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البنك عن ماتلومع1
ش. سوریة  البركة  لبنك  الترخیص  (.م.س م تم  عامةمساھركة  شكالبنك)  .ع  مغفلة  مجلسوجبممة  قرار  (ر الوزراء  ب  ادر  ص لا و)  م./  48قم 

در  اص لا)  16059قم (تجاري ر وبموجب السجل ال2009الثاني  ونكان18خ  تاری) بم.و/  6لقرار رقم (والمعدل با 2007حزیران  28بتاریخ  
.  2009األول انون ك29ریخبتا

الموافقة على اعتما  مساھمةة سوریة (البنك)البركلبنك  األساسيظام  الندتمت  قامغفلة بنكشركة  وراًء على  اإلر از ر  رقم  ة  قتصاد والتجارة 
مرسوم  الم  حكاألیخضع، و2009ار  أی13خ  ) بتاری4/ م ن /ب  511والتسلیف رقم (قد النمجلس رار  وق، 2009زیران  ح21خ  بتاری/1564/

ارف  ص ملث ا دالخاص بإحاتعدیالتھ  و2001لعام  28ة والقانون رقم  المی اإلسف المصار عمل نظیم تالخاص ب2005لعام  35التشریعي رقم  
ر  صادال اتركلشانون ا وق2007لعام  33 وتعدیالتھ وقانون التجارة رقم  2002م  للعا 23 قم  یذیة، وقانون ر الخاصة والمشتركة وتعلیماتھ التنف

. یةاإلسالمةام الشریعیتعارض مع أحكوكل ذلك بما ال سلیفوالتد لس النقا مجیضعھولألنظمة التي 2011لعام 29وم تشریعي رقم سبمر 

ة. السوریالجمھوریة العربیةB4مقسم - ثامنةلا ابةلبوا وع مشر - یعفور -دمشقریفعنوان المركز الرئیسي للبنك ھو في نإ
الب ا كنك یمارس  وفقالت  لیا لعمافة  ووفل اً بنكیة  النافذة  واألنظمة  األسالنلاً ق لقوانین  الشر فق  متواواليسظام  أحكام  اإلسالمیة مع  خالل  یعة  من 

عادة  ة، تم إاھنة في الجمھوریة العربیة السوریر لاع األوضانسحتنتیجة .تبینكموعشر فرعاً ثةثالوعھ التي أصبح عددھا فر ويئیسلر ركزه ام
فرع صحنایاوا دوم فرعشرة العمل فيمبایتمم ل.يالدروب–ص ع حمر الفرقان وف–، وھي فرع حلب قھا سابقاً اغالم لتي ت ك االبنوعفر تتاح اف

. مالیة لا ات  ان لبیار  دایخ اص حتى تار 

دمشق لألوراق المالیة. ق سويیة فور كة سبر لاك  على إدراج أسھم بنتمت الموافقة 2014خالل العام 
یة: التالطةاألنشة شر الخصوص مباھجعلى ووللبنك 

الجاریة. الحساباتفتح - 
ا واستثمارھا في ما تجیزه ھیئة الرقابةھبلق مط الفر التصریة وال التي لھ حموال البنك واألممع أطھا لخمطلقة ور التثماسفتح حسابات اال- 

ت. امالمعن مالشرعیة في البنك
من  بنك  ي الفھا في ما تجیزه ھیئة الرقابة الشرعیة  ار ثمتة واسانیلمیز ا ج  ار الي خركز الم یان المابات االستثمار غیر المدرجة في بحسفتح- 

ت.  المعام
ستثمار. الاة باللوك او  ة أ ضاربار بصیغتي الم إدارة حسابات االستثم- 
راق  وألا شراء من خاللالمالي  وتأسیس الشركات، واالستثمار جةنتملات ا وعلمشر ا ة مقاالمباشر من خالل إالتمویل واإلجارة واالستثمار  - 

الیة. الم
نك. البيفلشرعیة بة ا لرقاا دیم الخدمات البنكیة التي تجیزھا ھیئة قت- 
المست-  الزكاة  البنك جمع  على  ا دق وتحقة  األمو لا ت  یالتمولیم  أو  للبنك  الخاصة  األموال  من  ا حسنة  حریة  لھ  التي  ، بھالق المط ف  ر صلتال 

.صنادیق ة منفردة أو من خالل إنشاء الور بص
. لبنك في ا ةالشرعیقابةالر ةنین واألنظمة النافذة وتوافق علیھا ھیئالقو ھا از یتجأخرى ة كیأي أعمال بن- 

الموافقة ا تمت  إصدار  في  بنكللالیة  م الیاناتبلعلى  األول  31كما  مجلس2021كانون  قبل  فيمن  . 2022نیسان28اإلدارة 
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 )تتمة( ت عن البنكا مومعل 1

 ةالشرعي  هيئة الرقابة

فقه والشريعة  ود من علماء الد محدمن عد   ةمكون  شرعيةقابة  الذي يقضي بتشكيل هيئة ر   2005( لعام  35قم )عي ر ريتشلسوم امر الإشارة إلى  

اقب  ن مها  ينتم تعيين  والقانو البنك  لمساهمي  تم  ل الجمعية العمومية  أعض الشة  باالرق  هيئة  نويكتالسالمي، فقد  البنك من ثالثة  اء من  رعية في 

 أيها ملزماً للبنك. ر  ونويكانون، قلا ريعة وشلا وفقه لماء الع

إب الهيئة  ا تتولى  البنك وأقود الالزمة ألغ العفي صي  يالشرعلرأي  داء  أر ومنشطته،  عمال  بأحكام    نك بلاال  عماقبة  وأنشطته من حيث االلتزام 

 . يئة العامة للمساهمين للهي ونير سر ار تقد إصو شريعة اإلسالمية، ال

أالموافق  تتم والتسلعية  الشر   لرقابةا  ةهيئ  ء ضاأعسماء  ة على  النقد  رقللبنك وفق قرار مجلس  بتاريخ  ادلصا  /  ن/ م    184م  يف    أيلول   10ر 

الدكتور محمد عبد الرحمن  و انط تار قسال داألستاذ الشيخ عبفضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة و ح يشر ل تبوعلى ق ةفقن المواالمتضم ،2020

اللعضوية    الشّماع البر نبلعية  ر لشا   رقابةهيئة  لوناب  ة،كك  اإلدارة وذلك  اقتراح مجلس  على  تاريخ   سنواتثالث    ا مدته  قادمةالية  ًء  من    تبدأ 

ال المصارف  دى  ل  ةيلشرعا قابة  ر ال  ةكام نظام عمل هيئعملها وفق أح، وتمارس  2020حزيران    23  في  صدر ي  والذ  ة معاهيئة الصدور قرار 

العاملة  اإلسالم النقد والتسليف رقم  ر مقراي  ف  محددال  ةسوريالة  ة العربيهوريفي الجمية  ن  كانو  17يخ  ر الصادر بتا   4ب    / / م ن    936جلس 

 . 2012األول 

ضو لدى هيئة  كع  خلف   عمر   د ر محموكتدلعلى قبول ترشيح ا   2020أيلول   16بتاريخ  / م ن /    188رقم    هتاببكتسليف  لواد  النق  مجلس   وقد وافق 

 .  2020زيران ح 23ر في والذي صد دور قرار الهيئة العامةريخ صمن تا تبدأ ت اوسنث ثالا مة مدتهة قادلوالية قابة الشرعيالر 

  2020  لواأل نتشري  28 خيعقد بتار   ها الذيإجتماع الشرعية في  هيئة الرقابة  ، قامت للا   مهغدة رح  و بألستار الدكتور عبد ا ونظراً لوفاة فضيلة  

ضواً  ية وعالشرع  ةلرقابيئة ا ئيس هنائباً لر   مد عبد الرحمن الشّماعور محالدكتو  رعيةشلابة  اقلر ا   لهيئةرئيساً  ر قطان  بانتخاب األستاذ عبد الستا

 فيها.  تنفيذياً 

عرض مرشحي البنك الدكتور أحمد قيروز والدكتور    على  2021أيار    12ب بتاريخ    /م ن  / 211رقم  هتاببكتسليف  لوا د  النق   مجلس  وقد وافق 

العامة للمساهيأمحمد   الهيئة  الدوامنة على  ال لدى    تدربينكمن  نس  الشرعير هيئة  تاريخ صدور  قابة  تبدأ من  لمدة عام  للمصرف  الهيئة  قة  رار 

   .مة العا

 

 

 سادة: ال نمية رعبة الشاقر لهيئة ا تتكون 

 

ً رئيس  قطان  عبد الستار  األستاذ الشيخ .1  ا

 س نائباً للرئي من الشّماع    لرحا  دب مد عحتور مكلدا .2

 واً عض  لفلخ ا  مر محمد ع دكتور ال  . 3

 

 السياسات المحاسبية الهامة عداد واإل أسس . 2

 الية ت المبيانالاس إعداد سأُ  2.1

ً وفقلية  الما البيانات  تم إعداد   لمراجعة للمؤسسات المالية  وا   سبةاح ة المئهي  نالصادرة ع  ماليةلا تاريخية، وطبقاً لمعايير المحاسبةال  ةفتكلاللمبدأ    ا

 يف. قة الصادرة عن مجلس النقد والتسلالعالذات   لبنكيةا  ت ليماع لتواانين سب القو مية وحاإلسال

  ةئبة الصادرة عن هيتي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسال  ر وألمل   المية،سإلمالية اة للمؤسسات المحاسبة والمراجعة الت هيئابقاً لمتطلفو
المالية اإلسالميةعة  اجر موال  ةمحاسبلا المالية، مع مراعاة عدم تعارضها  االتق   إلعداد  ةيالدول  ر ي ياالمعالبنك    يستخدم  للمؤسسات  ادئ  مع مب رير 

 ؤسسات المالية اإلسالمية.  لمل  ةاجعمر بة والسحايئة المالمفاهيمي له المية واإلطار ة اإلسالشريع قواعد و

 لة الرئيسية للبنك. عم ال  وهي وريةسرة اليللا بالمالية لبيانات تم عرض ا 

 . مطلقةار الستثمحقوق المساهمين وما يخص حسابات االحاب ص أصخين ما يب صل الفة  عاتم مرا احفصواإلعرض في ال
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 (ةتم)ت  هامةية الالمحاسب   السياساتاإلعداد وس أس 2

 حاسبيةمال معاييررات في الي ي تغال 2.2

 

  في تهية  سنة المنالسنوية للداد البيانات المالية  إعها في عابتم إتي  لتهي مطابقة لتلك ا البيانات المالية   هذه إعداد  في  ةالمتبعالمحاسبية   إن السياسات
 . 2021لثاني نون اكا 1ن م اراعتباة  والتفسيرات الجديدة النافذباستثناء تطبيق التعديالت . 2020 كانون األول  31

 

 ة باالستثمار )الوكالة باالستثمار( لوكالاب  ق لعت مال 31الي رقم معيار المحاسبة الم

تح  ر المعياا  هذ يهدف   ودإلى  المحاسبية  المبادئ  التق يد  إعداد  بوالمالارير  متطلبات  الخاصة  االستثمية  باالستثم)ار  كالة  للمعامالت  (  ار الوكالة 

ال والوك  كل   انبج  ية، من لما واألدوات  المال  المع.  يل من رب  إلزامسيكون هذا  لليار  الثاني  1في أو بعد    تبدأ  تيال  ت راتفي  ، مع  2021  كانون 

 ا باعتباره إم تثمار االس المال تقييم طبيعة  يتطلب المعيار من رب. ر كبق الميبطلتبا  اح سمال

 أو ( a pass-through investment)استثماراً مباشراً (  أ 

 (.wakala venture) ة كاللوروع اشم( ب 

ا باشراً، يجب  اً مار مثاست  بارهارات باعتفي حالة نهج االستثم إثبات  المال  في دفاتر   إليها ترتيبات الوكالةد  ي تستنتلاودات  وجلممبدئياً على رب 

لرب المال أن يختار تطبيق  وز  جي.  ةنية المعيالشى مع معايير المحاسبة المدئي حسب مقتضى الحال، بما يتمالمبدئ اإلثبات ا ق مبابتطبيحساباته  

 : هان حة أدوضلمأي شرط من الشروط ا  يستوفيمشروع الوكالة عقد ن اك  اذ إفقط  الوكالة  نهج مشروع

 أو   ؛ت القابلة للتحويلدوااأل     -

العقد  مدة   طوالة  ر ر كمت  ات لتغيير   (تالموجودا)لموجود  حيث يخضع هذا ا (  وعاء الموجودات  وأ)   وجود واحدفي م  ارات،يتم إجراء االستثم     -

ً )مدى فترة الترتيب  ىلع ائل روتينية أو بدأي أن هناك تغييرات   أو   ؛ ليالوك ير قدحسب ت( ما لم يشكل ذلك عمالً تجاريا

  تا جودمودال البستكون مسؤواًل عن ا، كما أنه سيضى الحالومي، حسب مقتجودات بشكل يالمو إدارةلمهام    ه  داءأل على  ور الوكييقتصر د ال     -

 . المستردة مقابلها أو المبالغ 

حالة مش  في  النهج  دفا  ،ة وكالروع  في  االستثمار  يطبق  يجب حساب  الذي  المستثمر  ال  ةيكلملا   وقحقطريقة  "تر  ي"محاسبةفي  إثبا ؛ حيث  ت  تم 

المستثمر في الربح أو الخسارة  ة  حص  ضمنيتبحيث    لعدلقيمة المدرجة ويية الفترة المالية باقياسه في نهابعد ذلك يتم  لفة وبالتكاالستثمار مبدئياً  
 . روع الوكالةفي مش

كيل  الون  أل  الميزانية نظراً جب نهج خارج الوكالة بمو  يبات ترتبثإوكيل  ال ى الوكيل، يتطلب المعيار أنه عند بدء المعاملة يجب علنظر   ةهجمن و

بطة  إلضافية المرتالميزانية حيث قد تنص االعتبارات ا  رج خا  نهجل ثناءات تاسومع ذلك، هناك  .  األعمال ذات الصلة  / لى الموجودات  ال يسيطر ع
بموجب  . ات مستويدة الاالستثمار متعد  كيل بترتيباتقد يحتفظ الو. يزانيةمل ا درج بم  ابحسداة القائمة على وكالة االستثمار احتساب األمر ذاته كألاب

ة المالية المعنية  بساحالم لبات المعايير حسب هذه العقود الثانوية وفقاً لمتطت .  يوثاند  في عق  ةالل الوكتثمار أموابإعادة اس  البنك   سيقوم ب،  ا الترتيهذ

 .  في دفاتر الوكيل

 .2021 كانون الثاني 1المعيار اعتباراً من  ك البن  طبق

رب المال يواجهها    ي التت  لصعوبال   باشر نظراً ر المستثماخدام نهج مشروع الوكالة عوضاً عن نهج االستا  بنك لا ر اختا ل، مامن وجهة نظر رب ال

 . حقوق الملكية للمحاسبة ةقطري وبالتالي، يتم احتساب االستثمار باستخدام ال،  مو أللتي تستثمر فيها اتحديد الموجودات ا في

أمو   ، لالما  بصفته رب  البنك   يعملالوكالة حيث    ترتيب  عرووجب مشبم  أخرى  ية الموال إلى مؤسسات م ألا  البنك م  يقد   الةوك الهذه    الوتستثمر 

 .  مالت أسواق الفي إيداعا بشكل أساسي

الوكيل، و  من نظر  بيحت  جهة  حيث  فظ  المستويات،  متعددة  استثمار  باالست  كنبلا  ثمر يستترتيب  الوكالة  عقد  بموجب  ترتيبات  األموال  في  ثمار 

ً ب ، وذلك ةقلية مطار ثماست  . ةاسبي ذي الصلمحار ال  للمعيموجب عقد منفصل ويتم احتسابه وفقا

 : ليالة على النحو التا تساب جميع عقود الوكحاب ك بنال  قام

حيث    ةينيزالمبا   ةالمدرج  الستثمار غير مقيدة على أنها حقوق حاملي حسابات الا ر تثماف العقود التي تقع ضمن تعريف حسابات االستصنيم  تي    -         

 نها تمت قبل تطبيق هذا المعيار؛ أ

ً بدرجة بالميزانية تالميزانية أو غير معلى أنها مدرجة با  إم  خرىألكالة اوالم تصنيف عقود  تي     -            البنككان    د ذات الصلة وما إذالشروط العق   عا

 . اتويترتيب متعدد المست موال في عقود ثانوية من خالل هذه األ ر مثستا قد

 

لتطكي  لم تأثييبن  أي  أعاله  المذكور  المحاسبي  المعيار  جوق  األرباح  ر هر  على  اوق قحلاأو  ر  الخسائ  أو ي  الموجودات،  حقوق    أو  لمطاليب ، 

 مطلقة. ستثمار الاال
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 ة()تتم السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   2

 مة( )تت  حاسبيةمال معاييرالتغييرات في ال 2.2
 

 تعلق باإلجارة ملا 32ي رقم اللممعيار المحاسبة ا

المعيار معيار المحاس المنتهية  اجإلاب "متعلق  لا   8المالي رقم    بةيستبدل هذا  ال  معيار يهدف  ".  بالتمليك رة واإلجارة  إلى    32رقم    اليمالمحاسبة 
ؤسسة  ي تنفذها المتلاالمختلفة ا  لهرة بما في ذلك أشكا جاعرض واإلفصاح في معامالت من نوع اإلالو  س لقياتحديد مبادئ التصنيف واإلثبات وا

 . يق المبكر تطبل، مع السماح با2021 انيكانون الث 1لزامي اعتباراً من إ  ر ايلمعا  إن هذا  . ر مؤجر أو مستأجا وتكون طرفاً فيها، سواء بصفته

(  وبلتشغيلية  ا   ة اإلجار (  أى  إلن اإلجارة الخاصة بها بصفتها مؤجر أو مستأجر بتصنيف كل م  اءً وسة سبموجب هذا المعيار، يجب على المؤس

التمليك مع  لمنتهية بة ار اإلجا(  ة و جالهب يع أو ريق البعن طإما  –د اإلجارة ة عقر تفية هابعد ن ةكيالمتوقع للمل قلاإلجارة المنتهية بالتمليك مع الن

 . ةر المتناقصة لعقد اإلجاعقد اإلجارة بما في ذلك المشاركة   رةفت خاللالنقل التدريجي للملكية 

عقود  )يرة األجل وعقود إيجار قص" لقيمةا  فضةنخت مدا و جموال"ود إيجار قع –ءين لإلثبات بالنسبة للمستأجرين عيار على إعفاملايتضمن هذا  
ي  خدام الموجود األساسستإثبات الموجود الذي يمثل الحق في اب  جر ألمستوفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم ا(.  أو أقلاً  ر شه  12مدتها    إيجار 

  تكلفة (  إلجارة وبي التزام عقد اإجمال(  أ  من  ون ي يتكذلوا عقد اإلجارة،  م  وصافي التزا (  الحق في استخدام الموجود)اإليجار    دقل فترة عخال

المؤجلة  اإلج مقابلبينالم)ارة  التزام  أنها  على  ذلك(.  ة  على  ينوعالوة  التزام  غيب،  صافي  مققاصة  اإلجارة  عقد  اإليجامات  مدفوعات  ر  ابل 
ُ ستلما  . عقد اإليجار بل بدء فترة ق لمة مقدما

وفقاً  . األساسية  جوداتلمواحق استخدام   يمثل والذي الموجودات  حق استخدامار واإليج تا عدفوم تسديد ل ار مات عقد اإليجزابإثبات الت البنكقام  

في    2021  كانون الثاني   1يجار في  إلا امات عقد  تز الوما يقابلها من   جوداتحق استخدام الموبإثبات    البنك ، قام 32  م ي رقلمعيار المحاسبة الدول

 . للبنك ةالقوائم المالي

 دات وجوم ال  اماستخد ق ح أ(     

ل   لموجود األساسيا فيه  التاريخ الذي يكون  ) عقد اإليجار  دء  بفي تاريخ    موجودات حق استخدام البإثبات    البنك  ميقو يتم قياس  (.  الستخداممتاحاً 
دة  أو إعا  ليدعلت  ير ي تأثألا  يتم تعديله المتراكمة، و  مةقيانخفاض الا أي إطفاء متراكم وخسائر  محسوماً منه   ،ةبالتكلف  تداجولموخدام ا حق است

اإلجارة ت.  تقييم عقد  الم  وداتموجلحق استخدام اكلفة  تمثل  العادلة إلجمالي  المباشرة  تحق  المس  / المدفوع    قابلالقيمة  التكاليف  الدفع ويتضمن 

لت  ي وأالمبدئية   إيقاف يكفتكاليف  أو  اسبإطفاء    البنك   يقوم .  تشغيلها   كها  المتخحق  بد ي  ف  وجودات دام  اإلق عء  تاريخ  ا   ى لإرة  جاد  لعمر  نهاية 
نمط استخدام المنافع  اس منهجي يعكس رة باستخدام أس ااإلجقد الذي يتزامن مع نهاية فترة ع  داتوخدام الموجفي است جي للحقاالقتصادي اإلنتا

م  مالي رقلا  ةاسبمحار اليعم مع متطلباتبما يتماشى  يمةلقالختبار انخفاض ا  حق استخدام الموجوداتا يخضع م ك .وجوداتالم م  داحق استخن م

 . ركز المالي لما  بيانفي  في بند منفصلموجودات ال  مجة للحق في استخدا يتم إثبات القيمة المدر . 30

 التزامات عقد اإلجارة   (   ب

بدء  تاريخ  لالتالا )  اإليجار   قد ع  في  متاحاً  األساسي  الموجود  فيه  يكون  الذي  التزامات    كبنال  يقوم ،  (تخدامسريخ  قاسة  مال  رةاإلجا  د عقبإثبات 
اإل العادلة إلجمالي  عالمست  يجارات بالقيمة  الدفع  اإلجارة   ى لحقة  عقد  فترة  اإلجارة،  اريخ  ت بعد  .  مدى  عقد  البدء  مبلغ  زيادة  عقد  يتم  تزامات 

العائد  عكيلاإلجارة   عق   ىلعس  اإلجارة  التزامات  ا  –د  تكلفة  إطفاء  طريق  وتإلعن  المؤجلة  مدفوعاتخفيجارة  لتعكس  د  عق جارات  يإ  ضها 

  في مدة عقد اإلجارة أو   إذا حدث تعديل أو تغيير   جارةمدرجة اللتزامات عقد اإللاعادة قياس القيمة  باإلضافة إلى ذلك، يتم إ.  جارة المسددة إلا
في مضمو اإلمد  نتغيير  الثابتةاجيفوعات  اللتزامات.  ر  المدرجة  القيمة  إثبات  اإلجارة ضمن  ع  يتم  أخرىمط "قد   زمركلا   انبيفي  "  لوبات 

 . ي لا لما

 

 : هو كالتالي (( نقص) /ادة يز ) 2021نون الثاني اك 1كما في  32رقم  المحاسبة المالي   معيار إن أثر تطبيق 
 

 سورية  رةلي  
  الموجودات  

 149,855,333 ت اود الموج  مدا تخحق اس

 ( 149,855,333) موجودات أخرى 

 - دات الموجوع مجمو

  

 - الملكية صافي األثر على حقوق 

 

ً  علقةلتزامات المتالا فة  اإلجارة ألن كاالتزامات عقد    لم يكن هنالك ق األولي  يبطت ال يخي تار ف  . بهذه العقود قد تم دفعها مقدما
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 ة()تتم لهامةالسياسات المحاسبية اأسس اإلعداد و   2

 )تتمة(  حاسبيةمال معاييرالتغييرات في ال 2.2
 

 ي الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة ف  رثماست ق بااللتع الم - 33تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
 

دوات االستثمارية صنيف واإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم واألى وضع مبادئ التلإيهدف هذا المعيار  

اإلسالمي المالية  المؤسسة  بها  تقوم  التي  المماثلة  المعيار األخرى  يحدد  ا   ة.  لئلر األنواع  الما  ت دواأليسية  الشريعالستثمارية  أحكام  مع  ة  توافقة 
والمع الااإلسالمية  المحاسبية  االجات  إجراء  بموجبها  يتم  التي  المؤسسة  عمل  ونموذج  خصائص  مع  يتناسب  بما  وإدارتها  ألساسية  ستثمارات 

المعيار معيار المحاسبة الما ا اثمالمتعلق "باالست  25لي رقم  واالحتفاظ بها. يستبدل هذا  المبدئي و  " كوكلصر في  ة سيكون إلزامي للسنوات المالية 

ئات االستثمار الواردة أدناه  ح بالتطبيق المبكر. لغرض هذا المعيار، يتم تصنيف كل استثمار كإحدى ف، مع السما2021  يالثان نوكان   1في أو بعد  
 :اعتماداً على طبيعته

 

 أداة الدين النقدية؛  -

 أداة الدين غير النقدية؛  -
 لكية؛ و الم   قو قم حسهأداة أ -

 أدوات االستثمار األخرى -
 

 صنيف الت 

ات الخاضعة لهذا المعيار كما تم  الستثمار تصنيف ا بنك بات المبدئي غير القابلة للنقض الواردة أدناه، يجب على الرسة خيارات اإلثتمت مما إال إذا 
ساس  ل على أخخالل قائمة الد  من ( بالقيمة العادلة  3حقوق الملكية أو )  مهأس   ل من خال  ةدل( بالقيمة العا2( بالتكلفة المطفأة أو )1قياسها الحقاً إما )

 بما يتوافق مع طبيعة العقود اإلسالمية األساسية. ار إلدارة االستثمارات وخصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثم بنكنموذج أعمال ال

ً دينس يث يعكح، تصنيف وقياس االستثمار في أداة الدين النقدية يتم  مطفأة بعد ذلك. ال  ةلفوبالتك لمعاملة، وقت تنفيذ ا في النهاية بالتكلفة، حتى ا

استثمارية أخرى ضم أداة  نقدية أو  الدين غير  أداة  الثالث )يمكن تصنيف االستثمار في  الفئات  أو )1ن أي فئة من  المطفأة  بالتكلفة  بالقيمة 2(   )

 .  بنك ل الوذج أعمال على أساس نمدلة من خالل قائمة الدخا علا مة قي( بال3)و العادلة من خالل أسهم حقوق الملكية أ

باختيار تصنيف ال رجعة   بنك قم اليمة الدخل ما لم  يتم إدراج االستثمار في أدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل قائ

المحتفظ به   مار ثستيقع االيجب أن  ن خالل حقوق الملكية.القيمة العادلة مب  جمدر ر استثما  نهفيه عند اإلثبات المبدئي لتصنيف ذلك االستثمار على أ
 دخل. اً ضمن تصنيف االستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل ال لغرض المتاجرة دوم 

 

   اإلثبات والقياس المبدئي

يتم  ل. خلدقائمة امن خالل رجة بالقيمة العادلة االستثمارات المد ءاتثناساملة بعلميتم مبدئياً إثبات جميع االستثمارات بقيمتها العادلة مضافاً تكاليف ا 

. يتم إثبات طريقة الشراء  تكبدهاعند  في قائمة الدخلدخل ة ال قائممن خالل لمتعلقة باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة تكاليف المعامالت ا  اثبات
 .ر مستثلمإلى ا   ةطر السي  نقلاالستثمارات عند أو بيع العادية  

 القياس الالحق  
 

 ة  لتكلفة المطفأبا ة رجات مدأ( استثمار 

بالتكلفة المطفأة   االستثمارات المدرجة  إثبيعاد قياس  يتم  الفعلي.  الربح  الناتجة عن عملباستخدام طريقة معدل  أو الخسائر  المكاسب  ية ات جميع 

كل  في    حاللفأة لإلضمالمطلفة  رات المدرجة بالتكالستثمايتم فحص ا  .لدخ لل قائمة    فياالستثمار    اضمحاللاإلطفاء وتلك الناتجة عن استبعاد أو  

 "  ات المحملة بالخسائر سائر االئتمانية وااللتزامالمتعلق "باإلضمحالل والخ 30وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم فترة إعداد تقرير مالي 
 

 خلدال ب( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

فترة إعداد تقرير مالي. يتم إثبات المكسب أو    عادلة في نهاية كلل بالقيمة الل قائمة الدخن خاللة مرجة بالقيمة العاد ات المداالستثمار   س قياد  يعا

 . لدخلاقائمة  والقيمة العادلة في  عن إعادة القياس، إن وجدت، والتي تعد الفرق بين القيمة المدرجةالخسارة الناتجة 
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 (ة)تتم السياسات المحاسبية الهامةد وادعاإلس سأ   2

 )تتمة(  حاسبيةمال معاييرالتغييرات في ال 2.2

 
 ( )تتمةك واألسهم واألدوات المماثلة المتعلق باالستثمار في الصكو  - 33تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

 

 ج( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي. يتم إثبات المكسب أو    العادلةلكية بالقيمة  الم  حقوقرجة بالقيمة العادلة من خالل  ت المدار ماتثالسس اا قييعاد  

الناتجة عن إعادة ا العادلة مباشرةً في حقوقالخسارة  القيمة المدرجة والقيمة  الفرق بين  ت  يراغلتالملكية ضمن "ا  لقياس، إن وجدت، والتي تعد 
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية لإلضمحالل في كل فترة إعداد   المدرجةاالستثمارات    فحص يتم  القيمة العادلة لالستثمارات".مة في  كاتر لما

 . "ر المتعلق "باإلضمحالل والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة بالخسائ  30لمعيار المحاسبة المالي رقم تقرير مالي وفقاً 
 

 نيف صتالة  اد عإ
 

قوم بإعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة من تاريخ إعادة  يإلدارة االستثمارات،    هنموذج أعمال  يير بتغ  بنكقوم اليدما، وفقط عندما،  عن

ر الناتجة عن  ئاخسالأو سب  امكإعادة عرض أي مكاسب أو خسائر مثبتة مسبقاً )بما في ذلك ال  بنك نيف. في حالة إعادة التصنيف، ال يجوز للالتص

 . حاألرب/ ا اإلضمحالل( أو العوائد 
 

 . لى القوائم الماليةبتطبيق المعيار بأثر رجعي ولم يكن لتطبيق المعيار المحاسبي المذكور أعاله أي تأثير جوهري ع ك البن  قام
 

 المتعلق بإعداد التقارير المالية لحاملي الصكوك  34معيار المحاسبة المالي رقم 
 

إعداد  الجهة المصدرة لصكوك. وهو يتطلب من  ا   وجودات األساسية ألداة ر المالية للم قاريالت المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد  ر امعيالهذا  د  ديح
التمويل أو الدعوة إل المتقارير  التي تبدأ في أو بعدعيار. سيكون هذا المعيار إلزامي  عدادها حسب الحاجة بموجب هذا    لثانيان  كانو  1  للفترات 

 .مع السماح بالتطبيق المبكر  ،2021
 

 . طبيق المعيار المحاسبي المذكور أعاله أي تأثير جوهري على القوائم الماليةثر رجعي ولم يكن لت بتطبيق المعيار بأ بنك ال  قام
 

 المتعلق باحتياطيات المخاطر   35معيار المحاسبة المالي رقم 
 

للمحاسبة سات العالمية المتبعة  ع أفضل الممار فق م يتواالحتياطيات المخاطر بما    المالية  ر ير تقاالإعداد    دئمبا ة وسبياألسس المحايحدد هذا المعيار  

 المتعلق "باالضمحالل والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة بالخسائر". يحل   30إدارة المخاطر. يكمل هذا المعيار معيار المحاسبة المالي رقم  و
المعيا رق  35رقم    يللما ا   محاسبةلا   يار مع  رينكال  المالي  المحاسبة  ا   30م  ومعيار  معيار  محل  ا معًا  المالي  رقم  لمحاسبة  المتعلق    11لسابق 

  بالتطبيق المبكر، فقط، مع السماح  2021  ثاني ون الكان  1  فترات التي تبدأ في أو بعدلل"بالمخصصات واالحتياطيات". سيكون هذا المعيار إلزامي  

 . مبكراً  30المحاسبة المالية رقم ار يعماد تم ية اعلا ملإذا قررت المؤسسة ا 
 

 .م الماليةبأثر رجعي ولم يكن لتطبيق المعيار المحاسبي المذكور أعاله أي تأثير جوهري على القوائالمعيار بتطبيق  نكلبا قام
 

 ةصادرة ولكنها غير الزامي  معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة 2.3
 

 للمؤسسات الوقفيةالتقارير المالية  ب  علقمت ال - 37م بة المالي رقمعيار المحاس
 

مبادئ  ضع  لمعيار إلى و. يهدف هذا ا 2020"المتعلق بالتقارير المالية للمؤسسات الوقفية" في سنة    37محاسبة المالي رقم  أيوفي معيار ال  در أص

المال التقارير  الوإعداد  المالية  المية.  اإلسيعة  مبادئ وأحكام الشر ملياتها وفقاً لع  ل زاووتالوقف    وم ا وفقاً لمفهقفية، والتي تم تأسيسهية للمؤسسات 

 .بكر مع السماح بالتطبيق الم 2022 ثانيكانون ال 1 للفترات التي تبدأ في أو بعد المعيار إلزامي  هذا  كون سي
 

 . بنكللائم المالية ثير على القو ذكور أعاله أي تأيار المحاسبي المأن يكون للمع البنك وال يتوقع  
 

 التحوط ار والخي المتعلق بالوعد و - 38الي رقم الم ةب حاسلميار اعم
 

مبادئ المحاسبة  إلى تحديد    ا المعيار . يهدف هذ 2020"المتعلق بالوعد والخيار والتحوط " في سنة    38معيار المحاسبة المالي رقم    أيوفيأصدر 

ا و التقارير  يتعلق  لمالية لإلثبإعداد  فيما  والقياس واإلفصاحات  الشريالمتوافقة    والتحوط  والخيار   وعد ال تيبات  ر بتات  امع    مية للمؤسساتإلسالعة 

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022 كانون الثاني  1 للفترات التي تبدأ في أو بعد المية. سيكون هذا المعيار إلزامي المالية اإلس
 

 . بنك للتأثير المعيار الوارد أعاله على القوائم المالية   بنكال يقيم
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 ()تتمة السياسات المحاسبية الهامةو د عداإلأسس ا 2

  يةاسب حمالت ارالتقدي  هم أ 2.4

 
الإن إعداد ا يرادات والمصروفات، والموجودات  اإلر في قيمة  ضات تؤثت واجتهادات وافترابتقديراالقيام  البنك    ارةن إد ممالية يتطلب  لبيانات 

ا يضواال  والمطلوبات،  المالبالبي  لمرفقةاحات  الملا ت  بالوالمطو   ةيانات  البيانات  في  عنها  المفصح  هذه    يةرؤلا بابية  ضن  إ  ية. لا طارئة  حول 

 لمتأثرة في الفترات المستقبلية. ت او المطلوبا جودات أ قيمة الدفترية للمورياً للالً جوهلب تعديتتطائج تلتقديرات قد تؤدي إلى نالفرضيات وا

 
الفرضي ارئلات اإن  بالمتعلقيسية  المة  المغي  داث ح لأللية  بقتسلتقديرات  البيانات  تاريخ  المؤكدة في  ين  يلتوا ية  لا ر  مخاطر هامة من    انهع  جتقد 

 ي السنة المالية الالحقة هي كما يلي: ة فنات الماليي البيالمطلوبات الظاهرة فودات واة الموجفي أرصدية جوهر  كن أن تؤدي إلى تعديالتالمم

 اريةمرت االسمبدأ 

ي تمر  ستقرار التحالة عدم االلرغم من ا ى وعل رارية.مستالأ اد بالستمرار في العمل على أساس مى اعل بنكالة  قدر  ىمد مت إدارة البنك بتقدير اق

اليقين المستية وحالة السور العربي  ريةجمهولبها ا الكافيةلبنإن إدارة ا قبلية فة عدم  البنك لديه الموارد  رار االستمه على  عدالتس  ك متأكدة من أن 
ول  حن أن تثير شكوكاً هامة مور جوهرية من الممكأة بأي دراية  ىعلت ليس  ة. وعالوة على ذلك، فإن اإلدار منظور لاي  بلتقالمس  ىدملعمل في البا

 ية. البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرار  داد فقد تم إع ء عليه، كمنشأة مستمرة. بناستمرار على االالبنك  درةق

   يةارستثمالاوم العقود التمويلية ذم يمةي قن دت 

ارة  ات اإلد ى تقدير بناء علخل  الد نلمخصصات المسجلة في بيايومي لتقدير كفاية ا   كلبش  ةتثماريسالواية ليوم البنك بمراجعة ذمم العقود التموقي

ية يقوم  لبتقمسالدية  قنلا التدفقات    تقدير   ي وعند كل دور بش  لذلك ستقبلية. ويقوم باحتساب المخصصات المالئمة  المت النقدية  التدفقا لمبالغ وفترات  
متعددة لها   وعوامل فرضيات يسي علىرئ بشكل إن هذه التقديرات مبنيةة المتوقع تحقيقها.  نماالض ي قيمةفصاو  اليملالبنك بتقييم وضع العميل ا

وظروف تلك    ع ضاأو ن  مة عجانلالتغيرات ا نتيجة  وذلك    قديراتلتاعن   وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف  قيةمن الموثو  متفاوتةدرجات  

 التقديرات في المستقبل.  

 جلةؤمالة ي ب ت الضري داجوالمو

ب االعت  راف ب  الموجودات تطل   الضريبي. يالربح  فادة منها عند تحققع االستالمتوق  الخسائر عن  جلة  ؤيبية المالموجودات الضر يتم االعتراف ب
 .قبليةتسلما ةيالضريب ططلخى الإستقبلية الخاضعة للضريبة باإلضافة ملا  احرباأل  غلابلى فترة ومبنية عدارة ممن اإلت  اقدير الضريبية الم ؤجلة ت

 

 ضريبيةلزكوية والالمعالجة ا

 

 المطلق في حال توافر شروط وجوب الزكاة. ار ات االستثماب حساباتق المساهمين وأصحع على عزكاة تق خراج الة إؤوليسإن م

المحاسبوفق  الزكاة ب  اساحتتم   لمعايير  للر داالص ة  ميسالإلا  ة اً  المحاسبة والمراجعة  هيئة  ا م الت  سساؤمة عن  هيئة    ةيمسالإلالية  من  واعتمدت 

ليرة سورية حصة السهم الواحد  4,219,547,380 قدره  اً  ية مبلغسهم بنك البركة سور ة على أة الزكالغت قيمد ب. وقك لرقابة الشرعية في البنا
 : اءم نعلى ال ولحصال فدفي شراء األسهم أو االكتتاب بها به  اهممسالقبل  من  ي حال كانت النيةورية فليرة س  28.13 منها

 

 ا يلي: ورية كمس -ركة بال  الزكاة على أسهم بنكوقد تم احتساب قيمة 
 %2.5775ء الزكاة * عاو = شمسي( حول قتناء )هم بغرض اإلاة األسنصيب زك

  قربألليرة سورية مقربة    4,219,547,380=    %  52.577*    163,706,978,854  =شمسي(  ول  ناء )حقتض اإلنصيب زكاة األسهم بغر 

 صحيح.  دد ع
 ليرة سورية.  28.13=   150,000,000 /4,219,547,380نصيب زكاة  =شمسي( ل ة السهم الواحد )حواكز  يبصن

 

 ف للشريعة اإلسالميةخالالمالصرف  لكسب أوا

 
ف  ار صمقبل ال  من ا  دفعه   على سبيل المثال )فوائد تم   الميةسالة ايعلشر د ا عواقلمعامالت مخالفة  ئة عن  ية ناشرعشغير  هي عبارة عن ايرادات  

 .الشرعيةبة هيئة الرقاموافقة ير بعد الحصول على جوه الخها في واح لصرفربن األمت الجارية( تم تجنيبها مراسلة على الحسابالا

 ريعة اإلسالمية. شلل فة المخمال عأ نباح لكونها ناشئة عة أر نيب أيتج ميت  لم 2021كانون األول  31حتى تاريخ 
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 تتمة( ) هامة لا ةبي ساسات المح اسي لواد  أسس اإلعدا     2

  السياسات المحاسبيةم أه 2.5
 

 (2019 الثاني كانون  1عتباراً من مطبقة ا)سياسة  خفاض القيمةن ا متقيي 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

كما    المتوقعة.  ةيناتمئخسائر االلا   ج وذنمب  11في معيار المحاسبة المالي رقم    " بدةكتملرة ا اسخلنموذج "ا   30رقم  لمالي  اسبة المحايار  يستبدل مع
 ينطبق على استثمارات أسهم حقوق  نه المالية ولكمانات التمويلية وعقود الضلا باطات  االرت  على بعضيد  الجد  ق نموذج بانخفاض القيمةيطب

  .الملكية 
 

مرانهك  البنق  بطي ثالث  من  يتكون  بالنسبة  الا  ر سائلخا  قياسل  لحج  وذلك  المتوقعة  المطفأةجر دمال  ةالمالي  ات ودجللموئتمانية  بالتكلفة  يتم  ة   .
الموجودات   خالمتحويل  المراحالل  ن  التالثالث  و ل  ا ية  أساس  على  فيذلك  الت  لتغير  لهذه    االئتماني   صنيفدرجة  المبدئي  اإلثبات  منذ 

 :ت جوداالمو
 

 

 شهراً  12ة على مدى  عتوقلما انيةمت ئ ولى: الخسائر االلة األالمرح

ة  المتوقع الخسائر االئتمانيةجزء من  إثبات   ي، يتم بدئالم  االئتمانية منذ اإلثبات   جوهرية في المخاطر ة  دا يز   ك ناتكن ه  لم ي  تت البالنسبة للتعرضا

المتوقعةالعم  على مدى التي تمثل الخسائر االئتمانية  ا احتمالي  أحداث ج عن  تنت  ي الت  ر  المالية خالل    دادلسا  ر فيثعتلة حدوث  العقود    12على 
 شهراً(.  12ل من الية أقاة الم ألد ع ل قرة إذا كان العمر المتو تلمالية )أو أقصر فا  ر ير اقتإعداد ال  خرياعد تشهراً ب

 

ً تمان ئ لة اغير مضمح –مانية المتوقعة على مدى العمر االئت الخسائر  الثانية:المرحلة    يا

للتعرضات االئ ائتمانياً، يتم  مي، ولكنها ليست مضدئبملا   ت اإلثبا  ذ منة  يتمانزيادة جوهرية في المخاطر االئ  ناكه  ت كاني  لتية انامتبالنسبة  حلة 
حدوث   ليةاحتماداث حة بأي الخسارة المرتبطمتوقعة على مدى العمر هة ال يناالئتما  الخسائر  .قعة على مدى العمر ة المتوئتمانيائر االلخست ا اإثب

 المتوقع للعقد المالي.  ر معال دى على م د اد سال في التعثر 
 

المتانيئتم( هي تقدير للخسائر اال2  ى العمر )المرحلةمد  ى لع  ةعية المتوقنماتاالئالخسائر   خ  من تاري  التعرض اعتبارا عمر  امل  ى كعل  وقعةة 
الحا تحديدهويتم    القياس  القيمة  بين  الفرق  على  بناًء  العحاال   كافة للية  ا  الت  إن  النقدي.  ا ه  ديالنق   ز جعجز  النقدية  لو  التدفقات  جميع  بين  فرق 

المالموجولك  لت  ه استرداد  المتوقع للمبلغ    ك والقيمة الحالية بنلل   ع فدتحقة ال سلما  ةاقديالتع الدات  ً تي هي غير مضمحلة االية  د  إعدا  في تاريخ  ئتمانيا

 .التقارير المالية
 

ً ت ئ الة محمض  –ر ملعا لمتوقعة على مدى نية ائتمار االئ لخساالمرحلة الثالثة: ا   مانيا

المالية  العقود  تقييم  ً اة  حلمكمض  يتم  منوق  د ن ع  ئتمانيا أكثر  أو  لها    وع حدث  يكون  التي  علير   أثتاألحداث  التدفضار  النى  المستقبلية  قات  قدية 

 .  ت الماليةوجوداى تلك الممقدرة علال
 

  غلة والمب جدر لم ايمة ئتمان على أساس الفرق بين صافي القالة اميقخفاض  نبا  د المخصصات المتعلقةديتحتم  ، ي3 رحلةبالنسبة للعقود المالية للم
للعقو   ابلقلا الستخد  دلالسترداد  نظراً  ناالمالية.  مالمعايفس  م  في  الير  رقم  عيار  المالي  تظل  11محاسبة  للمخصصات  ب  بنكال  منهجية،  النسبة 

 .ر ددة كما هي دون تغييالمح
 

لبات  طاسة البنك أو المتسيل  اقفوالسابق  فية قلمطبداد تعرضها، يتم تطبيق القواعد ار تسانك لبل  يمكن تا نوجود رهونات أو ضما دمع ةالي حفو

 ائر االئتمانية. صص الخستساب مخة، الحرامر صثالمحلية، أيهما أك
 

ً المضمالمالية   موجودات لا  حلة ائتمانيا
ي تثبت  لتا  ةلدياً. األ نمائتاحلة ية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمللما ا  اتوجودمال  قييم ما إذا كانتنك بتم البيقو  ،مالي في تاريخ إعداد التقرير ال

ً اات المالية مضمحلة ائتمد بأن الموجو  :مالحظتها التالية التي يمكن علومات  على المتتضمن ، نيا
 

 درة؛ المص  لجهةلكبيرة التي تواجه المقترض أو االمالية ا  وبات الصع -
 ز موعد االستحقاق؛ وا جتأو د  دا الس   يف ر خرق العقد مثل التعث -

 الي آخر؛ أو مائه إلعادة تنظيم جر إ  وأ  هإفالس  ضر قتلما الن  احتمالية إع -

 ف ذلك؛ ر في خالرط أن البنك لن ينظلبنك بشن قبل ا سهيل مالتلة  ك إعادة هي -
 

  االئتمانية المتوقعة لخسائراس اي ق

 :عة هي المتغيرات التاليةقوتالمة  مانيئتاال لخسائر في قياس ا  تخدمةالمس يسيةئالر  المدخالت  إن

  د؛ ا دسلا  ي فث التعثر دوح ةلياحتما -

 و  ي السداد؛ الة التعثر فالخسارة في ح  -
 .ادسدر في العرض للتعثالت مةيق -

 لنظرة ا  توما علم تعكس ثيحتم تعديلها بوي ألخرى.يخية اتار لات ا والبيانلنماذج اإلحصائية المطورة داخلياً من اصفة عامة معايير بتستمد هذه ال

 .اه نح أدالمستقبلية وذلك كما هو موض
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 )تتمة) ية الهامةاسب السياسات المحد وداعإلا سسأ   2
 

 ة( تم)ت  بيةات المحاسسياسال م هأ 2.5
 

 ( )تتمة( 2019 كانون الثاني  1اراً من بقة اعتب سياسة مطالقيمة ) تقييم انخفاض
 

  ر في السداد ث التع في تعر

 حاالت المبيّنة أدناه : لاي  ف اً تعثر م لييعتبر العم

أية إجراءات  اذ  ون اتخلمصرفية دا  ةعومجملاماته تجاه المصرف أو ا لتز العميل في سداد ا بةغر  و أ  عدم قدرة / فصر لمل  ينعندما يتب -
 حالته إلى المتابعة القانونية. نات أو إيل الضماه مثل تسيبحق

 أو أكثر على : ن يوم  يعتس عند مضي  -

 ه أو فوائده / عوائده . طاأقس  دحأأو   نيدل استحقاق ا •

 يخ آخر عملية إيداع . تار دات اعتباراً من سدي تال  هةلمدين لجا  ريجاالب ساجمود الح •

 راً من تاريخ هذا التجاوز . ثر اعتبانه أو أك% م10سبة لجاري المدين بنب ا للحسا  ف الممنوحالسقز واجت •

 ية تحت الطلب. الجار  ت اسابانكشاف الح •

المطا  • عن   عن   ةمجاالن  ت ا بلدفع  نيابة  الميزانية  خارج  أ  ,   ء ماللعا   الحسابات  يتدون  ته  د ا دس م  ن  أو  الحسالبات  قها  وثيذه 

 والً . ة أصشر ابمكتسهيالت ائتمانية 

 تجددة انية المت االئتمتجديد التسهيال اريخاء تقضان •
 

 االلتزام بشروطها.   ن يتمأ ن دو ينيتتتالم نيعميل إلعادة الهيكلة مرتجاه الت نيةدما تخضع أحد / كافة التعرضات االئتمانع -

   .ثالثةه من المرحلة الراجي و إخاالئتمان نيفهتص نية التي تّم بموجبها تحسوليعادة الجدولة األص إ  طور شب بااللتزام  يلعمالل  يخعندما  -

يخلنع - ا   العميل  دما  بشروط  تحبااللتزام  تّم  التي  من  صنيفهات  سينلتعّرضات  إخراجها  كامل    ةالثلثا   رحلةمال  االئتماني و  دفع  لدى 
ً ا هد اد س ر عنلتأخا  دة م وز جاتتمستحقاتها التي لم   . مئة و ثمانون يوما

 فية. تحت التص وضعهأو  هعند اعالن العميل إفالس -
 

 داد ثر في الساحتمالية حدوث التع

در تعتب االئجات  ر  األالمخاطر  المدخالت  بمثابة  لعمليسساتمانية  الزمني  ة  الهيكل  تحديد  للتعرضات  لاث  وحد ة  ماليتحالية  السداد  في  تعثر 

والتعث  اتمولع م  بجمعبنك  الم  قو ي  ة.نياالئتما األداء  الليليتم تحئتمانية واال  ره طاخي السداد بشأن تعرضات مر فعن    تحليل على ها يتضمن هذا 

التحديد و فتحديث  التعثر  معدالت  في  التغيرات  بين  ا عالقة  وا سلي  العواملداد  في  ا صا لالقت  ةيسيالرئ  لتغيرات  التعثر  يلكلد  تقديراحتمال  يتم   ،
 : ييلكما نية مائتالا  ات رضللتع

 

حيث يمكن  لخارجية  بيانات اربط مع الستخدام تقنية الل امن خالل التعثر  حتمارايدقالبنوك والحكومات يتم تاه  بالنسبة للتعرضات تج -

  حدأ  بلتصنيف االئتماني المستخدم من قلا   م نظاب  لعميلا  ر ثعاطر ت اخلي المبنى على مخني الدامئتمواءمة وربط درجات التصنيف اال
  ي الخارجيلتصنيف االئتمانت ان درجاكل درجة مود لرصم لاواستخدام معدل التعثر   مدة اني الخارجي المتعتمئالاف  تصنيت الالكاو

 درجات التصنيف االئتماني الداخلي.  بلها من  لما يقا

اخلية  لد ا   ر ثتعة الخبر   يةقنت  ام خدستالتسهيالت االئتمانية من خالل ا  ةظمحف  نمضعثر  تال  ديراحتمالالشركات يتم تقتجاه    ت اعرضالت -

النظام كما يتهذ   تمد منتعثر المسل المعد  ون تحليل تغير التصنيف اا موذلك انطالق لمعلومات الحالية  تقدير با ة هذا الوجب معاير ا 
 م. ائتشومل ائتف ح لثالث سيناريوهات أساسي، ممرجال وسطمتعلى ال ءً اوبن، بطريقة غير متحيزة الصلة  تا وذ والمستقبلية المعقولة

مجموعة    مستوى كل   مات، ويحتسب على علوسي للمكمصدر أسالية  اخد لا التجزئة الى البيانات    ضاتتمال التعثر لتعر حا  ر يدقت  يستند -

التعر  امن  االئتماني  التصنيف  درجة  أساس  على  التي لخ لداضات  ال  ي  هذه  ضمنها  التعثر  دمع  الى د  ستناالا ب  ةمجموعصنفت  ل 

وبناًء    ،الصلةتاحة ذات  الم يةلبقمعلومات الحالية والمستال  هذا التقدير بكافةة  ر ياع م  رورةمع ضة  ار خسالل  عدالتاريخي وصوال الى م
 أساسي، متفائل ومتشائم.   ناريوهات لثالث سيط المرجح على المتوس

 

 ة. عقوتلمية اتمانئاالر ائخسالقتصاد الكلي الرئيسية في نماذج الات  خالكمدلي امجوالناتج المحلي اإل اريتجال زان يمال  يستخدم البنك
 

 عة: ئتمانية المتوقاال  لخسائر احتساب ا  ة فيدمختسالم  ث التعثر في السداد حدو أنواع احتمالية 

القادمة )أو    راً شه  12ل  الخ   دية حدوث التعثر في السدااحتمال  ر قديهذا هو ت  –شهراً    12في السداد على مدى  تعثر  ال  دوث لية حاحتما •

ة على  وقعة المتاالئتمانيائر  خسلا  ذلك الحتساب  تم استخدام. يشهراً(  12أقل من    لك ذ  ناك  إذا   اليةلم ا  اةدلأل ي  على مدى العمر المتبق

 . راً شه 12مدى 

قي لألداة  بتملر اعمدى الم  ى لعحدوث التعثر في السداد    تماليةحاير  هذا هو تقد  –لعمر  في السداد على مدى ا  تعثر ث الحدو  اليةاحتم •
 . "3والمرحلة  2ة "للمرحلة نسبانية المتوقعة بالتمئالار خسائب الساحتالك ذل م  المالية. يتم استخدا 
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 )تتمة) ية الهامةاسب السياسات المحو عداد اإل سسأ   2
 

 )تتمة(  م السياسات المحاسبيةهأ 2.5
 

 ( )تتمة( 2019 ي ثان الكانون  1 ن اراً مسياسة مطبقة اعتب قيمة )لا اضتقييم انخف
 

 )تتمة( ددا الس ر فياحتمالية حدوث التعث 
 

 لومات النظرة المستقبليةة مع افضإ
 

في حالة    .ةخيلمقدرة بناء على معلومات تاريفة المعامالت ا اة كويتم معاير لية  الك عوامل االقتصادية لاافة إلض  ائيةحصذج اإلالنمالبنك  يستخدم ا

من   أي  وجود  ذ   ةيلكال  ةيصادقتالا  ر معاييعدم  تكون  والتي  أالسابقة  إات  كا  يةحصائهمية  إذا  نتنأو  السداد  احتمال  ائجت  في  التعثر  ية حدوث 

، وذلك بعد  د اد لسحتمالية حدوث التعثر في االطريقة النوعية ال ارةتصادية، تطبق اإلد حالية للظروف االقلاعات  لتوقكبير ل بشكل خالفةقعة مالمتو

ً ة وفقتحليل المحفظ  .صخيشتلة اداأل  ا
 

كلية  لا دية  قتصال االامالعو  ات فيلتغير اتخاذ القرارات حول مدى تأثير ا مرجعية  ات  ستويمإلى زيادة  ة  قبليالمست  نظرة تؤدي إضافة معلومات ال
 ةئن فضم  ات رضعتال  هي   3  منتجة )المرحلة بر بأنها  تعتي  الت  2والمرحلة    1المرحلة  لمطبقة على تعرضات  اعة  االئتمانية المتوقعلى الخسائر  

وفلا السداد(.  في  ً ق تعثر  لا لعة  مراج  يتطلب عمل  ك، البنسياسة    ذلدورية  في  بما  واالفتراضات  أي  لمنهجيات  لألتوقعاك  االت    اديةقتصوضاع 

 .المستقبلية

 

  في السداد حالة التعثر  ي رة فالخسا

التع ه  ثر فيالخسارة في حالة  المحتملة في  ال  م جحي  السداد  ذلك باألخذ فيد االسد   نعل  يومالت  حباص  ر حال تعثخسائر  احتساب  يتم    عين  . 

   في السداد. ر لتعثفي حالة ا  لماليةا  اتودجالسترداد الموها دام ختاس  يمكنلتي وا ك  احة للبنالموارد األخرى المت ت واالعتبار الضمانا
 

التعثر ع  تقدير الخسارة عند  در لى مسيتم  االئتماني كنسدر   ن م  جةتوى كل  التصنيف  ذلك تستند  ، وفر لتعثا  دعن   رضالتعن  م  ةبجات  ي سبيل 

إلالمصار  الف  التاريى  وتس  ةخيبيانات  لديها  النالمتوفرة  انظمواأل  ذجما تخدم  اية  اخلد ل ة  درجات  والحتخسار للبناء  التعثر  عند  عدل  مساب  ة 

لنسبة ألي  ااد بدر تالسا  معدلر  يدقتن إجراء أي تحليل تاريخي لف مر ص مالعدم تمكن  حال    لى مستوى كل تعرض، فيد التاريخي عاالستردا
ف من  التعر فئة  التاالئضات  ئات  غير  كفايةمتعمانية  لعدم  نظرا  يت متاحالت  البيانا  ثرة  اة  ا خدا تسم  الدنيا  م  تعليمات مصر لمذكالحدود  في  ف  ورة 

  ية المركزي.ر سو

 
العينية   بالضمانات  يتعلق  يتم طلب تحديد قيمة  ال  بل اط  مة من قبلالمقدوفيما  العامة عتمدمنين  مخمبل  ق  ة منانمضلا تمويل  الهيئة    ين من قبل 

 اري. ق لعار والتطوير استثملال

 

 اد دلسا  لتعثر فيقيمة التعرض ل

ا تعال  ةمقي  تمثل في  للتعثر  ت  سدادلرض  في  التعرض  ال  اريختقدير  في  المسالتعثر  في  االعسداد  في  باألخذ  في    قعةوتمالالتغيرات  تبار  تقبل، 

ة  توقعلما  السحوباتبلغ األصلي القائم والموالربح على    ةصليغ األلى المبال في ذلك المدفوعات ع  بما  ةيللماا  ارير تقلا   د التعرض بعد تاريخ إعدا

 المتعهد بها.  الت سهيتلى اعل
 

 نيةجة في الميزاالسداد المدر   ر فيلتعرض عند التعثة اقيم

عند   التعرض  السد التعثقيمة  في  هي بنولل   اد ر  الميزانية  في  المدرجة  اباملا  د  و  ةئمالق لغ  التقعند  حدوث  يجت  السداد.  في  أن عثر  ل ترح  ب 
 خاص بها. د الا اج هيكل السدإلدر ضعة اخالرةً مباشة نيي الميزامة للبنود المدرجة فقائت الالتعرضا

 

 ة. عمتوقال نيةماالئتا  ر ئاسفي السداد عند احتساب الخ عثر تلا د التعرض عنقيمة ت السابقة وخصمها من دام االتجاها دفوعات باستخمر اليجب تقدي
 

 الميزانية  ي ف د غير المدرجةلسدا في اقيمة التعرض عند التعثر 

ة في  في السداد غير المدرجعند التعثر    قيمة التعرض   ب حتساة؛ وبالتالي، يتم ازانييلمدرجة في المر اغي  ت اعرضثابت للت  د اد ستاريخ    ال يوجد 

   لميزانية. ت غير المدرجة في اا تعرضلل  سميإللغ امبلا  ى يق عامل تحويل االئتمان علتطب د عب الميزانية
 

 لمخاطر االئتمانية ي ازيادة الجوهرية فلا

تحدي مكان  إذا   ما د  عند  السداد التطر  ا خت  في  قد  لى  ع  عثر  المالية  م  زادت العقود  ابشكل جوهري  اإلثبات  فنذ  البنك  يأخذ  االلمبدئي،  عتبار  ي 
لكمي والنوعي، وذلك  ل ا ومات والتحليل المعمن    على كالً   رر لهما. يتضمن ذلكبال م  د هو جأ  كلفةت  ن ودبلمعقولة والداعمة المتاحة  ت ا اموعل الم

 المستقبلية. ومات النظرة  ا في ذلك معل من، بي للخبراء المتخصصيتمانئوالتقييم اال بنك لل ةيريخالتارات  خبالمن واقع 

إجرا التيتم  بالنء  اآلداأل  ةسبقييم  الطرف  من  بدالً  محددة  ك  . ر خة  لديهااأل  نم  ةأدال  ألن  يكون  قد  ائ  دوات  متمانمخاطر  اإلخية  عند  ت  ثباتلفة 

 .المبدئي 
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 )تتمة) ة الهامةالسياسات المحاسبي أسس اإلعداد و   2

 (ةمت ت ) يةب سامحات اللسياسأهم ا 2.5

 

 ( )تتمة( 2019 اني ث ال ن كانو 1من  اراً سياسة مطبقة اعتب ) نخفاض القيمةم اقيي ت 
 

 تها أو هيكلتها  جدول ة ادإع عاد م لا ةي لام لا اتالموجود

االئتمالتا   يفتصنتم  يس جدولتها  معاد  ال  ةينعرضات  أو  المرحلةهيكلتها  أإ  2  ضمن  ايت   نلى  بشر إللم  إعادة  مكي  ها وطتزام  ذلك  بعد    ههذن 

 األولى.  ةالمرحلالتعرضات إلى 

 
 الحوكمة 

 

مج اإل يُصادق  علس  افاك  ى لدارة  واالجراءات  السياسات  الصاذ   ةملهاة  مجلكيو  ، لةت  عن  س ون  األخير  المسؤول  وحصافة    ئمةمال  اإلدارة 

إد ممارسا االئتمان  ت  مخاطر  المصرف  ارة  وفتاومفي  الداخلي ئبي  ةيّلاع نة  الضبط  وبما   تذا   ة  لديه  المؤوي  العالقة  كفاية  الخاصة  ضمن  نات 
 . 30كزي والمعيار ر الم  ةير وف سصر مات ميلتع الداخلية المعتمدة ومتطلبات  تءا ار ت واإلجسياساسابها بما يتسق مع الواحت

المتعثرة  صاأل   لجنةتم تشكيل   ا والمول  الخصصات برئاسة رئيس  أيب  من   ذيين،فيتنلمديرين  االئتمان ومرادإ ي  لائها كبار مسؤو عض ن  ة  عجارة 

والم والمالية،  االئتمان  إخاطر  مسؤوليتها  من  تع  ذ اتخاووتحضير  عداد  ويكون  متطلبات  لتطبيق  يلزم   ي مركز لا   ةوريس  مصرف  ت اميلما 

 ممنهج. طط ول مخبشك كافة جوانبها ب 30والمعيار 
ت واالجراءات التي  لمخاطر بالسياساالسيما إدارة ا   ة فة واألقسام المختل ي ذ فينزام االدارة التتال  دى م ل   ل مستق  يم قيي بإجراء تلتدقيق الداخل دارة ا إ   وم تق

إ   تمدها اع ال   رة اد مجلس  أنظمة  تقييم  بآ قل عت المي  لداخلا   ط ب ضالمصرف وكذلك  الخس لة  احتساب  االئتمانية  اائر  فيقعة  لمتوية  ي السيما  تقدير  ما  خص 

الح الدانصلت ا ار فاعلية نظام  باخت ى  لا   ة إضاف  ا،قه كمية وتوثي اآلراء  تقييم  ل خ يف االئتماني  المتوقعة ووقياس الخسائر ا ي وأنظمة  ة  صالحيالئتمانية 
 والً. ق أصنة التدقي ى لجة إل لمهمنتائج هذه ا  نوياً ويتم رفع سذلك   م ت يا وتهمخرجاب  ف ر صنظمة المستخدمة وتقّيد الم ألا و  ج ذ النما 

 

 ي( فخلال )التحولي ف اإلئتمان تحسين التصني 

 

الالمؤ  دون إهمال أي مؤشر منوذلك    1لة  المرحإلى    2المرحلة    ن مانية  عرضات االئتمتلا   فيمكن تحسين تصني الزيادة    لدت   يتشرات  على 

   :  نيةمائتاال ر طا خالهامة في الم

 
  ( هالعطر االئتمانية أا لمخا  يف ةجوهريالة جزء الزيادايير المغطاة في لمع)ا 2إلى المرحلة  تعرض ف الالمعايير الخاصة بتصني  تعد م ل •

 موجودة؛  

 قات؛ بعد سداد كافة المستحتعرض اإلئتماني العميل بشروط ال  م التزا •
 ؛ ةيلوص إعادة الجدولة األيل بشروط  معال  م التزا •

الذين تم  و ية انمتئت اإليالسهمحفظة الت لعمالء المدرجين ضمنال ل الممنوحة أص فلسقوعن ا فية تزيد يالت إئتمانية إضاهمنح تس ز يجو ال •

 مرحلة األولى. تصنيفها إلى ال ية إال بعد تحسننام ضمن المرحلة الث هنيودتصنيف 
 

   :اليةلحاالت التا إحدى  يف 2 لةالمرح  ى إل  3من المرحلة ات االئتمانية ضر عتلاتصنيف  تحسينيمكن 

 
 موجودة؛   (هالع سداد أعثر في التال جزء ي فغطاة لما  )المعايير  3لتعرض إلى المرحلة يف ار الخاصة بتصنعاييالم  لم تعد •
ال  صنفت  ئتمانية التي سبق وأن ى التسهيالت اإلفة المستحقات علاكسداد   • ة  ئم  د سداالا عن  ه ر خأتالثالثة والتي لم تبلغ مدة    ةحلر مضمن 

 نين يوم. اثم

 ط التالية: ولشر ا  اهيفتتوفر  أن ى عميل، علتجاه ال اإلئتمانية يالت لتسهة لكافة اصوليلة أإجراء إعادة جدو  •
 

العميل الخاصم عة نقدية أولى من  فدد  يتسد .1 ماني في حالة إعادة  تئإلا  للتعرض   لقائم% من الرصيد ا10ا عن  صة ال تقل نسبتهادر 

 نية.الثامرة  ة للإعادة الجدول% في حال 20لى إ سبة نال تفعتر لى، وو األ  الجدولة

 ى. صقأ درية أو ربعية كحهط شساقأ  تصة ذا اقتنتسهيالت م ولة على شكلادة الجد ء إع إجرا .2
 ر. سماح عن ستة أشهلاأال تزيد فترة   .3

 فترة السماح.  نةمضنوات متعشر سأال تزيد فترة سداد المديونية عن  .4

 
 شطب  ال

  ي نمعال  الجزءو  أ   هذا األصل  رداد وقعات معقولة باستيه تما ال يعود لدعند   الي،لقيمة الدفترية لألصل الم اكامل  أو    نء مجز طب  شب  كنبليقوم ا 

المنه ا يحد   ل عام عندما شكب  حال . وهذا هو  بأن  لد  التمويلل صاحالعميبنك  أ  ب  ي يمكن أن تحقق  تلوا   ل در دخو مصاال يمتلك أية موجودات 
  نم  ةنفيذيلتا   لإلجراءات   لمالية التي يتم شطبها ات اضع الموجودتخ  ب أن، يجطب. ومع ذلكغ الخاضعة للشلاد المبا دس ل  ةفيلكاة ا يدق نالتدفقات ال

 المستحقة. غ بالنك السترداد الملبا  ءاتاللتزام بإجراا لجأ
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 (مةتت ) امةالسياسات المحاسبية اله أسس اإلعداد و   2

 (ةمتت )أهم السياسات المحاسبية  2.5
 

 ( )تتمة( 2019 ن الثاني نوكا 1سياسة مطبقة اعتباراً من القيمة )ض افنخا يمتقي 
 

 مالي لاكز لمر بيان ا يف الئتمانيةللخسائر ا عرض مخصص 

 مالي كالتالي: المركز ال  في بياننية ائتمسائر االخلل ص خصرض متم ع
 

 ودات؛ وجملل جةدر الم   ةميق: كخصم من إجمالي ال لمطفأةا  ةفللتك باقاسة الموجودات المالية الم -

 ة؛  عوصصات المتندرج في المخة، كمخصص مة عام: بصف الماليةنات  لضماارتباطات التمويل وعقود ا -

تحيثم - العقضتا  منعلية  المال  ود من  كالً  غير    المستغلة  سقوفلا  ى  االالمستغلةأو  الخسائر  بتحديد  البنك  قام  على  عقوتمال  يةئتمان،  ة 
ئر مخصص الخساعرض    ، يتمالمستغل سقفلالك ك بشكل منفصل عن ذنية وذل ي الميزاف  جدر مالر  غي  ر صنعلتباطات التمويل / اار 

 . عةتنوات المالمخصصفي  صصمخك المستغل ر يغ للسقفية االئتمان
 

  ةجنبي الت األمعلبات امالالتع

التي تتم بالعمالت األجنبية وا تي ال  ير على غتتم  ي  تلم تسجيل المعامالت  أ أساس  ي  لسائدة فار الصرف اسعسنة بأال  اللخ  كةمشار لا   ومضاربة 

 ا يلي: مك تها يتم معالج ةكأو المشار  على أساس عقد المضاربةالت ا في حال تمت المعامء المعامالت. أمراإجخ ريتا

 

ا المالية بتطبيق سعر الصرف السائد عنعمللى  إغ بتحويلها  اللمبتثبت  البيانات  لة  عمب  ةاركمشبة أو  ر اض ميات  عمل  جراءال إح   في  م.تسلي ال  دة 

ً و محسوميه الربح أركة مضافاً إلمضاربة أو المشاالل  ماد رأس  ية يتم ر وائم المالالق إجراء  حال  ، في  ةيمالبيانات اللا   بنفس عملة  منه الخسارة  ا

المضاربة  ياعمل ا أت  يلمشو  المالية  البيانات  مختلفة عن عملة  بعمالت  الر تحديل  بجاركة  الخس  بحد  تنضيأو  أو    ةبر مضاالت  جوداوم  ض ارة 

ً المشاركة ناتج فرق ال أو ويتحمل وعاء المضاربة  انات المالية  البيملة الت بعتلك العماركة بصرف  مشال إذا  ه الحالة ذه في  خسارةً.    و أ عملة ربحا

التال  أو  ةمال المضاربب  ب ر رغ لعميل  ا   نفإ  ،ابهركة  اش ملربة أو اال المضام   م رأستسل   تم  يمشاركة أن يحول له البنك ما يستحقه بالعملة 

ً لة ربحفرق العم حمل نتائج يت  ةً.  خسار و أ  ا

 

ت الحويل  يتم  الموجودات  النق أرصدة  والمطلوبات  بأسعار نقدية  األلا  دية  تا  المعتمدة   ةيجنبعمالت  الم ا  ريخفي  كليةالبيانات  تحويل  ،  يتم  ما 

ت  م تسجيل فروقا. يتادلةها العديد قيمتي تاريخ تحف  لعادلةا   ةقيمالب  اهرةظ ل اوألجنبية  لعمالت اباالية  الم   غير   الموجودات غير المالية والمطلوبات 

 دلة. لعا ة ا مغير في القيلتن ا كجزء ماألسهم(  لث )م ر النقديةيغ ت األجنبيةات والمطلوبات بالعمالودالتحويل لبنود الموج

 

ا بالعمالت  تتم  التي  التعامالت  بأسعالخالل  بية  جنأليتم تسجيل  الصرفسنة  ه   خيتار ي  ف  ائدةسال  ار  ت،  التعامالت   ذهحدوث  أويتم    رصدةحويل 

والمطلالم بأسعار صوجودات  المالية  الس  رفوبات  األجنبية  تاالعمالت  في  المير ائدة  بيان  واللا   ركز خ  سوريقبمن  معلنة  مالي  مصرف    ةل 

   خل.لدا  بيان في  ية للبنكة الرئيسملى العل إلويحتزي.  يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن المركال

 

 القطاعات معلومات 

ف عن  وائد تختلعوطر  خاضعة لمخا  ت ات أو خدمارك معاً في تقديم منتجشتودات والعمليات التي تموعة من الموجل مجيمث  ألعمال قطاع ا   نإ

 ال أخرى. أعم ات ع متعلقة بقطااللك  ت

ا ه   تخض  ع لك الت  ي ل   تتختل  ف ع  ن د وعوائ    ر طالمخ   ة ض  عت خاامدخ   تجات أو تقديم منا م فيهة يتدياصكما أن القطاع الجغرافي يمثل بيئة اقت

 دية أخرى.تصات المقدمة في بيئة اقتجات أو الخدمالمنا

 

 لالحققياس ااالعتراف األولي وال –المالية  األدوات

 عترافاالريخ ات 

المقدمة للعماليال ومالت  استثناءالية، بطلوبات المموجودات والمتراف باليتم االع المتا  يفيا  ئدبمء،  المعلء وودائع ا ت  الذي    خجرة )التاريتاريخ 

ً   هفيح  يصب بنك  . يعترف الردينمولابات  ساإلى حموال  لألداة المالية(. يتم االعتراف بالتمويالت عند تحويل األ  م التعاقديةألحكاا في  البنك طرفا

 للبنك. ألموال ندما تصل االعمالء ع بودائع 

 

 األولي باألدوات المالية   فارت عاال

االستثماو نأيع  جم  ت إثبا  متي تارياع  في  الالتك   لوتشم  بالتكلفة،   س ا تقو  اقتنائها   خرات  قيمة  العادلة  حلفة  القيمة  أو  االستثمارات  هذه  على  صول 

 قتناء. ة باالقرة متعلباشفات مروأي مصيني، و للمقابل الع
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 (مةتت ) مةهالا بيةات المحاسس اي السد وإلعداأسس ا   2

 (مةتت )ة سبي امحلياسات االس أهم 2.5

 

 ()تتمة لالحقا قياسوال االعتراف األولي –المالية  األدوات

 

 تاريخ االستحقاقا حتى حتفظ بهية المُ مالال الموجودات

ً ضامُ   لفةبالتك باتها  يتم إثحيث    اق.يخ االستحقر احتى تها  ظ باالحتفا   رة على والقد  للبنك النية  هي استثمارات يكون   ةر شإليها أية مصروفات ُمبا  فا

المالية يتم تسجيله في بيان  الفترة  نهاية    جزء منه فيأي    صل أو قيمةاسترداد األ  انيةمكإ  دم إلى ع   ديي يُؤ في حال وجود تدنء، وانتالقباق  تتعل

  خذ أ دعب  لمطفأة ارات بالقيمة ا مستثاال  ه هذ  إظهار تدني و ق كخسارة  اقستحلتاريخ اال افظ بهمحتية  ارات مالاستثم  ص تدنيضمن بند مخص   الدخل

 عتبار.  باال ي ندالتة قيم

 

 ني لية وخسارة التدما الت موجوداالقيمة تدني 

البنك ف الما ان المر ي تاريخ بييقوم  المالية األصني قيموضوعي على تدم ما إذا كان هناك دليل ملي بتقييكز    ية. صول المالألاموعة  مج  أو   ل 

أو أكثر من  احد لو ة  يجيمة نتلقفاض ا موضوعي على انخ  دليل  ك اهن انك   إذا،  طق فاألصول المالية إذا، و ةموعو مجألي الما األصل تنخفض قيمة

  المستقبلية  ة لنقديت ا فقاعلى التدك أثر  ارة تل أحداث( الخس  األصل )حدث خسارة( ويكون لحدث )أو ألولي ب عتراف اعت بعد االي وقاألحداث الت

أو  المال  درة لألصلقمال اومجمي  التي يمكن تقوألص عة  المالية  اتش  ية.وقوثا بمهر يدل  الموضوعيةمل  أو  المدن  أ  لىتدل ع  اتمؤشر   ألدلة  ين 

المدينين  مجموع إمالية كهون صعوبة  يواجة  البيرة،  أو  الربح  دفعات  تإع   أو  لإلفالس  ل كبير احتما  مبلغ األصلي،خالل وتقصير في  يم  ظنادة 

والدفعات    ديون الن  م  متزايد د   عدلية المقدرة مثالً ستقبملا ية  قدلنات ا قفدتخفاض قابل للقياس في ال نك اهنا  ن ى أظة إلالملحوالبيانات    ة شار مالي، إ

 ط بتعثرات السداد. تي ترتبادية الروف االقتصالظ  لمؤجلة و/أوا
 

 ة جلُمؤال وعبي الم مذ

 

 ابحة  عقود الُمر

إبرام ع فإقو عند  المرابحة  الد  اإللزام    بنك ن  مبدأ  بتطبيق  الفيقوم  لوع ي  المرابحة  في  بالشد  ق  فو  الشرط  ار خيبيقه  طتم  د ع  حال   في   ءار آلمر 

   . 2009أيار   27ريخ ات 4م.ن/ ب/  520 رقم فيسللتوا  دمجلس النقار ر ق

  ي تمالت  ت يرادات وتكلفة المبيعان اإليب  رق معاملة ، أي الفالعن    رباح الناتجةخرى، تؤجل األاأللة  وع اآلجالبي  في حالة المرابحة آجلة الدفع أو 

على من تكلفة المبيعات ، فال تؤجل  أالمبيعة   قدي للبضاعة نليع االب  ن فيها سعر وكيتي  لالحالة ا   في أما    . ة جلؤملا رباح األ خالل حساب إثباتها، من  

لتحصيل ذات  احقة تغ مسجلة كحساب مقابل للمبال لمؤحساب األرباح ا  رضيع، ات وتكلفة المبيعالبيع النقدي ر سع فرق بينعن الاألرباح الناشئة 

المالية على أساس صافي القيمة النقدية الُمتوقع    ية الفترةاسها في نهايقيتم  ية ومتها االسميقبها  ئوند نشعة  جلالُمؤ  ع يوبلا ذمم    ت ا بثإويتم    قة. العال

 يقها.تحق

لية  ام ت  ار تلى فع  ع فدتُ   ى أقساط ثمنه عليُسدد  أو   اليةحستحق بعد الفترة المالية الة تد ثمنها دفعة واحدسدلُمؤجلة التي يُ ا وعيرادات البيإ باتيتم إث

المستحق  ل لدخدرج اي ال ح.األجل بحيث يُخصص لكل فترة مالية نصيبها من األربا ةبلية لفتر لية الُمستقا مت الفترا عها على اليز وبت ةقدة الحعدتمُ 

 .رة عن السدادأخق بالحسابات المتل المتع

مقدار    ةيالجدامش  يؤخذ من ه   ليمالع  لال نكوح   فيانة فم األ  مسر بغاً  لمب  بنك ويمثلتزاماً على الغ اللمبلاهامش جدية يعتبر هذا  وجود    حالفي  

الفعلي  الضر  بالبنك وفي حال نقص أو عدم وجود هامش الجديار  أو  لذي لحق  الفرق الى  أخر ضمانات  ة  الضرر يسجل  ً ذمم   ناتج عن  على    ا

ً بالشراء ملزمحال كان الوعد في العميل وذلك   . ا

 

 ةالتمويل بالُمضارب 

و وضعه تحت تصرفه، ويُقاس رأس المال الُمقدَّم  أالُمضارب عيناً( إلى   وان أاً ك المال )نقد  سأم ر يلتس عندة ربلُمضاا يلومتات مليع لييتم تسج

العادلب  أو   لمدفوع،بلغ ابالم القيمعند التعاقد ف  عين ا نتج عن تقييم الإذ اً و ة إذا كان عينالقيمة  ً حببه ر   فر تترية فيُعيمة الدفوالق  ادلة الع  ةرق بين   ا

 ك من رأس مال الُمضاربة. نسترده البيُحسم ما ا ة يلمالرة انهاية الفت يف، ولخان الدبيي رة( فاس)خ

إثبات نصيب البنك في ا الماليالفي خالل  تنشأ وتنتهي  الت  ليات المضاربةالناتجة عن عم(  ائر ح )الخسألربايتم  ال  في حا  مَّ ة بعد التصفية، أترة 

لتام عليها أو على أي جزء منها في  ابالتحاسب  عند تحققها  حرباي األيب البنك فنص باتثإفيتم   يةالترة مف من ر ثكبة ألر اضمتمويل بالر الاستمرا

ا التي تُوزع، أحدود األرباح  ي  ا فدثت فيهلتي حالفترة المالية ا  لخسائر  ي حدود اترة فالف  لتلك  دفاتر البنك   يتم إثباتها فية فسائر أي فترة ماليخ  مَّ

 ربة. ضامُ ل الما رأس  ا هبخفض ي يتال

  قات ذمماً على تحلمساثبات ايتم    نصيبه من األرباح أو بعد التصفية أو التحاسب التام،  مضاربة أورأس مال ال  ك نالب  إلى  م المضاربيسل   لم  اذ إ

 المضارب. 

ً ممئر ذاسخلبات هذه اوط العقد يتم إثشر ل  ته فالُمضارب أو تقصيره أو مخالدي  بسبب تع  قوع خسائر و  في حالة    ت دوج  ا ذ اما إ  ب، ار الُمض  ىعل   ا

 م اثباتها بتخفيض رأس مال المضاربة تالمضارب يدون تعد من   ةتصفيد الالخسارة عن
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 (ةمت ت ) امةله ا سبيةمحاالت  السياساأسس اإلعداد و   2

 تتمة()بية ساالمحياسات أهم الس 2.5

 

 تتمة()اس الالحق ي والقي ألولا فااالعتر –لمالية ا األدوات

   ركةاشمُ الل ب موي ت ال

تم  اً فية نقدالمقدمالحصة  مدير أو وضعها في حساب الُمشاركة وإذا كانت ال كها للشريند تسليمكة عر ُمشال الفي رأس ماحصة البنك  ل  يتم تسجي

ادلة والقيمة  لعن القيمة ا بي قر ف قد عاالت د عن لة، وإذا نتج عن تقييم العينادعلمة ا ياً فيتم قياسها  بالقنينت عداً أما إذا كانق فوعدم بلغ اللما مةياسها بقيق

 يان الدخل. ي بف)خسارة( بحاً أو به ر  عترفية يالدفتر 

مال  ال س س رأاكة الُمتناقصة يتم قير الُمشخية وفي حالة اير االت  ةبالقيمة ليما الفترة الفي نهاية كة الثابتة يتم قياس حصة البنك في رأس مال الُمشار 

والقيمة البيعية للحصة  يمة التاريخية  الق لفرق بينويثبت ا   بيعة، الم  لحصةالقيمة التاريخية ل   ها محسوماً منية  خيار لتا   قيمة لبا  في نهاية الفترة المالية

 ً  لدخل. في بيان ا أو خسارة المبيعة ربحا

تمرار  اسا في حالة مَّ أ يةصفلتعد ا ب ةيشأ وتنتهي خالل الفترة المالتن يالت  ةات التمويل بالُمشاركيلر عمأو خسائأرباح   في بنكلانصيب  يلسجت يتم

ألك مالُمشاركة  م  ن ثر  فإنَّ فترة  تالية  يتم  فسجيه  البنك  نصيب  التام ل  بالتحاسب  تحققها  عند  األرباح  ع   ي  أو  أي جز عليها  بين لى  منها  ك  بنال  ء 

ا نصيب البنك لا  حااألرب  حدثت بها وذلك في حدود   لتي لفترة المالية اا   ي ك فير والش م إثباته في تلك  ترة مالية فيتف  ي ألر  ائالخس  في  تي تُوزع، أمَّ

 نك في رأس مال الُمشاركة. ض بها نصيب البيخف ئر التي دود الخسافي حذلك رة و الفت

إثبات   لم يسلم الشريك إلى    حال  يك فير التام ذمماً على الش  ب ستحاد التصفية أو البع  باح ر بلغ األم  أو   ل المشاركةرأس ما  ي فحصة البنك  يتم 

 خسائر ذمماً على الشريك. م اثبات هذه اليت  وط العقدالفته لشر و مخيك أالشر نتيجة تعدي أو تقصير   وقوع خسارة ل احي فو ها، من هبيصالبنك ن
 

 لدى المصارف    ئعواألرصدة والودا  ةرمباشالت التموي لاتدني 

ي  ا وبشكل إفرادهساوقي  ا راجعتهبمك  لبن اوم يق،  ةيخير اتلبالتكلفة ا  يتم إظهارها   التي و   فر لدى المصات الممنوحة واألرصدة  ويالما يتعلق بالتميف

  يتم قياس الخسارة حدوث خسارة تدني  ى موضوعي عل دليل دلة موضوعية على تدني قيمة الموجودات، إذا كان هناك أك  هنا  د فيما إذا كان يدحلت

 .  اهقيالمتوقع تحققدية  يمة النوالقي لااتر للموجود الم لظاهرة في الدفمة ابالفرق بين القي

ية  الخسائر االئتمانبيان الدخل بالخسارة في بند مخصص  يف عترفحساب المخصص وي لخال نية المتدنية ملام ال  تالموجود ا مةقي ضخفيت يتم

 . ة التمويالت. دص لمؤجلة وأر بيوع ا ذمم الضمن بند ف  نصمتوقعة المال

المإعدا يتم   من خالل حساب  الديون  هن عندم ص  صخم  يكون  ال  توقع  ا  أي  مقطنماك  البلستقي  الت  لماوك   ،ر الخسائد  دا تر سي    تم ي  الضمانات 

نق ست تم  أو  التدنبلللها  ييلها  خسائر  في  انخفاض  أو  زيادة  الحقاً  حدث  إذا  التنك.  وأن  ي  سبق  أحدعاي  بسبب  بها  عمليترف  بعد  وقعت    ةاث 

ن  م استعادة ديوت  اإذ .ص المخص يدرصل يدتع يةعملل الخ نو تخفيضها متها أتم زياد ي ًقاباي المعترف بها سإن خسارة التدنني فاالعتراف بالتد

إعدامها    قسب تم  يخفضمالفإن  وأن  أو  كإيرادات  الدخل  بيان  في  إثباتها  يتم  ت بها    تحصالت  المندبند مخصص  البيوع  ذمم  وأرصدة  ي  ؤجلة 

 الت.  يوالتم
 

ها  ليصتحع  لنقدية المتوقا  تفقادت ينة المعت  نا امبض  نةضمون موتك  لمالية التيا   للموجودات   يقهاتحق  مة النقدية المتوقعاحتساب القيلية  تعكس عم

 ات.  لضمان مانات مطروحاً منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع ا ضال ييل من عملية تس
 

يف  تصنل  ه بالمعمول  لي  داخ البنك ال  نظامى  لع ع التمويالت في مجموعات بناًء  تجميالت، فإنه يتم  يون التملمجموعة م يم الجماعي التقي  ض األغر 

يأال و   تال يتموال وخالافي    ذخذي  االئتمانلا   ئص صاعتبار صفات  ممخاطر  الجغرافي،  ثلية  الموقع  الصناعة،   ، المالية  الموجودات  نوع    نوع 

   أساس جماعي  والتي تقيم على   تالي والتملمجموعة من  ية المستقبلية  لنقدمة. التدفقات ا ئوامل االخرى المالع المستحقات والعضو الضمانات، 

 ت تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانية. ياللتمو  ائر التي حدثتسخلل خيةلخبرة التاريا  سأسا ى رها علديتقيتم  دنيلت ا  راضغأل
 

 اف االعتر إلغاء

 تراف عندما: عالإلغاء ام يت

 ةيماللاجودات موالمن  ةقديلنا فقاتدتلافي استالم تحويل حقه ببنك ال معندما يقو من الموجودات الماليةدية  م التدفقات النقحق البنك باستالهي ينت

ً فر ن طيكوأو عندما   ري.هجوون تأخير لية دع إلى طرف ثالث التدفقات النقدية من الموجودات المافلدزمه افي اتفاقية تل ا

 إل  ى هديدتس   ك البن    م  ن ما قد يطلب أكبر مقابلأو  صلألصل المنقول بالقيمة الدفترية لن لأللتي تتخذ شكل ضماتمرة امشاركة المستتم قياس ال

 ل.أق همايألث ثا رفط

ف  ي  لغ  رض اس  تثمارها كذلاف أخرى ون أطر يان المركز المالي األموال المستلمة من قبل البنك مبي رجة فثمار غير المدتسالاات  تمثل حساب

 مار.بات االستثحسا أصحاب لطلبوفقاً ة منتجات معين
 

 ة  ي لالمطلوبات الما

مطلوبات مالية مكان مطلوبات مالية    ل التم إحام أو عندما يز تلال ء اغاء أو إنتهاإل  يتم   اي عندم اللم كز ار المن  يامن ب  ةيللوبات الما يتم إخراج المط 

ً شروط مختلفة تماوس  ( على أسا لمصدر قائمة من نفس )ا  ما
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 تتمة() ةمامحاسبية اله السياسات الواد عدأسس اإل   2

 تتمة() ةسبي المحا تسااي م السهأ  2.5

 

 ة الي مال تادالموجو
 

    ةلمالي ات الكفالا

  والت.دار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبصإ تلفةه الخدمات المخميدتقل وم البنك من خالقي

 وة،الالعل )يمعلمن المستلم لمبلغ اتساوي ا يتلالعادلة ضمن بند مطلوبات أخرى وايمة ت المالية بالقانالبيا ة فيالماليفاالت تسجيل الك  ةً يتم بداي

به  فر طفاء المعته اإلعلى حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً من  لةكفا  تزام البنك لكللا  اسقياف األولي يتم ر تعالا  بعد(.  لةمولعا

 .األكبر بينهماعتماد القيمة او ةاتج عن هذه الكفالزام المالي الناللتفوعات لتسوية ادمدير للل وأفضل تقفي بيان الدخ

 ند مصروفات أخرى. بل الدخاف به في بيان ر تعالا ت المالية يتمالالكفابق متعلالم از تللال ةيادز  يأ

 مدة حياة الكفالة. على ابت أساس القسط الث ىئنة علموالت الدابند األتعاب والع نراف بها ضماالعتالعالوة )العمولة( المقبوضة يتم 

 

 ة بالتمليك ارة الُمنتهي إلجوا اإلجارة

بغناقتمُ ال  ت دا ووجالم اس  قتُ  ا اجاإل  ض ر ة  واإلجارة  عند    ةيهنتلمرة  لجعهائاقتنبالتمليك  الُمباشرة  النفقات  زائداً  التاريخية  بالتكلفة  ص ا  الحة  لها 

 .  نيةعملا بل السلطات اسة معتمدة من قسي ( في حال عدم وجود المؤجر )البنك  لدى  ياسة االستهالكسلوفقاً  الموجودات ال. وتستهلك هذه  معلالست

ا اه نفي    ةر اإلجات  دا جو وم  استق الفترة  ً ا ب  يةاللمية  تما  منه  لتكلفة مطروحا التدني في حال  منها مخصص  وقع  خصص االستهالك، ومطروحاً 

 قيمتها.   ي أهمية نسبية فيذ نخفاض دائم ا

ات المؤجرة  د وجلموا بنتفاع الا ها يلف عوقيت لتيا  تا لفة اإلصالحتثبت تكجارة. واإل  ا عقدالفترات المالية التي يشمله على ت اإلجارة رادا يإتُوزع 

 ها إذا كانت غير ذات أهمية نسبية. يف تحدث المالية التي   ةر تلفا في

أهمية نسات ذا إذا كانت اإلصالح القيميبت  بين عام  ة ومتفاوتة  العلوآخر عة  يتم تكوين مخصصقد،  ى مدى فترات    لمإصالحات ويح  فإنه 

ال على  المالبالتساوي  فيهيقي  لتا  التحا ال  وفي  .ة يفترات  اصالأتسالم  ا وم  بإجراء  علىوي  ات حجر  المؤجر  يثبتها  اله تحم  افق  المؤجر  فإن   ،

 ا.  هيلتي حدثت فلية ا كمصروفات تحمل على الفترة الما 

 

 ار  طر االستثماحتياطي مخا

ا لمبلغ الذي يجنا   هو  أرباح أصحاب حسبه  االسلبنك من  ا اق  ارالمطلق بعد مثتابات  أطيلتغرب  اضملتطاع نصيب    با حألص  ة محتمل  ئر ساخ  ة ية 

 ترك في نهاية الدورة المالية.  شلمار ا تجة عن االستثمان ار ثمحسابات االست

يعا  بما  البنك  )يقتطع  أرب10دل  من  اإلستثمار   حا%(  تنزيالمطلق بع  أصحاب  البنك كمضاحص  لد  فرب،  ة  هو وارد  ما  الدخل  وفق  بيان  ي 

االسيتحكا لمخاطر  ً اطي  وفقا رقم  يعشر لتا   سوم مر ال  كام حأل  تثمار  األ.  2005ام  عل(  35)ي  إمكالا بذ  خ مع  وجعلم  بنية  في    عضود  الفروقات 

 ية.االستثمار   الح بعض الحساباتصل ته كمضارب من حصاالحتساب والناجمة عن تبرع البنك بجزء 

ي عن المبلغ  ط ايحتالارصيد    ادز   ذاإ وب، ار لمض ب اينص  بعد اقتطاع  دخله توزيعاً للتفصتكوينه ب  ة يعالج المبلغ المطلوبماليهاية الفترة الن  في

المبلغ الز   ب وطللما ية  لتصفلة ا ي حا. وففترة الماليةلالمطلقة في  مار ا حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستث  م يتائد  فإن 

ا والتسليف كيفيحدد مجلس  ا التصرف برصيد صن   ةيلنقد  بذلر وثماتسالدوق مخاطر  الافومصر لا ع  ميج  يةغطت  دع ك  على    ةبرتمتت والخسائر 

 تكون هذا الصندوق لمواجهتها.  تي ت الاالستثمارا

 

 احتياطي معدل األرباح 

ا  إيي  غ الذيلمبلهو  البنك من  الُمحاع نتطقبل اقوذلك    ةبالمضار راد أموال  جنيه  عين من  على ُمستوى مُ ة  ظفاصيب الُمضارب )البنك( بغرض 

احتيلملا   ابيادة حقوق أصحوز   مار ثتساالت  با ساح  ب اصحأل  مار ثستالا  عائد  المطلوب تكوينه في نهاية  دمعاطي  كية، يقاس  بالمبلغ  األرباح  ل 

اد  المضارب. وإذا ز   ب يراد قبل اقتطاع نصه توزيعاً لإليبصفتف  لمستهدياطي اتحيد االمبلغ المطلوب للوصول إلى رصلاية ويعالج  المالالفترة  

اال يتم حسما  غمبللان  فإب  لومط ال  غمبل العن  طي  ايتحرصيد  ويضاف  الا  منه  لزائد  قبل    اد إلير حتياطي  المالية  الفترة  في  العالقة  ذات  الجهة 

أو حقوق    ق لاب االستثمار المطالى حسابات أصح باح  ر عدل األياطي متحض من الة التصفية يتم إعادة الفائاحمضارب. في  يب الاقتطاع نص

 .  غ للمبا   طاعاقت لصأ وذلك بحسب  الملكية 

 

 . 
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 (تتمة) بية الهامةسمحالالسياسات اداد وأسس اإلع 2

 (مةتت ) أهم السياسات المحاسبية  2.5

 اليةت الم القيمة العادلة للموجودا

ة  يلما لا  دوات ألل  ةلالعاد مة  لقينشطة في تحديد ا ق اداد البيانات المالية في أسوخ إع ت( بتاريلوباع مطبي جودات / إلغالق )شراء موأسعار ام تخدست

  هاقيمتتقدير  يتم    المالية أو أن السوق غير نشط  داول نشط لبعض األدوات تود  عدم وج  ر معلنة أو اعر أسفم توي حال عد ف  . ةقيوس  أسعار   ها ل  التي 

   ة لها إلى حد كبير.ية مشابهمال داة ية أللحالية ا سوققيمة الالعادلة بمقارنتها بال

التقييم إلى  دفته ابا  أخذتوالسوق  ت  عاكس توقعتة  لد اع  قيمة  ىل عالحصول    طرق  فع متوقعه عند  امن  خاطر أوقية وأية موسل الملعواالعتبار 

  يندعد تنزيل أي ترها بالتكلفة بإظهايه، يتم  د عليعتمكل  ادلة بشيتعذر قياس قيمتها الع   يةمال  أدوات  وجود  تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال

 في قيمتها. 

 في البنك.  راتالستثماالعادلة ل  ةمالقي ر فيإلى أي تغيي 19-دير لكوفتممسر اليثأتوال ة المعدل  تا ءاإلجراي  لم تؤد

 

 الموجودات الثابتة  

الموجودات  إثبات  باالثا  يتم  المتة  لكلفبتة  االستهالك  خصم  وأ بعد  اراكم  القيمة. نخفا ي  في  است  يتم   ض  طريقة  الموجوتغيير  الثابتة    ت اد هالك 

الوعمره عند ا  نميتغ  زمني  ايدالقتصا ا  فع المنا  ك هالتساط  ر  السملة  فينمتضمتقبلية  هذ   ا هة  التغيوتعالج  التقدير    ت يراه  في  تغييرات  أنها  على 

وية  سب المئنلا دام  يقة القسط الثابت وباستخبطر   ة لالستخدام ز هجا  كونعندما ت تة )باستثناء األراضي(  ابالث  وجوداتك الم. يتم استهال المحاسبي

 : التالية

 

  

 %2  ينامب

 %  15 ث ثا وأأجهزة  و ات دعمُ 

 %  20 نقل  طئوسا

 %  20 لي سب اآلاح ة الز أجه

 قل% أو مدة االيجار أيهما ا 15  ت على عقارات مستأجرة انسيتح

 

يماليقل  عندما   الذي  استردادمبلغ  أي كن  من  الثابوجود الم  من   ه  عات  فإنه تة  الدفترية  قيمتها  صافي  قييت  ن  تخفيض  إلى م  كن  مملاالقيمة    متها 

 أخرى.   اريفص ند من الدخل بايبفي  يالتدن مةقيوتسجل  ا دهادر ستا

الثابتة في نهاية كل عام، فإذمالععة  مراجتتم   ا لعات ات توقعا كانر اإلنتاجي للموجودات  ً   مدةمعتلات  لتقديرامر اإلنتاجي تختلف عن    تم ي  سابقا

 ت. ديراقتلا تغير في الالحقة باعتباره  ت اولتغير في التقدير للسنسجيل ات

  ر تنجمخسائ  ادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو صاقتمنافع    يكون هناك   ال دما  نأو عاستبعاده    د نل عصاف باأل تر عغاء االلإ م  تي

  لخلدان ا يب  يلخسائر فا   ل هذه األرباح أو جستصل المستبعد.  ألصل وقيمة األاد ائد استبععوا  بين  فرق أنها التبعاد األصل تحتسب على  اسعن  

إي  نضم أو مدا را بند  النالس  رى في نفسأخ  ريفاص ت  األصلتم استبعا  يتة  التنفيذ حتى تصبح جهفي  د  قيد  استهالك المشاريع  يتم  اهزة  ا. ال 

 وضع قيد التشغيل. وتدام  لالستخ

 

 موسة الملير ت غجودا المو

منها أية   نزالً ملفة رة عن الكابعهي  ية والتريفتمة الديقال يفصاها بمييق عد يتم تها بالكلفة وفيما بئار ر الملموسة عند شلموجودات غييل ايتم تسج
حددة.  ير مرة غلفتددة أو  ملموسة الزمني لفترة محالغير  جودات  المو  اء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. يتم تقدير عمر فإلطخصصات لم

الملموسة  فاء الموجودات  م إطيت وسة  ملالم   ر ت غيالموجودا  ا م أل.  خديان ال ب  فيطفاء  إلاد  يقيو  لعمر ا   ا ذد خالل ه حد ي لها عمر زمني متلا غير 

تتم  ل. كذلك الدخيان ي بيمتها فيتم تسجيل أي تدني في قو اليةات الم لبيانغير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ ا  يزمنمرها الالتي ع
قة  تغيير طري  م تة. يقلالحالفترات ا   ى لت ع ال ة تعديأيء  م إجراتيو  ةنسل  ية ك انه   جودات فيمواإلطفاء لتلك ال قر طلعمر الزمني و مراجعة تقدير ا 

لج  وتعاضرورياً ذلك  كان ما  فيه كل  ية المستقبلية المتضمنةادقتصافع االالمن  صل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط استهالك أل ء اإطفا

ل  بيان الدخ  يفحدد  مر الذات العم  ةسوململات غير  داجوء الموا فإط  في ار ج مصلا عتحاسبي، ولمرات في التقدير اييغات على أنها تهذه التغيير 

 ر المشابهة لها من حيث الطبيعة. صعنامع ال

ي نسب إطفاء  يل  تاجي. فيمالى مدى عمرها اإلنية عمتها المتبقيقلى  ت إ لموجودا ابت وذلك لتخفيض قيمة الث سط اقة القبطري  يتم احتساب اإلطفاء 

 :موسةلملا دات غير لموجو ا

 %20       ية لوماتمع امجر ب
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 تتمة() هامةلا بيةسياسات المحاسلاو د داعأسس اإل 2

 تتمة() السياسات المحاسبية أهم  2.5

 الُمخصصات

  ون البنك تيجة لذلك، يكا. ونهتاخاطر التقاضي متأصل في عملي من مل  عنصر عا   ها،يعتم طببحك  من،تتضتنظيمية وقانونية    يئةي بفلبنك  مل اعي

 . ك نللب عتياديةعمال االأل اسياق  أ فيالتي تنش ت اراءجتلف اإلمخو  لتحكيموا  اضي تقفي ال فطر 

 
ت  جل البنك مخصصا، يسفقات محتملةلتده ار هذ، ويعتبما يتعلق بقضية معينةة فيصادياالقتنافع عندما يمكن للبنك القيام بقياس موثوق لتدفق الم

اح عن وجود  صاإلف له، يتمدير موثوق  راء تق جكن إولكن ال يم  ،الً أو محتم، د يادية بعصتقالا  فع لمناا   ق فحتمال تدأن اا يعتبر البنك م دنللقضية. ع

 التزامات طارئة. 

ذلك المشورة    في   العوامل بما   سبان عدداً من الح  البنك في   خذيأ  ها،قيمتخسائر و تحديد احتمال وقوع النة لمتضمات التقدير ونظرا لعدم التيقن وال
 امة ليصل الستنتاج في هذا الخصوص. هيرات  نك بتقد. يقوم البمماثلة  وادثابقة من حسلا  ة لة واألدضيقلإليها ا  تصلوي لتلة احر ملونية، واقانال

محتملة  االلتزام   اذ سوية هوالكلفة الالزمة لت  ابق،ناتج عن حدث س  كبنى الوقع( علم حالي )قانوني أو متلتزا ود اند وجصات عيتم إثبات المخص

 . اهمكن قياسوي

 

 ن  ي فمة للموظ دخلة انهاي  ضوي عت  ُمخصص

حدى الحاالت الواردة  لى إًء عم بنامته تمكافأة عند انتهاء خدمته بشرط أن ال يكون انهاء خد  ف لموظيستحق ا في البنك    معتمدة لسة ابحسب السيا

 ل. من قانون العم /64دة /في الما

 

 ضريبة الدخل  

مصاريف   الضر ضل اتمثل  مبالغ  المسئاضر لا مصاريف    ب سحتكما    ةلجمؤ لا   ئب لضرااو   ةالمستحق  ائب رائب  األرباح  أساس    ى عل  قةتحب 

ل خلا المعةلضريباضعة  األرباح  عن  للضريبة  الخاضعة  األرباح  وتختلف  ف،  اللنة  الابيان ي  الت  األرباح  ألن  تمالية  غير  ادا إير شمل  معلنة  ت 

ً قبولة ضر ملا   ةمالمتراكر  ئاأو الخس ةحقال  اتسنو  يف ا لية وإنمالمانزيل في السنة  تللغير قابلة   ريبة أو مصاريفللض  خاضعة د ليست  أو بنو  يبيا

 التنزيل ألغراض ضريبية. قبولة ة أو معضخا

القوانين واأل  قررةمة الريبيب الضتحس  ب الضرائب بموجب النس ا يمالتعلنظمة وا بموجب    إن  العربية السورية.لجمهورية  في ابها    لمعمولت 

الات الزمنقوفر لانتيجة    هادا و استردأ  ها عدفع  متوقلا   ب ي الضرائالضرائب المؤجلة ه ا   وجوداتملين قيمة اؤقتة بمية  البيانات  لأو  مطلوبات في 

سوية  ت  دتطبيقها عن  بية التي يتوقع لضريقاً للنسب اوف  جلةالمؤلضرائب على أساسها. وتحتسب ا يبي  ر الض لربحساب االمالية والقيمة التي يتم احت

 جلة. مؤلاضريبية لا ت اود وجالم ق يقحيبي أو تالضر االلتزام  

بالً. بينما  مستق  ريبيالض  الربحلزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب  اوقات  ة للفر لجيبية المؤت الضر امطلوب تراف بالعاال  ميت

 . بيير ربح الضلا ب اتساحعند  الً زل مستقبف تنعنها مبالغ سو جتننية التي سيللفروقات الزم ؤجلة لضريبية المت اودا لموجتراف بايتم االع

م الم  ةجعار يتم  المؤجالضري  ت وجودارصيد  تا  ة لبية  ا في  إمك لريخ  عدم  توقع  حالة  في  تخفيضها  ويتم  المالية  تلك  من    ةتفاداالسانية  بيانات 

ً و كاً أية جزئيالموجودات الضريب  . ليا

 

 مركز المالي  ال لمدرجة في بيانتثمار غير ااالسحسابات 

من أطراف أخرى وذلك لغرض    بنك ال  ة من قبلالمستلم  الوكالة   ل مواأعلى في الميزانية    المدرجةار غير مثتالسا حسابات   لي حقوق حام   ضمنتت

أي حق في هذه    بنك بصفة األمانة وليس لدى ال  الموجوداتتدار هذه  .  حاملي حسابات االستثمار   استثمارها في منتجات معينة وفقاً لتوجيهات
ر غير  حاملي حسابات االستثمان حقوق  . ال يتم تضميارات االستثم  تلك يع األرباح من  بجم  فعونينتو  ر خاطلمكافة ا  ء العمالتحمل  ي.  الموجودات 

المي المالي للا  قائمةزانية في  المدرجة في  دون مراعاة الشروط    االستثمارات تلك    ستبعادا  م أو خدااستحرية  ملك  يال    بنك لن اث إحيبنك  لمركز 

 .لميزانيةالستثمار غير المدرجة في ا ات احساب ملي اح وقحقوك بنلا ن التي ينص عليها العقد بي
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 ة(متت ) سبية الهامةالمحا  تاساسي العداد واإل أسس 2

 تتمة() لمحاسبيةسات ااي أهم الس  2.5

 

 اص تقال

نونية  قالحقوق الا  فر وتتعندما    قطالمالي ف  ز كر الم  في بياني  افالمبلغ الص   وإظهار المالية  لوبات  ط مالية والت الموجودام لايتم إجراء تقاص بين  

ت في نفس  لوباجودات وتسوية المطلموا ققغ لتحالمبل ي  اس صافعلى أسيتها  نية لتسو  هناكمسجلة، وأن  لغ الصة بين المباالجراء المقا لُملزمةا

 الوقت. 
 

 اريف ص متراف بالواالعادات ري تحقق اإل

منتجة التمويالت غير ال بيوع الُمؤجلة وأرصدةلبذمم اة  ات الخاصداير إلا تثناء سباالستحقاق  ا سأسا   ريف على صالمإليرادات وام االعتراف باتي

   وظة. أرباح وعموالت محفاب سحلها في تم تسجيدات ويكإيرا ف بهااالعترا  يتم حيث ال

 

ا البنك إيراد من  الخخالل تقدب( من  اعوم )األتوالرسوالت  معليحقق  المتنويم  اإل  نكويم  عمالئه،ل  عةدمات  ا ا ير تقسيم    األتعاب()  ومسر لد من 

 ن: يمن فئتض

ة مالية فتر   قاق وبحيث تحمل كلستحالأساس ا  اإليراد على   ااف بهذعتر الا   يتم ،نالزم  رة معينة منتات المقدمة على فاإليراد من الخدم  (1

 يرها.  وغلمختلفة ا يةر اشواالست يةاب اإلدار ع تواأل األمين  فظ لحلموجودات وادارة ا سوم من إ ت والر المن العموي يتضد الذا ر يبما يخصها من اإل

 حقاق.  االست  مبدأ بها حسب عترافأجيلها واالبالتسهيالت يتم ت العموالت المتعلقة إن 

 فقات )العمليات(:  الص نميراد اإل ( 2

  ن م  مجموعة  أوشراء أسهم    تبايتمثل تر   لث ثا ية( مع طرف  ة )عملضات لصفقالمفاو  يمشاركة فأو الوضات  اف متعاب التي تنشأ من الاأل  مثل

 لية(. قة )العمالصف اإلنتهاء من االعتراف بها عند يع وشراء منشآت، يتم  بية أو الوراق المألا
 

ا موالت والرسلعا  إن يتم ربزء  جلوم أو  ا  ، ق مع أداء معين يجب أن يتحقطها  منها والتي  تت  د ع اف بها بالعتر يتم  المتفق  عايير األحقق مأن  داء 

 ا.  يهعل

 دة: لبنك لنشاطاته المعتاا مارسة م ناجمة عنلات  ا دا باالير  افطرق االعتر   يلي افيم

 ة لبيوع اآلجلإيرادات ذمم ا  -أ
 

ند عدم  ثرة وععتمويلية مشطة تأوأن مم ذالمتناقص. وفي حالة وجود  قسط  لباستخدام طريقة اق  اقحستس االأسا علىرابحة  ود المات عقإيراد  بتتث

ً فقتعليقها و م تي تا اإليرادك تلمن استرداد التأكد   المركزي. وتعليمات مصرف سورية فالتسليو لس النقد جمت امي لتعلا

 

 لعموالت ية واالبنكخدمات دخل ال  -ب

 همين. اسمة هذه اإليرادات خاصة بالكاف تحقاقها حيث تعتبر اس  دن موالت عالرسوم والع ت اإيراد تثبت 
 

   وكيالً  هفت المالي بص  زكمر لان ي بياف  جةغير المدر ت االستثمارا ارةمن إد كن إيرادات الب  -ج

ً قاق، ووفاالستحقلمبدأ وفقاً  يالً  بصفته وكمالي  ن المركز الير المدرجة في بياإدارة االستثمارات غ  نلبنك ما إيرادات  تبتث لشروط الواردة في   لا
 قيدة. االستثمار الم  عقود

  

   جارة والصكوك ات االدارإي  -د

النااإليراتستحق   اإلج دات  ألاو   ةيماإلسالة  ار جمة من  النلاق  اقحاالست  س ساصكوك على  باستسبزمني  المشخي  العائد  إليه من قبل  دام معدل  ار 

 ا. مر بهجهات المستثال
 

 ة  لمشاركادات إيرا -ه

تم  ي ه نَّ الية فإم  رةألكثر من فتشاركة رار المُ ة استملا ا في حية أمَّ التصف  دعالمالية ب هي خالل الفترة وتنتالتي تنشأ  مشاركةال ل يمن تمو يسجل الدخل
التام عليها  بحققها  ت  رباح عند ألا  يف  البنك   بصيتسجيل ن بها  ي حدثت  ية التالمال  لفترةريك في ا والش  ا بين البنك أو على أي جزء منهالتحاسب 

ا نصيبتُو  حدود األرباح التيفي    كوذل  لتي يخفض  ا ئر اسدود الخح  في لفترة وذلك  تلك ا   ثباته فيفيتم إ  ة مالي  ترةألي فسائر  خلا البنك في  زع، أمَّ

 ة. كلُمشار ا  راس مال يفك نبلنصيب ا  هاب
 

 ثمار المطلق ت ضارب ألصحاب اإلسإيرادات البنك كم -و

ً ق تثمارات وفإلسهذه ال  كاق وذلك مقابل إدارة البنستحقاال ق وفقاً لمبدأ  مطللاثمار ستالحاب ارب ألصك كمضانالب اداتإير  تثبت الواردة   وط للشر ا

 . لق تثمار المط ساال  بمع أصحاة قعالعقود الموفي 

 وكاالت ال البنك من  تادارإي  -ز
 

ً  تحقاقبدأ االساً لموكيالً وفق  من الوكاالت بصفتهتثبت إيرادات البنك   . في عقود الوكاالت  ردة اوحكام ال وط واأل للشر ووفقا
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 (ةتتم) امةة اله حاسبي ملاوالسياسات  أسس اإلعداد  2

 (مةتت ) محاسبيةأهم السياسات ال  2.5

 

 م سهنقدية لأللاات  عي التوز

 ن.  مساهميامة للة الع ن الهيئرها موقد تم إقرا تصبح من حق البنك كات عند تحققها عندما ر هم الشأسبأرباح   ف اتر عاليتم ا

 

 ية المرهونة لالما جوداتموال

المنقو ال )المنمو هي األ إ  توضع   التي   (ةلقولة وغير  ال  فتها فيعلى صحي  رة رهن اشعليها  ل  ت وللمنقوال   ت اقار علبها ل  صة خاالسجالت    ا هالتي 

 هن.تر الم ن ة الدائبموافق ف يكون التصر   أن حقية إال الملككافة حقوق  ه ل وتبقىالراهن يد دائن وتبقى حيازتها بلرتهن ا لملمصلحة ا لسج

 

 ةستحقيون مُ لد  لبنك وفاءً آلت ملكيتها ل  لتيالموجودات ا

ت بها للبنك  وذلك بالقيمة التي آل  لتصفية واستثمار  الاد  يق  وجودات مد  ي ضمن بنلام ال  ز كن المر ياب  ها للبنك فيلتي آلت ملكيتا   ات وجود ملتظهر ا 

العادالما  ت البياناتاريخ    مها في د تقييويُعا ا أقل،  أيهم  قيمة العادلة أو ال ة في  ر اا كخسمتهفي قيتدني    ي أيتم تسجيل  بشكل إفرادي، ولة  لية بالقيمة 

 قاً.  م تسجيله سابيمة التدني الذي تلحد الذي ال يتجاوز قا ل إلى دخبيان ال يفة قحدة الالا زيتسجيل ال م ت. يد اة كإير اد زيتم تسجيل الل وال ييان الدخب

 

 ه  في حكموما  النقد

ك ن  وب األرص  دة ل  دىالنق  د ووتتض  من: فأقل(،  ة أشهر ثية ثالاألصل اهاستحقاقات)أشهر دة ثالثة ل مية التي تستحق خالنقدال األرصدةهو النقد و

 فأق  ل( أشهر  ة ثالثةألصليها استحقاقاتأشهر )ا مدة ثالثةئنة التي تستحق خالل ارف الدصادائع المو زلنتوصارف، مالصدة لدى ر ألوا  ةيمركز 

 ب.حسقيدة الصدة المواألر 

 

 ةالُمطلق ت االستثمارباب حسااحص ة وأين أصحاب حقوق الملكي ح ب أُسس توزيع األربا
البنك أو  عن عموالت   لناجمة، حيث أن اإليرادات اكت البنالة عن عموم جنا تاوإيراد  اتإلستثمار ا  نة عمجرادات ناإييرادات إلى يتم تقسيم اإل

التي    ت خدمان التجة عها نانوكار المطلق لسابات االستثمب حع على أصحا وال توز نك،  بلمن حق اجميعها  تكون    لعمالترة با المتاج أرباحن  ع

 (. بةلق )مضار طمال  ر االستثمات  اب حسابا حصأال  و مثمار أستباعالقة لها  بنك وال قدمها الي
 

ً استثمارات ممولة كمن    ةيات متأتى إيراد لها إليتم فص دة، وة على حل عملوالتحويل بك  تأتي من االستثمار الفصل بين الدخل الم  ميت  من رأس  ليا

ن  حيث تكو  .( لقط ملثمار اتسابات االحس  بحاصأ   وأموالك  بنرأس مال ال  تلط )منبشكل مخ  ممولة  تاتثمار واستية(  ات ذار املبنك )استثمال ا
  قوقعلى كل من متوسط حاسب  ن تنسبة و  تلط إماصدر مخة من ممتأتيادات الاإلير لمطلق. توزع  سابات االستثمار ا ة في االستثمار إلى حياألولو

  لقطملثمار ا تسأصحاب اال  ةصج حار الستخ  لك وذ مار المطلق  االستث  ط حسابات ومتوس  اهي حكمل فا يدخأو م   ر اماضع لالستثالمساهمين الخ

الم  النمر أو حسب عقد   اإليرادات حسب طريقة  ن ربة( مضاعقود الم ) ون الربح  . يك(ةالوكال  ق )عقود المطل   ستثمار ت االع حسابابرم مالوكالة 

ة  صح  بعد طرح  طل تمخ  ر دمن مص  لة مواستثمارات متية من  ات المتأاإليراد   مبلغ  هو   لمطلق مار اثتسحسابات االزيع على أصحاب  لتوالقابل ل 
 ثمار.تياطي مخاطر االستربة العائد للبنك واحاغ المض بل المال وم  سرأ ةكمشار 

 

 لية: تالا مطلق بناًء على الشرائح ال  ستثمار حسابات اال اب صحألرجح الملمتوسط يمثل اوالذي ر تثملغ المسالمب يحتسب
 

 40%      ر يحسابات التوف

 %60      شهر  حسابات لمدة 
 %70   ت(ونكت، بنال وا)ح –أشهر   3 دة ملحسابات  

 %80   كنوت()حواالت، بن –أشهر   6 ة ت لمدباحسا

 %86     ر أشه  9ة ت لمدحسابا

 %88   ت( ونت، بنك)حواال –شهر  12لمدة ات  ابحس
 %90     شهر  24حسابات لمدة 

 %40   صى كحد أق (بنكبح المثل ر بة )تر اضتحتسب نسبة م

 
 كمضارب.  بعد تنزيل حصة البنك  ق المطلار االستثم  ب اأصح  حن أربام% 10يعادل  ا مر بامستثاالر اطاطي مخاحتي يحتسب

در  صا ال (  4ب    / م ن / 834رقم )  والتسليفقد  ر مجلس النمع قرا  ناسبتي  وبماك  البن  فيعتمدة  سة الماسب مع السياا يتنح بم ع األربايتم توزي

 . 2012نيسان  9بتاريخ 

التثمبات االساسح  ب ا حوال أصمأ  ممولة منال  مار ثتات االسد ار يرت نتائج إفي حال أظه ار  اب حسابات االستثمطلق خسائر سيتحمل أصحمار 
التعدع  مةناجال  مل الخسائر قصيره فإنه يتحو تحال تعدي البنك أ   في ال إه  أعال   شرائح الم وفق  ساهمتهسارة بنسبة مه الخالمطلق هذ أو    ي ن هذا 

 شروط العقد. مخالفته ل أو قصير الت
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 ة(تتم) هامةلاة بي محاسال  اتالسياس و داد عأسس اإل 2

 تتمة() ةالمحاسبي السياسات  أهم  2.5

 

 مة(لقة )تت ار الُمطمث ت االس ساباتحاب حوأص ية ب حقوق الملكأصحا رباح بينزيع األأُسس تو
 

هي  على بناء   القرار  الرقابة  رقعر شئة  وعاء يت  2010يسان  ن  17تاريخ    20م  ية  تحميل  ج  م  المصم  زءالمضاربة  ة  موميلعاو   داريةال ايف  ر ان 
ي  ت التايوالبرق  ريف البريد مصات وبوعاالمطية وقرطاسونات ومصاريف الريف التقييم والرهونية والفنية ومصانارات القاتشاريف االسصم)ك

ومية  معلوا  ةياإلدار ف  ريزء من المصاالمضاربة بج  ل وعاء بتحمي  كنيقم الب  (، لم روفاتصملن هذه ا% م50بة بنسبة  ضار تحمل على وعاء الم

   2021.لعام  21-1س اإلدارة رقم ناًء على قرار مجلبوذلك  2021 نون األولاك 31 اريخت ىحت
قرار    لىاًء عبن وذلك    2020ول  ن األوناك  31  في  هيةتالمنللسنة  ية  اإلدارية والعموم  المصاريف  من  بجزءربة  المضا  عاءل وتحمينك بالب  يقم  م ل

 2020. ام لع  02-2ة رقم مجلس اإلدار 

 تحديد الربح. وبالتنضيض احتساب ثالث أشهر، يقصد  ح فيتم كل رباتوزيع األ أماي شهر كل شب ضيض تنلا م تي
 

ا توز ى  لد بثمر لمبالغ المستا  لى ائد علعويع  ا   غ ل ه  الممتوسط  لالستثماالمبلغ  لعائد على  ربع  لالل اطلق خلمستثمار االات احسابل  ر ستثمر الخاضع 

   ي: يلالسنة كما  األخير من
 

  2021 

 يورو دوالر  ليرة سورية   مار ثتاضع لالسالخالمبلغ   ى لي عافالص ئد العوسط ا تم

 %0.41 %0.16 %3.43  توفير

 - %0.12 -  ت حواال – ر توفي

 %0.61 %0.24 %5.14  بنكنوت  ر هثمارية شتسيعة ادو

 - %0.24 -  حواالت  -ر ة شهير اوديعة استثم

 %0.72 %0.28 %6.00  كنوت بن - أشهر   3ة رييعة استثمادو

 - %0.28 -  حواالت  - شهر أ  3ة ير ماثتسة ايعدو

 %0.82 %0.32 %6.85  كنوت بن –ر أشه  6ة ستثماريوديعة ا

 - %0.32 -  ت الاو ح –ر أشه  6ية ستثمار وديعة ا

 %0.90 %0.38 %8.79  بنكنوت  –وديعة استثمارية سنة 

 - %0.38 -  ت االو ح –سنة  يةار تثماسوديعة 

 %0.92 %0.42 %9.38  توكنبن نتياستثمارية سنوديعة 

     

 %40 %40 %40  بة ارمض بة الالحد األقصى لنس

 
  2020 

 يورو دوالر  سورية رةلي ستثمار الل اضع الخ   بلغلمعلى ا ئد الصافيتوفيرمتوسط العا

  2.87% 0.18% 0.07% 

 - %0.20 -  حواالت  – ر فيتو
 %0.10 %0.31 %4.31  بنكنوت  تثمارية شهر اس يعةدو

 - %0.31 -  حواالت  - ر شه يةار ستثماة يعدو

 %0.12 %0.42 %5.60  كنوت بن -أشهر   3 ماريةوديعة استث

 - %0.42 -  االت حو -أشهر   3ة ستثماريوديعة ا
 %0.14 %0.47 %6.16  بنكنوت  –أشهر   6استثمارية عة ودي

 - %0.47 -  حواالت  – ر هشأ  6 ةير ماوديعة استث

 %0.15 %0.52 %8.04  ت نوكبن –ة استثمارية سنة عيود
 - %0.52 -  الت حوا –رية سنة استثماة يعود

 %0.16 %0.57 %8.31  بنكنوت تثمارية سنتينسايعة دو

     
 %40 %40 %40  المضاربة ى لنسبة ص قاأل حدال

 

قبل  عته  بكسر ودي  لعميالم  ل قا اح  في   نصبة الشرعية والتي تاقعليها من هيئة الر   افقلمو او   كيةنبلات  عقود الخدما  كامحأوحسب اتفاقية شروط  

ي معدل األرباح بعد  احتياطح إلى  رباألاهذه  ويل  تح  حيث يتم   الوديعة،  رباح المتحققة من هذه لى األحصول عله الحق بال  فليس   تحقاقهاتاريخ اس
  ء منزل عن جز انالتب  امالع  ا هذل  خال، وقد قام المصرف  ح ابجزءاً من هذه األر   ميلالع  ءاإعط   ةر ادلم تقرر اإل  اب م ر اضحسم حصة البنك كم

أن    هم دونحساباتالى    ةباشر لت موحوالخسائر  األرباح والتنضيض واجراء حساب  ة بعد  تثماريسابات االسحلبعض الصالح    حصته كمضارب

 تدخل في الوعاء المشترك. 
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 تتمة() ةهاملا ةاسبي محلاالسياسات  و اد عداإل أسس 2

 (تتمة) اسبيةات المحساأهم السي  2.5

 

 )تتمة) لقةالُمطت االستثمار حساباوأصحاب حقوق الملكية حاب اح بين أص ب ألرا يعتوز سسأُ 

 

 ي: يلما ك ةالستثمار المطلق خالل السنتثمار لحسابات الخاضع لالسا مر ستثالملغ مب على ال ط العائدسفي حين بلغ متو

 

             
        

  1202 

 يورو ر الدو ورية س ةلير  ار ستثملال  عاض لغ الخافي على المب ص لمتوسط العائد ا

     

 %0.20 %0.21 %3.15  توفير

 - %0.12 -  حواالت  – ر توفي

 %0.29 %0.32 %4.94  شهر ية ر استثماعة ودي

 - %0.32 -  حواالت  -وديعة استثمارية شهر 

 %0.34 %0.39 %5.93  ت كنونب -ر أشه  3رية ماثتاس ةعودي

 - %0.39 %0.00  ت واالح –أشهر   3ية ر وديعة استثما

 %0.39 %0.45 %6.78  كنوت بن –أشهر   6 ماريةاستثوديعة 

 - %0.45 -  االت و ح –أشهر   6ة ستثماريوديعة ا

 %0.43 %0.58 %8.66  بنكنوت  –رية سنة ااستثموديعة 

 - %0.58 -  االت حو  –ة نس ةماريثستا وديعة

 %0.44 %0.66 %9.01  سنتين ةاستثماريوديعة 

     

 %40 %40 %40  ضاربة ملاة ب نسل قصى ألا الحد

   

  2020 

 يورو دوالر  يةليرة سور  ع لالستثمار خاض ل مبلغ الى الافي ععائد الص ط المتوس

    
 %0.29 %0.35 %2.87  فيروت

 - %0.35 -  ت حواال – ر فيتو

 %0.44 %0.61 %4.37  تثمارية شهر اس يعةدو
 - %0.61 -  حواالت  -استثمارية شهر  ةوديع

 %0.51 %0.81 %5.62  ت بنكنو -ر أشه  3ية ر اتثماسوديعة 

 - %0.81 -  ت االحو -هر أش  3 ماريةوديعة استث

 %0.59 %0.93 %6.70  ت نوكنب –ر أشه  6رية استثماوديعة 
 - %0.93 -  ت الاو ح – أشهر   6 يةة استثمار يعود

 %0.65 %1.02 %8.10  ت بنكنو –مارية سنة ثاست عةيود

 - %1.02 -  ت االو ح –ة سن ةريوديعة استثما
 %0.66 %1.11 %8.74  استثمارية سنتينة وديع

     

 %40 %40 %40  اربةلمض ة اقصى لنسباألالحد 

 



.م سورية ش.م - ةبنك البرك  
 

  اليةيانات المالب  ولح تاحإيضا

 2120نون األول كا 31
 

23 

 

 

 (مةتت ) الهامة السياسات المحاسبيةاإلعداد و سأس 2

 (ةتتم) ات المحاسبيةساسي ال مهأ  2.5

 

 ) ةتتم) ةُمطلقال مارتث االس ت اب ابين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حس أُسس توزيع األرباح

 

 ي: لكما يى االستثمارات لالعائد ع يكون متوسط% 100لودائع اع ا أنو  ركة كل نوع منحال كانت نسبة مشا يف
      

  2021 

 يورو الر ود ة وري سليرة   ستثمار لال  عض اخل مبلغ االى د الصافي علمتوسط العائ 

     

 %1.02 %0.34 %8.57  يرفتو

 - %0.34 -  ت الاوح –توفير 

 %1.02 %0.34 %8.57  شهر رية ماتثاسوديعة 

 - %0.34 -  حواالت  -هر رية شوديعة استثما

 %1.02 %0.34 %8.57  نوت كنب -ر أشه  3رية استثماوديعة 

 - %0.34 -  ت الا وح -أشهر   3ية مار ثتوديعة اس

 %1.02 %0.34 %8.57  بنكنوت  -أشهر   6ية ثمار است ةعيود

 - %0.34 -  حواالت  -ر هشأ  6ة ير امثستة ايعود

 %1.02 %0.37 %9.99  بنكنوت  - ةسنوديعة استثمارية 

 - %0.37 -  االت حو -رية سنة وديعة استثما

 %1.02 %0.39 %10.42  نتيسن ريةامة استثيعدو

     

 %40 %40 %40  بة رى لنسبة المضاص ألقا دالح

 

  2020 

 يورو دوالر  ةريليرة سو  ر ثماتسلال  ضعا خلمبلغ الصافي على الائد ا متوسط الع

     
 %0.17 %0.45 %7.18  توفير

 - %0.45 -  حواالت  –توفير 

 %0.17 %0.52 %7.18  شهر  ريةاستثماوديعة 
 - %0.52 -  االت وح -يعة استثمارية شهر دو

 %0.17 %0.59 %8.00  بنكنوت  -أشهر   3ة استثمارية عودي

 - %0.59 -  ت االوح -أشهر   3رية استثمايعة دو

 %0.17 %0.59 %7.70  نكنوت ب -أشهر   6رية ماتثاسة وديع
 - %0.59 -  حواالت  -أشهر   6وديعة استثمارية 

 %0.17 %0.59 %9.13  كنوت بن - ةية سنار مثتة اسوديع

 - %0.59 -  حواالت  - ةسن ةير وديعة استثما
 %0.17 %0.63 %9.24  وديعة استثمارية سنتين

     

 %40 %40 %40  مضاربةلا  ةنسبل ألقصى ا د حال
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 ةكزي لمرلدى المصارف ا وأرصدةقد ن  3

            

 2021  2020 

 ريةسو رةلي  ية سور ليرة 

    

  46,782,619,467    91,405,637,020 نةيخز لا  نقد في

  104,537,107,828   279,728,315,019 الطلب ع تحت ئت جارية/ وداابحسا

  17,687,034,917    33,425,626,340 ((* قدي لني ااطيتحاالبات متطل

 (23,584,049)   (70,073,213) نية )**( اإلئتمائر خساينزل: مخصص ال

 404,489,505,166  168,983,178,163  

 

*))  ً لغ  ب  قد ، ود ئ افو  ون من د  ع ئ داالمركزي على شكل و   ورية رف س مي لدى مصإلزا  فاظ باحتياطي االحت  ك نف، على الب صار الم   ة ملقوانين وأنظ  وفقا

  % 5 نسبة  يمثل ي  ذل وا ية  سور   ليرة  33,425,626,340 غ مبل   2021كانون األول    31ي  ا فم رية المركزي كي لدى مصرف سويد االحتياطصر 
العمالمتوسمن   ودائع  باالستن   ء ط  الصاد ال   إلى  دا وذلك  مجل   ر قرار  النق عن  والتس  الثاني    21خ  ريتان  م   7/رقم: سليف  د    مقابل   ،2020كانون 

 ة. لي ي غتشلا   ك البن  طة نش في أستعماله  االحتياطي إلزامي ال يتم اا  هذإن    ،  2020األولكانون    31سورية كما في   رة يل    17,687,034,917

 
 ي:  هي كما يل   للبنكاني الداخلي  ماإلئت   ف يفئات التصن  سبح ة ي ز لمصارف المركا ألرصدة لدى  االي  إجم يع  إن توز  )**( 

 

 2120 

        

 وع المجم  الثالثة المرحلة  ةني ثاال مرحلةلا  ى لو لة األحمرال 

 

انية تمئ الخسائر اإل

لمتوقعة على مدى  ا

  شهرا  12

ر  ائ خسال

 ةي نتمائ اإل

ى  عة علوقت مال

ر  ي ر غالعممدى 

  مضمحلة إئتمانيا 

الخسائر  

ة ني امت اإلئ 

  ى المتوقعة عل

مر  عالدى م

   ا تماني مضمحلة إئ 

 ية روس ةري ل  رية وس ليرة  ليرة سورية   ية رسو ليرة 

        

 313,153,941,359  -  -  313,153,941,359 عاملة / رتفع الجودة االئتمانية م

 

 2020 

        

 ع المجمو  المرحلة الثالثة   انية المرحلة الث  األولى   ةلمرحلا 

 

  ائر اإلئتمانيةخسال

دى  ة على معمتوقلا

  شهرا 12

ئتمانية  الخسائر اإل
توقعة على  الم

ر  يغ ر العم ىمد

  ا نيمامحلة إئتضم

الخسائر اإلئتمانية  
توقعة على  الم

ر  معلا مدى 

   مضمحلة إئتمانيا 

 ليرة سورية  ةير وس ةر لي  يةور س ليرة  يةسور  ليرة 

        

 122,224,142,745  -  -  122,224,142,745 ةلم عا رتفع الجودة االئتمانية / م
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 (ة)تتم ةزي صارف المركدة لدى المنقد وأرص  3

 

 ة: كزي المر  تمانية لألرصدة لدى المصارف ئمخصص الخسائر اإل الحركة الحاصلة على ناه  أدول  جد يوضح ال  ( *)*

 

 2021 

 وع المجم  الثالثة حلةمرال  الثانية المرحلة  ى ولألاحلة المر 

 

ر  ائ خسلا

 ةاإلئتماني 

على   ةتوقعلما

  شهرا  12مدى 

ر  خسائ لا

تمانية اإلئ 

ة على  المتوقع

  ري غمر علا ى مد

  ا ني إئتما لةحممض 

ائر  خسال

اإلئتمانية 

قعة على  المتو

  ر العممدى 

 إئتمانيا  محلةمض 

 

 
 ورية ة سلير  ية ورس رةي ل  سورية  رةلي   ورية ليرة س 

        

 23,584,049  -  -  23,584,049 2021كانون الثاني   1في كما 

 14,786,129  -  -  14,786,129 نةلسالمتوقعة ل  مانيةاالئت ر صافي الخسائ

 31,703,035  -  -  31,703,035 فصر ال ر عن فروقات أسعا جمةناال ات التغير 

 70,073,213  -  -  70,073,213 ةالسن  رصيد نهاية

 

 

 2020 

 وع جمالم  الثالثة ة  حلمر لا  المرحلة الثانية   األولى المرحلة   

خسائر  لا 

اإلئتمانية  
قعة على  المتو

  شهرا  12مدى 

  يةئتمانإلا الخسائر 

  توقعة على مال
ر غير  عمالى دم

  ا مضمحلة إئتماني

نية  امالخسائر اإلئت

ة على  المتوقع
  عمر لا مدى 

 نيا ماإئتلة محمض

 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ةير وة سلير  
        

 11,861,333   -   -   11,861,333 2020ون الثاني  كان 1 في كما

 23,278   -   -   23,278 ةنسلل عةلمتوقا  يةاالئتمان لخسائر صافي ا
 11,699,438   -   -   11,699,438 الصرف أسعار  فروقات لناجمة عن التغيرات ا 

 23,584,049   -   -   23,584,049 ةلسنا  يةهان يدصر 

 

  أشهر أو أقل ثالثةمؤسسات مالية لمدة وصارف ملاستثمار لدى ا اتب اسإيداعات وح 4

 

 2021 

 وع ممجال  رجية اخف راص م  ية لحم مصارف 

 ليرة سورية   ة ليرة سوري   ليرة سورية  

      

 343,169,743,204  343,169,699,201  44,003 ابات جارية )*( سح

  ةر تية فبنوك والمؤسسات المالمينات نقدية لدى الأت

 28,347,722,963  28,347,722,963   -   ن ثالثة أشهر مأقل   يةقها األصلحقاستا

الية إسالمية،  مسات سومؤ ك لدى بنو ةيار مثتاس الت اوك

  885,000,000  (ل من ثالثة أشهر)**ة اقاستحقاقها الفعلي فترة

 

441,328,668,065   442,213,668,065 

 )9,758,548,786(  (9,746,049,529)   (12,499,257)  ( الخسائر اإلئتمانية )*** مخصص ينزل:

  872,544,746  803,100,040,700  803,972,585,446 
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 (ةتتمقل )ر أو أثالثة أشه لية لمدةما ؤسساتى المصارف ومت استثمار لدت وحساباداعاإي  4
 

 2020 

ةيمحل مصارف  يةخارج فار مص   موع مجال    

يةور س رةيل  ليرة سورية  ليرة سورية   

      

 148,356,917,558  148,280,443,134  76,474,424 رية )*( اج باتاسح
مالية فترة  سسات الالمؤوك و نلبى الد ةيدنق ت تأمينا

  -  شهر ة أقل من ثالثقاقها األصلية أتحاس

 

 3,006,200,581  

 

 3,006,200,581  

المية،  بنوك ومؤسسات مالية إس  ية لدىار ثموكاالت است

  384,032,353,532    383,547,353,532  485,000,000  ثالثة أشهر)**( قل منا  ليةاقها الفعحقستا ةفتر 

 (1,245,024,058)   (1,245,004,198)   (19,860)  انية )***( إلئتمسائر االخ صصخزل: مني

  561,454,564   533,588,993,049    534,150,447,613  
 

ة  حليلما   نكيةبلا   ات سؤسلم ك واونبلى ا لد ت الجاريةلحسابا على ا  عوائد   /  تقاضى أية فوائد يك ال  بنتأسيس فإن الالد  قعو)*(  وفقاً للنظام األساسي 

 . الخارجيةو
ق بلغت  االستثم)**(  االإجلذاتية من  ارات ايمة  األول  ك   31في  ا  كم رة سوريةيل  384,647,305,722غ  ل بت مماراستثمالي هذه    2021انون 

 . ة(سوري ليرة 333,421,885,934 : 2020كانون األول   31)
 

نك  لبالداخلي ل تصنيف اإلئتماني  لا فئات  أقل حسب  هر أو  ة أشثالث  مدة ية للام ال  تاسالمؤسو ف  ار لمصى ا اإليداعات لدلي  جماتوزيع إ  )***( إن
 لي:  هي كما ي

 

 2021 

        

 المجموع   المرحلة الثالثة  الثانيةة حلالمر  لى و ة األالمرحل 

 

تمانية ئ اإلر ئ اسالخ

لى مدى  قعة ع توالم

  شهرا  12

مانية ائر اإلئت خسال

ى  مد  على توقعة الم

  ةلضمحم رغي مر عال

  ا اني إئتم

تمانية ائر اإلئ خسال

على مدى  ة قعالمتو

ضمحلة  العمر م

   نيا مائت إ

 رة سورية ي ل  ية ليرة سور  ية سور ليرة  ية ورة سلير 

 -     -      -   - تمانية / عاملة ودة االئ رتفع الج م

 194,503,667,011     -      -   194,503,667,011 ة ئتمانية / عاملدة اإلجومتوسط ال

 611,867,373,961     -   215,264,899,498  396,602,474,463 )*(  عاملةنية / تمائ اإلة ودخفض الجن م

 7,360,093,260   7,360,093,260   -     -  **() ملة متعثر / غير عا

 591,106,141,474  215,264,899,498  7,360,093,260  813,731,134,232 
 

 2020 

        
 موع مجال  المرحلة الثالثة   نية الثا  المرحلة  ى ولاأللة  حمر لا 

 

ئتمانية  إلالخسائر ا

  12 على مدى متوقعة لا

  ار شه

نية  ائر اإلئتماخسال
مدى   لى ع عةوقمتلا

  العمر غير مضمحلة 

  إئتمانيا 

ائر  الخس

ية  انتمئإلا
على  المتوقعة 

  ر مالع مدى

   ا يمانإئت مضمحلة

 وريةس ةلير   ريةسو ةر يل  وريةسة لير   يةسور ليرة  

  337,758,066   -     -    337,758,066  ةاملة االئتمانية / عالجودرتفع م

  6,488,607,687   -     -    6,488,607,687  ة عاملاإلئتمانية / دة لجومتوسط ا 

232   304,945,100,177  *( ) عاملةئتمانية / إلا دة وجلض ا خفمن ,624, 500 , 417   -   528,569,105,918  

  311,771,465,930   223,624,005,741  -   535,395,471,671  
 

مدى العمر   لىع   ة نية متوقعتماإئر ة كخسائانيالث حلة مر الرجية ضمن اخ ال ف ر مصالا يداعات لدى اإل تصنيف بعض أرصدة *( قررت إدارة البنك)

اطر اإلئتمانية  خ مي الجوهرية ف دوث زيادة  ح   لى ت إ لتي أدوا   ، دةص ر ك األ تل   ها ب   دان المودعة األوضاع الراهنة في البل  تمانيا نتيجة إئ  حلة مضم  غير 
 لهذه اإليداعات. 

في  رف  لمصاالمباشرة لدى ا تم تصنيف التعرضات االئتمانية    2022شباط    22ن تاريخ    /م 15مقر   فلس النقد والتسليمج ر  لى قراع   ءبنا  )**(

 . لبنان ضمن المرحلة الثالثة
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 ة()تتم أو أقل أشهرة ثالثة لمدمالية  ومؤسساتف رامص الر لدى اثمست سابات اإيداعات وح 4
 

 ل: قأ  أو  المالية لمدة ثالثة أشهر  المؤسسات رف وصالمات لدى ا داع يإلة ل نيماسائر اإلئتخلصص ا لى مخل أدناه الحركة الحاصلة ع دولجح ا يوض

 2021 

 وع المجم  ثالثةلا  حلةمرال  الثانية المرحلة  ألولى حلة امرال 
 

ية ن تمائ ر اإلائ سخلا

  ى ة علعالمتوق

  شهرا  12مدى 

 إلئتمانيةالخسائر ا

مدى   ة على متوقعال

العمر غير  

  ا اني إئتم مضمحلة

 يةان تمئ الخسائر اإل

  توقعة على الم

العمر   دىم

 ة إئتمانيا مضمحل

 

 
 ليرة سورية   ية سور ليرة  سورية  رةلي   ة ليرة سوري  

 1,245,024,058   -   852,692,466   392,331,592  2021ي ن الثان كانو  1في ا كم

 5,916,611,662   2,609,454,855  248,269,130   3,058,887,677 سنةلل تمانية المتوقعة صافي الخسائر االئ 

 2,596,913,066   314,122,357   906,386,137   1,376,404,572 ف ت أسعار الصرقا رويرات الناجمة عن فتغال

  في  ةت المثب  ةين المدم ذمتغيرات نتيجة لل

 حي تضمن على: فتتاالالرصيد ا

 
 

 
 

 
 

 

 -   -   (30,739)   30,739  1المرحلة محول إلى           -

 -   -   -   -  2ة لمرحلا ى لول إ مح          -

 -   339,349,564   (339,349,564)   -  3 لةح رلممحول إلى ا          -

 9,758,548,786   3,262,926,776  1,667,967,430  4,827,654,580 نةرصيد نهاية الس

 
 2020 

 موع مجال  لثة ا ة الثالمرحل  الثانية حلة  مر لا  ة األولى لرحالم 

 

انية  متئإلالخسائر ا
لى مدى  لمتوقعة عا

  شهرا 12

الخسائر اإلئتمانية  

ة على مدى  عقتوملا
ر غير  معال

  يا انإئتم مضمحلة

ئتمانية  الخسائر اإل

  ى مدى لمتوقعة علا
لة  محر مضعملا

 ا مانيتئإ

 

 

 يةر ليرة سو  يةر سورة لي  رة سوريةيل  ريةوة سلير  
 365,615,691  -  344,704,816  20,910,875 2020ثاني  كانون ال 1في ا كم

 171,911,545  -  (3,122,174)  175,033,719 ةنسصافي الخسائر االئتمانية المتوقعة لل

 707,496,822  -  511,109,824  196,386,998 صرفلا  أسعار مة عن فروقات ت الناجالتغيرا

 1,245,024,058  -  852,692,466  392,331,592 السنة  ةاينه يدرص

 
 

 لية لمدة تزيد عن ثالثة أشهرؤسسات مامصارف ومار لدى المث ت حسابات اس 5

 2021 

 موع مجال  رجية ف خامصار  ة لي مصارف مح 

 ية سور ليرة  ليرة سورية   ية ليرة سور 

ة  فتر  مية،ية إسالسات مالمؤسوبنوك  ية لدىر امثاستت وكاال

 87,416,400,000   87,166,400,000   250,000,000  هر )*( ثر من ثالثة أشلية أكفعستحقاقها الا

 (31,911,598,954)   (31,907,946,159)   (3,652,795)  ( ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية )**

  246,347,205   55,258,453,841   55,504,801,046 

  

 2020 

 ع وجمالم  ةيف خارجار مص  ةمحلي مصارف 

 يةور س رةلي  ليرة سورية  وريةليرة س 

المية، فترة  س بنوك ومؤسسات مالية إلدى  ةيار استثم االت كو

  43,833,200,000    43,583,200,000   250,000,000  ( *أشهر )ثالثة من أكثر   ةياستحقاقها الفعل

 (9,809,164,176)  (9,808,757,534)   (406,642)  **( نية )مائتر اإلئاسالخص مخصل: ز ين

  249,593,358    33,774,442,466   34,024,035,824  



ية ش.م.م سور -ة كربلبنك ا  
 

  البيانات المالية ولح اتحإيضا

 2120نون األول اك 31
 

73  

 ة(مت ت شهر )ثة أثالن د عزي ت  ةسات مالية لمدلدى المصارف ومؤسحسابات استثمار  5

 

 31) يةسور ليرة  87,416,400,000مبلغ  2021األول كانون  31كما في  راتامثاالست ذهلي هتياً من إجماات الممولة ذراما)*( بلغت االستث

 .ورية(ة سلير  43,833,200,000 :2020 ول ون األكان

بنك  لل  لي ني الداخئتماف اإلينصتلات  فئا   أشهر حسب ثة  ثالن  د عتزية  لمدة  ماليالات  ؤسسالم المصارف و داعات لدى  إجمالي اإلي  يع ز وإن ت(  )**

 :  يلي هي كما 

 

 2021 

 موع مجال  ثالثةحلة المرال  يةن اث المرحلة ال  األولى المرحلة  

 

نية مائت الخسائر اإل

على مدى   توقعةالم

  شهرا  12

ية ان مت اإلئ ر الخسائ 

على  المتوقعة 

ر غير  عمالمدى 

  نيا ئتماإلة ضمحم

ية ان تمإلئ ر اائ خسلا

  مدىعلى لمتوقعة ا

حلة  ر مضممعلا

   إئتمانيا 

 ليرة سورية   رة سورية ي ل  سورية  رةي ل  ليرة سورية  

        

    -      -      -      -  / عاملة  يةان تماالئ  لجودة اع رتفم

    -   -     -      -  ملة اع /ة ني ة اإلئتماود لجا متوسط

  50,490,000,000      -      -    50,490,000,000 )*( ة عامل نية /امئت جودة اإلمنخفض ال

  36,926,400,000    36,926,400,000     -   - )**( ملة عا ر غي متعثر / 

 50,490,000,000    -     36,926,400,000    87,416,400,000  

 

 
 

  مر لع ى ا مد على  ة قعئر إئتمانية متواخس ك ضمن المرحلة الثانية الخارجيةصارف ى الم ات لداع يد اإلبعض أرصدة   يف صننك تالبإدارة قررت )*( 

  ةني مائتخاطر اإلزيادة جوهرية في المث  دو ح   والتي أدت إلى تلك األرصدة،    ا ودعة به الم ان  البلد في    ة نوضاع الراه يجة األ تتمانيا نئإ   ة ضمحلغير م 
 . يداعات اإل  ه ذ له 

  ى المصارف في دل  ية المباشرةناتمصنيف التعرضات االئتم ت  2022شباط    22ن تاريخ    /م 15رقم  فليلتسجلس النقد وا بناء على قرار م  )**(

 . ة الثالثةن المرحللبنان ضم

 
 

 

 

 2020 

 موع المج  ثة اللثالمرحلة ا  ة نيثاالحلة  المر   ى األول  ةلحلمر ا 

 

ئتمانية  ر اإلسائالخ

ى  مدتوقعة على الم

  شهرا 12

ة  مانيئتإلا الخسائر 

ى  ة على مدعقوتمال

ضمحلة  معمر غير لا

  إئتمانيا 

  نيةئتمااإلائر خسلا

على  عة توقالم

العمر  مدى 

   يا مضمحلة إئتمان
 وريةة سلير   ةير وة سر لي  يةسور  ليرة  ليرة سورية 

        

 -  -  -  - ملةعا /  تمانيةئاالة  رتفع الجودم
 -  -  -  - ة / عاملة يانتممتوسط الجودة اإلئ

 43,833,200,000  -  18,463,200,000  25,370,000,000 *( )عاملة /   نيةئتماة اإلدجوالفض منخ

 25,370,000,000  18,463,200,000  -  43,833,200,000 
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 )تتمة(أشهر الية لمدة تزيد عن ثالثة ات ممؤسسى المصارف ولدر ستثماحسابات ا 5

 

أدناه والجدح  يوض عالحاصحركة  ال  ل  الخساللة  لاني ئتماإلئر  ى مخصص  الميداعات  إلة  وا لدى  الماليلمؤسصارف  تسات  لمدة  ثالة    ةثزيد عن 
 أشهر:

 

 2021 

 ع المجمو  لثةثالا  ةالمرحل  نيةثالا  لةمرحلا  لى ة األو المرحل 

 

ائر اإلئتمانية سخلا

قعة على  لمتوا

 شهرا  12مدى 

ية اإلئتمان ر سائ الخ 

دى  ة على معمتوقال

ة  لمضمحغير  العمر 

 إئتمانيا 

ة تماني ر اإلئ الخسائ  

مدى   قعة على توالم

  مضمحلةالعمر 

 ا ماني إئت 

 

 

 رية سو رةلي   ية سور رةي ل  ليرة سورية   ة ي ليرة سور 

        

 9,809,164,176    -   9,665,142,917   144,021,259  2021لثاني ا  ونن كا  1كما في 

  11,319,721,474   11,673,312,134  (534,490,652)   180,899,992  ةن لسالمتوقعة ل  ةي مان ت ئ سائر االالخ صافي

  10,782,713,304   9,721,514,178   534,490,652   526,708,474  الصرف  ار عس أ قاتن فرولناجمة عا راتالتغي 

  لمثبتة في اة ين المد يجة للذمم ت ن  تغيرات

 :تضمناحي ت االفتت  دصي الر

       

 -   -   -   -  1المرحلة  محول إلى           -

 -   -   -   -  2حلة رى المحول إلم          -

 -   9,665,142,917   (9,665,142,917)  -  3لة رح ملا محول إلى           -

  31,911,598,954   31,059,969,229  -   851,629,725  ية السنةاهن رصيد 

 

 2020 

 ع المجمو  ة مرحلة الثالثلا  ة نيحلة الثار مال  ى لوألمرحلة الا 

 

مانية  اإلئتالخسائر 
ة على مدى  المتوقع

 شهرا 12

  يةتمانر اإلئسائالخ 
  ى لى مدقعة عومتال

  ير غمر عال

 ا انيإئتمة حلمضم

  ةينتماالخسائر اإلئ 
مدى  قعة على المتو

ر مضمحلة  معلا

 ئتمانيا إ

 

 

 ةيسور  رةلي  وريةة سلير   ةليرة سوري  ليرة سورية 

        

  1,133,959,466  -   1,115,476,779   18,482,687 2020لثاني  كانون ا  1 في كما

 5,086,898,581  -  4,983,905,971  102,992,610 ةنسلوقعة ل المت ةنيتمائر االالخسائ  فيصا

 3,588,306,129  -  3,565,760,167  22,545,962 الصرف أسعار ن فروقات ع مةالناجالتغيرات 

   لمثبتة فيالمدينة ا م ذملل ة يجتغيرات نت
 ي تتضمن: فتتاحالرصيد اال

 
 

 
   

 

 -  -  -  - 1 مرحلةى الل إلمحو          -

 -  -  -  - 2ة لحر المى إلحول  م          -
 -  -  -  - 3ة ول إلى المرحلحم          -

 9,809,164,176  -  9,665,142,917  144,021,259 لسنةهاية ارصيد ن
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 لية  تموي لدة األنشطة االمؤجلة وأرص  لبيوعم امذ  6
 

  

 2021  2020 
 وريةس ليرة  ية ليرة سور 

    

 66,036,051,892  125,242,600,137  ة )*(ليوي لتمطة األنشا  صدةوأر  لة مؤجال  البيوع م مذ
 228,761,715  -  (*) يةالميزان خارج  حسابات عن ناتجة ذمم 

 ً  ( 7,146,426,028)  (15,256,186,122)  وات القادمةنمؤجلة للساح البر ألا : ناقصا

  109,986,414,015  59,118,387,579 

 (24,198,782)  (102,670,962)  (*)*فوظة لمحح اابر األ :لينز 
 ( 12,588,784,510)  (22,443,397,900)  ***( ) مانيةإلئتالخسائر ا صصخم :ينزل

 46,505,404,287  87,440,345,153  مويليةت طة الصدة األنشرأو  لةؤج لبيوع الما م ذم صافي 
 

د  ( من رصي%17.91 ي ما نسبته )ية أليرة سور   22,432,450,985  العاملةر  غي  ةيلتموي لااألنشطة    دة صُمؤجلة وأر يوع ال)*( بلغت ذمم الب

  بلغت ذمم   وقد %(.30.18ي ما نسبته )أنة السابقة  للس  ةريسوة  لير  19,998,782,578 ابلق مُ ة  يللُمؤجلة وأرصدة األنشطة التمويع ا البيو  ممذ

 (%17.84) هتبية أي ما نسسور  رة يل 22,329,780,023 ة فوظحلمرباح ااأليل ز نتد بع ير العاملة غ ة ة التمويلياألنشطأرصدة  وع الُمؤجلة و البي

ذمم يصر من   التمويالت البي  د  وأرصدة  المؤجلة  األر تنبعد    وع  مالمحح  با زيل  سور لي  19,974,583,796  بلقافوظة  نسبته ة  ما  أي  رية 

 ابقة. ة الس%( للسن30.14)
 

 ية مقاب  لر وس   لي  رة 20,822,582,927 ة مبل  غ العامل    ت غي  ر يالة التم  ودص   ر وأ ةل   المؤجبيوع مم الذ ىلمخصصات علقيمة افي حين بلغت 

 ليرة سورية للسنة السابقة. 11,458,798,443
 

 محفوظة لا اح األرب       *(   *) 
 

 يلي: ما المحفوظة خالل السنة ك ة على األرباح كر حالت  ناك

 2021  2020 

 يةسور  رةلي  ليرة سورية  

    

  170,024,361   24,198,782    لثانيكانون ا 1 يدصر 

  68,799,440   110,453,053  اإلضافات  

 (228,845,967)  (53,763,204) ت ادا عبتساإل

  14,220,948   21,782,331  غير سعر الصرف ت ناتجة عن لة اد ايالز 

  24,198,782   102,670,962  ول كانون األ 31رصيد 
 

 : لةوع المؤجيبلا  مم ذ رصدة في أغيرات لتاه ادول أدنح الجضوي
 

 2021 

 ع جموالم  ةث الالث  المرحلة  ةي الثان  المرحلة  ولى مرحلة األلا 

 

الخسائر اإلئتمانية 

مدى   ى ة علعقالمتو

  را شه 12

ية ن اتمئ إلالخسائر ا

مدى   قعة على المتو

  العمر غير مضمحلة

  إئتمانيا 

انية اإلئتم ائرخسال

مدى   عة على المتوق

  محلةمض العمر 

 نيا إئتما

 

 

 ية سور رةي ل  ورية س ةلير  ية سور ةري ل  سورية  ةري ل 

        

 59,094,188,797   19,502,938,261   26,187,492,612   13,403,757,924 2021ثاني الن انوك  1ا في مك

 70,531,222,976   255,440,308   7,528,081,332   62,747,701,336 سنةخالل اليدة لجدالتسهيالت ا

 (33,190,636,945)  (8,463,257,541)   (17,442,060,336)  (7,285,319,068) نة ددة خالل السس لمت االتسهيال

 13,448,968,225   10,059,344,548   3,383,681,144   5,942,533  ر الصرف عاأس ات التغيرات الناجمة عن فروق

 في   نة المثبتةللذمم المدي  تيجةتغيرات ن 

  ى: تضمن علاحي ت فت اال صيدالر

      

     -      -  ( 5,331,270,283)    5,331,270,283 1 لمرحلة اى محول إل -

     -      -    1,093,297,937  ( 1,093,297,937( 2رحلة الملى ل إ ومح -

     -    600,202,736  (570,075,592)  (30,127,144) 3 لة حرالم لى محول إ  -

   109,883,743,053    21,954,668,312    14,849,146,814    73,079,927,927 السنة نهايةرصيد 
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 )تتمة(  ويليةتمالألنشطة صدة ارأوة  لمؤجلبيوع اال ممذ  6

 

 بالمرحلة: ةينتمااإلئ  ئر خساال  صخص م في ت التغيرا  هنالجدول أدح ا يوض)***(  

 

 

 

 

 

 

    

 2020 

 وع مجملا  ة لثثا الة  المرحل  لثانية الة  المرح  المرحلة األولى  

 

ية  اناإلئتم الخسائر 

مدى  لى المتوقعة ع
  راشه 12

خسائر اإلئتمانية  لا

لى مدى  متوقعة عال

ضمحلة  مالعمر غير 
  ا نيامئتإ

نية  ئتماإلا ر ئساالخ

مدى  ى توقعة علملا

  لة مضمح العمر 
 ا تمانيئإ

 

 

 وريةليرة س  ليرة سورية  ليرة سورية  وريةة سلير  

        

   64,812,085,371     ,62792,56,018     1910,730,045,4     47,39048,063,2  2020  يلثانا  ون انك 1كما في 
   9,59129,30,094     905,998385,     24,714,916,261     446,678,669,13  ة ة خالل السنيدجدالهيالت تسال

( 37,572,838,901) نة سددة خالل السمالت الالتسهي   (6,855,266,946 )    (315588,678, )   (45,016,784,000 )  

   4,587,8350,29     6,610,939,929     2,449,734,591     143,913,315  فلصر ا  وقات أسعار فر ن تغيرات الناجمة علا
 ي  المثبتة ف  نةديالم مم ذة لل يجنت راتيتغ

 ن على: ي تضمتاحاالفت د يصالر 

 

 

     

( 533,315,004)     533,315,004  1محول إلى المرحلة       -    -       -     

( 960,4665,225,)  2لمرحلة اى  إل ولحم     -    ,722,1315,644     (418,761,665 )    -     

( 8707,5,984,59)       3  إلى مرحلة  محول     -   (142,5031,510, )    7,494,739,590     -     

   7988,7,159,094     19,502,938,261     226,187,492,61     13,403,757,924  السنة  ةهايد نرصي

 2021 

        

 ع جموالم  ةلث اث ة اللرحالم  يةمرحلة الثان لا  المرحلة األولى  

 

ية ان مت ئ خسائر اإللا

  لى مدىع وقعة المت 

  شهرا  12

مانية الخسائر اإلئت 

قعة على مدى  تولما

ة  العمر غير مضمحل

  يا ن اإئتم

ئتمانية الخسائر اإل

دى  موقعة على مت لا

  محلةر مض عمال

 ا ي ن اإئتم

 

 

 ية روس ليرة  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

  12,588,784,510   11,458,798,443  849,759,806   280,226,261  2021الثاني  نوان ك  1ي ا ف مك

 (205,788,122)    (767,999,195)   (347,930,134)   910,141,207  لسنة ل  دةترمسال تمانية المتوقعةئر االئ اس لخا فيصا

  10,060,401,512    10,060,437,122  -   (35,610)  روقات أسعار الصرف فات الناجمة عن يرتغلا

 بتة في  ث الم ينةالمد م مذلليجة تغيرات نت 

 : على فتتاحي تضمن د االالرصي 
  

 
  

 
      

     -       -  (146,823,751)    146,823,751 1ة مرحلالمحول إلى      -

     -       -    42,917,724  (42,917,724) 2لمرحلة ا ى لإ ول مح     -

     -     71,346,557  (71,091,443)  ( 255,114)     3   ةمرحل لى إ محول      -

   22,443,397,900   20,822,582,927    326,832,202    1,293,982,771 لسنةهاية ان د رصي 
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 ( )تتمةلية تموي دة األنشطة الأرص المؤجلة و ذمم البيوع  6

 

 2020 

        

 ع وجمالم  ثالثة لا  المرحلة  ة نياثال  المرحلة  لى ة األوالمرحل 

 

مانية  ر اإلئتائخسلا
  ى ة علالمتوقع

  را هش 12دى م

الخسائر اإلئتمانية  

المتوقعة على  
غير   مر عالمدى 

  يا انة إئتممضمحل

  انيةئتمر اإلئاسالخ

لى مدى  توقعة عالم
  مضمحلة العمر 

 يا إئتمان

 

 

 ليرة سورية  يةليرة سور   ليرة سورية  وريةرة سيل 

        
 6,122,888,430   4,609,847,177   785,017,364   728,023,889  2020ون الثاني  نكا 1ا في مك

 (134,262,670)  646,974,350  (721,820,685)  (59,416,335) لسنةل  المستردةقعة ومتلا  االئتمانية لخسائر صافي ا

 6,600,158,750  6,579,708,735  20,238,240  211,775 وقات أسعار الصرفعن فر الناجمة  يرات التغ
 د يصلر ة المثبتة في اذمم المدينلل ة جيتنت تغيرا

 على: حي تضمن تافتاال 

       

 -   -   (126,247,975)  126,247,975 1إلى المرحلة  ولمح -

 -   (418,761,676)  913,090,059  (494,328,383) 2 المرحلةول إلى حم -

 -   41,029,857  (20,517,197)  (20,512,660) 3مرحلة لمحول إلى ا  -

 12,588,784,510  11,458,798,443  849,759,806  280,226,261 سنةالة  ياهند رصي

 

 : فئتان لية إلى التموي  ةطنشاأل لة وأرصدة ج مؤلا  تصنف ذمم البيوع

 

 :  الشركات-أ

 

 ي: يلكما  نك هي خلي للبادل ماني اتئاإل  فيركات حسب فئات التصنشمؤجلة الممنوحة للوع الصدة ذمم البير لي أإجماإن توزيع  

   

 2021 

        

 المجموع   الثالثة المرحلة  نيةثاال ةلحمرال  المرحلة األولى  

 

تمانية ئ إلار الخسائ 

مدى   ى لع  قعةوت مال

  شهرا  12

ة تماني ر اإلئ الخسائ 

ى  ى مد توقعة علمال

ة  ر غير مضمحلعمال

  مانيا إئت 

ئتمانية الخسائر اإل

مدى   ى توقعة علالم

ة  لحمعمر مض لا

   نيا إئتما

 ية روس ليرة  ليرة سورية   ليرة سورية   ة ي روس ليرة 

        

   -   -  -   -  مانية / عاملة رتفع الجودة االئت م

 36,837,674,051   -    1,510,453,029    35,327,221,022 ة عامل إلئتمانية /ا دةجوط الوسمت 

  33,797,930,467   -    12,463,779,264   21,334,151,203 ة / عاملة ي إلئتمان ة اجودض المنخف

  21,872,056,685   21,872,056,685   -    -  ة لممتعثر / غير عا

 56,661,372,225   13,974,232,293   21,872,056,685   92,507,661,203  

 

 %.11 -% 9 التعثر للتعرضات مرتفعة الجودة اإلئتمانية بينحتمالية تتراوح ا

 %. 16 -%  13 ودة اإلئتمانية بينوسطة الجعرضات متتية التعثر لللما تتراوح احت

 %. 27 -%  18 تتراوح احتمالية التعثر للتعرضات منخفضة الجودة اإلئتمانية بين
 . % 100هي  العاملة إن احتمالية التعثر للتعرضات المتعثرة/ غير 
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 )تتمة( ية ويللتماصدة األنشطة لمؤجلة وأرم البيوع امذ  6

 

 

 ة()تتم الشركات :-أ

 

 2020 

        

 المجموع   ثالثة لاة  حلر مال  الثانية المرحلة    ولى ة األرحلالم 

 

اإلئتمانية  ائر الخس

مدى  المتوقعة على 

  شهرا 12

انية  ر اإلئتمئاسخلا

على مدى   توقعةلما

ة  ر مضمحلغير عملا

  يا إئتمان

  إلئتمانيةالخسائر ا

مدى   المتوقعة على 

  ة مضمحلمر الع

   ا انيمتئإ
 رة سوريةيل  سوريةليرة   يةليرة سور   ةسوريليرة  

        

 -     -   -     -  املةة االئتمانية / عدجو ال عرتفم
 10,839,886,737     -   8,173,735,055  2,666,151,682 ة ملعا /  ةينماودة اإلئتمتوسط الج

 20,327,425,993  -  16,687,153,603  3,640,272,390 مانية / عاملة ودة اإلئتمنخفض الج

 19,360,349,396  19,360,349,396     -      -  ير عاملة متعثر / غ

 6,306,424,072  24,860,888,658  19,360,349,396  50,527,662,126 

 
 :لشركاتالممنوحة ل  يوع المؤجلة لبدة ذمم افي أرص ات ير تغلا  ول أدناهح الجدضوي

 

 2021 

 موع المج  لثةالثا حلةمرلا  ةثاني لا  المرحلة  ى لو حلة األمرال 

 

نية ائر اإلئتماخسال

ى  د مى عل ةالمتوقع

  شهرا  12

تمانية ئ اإلائر الخس

المتوقعة على مدى  

  ةلحر غير مضمعمال

  نيا امت ئ إ

نية تمااإلئ ائر خسال

ى مدى  علة عقالمتو

ة  مضمحلمر الع

 إئتمانيا 

 

 

 سورية  ةري ل  رية سو يرةل  ة ي ليرة سور  ليرة سورية  

        

 50,527,662,126   19,360,349,396   24,860,888,658   6,306,424,072  2021الثاني  ونكان   1 في كما

 58,917,673,248   228,728,831    7,171,483,531   51,517,460,886 نةخالل السالتسهيالت الجديدة 

 (30,386,642,396)  (8,346,318,517)  (17,189,961,253)  (4,850,362,626) مسددة خالل السنة الالت التسهي 

 13,448,968,225   10,059,344,548   3,383,681,144   5,942,533  صرف ال عار أس  تفروقا  مة عن التغيرات الناج
 ي  ف تةب ث دينة المملذمم اتغيرات نتيجة لل

   : تضمن على  حيتااالفت  الرصيد

     

 -  -  ( 4,713,052,865)    4,713,052,865 1ة لمحول إلى المرح -

 -  -    1,031,145,505  ( 1,031,145,505) 2 لة ى المرحمحول إل -

 -  569,952,427  (569,952,427)      - 3لى المرحلة ل إ محو -

 92,507,661,203  21,872,056,685    13,974,232,293    56,661,372,225 لسنةا يةنها يدرص 
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 مة( )تت  يليةالتموألنشطة ة ادص روأؤجلة  يوع المب ال ذمم  6

 

 )تتمة( :ركات الش-أ

 

 2020 

 المجموع   ة الثالث  لةالمرح  ثانية لة الحمر ال  لى األو  ةالمرحل 

 

  مانيةئتإلالخسائر ا

مدى  ى علقعة توالم

  شهرا 12

ة  يئتماناإل ائر خسلا
مدى   قعة على متوال

  حلة ر غير مضمعمال

  تمانيا إئ

انية  ئتمالخسائر اإل
ى  مد ى لعة المتوقع

لة  مضمح العمر 

 ا نيئتماإ

 

 
 يةر وس ليرة  ةيليرة سور   ليرة سورية  يةور ة سلير  

        

   59,435,937,478    5,925,799,352    10,706,184,153    42,803,953,973 2020ني  لثان ا انوك 1كما في 

   25,733,954,556    321,014,410    15,249,032,314    10,163,907,832 ل السنة خالدة تسهيالت الجديلا

 ( 43,846,817,743)  (517,724,236)  ( 6,629,058,775)  ( 36,700,034,732) ل السنة الددة خسالتسهيالت الم

   9,204,587,835    6,610,939,929    2,449,734,591    143,913,315 فار الصر عسات أوقن فر ع مةالناج يرات التغ

 الرصيد   يفة ثبتلمم المدينة انتيجة للذم تاير تغ

 ن على: ضمت حيتتافالا 

 

 

     

 -   -   (533,060,452)   533,060,452  1لة ى المرحلل إمحو -

 -   (418,761,665)   5,127,218,958   (4,708,457,293)  2ة محول إلى المرحل -

 -   7,439,081,606   (1,509,162,131)  (5,929,919,475)  3 ةلرحالممحول إلى  -

 50,527,662,126   19,360,349,396    24,860,888,658  6,306,424,072  ةنسلاة  هايرصيد ن

 

 : ةحلر لمباتمانية للشركات  إلئا  ر الخسائ  صص ل أدناه التغيرات في مخدولجح ا ضوي
 

 2021 

 موع مجلا  الثالثة حلةالمر  يةن الثا المرحلة  ولى المرحلة األ 

 

انية اإلئتم الخسائر

  12على مدى  قعةمتوال

  ا رشه

ئتمانية الخسائر اإل

توقعة على  لما

غير  مر العمدى 

  ا ئتماني محلة إمض 

ية ن ائتماإلر سائ خال

المتوقعة على مدى  

  مضمحلة ر مالع

 نيا تماإئ 

 

 
 ية ورس ليرة  ليرة سورية   ة وري س رةلي   ة ليرة سوري  

        

  12,384,941,189   11,422,795,134    826,050,113    136,095,942  2021 يان ون الث كان   1 ا فيمك

 (490,786,062)   (754,120,762)   (369,777,368)   633,112,068  ة سن لل  المستردةية المتوقعة سائر االئتمان الخ فيصا

  10,060,401,512   10,060,437,122      -   (35,610)  لصرف ات أسعار اقوفرن جمة عناالتغيرات ال

صيد  الر ي ف تةدينة المثب لماذمم ة للنتيج تغيرات

   ضمن على:فتتاحي ت اال

     

    -      -   (135,919,382)   135,919,382  1رحلة مال لى محول إ  -

    -      -    41,957,884   (41,957,884)  2محول إلى المرحلة  -

    -    71,084,558   (71,084,558)      -  3لمرحلة اى إلمحول  -

  21,954,556,639        20,800,196,052       291,226,689    863,133,898  السنةنهاية  دي رص 
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 طة التمويلية )تتمة( دة األنشوأرص   ؤجلةالم البيوع مذم  6

 

 )تتمة( ت :ركا لشا-أ

 

 2020 

 مجموع لا  ثة اللثمرحلة الا  ة يالثانحلة  المر   المرحلة األولى  

 

ة  ئتمانياإل ائر سخلا

ى  مد ة على متوقعلا

  شهرا 12

انية  ماإلئت خسائر لا
عة على  توقالم

العمر غير  مدى 

  لة إئتمانيا مضمح

  ةئتمانيإلاائر خسلا
ى مدى  عة علقمتوال

ر مضمحلة  عمال

 إئتمانيا 

 

 
 ليرة سورية  رة سوريةيل  ريةوس ليرة  وريةة سلير  

        

 6,074,157,709  4,578,689,013   784,719,535   710,749,161  2020ي  ثانالن نوكا 1 في كما

 (289,375,270)  642,387,726  (744,505,037)  (187,257,959) متوقعة للسنةاالئتمانية الئر في الخسااص

 6,600,158,750  6,579,708,735  20,238,240  211,775 صرفلا  وقات أسعار فر  ة عنجمانالتغيرات ال
 ة في  تبمثدينة الالممم ذلل جة ينت راتتغي

  : على  نمضت  الفتتاحييد االرص
 

 
 

 
 

 

 -  -  (126,215,609)  126,215,609 1 المرحلة إلى محول  -

 -  (418,761,676)  912,208,731  (493,447,055) 2لة لمرحإلى ا  لومح -

 -  40,771,336  (20,395,747)   (20,375,589)  3ة حلالمر  لى محول إ -

 12,384,941,189  11,422,795,134  826,050,113  136,095,942 ةسنال  ةهايد نرصي

 

 فراد:األ -ب

 

 ي: ي كما يله نك بي للخلادئتماني ال لتصنيف اإلب فئات ا اد حسالفر حة لالممنو  ةلمؤجلع ا رصدة ذمم البيوإن توزيع إجمالي أ

 

 2021 

        

 ع مومجال  ةث الثال حلةالمر  الثانية حلةرمال  ألولى المرحلة ا 

 

ية ن ئتماإلار الخسائ 

  ىمد قعة على لمتوا

  را شه 12

انية ئتمائر اإلخسال

على مدى  المتوقعة 

غير مضمحلة  مر الع

  مانيا إئت 

ر  الخسائ 

انية ئتماإل

على   المتوقعة

العمر  مدى 

   ا ني ئتماإ ةلمضمح

 ة ي ليرة سور  ليرة سورية   سورية  رةلي   ية رسوليرة  

        

  16,963,053,329  29,705,525   647,213,662   16,286,134,142 ملة عا ة /ي ان ئتمة االودالج فع ت رم

 132,421,560   -   -   132,421,560 عاملة  ية /متوسط الجودة اإلئتمان 

 230,394,870   2,694,011   227,700,859   - ملة اع / ةئتماني جودة اإلمنخفض ال

 50,212,091   50,212,091   -   - لة مر عاغي  /ثر متع

 16,418,555,702   874,914,521   82,611,627  17,376,081,850  
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 مة( )تت  مويليةت ألنشطة الذمم البيوع المؤجلة وأرصدة ا  6

 

 األفراد: )تتمة(  -ب  

 

 2020 

        

 موع جملا  ثالثة المرحلة ال  انية ة الثلحر الم  ى المرحلة األول 

 

انية  اإلئتم الخسائر 

دى  على مالمتوقعة 

  اهر ش 12

انية  إلئتمائر اخسال
دى  ى معل ةعقومتال

  غير مر الع

  ئتمانيا محلة إمض

الخسائر اإلئتمانية  
قعة على  المتو

ر  العمى دم

   مانيا تإئ محلةمض

 ةوريسة لير   ليرة سورية  ةير سو ةر يل  ليرة سورية 

        

 8,163,430,093  48,928,794  1,250,573,611  6,863,927,688 عاملة / ة نياالئتما  رتفع الجودةم

 285,337,961  24,618,142  27,313,655  233,406,164 ة عامل /ية  مانئتاإل ة دوجالمتوسط 
 64,151,929  15,435,241  48,716,688  - مانية / عاملة تإلئدة االجومنخفض 

 53,606,688  53,606,688  -  - ة لر عامغي / ر ثعمت

 7,097,333,852  1,326,603,954  142,588,865  8,566,526,671 

 

 : فرادمؤجلة الممنوحة لألة ذمم البيوع الرصدت في ألتغيراه ادنال أ جدوال حوضي
 

 2021 

        

 ع وجمالم  الثالثة حلةرملا  ةي ان الث  المرحلة  األولى حلة رالم 

 

تمانية اإلئ  خسائرلا

  دىم وقعة على المت 

  شهرا  12

انية إلئتمائر اخسال

على  وقعة المت 

ر  غي ر عمال دىم

  ئتمانيا حلة إمضم

 يةان مئت اإل خسائرلا

  ة على توقعالم

العمر  مدى 

 مضمحلة إئتمانيا 

 

 

 ليرة سورية   ورية س رةلي   ورية ليرة س  سورية  رةلي  

        

 8,566,526,671  142,588,865  1,326,603,954  7,097,333,852 2021ون الثاني كان   1 يف  اكم

  11,613,549,728  26,711,477  356,597,801  11,230,240,450 ةن سلالل ا خالجديدة تسهيالت لا

 (2,803,994,549)  (116,939,024)  (252,099,083)  (2,434,956,442) سنة التسهيالت المسددة خالل ال

 في  المثبتة  ينةدملامم ذللتغيرات نتيجة 

        من على: ض ت حي الفتتايد االرص 

418618,217, 1لمرحلة ى امحول إل -   ( ,4188,21761 )  -  - 

) 2لة مرحإلى ال لوحم - 152,43262, )  62,152,432  -  - 

)  3ة لالمرحمحول إلى  - 4,127,1430 )   ( 3,16512 )  30,250,309  - 

   01,8517,376,08    82,611,627    14,521,9874    216,418,555,70 سنةلا يةهان  يدرص 
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 مة( ة )تت لي وي لتمنشطة ااألأرصدة ؤجلة ولما ذمم البيوع  6

 

 ( تمة)ت  فراد:األ -ب

 

 2020 

        

 موع مجال  ة الثالثحلة  المر   نية المرحلة الثا  األولى حلة  المر  

 

مانية  الخسائر اإلئت

ى مدى  علة عالمتوق

  شهرا 12

انية  ئتمإلا ائر خسال

ى مدى  المتوقعة عل

ر  غي ر مالع

  انيا تمإئ ضمحلةم

ية  تمانئاإلالخسائر 

على   قعةالمتو

ر  عمالدى م

 نيا امئتحلة إمضم

 

 
 سوريةليرة   وريةليرة س  ةليرة سوري  وريةة سلير  

        

 5,376,147,893  92,993,210  23,861,266  5,259,293,417   2020انيالث ن انوك 1في  الرصيد 

 4,360,345,035  64,891,588  1,012,682,610  3,282,770,837 نة ل الست الجديدة خالهيالالتس
 (1,169,966,257)  (70,953,917)  (226,208,171)  (872,804,169) لسنة ا  لالخ مسددة اليالت التسه

 لمثبتة في  لمدينة ام ا لذمل يجةنت اتير تغ

        ضمن على: حي ت تاتفد االالرصي

 -  -  (254,552)  254,552 1لة لمرحلى ا إل محو -

 -  -  517,503,173  (517,503,173) 2 رحلةالم لى إ محول -
 -  55,657,984  (980,372)  (54,677,612) 3 ةلحر ملى المحول إ -

 8,566,526,671  142,588,865  1,326,603,954  7,097,333,852 السنة  نهايةرصيد 

 

 :مرحلةلبا د ا ر فلألة   انيئر اإلئتمص الخسامخص ي ف غيرات لتالجدول أدناه ا ضحيو

 
 2021 

        

 ع جموالم  ةث لاث ال ةرحلالم  يةالثان  حلةمرال  مرحلة األولى لا 

 

ئر  الخسا

ة اني ئتماإل

وقعة على  المت 

  شهرا  12ى مد

ائر  خسال

 نيةئتمااإل

لى  ة ع وقعت مال

العمر غير  مدى 

  ا ي ن إئتماضمحلة م

 يةالخسائر اإلئتمان 

ى  عل عةوقالمت 

العمر  مدى 

 ا ي مان لة إئت مضمح

 

 

 ية سورليرة   سورية  ةري ل  ورية ة سلير  ة ري رة سوي ل 

        

  203,843,321    36,003,309    23,709,693    144,130,319 2021لثاني ا  نوان ك  1ي كما ف 

  284,997,940   (13,878,433)    21,847,234    277,029,139 ةلسن تمانية المتوقعة ل ئ الا ائرس خفي الاص 

 في   ةت ثب لمنة امم المدي لذل ات نتيجةيرتغ

        على: ن تتاحي تضمالرصيد االف

 -  -  )10,904,369(    10,904,369 1 ة لحمرال إلى  محول -
 -  -    959,840   )959,840( 2لة حرملالى محول إ  -
 -    261,999  )6,885(  )255,114( 3 ة لإلى المرح ولمح -

  488,841,261     22,386,875   35,605,513   430,848,873 نةلسا نهايةد رصي 
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 ( ةمت ت مويلية )ت لا صدة األنشطةأرلة ولمؤج وع االبي م ذم  6

 

 تمة( ت د: )ألفراا -ب

 

 2020 

        
 ع جموالم  ثالثة مرحلة اللا  ة ينلثاة احلمر ال  ولى المرحلة األ 

 

  الخسائر 

ئتمانية  اإل

على   ةعتوقلما
  ا هر ش 12 دىم

تمانية  إلئالخسائر ا

على  ة عقمتوال

غير  العمر مدى 
  تمانيا إئ حلةممض

ية  انتمر اإلئالخسائ

  ى دم لمتوقعة على ا

ة  لحمضالعمر م
 يا ئتمانإ

 

 

 يةليرة سور   ليرة سورية  يةسور  رةلي  وريةة سر لي 

        
 48,730,721  31,158,164  297,829  17,274,728 2020ون الثاني  كان 1 في كما

 155,112,600  4,586,624  22,684,352  127,841,624 للسنة عةوقتالم الئتمانيةر اصافي الخسائ

 تة في  نة المثبيدملللذمم ا  ةجتيتغيرات ن

        ن على: حي تضماالفتتا صيد ر ال

 -  -  (32,366)  32,366 1 حلةالمر ول إلى حم -
 -  -  881,328  ( 881,328) 2 ةلالمرح ول إلى حم -

 -  258,521  ( 121,450)  ( 137,071) 3لى المرحلة ل إمحو -

 203,843,321  36,003,309  23,709,693  144,130,319 ية السنةانه رصيد

 

 اركات مشال  7

 

 2021  2020 

 يةليرة سور   ية سور ليرة 

    
 1,898,302,605  1,411,477,350  يةسالمكة إر مشا يات عمل

 1,411,477,350  1,898,302,605 

 

 صفيةت الو أ مار يد االستث ت قموجودا   8

 

 2021  2020 

 وريةليرة س  رة سورية ي ل 

    

 108,284,558  75,504,673 (اركة )*شم ية لقاء تصفعة بضا

 37,317,291  - *( كة لوفاء ديون )*مستمل عقارات

 -  24,857,329 خرىأ

 100,362,002  145,601,849 

 

بب  2021وخالل عام    ليرة سورية 108,284,558قيمتها  فية مشاركة وبلغت  تص  منك  البن  صة)*( تمثل ح البنك  البجزء ميع  قام  عة  اضن 

 .ليرة سورية 48,675,500تم بيعها بمبلغ و يةسور رة لي  32,779,885 تكلفتها

ن  م 100م رقناًء على المادة ب نعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنتيون متلدي  إستيفاءنك وذلك *( تمثل قيمة عقارات تم استمالكها من قبل الب)*

  ار تم بيع العق   2021الل عام  ، خ2018  نيسان  15بتاريخ  ليرة سورية    37,317,291عقار بقيمة    الك ستما. حيث تم  2002لعام    23ن  لقانوا

 ليرة سورية.   126,750,000غ بمبل
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 ة ثابت دات موجو       9

 

  
  انيب م

ت على يناتحس

 ت  العقارا 
 

  تتجهيزاأجهزة و

 كاتب لما

 
 الي اإلجم  ذي فتن ال ع قيد مشاري   اتارسي   شات روأثاث ومف

 ية ليرة سور  ة ي رسورة ي ل  ية سور رةلي   سورية  ةري ل  ة ليرة سوري   رة سورية ي ل  ورية  ليرة س  

               فة التكل

 12,416,784,558  5,924,223,376  1,014,680,810  564,754,101  3,197,754,227  141,133,993  1,574,238,051  رصيد بداية السنة  

 11,322,570,546  8,577,749,106  -  135,896,000  2,144,555,190  -  464,370,250  اإلضافات 

 (74,494,784)  -  (1,990,000)  (8,250,901)  (45,766,462)  (18,487,421)  -  ت ا دابعستإلا

 -  (6,812,487,930)  -  41,979,878  2,599,280,209  -  4,171,227,843  الت ويالتح

 23,664,860,320  7,689,484,552  1,012,690,810  734,379,078  7,895,823,164  122,646,572  6,209,836,144  2021ألول  اون  كان   31 ا فيمك

               

               الكستهاال

 1,650,608,947  -  187,241,106  82,633,712  755,280,152  141,133,993  484,319,984    ةنلسا  يةدارصيد ب

 1,221,491,958  -  189,570,327  89,436,763  843,354,876  -  99,129,992  ت اف ضاإلا

 (70,066,219)  -  (1,990,000)  (7,454,868)  (42,133,930)  (18,487,421)  -  عادات ستباإل

 2,802,034,686  -  374,821,433  164,615,607  1,556,501,098  122,646,572  583,449,976    2021نون األول  كا  31في ا كم

               

 كما في   ةالدفتري القيمة  فيصا

 20,862,825,634  7,689,484,552  637,869,377  569,763,471  6,339,322,066  -  5,626,386,168  2021ول ألا كانون 31

 

 

ليرة    612,118,538  :2020  ول ألانون كا  31(  2021 لواألن كانو  31ستخدام كما في  الليرة سورية والتي مازالت قيد ا 923,055,007تشتمل الممتلكات والمعدات على موجودات مستهلكة كليا بتكلفة إجمالية تبلغ  

 . )يةسور 
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 مة(  بتة )تت ثا موجودات        9

   

  
  نيبام

ى  عل تحسينات

   عقاراتال
 

ت  جهيزاة وتأجهز 

 المكاتب 

 
 مالي اإلج  نفيذ الت  قيد ريعمشا  تسيارا  مفروشات أثاث و

 سوريةرة يل  ةسوري ليرة  وريةليرة س  ليرة سورية  سورية رةلي  يةليرة سور    ريةليرة سو  

               لفة كلتا

 8,013,840,155  5,408,366,921  178,280,810  40,750,312  601,053,565  164,823,492  1,620,565,055  رصيد بداية السنة  

 4,440,469,996  2,019,875,400  836,400,000  311,415,352  1,269,224,315  -  3,554,929  افات اإلض

 (37,525,593)  -  -  (125,564)  (13,710,530)  (23,689,499)  -  دات ستبعااإل
 -  (1,504,018,945)  -  208,588,001  1,275,721,042  -  19,709,902  ت التحويال

 -  -  -  4,126,000  65,465,835  -  (69,591,835)  بويب إعادة ت

 12,416,784,558  5,924,223,376  1,014,680,810  564,754,101  3,197,754,227  141,133,993  1,574,238,051   2020ألول نون اكا 31ا في مك

               
               ك االستهال

  1,139,433,215  -   87,350,057       23,373,930  412,952,722  164,823,492  450,933,014  ة  ة السنرصيد بداي

  540,799,912  -   99,891,049  54,390,713   293,633,342           -   92,884,808  اإلضافات 

 (29,624,180)   -   -  (86,375)  (5,848,306)  (23,689,499)  -  عادات بستاإل
   -   -   -   3,511,344  21,737,432   -   (25,248,776)  التحويالت 

   -   -   -   1,444,100   32,804,962             -   (34,249,062)  إعادة تبويب 

  1,650,608,947   -   187,241,106   82,633,712   755,280,152   141,133,993   484,319,984    2020ن األول نوكا 31 كما في

               

كما في    ة الدفتريةيمالق  فيصا
  10,766,175,611   5,924,223,376   827,439,704   482,120,389   2,442,474,075   -  1,089,918,067  2020كانون األول  31
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 سة غير ملموموجودات   10

 

وات  خمس سن على فترة ابتلث سط االق ةموسة وفقا لطريقات غير الملطفاء على الموجود برامج خاصة بالحاسب يحتسب اإل بارة عنع وهي
 اإلنتاجي. رة المقدرة لعمرها  وهي الفت

 2021  0202  

 سوريةليرة   ة ي سور يرةل 
    ة فللتكا

 102,218,646   125,094,646  سنةالة رصيد بداي

 22,876,000   - ات اف اإلض

 -  (90,000)  االستبعادات 

 125,094,646   125,004,646  نةرصيد نهاية الس

    

    إلطفاء ا

 63,510,900   76,161,898  ية السنةصيد بدار 
 12,650,998   14,913,630  اإلضافات 

 -  (90,000)  ات دالستبعاا

 76,161,898   90,985,528  اية السنة  نهرصيد 
    

 48,932,748   34,019,118  ي القيمة الدفتريةافص 

 

 موجودات حق استخدام ال         11

 

 :اليتلهي كا 2021 ولن األوكان 31في  هيةالمنت السنةالل لحركة عليها خواالموجودات  خدامتفي اس دفترية للحقلا قيمةال نإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودات موج م الق استخداح 
 

 جارة الاعقود  اماتتزال

   مباني 

 ة ي يرة سورل  ية سورة يرل 

 -  149,855,333  2021لثاني كانون ا   1ما في ك

 784,064,250  784,064,250 ضافات اإل
 )24,064,250(  - ت الدفعا

 -  )124,355,333( ( 32ح إيضا ) الهتالك مصروف ا

    

 760,000,000  809,564,250  2021 ول نون األاك  31في   اكمة  ي فتردلاقيمة صافي ال 



م .م.سورية ش - بركةال كنب  
 

  البيانات الماليةول ات ححيضاإ

 2120كانون األول  31
 

51 

 

   خرى وجودات أُ م    12

 2021  2020 

يرة سورية ل   ليرة سورية  
    

ن(وت مقدمة )مورد عامدفو  5474,387,032,   3,724,087,861  

ض بالق ةمستحقيرادات محققة وغير إ  506427,316,3,   1,808,268,634  
ً مديف مصار  فوعة مقدما  1687,394,30   255,500,673  

راف اآللي ة شبكة الصينمم مدذ   -               8,925,200  

ون متنوعون مدين  287,369  4,393,602  

د رداتابلة لإلسائية قضف قريمصا  6,988,421  6,131,937  
لف موظفين س  6232,150,5   166,073,799 

ريةهع شئباح ودالف أر س  13,6281,2   1,462,600  

)*(  ىخر موجودات أ  85,523,897  90,687,496 
(4,6538278,4) *( *قة وغير مستحقة القبض )لمحقا  لاليرادات  ةعتوقمالخسائراالئتمانية المخصص  ينزل:   - 

 50,4465,943,3   6,065,531,802 

 

ار صدخ إحتى تاريا أعمالهالشركة لم تمارس ليرة سورية،  36,456,200 غلمبب اريشركة تطوير عق  الم  رأس  يفمشاركة البنك  ضمن  تت  )*(

 انات المالية.بيال

 

 : ضوغير مستحقة القبقة حقالم  دات ار لالي ائر اإلئتمانية  الخس صص مخلتغيرات في اه ا الجدول أدن يوضح( **)

 2021 

        

 
ة  لالمرح

 ةالث الث  لةالمرح  نيةالثا المرحلة  ولى األ
 لمجموع ا 

 

ر  خسائ ال

تمانية اإلئ 

ى  المتوقعة عل

  شهرا  12 ىمد

الخسائر  

ية انتمئ إلا

وقعة على  مت ال

العمر غير  مدى 

  نيا مضحملة إئتما

نية اتمئ الخسائر اإل

المتوقعة على  

ر  معالمدى 

 مانيا إئت ة ضحملم

 

 

 ليرة سورية   ية رليرة سو  ة سوري ة يرل  ورية ليرة س 

        

  -   -   -   -  2021ي ان ث لن ا كانو  1ا في كم

 332,702,773   332,225,592   831,097   (353,916)  لسنةل المتوقعة نية في الخسائر االئتماصا

 146,121,880   142,427,934   1,080,372   2,613,574  ر الصرف قات أسعافرو ن ع تغيرات الناجمة ال

 478,824,653   474,653,526   1,911,469   2,259,658  نةالسيد نهاية رص 

 

 زي لمركسورية ا  دى مصرفة لوديعة مجمد     13

رأسمالها لدى    من%  10  ةنسبب  نوك الخاصة االحتفاظ الب  ىعليجب    2001لعام    28رقم    ننومن القا  19مادة  من ال  (1)ند  لبا   في  دد هو مح  كما

 . مجمدة عند تصفية البنكال  ةالوديع حرير ت دة، يتم ائفه يها أعليمجمدة ال يستحق ى شكل وديعة كزي علر لما ف سوريةمصر 

 ي:ما يلكو ه كانون األول 31في  كما كزيمر ية الور مصرف سة لدى مجمدوديعة الرصيد الإن 

 
 2021  2020 

ورية رة سي ل   ليرة سورية  

    

ةريرة السوعة المجمدة باللييودالصيد ر    765,000,000   285,491,549 

*() الً إلى الليرة السورية(محو)مريكي األر  ة بالدوالمجمدليعة ا درصيد الو   13,335,278,560   5,707,398,392 

 -  (23,355,696)  *( *) ةئتمانية المتوقعئرااللخساا مخصص  ل:ينز 

  14,076,922,864   5,992,889,941 

 

ر  2021ل  ون األوكان  31في    كما  *() الوديعةبلغ  بالدوالر  المجم   صيد  أدوال 5,308,630 يكير األمدة  :  2020كانون األول    31)  ي مريكر 
 ليرة سورية  2021:2,512 كانون األول  31  يية فابل الليرة السور ي مقر األمريكوالف الدر صسعر    بلغ  ، حيث ر أمريكي(دوال 4,544,107

 . )يةسور ليرة   1,256 :2020  ولألاكانون   31(
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 مة()تت  يز لمركصرف سورية ام ة لدى جمد م عةودي     13
 

 : زي المرك ة سوري رفجمدة لدى مص لم للوديعة ا  االئتمانية مخصص الخسائر في  ات لتغيره ا دنادول أالج  ضحيو ( )**

 

 2021 
        

 المجموع   لثالثةا  ةحلالمر  الثانية ةلرحالم  األولى  المرحلة 

 

ر  ئ اخسلا

نية اإلئتما

  وقعة على لمت ا

  ا هرش 12مدى 

  ئرساالخ

اإلئتمانية 

على  وقعة المت 

ر غير  العمدى م

  نيا ائتمة إمضحمل

ة ي ئر اإلئتمان لخساا

المتوقعة على مدى  

ر مضحملة  عملا

 انيا تمإئ 

 

 

 ة ليرة سوري   ة يرة سوري ل  ة ليرة سوري   ة سورية لير 

        

  -   -   -    -  2021نون الثاني كا  1 كما في

 13,680,606   -   -   13,680,606 سنةلل متوقعة الة ماني ئر االئت الخسا صافي

 9,675,090   -   -   9,675,090  ف ات اسعار الصروقر فعن  جمةلنااغييرات الت 

 23,355,696   -   -   23,355,696 السنةية هاصيد ن ر

 

 ة لي مصارف ومؤسسات ما راموحسابات استث ت  اإيداع  14

 2102   2020  

ة سورية لير  ةوريليرة س    

    

  333,922,609,033  508,743,831,325 رية(حسابات جا) محليةف مصار 

 299,628,321  3,796,012 ت جارية(خارجية )حسابا فمصار 

  375,000,000  335,000,000 ات استثمار مطلق( لية )حسابمح مصارف

 9,003,836  7,893,151 مستحقة الدفع   ر يعباء محققة غأ

 509,090,520,488  334,606,241,190 

 

 ية للعمالء الجارابات رصدة الحس أ    15

 0212   0202  

ورية س ليرة   ليرة سورية  
    

  71,166,171,899   168,094,722,703 وريةس ليرة -ء عمالأرصدة جارية لل

  137,550,637,978  209,941,393,591 مالت أجنبيةع - صدة جارية للعمالءأر 

 378,036,116,294  208,716,809,877  

 

 يـــة ــات نقدمين تأ  16

 1202   2020 

 يةر يرة سول  ة سورية لير 
    

 23,212,515,400  82,307,271,033 ت قبوالالة و مستنديالية لقاء االعتمادات تأمينات نقد

 13,937,517,455  18,392,990,189 ت  الاف لكنات نقدية لقاء ايتأم

 2,996,470,657  1,058,147,426   انيةائتم قاء تسهيالت ة لنقديينات مأت
 169,172,557  87,610,432 فقة(واإجازة )منقدية مشروع  ميناتتأ

 6,302,798,266  10,894,003,378 تيراد اسات  ل شهادابتأمينات نقدية مق

 19,150,976  8,650,976 ت أخرى انتأمي

 -  20,000,000,000 يرونكتفع االلدل ت ااخدم  مقابل تقديم  اتينمأت
 -  3,185,748,356 صدير ع تينات قط أمت

 135,934,421,790  46,637,625,311 
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 مخصصات متنوعة    17
 

  ىال  فةضاباإل  ركز الماليلمايان د خارج بنوبسائر االئتمانية لخولل  نخدمة الموظفي  لتعويضات نهاية عودوعة تتنكوين مخصصات ملبنك بتقام ا 

 نة:الس لصات خالمخصاصة بالخالحركة اله  ناما يلي أدشغيلي وفيلتع القط مخصص ا
 

 

 سنـة لرصيد نهاية ا

  تـم ردها مـ

 دات رايلإل

المستخــدم خالل  

 سنة ال

فروقات أسعار  

 الصرف خالل السنة 

  )المسترد( مكونال

 ـــة نـخالل الس 

صيد بداية  ر

ــ   ــة السن
 

  ليرة سورية  ة سوريليرة  ة سوريليرة  ة ريوليرة س يرة سورية ل رية ليرة سو

      2021 

 ة الخدمةنهاي ويضتعمخصص  88,900,000 32,840,525 - (21,254,525) - 100,486,000

 ( )* يلتشغيلا مخصص القطع  65,164,518 64,451,799 - - (17,922,233) 111,694,084

939,915,344 (130,937,833) - 453,228,659 136,743,752 480,880,766 
 ودنلبخسائر اإلئتمانية  ال  صمخص

 ( *ز المالي )*المركن ارج بياخ

 ( ***لة )ص مخاطر محتممخص 3,730,325,024 552,640,021 4,282,965,003 - - 8,565,930,048

9,718,025,476   (148,860,066) (21,254,525) 4,736,193,662 786,676,097 4,365,270,308   

      2020 

 ويض نهاية الخدمة عمخصص ت 88,900,000 3,875,042 - (3,875,042) - 88,900,000

 *( ) غيليشالت علقطا صمخص 7,526,369 60,801,435 - - (3,163,286) 65,164,518

480,880,766 (198,422,250) -  406,440,928   (97,324,882) 370,186,970 
الخسائر   لبنمخصص  د  واإلئتمانية 

 *( *)  المالي ن المركزياب جخار

 *( *مخصص مخاطر محتملة )* 1,103,080,872  2,327,309,500  299,934,652  - - 3,730,325,024

 4,365,270,308   (201,585,536)  (3,875,042)  706,375,580  2,294,661,095  1,569,694,211   
 
 

 كما يلي:  ي ه نك باني الداخلي للئتماإل نيفلتصات ا ب فئسح يان المركز المالي بج خار  دة بنوأرصد  ماليإن توزيع إج
 

 

 2021 

        

 المجموع   لثالثةا  ةلالمرح  الثانية لمرحلةا  مرحلة األولى ال 

 

نية خسائر اإلئتماال

  ى مدىعلقعة توالم

  ا هرش 12

مانية ائر اإلئت لخسا

ر  العمعلى مدى  المتوقعة

  ياتمان ئ حلة إر مضمغي 

 ةي الخسائر اإلئتمان 

دى  لى مع  وقعةالمت 

   يان مر مضمحلة إئتمالعا

 رية ليرة سو  سورية  ليرة  ة وري رة سلي   ية ليرة سور 

        

  68,495,032,341   -   4,382,977,812    64,112,054,529  ملة عاة االئتمانية / دوج لرتفع ام

  114,227,526,854   -   1,325,000,000    112,902,526,854 ة اإلئتمانية / عاملة سط الجود متو

  28,390,838,630   -   10,110,119,022    18,280,719,608  ة انية / عاملتمئ منخفض الجودة اإل

    -   -     -      -  ة املثر / غير عتعم

 195,295,300,991    15,818,096,834   -   211,113,397,825  

 

 2020 

        

 ع المجمو  ة لثا حلة الثمر ال  انية ثلاالمرحلة    لى األو  المرحلة 

 

اإلئتمانية   ئر ساالخ
مدى  لى عوقعة المت

  شهرا 12

نية  إلئتماالخسائر ا
عمر  الدى م ى لعتوقعة الم

  ا مضمحلة إئتماني غير 

  يةسائر اإلئتمانالخ
ى  على مدوقعة المت

   لة إئتمانيا مضمحمر علا

 رة سوريةلي  ةرة سورييل  يةة سور لير   ليرة سورية 

        

 21,576,014,707  -  30,778,053  21,545,236,654 املةع ئتمانية / الاالجودة  ع رتفم

 19,734,760,396  -  14,576,345,475  5,158,414,921 ملة اع /  تمانيةدة اإلئط الجومتوس

 30,269,273,601  -  12,216,748,010  18,052,525,591 ة / عاملة مانيئتإلادة ض الجومنخف
 2,793,473,323  2,793,473,323  -  - ة عاملغير  / متعثر 

 44,756,177,166  26,823,871,538  2,793,473,323  74,373,522,027 
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 ( )تتمة مخصصات متنوعة              17
 

الجدوي فالتغ  أدناهل  وضح  أر يرات  ب  ات عرضت ة صدي  البنود خارج  المركز  واللكفاال ا ضمنة  والمت  مالي يان  واالعتمادات    ف والسقو الت  وبقت 

   لمستغلة: ا  ير رة غاشوغير المب ةر شالمبا

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 2020 

 المجموع   ثة مرحلة الثالال  لثانية ا  لةالمرح  ألولى المرحلة ا 

 

مانية  ئتئر اإلالخسا
  12ى مدى عل قعةلمتوا

  ار شه

مانية  ئتالخسائر اإل

دى  على م المتوقعة
مضمحلة   غير  مر الع

  يا إئتمان

مانية  ئتر اإلخسائلا

مدى  لى ع وقعةمتلا
مضمحلة  ر عمال

 يا إئتمان

 

 

 وريةس ليرة  ليرة سورية  ة سوريةلير   رة سوريةلي 

 61,526,342,786  608,640,596  4,984,935,160  55,932,767,030 2020انون الثانيك 1صيد في لر ا

 41,320,580,233   135,000,000  14,002,026,126  27,183,554,107 ة ل السنت الجديدة خالهيالالتس

 (28,473,400,992)  (794,925,490)  (6,931,046,341)  (20,747,429,161) ل السنة ت المسددة خالالهيالتس

  صيد الر   يثبتة فلمدينة اذمم المل رات نتيجة لتغي

      لى: ع نمفتتاحي تتضاال

 

 

 -  -  (1,240,861,946)  1,240,861,946 1ة حول إلى المرحلم -

 -  (595,040,596)  16,008,818,539  (15,413,777,943) 2ة لى المرحإلمحول  -

 -  3,439,798,813  -  (3,439,798,813) 3محول إلى المرحلة  -

 74,373,522,027  2,793,473,323  26,823,871,538  44,756,177,166 لسنةارصيد نهاية  
 

 

المادة  ( أحكام  وفق  النقد   7*(  مجلس  قرار  تشغيلي   2008لعام    362والتسليف    من  قطع  مؤونة  بتشكيل مخصص  البنك  من    %5بنسبة    قام 
       . لقةمط ة الوسطي مركز القطع التشغيلي بالقيم

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 2021 

        

 وع مجمال  ةلثالث ا  ةلحالمر  لثانيةا  المرحلة  ولى األ ةالمرحل 

 

نية إلئتماالخسائر ا

  12 ى مدىعلالمتوقعة 

  هرا ش

مانية إلئت ر ائ لخساا

على مدى   المتوقعة

حلة  ر مضمالعمر غي 

  مانيا ت ئ إ

 ةي سائر اإلئتمان الخ

ى مدى  لع وقعة المت 

  مر مضمحلةلعا

 يا تمان إئ 

 

 

 ليرة سورية   ة ي يرة سورل  ورية ليرة س  ليرة سورية  

  74,373,522,027   2,793,473,323   26,823,871,538   44,756,177,166  2021ي ن ثالا نون كا  1في  كما

  87,688,004,268    2,008,800    3,543,857,268    84,142,138,200  دة خالل السنةتسهيالت الجدي لا

 (18,812,685,284)  (1,447,153,323)  (1,254,590,820)   (16,110,941,141)  دة خالل السنة سدملا التسهيالت

  67,864,556,814   (2,008,800)    3,356,355,301    64,510,210,313  الصرف  ر ن فروقات أسعاعغيرات الناجمة الت 

  يدص رفي ال ةلمثبت نة اي دمات نتيجة للذمم التغير

      :لى ع مناالفتتاحي تتض 

 

 

022,678,875,49  1لة مرحمحول إلى ال -   (9021,332,555,4 )   320,0006,34,1) )   -     

( 037594,681,1,)  2ة لول إلى المرحمح -   0371,159,4,68    -       -     

     -       -       -        -  3ى المرحلة لإ  محول -

   211,113,397,825       -   15,818,096,834    1,300,9995195,2  نةسلا د نهايةرصي 
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 )تتمة(  متنوعة ت خصصام   17
 

 المركزالمالي: نود خارج بيان  لب  اإلئتمانية ر ائخسمخصص ال ت في يراتغلا أدناه  ل لجدوا وضح ي (*)*
 

 

 2021 

 وع مجملا  الثالثة ةالمرحل  ةالثاني  لةمرحال  ولى األ لةالمرح 

 

ة ئتماني ر اإلئ االخس

المتوقعة على  

  شهرا  12ى مد

إلئتمانية ا ئرساالخ

ة على  لمتوقعا

عمر غير  المدى 

  نيا امت إئ  مضمحلة

ية ان مت ئر اإلئ االخس

  دىم وقعة على المت 

  العمر مضمحلة

 تمانيا إئ 

 

 

 ية سور ليرة  ة ري رة سوي ل  ليرة سورية   رة سورية لي  

  480,880,766    121,693,383    174,101,744    185,085,639  2021ثاني كانون ال  1كما في 

  5,805,919   (121,378,374)    58,261,169    68,923,124  لسنةوقعة ل ة المت ني ئتماائر االالخس ي صاف

  453,228,659   (315,009)    20,739,412    432,804,256  ف فروقات أسعار الصرت الناجمة عن االتغير

 لمثبتة في  دينة املمم انتيجة للذتغيرات 

 :ى علتتاحي تتضمن د االفالرصي 
       

674,24112,1 1رحلة الم لى محول إ  -   (64274,112,1)    -      -    

( 71850,56,) 2حلة المر لى ل إ ومح -   6,550,718     -      -     

-  3محول إلى المرحلة  -   -       -      -     

   4939,915,34      -     147,478,797  792,436,547 السنة ةرصيد نهاي 
 
 

 2020 

 المجموع   ثة الثال  حلةلمر ا  نية مرحلة الثاال  ولى ة األحلمر ال 

 

ة  نيتمائر اإلئاسالخ

  ى مدى علعة قالمتو
  اشهر  12

إلئتمانية  ا ر سائلخا

المتوقعة على  

ير  العمر غمدى 
  ئتمانيا محلة إمض

نية  إلئتمار ائخساال

  متوقعة على مدى ال

مضمحلة  العمر 
 يا إئتمان

 

 

 يةور يرة سل  يةور س ليرة  ليرة سورية  يةليرة سور  

 370,186,970  10,001,538  47,102,779  313,082,653 2020 الثانيون كان 1في  الرصيد 

 (295,747,132)  81,527,682  (251,708,430)  (125,566,384) للسنة المستردة االئتمانية المتوقعة ئر الخسا  فيصا
 406,440,928  25,426,725  230,102,860  150,911,343 أسعار الصرفن فروقات ع اجمةرات النالتغي

 ي  ة فتبلمثة ادينم الملذمتيجة لت نيراتغ

 ضمن على: ي تتالفتتاحد ايالرص
       

 -  -  (6,197,846)  6,197,846 1ى المرحلة إل حولم -

 -  (9,957,679)  154,802,381  (144,844,702) 2لة المرح ل إلى حوم -

 -  14,695,117  -  (14,695,117) 3لى المرحلة محول إ -

 480,880,766  121,693,383  174,101,744  185,085,639 نهاية السنةيد رص
 

البنك لجاز تم احت  لغ *( تمثل مبا*)* ت  موجودا حق بكافة  أو تلف ممكن أن يلديم  و تهرقة أجة عن سواجهة أي خسائر محتملة ناتمها من قبل 

 زة جتت المحاخصص لموا  ع ور خص الفمل  يما يلي ف  .د الا البمر بهتالتي    داث ة األحجياً نتأمنيقرة  يجة تواجدها في مناطق غير مستنت  بنك الفروع لل

 :  2021ول ألون اانك 31كما في  ا لهمقاب

 

    ع اسم الفر
ية  النقد –الفرع  دات موجو

 ابتةالث و

 لمحتملة خسائر اغ البالم 

 ع هذه الفرول 

 سورية  رةلي   ليرة سورية  

    

 593,292,985   902,130,388  الفرقان –حلب 

 1,925,619,772   2,927,997,055  لفيصل ا  –حلب 

 3,143,660,289   4,780,085,977  روبي  د – مصح

 2,903,357,002   4,414,693,324  القوتلي   – هحما

 8,565,930,048   13,024,906,744  موع المج

 

 ةص   اة الخت   ثابلاودات الموج    ةكاف ستهالكتم ا 2015ل األون كانو 13ريخ بتا 2015-4 لس اإلدارة رقمى قرار مجعلوبناء    2015ل عام  خال

 وف الراهنة.ة للظر تيجن ا وذلكمدو رعلف
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 ل دخخصص ضريبة الم    18
 

 حركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:ال انتك

 1202   0022  
رية يرة سول  يةرة سور لي    
    

 2,116,231,370   5,419,908,050  السنةية رصيد بدا

( 07,32316,2,11)  (5,402,120,776)  اخل سوريةعمال البنك د ن أع نةالل السخ المسدد  

 -   146,309,686  (*)ة خل عن سنوات سابقد ضريبةسوية ت
 522,668,110   1,103,537,000  (*)* ج ي الخار البنك ف  الأعم ضريبة اإليرادات الناجمة عن 

(00361,618,8)  (973,514,180)  ج  في الخار  نكعمال البت الناجمة عن أيرادااإل ةبضري المسدد عن   

 5,255,811,090   7,944,077,590  الحاليةللسنة ية داخل سور لبنك  مال ا عن أع لخالدة ضريب ف : مصروضافي

 3,047,650   32,475,353  لصرفا  ر سعات أعن فروقالتغيرات الناجمة ا

 5,419,908,050   8,270,672,723  نةسال  يةنها رصيد
 

ام من  لألعو   يةيبالضر   البيانات  اجعةتمت مر   ك،ذلل ة لمحددا يخ  ار توال  بسحاً(  نم)ض  2020إلى    2010وام عة لألالبيانات الضريبي تم تقديم  *()

الالض  اللجان  قبل  نم  2017إلى    2013 بمبلغ  ةمختصريبية  البنك  تكليف  تم  ال  قد و،    سوريةرة  لي  146,309,686  حيث  بتقديم  بنك  قام 

ا اجنلل ةمالز اليبية  لضر االعتراضات  إعادة  منظورةوالتي  نظر  لة  زالت  وزا  ما  الما لدى  حيلية،  رة  لألع  نات لبياا أن    نفي    2018م  او المالية 
 . ية الر الم دى الدوائعة ل المراج يد ق لزاال ت 2020و 2019و

 

 ي: مع الربح الضريب  ي ص تسوية الربح المحاسبخ مل
 

 2120   0202  
ة سوري ليرة    ليرة سورية  

    

 59,486,442,464  105,286,327,037 ريبةضال بلربح قال

    لتعديالت ا
 ( 39,457,798,120)  ( 62,887,798,168) قةمحقنيوي غير الب  لقطعاكز ر ييم ماح تقأرب

 108,192,259  4,457,135,955 ققةمحير غ يليالتشغ  يم مركز القطعأرباح تقي

 4,400,657,890  (6,403,933,609)  ة نياوالثللمرحلة األولى  تمانيةسائر االئمخصص الخ

 24,396,305  98,176,091  ات ر استهالك عقا يفمصار 
 357,572,801  599,169,587  متنوعة  مخصصات

 (5,807,423,300)  (12,261,522,085)  (*ريبة نوعية )*لض خضع تباح أر 

 (76,398,772,229 )  (40,374,402,165) 

19,,99,2400112  28,887,554,808 ع للضريبة ربح الخاض ال  

    

%25 يبةنسبة الضر    25%  

,010,0807874,  7,221,888,710 لخريبة الدض وفر مص  

     

78,010,0804,7  7,221,888,710 مار  إلعا  ةعادسم إلر  ضع لغ الخا المب  

%10  %10 م اعادة اإلعمار رسبة نس  

01,01477,80  722,188,880 دة إعمار م اعا رس يضاف:  

0911,05,8,255   7,944,077,590  ورية للسنة الحالية ل سداخلبنك  ال امأععن   لخلداضريبة ف مصرو  
 -   146,309,686    ت سابقةخل عن سنواية ضريبة دتسو

,0095,255,811   8,090,387,276  سوريةاخل د  ك لبنن أعمال ابة الدخل عمصروف ضري  

 522,668,110   1,103,537,000  *(*خارج )ال  نك فيبأعمال المة عن لناجا  ضريبة اإليرادات

 5,778,479,200   9,193,924,276  خل  دان ال في بيكما سنة ال لبة دخمصروف ضري
 

 

اإليرادات هذه  مثل  ( ت**) االناجمة    المبالغ  أعمال  فلبنعن  و  12,261,522,085 والبالغة  2021  لعام خارج  ي الك  اضعة  الخليرة سورية، 

ر لضريب ريع  األؤة  الممو وس  )  1,103,537,000  ةغلبا اللة  وتداال  سورية  ات  داإليرا  هذه   تبلغ  :2020  ولاألن  كانو  31ليرة 

 ليرة سورية(.  522,668,110البالغة   المتداولةريع رؤوس األموال يبة لضر  ضعة خاية، والليرة سور   5,807,423,300

ً ذلك و  و و الذي    2019نيسان    29وزارة المالية بتاريخ    الصادر عن  1238/3و القرار رقم    2003لعام    24رقم  ضريبة الدخل    لقانون   فقا

الضريب المعدلحدد  باإلضافة7.5ة ب  ة  الخارج  في  اإليرادات  إجمالي  من  المساهم  %  بمعدل  الوطنية    ةإلى  اإلعمار  إعادة  م10في  ن  % 

 . % من الضريبة10بمعدل  الضريبة و رسم اإلدارة المحلية  
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 أخرى  مطلوبات           19

 

 2021  0202  

 سورية يرةل  ة ي يرة سورل 
    

  24,638,855,184   49,204,631,458  ة  ت مصدقوشيكادفع  مر ت وأوااالحو

  4,326,524,021   10,625,594,883  دفوعة م غير  مستحقةنفقات 
  1,681,276,866   710,038,578  اتتوقيف

  533,834,882   760,599,115  همين مسا ح أربا اتقمستح

  366,488,565   610,258,964  ميةكوات حق لجهحمست

  175,128,721   52,381,456  موردين
  10,889,160   -  آللي اف االصر  ة لشبكةذمم دائن

 -  760,000,000  ة جار الات عقود  لتزاما ا

 -  30,849,324  يلكترونال تحقات الدفع امس
  646,043,320   72,551,927  رىأخ

 62,826,905,705  32,379,040,719 

 

 قة لرات المطابات االستثماسح      20

 

إتب2021 األول    كانون   31 في   كما التألغ قيمة  النجمالي  التي  مينات  ً ائد ع   تدر قدية    31في    امرية )بينليرة سو   7,823,283,284 وقدرهاً مبلغا
 (.ليرة سورية  4,150,748,284 تبلغ: انت ك 2020ول األ نون كا

 

 ألرباح عدل اطي ماحتيا    21

 

 لي:  كما ي لقة لمطت استثماراالاب حسابات ا بأصحالخاص اح بألر دل ااحتياطي مع ى لحركة علا  إنَّ 

 

    

 2021  2020 

 يةر ليرة سو  رية سو ليرة 

    

 209,988,998  596,166,553 السنة يةرصيد بدا

 101,572,710  73,972,358 )*(لسنة ل ا الخ  ضافاتاإل

 284,604,845  437,060,500 الصرفر  ات أسعاوقفر 

 596,166,553  1,107,199,411 السنة ة  ينها الرصيد في

 

ت  بلغ نحيفي  2021األول  ون كان 31 في  مالية المنتهيةللسنة الرة سورية لي 73,972,358 لغ ع مبجة عن كسر الودائفات الناتلغت اإلضاب )*(

 . 2020 كانون األول 31ا في ليرة سورية كم 101,572,710 ع مبلغ ئكسر الودان جة عناتال  فاتاإلضا

 ورة. سالودائع المكاح بل حصة البنك كمضارب من أر يمث ح فهو األربا  حتياطي معدلمين من ااهمسما يخص حصة اليا فمأ

 

 

 

 

 2021  2020 

  رادفأ 

 

  د أفرا  لمجموع ا  ة ؤسسات مالي م

 

 وع المجم  ية مال  مؤسسات

 يرة سورية ل  ة ليرة سوري  سورية  ليرة   رية ة سولير  ة سورية لير  ورية ليرة س 

            
 9,253,610,128  2,571,394  9,251,038,734  13,005,949,077  7,219,429  12,998,729,648 فير ولتات حسابا

 69,331,068,987  30,436,728,319  38,894,340,668  78,774,404,331  38,672,617,178  40,101,787,153 ج ل أل
 4,150,748,284  617,769,204  3,532,979,080  7,823,283,284  867,769,204  6,955,514,080 النقدية مينات لتأا

 60,056,030,881  39,547,605,811  99,603,636,692  51,678,358,482  31,057,068,917  82,735,427,399 
 غير  ققةحأعباء م
 430,320,761  161,532,997  268,787,764  465,250,131  184,727,479  280,522,652 قة الدفع مستح

  بات ساالي حإجم

 83,165,748,160  31,218,601,914  51,947,146,246  100,068,886,823  39,732,333,290  60,336,553,533 ة طلقالمُ  ر ا مثاالست
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 مخاطر االستثمار اطياحتي  22

 
   لي: يكما  ي ر هستثماالار طامخطي اتيحكة على احر  الإنَّ 

   0212     2020 

 سوريةليرة   ة سورية يرل 

    

  623,001,685  1,187,656,961 السنة صيد بدايةر 

  196,103,941  208,496,553 )*( ل السنةإلضافات خالا
  368,551,335  598,420,176 أسعار الصرفت وقافر 

  1,187,656,961  1,994,573,690 لسنةرصيد نهاية ا

 

رقم    شريعيمرسوم التوفق أحكام ال  مضارب ك  ك حصة البنعد تنزيل  لق بط الم  ثمار االستح أصحاب  باأر %( من  10ادل )ما يع   بنك لتطع ا ق( ي)*

اب  قات في االحتسروبعض الف  ية وجود انإمكمع األخذ بالعلم  ر.  االستثما  ر بيان الدخل كاحتياطي لمخاطفي    وفق ما هو وارد   ،2005لعام    35

 رية. تثمات االساسابض الحع ب لحصا ل  رب ضاكم حصتهمن  ءبجز  البنك  تنازلالناجمة عن و

 
 

 لمدفوع ل الماارأس   23

 

  د. ليرة سورية للسهم الواح  500ا  درهقسهم بقيمة اسمية    10,000,000  لى رية موزعة عسو  ليرة  5,000,000,000غ  لك بمبالبنمال  حدد رأس

الم ، وتم  ليرة سورية  3,250,000,000  ميةسإلا اهمتقي  ةلغلبا% وا 65ا  هقدر   مال البنك  بنسبة  رأسن  سهم م  6,500,000ب    ؤسسوناكتتب 

 البنك.  ل ا من رأسم %35 مثل نسبةتلعام اب اكتتسهم على اال 3,500,000 حطر 
 

/  91/ادة سهم وفق مضمون الم األة الموافقة على تجزئ ، تمت2013آذار  26ادية للمساهمين بتاريخ ير الع وغ ةاع الهيئة العامة العاديجتما لخال

ن  الل سنتين مخ كرية وذل وسرة بمائة لي لواحدهم اللس القيمة االسمية ديدبتح لذي يقضيا  2011لعام  / 29/ رقم ريعيلتشا  م رسومالمن   /3د /البن

وبنا  ريختا العامة للمسا ليه قر  عءً نفاذ هذا المرسوم.  الهيئة  ان تفويض ميهمرت  التإل جلس  تجزئة    تراءاللقيام بمتابعة إجذي  فيدارة والرئيس 

  لموافقة على با   السورية  ةاليسواق المق واألوراة األ/ م من هيئ17قم  ر ر قرالصدر ا  2013حزيران    2ريخ  تا. وبعنيةالمت  الجها م  أما   همألسا

يل  يذ التعدفخ تنوقد تم تحديد تاريم. سهمليون  50األسهم  ي إجمالحد ليصبح الومئة ليرة سورية للسهم ا لتصبح نك  بالقيمة االسمية ألسهم اليل عدت

 . 2013ران  حزي 16 ة بتاريخسواق الماليواألق ورا ق لألدمشق وي سفر ذكوم ال
 

ة  وجب موافقمب بل المؤسسين والمساهمينا من قبه بالثاني من األسهم المكتتصف  لنا  ة إلى تسديدعودوجيه الت تم 2011اني ثين التشر  1يخ بتار 

ورأس  به  رح  صلمال المفاصيل رأس ا ان تبييلي  يما  . فإم  –ص    /   1270م  رق  2011ول  ألين اتشر   11لية بتاريخ  لما ا  األوراق واألسواق   ةهيئ

 فوع: المال المد
 
 

 2021  2020 

 سورية ةر لي  رية وس يرةل 

    
  15,000,000,000   15,000,000,000  لمال المصرح والمكتتب به  ا  أسر 

 (41,061,000)   )40,106,500( اية السنةبد  ل غير المدفوعة فيماأس الأقساط ر 

01,956,75 الل السنة  عة خمدفوال مال س الأر دات يدتس    954,500  
  40,106,500   38,149,750 *() لمجموعةا  لن قبدفوعة مممال الالت رأس تسديدا

  15,000,000,000   15,000,000,000 ع فودرأس المال الم

 

الشريك  )  فيةر ركة المصمجموعة الب  قبل  غ منمبل ال  هذا  عفتم د  ث( حيد السد ا مقصرين بل)ا  المساهمين المكتتبينهم  ذا المبلغ قيمة أسه  يمثل  )*(

أي وقت    في  كان بتاريخ التسديد أو بها إن  ة  ق بأي حق من الحقوق المتعلالم و هبملكية األس  ا همطالبت  ن ودية(  ركة سور ببنك الي  تيجي فاالسترا

النبفي    نيمقصر ل ا ين  ما للمساههة بكافة الحقوق المرتبطم وتبقى ملكية األسه   يثخر، حا التزام  ، ويوريةة سبركك  صرين  مقال  نالمساهميبقى 
لوبة  وراق المطاأل بلغ بعد استيفاء كافة هذا المع فحيث تم د من قبلهم اصوال. ايده دمتهم لحين تسذب قائما  م هساأل يمة تلك ققى من تبمة ما بتسديد قي

لك  تهلمسا وحماية    رة الداخلية لتجارة اوزاقة  موافو  2018  ي لثانا  رينشت   28ريخ  ابت  /ص 8335/16مركزي رقم  ال  ق كتاب مصرف سوريةوف

المفوضين  ج مموافقة  و  ، 2019الثاني    كانون   7  تاريخ  20/12/3رقم   رقم  تجلسبلس  األوراق  وكتاب    ،2019شباط    10بتاريخ    6ه  هيئة 

 . 2019شباط  11 ريخإ.م بتا –/ص 115م رقورية مالية السال  واألسواق
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 )تتمة(  ع المدفو ل لماارأس   23

 

م  ا عل  35  رسوم رقموالم  2001لعام    28قم  القانون ر   د وامض أحكام  من تعديل بع لمتضا   3  رقمون  لقانا  صدر   ، 2010  ينلثاكانون ا  4ريخ  بتا

رية، وقد  وس ار ليرةملي 15صبح ليعربية السورية العاملة في الجمهورية ال إلسالميةا ك حد األدنى لرأس مال البنولة ادلذي يتضمن زياا 2005

البنو  أ فوت لتاوث سنالة ثمرخصة مهلك المنحت  إلادة  بزي  عهاوضايق  المطلوب. ندألى الحد ارأسمالها  ت  ى  سة  لتصبح خمالمدة  د  م تمدي وقد 

يد  تم تمد   2015  نيسان   22تاريخ  /م  13مجلس الوزراء رقم    ة رار رئاسق   ب وبموج ،  2013لعام    63رقم    يريعشب المرسوم التجت، وبمواوسن
والتسنوات  6لتصبح    لة المه  ان،  بموجبي  ا ر قال  تهت  الخقرار جديد    يصدر لم  ونة  السالل  خ  ذكور ملار  ب بعد.  وصصبهذا  ة  للمهل  النسبةأما 

 مليار   15ل البنك ليصبح  ته، لقد تم زيادة رأس ماوتعديال  2010لعام   3حكام القانون رقم  أجب  ومال البنك بم  سة في رأ داالزي  ة لتنفيذالمحدد

 .ة سوريةلير 

 

  5ر نك بمقداال البم  دة رأسلى زيا الموافقة ع  متت، 2019ن نيسا 15ريخ بتا عقدنالمية سور  ةكالبر  ك لبن ةيعادمة غير الالعاخالل اجتماع الهيئة 

  ت را مليا 10مال البنك س ل سهم ليصبح رأأسهم منحة بواقع سهم لك عتوزيريق ط  نالمدورة المحققة، وذلك ع ح رباة سورية من األر ارات لييلم

الداخلالت  ارةز ر وقراقا لفوذلك  و  سهم،  نليوم  100سهم  األ  ليرة سورية وإجمالي  رقملا  ةية وحمايجارة  بتار 1723)  مستهلك  ران  حزي  9  يخ( 

  حزيران  17  يخ/ م تار 88رقم    ال، وقرار مجلس المفوضين م ة رأس الد ايام األساسي فيما يتعلق بز ظ الن دقة على تعديلامن المص ضتوالم  2019

 . 2019ز تمو 8 قدة بتاريخعمنل/ ا22م /ه رقتفي جلسضين مفولس ا مجلية لئاالنه  ةوافقملوا أس المال،دة ر ضي باعتماد أسهم زياا لقا  2019

 

نك بمقدار  لبيادة رأس مال ا ، تمت الموافقة على ز 2020حزيران  23 ركة سورية المنعقد بتاريخبال  كعادية لبنال ر يلعامة غا لهيئةا اجتماع خالل 

ا ليرة سورية من األرب  ات مليار   5   15ك  ل البنصبح رأس مايل  نلكل سهميبواقع سهم    منحة هم  سع أوزيتيق  ر طعن    ك ل ، وذةقمحقلمدورة الاح 

  آب   25( بتاريخ  2230وحماية المستهلك رقم )  الداخلية  ةر ك وفقا لقرار وزارة التجالوذ   ، مليون سهم  150  األسهم  يلوإجما ة سورية  ار لير ليم
الوالم  2020 النظاامص تضمن  بعتا يساسي فيمم األدقة على تعديل  الأر ادة  يز لق  المفوضين  مجل  رار ق، ومالس  ل  أيلو  2ريخ  ات  م /  97رقم  س 

 . 2020أيلول  21 بتاريخم  / 108ة لمجلس المفوضين رقم /يهائنوالموافقة ال ،س المال أر يادة د أسهم ز باعتماي القاض 2020

 

   صدار اإل

أس المال  عملة ر 

 وع المدف

كتتب  ألسهم الما

 بالعملة األصلية  ااألسهم المكتبب بهقيمة  بها  

  االمكتبب به  األسهمقيمة 

 تاريخ اإلصدار  " بالليرة السورية مقابل"

  ليرة سورية  ليرة سورية أميركيدوالر  سهم  
  

     

 األولي   االكتتاب
 2009ل واألتشرين  4 2,550,000,000 2,550,000,000 - 25,500,000 رة السوريةليال 

 2009ول ألاتشرين  4 2,450,000,000 - 45,516,397 24,500,000 دوالر أميركي 

 األولى   نكلبيادة رأس مال ا ز 
2019موز ت 8 2,550,000,000 2,550,000,000 - 25,500,000 رة السوريةليال   

2019تموز  8 2,450,000,000 - 5,619,266 24,500,000 دوالر أميركي   

 نية  الثا  نكلبيادة رأس مال ا ز 
2020أيلول  21 2,550,000,000 2,550,000,000 - 25,500,000 رة السوريةليال   

2020أيلول  21 2,450,000,000 - 1,950,637 24,500,000 دوالر أميركي   

  15,000,000,000  7,650,000,000  53,086,300 150,000,000 المجموع 
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 حتياطياتاال  24

 

 ونيحتياطي القان اال -
 

ل  ى وإ 2009 الث  اني ك  انون 20خ اريتالصادر ب 369/100/3 رقم يمملتعلى اإارة شوإ 2011ام لع 29رقم   يعير التشعلى أحكام المرسوم    اءنب

وق  ات ر عاد أثر أرباح فة قبل الضريبة بعد استبيباح الصافر % من األ10يتم تحويل  2009ط باش 12در بتاريخ صاال  952/100/1  لتعميم رقما

% 25 اوياً للقانوني مسي اطاالحتيا ا يصبح رصيدعندمل يتحوا الثل هذمعن   قفالتوك  لبنيحق لي.  نقانوة إلى االحتياطي القحقمغير الالقطع  

 :الحتياطي القانونيا ابتسالي طريقة احلتلجدول اايوضح  .ال البنكرأسممن 

 

 1202   2020 

رة سورية ي ل   ليرة سورية  
    

داية السنةبالرصيد في   3,750,000,000  2,050,498,626 

    

سنةلا بح افي ر ص   96,092,402,761   53,707,963,264 
بة الدخلضري ف: مصروف يضا   9,193,924,276   5,778,479,200 

غير محققة-طع البنيوي لقا  عن تقييم مركز  ح ناتجةأربا  (62,887,798,168)  (39,457,798,120) 

رباح غير المحققة تبعاد األبعد اسة ريب ض صافي الربح قبل ال   42,398,528,869   20,028,644,344 

    
بةي الربح قبل الضريمن صاف السنةل خال للتحويلابل  قال القانوني   تياطيحاالة سبن  10%  10% 

نة الس  ويل خاللل للتحني القابونالقا  تياطياالح   4,239,852,887   2,002,864,435 

( )* ل السنةن خاللمكوي انالحتياطي القانوا  -   1,699,501,374  

يد صالر  نة سلهاية افي ن   3,750,000,000   3,750,000,000  

 

  عام انوني خالل لق ي اطاي مبلغ لالحتيأتجاز م احلم يت ، كى ذلعل بناءً ول رأسما وني ربعاطي القانيغ رصيد االحتبل 2020ل عام خال  *()

2021 

 

 

 االحتياطي الخاص  -
 

ال  إلى  قانو  /97/  رقم   دة ا ماستناداً  ا من  ر ن  األساسي  على  اءً وبن   23/2002قم  لنقد  م ع   درين صا ل ا مين  عمي الت   المصن  سورية    رقمركزي  رف 

بت   1/ 100/ 952ورقم    2009الثاني    كانون  20يخ  بتار   3/ 100/ 369 قبل    افيةالص   % من األرباح 10  لي يتم تحو  2009  ط شبا  12خ  يار الصادر 
ا يصبح رصيد  م عندل تحويال ا ل هذ مث عن  التوقف ك للبن  حق لخاص. يلى االحتياطي اة إ غير المحققطع الق  اح بر أثر خسائر أو أ الضريبة بعد استبعاد 

ً ي الياطاالحت  ك.  بن الرأسمال   % من 100 ل    خاص مساويا

 :ص طي الخا حتيا الا حتساب  ا  ة يقالتالي طر  ل لجدو يوضح ا 
 

 2021  2020 

 ليرة سورية  ية رة سولير 
    

  2,808,108,636  4,810,973,071 نةسلرصيد في بداية اال

    
 53,707,963,264  96,092,402,761 ةسنربح ال صافي

 5,778,479,200  9,193,924,276 خلالد ريبةروف ضمص يضاف:

 (39,457,798,120)  )62,887,798,168( غير محققة-ع البنيوي قطلتقييم مركز ا أرباح ناتجة عن 

 20,028,644,344  42,398,528,869 المحققة  رباح غيرد األتبعا ة بعد اسفي الربح قبل الضريب صا

    
 %10  %10 ريبةالربح قبل الض  يصاف  نلعام مل ا لمكون خالا  صخا ال  اطيحتينسبة اال

  2,002,864,435  4,239,852,887 ةسنلا مكون خالل ص الاالخ   اطياالحتي

  4,810,973,071  9,050,825,958 سنة ة الفي نهاي يد الرص
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 ت يالأرصدة التمووة  ؤجلالبيوع المذمم  إيرادات  25

 

 2021  2020 
 سورية ةلير   ية سوررة لي  

    

 5,474,667,211  7,253,907,997 شركات  –بحات  المر ا  إيراد 

 945,432,739  2,108,058,614 د راأف  –ات  اد المرابحإير 

 9,361,966,611  6,420,099,950 

 

 لمالية ات اؤسسف والممن المصارإيرادات   26

 

 2021  2020    

 ةة سوريير ل  ليرة سورية  

    
 516,009,960  412,362,829 ية سالمات المالية اإلسمؤسالنوك وبال دى ارية لثمستئع ااود   داتإيرا

 412,362,829  516,009,960 

 

 تثماراالسطر  طي مخازيل إحتياار المطلق بعد تن بات االستثملحساللتوزيع  القابل  كمشترال  لدخلا  27

 

 2021  2020 

 وريةس رةلي  رة سورية لي  

    

 68,248,789  151,993,417  ر وفيالتحسابات  

 1,612,960,963   1,674,651,624  ات ألجل بساح

 101,572,710  73,972,358 *(رباح ) ألعدل ام ي ياطاحتار المطلق من ثمتسبات االأصحاب حسا ةحص

 1,900,617,399  1,782,782,462 

 

أ  )*( الودائع حعن ك  جمةرباح ناتمثل  العميلنه  أ  يثسر  ى األرباح  عل  لصوله الحق بالح  ليسف  حقاقهايخ استل تار بقيعته  ودبكسر    عند قيام 
 . (12مضارب )إيضاح حصة البنك كحسم رباح بعد عدل األمحتياطي ى الح إ يل هذه األرباحوتم ، حيث يته الوديعةذه  نمة لمتحققا

 

 رب مال ر و ماتث ووكيل باالس مضاربته ترك بصفالدخل المش نك مة البن حص   28

 

 2021  2020 

 ريةيرة سول  ية رويرة سل 

    

  443,384,914   719,150,386 ب  ضار مه ة البنك بصفتصح

  4,513,838,593   6,946,065,102 مال   ورب مار وكيل باالستث تهفبصة البنك حص

 7,665,215,488   4,957,223,507  

 

 الذاتيةراته من استثما دخل البنك  29

 

 2021  2020 

 ريةسوليرة   ة وري ليرة س 

    
 5,320,893,888  11,891,885,284 ية ر ثماستاالت اراد وكإي

 368,595,380  133,488,306 شاركات مد اإير 

 12,025,373,590  5,689,489,268 
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 بنكيةخدمات الفي إيرادات الصا          30

 

 2021  2020 

 رة سوريةلي  ة سورية لير 
    

 2,379,417,475  6,092,598,087 لص بواالت و ت والكفاال ااد لى االعتموالت ععم

 16,116,113,343  40,641,787,551 ات بنكيةخدم رسوم

 46,734,385,638  18,495,530,818 
 (499,611,560)  (890,697,659) سوم ت ور وفات عموالمصر 

 45,843,687,979  17,995,919,258 

 

 

 نفي الموظ نفقات   31

 
 2021  2020 

 ورية س ليرة  يرة سورية ل 
    

 6,064,900,282  8,642,903,971 ظفين موللت ات ومكافآ وتعويض  جور أوتب وار 
 31,437,397  47,989,127 ر وتدريبفسصاريف م

 55,041,143  275,319,939 االجتماعية  ة التأميناتمؤسساشتراكات ل
 80,369,006  99,458,635 ة طبي نفقاتمصاريف 

 45,129,827  11,787,804 أخرى
 9,077,459,476  6,276,877,655 

 

 يةمومدارية وعيف إارمص      32

 

 2021  2020 

 ة سوريةر يل  رية رة سولي  

    

  760,597,807   1,166,777,544  (   )* ف استشارات اريمص
  221,973,000   423,805,597  إلدارة  مجلس ا تعويضات

 -   124,355,333  ( 11)إيضاح  اتالموجوداستخدام    وقحقوف اهتالك ر مص

  277,734,671     -  يجارات إيف ار مص
  383,632,216   953,946,554  ض  ر عالن ومعاإ

 149,170,409   421,272,402    واصالت وضيافةوم سفر  ريفامص

  312,493,550   538,451,837  ماتية  مصاريف معلو
  188,020,012   804,561,093  ةفئدرباء وماء وت هف كمصاري

 169,380,332   455,409,192  ت حاالنة وإص يف صيار صام

  52,192,840   125,021,470  ية  الشرعة  ابرقيئة الت هآضات ومكافيتعو

  139,435,275   279,181,802  ه  يوفبللتنظيف وا مصاريف ا
  153,746,616   400,195,989  ة ومطبوعات يريف قرطاسمصا

  81,368,807   95,826,440  حكومية فيار مص

  81,650,456   67,170,254  نترنت االهاتف ولوا يد لبر ا مصاريف
  29,660,662   341,012,312  يع ار مشمصارف 

  21,379,631   53,436,883  صاريف حراسة م

  38,859,641   57,704,193  مصاريف تأمين  

,350  مصاريف أخرى 261 ,429   352,368,972 

  6,658,741,324   3,413,664,897  

 والفنية. قنيةالتو  قانونيةلاتشارات  االسارجي و لخا  يق التدق  يفر صال م(  تمث)*
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 الئتمانية ئر اخسالافي مخصص صا      33

 2021  2020 

 ليرة سورية  رية سو ليرة 

    

 23,278  14,786,129 ة المركزيرف مصالدى الد وأرصدة نق
  171,911,545  5,916,611,662 قل  أ  أور هشة أثثال لية لمدة المات  سالمصارف والمؤسثمار لدى ا ات استابحسو إيداعات 

  5,086,898,581  11,319,721,474  الثة أشهر لمدة تزيد عن ث لمالية ا ت  اسسوالمؤف  المصار ات استثمار لدى ابحس

 (134,262,670)  (205,788,122) ة  يليوتماألنشطة ال  ةصدجلة وأر المؤ  بيوعذمم ال
 (252,218,620)  - لمشاركات ا

 -  332,702,773 بض قة غير مستحقة الققمح اترادإي

 -  13,680,606 كزيمر رية الصرف سوم دىل  مدة مجة عيود

 (295,747,132)  5,805,919 ي لا المالمركز ن  بنود خارج بيا

 17,397,520,441  4,576,604,982  

 

انون  ك  31سورية )ة ير ل 17,397,520,441 غ بلم 2021 كانون األول  31 المنتهية في ةالسنلمكون عن ص ا خصلما  ي قيمة مصروفمالإج  بلغ

تل   ة(. يسور   رةلي  4,576,604,982:  2020  لوألا يتم  االستثأصحاب حسابحميل  م  المخصص  مار  ات  من  بلغ المكوالمطلقة جزء    تن حيث 

)  يرةل  17,397,520,441غ  مبل نك  الب  حصة يت :  2020  ول ألا  ونانك   31سورية  تحميل  لم  االستثمساح  أصحاب م  اابات  من  جز   ة لقطلم ر  ء 

 .ة(ريسو  ليرة  4,576,604,982بلغ مك نصة البت ححيث بلغ  ن مكوالمخصص ال

 

 سنةالسهم من ربح الحصة      34

 

 ي: ل السنة كما يلالخ هم سمرجح لعدد األال توسط لمالسنة على ا  احأرب  سيمة بتقنأرباح السصافي حصة األساسية للسهم من ال بتحتس

 

    
 2021  2020 

    

    
 53,707,963,264   96,092,402,761 ةوريليرة س  –السنة ح بر ي فصا

    

 150,000,000  150,000,000 (23)إيضاح  م سه – السنة هم القائمة خالل دد األسلعجح ر لما  سط المتو

    
 358.05  640.62 ةريسوة ير ل  –بح السنة ي ر صافن سية للسهم ماسصة األلحا

ئد السهم  على عا  ر أثيتا  له   ونقد يك  إصدار البنك أدواتدم  ع سهم للل  ةالمخفضة  للحصمطابقة  السنة  ح بار أي  افن صسية للسهم ماس األإن الحصة  

 ا. لهويبح عند تحفي الر 

 

 

 ه حكم النقد وما في     35

 

 يلي:  ما م مهحكلنقد وما في ن ا كويتات النقدية قدفان الت يإعداد ب  ألغراض

 2021  2020 
 يرة سوريةل  ة ري ليرة سو 

    

  151,319,727,295   371,133,952,038  شهر ة أثثال خالل تستحقة يمركز دة لدى بنوك رصوأ دنق
 ت بنكيةساوشهادات لدى المصارف ومؤس ثمار سابات استإيداعات وح  ضاف:ي

  503,355,983,677   746,724,582,044  ل قأشهر أو أ ثةثال ألصلي اقاقها ستحا

  ا األصليقاقهاستح مؤسسات ماليةورف صار ماستثماسابات وحت  ينزل: إيداعا

 (334,447,237,350)  (508,932,627,337)  لو أقر أهشأ ثةثال

  608,925,906,745   320,228,473,622 

 

 ومية.  البنك اليت ياملستخدم في عي ال ركزي كونهسورية الممصرف  ىلنقدي لدياطي احتتم استثناء اال 
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 غير محققة -مركز القطع البنيوي جة عن تقييم أرباح نات     36

 

ط  اشب  12بتاريخ    1/ 952/100  يم رقملتعموا   2008لعام    362ليف رقم  التسو د  نق ال  سلجموقرار  ورية المركزي  مصرف س  ت مايعلى تعل بناءً 
المحق  طع القلفروقات    ح المدورةربااأل  م فصل يت  2009 ا  القابلة  ر وغي  قةغير  ا قطال  ركز قييم مت  ادة اعلناتجة عن  للتوزيع  بنيوي من حساب  لع 

 المحققة.   المدورة  رباحاأل

   
  2021ل  ألوا نانوك   31هية في  سنة المنتليرة سورية لل   62,887,798,168محققة    ير غ -نيوي  الب  ع قط الز كر م  يمعن تقيباح الناتجة  غت األر لب

عن  اتجالن  األرباح بلغت  ) مركة  البنيوي  ال  ز تقييم  محقغي -قطع  سلير   39,457,798,120قة  ر  األول  انك   31ي  ف  تهيةنالم  نةسلل   وريةة  ون 

2020.) 

 
النقصدر قرار مج  األكا  31تاريخ    .ن(م /561)قم  ر   ليف لتسواد  لس  الخي يتوجب على المصار الت  سساأللذي حدد  وا  2020ل  ونون    اصة ف 

المادة الرابعة منه يمكن  ضمن في  لمتمقيمين واال  غير   مينهمسا ال  ةصيخص حيما  فمنحة    م أسهن طريق  ال عمال  رأس   دة بزيا  ام القي   دها عنباعات

ى  مركز بعد الحصول علا الهذ  ينيتم تكو  ظمة. بحيثارات الن راالقمحددة بال  طب لضواق اوفوي  بنيع  قطن مركز  التقدم بطلبات تكوي  رفللمصا
رف المعني( والفترة مع المصيق  ي )بالتنسنيوالب  ركز مال  وينكتراحل  قة مفالموا  ه بهذث يحدد  . حي(وضهن يفم  ف )أو ليوالتس  النقد لس  مج  فقةموا

مركز قطع    كوينلت مةقة الالز لى الموافعالحصول  ب طل   ي بخصوص ركز ملية اسور ف  مصر مع  ت  الدة مراس قام البنك بع   .ك ذل  م ماالمحددة إلت

ابنيوي مق اادالزيابل  المرأعلى    ةلحاصلت  قالمنفذة مات  جراءاإل  التراس ملهذه اينت  بة حيث  حمن  يع أسهمتوز   قطريعن    الس  البنن  ك  بل 

 . ةلمنحا م سهن أن مميقيغير الملق بحصة المساهمين عمتلغرض تكوين القطع البنيوي ال
 

ة كة سوريالبر ك  بنيام  ق  ة علىفقالموا  لمتضمن ا  و  2021  اَب   17/م.ن( تاريخ  282)رقم  ف  يسلنقد والتار مجلس الصدر قر   ،2021ل عام  خال

ي  الجمح إبصليجانب( خاصة بالمساهمين األلا ريكي )يمثل قيمة األسهم المنحةدوالر أم 7,569,903ز اويتج ال غمبلي بويطع بنكز قر تكوين مب
 كي. دوالر أمري  53,086,300 البنيويطع قلكز امر 

 

 

 ة قعال  تذا افأطرعامالت مع الم   37

التنفيذيةاإلدارة    لساء مجأعض  مع  مختلفةال  البنكالت  امتتضمن مع ا   واإلدارة  الوهيئة  الشية  شرعلرقابة  الاركأو  كون فيها حصصاً  تي يملت 

 ك. بنيلية بالغلتشا و أ  يةلا لمرارات ا لقصنع ا  ام فيتأثير ه ذات  أو أي أطراف أخرى رئيسية

 :يةالتاللغ  ا لمبة من ارعية الشلهيئا  رة وأعضاء اداإل  س مجلء عضاالعليا وأ  دارةإل تتكون تعويضات ا

 

 2021  2020 

 وريةليرة س  ليرة سورية  
    عليا ال  دارة اإل يضاتتعو

  221,973,000   423,805,597 اللجنة التنفيذيةو  ويضات مجلس اإلدارةتع

  52,192,840    125,021,470  ةية الشرعبرقالا  يئةه  تايضتعو
 223,386,856   502,400,000  )*( ةالسنخالل  رةداإل س اجلت ممكافآ

  1,515,414,913   2,299,364,424 تنفيذية(دارة الساسي وتعويضات )اإلالراتب األ

  3,350,591,491   2,012,967,609 

 

 . 2020عام ن ع 2021عام الل خ وعة دفملا لغ المبا *( تمثل )
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 ة(متت ) قةالع أطراف ذات عم ت مالعامال   37

 

 يلي:  ة ما ليفي البيانات الما  تضمنةقة المت العالذا نة مع األطراف  في نهاية الس صدةر ألبلغت ا د قل

 
 

 وع لمجما  ة راس اإلد ء مجلأعضا   ركات الزميلة شال  األمالبنك    2021ول ألكانون ا 31كما في 

         الي  لمز اكمربنود بيان ال
 169,285,591,294   -   169,285,591,294   -   ة ني دم  بات جاريةحسا

 (3,796,011)   -   (3,667,020)   (128,991)   جارية دائنة  حسابات 

 528,495,068,065   -   244,433,853,871   284,061,214,194  االت( لوكضارب واالبنك كم ت )ارا استثم

  -  -   -   -   دينة ة منقدي ات نتأمي

 254,661,790   254,661,790   -   -   )ةوعات مقدم فدم (ىموجودات أخر

 3,394,026,097   -   1,755,481,074   1,638,545,023   )القبض  ة مستحقة وغير  ت محققإيرادا  (دات أخرىو موج

 (408,696,614)   (408,696,614)   -   -   ( طلوباتئع )مبات الجارية والودا اصدة الحسأر

         1202 كانون األول  31ة في ي نتهللسنة المالية الم

         ن الدخل ابي ل داخ  بنود

 412,222,120   -   134,408,792   277,813,328   ية تثمارالسطة ااألنش  اداتإير

 11,848,408,319   -   5,370,193,322   6,478,214,997   ستثمارية )ذاتي( شطة االرادات األنإي

         

 ع والمجم  ارة إلد ا سمجلضاء  أع  ة ات الزميلكرالش  بنك األم ال  

         2020ألول ون ا كان 31كما في 

         لمركز المالي  ايان ببنود 

 68,772,248,931  -  68,772,248,931  -  جارية مدينة  حسابات

 (299,628,320)  -  (299,563,824)  (64,496)  نة  ة دائحسابات جاري

 397,561,211,846  -  261,931,246,824  135,629,965,022  الت( لوكا ب وار مضاك )البنك  تمارا استث

 -  -  -  -  ينة د دية مقت ن ينا تأم

 510,536,117  510,536,117  -  -  )وعات مقدمةمدف (ىأخر  اتموجود 

 1,787,392,279  -  1,186,870,081  600,522,198  )القبض قةتحمسر غي حققة ودات مإيرا (موجودات أخرى
 (316,606,312)  (316,606,312)  -  -  ( اتبلودائع )مطوارية والبات الجلحسادة اأرص

         0202ول ون األكان 31الية المنتهية في  ة المللسن
         داخل بيان الدخل بنود 

 476,001,679  -  150,997,156  325,004,523  رية ثما االست طة إيرادات األنش
 5,122,877,709  -  2,499,751,269  2,623,126,440  مارية )ذاتي(ثت ساالألنشطة إيرادات ا
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 اليةلملمطلوبات اا و ودات موجلللة لعاديمة اقال . 38

 

 :ةلي ما الات دولة لأل عادمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة ال ل الهرلتسلسبنك ام الديستخ

 

 لة. ثات ممابطلومجودات وولم واق مالية نشطةسأ  في لمعدلة(مدرجة )غير ا اللسوق مستوى األول: أسعار اال -

 شر.مباغير  شكللقيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو بقياس اعلى  جوهريثير ألها ت التيت  من المعطيا ى ناألدوى  ستالميها  كون فيني: طرق تقييم ثاالتوى المس -

 . ظةحور ملادلة غيالع   القيمة  ياسقري على هجو التي لها تأثير   تاعطي من الم مستوى االدنى الفيها  الث: طرق تقييم يكون الث توىسلما -

 مالية. الغير  للموجودات والمطلوبات دلة لعاام  قي ال  وللجدضمن ا يت عادلة والمتضمنة في البيانات المالية. اليمة البالق تظهر  ي ال تلية الالما ت دلة لألدواا علمة ا لقيوا ية دفتر مة اليفيما يلي الق

 

  
  

2021   

  
0202  

 قيمة العادلةال ة فترييمة الدالق   ادلة ع ال ةالقيم ةي ترفالقيمة الد  

 سورية ليرة ةليرة سوري   ة سوري رة لي  ية سور ليرة  

           لماليةدات امـوجوالـ

  168,983,178,163  168,983,178,163   404,489,505,166   404,489,505,166  ة كزينقد وأرصدة لدى المصارف المر 

  534,150,447,613  534,150,447,613   803,972,585,446   803,972,585,446  شهر أو أقلثة أ الة ثمالية لمد ساتسمؤوارف لمصدى ا ر لاموحسابات استث ت يداعاإ

  34,024,035,824  34,024,035,824   55,504,801,046   55,504,801,046  ر ة أشهثالث ن ع يدتز  مدةلية لحسابات استثمار لدى المصارف ومؤسسات ما

  46,505,404,287  46,505,404,287   87,440,345,153   87,440,345,153  التمويليةشطة  دة األنص ر وأ ة المؤجلوع  يذمم الب

  1,898,302,605  1,898,302,605   1,411,477,350   1,411,477,350  كات المشار 

 1,808,268,634 1,808,268,634   2,948,491,853   2,948,491,853  ى جودات أُخر مو

  5,992,889,941  5,992,889,941   14,076,922,864   14,076,922,864  مركزيلية ا صرف سور م ىدل  ديعة مجمدة و

 793,362,527,067 793,362,527,067   1,369,844,128,878   1,369,844,128,878  المحددة بالقيمة العادلة ودات المالية غير الموج مجموع

      

        ة لي الماالمطلوبات 

  334,606,241,190  334,606,241,190   509,090,520,488   509,090,520,488  ليةسسات ما ؤف وممصار ار تثمسابات اوحس اعات دإي

  208,716,809,877  208,716,809,877   378,036,116,294   378,036,116,294  الجارية للعمالء  دة الحسابات أرص

  46,637,625,311  46,637,625,311   135,934,421,790   135,934,421,790  نقدية   تامينتأ

 84,949,571,674 84,949,571,674   103,170,659,924   103,170,659,924  قة للمط ا  ر االستثما بات احس ب أصحاحقوق 

 674,910,248,052 674,910,248,052   1,126,231,718,496   1,126,231,718,496  لقةط ر المُ تثماوق أصحاب حسابات االسوحق ات وب طلالم وع مجم
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 خاطر رة الماإد     39

 

 ة  ممقد      39.1

 عمل هتواج التي خاطر لما  يموتقي موفه  دتحدي على وم يق البنك في طر المخا  إلدارة لعاما طار واإل  كوالبن مالعأ من يأساس ءز ج هي خاطر الم

لتقليص زمالال ت جراءااال  خاذ وات ة والمقبول دة المحدو يات المستو ضمن  ها بقائ ن م لتأكد وا ك البن  بين  األمثل لتوازنا إلى  ل لوصول  اطر المخ ة 

 .ائد لع او  رةطلمخاا ياملع

أه إ ا أنو   م ن  مخ   مخاطر ل اع  ومخا هي  االئتمان  سعر  تق طر  اطر  العملة  لبات  ومخا لسيو ا   طر خاومبية  األجنصرف  السوق  ومخاطر  ا لة  لسوق  طر 

 .  ألعمال خاطر ا مية و ر شرع لتشغيل( ومخاط)ا  ت ليا م طر العي ومخاسلع الالمخزون  ع و ر السل طمخا رات المالية و ستثماالل 

 اطر لمخة ا ر ة إدا أنظم 

 راقبة المخاطر. ة ومار إد ن ؤولة ع ان مسذلك هناك لج ضافة إلى  بنك إارة المخاطر في ال عن إد  سؤولة مة ال الجه   عتبر ي  دارة إل ا   جلس م

الم ج لا   ارة اإلد مجلس   بما اسا ي السو يجيات  ستراتاال  لى موافقة ع والمخاطر  ل ة ا سؤولة عن إدار هة  المتبعة    التي   المخاطر تويات  ديد مسح لك تفي ذ   ت 
 ها. ب بول لقأو ا ا  ه لتحم   لبنك ن ل يمك

 مدة. المعت   ت السياس مع ا افق المخاطر القائمة ى تو مدن م  التأكد اطر و مراقبة المخ و قياس و تابعة جهة المسؤولة عن مال   اطر المخ  ة إدار 

اا قي   ة متابع  ولة عن مسؤالاللجنة    هي   لمخاطر ا رة  لجنة إدا  العليا م  اداإ و ىء  ر طوا  خطط يم  يت وتقتجاوزا  ية ألي الفور   ة عالجبالم   إلدارة    زمات ألرة 

م بالمعايير  اللتزا ا  ة مدى راقبعن إدارة المخاطر وم  ادرة لص ا   ير التقار قييم  ى متابعة وتإضافة إل  خاطر، وسياسات إدارة الميجيات  ستراتاجعة  ومرا

 عها.  ى اختالف أنواعل ر خاطمقة بالالمتعلل و از ل لجنة بقب وعة من ض لموا 

الال   ينة زالخ الباو لومط   ودات موج رة  اعن إد مسؤولة  جهة  وا بن ت  والتن مخاطر ا يسي ع ، ومسؤولة بشكل رئجمالي لي اإلا الم   هيكل لك  مويل  لسيولة 

   للبنك. 

التدقيق   الداخلي قيق  تدال البنىلتحقق  ا باخلي  الد   يقوم  توفر  ا ار زمة إلد الالساسية  األ  من  التة هذه اإلدارةليالستقاومدى    لمخاطر ة  ة  األنظمب قيد  ، 
فدالوار جراءات  واال اة  اسلسياي  إل امع لة  اداة  وممخاطلرة  وفعاكفاي  نر  واألن ة  األنشطة  ولية  والموضواالجراءات  السياسات  ظمة    فعتر وعة، 

 ارة. س اإلدلجإلى مأو  رير إلى لجنة التدقيق لتقاا

 :مخاطر ال  رةيمي إلداتنظيكل الهال  يلي فيما
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 ة(المخاطر )تتم ارة دإ    39

 

 مة(مة )تت مقد      39.1

 

 ر ري اقالت  نظام ر وخاطماس القي 

المتوقعة بناءً لخساوا ة  دي ف العا الظروأن تنتج في  لتي يمكن  قعة ا عكس الخسائر المتوريقة ت نك بطب ر المخاط  قياس م  يت ي  إجمال   ر يى تقد عل ئر غير 
ما  ك   دية. صا ت قاال ظروفال  عكس تدلة ل بقة ومع ب الساالتجار  ة من لمبني االحتماالت ا  على  تمد ع لطرق تهذه ا  ية. ائ طرق إحص  دام باستخ   ة عليالخسائر الف 

 ية. ف االستثنائعن الظرو تنتج  االت التي يمكن أن االحتم أسوأ    لبنك رس ا دي

قياس  يقوم البنك ب  كما   لة.و المقب   لمخاطر ت ا يا ود ومستووحد البنك    جية تعكس استراتي  ة التيدم المعتقوف  لمخاطر بناًء على السبط ا وضة  قبتم مرا ت

 ا. نواعه أتلف  بمخ ة ماليج ر اإلاطخ مبال نتها قار وم ر لمخاطلتحمل ا مالية  ة اإلج ر القد

المعلومات    يتم  التالعمل ألغرا يع وحدات  من جم تجميع  و اق مر ال حليل و ض  المخاطر فبة  ت رة، كم كبحلة مي مر التعرف على  تقديم  يتم  إلى    ر قريا 

المإداو   اإلدارة  جلس م ورة  إ األ  ء ؤسار خاطر  يتضمن  االئ طمخا   جمالي قسام  و ر  الستمان  اليت   . اطر خ الم  راتتغيويولة  نسب    مفصل شكل  بليل  تح م 

   . سنوي  ربع  سائر االئتمانية بشكل الخ  صص مخم  بتقيي  دارة ية وتقوم اإل ت الجغرافقطاعا طاعات األعمال والحسب ق شهريا 

ك  ن الب  يات ستومعلى    متوفرة   لمحدثةرية وا والضر ومات  أن جميع المعل من    أكد ت سام لل ع األقجمي ى  وتوزع عل ية  تفصيل   ر خاطحضير تقارير ميتم ت

 ة. ف اك

 

 طر المخا دارةات إي اتيجتراس

 

 :يليحيث تقوم بما معنية،لا ارية اإلد ارة المخاطر والجهات  ة إد ظمأنل  من خالخاطر إلدارة الم ات متعددةراتيجتمد البنك على استيع

 

 م. بشكل عا واعها افة انكطر بالمخات عمل إلدارة اءا ر إج  وياسات ملة وسشا يةاستراتيجاد اعتم -
اطر التشغيلية  المخم  ييتقحديد وائل تفة تتضمن وسنك المختلت البعن عمليات و نشاطاناتجة  يل الغالتشاطر  خرة مداة إلجييتتراسية األ  هاجتان -

 (. الساسيةشرات اة المؤق)طري 2زل المحددة في بارق  طال   ماستخدا خاطر بالمه لقياس هذئل  ، ووساةوعية الكمية والنلرئيسيا  راتها مؤش وتحديد

ا إلدا  ئمةمالاسة  سيو  جيةيتراتاس  هاج تان - القوتكفل    سيولة لرة  على  المالمحافظة  للبنة  ا الية  ومواجهة  هذه    ضمنةمت،  ئةالطار   لظروف ك 

 لة. ة مخاطر السيوومراقب ةمتابعقا لاالستراتيجية طر 

د  لتأك اات و اسالسيب   ةصلخاا ءات  جرااال تطوير ورية، وعة الدالمراج  تضمن يل، توسياسات التموان  مئتالخاطر ادارة مإل  مةاسة مالئسي  اعتماد -
  رق المحددة في ام الطد خباست  خاطر ووسائل قياس هذه الم  لجيدا   انتمة لالئمحكم  يمة ومقاييسمنهجية سلطوير  ا. باإلضافة إلى تزام بهااللت  من

 . 2ل ز با

دة  لمحداطرق ال دام تخسار بطلمخا ه ا هذ سل قيا ق ووسائر السولمخاط  ةدوريعة ال تتضمن المراج  وق، سال ر ة مخاطإلدار   ئمةالاد طرق معتما -

البنوك الخار للت  وفسقد  ر تحديلتسعييقة إعادة اطر   –قدية  ت النريقة سلم استحقاقا)كط  2  بازل  يف ا   ةمتابعجية  عامل مع    لسيولة مراقبةسقوف 
 .ة(التشغيليقد  كز النامر 

 ك. البن يقة فلمطباسات  ياالس  مةالوس ة كفايمن يض ا لة بمابة فاعقيق رقهدف تحببية الرقاافة اإلدارات  ع كمون ا والتع لتنسيقا -

 . لمخاطر واع ا ة بمختلف أنرية الخاصالدو ماد نظام للتقارير اعت -

 خفيض المخاطر يب ت الأس

ا  أسالد ع على    لبنك يعتمد  لة  ا ف مخاطيتخفيب وممارسات  ال حي   ت انام على ض   الحصول ها  منالئتمان  ر  قبول  يتم  ً ق ت وفضمانا ث  و لمع   ا أسس  ايير 

 مدة. معت

 طر االمخات ركزت 

ق ع زات  ركالت  شأ نت ال   جموعة ميام  ند  العمالمن  أو  بأع مراسلين  متشاب ء  ممارسمال  أو  األهة  جغيئب  من عمال ضة  ظة  ذات  أو  واحدة  روف  رافية 

ال ق لى  ثلة قد تؤثر ع ة متمايداقتصا  ب ااإليف   ء على عمال السلين أو  مرادرة  التعاق لتز ا ء  بنف قد تتأ  التي دية واماتهم  التغيثر    ية سالسي ا ية وصاد قت الرات ا س 
 ن. عيم  جغرافي قطاع دي معين أو طاع اقتصاجاه قلى حساسية البنك تكزات عالتر   ل . تدخرى ألوف ا ظر وال 

 . ا ضبطه مان و ة مخاطر االئتدار إ ت و ا التركز دة في  زيا الة لتجنب  نوعنية متائتم ة على محفظة المحافظ ل   أطراً بنك ت سياسات وإجراءات الحدد 

 

 



رية ش.م.م سو - ةركبنك الب  
 

  ةييانات الماللب ال وات ححاإيض

 2120ول ون األكان 31
 

96 

 

 مة()تت  مخاطردارة الإ    39

 

 نئتماالطر اخام   39.2

 

هي  الئتما اطر  مخ خسائر  ان  حدوث  أو    نتيجةمخاطر  اتخلف  الطرف  الوآلخر  عجز  ويعملتزابا ء  فاعن  البنك  تجاه  الماته  عل    إدارة  ىل بنك 

والرق مخ  ابةالسقوف  على  ئتمانياالت  التركزا  اطر على  أو  ال  ىستومة  )فرد  وحمؤسسةعميل  التعج(  االم  قئتماني  رض    ةمنطقأو  اع  طلكل 
 ة.فيار جغ

القوي ال ولة  قبلما  لمخاطر دار ا ضع سقوف لمقمن خالل وبولة  اطر االئتمان المقيات مخ مستو  دتحدينك ببم  وعة  مجأو م  واحدللعالقة مع المدين 

  تا سلط  حديد ل تخال  ء ومن للعمال  ئتمانييم االيالتقخالل  ك المخاطر من  لبنا فض  خذلك ي  فة إلى إضا،  جغرافية  طقة أو من  ع قطامدينين و لكل  ال

  م كما ومهاة ولكل لجنة صالحيات  إدار س  جلم  أعضاء  ية منلجنة ائتمانة للفرع وتمانيتم تشكيل لجنة ائ  حيث  .اعمله   طضوابية وعلجماا   لمنحا
    :ها ما يليوعي فير 

 .  ابةقالر  ن مهام راسة عالدم  ح عن مها لمنسلطة ا فصل -

 .  يلهسالت  ونوعجل األولخطر ودرجة المبلغ برة وا خب الات حستدرج السلط  -

 

 بالتعهدات  متعلقةية الن ئتمااال رمخاطال •

ا  تعلبنك  يقوم  لتلبية بتقديم  ا احتي   هدات  تلء ماللعاجات  الب،  التسهيالت  ب زم هذه  با ف دأداء  نك  عية  لشر ا   الضوابط   حسب وذلك    ، ئهلنيابة عن عمالعات 
قم محددة  ال هبن  ا ل  الرقابة  لللشرعييئة  وي ب ة  تحصنك.  هذه  تم  وا الدفع يل  ً ت  لشفقا الأ   تماد عال اوط  ر   تتفالة كو  هذه س .  المخاطر التسه  م  بنفس    يالت 

و التمو مم األنشطة  تمانية لذاالئ بات وقاي الم  تت يلية  ال اي نفس سباع  ة من هذه المخاطر  ا هذ حيث حصر  من  قابية  ر ال  بنك واجراءاته سات  ت مع  لتعهدا ه 

 ذلك. تقتضي  التي    ظروف ي ال فراف طع األ م  ة يضافا مان  ت ضيبا تت وتر لتسهيال هذه ا   مالءمة ل اصل  المتو ارة والتقييم  مخت  راف طأ 

 

 ى(: األخر   ر خاطت ومخففات الملضماناا   وقبل  وقعة سائر االئتمانية المت الخ  صص مخ د ان )بع الئتم ات لمخاطر الي التعرض التا  يوضح الجدول 

 

   2021   0202  
ةي ليرة سور     ليرة سورية   

     المالي لمركز ا  ن بيا بنود داخل

  122,200,558,696   313,083,868,146   زية مركلا  فر المصادى ل   ةأرصد
ة لمدة ثالثة  ماليت ساؤسارف وم المص ار لدى بات استثموحسا إيداعات 

 أشهر أو أقل 
 

 803,972,585,446   534,150,447,613  

ثة  ثال تزيد عن ت مالية لمدة اسسؤالمصارف وملدى  ثمار است  باتحسا

 هر شأ
 

 55,504,801,046   34,024,035,824  
  46,505,404,287   87,440,345,153   نشطة التمويليةاأل  ةدأرص لة ومؤجالوع  م البيمذ

  1,034,456,090   2,351,413,437   د رافلأل

  7,328,227,180   14,535,827,164   قارية مويالت عت
  38,142,721,017   70,553,104,552   ىر ت الكبشركالا

 -     -   طة لمتوسوا غيرةت الصالمؤسسا

  1,898,302,605   1,411,477,350   ت ركااشلما

  145,601,849   100,362,002     تصفية  أو المار  الستثموجودات قيد ا
 6,065,531,802   5,943,350,446   خرى أ جودات مو

  5,992,889,941   14,076,922,864   لمركزيا  ةيسور ى مصرف دة ل مجمد وديعة

   1,281,533,712,453   750,982,772,617 

     
     ركز المالي  من البيا خارج دبنو

  19,602,501,438   87,924,597,994   يةندمست مادات ل اعتتعهدات مقاب

 -     -   قبوالت  هدات مقابلتع
  45,734,380,935   65,797,525,139   كفاالت تعهدات مقابل 

  7,004,373,225   49,259,161,545   ة تعملير مسويل غمتوف وسقارتباطات 

   202,981,284,678   72,341,255,598  

 823,324,028,215   1,484,514,997,131   ةئتمانيالر اإجمالي المخاط
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 مة(ت )ت  إدارة المخاطر  39
 

 تتمة(الئتمان )ر امخاط   39.2
 

 تالالتسهي بل اللضمانات مق عادلةة اللقيمع اي توز
 
 

 

 :2021 عامالعن تسهيالت لابل امق تلضماناللعادلة ا ةلقيملي توزيع ااتال ضح الجدوليو

 

ة التمويالت ي قيماجمال 2021كانون األول   31كما في   يارات واليات س عقارات  تامينات نقدية    

ية صكفاالت شخ  

ارية بعتو ا ى راخ  *( )  ت انايمة الضملي قجماا   

  ض بعد لتعرا في صا

 الضمانات 

تمانية  ئسارة اال خال

 المتوقعة 

رية ة سوريل  ورية رة سلي  ورية ليرة س  ية سوررة يل  ية ليرة سور  ورية رة سلي  ة ليرة سوري  سورية  رةلي ليرة سورية    

          بنود داخل بيان المركز المالي  
 70,073,213  106,508,812,208  - - - - - - 106,508,812,208  ة ركزيمأرصدة لدى المصارف ال 

  لدى مار ثبات استاحس إيداعات و

ية لمدة  مال  تامؤسس و مصارف لا
 9,758,548,786   813,731,134,232     -  - - - - - 813,731,134,232  لو أقثة أشهر أثال

  ف دى المصارثمار لستا سابات ح
عن  د ة لمدة تزييت مالسساؤمو
  87,416,400,000     -     -     -     -     -     -   87,416,400,000  هر  ثة أشالث

 

31,911,598,954 

 478,824,653 3,427,316,506 - - - - - - 3,427,316,506 إيرادات محققة وغير مستحقة القبض 

شطة  األن أرصدة و لمؤجلةا وع بيذمم ال
 4,059,864,915  105,823,878,138  118,966,412  38,021,323,988  153,716,171  60,513,650,009  7,016,221,558   109,883,743,053  مويلية  الت

 

22,443,397,900 

راد لألف   2,435,749,371   1,085,215  1,485,852,582  70,735,206  506,326,795  -  2,063,999,798  371,749,573  84,335,945 

الت العقارية ويمالت   14,940,332,479   -  13,817,052,622  45,292,058  576,334,371  118,436,921  14,557,115,972  383,216,507  404,505,316 

رى لكب االشركات    92,507,661,203   7,015,136,343  45,210,744,805  37,688,907  36,938,662,822  529,491  89,202,762,368  3,304,898,835 

 

21,954,556,639 

 1,120,967,405,999  7,016,221,558  60,513,650,009  153,716,171  38,021,323,988  118,966,412  105,823,878,138 1,015,143,527,861 64,662,443,506 

          بنود خارج بيان المركز المالي  
 78,135,583  21,392,690,535  66,472,553,097  -  -  -  2,331,206,466  64,141,346,631  87,865,243,632  ة يمستندمادات  تاع

:  ت اال كف   73,988,992,648  15,412,460,068  15,061,451,331  27,497,984  13,722,522,385  411,364,635  44,635,296,403  29,353,696,245  752,995,105 

 554,961,527  26,675,050,717  31,203,705,850  407,508,299  8,134,470,229  27,497,984  8,314,922,362  14,319,306,976  57,878,756,567  فيذ حسن تن ء قال

 25,857,742  1,009,590,889  2,624,691,299  3,856,336  240,422,994  -  1,425,715,321  954,696,648  3,634,282,188  مناقصات  ي اشتراك فلقاء 

 172,175,836  1,669,054,639  10,806,899,254  -  5,347,629,162  -  5,320,813,648  138,456,444  12,475,953,893  لقاء الدفع 

ائتمانية مباشرة   تسهيالت سقوف

 108,784,656  39,793,511,797  9,465,649,748  23,231,799  805,222,944  5,491,308  8,631,703,697  -  49,259,161,545  تغلة ر مسغي  مباشرةير غو

  211,113,397,825  79,553,806,699  26,024,361,494  32,989,292  14,527,745,329  434,596,434  120,573,499,248  90,539,898,577  939,915,344 

          

ة انيالئتمخاطر امل ا اليمجإ  1,332,080,803,824  86,570,028,257  86,538,011,503  186,705,463  52,549,069,317  553,562,846  226,397,377,386 1,105,683,426,438 65,602,358,850 
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 )تتمة(لمخاطر ارة اإد  39
  

 ة(تتم)الئتمان مخاطر ا   39.2
 

 ت )تتمة(سهيالت قابل المنات ضماالعادلة لل وزيع القيمةت 
 

 : 2020 عامال ت عنل التسهيالبانات مقامللض ة العادلةلقيميع اتوز  ليتاالدول الج يوضح

 

 فرادي.مقدار الدين أو أقل منه على مستوى كل عميل وبشكل إ *( الضمانة تساوي)

 
 

2020 ول ون األنكا 13في كما  ة التمويالت جمالي قيما  نات نقدية ميتا  ارات عق  ت ت والياا سيار   
الت شخصية كفا  

ريةو اعتبا  *( )  ت انايمة الضم لي قجماا اخرى    
بعد  رض صافي التع

لضمانات ا  
ية  رة االئتمانا الخس

وقعةلمتا  
رية ة سويرل  سورية  ليرة   ورية س رة لي  سورية  ليرة   ية سور ليرة   ة سورية لير  ة سوريليرة   ية رة سولير  رية ليرة سو   

          بنود داخل بيان المرك ز المالي  
 23,584,049 33,476,635,306 - - - - - - 33,476,635,306 ارف المركزية المص صدة لدى رأ

دى  ار لسابات استثمحات وعإيدا
لمدة  لية ت ماؤسساومف ارالمص
 1,245,024,058 535,395,471,671 - - - - - - 535,395,471,671   هر أو أقلأشة ثالث

صارف  لما ى استثمار لد حسابات 
عن  ة تزيد د ية لممال  ساتومؤس
 9,809,164,176 43,833,200,000 - - - - - - 43,833,200,000 ثة أشهر  ثال

 - 1,808,268,634 - - - - - - 1,808,268,634 القبض  تحقة إيرادات محققة وغير مس
المؤجلة وأرصدة   ع لبيواذمم 
 12,588,784,510 8,511,212,950 50,582,975,847 183,620,244 13,769,790,190 184,609,918 30,499,143,412 5,945,812,083 59,094,188,797 ة  لتمويلياة نشطاأل

راد فلأل  1,068,012,857 7,947,285 768,070,229 124,342,608 44,743,285 - 945,103,407 122,909,450 33,556,771 
قارية عالالت التموي  7,498,513,814 7,342,628 6,552,788,066 - 264,807,387 153,765,279 6,978,703,360 519,810,454  170,286,550  

الكبرى  ات ك الشر  50,527,662,126 5,930,522,170 23,178,285,117 60,267,310 13,460,239,518 29,854,965 42,659,169,080 7,868,493,046 12,384,941,189 

 673,607,764,408 5,945,812,083 30,499,143,412 184,609,918 13,769,790,190 183,620,244 50,582,975,847 623,024,788,561 23,666,556,793 

          بنود خارج بيا ن المركز  المالي  
 16,611,485 529,930,839 18,768,772,913 - - - - 18,768,772,913 19,298,703,752 ة يندتمادات مساعت
:   تال فاك  48,070,445,050 13,663,114,617 10,570,639,713 82 ,474,256 5,601,475,109 403,749,722 30,267,453,417 17,802,991,633 450,927,453 
82 4,496,166,452 11,577,312,419 36,403,704,247 ذ قاء حسن تنفيل ,474,256 4,147,300,797 372,393,269 20,621,647,193 15,782,057,054 325,840,334 
 15,876,544 1,842,306,679 1,157,665,419 31,356,453 16,461,989 - 362,545,743 747,301,234 2,999,972,098 اك في مناقصات شترء اقال

 109,210,575 178,627,900 8,488,140,805 - 1,437,712,323 - 5,711,927,518 1,338,500,964 8,666,768,705 ع الدفلقاء 
ة  اشرمبة  ت ائتمانيالهي تسسقوف 
 13,341,828 5,423,384,185 1,580,989,040 76,341,125 147,619,952 - 1,357,027,963 - 7,004,373,225 تغلة ر مسغير مباشرة غيو

 74,373,522,027 32,431,887,530 11,927,667,676 28,474,256 5,749,095,061 480,090,847 50,617,215,370 23,756,306,657 480,880,766 

          

تمانيةاالئمالي المخاطر إج  747,981,286,435 38,377,699,613 42,426,811,088 213,084,174 19,518,885,251 663,711,091 101,200,191,217 646,781,095,218 24,147,437,559 
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 اطر )تتمة(خ الم إدارة   39

 

 )االئتمان )تتمة خاطرم   39.2

 

 .ةرحلة الثالثملرجة ضمن اقعة المدتوتمانية الماالئر ضات والخسائتعر ال بلقاللضمانات م ادلةة العلقيمازيع تو

 

 

 

 

 

 

 

 2021 ن األول نو كا  31ا في  كم

ة  الي قيماجم

ويالت التم دية تامينات نق  ات يالوسيارات  عقارات    

ة يشخص ت ال اكف  

اعتبارية  و ى اخر   

  اجمالي قيمة 

ت الضمانا  

في التعرض بعد  صا

ات ضمانال  

ية  نئتماة اال خسارلا

ة المتوقع   

ورية ة سلير  ية روليرة س  يرة سورية ل  يرة سورية ل  ية ليرة سور  ة ليرة سوري  ة سورية لير  سورية  رةلي  ة سوري رةيل   

          بنود داخل بيان المركز المالي  

دى المصارف  ر لستثما ا ت اات وحسابعإيدا
  3,262,926,776   7,360,093,260     -     -     -     -     -     -  7,360,093,260   ة أشهر أو أقل دة ثالثمومؤسسات مالية ل

ومؤسسات  صارف ار لدى المثمسابات استح
  هرعن ثالثة أش  يدزة لمدة ت مالي

 

36,926,400,000  -     -     -     -     -     -     36,926,400,000   31,059,969,229  

 474,653,526 1,118,839,819 - - - - - - 1,118,839,819 إيرادات محققة وغير مستحقة القبض 

  20,822,582,927   12,521,822   21,942,146,490     -   20,363,475,514  5,887,222   1,404,232,009   168,551,745   21,954,668,312 لية  يوالتمة نشطرصدة األوأ  المؤجلة وع يالبذمم 

فراد لأل   39,316,002   1,085,215   29,821,886   5,887,222   1,700,154   -     38,494,477   821,525   13,035,892  

رية اق العتمويالت ال   43,295,625   -     43,295,625   -     -     -     43,295,625   -     9,350,983  

رى كب ال شركات ال  21,872,056,685   167,466,530   1,331,114,498   -    20,361,775,360   -     21,860,356,388   11,700,297   20,800,196,052  

 67,360,001,391  168,551,745   1,404,232,009   5,887,222  20,363,475,514   -     21,942,146,490  45,417,854,901 55,620,132,458 

          
          بنود خارج بيان المركز المالي  

االت : كف  
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - ن تنفيذ ء حسلقا
 - - - - - - - - - اء الدفع لق

 - - - - - - - - - 

          

نية مخاطر االئتماإجمالي ال   
67,360,001,391  168,551,745   1,404,232,009   5,887,222  20,363,475,514   -     21,942,146,490  45,417,854,901 55,620,132,458 
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 ة(تتمطر )ارة المخادإ  39

 

 )ان )تتمةئتماال اطرمخ    39.2

 

 .ةثالثال رحلةن الممتوقعة المدرجة ضمنية المائتائر االات والخسرضالتعمقابل  تامانة للضعادللقيمة الوزيع ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 ول ألاون  كان 31 في كما 
ة  يماجمالي ق

مويالت لتا قارات ع تامينات نقدية   ات ي سيارات وال   
صية و  ت شخ كفاال 
ارية باعت  اخرى  

قيمة   الي اجم
ت لضماناا  

تعرض بعد  الافي ص
انات الضم  

ة  تمانيالئالخسارة ا 
قعةوتمال  

ورية س ليرة   ة سورية لير  ة ة سوريلير  ة سوري ليرة  ليرة سورية   ة ريرة سولي  ة ريسوليرة   ة يروة سلير   ليرة سورية  
          بنود داخل  بيان المركز المالي  

 11,458,798,443 332,952,222 19,169,986,039 - 11,274,396,798 - 1,965,327,139 5,930,262,102 19,502,938,261   يليةشطة التمونأرصدة األلة والمؤج وع يذمم الب
 20,186,414 70,780,379 - - - - - - 70,780,379 لألفراد 

ية ارالتمويالت العق   71,808,486 342,627 71,465,859 - - - 71,808,486 - 15,816,895 

برى شركات الكلا  19,360,349,396 5,929,919,475 1,893,861,280 - 11,274,396,798 - 19,098,177,553 262,171,843 11,422,795,134 

 19,502,938,261 5,930,262,102 1,965,327,139 - 11,274,396,798 - 19,169,986,039 332,952,222 11,458,798,443 

          
          بنود خا رج بيان المركز  المالي  

ت : ال كفا  2,793,473,323 1,934,400,446 279,290,234 - 94,702,553 - 2,308,393,233 485,080,090 121,693,383 

 91,462,801 485,080,090 2,118,307,433 - 94,702,553 - 127,221,594 1,896,383,286 2,603,387,523 يذ لقاء حسن تنف
521 38,017,160 190,085,800 دفع ال  ء لقا ,068,640  -  190,085,800 - 30,230,582 

 2,793,473,323 1,934,400,446 279,290,234 - 94,702,553 - 2,308,393,233 485,080,090 121,693,383 

          

ئتمانيةالا ر خاط الم  ي الجمإ  22,296,411,584 7,864,662,548 2,244,617,373 - 11,369,099,351 - 21,478,379,272 818,032,312 11,580,491,826 



رية ش.م.م سو - ةركبنك الب  
 

  ةييانات الماللب ال وات ححاإيض

 2120ول ون األكان 31
 

47 

 

 (طر )تتمةالمخاارة إد  39

 

 )تمة)ت مان االئت ر طمخا   39.2

 

 اهيكلتهاد عالديون الم

 ، وقدانيةمرحلة الثال ضمن نيفهاتص ماح، وتالسمرة تتمديد ف واألقساط أبعض اجيل و تأالة عمر التمويل يث تعديل األقساط أو إطح نم توأرصدة التمويال ةجلؤالميوع بالم وضع ذم يبدة ترتإعا  يكلةيقصد بإعادة اله

 . (السابقةنة السهاية ن فيا كم يةر وليرة س 7,092,671,866 مقابل) ريةليرة سو 7,116,334,035الية لحنة اة السايهفي نكما  وعهابلغ مجم

 

 ولتهاالمعاد جد الديون

ة ل   ا ض  من المرحم تص  نيفهت   ة وبموجب جدولة أص  وليلة مر العات غيتمويالة الرصدوأ ةليوع المؤجلبار ذمم من إطا وأُخرجت ةر عاملصدة تمويالت غيوأر  مؤجلةع  بيو  منفت كذمصُ   ني سبق وأتالديون التلك  هي  

 .(لسابقةا ةاية السننه يفليرة سورية كما  1,305,491,680ابل مق) ليرة سورية 198,778,732ية نة الحالالسية ي نهاف ماك موعهامجوقد بلغ ة، انيالث

 

 ترة. الف  ل خالاً هر ش 12أساس ى  ليصبح عل  فيها   الخسائر االئتمانية   ص مخص   ير بقاً والتي تغسا يفها تصن ل تي تم تعديلية ا لمالت ا ا جود وقيمة الدفترية للم لانه ا ي أد التال  ل جدو ال  وضح ي

 

 بعد التعديل   ل عدي ت قبل ال  

 

 

 

  لي القيمة الدفترية إجما 

انية  ئتم الالخسائر ا

  ترية الدفلقيمة  ا لي جما إ  لة عة المقاب وق ت الم

  ة الخسائر االئتماني 

 لة ب لمقاعة ا توق مال 

   ل ويتم قياس الخسائر ي لتعدا   معالجتها منذ  تمت لتي ت ا الالتسهي 
هراً  ش 12أساس   لى عاآلن  ها ب ة بطمرتال ة  قعالمتوة  االئتماني     

 -  -  -  -  (. 1)المرحلة 

 ائر  سخ م قياس اليتو(  2/3لمرحلة ا )  ى لالتسهيالت التي عادت إ 

جها مرة  عال   تي تم وال   ياة الح   ى وقعة بناًء على مدت مة الاالئتماني    
   160,930,026  14,536,738,141  604,855,021  15,610,929,814  دة. ح وا
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 تمة(مخاطر )ت ال ارة دإ  39
 

 تتمة( مان )مخاطر االئت     39.2
 

  الجغرافي تركزال
 

   : يللجغرافي كما ي ا عانية حسب التوزي ماالئت  رضاتالتعز في التالي الترك ل و دجليوضح ا
 

  وباأور  آسيا   قيايأفر  ليإلجماا

ط  دول الشرق األوس

 جغرافية لقة االمنط ر اخل القطد  ىاألخر

            

ةيسور ليرة ريةليرة سو   ةسوريرة لي   يةليرة سور   يرة سوريةل   رة سوريةلي     

            

 لمركزية ارف الدى المص صدة أر  313,083,868,146     -      -      -      -    313,083,868,146 

 803,972,585,446   

 

164,603,839,265   

 

214,269,249,209   

 

195,025,603,322   229,201,348,904  872,544,746 

رف  المصا ستثمار لدى ت اسابا ت وحاداعإي

 أو أقلالثة أشهر  ث مدة مؤسسات مالية ل و

 55,504,801,046          55,258,453,841    246,347,205  

ؤسسات مالية  رف ومصا الم  ار لدى تثماسحسابات  

 زيد عن ثالثة أشهر مدة تل

 ة لينشطة التموية وأرصدة األجلؤذمم البيوع الم  87,440,345,153      -      -      -      -    87,440,345,153 

 فراد لأل  2,351,413,426      -      -      -      -    2,351,413,426 

 ية رلعقات ا التمويال  14,535,827,163      -      -      -      -    14,535,827,163 

 لكبرى ركات االش  70,553,104,564      -      -      -      -    70,553,104,564 

 ( SMEs) لمتوسطة صغيرة وا المؤسسات ال     -      -      -      -      -      - 

 اركات ش الم  1,411,477,350      -      -      -      -    1,411,477,350 

 خرى ت أموجودا  19,474,513,168    644,186,285      -    1,911,466    24,393    20,120,635,312 

            

 2021 جمالياإل 422,529,095,768  285,103,989,030  195,025,603,322   214,271,160,675  164,603,863,658  1,281,533,712,453

            

 2020الي جم اإل  181,831,049,836  170,554,190,589  78,672,985,863   226,758,698,172  93,165,848,157  750,982,772,617
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 ر )تتمة(إدارة المخاط  39

 

 ( مخاطر االئتمان )تتمة     39.2

 

  يدتصاقالقطاع االكز حسب ترلا

 

             قتصادية اال عات القطا  بحسانية تماالئ ت اعرض ت الي فتركزات لا

 دي القتصاقطاع اد / ال بن ال
 

 مالي 
 

 ةصناع
 

 تجارة
 

 ت اقارع
 

 اد فرأ
 

 مالي إج
      

 ية ليرة سور  ليرة سورية   ة سوري ليرة   ورية ليرة س  ليرة سورية   ية يرة سورل  

             

 313,083,868,146     -      -      -      -   313,083,868,146  ة يالمركز  فلمصار ا دى ل أرصدة  

الية  ت م ارف ومؤسسصاى الممار لدستثات اابإيداعات وحس

 803,972,585,446     -      -      -      -   803,972,585,446  أو أقل   ر أشه  ثةثالدة لم

تزيد   ةلمد ة اليف ومؤسسات م المصار  ابات استثمار لدى حس

 55,504,801,046     -      -      -      -   55,504,801,046  ر  أشه ثالثة عن

 87,440,345,153  2,351,413,437  14,535,827,164  65,312,032,006  5,241,072,546     -   ة  ليموي الت  طةاألنش  دةأرص ة وع المؤجلبيوذمم ال

 1,411,477,350  120,003,800     -   878,375,404  413,098,146     -   المشاركات 

 20,120,635,312  2,958,402,389  61,313,529     -      -   17,100,919,394  خرىاأل دات وموج

             

 1,281,533,712,453  5,429,819,626  14,597,140,693  66,190,407,410  5,654,170,692  1,189,662,174,032  2021 اإلجمالي

             

 750,982,772,617  1,087,011,152  7,401,685,671  30,761,961,990  9,251,560,832  702,480,552,972  2020لي جمااإل
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 مة(خاطر )تت ارة المإد  39
 

 وق الس  ر مخاط   39.3

 ناتجة عن: ال  ارةر الخسمخاطر السوق هي مخاط

 و  أ  ، و/انية(ز المي  ارجخ لتزاماتواالذلك األصول   في )بما االلتزامات و ألصول االتغيرات في قيمة 

 هم. ر األسوأسعاة بيجناأل ت عمالال  فصر وأسعار  لعوائد عار اسة تغيرات في أنتيجت دا ا ير ت في اإلاتغير ال

 ما يلي:  هي كوالثة مخاطر سوق رئيسية، هناك ث

ا  أسعار  هوائدلعمخاطر  التم  ي :  عن  الناتجة  الخسارة  فيغخاطر  لعدمائد العو أسعار    يرات  نتيجة  أاتط  .  األاالعو  عار سبق  على    ول صئد 

جة للتغيرات في أسعار  نتي  باحألر ض في او انخفا أ  رة لخسا  ليةاة ممؤسس  رضتتع  حقاقها، قد تستوقيت آجال ا  ت فيالفاتخالو/أو ا  وااللتزامات 

 .  وائد عال

العمالت  الناجمة عي  هة:  ألجنبيا  مخاطر صرف  بين  ف ن المخاطر الخسارة  الماألرق  والفعفتر سعار    بية ضمناألجن  التمالع  فلية لصر ضة 

 ية.  األجنب ت البالعم المقومة زامات لتواال صولباألتعلق ي فيماص بالصافي ق نفيه فائض أو  اليةالم ةسؤسلدى الم يكونيو ينار س

السعر: النهي م  مخاطر تغيير  نتيجةف  ض خفان االناجمة عخاطر الخسارة  األوراق  عفي أس  تللتغيرا  ي قيمة األصول  وغيرها من    اليةالمار 

 ثمار. ستوات االوأد نواع أ
 

 ي.عيار لمنهج االم ق باتباعسواس مخاطر اليق رقابية، يتمت الطلباتالمو السوق خاطر س مقيا

 ةلمش  مولاالس  وق،  رأس المال عن مخاطر  يةاكف تطلباتعلق بمالمركزي فيما يت  وريةسيتبع البنك قواعد مصرف    يجب أن  ،سةوممار   كسياسة

 صلة.ال تف ذايلنقد والتسللس امج في تعليمات

 لية:االتر لعناصامن  سوقر الن مخاطتكوت

 تي تشمل:الر العوائد واسعطر السوق ألمخا

ظ بها فة والمحتالمصدرة لهذه األدا هةجبالتعلقة أو المة المالية ذاتها ألداا( المتعلقة بSpecific Riskائد )ولعسعار اددة: ألمحق السوطر المخا -

 .ةلمتاجر ل

 بظ  روفها ر أثر أس  عاتت   اجرة والت  ي ت   لممحتفظ به  ا لة الماليلت اوالألد (General Market Risk)عوائد ال ر سعاألوق العامة: الس اطر مخ -

 سعار العوائد السائدة.عدالت أمت بتغيرالعامة وا لسوقا

 متاجرة.لل بهامحتفظ سهم الالسوق لمراكز األاطر خم -

 مركز الذهب.وجمالي القطع اإلمخاطر مركز  -
 

 ولة قالمن  طر التجاريةلمخاا -أ

الممولة  وجودات مالتبطة بار المر ثمالستا  ساباتب حا ملها أصحتحخاطر التي يماللبنك مقابل  مو امساه لهاحمتي يتلية اضافاإل  لمخاطر ى ا هي مد

ية  جار تر الطيت أن المخا ة، حاريلمخاطر التجلالنقل    امه بهذاصرف الكاملة بشأن قيلتاية  دأ بحر ث المبلبنك يتمتع من حيأن ا  بأموالهم في حين

ام ومبادئ  ألن أحك  ن، مساهميرباح الأ  خالل ن  لقة ملمط استثمار  اإلحاب حسابات  صأ  العائدة الى امة  الع   ةسار لخطية اغة بتتبطت مر لة ليسنقوالم

ر  خاطماطي  يكن رصيد احتلم يذا  الستثمار وإ ا مخاطر    باحتياطير من خالل االحتفاظ  ائسالخة هذه بتغطي  ا حيث يقوم البنكز هذيالشريعة ال تج

   ح. ربااألمعدل طي ا من احتي يةسارة المتبقخاليجوز تغطية فال امل كبالر لخسائاطية  لتغياً  ار كافتثماالس
 

 ود ة بالعقص خااطر الالمخ -ب

ود  قعن إبرام ع  اتجةالن خاطر السوق  متمان وئخاطر االهذا العقد تتمثل بم  عن  جمةر الناالمخاطمر بالشراء: إن  ة لآلحعقد المرابحة والمراب •

  بالشراء  مر حة لآللى مرابإ   شراء المر ب لآل  ةالمرابح  سم لشراء، وتنقاب   رابحة لآلمر والمبحة  المر ا  عة فييالشر دئ  مبا  ية على مبنامالت  مع   وأ

با لآلمر  البناطخالمأنواع  تختلف  غير ملزمة، حيث    شراءلملزمة ومرابحة  التي يواجهها  الر ك في المر  الماحل  فئة من    بكل  عقدختلفة من 

 ليتين:لتا ا تين ئالف

الملزمةراء  بالش  مر لآلابحة  ر الم  قود لة عففي حا   - العميل بعد نقل  مستلم ملا   المبلغ يتعلق ب ا  فيم  انالئتم ر اطسعر بمخاالتبدل مخاطر  ست  غير  ن 

 ودات للعميل. لموجا ملكية 

خاطر  مرض لمع  لبنك يكون ا ة ولمعاملع ا وموض   ت في الموجوداالً  طويبنك مركزاً  لمتلك ايلزمة ال  ة لآلمر بالشراء الم بحالمر حالة اما في  أ  -

م الطلب  ر يتطشراء وللحد من هذه المخا وعد بالل ا  بموجب  تزاماتهلاء الشر ر بالآلمامرابحة    فيرام العميل  تاحفي حال عدم  ابل  المق   طرفال

 لشراء. عند تنفيذ الوعد با  يةدش جاع هامل بإيد من العمي

ث  حيأو جزء منه    مر لمال المستثأس ارة ر اخس  طر بمخا  ليتمثصة  نتاق كة المشار قد المن ععجمة  االمخاطر النإن    صة:ركة المتناقاد المشقع •

 حها وخسائرها. في أربا هاويشاركالشركة ل  س مارأ ك في لبن ايساهم  
 

 ية  المال لسوق لالستثماراتطر اامخ   39.4

ً ا  متخديس  . سوق اليرات  غة بتعلقالمتراضات  فتقاً لالوف ةتوقعمللخسائر ال قصوى ال سوق والحدود لخاطر املتقدير   لبنك نظاماً داخليا

قيويت ومراقبة  م  ا د وإاس  مخاطر  ألسارة  على  ا   ضيفترا وانظري  اس  سوق  بويتم  ا  ينلجمع  خبالطرق  وبين  الكمية  الر إلحصائية  موظفين  ة 

 المختصين. 
 :  لمتبعةق ا ر الط نالمحفظة وم  ستوىى مالواحد وعل م ى السهوعلى مست د حدود قصوى للمخاطر ديحبت البنك   ويقوم

 عة. وموضالارية مستثاال  اساتالسي   •

 ية.  اضتقبلية افتر سم قع احتماالتتو   •
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 )تتمة(ر مخاطالدارة إ  39

 

 لسلع مخاطر ا    39.5 

  ليةُمستقبوال  اليةحالتقلبات البط بترتو التصفية وأ تثمار  سقيد اال  تداول أو اإلجارة أو لل  بلة ت القاموجوداقلبات في قيمة الالت  ن تنشأ مخاطر السلع ع

ال مُ دالموجو  وقيةالسقيم  في  البن  حيث  حددة ت  أسعإك  يتعرض  تقلب  ا  ار لى  السلم وخالل فترة    ام عقود ر إبل بعد  بالكام  عة مدفوالتراة  ُمشلالسلع 

 رة. اة اإلجد نهاية م وجود الُمؤجر كما فيلمل ية لُمتبققيمة اإلى التقلب في الة، وز الحيا

ن  كووأن يية  قمخاطر سول التي تتعرض ت دانسبة للموجوبال  ملها حيت  أنمكن يُ لتي  ر ا مخاطيات الستوديد مُ تح   كالبن  إستراتيجية  تضمن ن تيجب أ 

 لهذا الغرض. تفظ به  حمُ كاٍف  راسمال  يهلد

ال  أبيستخدم  ا نك  التوقعات  لتقلُمناسساليب  لهذه ال  ييم بة  الُمحتملة  كمااالموجود  قيمة  يوج  2020ول  األ  كانون  31في    ت.  رتبطة  مر  طمخا د ال 

ردين تتضمن  مع المو  ودها بعقك بشرائبنم القاطريق  ال  يبضاعة ف  مةلتي تمثل قيا و  االستثمار،  قيد  وداتجلموا  ي علىعالسلون  لمخز سلع وا الب

 ميل. لعابل  ء من قبالشرابعد توقيع الوعد ذلك وخيار الشرط، 

 

 يةجنب العمالت األ  عر صرفستقلبات  مخاطر    39.6 

هي لسورية ا ليرةالوأن  ريةومؤسسة س سهبر البنك نفتيعاألجنبية.  مالتالع فصر  ار ي أسعفغير  التيجة  لية نتلماداة ااأل  ةقيم  بي مخاطر تقله

ف سليالنقد والت سار مجلر ول حسب قبقائها في مستوى معقن مكد ي للتأاس يومز كل عملة على أسمرك ةية المستخدمة. يتم مراقباألساس  ةملالع

 .2016 تموز  24ريخ ابت 4م ن / ب  / 1409ر القر ا وخاصة التهعديوت 2008اط شب 4اريخ بت 1ب  / / م ن 362م رق

 

رضها مع ة عمليات تغطية لتعاأيبوم وال يقنبية، ايضة العملة األجد مقوف األجنبي اآلجلة، أو عقود الصر قع ت، مثلالمشتقاع نك ملبامل ايتع  ال

 ة.ميشريعة اإلساللحكام اأ

 

 مع بقاء ف الصر ر أسعا في لغير معقوت في حال حدوث ئر رباح والخسااأل صافي علىت تغيرالثر اة أراقبسية لمحساليل التح  دإعدابيقوم البنك  

 .ملكيةلاأو حقوق قع في بيان اإليراد تومال رتفاعافي االالجدول التالي ص ب فيجثابتة. يمثل المبلغ الموتغيرات مالبقية 

 

 :%10بة بنسالصرف عر سفي  ةأثر الزياد اريوسينفيما يلي 

 

   2021 

 كيةمل الوق حق ى األثر عل  قبل الضريبة بح ثر على الراأل  مركز لا  ة  العمل

   12,652,230,512    12,677,120,804    126,771,208,043  ريكي والر أمد

   6,211,948    8,282,597    82,825,969  رويو

 (33,810)  (45,080)  ( 450,800)  ي ناسترلي جنيه

   78,239,788    104,319,718    1,043,197,178  ى خر الت األلعما

   

  2020 

 الملكيةلى حقوق  األثر ع  ةالضريببح قبل لر لى ا ع األثر   ز كالمر   ة  ملالع

 5,436,821,565  5,469,762,087  54,697,620,867  ي مريكأدوالر 

 9,069,224  12,092,299  120,922,990  يورو

 (17,366)  (23,154)  (231,541)  ي رلينتجنيه اس

 (26,464,419)  (35,285,892)  (352,858,922)  األخرى   تال عمال
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 تتمة(مخاطر )لا إدارة   39
 

 ة( ة )تتمجنبي ألف العمالت ابات سعر صرمخاطر تقل39.6   

 2021األول  انونك  31في   ماك
 لينياستريه جن  رويو  يكر أمريدوال

 

  ى أخر تعمال 

 لمجموعا

 ( ة السوريةالليرومة بقية مبالعملة األصل)
  ةرليبال همقوم

 وريةالس
 ةيورمقومة بالليرة الس يةورلسا رةيومة باللمق

 
 السوريةة بالليرة مقوم

          جوداتموال

  171,585,281,026    10,724,209      -    66,996,507,010    104,578,049,807  المركزية فارصالمة لدى وأرصد نقد

  803,100,047,180    7,850,576,157    469,743,313    327,525,617,441    467,254,110,269  قل أ وأثة أشهر الة ثدية لممال تسسامصارف ومؤمار لدى الثستوحسابات ا إيداعات

  55,258,453,841      -      -      -    55,258,453,841  ة أشهر ثالثعن  زيدت لمدة ةت ماليرف ومؤسساالمصالدى استثمار  تباحسا

  16,737,082,843      -      -    9,894,413,030    6,842,669,813  ة يلمويتة النشطاألوأرصدة لمؤجلة ع اوذمم البي

    -      -      -      -      -  ات مشاركال

    -      -      -      -      -  قاقستحاالريخ تا تفظ بها حتىحلية مُ ودات ماوجم

    -      -      -      -      -    د االستثمار أو التصفيةقي موجودات

    -      -      -      -      -  موجودات ثابتة

    -      -      -      -      -  ملموسة وجودات غيرم

  8,896,362,832      -      -    2,246,845,529    6,649,517,303  أخرى دات موجو

  13,335,278,560      -      -      -    13,335,278,560  زيف سورية المركلدى مصريعة مجمدة دو

  1,068,912,506,282    7,861,300,366    469,743,313    406,663,383,010    653,918,079,593  وجودات موع المجم

          

          ك ي البنة إلى مساهمعائدة الالملكيقوق مار المطلق وحتثسات االسابح اب حصحقوق أوبات مطلوال

  508,518,270,479    433,416,569    186,281,150    183,870,971,559    324,027,601,201  ية مال ف ومؤسسات مصاراراستثمات  بعات وحساداإي

  209,941,393,590    5,695,394,913    283,912,963    118,371,916,228    85,590,169,486  لعمالء رية لاالج  ت ادة الحسابأرص

  88,636,705,684    133,652,525      -    81,623,479,453    6,879,573,706  ية قدت نتأمينا

 9,276,502,119     -      -    622,818,265   8,653,683,854 خصصات متنوعة مُ 

  291,069,437      -      -    267,317    290,802,120  لدخل ا  يبةضر  ُمخصص

 48,551,446,755   555,638,619      -    17,875,547,692   30,120,260,444 ت أخرى مطلوبا

  865,215,388,064    6,818,102,626    470,194,113    402,365,000,514    455,562,090,811  ت مجموع المطلوبا

          ة قالمطل راستثماال  تساباأصحاب ح  حقوق 

  73,660,006,749    562      -    3,998,851,193    69,661,154,994  ة مطلقمارات ال ثستابات االحس

  898,703,927      -      -   155,797,360    742,906,567  األرباح تياطي معدل اح

  1,241,627,152      -      -    60,907,974    1,180,719,178  مار ثاالست  مخاطر  طياحتيا

    -      -      -      -      -  ملكية لاحقوق 

  لعائدة إلىوحقوق الملكية اثمار المطلقة ستاال ت اأصحاب حساب قوق ح وبات طلوملمجموع ا

  941,015,725,892    6,818,103,188    470,194,113    406,580,557,041    527,146,871,550  نكبلا  مساهمي

  127,896,780,390    1,043,197,178   (450,800)    82,825,969    126,771,208,043  لعمالتصافي مركز ا
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 تمة(لمخاطر )ت اة ارإد  39

   

 مة( ت األجنبية )تت عمالتقلبات سعر صرف ال طر مخا39.6   
 مجموع ال  خرى أمالت ع  ني ليستر يه اجن  يورو  ريكي م والر أد 2020ل انون األوك  31كما في 

   السورية   ةلليرا ب ةمقوم   رية سو المقومة بالليرة    ية رة السو رباللي  قومةم  ية ربالليرة السو  هقوم م 

          ت داجوالمو

  63,724,111,706   5,701,162  -   22,307,125,735   41,411,284,809 ارف المركزية المص   لدىنقد وأرصدة 

  533,593,020,573   3,464,872,497   278,708,527   263,795,179,032   266,054,260,517   أقل  هر أو ش ة لمدة ثالثة أاليف ومؤسسات مرمصا لا لدى   رتثما اسابات  وحس إيداعات 

  33,774,442,466  -  -  -   33,774,442,466 ة أشهر  ثالثلمدة تزيد عن  ة اليالمصارف ومؤسسات ملدى  مار حسابات استث

  3,921,259,358  -  -   188,176,158   3,733,083,200 مويلية  الت دة األنشطة صوأر  ة لمؤجلايوع  لبذمم ا 

 -  -  -  -  - المشاركات 

 -  -  -  -  - تحقاق السحتى تاريخ ابها ُمحتفظ  ية الموجودات م 

 -  -  -  -  -   و التصفية ار أات قيد االستثمدوجوم
 -  -  -  -  - ثابتة  وجودات م

 -  -  -  -  - ة موس لم غير  ت جودامو

 3,018,428,738  -  -   27,588,547  2,990,840,191 موجودات أخرى 

  5,707,398,392  -  -  -   5,707,398,392 زي رك ى مصرف سورية المددة لجمم  وديعة

 643,738,661,233   3,470,573,659   278,708,527   286,318,069,472  353,671,309,575 جودات والممجموع 

          

ة إلى  دائوق الملكية العحقو قالمطل  ارستثمت االحسابا ات وحقوق أصحابلوب المط

 لبنكا  ي ممساه 

         

  327,185,884,879    462,164,865    93,644,650    164,487,373,881   162,142,701,483  ة مالي سات رمصارف ومؤستثما ابات اسسوحت إيداعا

  137,550,637,978    2,944,125,676    185,295,418    82,262,890,567    52,158,326,317  مالء علل   ةي الجار ابات حس دة الأرص

  32,020,080,032    74,230,729    -    26,407,240,769    5,538,608,534  تأمينات نقدية 

 4,022,732,113   999,063    -    279,488,624   3,742,244,426 صات متنوعة ُمخص 

  167,144,336    -    -    12,524,569    154,619,767  لدخل صص ضريبة ا خمُ 

 36,303,429,195   341,911,967    -    10,189,899,680   25,771,617,548 بات أخرى وطلم

 مطلوبات لع ا مجمو
 249,508,118,075   283,639,418,090    278,940,068    3,823,432,300    537,249,908,533  

          ة ق ار المطلمحسابات االستث حقوق أصحاب 

  50,981,927,058    281   -   2,442,923,131    48,539,003,646  لقة طلماالستثمارات ا  اتابسح

  445,335,704    -   -   83,942,855    361,392,849  ياطي معدل األرباح احت

  596,036,544    -   -   30,862,406    565,174,138  مار ستثاطي مخاطر االياحت

  -    -   -   -    -  ية الملك حقوق

  عائدةال  قوق الملكيةة وحالمطلق  رما تث ب حسابات االسأصحا  قوقحو ع المطلوبات وجمم

  589,273,207,839    3,823,432,581   278,940,068   286,197,146,482   298,973,688,708  إلى مساهمي البنك 

 54,465,453,394  (352,858,922)  (231,541)  120,922,990   54,697,620,867 لعمالت ا  زرك م  صافي



رية ش.م.م سو - ةركبنك الب  
 

  ةييانات الماللب ال وات ححاإيض

 2120ول ون األكان 31
 

81 

 

 مخاطر )تتمة(ة الرإدا  39

 

 ائد الع فجوة 39.7

 

 ائد  العمخاطر 

ا بتح  مطلوبات بالبنك لوا   وم لجنة الموجودات تق ك  ن ك. يسعى البلبنا  ظةفات محقحقاتوفقا الس  وذلك والعوائد    ت توظيفالباعلقة  لبنك المتديد سياسة 

 يلة األجل. ر طوستثمااالت  يقة من توظيفاود ضدبح ق طلالستثمار الما ات وحقوق أصحاب وجود مات والطلوب الم   فاوت بينتلإلى إبقاء ا
ت  لباقتل  افي ح  ر خاطمية هذه اللتغطهامش أمان  بالسوق  بد  السائدل السعر  ث يتجاوز معبحي  ل بأسعار ثابتةيتموهامش أمان عند ال  ذ البنكيأخ

 ائد. وأسعار الع

 . ئد احتساب أي فوايتم  ال ثحيته المالية   اد فائدة على موجور الاطر أسعلمخارض  عنك غير مبلكما أن ا 

  بعض  بات إيرادبإث  يقوم البنك   .أشيريتر  كسع  ةار الفائدما فيها أسعية بمل السوق الحالاعو  ة قد تتأثر من قبلالمالي  وات ن قيمة األد ك فإمع ذلو
 . ينالتناسب الزم  س لية على أسالماا  تهاموجود

مسبقا   يتعهد أن دون  بة،المضار  أساس على رباحلأل ةالمستحق ودائعال ل بيق كبنال ألن لربح،ا  هامش حيث من وق الس ر لمخاط لبنكا ضر يتع ال
  )المال بر (  المودع مليتح – ةبلمضار ا قدع حسب – يةتياداالع خسارةلا  حالة في أنه حيث مطلق،إلستثمار الات ا ألصحاب حساب احبأر  بأية

 . ارةك كامل الخسالبنتحمل ير صيالتعدي والتق  سبابة ألر سا ا في حال الخمأ جهده. لمضارب(ا(ك نالب سر يخ نحي يف أمواله ةخسار 

ال  يتحمل المخاطر  المنقولة منر تجاالبنك  لخال  ية  الب للسوق.   رب د مقاتوزيع عائل اضطراره  أن  يإال  فاض  انخ  ر اطخبار متالعاأخذ بعين  نك 
البنك في    الودائع  لذا يقوم  للو  عالمدفوائد  الع  ل انخفاض احلدى    يتجاوز معدلحيث  حات ببرالمتسعير تمويل ا عند    مان أش  بنك بأخذ هام لادائع 

 هذه المخاطر.   طيةسائد في السوق لتغعائد الال

عدل  ير متغ  ر و أخذ أث  اي قد تنتج عنهتلتزامات الاال   ةفكلتطرح    دبع  حولدة للربالم  افي األصولص س اخذ  ا أسعلى    وة العائدم احتساب فجقد ت ل
 الضريبة.   خصم دبع  نميحقوق المساه ى ل% و أثره ع2ب  ائد عال

 ملكية على حقوق الثر األ % 2ل العائد دمع زيادة أو النقص في أثر ال سنةكمية لغاية لتراجوة ا فال 2021

 
 يةسور ليرة سورية ليرة ةيوريرة سل

 305,511,824 407,349,098 20,367,454,921 ليرة

 6,310,176,092 8,413,568,122 420,678,406,117 الرود

 175,626,170 234,168,226 11,708,411,313 ويور

 (8) (11) (562) أخرى

    

    

 كية المل  ق حقو األثر على % 2 دئل العادمعة أو النقص في  ثر الزيادأ سنة  لتراكمية لغايةوة االفج 2020

 
 رية وسيرة ل رة سورية لي ية ورس ليرة 

 (40,470,302) (53,960,403) (2,698,020,152) ليرة 

 3,400,477,958 4,533,970,610 226,698,530,515 الر دو

 1,941,939,368 2,589,252,491 129,462,624,572 يورو

 (5) (6) (281) أخرى 
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 مة(ت ر )ت اطخ لمإدارة ا  39

 

 )تتمة(  د لعائ جوة ا ف  39.7

 

 ائد )تتمة(الع راطمخ

 

مأيا 7حتى  لى شهر يام إأ 7من    شهر أ 3إلى ن شهر م   رأشه 6ر إلى شهأ 3من    أشهر 9لى إ أشهر 6ن م   ةإلى سن  أشهر  9 من   عالمجمو  من سنة    

 العائد  فجوة 

ون األول  كان 31كما في 

2021 

 ةييرة سورل  ريةرة سولي  وريةليرة س  ة سوريةلير  ة سوريةلير  ةيليرة سور  ةليرة سوري  يةليرة سور 

                الموجودات

المصارف و  ى لد صدةرأ

 ة المالي  تاسالمؤس

 

103,152,508,118   

 

266,890,806,053   

 

73,638,964,430    -   8,229,500,400  

 

37,992,191,360   

 

43,153,414,210   533,057,384,571  
  ةيوع المؤجلبلم اذم

األنشطة  أرصدةو

  8,325,087   3,419,714,945  ليةويالتم

 

25,990,635,431   16,572,978,258   8,527,019,329   7,238,900,760   

 

25,682,771,343    87,440,345,153  

  1,411,477,350   691,503,904      -   -   10,000,000   -   -   709,973,446  المشاركات 

   16,756,519,729  16,582,978,258    99,629,599,861   266,899,131,140   107,282,196,509 تداوالموج عمجمو

 

45,231,092,120   69,527,689,457    621,909,207,074  
لوبات وحقوق  طالم

 ائع االستثمارودأصحاب 

                ق المطل

  105,504,000      -    105,504,000   -   -   -   -   -  قدية ات نتأمين

  105,504,000      -    105,504,000   -   -   -   -   -  تجموع المطلوبام
ت  اباحساعات ويدإ

 ارفاستثمار مص

  342,893,151    150,000,000      -   -   -   7,893,151   -   185,000,000  ومؤسسات مالية 

  اباتوق أصحاب حسحق

  9,005,134,939   18,453,687,117  لمطلق ا ار تثمساال

 

31,888,223,901    17,194,249,550   6,399,086,887  

 

16,388,466,283    740,038,146    100,068,886,823  
بات  إجمالي المطلو

 اباتوق أصحاب حسوحق

  9,005,134,939   18,638,687,117  ارالمطلق االستثم

 

31,896,117,052    17,194,249,550   6,399,086,887  

 

16,493,970,283    890,038,146    100,517,283,974  

                

 88,643,509,392  صافي ال
 

257,893,996,201   67,733,482,809    (611,271,292)  10,357,432,842   28,737,121,837   68,637,651,311    521,391,923,100  
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 تمة()ت ر خاطإدارة الم  39

 

 ( تتمة) لعائد فجوة ا  39.7 

 

 ة(مد )تت خاطر العائ م

 

 

م أيا 7حتى  رهيام إلى شأ 7ن م     

 3إلى  ن شهرم

شهرأ   

 6إلى  أشهر 3ن م

رأشه أشهر  9لى هر إأش 6ن م   ةلى سنإ هرأش 9من     المجموع   من سنة  

 ئد  فجوة العا

 2020ول ن األنوكا 31كما في 

 وريةيرة سل  ةرة سوريلي  وريةس ليرة  رة سوريةلي  وريةسليرة   يةسور يرةل  ريةويرة سل  ةة سوريلير 

                ت ا ودوجالم

  لمصارف و المؤسساتأرصدة لدى ا 

  429,673,822,172   25,718,998,306   19,246,944,993  -  -   38,423,788,051   249,611,305,040   96,672,785,782 ة لماليا

نشطة  ألا  وأرصدة  ؤجلةالم لبيوعاذمم 

  46,505,404,287   15,308,486,849   3,361,655,594   3,871,670,271   3,445,642,730   3,730,223,153   231,251,658   16,556,474,032 تمويليةال

  1,898,302,605   718,001,089  -  -  -   83,332,680  -   1,096,968,836 ركات المشا

  478,077,529,064   41,745,486,244   22,608,600,587   3,871,670,271   3,445,642,730   42,237,343,884   249,842,556,698   114,326,228,650 ات دلموجواجموع م

 صحاب ودائعالمطلوبات وحقوق أ

     لمطلق ا ماراالستث
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  52,752,000  -   52,752,000  -  -  -  -  - دية قننات تأمي

  52,752,000  -   52,752,000  -  -  -  -  - ت اع المطلوبمجمو

مصارف  مار تثسا اتابوحس داعاتإي

  384,003,836  -  150,000,000  -  -  49,003,836  -  185,000,000 ومؤسسات مالية 

  مارثات االستباب حساصحأ حقوق

  83,165,748,160   733,595,830   10,293,861,575   8,816,747,262   15,650,593,565   26,989,922,134   7,598,163,868   13,082,863,926 ق المطل

اب  ي المطلوبات وحقوق أصحإجمال

  83,602,503,996   733,595,830  10,496,613,575   8,816,747,262   15,650,593,565   27,038,925,970   7,598,163,868   13,267,863,926 لمطلق رااالستثما حسابات

                

  394,475,025,068   41,011,890,414  12,111,987,012  (4,945,076,991)  (12,204,950,835)   15,198,417,914   242,244,392,830   101,058,364,724 الصافي 
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 ة(م)تت مخاطر لدارة اإ  39
 

 السيولة  ر طمخا  39.8
 

وللوقاية    ، وجوداتلماة  دزيا   مويلوت  اقهاستحقواريخ اي تاته فامزم لتأدية التز الال  ويلمتوفير التعلى  نك  رة البدفي عدم ق   ة لسيولخاطر ال ممثتت
الم الإدار و   لى الودائع مصادر التمويل باإلضافة إنويع  بتخاطر تقوم اإلدارة  من هذه    ولة سي، ومراقبة الر اعتبفي اال  ولة يالسع أخذ  مجودات  موة 

البنك ك، يذل  فة إلى امي. باإلضوساس يعلى أ ا بتق  قوم  النقديدير  لة وفق قرار مجلس  السيو  من   يةفة كابنسبظ  حتفاك االل ية وكذقبلالمستة  لتدفقات 

  ي كل يوم عملف  حتفظك أن يلبنا لى  ع  يجب   ث ، حي2009اني  الث  ينتشر   22ريخ  بتا  4/ م ن / ب    588رقم    سيولة الد والتسليف الخاص ب النق

خالل عام  البنك  ي فة  للسيو بة انسبلغت  %.  20ية عن  سور ات الير ة السيولة باللل نسبتق  على أن ال   % 30  عن   ال تقل   ة العمالت فة بكاة سيولنسبب
 .%109ة متوسطة % ، وكنسب102حدها األدنى % و118 لعمالت حدها األقصىبكافة ا 2020

 

ً ن وم البيقكما     2020كانون الثاني  21خ ريتان  م /  7ليف ادر عن مجلس النقد والتس القرار الص ب وحسة  رعية في سوريملين ا القوانفق  و و ك أيضا

 %. 5 دلودائع الزبائن بمع  تياطي نقدي إلزامي علىزي باحركمال ريةورف سى مصلد  تفاظباالح

 

  سيولة  ى علس أثرها  وقيا   تملة المح المخاطر ع نواحي يل جمفة تشمختلمات وهينار سيتراض  لة بافلسيوا   على مخاطر   اء اختبارات الضغط تم إجر 
 لتالية: ييس ا مقالا  بنك من خالل ال

 ة ي نب جاأل مالت بالعة وسوري ليرة اللبانسبة السيولة  -1

 
رية لغ بآالف الليرات السوالمبا        

1 يوالسينار  

 

يةلسورا بالليرات  كافـــــة العمالت   البيان عادل( الم)ية  األجنبت لعمالبا    

   %10ء العمال اض ودائعفانخ

 

زة  الجاه لواموع األممج - أ   1,233,805,060  214,716,553  1,019,088,507 
رف االمصبات طلووع ممجم -ب 

لتزاماتئع واالداوالو   993,705,570  196,614,384  797,091,186 
 

ميزانية  التزامات خارج ال -ج   41,768,530  3,482,001  38,286,529 
 

لسيولة  اسبة ن   119.15%  107.31%  121.99% 
         

(س ل.ار التحمل )مقد  

 

نالبيا        

  الجاهزة ال انخفاض األمو

% 50بة بنس  

 

 

الجاهزة  موال األ وعممج -أ    640,393,353  117,024,598  523,368,755 
 

مصارف مجموع مطلوبات ال -ب

اماتااللتزئع وداوالو   1,040,687,217  215,947,028  824,740,189 
 

انية  زميخارج ال اماتزالت -ج   41,768,530  3,482,001  38,286,529 
 

ة  ليونسبة الس   59.16%  53.33%  60.64% 
  

       

2يناريو الس  

 

       البيان

لى  ع  عدم قدرة المصرف 

% من أمواله  50تحصيل 

ج ة في الخارالمودع   

م  األ البنك و ارجيةك خ)بنو

يلة( والزم قيقةوك الشلبناو  

 

زة  الجاهموال ألموع امج -أ    843,257,309  234,049,196  609,208,113 
ف رت المصاوبالمطمجموع  -ب 

تماالتزاالو ائعالودو   1,040,687,217  215,947,028  824,740,189 
 

ارج الميزانية  لتزامات خا -ج   41,768,530  3,482,001  38,286,529 
 

ولة  لسيابة نس   77.90%  106.66%  70.59% 
         

3 ناريوالسي  

 

يانالب        

% 10لودائع ا في تسحوبا

 لاألموا فاضخنباالضافة ال

% 50 بةنسة بجاهزال  

األموال الجاهزة مجموع  - أ    593,411,707  97,691,955  495,719,752 
ف بات المصارمجموع مطلو -ب 

تزاماتلع واالدائوالو   993,705,570  196,614,384  797,091,186 
 

ية لميزاناخارج امات التز -ج   41,768,530  3,482,001  38,286,529 
 

يولة الس بةنس   57.31%  48.82%  59.34% 
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 دارة المخاطر )تتمة(إ  39

 

 تتمة() مخاطر السيولة 39.8

 

 مة( )تتية نب األج الت العموب ة السورية نسبة السيولة باللير -1

 

 ما يلي: ة نبيجت األوبالعمالية السور   ةاللير ولة بالسي بةلى نسع غط المنفذة ت الضاتبار من اخ حظالي

 ة. سب السيولن لحدود المقبولة علىالضاغطة بتأثير ضمن ا   الختباراتا  ز تجاون م كنهة تماليع سيولة  نسب لك تحقيق البن  -

  

 مالت لعات بكافة ا سلم االستحقاق  -2
         سورية الت  را الليبآالف غ لمبالا
          

1 ناريويس  

 

ــ البن يامأ  7حتى  ـد ـــــــ ــــــــ  

ام إلى  يأ 7 من

 شهر 

  3 من شهر إلى

 شهر أ

  6 إلى  شهرأ 3من 

 هر شأ

  9هر إلى شأ 6من 

 أكثر من سنة ةأشهر إلى سن 9من  أشهر 

ئع العمالء بنسبة  ت من ودا وباسح  

25%  

 72,353,046 44,761,017 15,054,059 16,053,095 98,588,062 266,901,141 765,307,489 ت جودامومجموع ال 
 63,103,420 65,402,784 83,880,001 87,712,943 166,585,947 84,850,767 608,506,694 نية  يزالما وبات وااللتزامات خارجللمطادائع وموع الومج 

 9,249,626 ( 20,641,767) ( 68,825,942) ( 71,659,848) ( 67,997,885) 182,050,374 156,800,795 نةالس الفجوة في كل  
 % 14.66 )%31.56( )%82.05( )%81.70( )%40.82( % 214.55 % 25.77 زامات األخرى لت البات  واالمطلوالى  فجوة لانسبة  
 118,975,353 109,725,727 130,367,494 199,193,436 270,853,284 338,851,169 156,800,795 مية  الفجوة التراك 
 1,160,042,556 1,096,939,136 1,031,536,352 947,656,351 859,943,408 693,357,461 608,506,694 ية ميزانلرج ازامات خات االلي للودائع ومتراكلمجموع الا 
اللتزامات  وا لمطلوبات مة الى الودائع وانسبة الفجوة المتراك 

 % 10.26 % 10.00 % 12.64 % 21.02 % 31.50 % 48.87 % 25.77 نية المتراكمةخارج الميزا
% 0 )%40( )%30( )%20( ( %10( لنسبة لروض قصى المفد االالح    0 %  0 %  

ــ  2ــاريو سينــ ــ ـــــــــالبنـ           ـــد ـــ

يون المنتجة  محفظة الدء مال ع كافةتعثر 

 وتصنيفهم  

ة غير منتجديون المن محفظة الض  

 43,213,631 37,992,191 8,229,500 - 73,638,964 266,890,806 879,497,169 مجموع الموجودات  
 63,103,420 65,402,784 83,880,001 87,712,943 166,585,947 84,850,767 725,960,812 ية  الميزان ت خارجلتزاما واال تطلوبام ع والودائ لجموع ام 

 ( 19,889,789) ( 27,410,593) ( 75,650,501) ( 87,712,943) ( 92,946,983) 182,040,039 153,536,357 سنةالوة في كل الفج 
 )%31.52( )%41.91( )%90.19( )%100.00( )%55.80( % 214.54 % 21.15 االخرى امات  االلتزوات  مطلوبالى ال وة نسبة الفج 
 31,965,587 51,855,376 79,265,969 154,916,470 242,629,413 335,576,396 153,536,357   ميةراكالت  ةفجوال 
 1,277,496,674 1,214,393,254 1,148,990,470 1,065,110,469 977,397,526 810,811,579 725,960,812 لميزانية رج االتزامات خاالوتراكمي للودائع ع المجموال 
االلتزامات  لى الودائع والمطلوبات وة ااكممترلاوة فجة النسب 

 % 2.50 % 4.27 % 6.90 % 14.54 % 24.82 % 41.39 % 21.15 المتراكمةة خارج الميزاني
 % 0 % 0 % 0 )%40( )%30( )%20( %( 10( للنسبة روض فالقصى المد ا حال   

 

 
 ما يلي:  ت العمالفة  كارات بفتلسب الة حسيولى الة عمنفذالط غاختبارات الض  نحظ ميال

 ات. فيذ السيناريوهلة بعد تنحدود المقبو ة السالبة ضمن الفجوء البقا -
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   ة(ر )تتماطالمخ  إدارة   39

 

 )تتمة(  السيولة  خاطرم39.8   

 
 

  شهر  لخال  لقأفام  أيعة بس

لى  من شهر إ

  أشهر  ثالثة

هر شالثة أمن ث

  ر هإلى ستة أش

 شهرستة أمن 

عة ى تسإل

  ر هأش

ر شهأعة تسمن 

 وعمجمال  سنة  نر مأكث  ةى سنإل

 2021 كانون األول   31كما في  

 ورية السرات بلغ بآالف الليالم

                

                ودات الموج

  404,489,505      -      -      -      -      -      -    404,489,505 كزية رف الم اردى المصنقد وأرصدة ل

دة  مالية لم  ساتومؤسرف ا ت استثمار لدى المصت وحساباعا اإيد
  803,972,585      -      -      -      -    71,219,600    262,926,776    469,826,209  ثالثة أشهر أو أقل  

عن   د تزية ؤسسات مالية لمد وم ف ارلمصدى امار لحسابات استث
  55,504,801   16,924,579   37,032,739   1,547,483     -      -      -      -    ر أشه ة ثالث

  87,440,345    25,682,771   7,238,901    8,527,019    16,572,978   25,990,635   8,325    3,419,716  ية  تمويللنشطة ا األصدة وأر ذمم البيوع المؤجلة

  1,411,477    691,504      -      -    10,000      -      -    709,973  ات كرمشا ال

  100,362    100,362      -      -      -      -      -      -  التصفية   و  تثمار أاالس ات قيدموجود

  20,862,826    20,862,826     -      -      -      -      -      -  بتةثاات وجودم

  34,019    34,019      -      -      -      -      -      -  ةسملمور جودات غيمو

  809,564    387,500    422,064      -      -      -      -      -  ت اموجودم ال حق استخدا

  5,943,350    626,047    311,206    581,236      -    1,305,191    122,282    2,997,388  جودات أخرى وم

  14,076,923    14,076,923     -      -      -      -      -      -  ي المركزرية  ى مصرف سو لدمدة مجوديعة 

  1,394,645,757  79,386,531   45,004,910   10,655,738   16,582,978    98,515,426    263,057,383    881,442,791  وجودات مال مجموع 

                قة لطالمُ  مارثتست اال سابا ح  بأصحا ق بات وحقومطلوال
  509,090,520    150,000      -      -      -    7,893      -    508,932,627  اليةمؤسسات مومصارف  ثمار إيداعات وحسابات است

  378,036,116      -      -      -      -      -      -    378,036,116  مالء ة للعلجاريسابات االحة دص أر

  135,934,422    253,340    4,285,953    1,075,887    4,401,811    59,858,213   4,227,223    61,831,995  ية مينات نقدتأ

 9,718,025  8,565,930  1,152,095     -      -      -      -      -  صات متنوعة ُمخص

  8,270,673      -      -      -    8,270,673      -      -      -  ل لدخاريبة  صص ض ُمخ

 62,826,906  -   3,397,879      -      -    52,704,631    1,970,688    4,753,708  مطلوبات أخرى 

 مجموع المطلوبات 
 953,554,446    6,197,911   

 

112,570,737    12,672,484    1,075,887    8,835,927    8,969,270   

 

1,103,876,662 

  103,170,660    740,038    16,388,466    6,399,085    17,194,249    31,888,224    9,005,137    21,555,461  طلقة مار ال ت االستثماباحس  أصحاب  حقوق

 لمطلقة ستثمار اابات اال قوق أصحاب حسوح ات المطلوبمالي إج
 975,109,907    15,203,048   

 

144,458,961    29,866,733    7,474,972    25,224,393    9,709,308   

 

1,207,047,322  

  187,598,435   69,677,223   19,780,517   3,180,766  (13,283,755)  (45,943,535)   247,854,335   (93,667,116) وة الفئة جف

 -   187,598,435  117,921,212  98,140,695   94,959,929    108,243,684   154,187,219   (93,667,116) ة راكميالفجوة الت
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 تمة(ت المخاطر ) ة إدار  39

 

 مة( ة )تت ولخاطر السي م   39.8

 
 

  ل شهر الخ  قل أف م يا سبعة أ
  من شهر إلى 

  هر شثة أالث
أشهر  ثالثة  من

  تة أشهر إلى س
ستة أشهر  من 

  ر أشه  إلى تسعة 
شهر  أة ن تسعم

 وع مجالم  ن سنة ر مكثأ  إلى سنة 
 2020ول ن األوكان 31 في كما 
 ت السورية الليرا  لغ بآالفالمب

                

                جودات المو
  168,983,178  -  -  -  -  -  -  168,983,178 زية مرك ال صارف لم ا نقد وأرصدة لدى 

ثة  ثال دة ة لمليما  تسساؤارف وملمصا دى ات استثمار لابت وحس اعا دإي
  534,150,448  -  -  -  -   37,719,381   249,018,906  247,412,161   لأو أقشهر أ

ثة  الث مالية لمدة تزيد عن ت  ومؤسساف ارى المصمار لداستث ات حساب
  34,024,036   15,046,873   18,977,163  -  -  -  -  -   هر شأ
  46,505,404   15,308,487   3,361,656   3,871,670   3,445,643   3,730,223   231,252   16,556,473 ة  لييولتما نشطة األ دة رصع المؤجلة وأ يوم البذم

  1,898,303   718,001  -  -  -   83,333  -   1,096,969 ركات المشا 
  145,602  -   108,285  -  -  -   37,317  - التصفية   الستثمار أو  قيد ا ودات موج
  10,766,176   10,766,176  -  -  -  -  -  - ةبتاثات دموجو
  48,933   48,933  -  -  -  -  -  - ةلموسم ودات غير موج
 6,065,532   1,011,939   172,002  -  -   542,173  531,317   3,808,101 رى دات أخموجو
  5,992,890   5,992,890  -  -  -  -  -  - زي مرك لية امصرف سورمجمدة لدى وديعة 

 808,580,502   48,893,299   22,619,106   3,871,670   3,445,643   42,075,110  249,818,792   437,856,882 ودات جالموع وجمم

                لقة ر الُمطثماستت االبااسوبات وحقوق أصحاب حطلالم
  334,606,241  -   150,000  -  -   49,004  -   334,407,237 ات ماليةسس ف ومؤصار م مار بات استثداعات وحساإي
  208,716,810  -  -  -  -  -  -   208,716,810 ء لعمال ل الجارية  صدة الحسابات أر

  46,637,625   127,353   2,666,335   220,329   1,314,211   14,126,531   2,208,775   25,974,091 قدية ن اتتأمين
 4,365,270  3,730,325   634,945  -  -  -  -  - خصصات متنوعة مُ 

 5,419,908  -  -  -  5,419,908  -  -  - الدخل   يبةرخصص ض مُ 
 32,379,041  -   6,552,525  -  -   24,638,855   366,489   821,172 مطلوبات أخرى 

 632,124,895   3,857,678   10,003,805   220,329  6,734,119   38,814,390  2,575,264  569,919,310 ت طلوباع الم مجمو
  84,949,572   2,517,420   10,293,862   8,816,747   15,650,594   26,989,922   7,598,164   13,082,863 المطلقة ت االستثمار اب حساباأصح حقوق

 717,074,467   6,375,098   20,297,667   9,037,076  22,384,713   65,804,312  10,173,428  583,002,173 لقة مار المطات االستثق أصحاب حسابوحقو لوبات لي المطإجما

 91,506,035   42,518,201   2,321,439  (5,165,406)  (18,939,070)  (23,729,202)  239,645,364  (145,145,291) ئةفة ال وجف

 -  91,506,035  48,987,834  46,666,395  51,831,801  70,770,871  94,500,073  (145,145,291) التراكمية  لفجوة ا
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 (لمخاطر )تتمةإدارة ا  39

 

 )التشغيلية( العمليات  ر طمخا     39.9

 

دم ء بس  بب ع   ل  ي وأخط  اات الحاسب اآلعملي اق فيسبب إخفتج بتن التيو كنأن تسبب خسائر  للب  تي يمكنالر  المخاطغيلية  التش  طر مثل المخات

 .ةلشريعبا ملتزااالم دو عأموظفين ال رفتصاءات أو سوء جر اال  يةفاك
س مخ  اطر ااس  ي لقي   سااللمؤش  ر تم  اد ازي اعرك   س  ورية الم تعليمات مص  رف بفهي وبموج  يليةغشخاطر التدة لقياس المة المعتمريقطما الأ

 ل:بنك من خاليتعرض لها الالتي يلية ر التشغمخاطال حديدت متالتشغيل وي

لتش  غيلية ااطر خ   ملبن  ك بالي يق  وم به  ا ااطات الت   لنش   اي  ات ولعملأثر ات    ىدييم متقق يطر  نابية  علرقا  اتاطر واإلجراءمختي للذاالييم  التق •

 .نشاطاتهفي عملياته وامنة ة الكلتشغيليطر اخامة اليئب على مدى ضعف أو قوة خاللها منل ة يستدالمعنيارات دعمل مع اإل محتملة من ورشلا

 

ا • أنح  طر لمخا تجميع  طريق  واسب  عن  ا ويتبعها  بهاقو ي  يالت  لعمليات ب  و  لبا   م  الوتحدي نك  تواجهواألقسا  داتحد  التي  ا  م    خاطر ملإدارة 

التلذلك حسب نوع او التشغيلية   نقاط الض  االجراءا  هذ يساعد  لها و  تتعرض ي  مخاطر  الة المخاإدار م  اي نظ ف  ف ععلى اظهار  ية  تشغيلطر 

 .طر ا لمخاجة هذه  عاللما  جب القيام به واات الطو لخات لاالولوي  د على وضعوكما يساع 

   ها ب تخطيال يج والتيا مكن تحملهيلعمليات التي ا ية لمختلف سلرئيا  المخاطر   حدود لمؤشراتريق وضع ن طعيلية لتشغاطر امخلا حدود  •

 يلي:   كما  يةلتشغيال ر آليات تخفيف المخاط  أما أهم

   .ةيليشغلتة بالمخاطر اقله عالي ار ى إد كل مستو لمحددة فيوالموافقات ا حيات الصال •

   .هم الشخصيةحمصال ع تضارب م ام ينشأ عنها ظفين بمه لموا كليف دم تين وعظفومين الب ام ه الم فصل •

 .بنك الت الت وسجدافية لموجواالوقاية الك •

   .ت بااالحسو ت اتحقق الدوري للعمليلبقات واطالما •

 .ةة مالية جديدداألي أ و أ  جديد ي نشاط الداخلي ألأنظمة الضبط ءات وإلجراتوفير ا •

 .البنكت  داوموج مين على لتأا •

   .خاطر س المسا نية على أبخطط التدقيق م  من أجل وضع خاطر ملوإدارة اقيق الداخلي  ارة التدإد نقة بيلعالوير اتط •

 .د ين الجدموظفللوبنك ال  يلمستمر لمختلف موظفا لفعال وا  يب التدر  •

 .الداخلي  ءات الضبط م شامل الجراع نظاوض •

   .عةلف الشريتخا نك ال الب  م بهاقو ي التي  طةنشاال  نكد من ألتأل  يةلرقابة الشرعا  راءاتإجع  وض •

في   ار ر ستماال  ىضمان قدرة البنك علل ات لها  ار تبراء اخة و إجبديل  ملتمرارية عسطوارئ و خطط ا  لى وضع خططعبنك  لا ل إدارة  كما تعم

  أو   ةولوجيلتكنية وااتم والمعلة  هز جاأل  لعمل فيم اظا ن  تصال أو توقفالهزة اأجل  كتعطقاسية )  صول أعطالائر في حال حالخس  تخفيفالعمل و

ء  اد تلك األحداث على أ  اد تخلفهق  تياطر الض المختخفي  دف( وذلك بهةل كوارث طبيعيوودات أو حصجللمو  ةة الماديرار في البنيحصول أض

 .ك البن
 

 ية الشرعخاطر الم  39.10

 ات سياس  ضمن عيةشر  ضوابط  ود جو فإن  لذا  لها،عم  يف مية السإلا كو البن يهعل كز رتت الذي  ألساس ا الميةساإل يعةالشر  كام بأح لتزام اال يعتبر 
ً  مالً اع  يعد اته  ء إجراو البنك   :فيما يلي  تلخيصها  ن مكي التي شرعيةال طر خاالم تخفيف في هاما

 الصلة.   اتليف ذتسالقد و مجلس النوقرارات  الشرعية قابةالر  ةلهيئ الملزمة راتراقبال ام ز تاالل عدم •

 .المصرفية المنتجات  يمبتقد  اصةالخ  العمل ءاتإجرا منض  جودةموال  يةعالشر  بط ضواال  ز تجاو •

 :تاليةلا  خطواتالب  البنك يقوم  ممكن  حد أدنى  إلى تخفيفها  أو طر االمخ  هذه بنولتج

 . الشرعية ةلناحيا  من  البنك ي ف ينملاللع  مر تسالم التدريب  •

 خالل نم وذلك  رعية،الش وابط الض مع فيلمصر ا  عمل ال بجوان يعجم في  هومنتجات ده قو وع وإجراءاته ك بنال ات اسسي افة ك تطابق  من التأكد  •

 .هاب عملال بدء قبل ةالشرعي لرقابةا   هيئة من ا مادهتعا

 .العمل سالمة  ضمنت التي شرعيةال  سهأس هم أل  لبنكا في نيعاملال م فه من التأكد  بعد ال إ منتج  أي م تقدي معد •

 . خليالدا  عير شيق الدقلتا سم قمن قبل مر ستم لعمليات بشكلا  تدقيقو بةمراق •
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 اطر )تتمة(ارة المخ إد  39

 

 عمال ألطر ااخم  39.11

 

األعما  أتنش ع  لمخاطر  عدة  قدوامن  التؤثر    مل  قطاع ك  بنعلى  عامة،    أو  بصفة  ا خط األ ا نهموالبنوك  اللناتجة  ار  السياسية  ظروف  عن 

  بشكل  ر ك المخاطنك بتقييم تل دارة البم ا وتق  .كالبن عمال  ا  جئى نتاعلة  يسلب لؤشرات االم ن  م  ياتها العديدط  مل فيتحي  والتالمحيطة  قتصادية  واال
 نك. للب  ليا الم كز ر منتائج االعمال وال ىثرها علا  منمكان قدر االليل بتق مناسبة لللذ اإلجراءات اامستمر واتخ

 

 

 لعمل تمرارية االطوارئ واس خطط  39.12 

 

إشك للطوارئك  البن  رةدالت  التمر اسو   لجنة  ك  فة ؤلممل  عارية  االمدر ر  ابمن  بدورها بالبنك    يين ذلتنفياء  بت  والتي  ويققامت  البنك ضمض يم    ن ع 

الراه والتي يالسينار ن  م  هة عدد لمواج  الخطة ت  ة حيث وضعنالظروف  القاهرة  ا تضت  وهات  اإلجر يد معدلمن  أعم  لضمان اءات  ن  ال  استمرار 

ً طات الااللحفي ا وأنشطته البنك   . ص الخصو هذا  سات بار ممضل ال فأل ةرفيصيير الم معاالب  رئة التزاما

 

 نيةخارج الميزا بنود 40

 

 

  لغاية سنة  2021األول  انونك 31

 سنة لغاية من

 ع المجمو  نوات خمس س 

 ورية س ةرلي   ليرة سورية   ية رليرة سو 

      

 87,924,597,994   -   87,924,597,994    ماداتعت اال

 65,797,525,139   -   65,797,525,139  ت االالكف

 49,259,161,545   -   49,259,161,545  مستغلة الوف غير سقال

 202,981,284,678  -   202,981,284,678 جموع مال

 

 

 

  ية سنةلغا 2020ل ألون اكانو 31
 من سنة لغاية 

 ع لمجموا  نوات خمس س 

 وريةرة سلي  يةسور يرة ل  سورية يرةل 

      
 19,602,501,438  -  19,602,501,438    ادات عتماال

 45,734,380,935  -  45,734,380,935  ت اال فالك

 7,004,373,225  -  7,004,373,225  لمستغلة السقوف غير ا

 72,341,255,598  -  72,341,255,598  ع جموالم
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 بنك ال العمأ عات ن قطا لومات عمع 41

 
  لتموي   ةزينخال  ياتلمع  ع فرو  خرى  أ  2021  2020

 بيـــــان  لا اد األفر  ت سامؤسال            

  يرة سورية ل  ة سورية لير  ة سوري رةيل  سورية  يرةل  ة وريسليرة   ية ليرة سور  يرة سورية ل  رة سورية يل

                

 ات دي اإليرا إجمال  2,131,768,611    7,464,681,803    90,151,626,408    7,287,446,785    35,974,265,192    245,646,265    143,255,435,064    77,143,111,686 

 (4,576,604,982)   (17,397,520,441)   -      -      5,805,919    (17,197,538,238)   (490,786,062)   284,997,940  

  ف مصرو(  رداداست   افيص
 ئتمانية الئر االخسا ص مخص

 ع ا ل القطئج أعمانتا  2,416,766,551    6,973,895,741    72,954,088,170    7,293,252,704     35,974,265,192     245,646,265     125,857,914,623     72,566,506,704 

                

 (13,080,064,240)   (20,571,587,586)   (896,742,224)   (16,455,528,090)   (1,026,208,445)   (795,480,153)   (1,087,157,530)   (310,471,144) 

ى  لع  ة عريف موزمصا 
 اعات القط

 -      -      -      -      -      -      -      -    

ى  زعة علمو  ر غيمصاريف  
 طاعات قلا

 59,486,442,464    105,286,327,037    (651,095,959)   19,518,737,102   6,267,044,259   72,158,608,017   5,886,738,211   
            

 ب ضرائقبل الربح ال  2,106,295,407

 ل خالد يبةضر (245,897,993)   (888,831,207)   (4,671,110,016)   (840,716,947)   (2,635,274,231)    87,906,118   (9,193,924,276)   (5,778,479,200) 

 53,707,963,264    96,092,402,761    (563,189,841)   16,883,462,871    5,426,327,312    67,487,498,001    4,997,907,004    1,860,397,414  

  ة(خسار)  ربح صافي 

 للسنة ع  االقط

                

 اع ودات القط موج  14,583,139,812    75,034,835,774    496,222,980,412    703,716,917,441    104,373,409,651    714,475,385    1,394,645,758,475    808,580,500,443 

 ات دولموجموع امج  14,583,139,812    75,034,835,774    496,222,980,412    703,716,917,441    104,373,409,651    714,475,385    1,394,645,758,475    808,580,500,443 

                

 (717,074,467,129)   (1,207,047,322,400)   (722,516,993)  

 

(582,139,066,390)  

 

(618,635,675,904)   (4,485,182,711)   (834,118,777)   (230,761,625) 

 مطلوبات القطاع 

 (717,074,467,129)   (1,207,047,322,400)   (722,516,993)  

 

(582,139,066,390)  

 

(618,635,675,904)   (4,485,182,711)   (834,118,777)   (230,761,625) 

حقوق  مطلوبات و مجموع ال

  أصحاب حسابات 

 المطلقة االستثمار 
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 أعمال البنك )تتمة(عات مات عن قطا علوم 41

 

 :يالجغراف عاالقطحسب  يةلأسماه الر فيومصار بنك وموجودات الات يرادع إتوزيلي يفيما 

 2021 

 ةوريلسا  لليرات اف  آالبالغ المب 

 جموع الم  سوريةرج خا  ية ر سو 

      راداتاإلي 
نك  بين البت المشتركة االستثمارا  إجمالي إيرادات

 9,361,966  طلقة الم االستثمار   بات ااب حسحوأص
 

 412,363 
 

 9,774,329 

لربح  ا  نلق مالمط  ر استثمع االأصحاب ودائ صيبن
 (2,020,134)  ر اثمستالطر امخا إحتياطي  زيلقبل تن كر تالمش

 
 (88,980) 

 
 (2,109,114) 

 12,025,374   11,849,159   176,215 ماراته الذاتية ك من استثدخل البن

 45,843,688   -   45,843,688 نكيةالخدمات الب  تاداإير في  اص

 11,582,427   -   11,582,427 جنبيةت األالعمالمل ب مة عن التعاالناجباح  ألر ا

 62,887,798  -   62,887,798 حققةر مغي-يوي  نبال  قطع ال ز قييم مركتن ة عجنات رباحأ

 251,121   -   251,121 اخرى  إيرادات

 140,255,623   12,172,542   128,083,081 لي غي تش لخل ادي الإجمال

 (34,969,296)   -   (34,969,296) صات مخصوال روفات صلما إجمالي 

 105,286,327   12,172,542   93,113,785 لضريبةاالربح قبل  

 (9,193,924)   (1,103,537)   (8,090,387) لالدخ ضريبة صروفم

 96,092,403   11,069,005   85,023,398 صافي الربح

      

  1,394,645,758  897,601,749   497,044,009 ت لموجودا ا

  

  
 2020 

 ةليرات السوريف ال غ بآالالمبال 

 موع لمجا  وريةسخارج   ة سوري 

      ت رادااإلي
  كة بين البنكالمشتر ات  ر االستثما  اداتلي إير إجما

 6,936,110  516,010  6,420,100 لمطلقة ا بات االستثمار حسا وأصحاب 

ح  الرب  منالمطلق ستثمار الا  عودائأصحاب   بنصي
 (1,978,886)  (147,219)  (1,831,667) ار ستثمخاطر االطي متيال إحل تنزيقب تركمشلا

 5,689,489  5,291,413  398,076 ذاتية ه ال ماراتاستثخل البنك من د

 17,995,919  -  17,995,919 يةلخدمات البنكا  داتار صافي إي

 6,528,203  -  6,528,203 يةاألجنب  تمالل بالعتعامعن ال ةمجااألرباح الن 
 39,457,798  -  39,457,798 محققة ر غي-البنيوي  لقطع  ركز ا تقييم مناتجة عن  حرباأ

 35,980  -  35,980 اخرى  اتدإيرا

 74,664,613  5,660,204  69,004,409 غيلي تشلخل الدا  ي إجمال
 (15,178,171)  -  (15,178,171) صروفات والمخصصات مإجمالي ال

 59,486,442  5,660,204  53,826,238 يبةلضر ا بل الربح ق

 (5,778,479)  (549,829)  (5,228,650) دخلبة ال ريف ضومصر 

 53,707,963  5,110,375  48,597,588 بحلر صافي ا

      
 808,580,500  569,160,648  239,419,852 ودات موجال
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 ل إدارة رأس الما  42
 

 . لالمارأس  ل لاألمثام  داالستخ  ة وضمانيرقابال الم ال  سلبات رأ رأسمال كاف لتلبية متط توفر ضمان ة لر عملية مستمي المال هن إدارة رأس إ

لق  اطر السوق. أما فيما يتعخمخاطر االئتمان وميتعلق ب  فيما ي  بس المال الرقاأر   تبالتطم  اس قيل  2ة لبازل  عياريالم  ريقةدام الطختحيث يتم اس

 ي. سساأللمؤشر ال الرقابي لها بطريقة ا المارأس   باتلم حساب متطيتغيلية فالمخاطر التشب

 من:  ل البنكرأس ما نيتكوو 

 . مدورة ال ح ربايات واألطافوع، واالحتيدالم لمال ا  سرأ -

 ة. ديا ثابتة غير الملا  ت داووجلما  فياينزل ص -
 

لت   ل كافٍ البنك االحتفاظ برأس ما  على  ،دناهأ  ردالوا  253م  رق  لتسليفجلس النقد وام  قرار المركزي المستند إلى    عليمات مصرف سوريةوفقاً 

 . رةقر الم  تما التعلي ٪ حسب8عن  لمال رأس ا  ةيتقل نسبة كفا ن ال ويجب أ  ،نك البل  ماقة بأعلر المتعطمخا هة الاجلمو
 

 : لمال من خالل مايلياف رأس اأهد  يققالبنك على تح لعمي

 مين. اهلمس احقوق   قيق معدل عائد مقبول على وتح  الية، لم ا  س بالمتانةسادون المى رأس المال  علتحقيق معدل عائد مرٍض  •

 ة. يابرقت الاجهجهات الية وتوصرفم ة الللرقاب  لب متطلبات باز سب حالمطلو  د لحى اإلل س الماأوصول بر لا •

 ل ما لكفاية رأس ا   -أ

ية  بحيث ال تتدنى نسبة كفا  2007 ثاني ال ن كانو   24في   ر الصاد  253تسليف رقم  وال   مجلس النقد  قرار  ال حسب م نسبة كفاية رأس ال  م احتساب يت

 %. 8عن نسبة  ة وري ية السبر لعة ا ري هوي الجم فلعاملة  ا وك  للبن   ال الم   رأس 

 

لتسليف  د وا امنة من قرار مجلس النق ثمن تعديل المادة ال والذي تض 4ب  ن/ . /م 1088يف رقم لتس ل وا قد لنلس ا ج م در قرار ص  2014اط ب ش  26تاريخ ب

تقييبحي  2008  اط شب   4تاريخ    1ب  /م.ن/ 362رقم   فروقات  إدراج  يتم  مركز ث  الم   يوي البن  طع الق   م  اسية  س األلخاصة  ا   ال مو األ ن  ققة ضمحغير 

. وفيما يلي احتساب  2007 الثاني  كانون   24ي  ف الصادر   253م  ق قد والتسليف ر ن ال  لس ج م  ار ت قر ا لب وفق متط المال  أس  ر اية  ساب كف ت حألغراض ا

 : ولكانون األ   31كما في  ة رأس المال كفاي

    
 2021  2020 

 يةر يرة سول  ليرة سورية  

    

 15,000,000,000   15,000,000,000  لمال اأس  ر 

 53,847,518,336   116,735,316,504  قة  المحق  ر ياألرباح غ

 14,057,692,638   43,022,444,344  المحققة   رةمدولفي األرباح ااص

 3,750,000,000   3,750,000,000  يي قانوناحتياط

 4,810,973,071   9,050,825,958  خاص  احتياطي

 39,849,269   39,849,269  باح ر ل أمعد ياطيحتا

 (37,317,291)     -  مالكهاتاسيخ  ر تا منين تنل سخال تصفيتهايتم م ن ل يد لدا دكة سملرات مستاعق

 (48,932,748)  (34,019,118)  الملموسة  ر الموجودات غي

 91,419,783,275   187,564,416,957  ةسياسل الخاصة األاالموا

    

,5,698,913 30رقم  ميالحاسبي اإلسمر الالمعيا  حسبانية حلة ث مر  وأولى   ة حلر مصصات مخ 435   3,883,733,754 

 3,883,733,754  5,698,913,354 ة  المساند  ةصخاال ل ي األموافاص

 95,303,517,029  193,263,330,311 رية المركزيمصرف سوت مين حسب تعليما صافي حقوق المساه

    

,424,756 لة قثالمودات الموج 849 , 489   292,765,290,204 

 17,933,410,079   31,156,083,363  ة لمثق لانية ايز ج المر حسابات خا
 1,788,356,621   2,864,546,033  لسوق ا ر خاطم

 12,751,780,904   27,871,847,999  لمخاطر التشغيليةا

 486,649,462,343  325,238,837,808 

 %29  %40 لالما  اية رأسنسبة كف

 %28  %39 يةساساأل موال فاية األك نسبة

 %100  %100 اهمين المسوق قمالي حإلى إجسي  اسالمال األس رأ ةنسب

 %4  %3 سيةالخاصة المساندة واألسا إلى مجموع األموال  ندةمساالبة األموال  سن
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 تتمة() الم دارة رأس الإ  42

 ( )تتمة س المال ة رأي كفا  -أ

 أشار  ذيلل واالماأس ر كفاية  نسبة سابتاح منهجية ولح 2018آب  7ريخ اتب 16 /5807م ص/ مركزي رقلة ايسور ف صر م تابعلى كبناء 

 طقي  ة له  ذااب منسبأ دفي حال وجو الدولة نيفتي عوضا عن تصتبني خيار التصنيف الذا ك حرية االختيار فيتر   إلىي  مصرف المركز لا  يهف

رض ع   و ت  م  لالم  ا رأس ي  ةاعل  ى كف يفص  نلتالتب  ديل ف  ي ا اث  ر  اني   بو بديل هذا الت بي بأسباكز مر لاية ف سور ويد مصر ديل حيث تم تز التب

 ه.ليللموافقة ع ةار دإلامجلس  لىعضوع المو

ي  ل بة لتثقال  ذاتي بالنس    ص  نيفتي خي  ار الم تبن   ت    يهلوبناء ع 2018أيلول  17بتاريخ  4/2018في اجتماعه رقم دارة  إلأخذ موافقة مجلس ا  وتم

 ية.مصرفال ةالبرك ةمجموعبل قن ممعتمدة الة جيهشى مع المنامليت لكذوة الدولر تصنيف ا من خيدالب فر مصاال

 ات لوب لمط وا الموجودات  تقاقاحت اس ليلحت  -ب

 :سويتهات أو دهاداالستر  قعةالمتو ةسنلل وفقا  مطلوبات وال الموجودات تحليل يلالتا  الجدول  يبين
 

      

 ع جموالم  ر من سنة كث أل  سنة ية لغا 2021ل  ون األوكان   31كما في 

 ة ري سو ةلير  ية سوررة ي ل  سورية  ةلير 

      دات وجوالم

 404,489,505,166  -   404,489,505,166 المركزية  فار ص لما لدى  ة صدوأر  نقد

مصارف  ى السابات استثمار لدإيداعات وح
 803,972,585,446  -   803,972,585,446   أقل ر أو هأشثة  دة ثالمة لاليمؤسسات مو

لية  اات م ومؤسس  رفلمصاا  ى لد ار تثمسابات اسح

 55,504,801,046  16,924,579,000  38,580,222,046 ر  هثالثة أشعن  تزيددة لم

 87,440,345,153  25,682,771,153  61,757,574,000 تمويلية  رصدة األنشطة الأمم البيوع المؤجلة وذ

 1,411,477,350  691,504,350  719,973,000 المشاركات 

 100,362,002  100,362,002  -  ية لتصفاأو  تثمار  سااليد ق وجودات م

 20,862,825,634  20,862,825,634  -  تة ثاب ات جودمو

 34,019,118  34,019,118  -  موسة لموجودات غير م

 809,564,250  387,500,250  422,064,000 موجودات م الاستخدا  حق

 5,943,350,446  626,047,446  5,317,303,000 ى ر أخ ت وداموج

 14,076,922,864  14,076,922,864  -  كزيرية المر ف سومصر  لدى ة يعة مجمددو

 1,394,645,758,475  79,386,531,817  1,315,259,226,658 جودات موع الموجم

      

ابات االستثمار  حاب حسق أص وقحت والمطلوبا

 الُمطلقة 
     

سات  سومؤ  ارمصارفماستثبات سات وحاع اإيد

 509,090,520,488  150,000,000  508,940,520,488 لية ام

 378,036,116,294  -   378,036,116,294 ء لعمالالجارية ل  ات بساحال  ةصدأر 

 135,934,421,790  253,339,790  135,681,082,000 نقدية تأمينات

 9,718,025,476  8,565,930,048  1,152,095,428 ت متنوعة ُمخصصا

 8,270,672,723  -   8,270,672,723 دخل البة ُمخصص ضري

 62,826,905,705   -   62,826,905,705  أخرى  مطلوبات

 1,103,876,662,476  8,969,269,838  1,094,907,392,638 مجموع المطلوبات 

 103,170,659,924  740,039,000  102,430,620,924 مطلقة حسابات االستثمار ال اب صحأ قحقو

ت  ااب حس حاب ص وق ألوبات وحقطمالي المجإ

 1,207,047,322,400  9,709,308,838  1,197,338,013,562 لقة مار المطستث اال

 187,598,436,075  69,677,222,979  117,921,213,096 الصافي 
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 تتمة() رة رأس المالإدا  42
 

 تتمة() تبالمطلووا الموجودات استحقاقات يللتح

 

 وع مالمج  ةن سنثر مكأل  نةس ةلغاي 2020 لألوكانون ا 31 يف امك

 ة سوريةلير   وريةس ةلير   ةورية سر لي 

      الموجودات 

 168,983,178,163  -  168,983,178,163 ركزية لمصارف الما نقد وأرصدة لدى 
ف ومؤسسات  صار مال ار لدى وحسابات استثم اعات إيد

 الثة  ث مالية لمدة 

 534,150,447,613  -    534,150,447,613   أو أقل شهر أ
دة  لم  ية لسات مامؤسف وار مصلى ا دلتثمار ت اسساباح

 34,024,035,824   15,046,872,804  18,977,163,020 ة أشهر ثد عن ثالتزي

 46,505,404,287   15,308,486,849  31,196,917,438 لتمويلية  طة اأرصدة األنشولة جؤمم البيوع الذم

 1,898,302,605  718,001,089  1,180,301,516 ت االمشارك
 145,601,849  -  145,601,849 ة التصفيأو  ار  تثمسالا يد قودات موج

 10,766,175,611   10,766,175,611  - جودات ثابتة مو

 48,932,748  48,932,748  - ة وسلمم ر موجودات غي
 6,065,531,802  1,011,939,356  5,053,592,446 رى خت أموجودا

 5,992,889,941  5,992,889,941  - زيركلما  ةسوريمصرف  ىلد عة مجمدة ديو

 808,580,500,443   48,893,298,398  759,687,202,045 دات الموجو عومجم

      
      طلقة المُ  ت االستثمار ساباحب حاصوبات وحقوق أالمطل

 334,606,241,190  -  334,606,241,190 ت مالية سسااستثمارمصارف ومؤ بات اسوحإيداعات 

 208,716,809,877  -  208,716,809,877 مالء عللرية الجا ات ابحسال  رصدةأ
 46,637,625,311  127,353,122  46,510,272,189 نات نقديةميتأ

 4,365,270,308  3,730,325,024  634,945,284 ة عُمخصصات متنو

 5,419,908,050  -  5,419,908,050 ل خخصص ضريبة الدمُ 

 32,379,040,719  -   32,379,040,719 ىر خمطلوبات أ

 632,124,895,455  3,857,678,146  628,267,217,309 ات طلوب لم ا عمجمو

 84,949,571,674  2,517,420,344  82,432,151,330 لمطلقة اثمار  ابات االستسحقوق أصحاب ح

ر  ثماالستت اوحقوق أصحاب حساباات بوالمطلإجمالي 

 717,074,467,129  6,375,098,490  710,699,368,639 المطلقة 

 91,506,033,314  42,518,199,908  48,987,833,406 ي فصاال
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 المالي المركز  بيان خارج  مانيةت تباطات والتزامات ائ ار   43
 

  ةمانيلتزامات ائتت واااطتبر ا -أ

 2021  2020 
 ليرة سورية  رية وسليرة  

    

 19,602,501,438  87,924,597,994  ستنديةم داتعتماا

 45,734,380,935  65,797,525,139  فاالت ك
 34,067,640,132  49,687,289,058  يذتنف حسن قاء ل

 2,999,972,098  3,634,282,188  ات ي مناقص ف تراك لقاء اش

 8,666,768,705  12,475,953,893  ء الدفع لقا
    

 7,004,373,225  49,259,161,545  ة مستغلغير  ة رشامب  رة وغير شمبا ةت ائتماني الف تسهي سقو

  202,981,284,678  72,341,255,598 

 

 قديةاتزامات تعال -ت
 

 . 2020ول كانون األ 31و  2021 كانون األول  31كما في   جوهرية تعاقدية تالدى البنك أي التزام   دال يوج
 

 الدارةا لست مجاوتعويض  ةلموزعاح األربا  44

 

مقدار  البنك بمال   س أ ى زيادة ر عل  افقةالمو  مت ، ت2020حزيران    23اريخ  د بتالمنعق يةر وة سبركللبنك ا  اديةلعا ر  غية  معاال ئةيلها جتماع  الل اخ

  15ك  بنل الارأس م   بح ن ليصيسهملكل    ة بواقع سهم حمن  توزيع أسهم   ريق عن ط  ك لالمحققة، وذ رية من األرباح المدورة  وس  يرةل  ات ر مليا  5
  33مادة  لا وفق نص  ا  ابهاحتسي تم لتا ة  دار ت أعضاء مجلس االكافأمة على  فقاوالم مت توليون سهم.  م  150م  سهاأل ليماجوإسورية    ليرة  مليار 

 ة سورية(.لير  223,386,856 :2020) ةسوري يرةل502,400,000 غت هذه المكافأت مبلغ  لب حيث ك بنلام األساسي ل للنظ 
 

 لى البنك القضايا المقامة ع 45

 

ة كما  يلقوائم المالا ى  لع   ثر ي أأ  يا القضهذه ا ل  يس ك لبنني الخارجي للوقانر التشاسلماو   ةدار إلا وبرأي    مرفوعة،ال  يا قضان الم  وعةك مجمبنال ىلع

 . 2021 ولاألكانون  31في 
 

 (COVID-19) لمستجداانتشار فيروس كورونا  آثار 46

 

ت عدم  حاالدوث  لح  ىأد  ام ملمي  اع لحلي واصعيد المالى عل  صاديةقتاالشطة  ألنوا  ةيمال التجار في تعطيل األع  19  –كوفيد  ائحة  ج  ر اشانت  أدى

ل  أس الماسوق ر   يدي ويشمل ذلك تقلبات فدة الركود االقتصا ى وم قدير مدلتيقن في تا بط حالة عدم  توتر ،  يةالملع ا  ةاديالقتصا  ئةلبيا   تيقن في
وتصائتمااال  ةينوع  تدهور و المالية  للموجودات  التحديان  بتعللما   ت عد  الوف.  ولة السي  رةإداقة  هذا  قا ي  معموجمب  لبنكا   مصدد  الة  رات  دمبان 

حما البلاسم رأ  يةلضمان  تإلة  ضافإلبا  شريه  الخدمات  ق ى  انقطاع  دديم  ذلعماللقاعدة  ون  على  وعالوة  االئه.  الممارسات  اتبع    ترازيةحك، 

ات  طور تة  طشن  صورة ب  ك ة البناقب إدار تر .  بنكات الودموجعلى  لة  تمحم للتأثيرات اافية من السيولة وتخفيف ا يات ك توسم  على   لحفاظ ة لالصارم
ت وما  لتزاما والعقود المرتبطة باال  ئتمانية المتوقعةر االوالخسائاإليرادات   المحتملة على  ائر خسالثل  م ك،نالبليات م عى عل هالجائحة وتأثير اذه  ه

 ذلك.  لى إ
 

    حقةالالحداث األ 47

 

ورية  ليرة س  15,000,000,000ه  بنك بمبلغ وقدر س مال الأعلى زيادة ر   2022شباط    28خ  ريبتالمنعقد  اعه اافق مجلس إدارة البنك باجتمو

عن  توز   وذلك  أسطريق  منحةيع  مال  هم  رأس  ليصبح  وأوص  30,000,000,000لغ  مبالبنك    مجانية،  سورية.  اإلدار   ى ليرة  برفع    ة مجلس 
 . يئة العامة للبنك للموافقةالمقترح إلى اله

 

ابعة له  ية خاصة ت مة مغفلة سور هك بتأسيس شركة قابضة على شكل شركة مسايام البنقعلى  2022 آذار   10بتاريخ  ف ليلتسلنقد واجلس اوافق م
 . يةور ليرة س 3,000,000,000ال قدره مبرأس
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   أرقام المقارنة  48
 

في    تم المنتهية  للسنة  األرصدة  بعض  تبويب  األول    31إعادة  تبويب  2020كانون  مع  السنةأرصد  لتتناسب  تؤثر حاال  ة  لم  إعادة  عملية   لية، 

 : لمركز المالي بيان ا في  بويبها المبالغ التي تم إعادة ت  ليجدول التاقة. ويلخص اله على حقوق الملكية أو ربح السنة السابتبويب هذلا
 
 

 المبلغ الشرح 2021ول كانون األ 31في  التبويب 2020 كانون األول 31في  التبويب
 ةليرة سوري   

    

 متنوعة مخصصات   خرىأ  باتمطلو
مخاطر   نيف مخصصصإعادة ت
325,0243,730, ة ضمن مخصصات متنوعةمحتمل  

 

 

في  إعادة    تم المنتهية  للسنة  األرصدة  بعض  األول    31تبويب  تؤثر   2020كانون  لم  الحالية،  السنة  أرصدة  تبويب  مع  ة  إعادعملية   لتتناسب 

 : بيان الدخلبويبها في تم إعادة تلغ التي االمب   ول التالي. ويلخص الجدقةسابلسنة الربح ا التبويب هذه على حقوق الملكية أو 
 
 

 المبلغ الشرح 2021كانون األول  31في  التبويب 2020 لانون األوك 31في  بويبالت
 ليرة سورية   

    

أرباح تقييم مركز القطع غير المحققة  

 المال المدفوع   سلقة بزيادة رأالمتع

ركز القطع  م ييمة عن تقناتج أرباح

 ةقر محقغي-بنيوي ال
القطع  ات تقييم تصنيف فروقإعادة 

 4,607,798,120 ل رأس الما علقة بزياداتالبنيوي المت

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


