمالي المرجحةيان المركز ابات خارج ب احس
 9,740,576,277 62,714,319,098 ق و مخاطر الس

 2,490,785,633 3,859,169,815 التشغيليةر المخاط

 67,519,510,910 177,062,428,913 المرجحة بالمخاطر  وباتمطلت والمجموع الموجودا 

   
 % 314.21 % 241.09 مال )%( لس انسبة كفاية رأ 

 % 313.77 % 240.89 %( ساسي ) المال األس رأ  نسبة كفاية
 % 99.92 % 99.92 ة )%( كي سي إلى إجمالي حقوق الملرأس المال األسا نسبة
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 تتمة()   ال م ال كفاية رأس   37
 
عل بنا )*( ) لماد ا  ى ء   رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  من  الثامنة  العترا ي   2019آذار    6اري   ت /ص(  2/ 183ة  بالمؤونات تم  ف 

لقاء   ا ئر الئتم ساالخ المكونة  للتعرضات المصنفة انية  ا   لمتوقعة  المرحلتين  المساندة وا ألولى والثانية ضمن األم ضمن  ل الخاصة 
  ان. الئتم   % من الموجودات المرجحة بمخاطر 1.25ما نسبته  ه األموال  ن هذضم   ف بها لمؤونات المعتر مة ا يق   على أل تتجاوز 

 
قرار مجلس    من   ثامنة ال والذي تضمن تعديل المادة    2014  اط شب   26( تاري   4  ن/ب /م  1088رقم )   والتسليف  د نق رار مجلس الصدر ق 

ع البنيوي غير المحققة ضمن األموال  القط   ييم ج فروقات تقبحيث يتم إدرا   2008شباط    4( تاري   1/م ن/ ب 362يف رقم ) والتسل  النقد 
 .2007( لعام  4/م ن/ب 253م ) قوالتسليف ر   قد النات قرار مجلس  وفق متطلب   ال اية رأس المض احتساب كف ألغرا   ة الخاصة األساسي 

 
 لوباتالمط الموجودات و قات  ستحقاا   تحليل  38

 
 اإلجمالي  أكثر من سنة   لغاية سنة 

 ية ة سورلير  يرة سورية ل  ليرة سورية  2021
      

      الموجودات
 58,407,885,678  5,029,792,052  53,378,093,626 مركزيرية ال و نقد وأرصدة لدى مصرف س 

 33,052,297,281  -  33,052,297,281 ارف لمص ا أرصدة لدى  

 362,618,872,390  253,535,422,682  109,083,449,708 ارفالمص يداعات لدى  إ 

 26,493,555,347  16,799,081,054  9,694,474,293 )بالصافي( اشرة مب   ت ائتمانية تسهيال

 30,149,195,848  25,114,494,566  5,034,701,282 المطفأة  فة الية بالتكلموجودات م 

 من خالل   موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 321,113,200  321,113,200  - آلخرالدخل الشامل ا   

 3,494,481,771  3,494,481,771  - موجودات ثابتة 

 28,128,760  28,128,760  - وسة ر ملم غي   موجودات 

 98,725,027  98,725,027  - لةموجودات ضريبية مؤج 

 58,537,304  58,537,304  - ق استخدام األصول ح 

 19,987,783,603  13,162,016,882  6,825,766,721 موجودات أخرى

 42,126,505,163  42,126,505,163  - ديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزيو 

 576,837,081,372  359,768,298,461  217,068,782,911 مالي الموجوداتإج 

      

      ات بلمطلوا

 49,876,450,445  -  49,876,450,445 ودائع المصارف

 92,980,436,165  435,800,491  92,544,635,674 ودائع العمالء

 2,793,982,907  -  2,793,982,907 تأمينات نقدية 

 426,198,684  426,198,684  - ة متنوع ات  مخصص 

 3,886,729,564  3,097,054,939  789,674,625 مطلوبات أخرى

 149,963,797,765  3,959,054,114  146,004,743,651 تإجمالي المطلوبا

 426,873,283,607  355,809,244,347  71,064,039,260 يالصاف 
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 تمة()ت  والمطلوبات   قاقات الموجودات تحليل استح  38
 

 اإلجمالي  سنة أكثر من  لغاية سنة 

 ةيرة سوريل  يةرة سورلي  يةليرة سور 2020
      

      الموجودات

 31,605,190,470  2,790,184,274  28,815,006,196 رية المركزيسو   ف صدة لدى مصر أر د و نق 

 9,245,839,884  -  9,245,839,884 ة لدى المصارف أرصد 

 166,174,411,526  140,326,270,747  25,848,140,779 ارفات لدى المص إيداع 

 12,547,400,550  8,484,135,246  4,063,265,304 صافي( شرة )بال ة مبائتماني يالت ا تسه

 36,462,627,006  15,090,165,913  21,372,461,093 فأةمط موجودات مالية بالتكلفة ال 
من خالل الدخل    موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 128,445,280  128,445,280  - آلخرالشامل ا 

 2,694,171,048  2,694,171,048  - موجودات ثابتة 

 42,706,829  42,706,829  - دات غير ملموسة موجو 

 208,217,457  208,217,457  - ة مؤجلةضريبي   موجودات 

 73,171,690  73,171,690  - ول صاأل   حق استخدام 

 5,814,114,877  5,135,148,374  678,966,503 موجودات أخرى

 21,356,251,546  21,356,251,546  - مركزيال   وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 

 286,352,548,163  196,328,868,404  90,023,679,759 إجمالي الموجودات

      
      المطلوبات 

 20,382,697,562   -   20,382,697,562 ارفمص ال   ودائع 
 49,881,435,945   450,000,000   49,431,435,945 مالءع العائ ود 

 1,609,731,528   -   1,609,731,528  دية تأمينات نق 

 185,575,326   185,575,326   -  مخصصات متنوعة 

 2,260,052,615   1,429,562,065  830,490,550 ت أخرىمطلوبا 

 74,319,492,976   2,065,137,391  72,254,355,585 وباتل جمالي المط إ 

 212,033,055,187   194,263,731,013  17,769,324,174 صافي ال 
 

 تملة امات مح ت وإلتز رتباطا ا  39
 

 2021  2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية  

    العمالء ابة عنتعهدات ني
    كفاالت
 104,074,200    96,044,200  فعد

 1,670,396,646    3,398,299,240  يذ فحسن تن

 323,721,000    363,850,000  رى أخ

  3,858,193,440    2,098,191,846 

    
 -      -  غير مستغلةاشرة انية مبت ائتمتسهيال سقوف

 699,630,171    1,920,932,396  غير مستغلة باشرة سقوف تسهيالت ائتمانية غير م 

  5,779,125,836    2,797,822,017 
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 الدعاوي القضائية 40
 
البنك    شائع التقاضي    تبرلطبيعة األعمال يع  نظرا   القطاع المصرفي، لدى  للتءات أ سات واجراسيا في  الدعاوي  ع مثل  عامل م نشئت  هذه 

البنك تقوم بات  إدارة  لت  خاذ كل القضائية، حيث أن  ال ما يلزم  إ ب حصيل أموال  اللجوء  عيها بعض تستد ة  قضاء ضرور ال ى  ل نك. لذلك يكون 
ن  لمديني لى بعض ا ئية ع اوى القضا لدع يه فمن البنك أقام العديد من ا ل ، وع حل تفاوضي لى  ا إجراءات التوصل إ ت فيه فذالحالت التي استن 

 ب مختلفة.ااصم أخرى ألسب فع دعاوى تخ نين بر تحصيل الديون المتعثرة. من جهة أخرى قام بعض المدي  بهدف 
 

  طلب استشارة فنية وقانونية حولببنك  ، يقوم ال ايا ها لتقييم تلك القض اتباعم  جموعة من اإلجراءات التي يت نك ملب فمن لدى ا ن  تي ل في كال الحا 
الدعاوي وض  وإ القض   ع  وجد ائية،  ا توقع    ذا  بالتعديالت  البنك  يقوم  قيمتها،  تحديد  يمكن  اآلث   لالزمة لخسارة  لل لتعكس  السلبية  عاوى  د ار 

 الي.لم ا   ه لقضائية على مركز ا 
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لحدوث حالت ا أدى لمي مم لي والعا المح  لى الصعيد ة ع ل التجارية واألنشطة القتصادي ا ألعمي تعطيل ا ف  19 –ار جائحة كوفيد انتش  دى أ 

لبات في سوق ك تق ذل دي ويشمل  صا قتدير مدى ومدة الركود ال ق م التيقن في ت تبط حالة عد ة، وتر عدم تيقن في البيئة القتصادية العالمي 
من    مجموعة لبنك بدد قام ا ا الص ة. وفي هذ يول التحديات المتعلقة بمدارة الس  د تصاع المالية وات  ة الئتمان للموجود نوعي   ور رأس المال وتده 

ات مارسلم ك، اتبع ا ذل ى  ل قاعدة عمالئه. وعالوة ع ل ت دون انقطاع  قديم الخدما إلى ت   المبادرات لضمان حماية رأسماله البشري باإلضافة 
للحف  الصارمة  ا على    اظ الحترازية  من  كافية  وتخفي لسي مستويات  ال ولة  ا ت ف  موجودات  على  المحتملة  تراقب  لبن أثيرات  البنك   إدارة ك. 

قود لع وا   ئر الئتمانية المتوقعة ا يرادات والخس تملة على اإل ر المح ورات هذه الجائحة وتأثيرها على عملياته، مثل الخسائ شطة تط صورة ن ب 
عدد    ستحقة على الم سورية المركزي بتأجيل األقساط    مصرف تعليمات   على ن قام البنك بناء   الشأ   ذا للتزامات وما إلى ذلك. وبه ة بابط المرت

 عمه للعمالء المتأثرين.ء من د ء كجز من العمال
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تبويب أرصدة    2020تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام   لم تؤثر  نةالسلتتناسب مع  عملية إعادة التبويب هذه على حقوق  الحالية. 

 الملكية أو ربح السنة السابقة. 

 

 : كز الماليالمرفي بيان  تبويبهإعادة تم  ذيال المبل الجدول التالي  ويلخص

 

 

كانون   31  التبويب كما في 
  2021األول  

كانون   31 التبويب كما في 
  الشرح  2020األول  

 المبلغ
 ليرة سورية 

       

موجودات مالية بالقيمة العادلة  
 آلخر من خالل الدخل الشامل ا

البنك في استثمار  بتبويإعادة   ت أخرىموجودا 
  اطر القروض مخمؤسسة ضمان 

 128,445,280 

 

 


