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معلومات عن البنك1

وطني ـ سوریة ش.م.س.عتأسس ك قطر ال ك"بن ة كشركة مساھمة ) ("البن ةمغفل انونبموجبسوریة عام المصارف الخاصةق
اني 11/ ل أ) تاریخ 1435وبموجب القرار رقم (2001لعام28رقم م2009تشرین الث دوت كقی التجاريبموجب السجلالبن

دمشق، ،ساحة العباسیینفيبنكللالرئیسيالمركزیقع20. برقمالمصارفسجلفي2009أیلول 30بتاریخ 15961رقمتحت
.السوریةالعربیةالجمھوریة

ةالقوانینوفقیةالبنكالمالیة والعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھاالودائعوقبولیةالبنكالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة ذةواألنظم الناف
فرعاً في دمشق وریف عشرخمسةوعددھاالسوریةالعربیةالجمھوریةفيفروعھومن خاللدمشقفيالرئیسيمركزهخاللمن

دمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودیر الزور. 

دى  روع ل اً في خمسة ف ل مؤقت نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العم
ر زور، ف ر ال ة مصرف البنك وھي فرع حمص، فرع دی ى موافق د الحصول عل ك بع ب، وذل رع ادل ور، وف ب الشھبا، فرع یعف ع حل

م  زي رق م 3268/161سوریة المرك ة رق م 2479/161والموافق ة رق ین زوال الظروف 804والموافق ا لح ا مؤقت ى إیقافھ /ل أ عل
ب تعلیق العمل مؤقتاً في فرعین لدى ااالستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضاً  یة لبنك وھي فرع درعا وفرع حل بشكل المنش

مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع.

من رأسمال البنك.%50.81قطر بنسة –یساھم بنك قطر الوطني 

تشرین 12تاریختم ب،بموجب التفویض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني ـ سوریة من قبل الجمعیة العمومیة التأسیسیة للبنك
ش.م.ق إبرام اتفاقیة الخدمات اإلداریة والفنیة بین بنك قطر الوطني ـ سوریة وبین بنك قطر الوطني ـ قطر 2009الثاني 

:االتفاقیةىتتضمن بمقتضالتي االستشارات االداریة والفنیة" الخدمات و"المستشاریقدم ") والتي بموجبھا المستشار("

ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.مراجعةالمساعدة في ) 1
اً ) 2 اً وخارجی ة داخلی ة واالداری اریر المالی ك من خالل البتقدیم المساعدة الالزمة لتمكین البنك من إعداد التق ات ی، وذل ات والمعلوم ان

التي یقوم البنك بتزویدھا للمستشار.
.دون اإلخالل باستقاللیة البنكعلى األقلسنویاً حسب التوجھ العام للبنكخطط العمل والموازنات المشاركة في وضع ) 3
) تقدیم المشورة عند رسم السیاسات واالنظمة الداخلیة والقرارات.4
ة ب) 5 ور المتعلق ي األم ورة ف دیم المش ع إتق رامج المخاطر م ان وب ة باالئتم رارات المتعلق ق الق دى تواف دارة المخاطر المصرفیة وم

ا ال یتعارض البنكس ادارة الصالحیات المحددة من قبل مجل ام للمستشار وبم كحسب التوجھ الع د للبن ع النظام األساسي المعتم ،م
النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.واألنظمة قوانین أحكام الو
العملیات والتسویق الخدمات المتعلقة بتقنیة المعلومات والمشورة في المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقیق، وتقدیماالستشارات ) 6

.موارد البشریة والتطویر والتدریبوخدمات اللمصرفیةاوالمنتجات 
دةكورة أعاله في سبیل قیام البنك بخرى إضافة إلى االستشارات المذأبنك طلب استشارات ) یحق لل7 اء ،ممارسة اإلدارة الجی ك بن ذل

على طلب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة.

لیرة سوریة للسھم الواحد. 500یس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم، بقیمة تم تأس
سوریةلیرةملیارعشرخمسةلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار 13بتاریخ اجتماعھافيللبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةأقرت
.سوریةلیرة500 االسمیةالواحدالسھمقیمةسھمملیونثالثینالىمقسم

من 91من المادة 3تجزئة األسھم وفقًا ألحكام الفقرة 2012نیسان 26أقرت الھیئة العامة غیر العادیة للبنك في اجتماعھا بتاریخ 
2012كانون األول10م بتاریخ/73قانون الشركات حیث تمت الموافقة على التجزئة من قبل ھیئة االوراق المالیة بالقرار رقم 

ن سھم بدًال لیرة سوریة وأصبح عدد األسھم مائة وخمسین ملیو500لیرة سوریة بدًال من 100صبحت القیمة االسمیة للسھم أحیث 
.من ثالثین ملیون سھم

.         2010نیسان 26المالیة بتاریخ لألوراقدمشقسھم البنك في سوقأدرجت أ
المالیةالموافقة على البیانات 

1بالجلسة رقم من قبل مجلس إدارة البنك2019كانون األول 31المنتھیة في للسنةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة
.2020شباط6بتاریخ
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الھامةالسیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد و2

البیانات المالیةأسس إعداد2.1

فیما عدا الموجودات والمطلوبات المالیة والتي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ كلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمبدأ الت-
البیانات المالیة.

إعداد البیانات المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومعاییر المحاسبة الدولیة وتفسیراتھا وقرارات مجلس النقد تم -
والتسلیف.

البنكوفقًا للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 2018كانون األول 31انات المالیة للسنة المنتھیة في قام البنك بإعداد البی-
1وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. ابتداًء من 9بسبب تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمرة 16ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9التقاریر المالیة الدولي رقم بتطبیق معیارقام البنك2019كانون الثاني 
األولى وقد قرر البنك استئناف إعداد بیاناتھ المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ونتج عن ذلك إعادة عرض بیاناتھ 

نظرًا لتبني معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2018الثاني كانون1المالیة. كما قام البنك بعرض بیان المركز المالي كما في 
ألول مرة بأثر رجعي.9

تم عرض البیانات المالیة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للبنك.-
جمالي باإلبعرض بیان المركز المالي حسب ترتیب السیولة. یتم ادراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عادةً یقوم البنك -

في بیان المركز المالي، یتم تقاصھا واإلفصاح عنھا بالصافي فقط كما ھو منصوص علیھ في ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 
.2.4في االیضاح 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

.2019كانون الثاني 1رات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من قام البنك بتطبیق بعض التعدیالت والتفسی-

.للبنكوالتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة 2019تـُطبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام -

إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة ادناه:

"األدوات المالیة"-9لمالیة الدولي رقم معیار التقاریر ا2.2.1
(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس) اعتبارًا من 39بدًال من معیار المحاسبة الدولي رقم 9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة لجمیع الجوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف وا2018كانون الثاني 1
التحوط.

، أصدرت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم 2018لعام 1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 
ات المالیة". وبناًء "األدو9والمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2018شباط 25بتاریخ 13رقم 

وبأثر رجعي.2019كانون الثاني 1للمرة األولى ابتداًء من 9بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم قام البنك علیھ، 
استبدل معیار .لألرباح المدورةمن خالل تعدیل األرصدة االفتتاحیة 2018كانون الثاني 1تم االعتراف بأثر تطبیق المعیار في 

(األدوات 39لمعیار المحاسبة الدولي رقم (األدوات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقاً 9تقاریر المالیة الدولي رقم ال
لیة االعتراف وتسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة وإطار محاسبة التحوط، المالیة: االعتراف والقیاس). وتضمن نموذجًا شامًال آل

تصنیف والقیاس.ومتطلبات ال
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(تتمة)السیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد و2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1

:9لمالیة الدولي رقم أثر تطبیق معیار التقاریر ا.أ

(زیادة / (نقص)):األثر على بیان المركز المالي-

2018كانون األول 31كما 2018كانون الثاني 1كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
(1,246,082)(1,474,481)أرصدة لدى المصارف
(20,703,980)(19,345,828)إیداعات لدى المصارف

724,580,917556,253,704سھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)ت
(33,522,829)(55,272,274)موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

648,488,334500,780,813مجموع الموجودات
المطلوبات

4,995,527(4,977,933)مخصصات متنوعة
4,995,527(4,977,933)مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
(37,649,000)(37,649,000)احتیاطي عام لمخاطر التمویل

691,115,267533,434,286خسائر متراكمة محققة
653,466,267495,785,286مجموع حقوق الملكیة

(زیادة / (نقص)):بیان الدخل الشامل األثر على -

للسنة المنتھیة في
2018كانون األول 31

لیرة سوریة

(157,680,981)مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
(157,680,981)السنةربح 

(157,680,981)للسنةالدخل الشامل 

(نقص):السنةاألثر على الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح -

للسنة المنتھیة في
2018كانون األول 31

لیرة سوریة
(1.05)السنةألساسیة والمخفضة للسھم من ربح الحصة ا

كانون األول 31في المنتھیة للسنةالیوجد أثر جوھري على بیان التدفقات النقدیة. إن األثر على بیان التدفقات النقدیة 
قبل الضریبة والتعدیالت علیھ ضمن األنشطة التشغیلیة.السنةتنحصر في التغیر في مبلغ ربح 2018
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اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس 2
التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2     

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)
"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
التحول.ب

على النحو التالي:9ة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبی
2018كانون الثاني 1كما في الخسائر المتراكمة المحققةفي 9یتم إدراج الفرق ما بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناشئة عن تطبیق المعیار تم إعادة عرض فترات المقارنة.

.9بموجب المعیار2019وبالتالي یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة لسنة 9والمعاد عرضھا تعكس المتطلبات الواردة في المعیار 2018وبالتالي فإن معلومات المقارنة لعام 
) بأثر رجعي:2018لثاني كانون ا1تم إجراء التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق األولي (

تحدید نموذج األعمال الذي یتضمن األصل المالي المحتفظ بھ.·
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة مسبقا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.اءغإلوتحدید ·
ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.اختیار تصنیف بعض االستثمارات في األسھم غیر المقتناة للمتاجرة الستثمارات مثبت·
)9رقم (الدوليلمعیار التقاریر المالیةاألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف·

بأثر 2018كانون الثاني 1 في9رقم المالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیقعندالمدرجةوالمطلوباتالموجوداتمبالغعلىتغییرأيیطرألمأدناه،الجدولفيالمبینةالمالیةباستثناء بنود البیانات
رجعي

39رقم الدوليالمحاسبةمعیارحسبالتصنیف
2017كانون األول 31

9رقم الدوليمعیار التقاریر المالیةحسبالتصنیف
2018كانون الثاني 1

متوفرة للبیعقروض وسلف

بھافظمحت
بغرض 
بالتكلفة المطفأةالرصیدالمتاجرة

بالقیمة العادلة
الدخل خاللمن

الشامل اآلخر
من العادلةبالقیمة
الرصیدبیان الدخلخالل

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةالموجودات المالیة
صرف نقد وأرصدة لدى م

12,147,639,043- - 12,147,639,04312,147,639,043- - 12,147,639,043سوریة المركزي
6,770,748,581- - 6,772,223,0626,770,748,581- - 6,772,223,062أرصدة لدى المصارف

43,711,454,172- - 43,730,800,00043,711,454,172- - 43,730,800,000إیداعات لدى المصارف
مالیة بالتكلفة موجودات

20,821,165,882- - 20,876,438,15620,821,165,882- - 20,876,438,156المطفأة
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

4,063,591,307- - 3,339,010,3904,063,591,307- - 3,339,010,390(بالصافي)
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2   

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1

(تتمة)التحول .ب

(تتمة):)9رقم (الدوليالتقاریر المالیةلمعیاراألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف·

لیرة سوریة

خسائر متراكمة محققة
)2,460,254,813()2017كانون األول 31) (39الدولي رقم (المحاسبةمعیاروفقالختاميالرصید

37,649,000الخسائر المتراكمة المحققةإغالق احتیاطي عام مخاطر التمویل ضمن 
وفقاً لمعیار القیمةانخفاضمخصصاتالمحققة نتیجة إعادة قیاسخسائر المتراكمةالالمحول إلى 

9653,466,267 رقمالتقاریر المالیة الدولي
)1,769,139,546(معاد عرضھ)- 2018كانون الثاني 1(9رقماالفتتاحي وفق معیار التقاریر المالیة الدوليالرصید

احتیاطي عام مخاطر التمویل
37,649,000)2017كانون األول 31) (39الرصید الختامي وفق معیار المحاسبة الدولي رقم (

)37,649,000(الخسائر المتراكمة المحققةإغالق احتیاطي عام مخاطر التمویل ضمن 
-معاد عرضھ)- 2018كانون الثاني 1(9الرصید اإلفتتاحي وفق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

9653,466,267مجموع التغیر في حقوق الملكیة نتیجة لتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

االفتتاحيالرصیدالى39 الدولي رقمالمحاسبةمعیاروفقالمالیةللموجوداتالختاميالرصیدتسویةالتاليالجدولیبّین
.2018كانون الثاني 1في كما9ولي رقم وفق معیار التقاریر المالیة الدالمالیةللموجودات

2017كانون األول 31
(معیار المحاسبة الدولي 

)39رقم  
تصنیف اعادة

المالیةالموجودات

قیاس مخصص إعادة
القیمة انخفاض

والحركات األخرى

2018كانون الثاني1
معیار التقاریر المالیة(

)9الدولي رقم 
لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

نقد وأرصدة لدى مصرف 
12,147,639,043--12,147,639,043سوریة المركزي

6,770,748,581)1,474,481(-6,772,223,062أرصدة لدى المصارف
43,711,454,172)19,345,828(-43,730,800,000إیداعات لدى المصارف

حتىبھاالمحتفظالدینأدوات
20,821,165,882)55,272,274(-20,876,438,156المطفأةبالتكلفة/قاالستحقا

724,580,9174,063,591,307-3,339,010,390تسھیالت ائتمانیة مباشرة
648,488,33487,514,598,985-86,866,110,651المجموع
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)التغیرات في السیاسات 2.2   

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1

(تتمة)التحول .ب

:المتوقعةیبین الجدول التالي تسویة الرصید االفتتاحي لمخصص الخسائر اإلئتمانیة 

2017كانون األول 31
)37ورقم 39(معیار المحاسبة الدولي رقم  

قیاس إعادة
مخصص انخفاض

القیمة 

كانون الثاني1
معیار التقاریر (2018
)9الدولي رقم المالیة المخصص الجماعيالمخصص االفرادي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,474,4811,474,481--أرصدة لدى المصارف
19,345,82819,345,828--إیداعات لدى المصارف

حتىبھاالمحتفظالدینأدوات
55,272,27455,272,274--المطفأةبالتكلفة/االستحقاق

1,362,951,797)724,580,917(1,273,706,000813,826,714تسھیالت ائتمانیة مباشرة
1,439,044,380)648,488,334(1,273,706,000813,826,714المجموع

4,900,067)4,977,933(9,750,000128,000تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
1,443,944,447)653,466,267(1,283,456,000813,954,714المجموع

" عقود اإلیجار"-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.2

عقود 17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16یة الدولي رقم تم إصدار معیار التقاریر المال
تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار، تفسیر لجنة تفسیرات 4اإلیجار، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 

تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل 27تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز، و–اإلیجار التشغیلي 15المعاییر رقم 
یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود 16القانوني لعقد اإلیجار. إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

ود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.االیجار، ویتطلب من المستأجرین أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عق
لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

س مبدأ التصنیف المتبع في معیار . یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نف17وفق معیار المحاسبة الدولي رقم 
والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17المحاسبة الدولي رقم 

بطریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من تاریخ التطبیق األولي في16قام البنك بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
یقة، یتم تطبیق المعیار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبیق األولي للمعیار بتاریخ . حسب ھذه الطر2019كانون الثاني 1

الوسائل العملیة حیث ُطبق المعیار فقط على اختار البنك تطبیق. 2018التطبیق األولي وبناًء على ذلك لم یتم تعدیل أرقام المقارنة لعام 
بتاریخ التطبیق 4وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 17ر وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم العقود التي كانت تعتبر مسبقاُ عقود إیجا

األولي.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2   

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

" عقود اإلیجار"-16التقاریر المالیة الدولي رقم معیار 2.2.2

:16طبیعة وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

(زیادة / (نقص)) 2019كانون الثاني 1على بیان المركز المالي كما في 16إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھو كالتالي:

لیرة سوریة
اتالموجود

40,698,608حق استخدام األصول
(28,329,223)موجودات أخرى

المطلوبات 
12,369,385عقود االیجارالتزامات 

-صافي األثر على حقوق الملكیة

%8بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق االولي 

قبل تطبیق المعیار تصنف ھذه العقود كعقود إیجار تشغیلیة. البنكعة من فروع البنك كان عائدة لمجموإیجارعدة عقود البنكلدى 
في عقود اإلیجار التشغیلیة سابقُا لم تكن تتم رسملة األصل المستأجر وكان یتم االعتراف بدفعات اإلیجار كمصروف إیجار في 

. كان یتم االعتراف بالدفعات المقدمة ودفعات اإلیجار األرباح والخسائر بطریقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإلیجار
المستحقة كمصاریف مدفوعة مقدماُ وكمطلوبات، على الترتیب.

التي كانت للعقود عقود اإلیجارعترف بحق استخدام األصول والتزاماتیبنكأصبح ال16عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
یة باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القیمة. تم االعتراف بحق مصنفة سابقًا كعقود إیجار تشغیل

استخدام األصول لمعظم عقود اإلیجار بالقیمة الدفتریة كما لو أن المعیار كان مطبقًا بشكل دائم بغض النظر عن استخدام معدل 
عقود ت یتم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة مساویة اللتزاماتاالقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي. في بعض الحاال

التأجیر بعد تعدیلھا بقیمة الدفعات المسبقة ودفعات اإلیجار المستحقة التي تم االعتراف بھا سابقاً. تم االعتراف بالتزامات اإلیجار
قتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي.بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخصومًة بمعدل االعقود اإلیجار

:التالیةالعملیةالوسائلتطبیقبنكالاختار
معقولةبصورةمشابھةخصائصذاتإیجارعقودمحفظةعلىواحدخصممعدلتطبیق·
.االجلقصیرةاالیجارعقودطریقةبنفساالوليالتطبیقتاریخمنشھر12 خاللتنتھيالتياالیجارعقودعنالمحاسبة·
.االوليالتطبیقتاریخفياالستخدامحقأصولقیاسمنالمباشرةاألولیةالتكالیفاستبعاد·
انھاء.اوتمدیدخیاراتعلىیحتويالعقدكاناذااالیجارعقدمدةتحدیدفيالمتأخراالدراكاستخدام·
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
اسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)التغیرات في السی2.2      

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)
عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 2.2.3

ى تطبی ؤثر عل ذي ی یقن وال امالت الضریبیة عدم ت من المع دما تتض دخل عن ذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب ال اول ھ ار یتن ق معی
م 12المحاسبة الدولي رقم  ا ال یتضمن بشكل 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رق ، كم

محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.وم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصلما إذا كانت المنشأة تق·
.االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة·
اإلعفاءات كیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، ·

.الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف·

یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت 
. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حَال أفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالیة للبنك.ضریبیة غیر مؤكدة أخرى

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.4
لتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ، یمكن قیاس أداة الدین با9وفقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

) وأن یحتفظ SPPIشرط أن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم (اختبار
باألداة ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنیف.

بغض النظر عن الحدث أو SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9التقاریر المالیة الدولي رقم توضح التعدیالت على معیار 
ھذه الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.

لیس لھذه مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1من التعدیالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر ساریة المفعول اعتبارًا 
التعدیالت أثر على البیانات المالیة للبنك.

: تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التسویة19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.5
المحاسبیة لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو المعالجة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

التسویة التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة 
الفترة بعد تعدیل خطط المنافع أو خالل فترة التقریر السنویة حیث یتوجب على المنشأة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي 

تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة 
تحدید الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على المنشأة أیضًا 

صافي الفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التزام (أصل) المنافع 
المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم في 

م (أصل) المنافع المحددة الصافیة.قیاس التزا
ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة للبنك حیث أنھ لم یتم تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو حصول 

تسویات خالل الفترة.
یفة والمشاریع المشتركة: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحل28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.6

على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع 9توضح التعدیالت أن على المنشأة تطبیق معیار التقاریر المالیة 
المشتركة التي ال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھا في الجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو 

9لمشروع المشترك. ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي ا
ینطبق على ھذه االستثمارات طویلة األجل.

العتبار أیة خسائر من أال تأخذ بعین ا9توضح ھذه التعدیالت أیضًا أنھ على المنشأة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
الشركة الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على صافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي 

"االستثمارات في 28االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 
لیفة والمشاریع المشتركة".الشركات الح

لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة للبنك.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2      

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 2.2.7
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال–3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ·
الترتیبات المشتركة.–11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ·
ضریبة الدخل.–12معیار المحاسبة الدولي رقم ·
تكالیف االقتراض.–23معیار المحاسبة الدولي رقم ·

یرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیقالمعاییر والتفس2.3

، یعتزم البنك للبنكفیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة 
تطبیق ھذه المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.

عقود التأمین –17ار التقاریر المالیة الدولي رقم معی2.3.1
والذي یعتبر معیارًا جدیدًا شامًال لعقود 2017في أیار 17أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

محل 17ار التقاریر المالیة الدولي رقم التأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذًا للتطبیق، سیحل معی
على كافة أنواع عقود التأمین 17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005الصادر بتاریخ 4معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

بإصدار ھذه العقود، كما یطبق أیضًا (مثل التأمین على الحیاة، التأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم 
على بعض الضمانات واألدوات المالیة التي تحتوي على میزات مشاركة اختیاریة. 

ھو تقدیم نموذج محاسبة لعقود 17یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق. إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، والذي یستند بشكل كبیر 4بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التأمین أكثر فائدة واتساقاً 

یقدم نموذجًا شامًال لعقود التأمین، 17على الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھو النموذج العام، والمكمل بـ: 17ات الصلة. إن جوھر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذ

تطبیق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت المتغیرة)·
طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد. ·

مع اإللزام بعرض 2023الثانيكانون 1نافذ التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 17لتقاریر المالیة الدولي رقم إن معیار ا
بنفس أو قبل تاریخ البدء 15و9أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة الدولیین 

.البنك. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على 17التقاریر المالیة الدولي رقم بتطبیق معیار

: تعریف "العمل"3التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.2
3أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف العمل في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم2018في تشرین األول 

"اندماج األعمال" لمساعدة المنشآت على تحدید فیما إذا كانت مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة تشكل عمًال أو ال.
توضح تلك التعدیالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثني تقییم قدرة المشاركین في السوق على استبدال أي من العناصرالمفقودة 

لمنشآت على تقییم ما إذا كانت العملیة المكتسبة جوھریة، وتضییق نطاق تعریفات األعمال وما ینتج عنھا، وإضافة توجیھات لمساعدة ا
وتقدیم فحص اختیاري لتركزات القیمة العادلة. تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع ھذه التعدیالت. لیس لھذه التعدیالت أثر على البنك.

: تعریف كلمة "جوھري"8و معیار المحاسبة الدولي رقم 1ي رقم التعدیالت على معیار المحاسبة الدول2.3.3
"عرض البیانات المالیة" 1أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

ة واألخطاء" لمواءمة تعریف كلمة "جوھري" "السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبی8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
في المعاییر ولتوضیح جوانب معینة من ھذا التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتوقع أن 

المالیة المعدة لألغراض أو حجبھا، بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات تحریفھایؤثر حذفھا أو 
العامة بناء على تلك البیانات المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة محددة".

من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة البنك.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

أھم السیاسات المحاسبیة2.4

التعامالت بالعمالت األجنبیة2.4.1
یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم تحویل 

من قبل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي والمعلنة 
مصرف سوریة المركزي. یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للبنك في بیان الدخل الشامل.

إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة والتي تمثل عملة التشغیل للبنك.

معلومات القطاع2.4.2
ات والعملیات التي تشترك معا في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر وعوائد قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجود-

تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة -

یة أخرى.بقطاعات تعمل في بیئات اقتصاد
.یتم توزیع التقاریر القطاعیة للبنك كما یلي: تجزئة، شركات، الخزینة-

تحقق اإلیرادات2.4.3
لكافة األدوات المالیة ) یتم تحقق إیرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة9وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالي رقم (

الفوائد على العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجیلھا بالتكلفة المطفأة. یتم اثبات إیراداتواألدوات المالیة المحددة بالقیمة 
الموجودات المالیة التي تحمل فائدة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر

) ھو السعر الذي یخصم المتحصالت النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر المتوقع EIRفعلي (). إن معدل الفائدة ال9المالیة رقم (
الفترة األقصر، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي.لألداة المالیة أو،

خصم أو عالوة عند االقتناء. یتم احتساب معدل الفائدة الفعلیة (وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعین االعتبار أي
لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. أفضل تقدیریعترف البنك بإیرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي یمثل

لدورة حیاة فرضھا على مراحل مختلفة، والخصائص األخرىومن ثم، یتم االعتراف بتأثیر أسعار الفائدة المختلفة المحتملة التي یتم
األصل (بما في ذلك الدفعات المسبقة، وفرض الغرامات والرسوم).

إذا تم تعدیل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدیة على الموجودات المالیة ألسباب غیر مخاطر االئتمان. یتم إثبات التعدیالت كإضافة 
أو طرح الفرق في إیرادات الفوائد. یتم إطفاء التسویة فیما بعد من للقیمة الدفتریة لألصل في بیان المركز المالي مع زیادةأو طرح

واإلیرادات المماثلة في بیان الدخل الشامل.خالل الفوائد

الفائدة واإلیرادات والمصروفات المماثلة2.4.3.1
الدخل الشامل فان بیانخالل من العادلة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل وبالقیمة

والمدینة على ھذه االدوات المالیة تقید بسعر الفائدة الفعلي.الفائدة الدائنة
وتتضمن )على سبیل المثال، خیارات الدفع المسبق(ان عملیة احتساب الفائدة تأخذ بعین االعتبار الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة 

افیة تتعلق بھذه األدوات المالیة بشكل مباشر وھي جزء ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي ولكنھا ال تمثل او تكالیف إضأي رسوم
خسائر ائتمانیة مستقبلیة.

عندما یتم تخفیض قیمة ھذه الموجودات المالیة او مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة من خالل خسائر تدني القیمة، فانھ یستمر 
یراد الفوائد باستخدام سعر الفائدة المعمول بھ لخصم التدفقات النقدیة المتوقعة ألغراض احتساب خسارة قیمة التدني.قیمة ااحتساب
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

تحقق اإلیرادات (تتمة)2.4.3

العموالت الدائنة2.4.3.2
:ت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما یليعموالالبنكحقق ی

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-

. منیةتؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على أساس الفترة الز
.وتشمل إیرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق االستثمار والرسوم األخرى اإلداریة واالستشاریة

العموالت الدائنة من تقدیم خدمات مالیة والمحققة عند تنفیذ عمل ھام-

یتم االعتراف بالعموالت . میلیعترف بالعموالت والرسوم كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لع
.المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفیذ الشروط المتفق علیھا في ھذا الخصوص

العموالت الدائنة التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من أداة مالیة-
االلتزام عموالت إصدار القروض وعموالت: جزءًا ال یتجزأ من أداة مالیة ما یليالبنكعتبرھا یتتضمن العموالت التي 

مع أي تكالیف (إن االعتراف بھذه العموالت . للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا من العموالت المتعلقة باالئتمان
بھا كإیرادات فوائد من خالل إجراء تعدیل على معدل االعترافیشكل جزءًا ال یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم ) إضافیة

. الفائدة الفعلي

توزیعات األرباح2.4.3.3
.باستالم الدفعات، والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین على التوزیعاتللبنكیتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق 

االعتراف األولي –األدوات الـمـالـیـة 2.4.4
تـاریـخ االعـتـراف2.4.4.1

لیة، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في تاریخ یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات الما
التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة. ویشمل ذلك الصفقات االعتیادیة: مشتریات أو أي المتاجرة 

اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانین أو اتفاقیات في السوق. مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل
عند للعمالءویعترف البنك باألرصدة المستحقة . عند تحویل األموال إلى حسابات العمالءیتم إثبات القروض والسلف للعمالء

.البنكإلى األموالتحویل 

القیاس األولي لألدوات المالیة2.4.4.2    

قیاسیتماألدوات.بإدارةالخاصاألعمالونموذجالتعاقدیةشروطھاعلىاألولياالعترافعندالمالیةدواتاألتصنیفیعتمد
أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمسجلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتباستثناء،العادلةبقیمتھامبدئیاً المالیةاألدوات
تختلفعندما.الصفقةبسعرالتجاریةالمدینةالذممقیاسیتم.المبلغمنالمعامالتتكالیفخصمأوإضافةیتمبحیث،الخسارة

ھواألول كمالیوماخسارةأوربحباحتسابالبنكقوم، یالمبدئياالثباتعندالمعاملةسعرعنالمالیةلألدواتالعادلةالقیمة
.أدناهموضح
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة 2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)االعتراف األولي –الـمـالـیـةاألدوات 2.4.4

الیوم األولخسارةربح أو 2.4.4.3

یمكنفقطمدخالتباستخدامتقییمأسلوبعلىالعادلةالقیمةوتعتمد،نشأتھاعندالعادلةالقیمةعنلألداةالمعاملةسعریختلفعندما
التيالحاالتفي.بیان الدخل الشاملفيالعادلةوالقیمةالمعاملةسعربینبالفرقیعترف البنك،السوقمعامالتفيحظتھامال

ویتمالعادلةوالقیمةالمعاملةسعربینالفرقاثباتتأجیلیتممدخالتھا،بعضمالحظةیمكنالنماذجإلىالعادلةالقیمةفیھاتستند
.المالیةباألداةاالعترافالغاءعندأوملحوظة،قابلةالمدخالتتصبحعندمافقطالدخلبیانفيھاباالعتراف الحقاً 

المالیةوالمطلوباتللموجوداتالقیاسفئات2.4.4.4

یتمالتعاقدیة، ووالشروطالموجوداتاألعمال إلدارةنموذجأساسعلى)الدینأدوات(المالیة الموجوداتیقوم البنك بتصنیف
:قیاسھا

المطفأةبالتكلفة-
اآلخرالشاملخالل الدخلمنالعادلةبالقیمة-
والخسارةخالل الربحمنالعادلةبالقیمة-

تصنیفللبنكویتاحالخسارة.أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةومشتقاتھالتجاریةمحفظتھوقیاسیقوم البنك بتصنیف
الثباتعدمحاالتمنجوھريبشكلالتقلیصأوالغاءإلىذلكأدىالخسارة، إذاأوالربحخاللمنعادلةالبالقیمةالمالیةاألدوات

.االعترافأوالقیاسفي

أوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةأوالمطفأةالمالیة، بالتكلفةوالضماناتالقروضالتزاماتعنالمالیة، عداالمطلوباتقیاسیتم
.المالیةوالمشتقاتالمتاجرةلغایاتاالحتفاظ بھایتمعندماالخسارة

المالیةوالمطلوباتالموجودات2.4.5

المطفأةبالتكلفةللعمالء واالستثمارات المالیةوالسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.4.5.1    

حالمنالمطفأةاألخرى بالتكلفةء واالستثمارات المالیةللعمالوالسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغبقیاسیقوم البنك فقط
:معاالتالیینالشرطینتحقق

التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلاألعمال بھدفنموذجضمنالمالیةاالحتفاظ بالموجودات-
للفائدةالنقدیةوالتدفقاتینالدأصلمدفوعاتتعتبرالتيالنقدیةالتدفقاتتواریختحددالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروط-

.القائمللمبلغ
.أدناهمبینةالشروطھذهتفاصیل
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةوالمطلوباتالموجودات2.4.5
(تتمة)المطفأةبالتكلفةاالستثمارات المالیةللعمالء ووالسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.4.5.1

األعمال نموذجتقییم2.4.5.1.1
أھدافھلتحقیقالمالیةالموجوداتإدارةكیفیةوجھأفضلعلىیعكسالذيالمستوىلىإاألعمال نموذجیقوم البنك بتحدید

.التجاریة

إلىویستندالمجمعةالمحفظةمستوىعلىتقییمھیتمحدة، ولكنىعلأداةكلأساسعلىبالبنكالخاصالعملنموذجتقییمال یتم
:مثلملحوظةعوامل

فيالعلیاالتنفیذیةلإلدارةوابالغھااألعمالنموذجضمنبھاالمحتفظالمالیةوالموجوداتاألعمالنموذجأداءتقییمكیفیة-
.البنك

بھایتمالتي، والطریقة)األعمالنموذجفيبھاالمحتفظالمالیةوالموجودات(األعمال نموذجأداءعلىتؤثرالتيالمخاطر-
المخاطرھذهإدارة

المدارةللموجوداتالعادلةالقیمةعلىبناءً التعویضكانالمثال، إذاسبیلعلى(األعمال مدیريتعویضبھایتمالتيالطریقة-
)المحصلةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتعلىأو

.البیعوتوقیتاالعتبار قیمةاألخذ بعینضرورة، معالبنكلتقییمقعالمتوالتكرار-

تحتالحالة" أو"سوأألاالحالة"ت سیناریوھاوضعدونمعقولبشكلمتوقعةسیناریوھاتاألعمال علىنموذجتقییمیعتمد
.االعتباربعین" الضغط

تصنیف، ال یقوم البنك بتغییرللبنكاألساسیةالتوقعاتعنتختلفبطریقةاالعتراف المبدئيبعدالنقدیةالتدفقاتتحقیقتمحالفي
تمالتيالمالیةالموجوداتتقییمعندالمعلوماتھذهبأخذتقوماألعمال، ولكنھانموذجفيبھاالمحتفظالمتبقیةالمالیةالموجودات

.الالحقةللفتراتحدیثاً شرائھا

للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتاختبار2.4.5.1.2
تجتازكانتإذامالتحدیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطلألدوات المالیة، یقوم البنك بتقییمالتصنیفعملیةبعدالحقةكخطوة
.للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتاختبار

األصل عمرمدىعلىیتغیراألولي وقداالعترافعندلألصل الماليعادلةالبالقیمةاالختبارھذالغرض"الدینأصل"یعّرف
.)خصم/ عالوةإطفاءأوالدینأصلدفعاتالمثال، تسدیدسبیلعلى(المالي

لأصمدفوعاتاختبارتقییملغایات.االئتمانومخاطرللنقودالزمنیةالقیمةفيتتمثلالقروضاتفاقیاتفيالفوائدعناصرأھمإن
المحددة، والفترةالمالیةللموجوداتالعمالتمثلصلةذوعواملواعتمادأحكامللفائدة، یقوم البنك بتطبیقالنقدیةوالتدفقاتالدین
.الفائدةسعرتحدیدفیھایتمالتي

غیرالتعاقدیةالنقدیةاتالتدفقفيالتقلباتأوللمخاطرالتعرضمنالحدمنتزیدالتيالتعاقدیةالشروطأخر، ال تؤديجانبمن
علىللفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتضمنتعاقدیةنقدیةتدفقاتوجودإلىاألساسیةاإلقراضباتفاقیاتالمرتبطة

.الخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتقیاسالحاالت، یتمھذهمثلفي. المستحقالمبلغ
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اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس 2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةوالمطلوباتالموجودات2.4.5

الخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةمالیةمشتقات2.4.5.2
:التالیةالثالثالخصائصفیھاخرى، یتوفرعقودمالیة، أوأدواتھيالمالیةالمشتقات

، أواألسعار، مؤشراألجنبيالصرفالسلعة، سعرالمالیة، سعراألداةالمحدد، سعرالفائدةسعرفيالتغیرنتیجةقیمتھتتغیر-
غیرماليغیرمتغیروجودحالةذلك، فيیكونأناخرى، شریطةمتغیراتاياالئتمان، أوومؤشراالئتمانيالتصنیف

.العقدفيلطرفمحدد
.السوقلعناصراألثرنفسلھایكونأنیتوقععقودأیةالمتوقعمنأقلبمبلغمبدئياستثمارمبدئي، اواراستثمال تتطلب-
.الحقمستقبليتاریخفيتسویتھایتم-

اآلخرالشاملخالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالدینأدوات2.4.5.3
منالعادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيلألدوات الدین(9) رقمالدولیةاليالمالتقاریرمعیاراألدوات بموجبھذهیقوم البنك بتطبیق

:التالیةالشروطتحققالشامل اآلخر عندخالل الدخل

بغرضاالحتفاظ بالموجوداتإلىیھدفأعماللنموذجوفقاً بھاتفظمح)الدینأدوات(المالیةالموجوداتتلككانتإذا-
.المالیةالموجوداتوبیععلیھاقدالمتعاالنقدیةالتدفقاتتحصیل

غیرالدینمبلغبأصلحصریاً متمثلةنقدیةلتدفقاتمحددةمواعیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطعنینشأكانإذا-
.علیھالمترتبةوالفوائدالمسدد

فيالتغیرمنوالخسائراألرباحتسجیلویتمةالعادلبالقیمةالشامل اآلخرخالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالدینأدواتقیاسیتم
األرباحفياألجنبیةالعمالتسعرفيوالتغیرالفوائدإیراداتإثباتیتمل. الشامالدخلبیانفياالعتراف بھاتمالتيالعادلةالقیمة

.المطفأةبالتكلفةقیاسھایتمالتيالمالیةالموجوداتفيالمتبعةالطریقةبنفسالخسائرأو

إلغاءحالةفي.أوالً صادر-أوًال الواردأساسعلىاستبعادھاالضمان، یتمنفسفياستثمارمنبأكثرالبنكیحتفظعندما
.الشاملالدخلبیان فيسابقاً بھاالمعترفالمتراكمةالخسائرأواألرباحتصنیفإعادةاالعتراف، یتم

اآلخرالشاملخالل الدخلمنلةالعادبالقیمةالملكیةحقوقأدوات2.4.5.4
الملكیةحقوقضمنبشكل غیر قابل لإللغاءاستثماراتھبعضتصنیفخیاراألحیانبعضفيللبنكاالعتراف األولي، یتاحعند

)32(رقمالدوليالمحاسبةمعیاربموجبالملكیةحقوقمتطلباتستوفيیعندمااآلخرالشاملخالل الدخلمنالعادلةبالقیمة
.حدةعلىأداةكلأساسعلىالتصنیفھذاتحدیدیتم. المتاجرةبغرضاالحتفاظ بھاال یتموالتيالعرض:األدوات المالیة

كإیراداتالخسارةأوالربحفياألرباحتوزیعاتإثباتیتم.الربحإلىھذهالملكیةحقوقأدواتمنوالخسائرالمكاسبتدویرال یتم
الحالة، یتمھذه، فياالدواتكلفةمنجزءالستردادالتوزیعاتمنالمتحصلیكنالدفع، مالمحقتإثباعندأخرىتشغیلیة

.القیمةانخفاضلتقییمالشامل اآلخر، وال تخضعالدخلضمنباالرباحاالعتراف 
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةوالمطلوباتتالموجودا2.4.5

الخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةمالیةومطلوباتموجودات2.4.5.5
یتمالعادلةبالقیمةالماليالمركزبیانفيالخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالمالیةوالمطلوباتالموجوداتتسجیلیتم

بالقیمةتصنیفھاتمالمالیةللمطلوباتالعادلةبالقیمةالتغیركانإذاباستثناءوالخسارةالربحفيلةالعادبالقیمةاالعتراف بالتغیر
االحتیاطيفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتھذهتسجیلیتمللبنك.االئتمان بمخاطرالتغیرنتیجةالخسارةأوخالل الربحمنالعادلة

المتكبدةأوالمتحققةالفوائدیراداتإ.الخسارةأوالربحإلىتدویرھاإعادةوال یتماآلخرلالشامخالل الدخلمنالخاصاالئتماني
الفائدةسعرالفوائد، باستخداممصروفاتأوإیراداتفيوالخسارةخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالمصنفةاألدوات المالیةمن

قیاسجب. یاألدوات المالیةمنال یتجزأجزءاً تشكلوالتيالمعاملةالیفوتكخصم/عالوةاالعتبار أياألخذ بعینالفعلي، مع
االعتراف یتم.التعاقدیةالفائدةأسعارباستخدامالخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتمنالمتحققةالفوائد
إثباتعندأخرىتشغیلیةكإیراداتالخسارةأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدواتمناألرباحتوزیعاتبإیراد
.السدادفيالحق

المستغلةغیرالقروضوسقوفاالعتمادوخطاباتالمالیةالضمانات2.4.5.6
.للقروضوسقوفائتمانوخطاباتمالیةضماناتیقوم البنك بإصدار

األولي،لالعترافالحقاً . ةوالتي ھي العالوات المستلمالعادلةبالقیمةالمالیةالبیاناتفيالمالیةالضماناتیتم االعتراف األولي ب
أو بقیمة بھالمعترفالمتراكماإلطفاءناقصعند االعتراف األوليبھالمعترفبالمبلغالضماناتالتزاماتیقوم البنك بأثبات
.المتوقعة أیھما أعلىةالخسائر االئتمانی

مدةعلىالثابتالقسطأساسعلىتالوالعموالرسومإیراداتبصافيالموحدالشاملالدخلبیانفيتلمةالمسالعالواتإثباتیتم
.الضمان

تمثل السقوف غیر المستغلة واالعتمادات المستندیة التزامات على البنك لتقدیم قرض بشروط محددة إلى العمیل خالل فترة االلتزام
.االئتمانیة المتوقعةائرالخسنطاقضمنالعقودھذهادراجویتم

االئتمانیة الخسارةمبلغبمعدلقیاسھاالحقاً للسوق، ویتمالفائدةأسعارمناقلبمسحوباتقروضالتزاماتیقوم البنك بإصدار
.المسجلةالمتراكمةاإلیراداتاجماليمنھامطروحاالمتوقعة

المالیةوالمطلوباتالموجوداتتصنیفإعادة2.4.6
الغاءأوباستحواذالبنكفیھاقومي یالتالحاالتاالعتراف األولي، باستثناءتاریخبعدالمالیةموجوداتھتصنیفك بإعادةال یقوم البن

ًا.أبدالمالیةالمطلوباتتصنیفإعادةوال یتم.قطاع أعمال معین
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

المالیةوالمطلوباتاالعتراف بالموجوداتإلغاء2.4.7
واألحكامالشروطفيالجوھريللتعدیلاالعتراف نتیجةالغاء2.4.7.1  

بحدللقروضوالبنودالشروطعلىالتفاوضإعادةحالفيالعمالءقروضالمالیة، مثلاالعتراف بالموجوداتیقوم البنك بإلغاء
تسجیلالغاء اإلعتراف إلى الحد الذي ال یتم فیھوخسائركأرباحاالعتراف بالفرقمع، جدیدةروضقباعتبارھاوجدولتھاكبیر

.االئتمانیة المتوقعةالخسائرقیاسغراضألاألولىالمرحلةفي،الجدیدةالقروضفیتصنویتم.القیمةفيانخفاضخسائر

:للعمیلالممنوحةالقروضغاءإلسیتمكانإذاماتقییمعندالتالیةالعواملالبنكأخذی
القرضعملةفيتغیر-
الملكیةفيمزایاتقدیم-
المقابلالطرففيتغیر-
فقطللفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتالختبارالمالیةاألداةاستیفاءعدمإلىأدىقدالتعدیلكانإذا-

.االعتراف بالقرضالغاءعنھینتجالنقدیة، الالتدفقاتعلىجوھريبشكلیؤثرالالتعدیلكانحالفي
انخفاضخسائرتسجیلیتملمالفعلي، ماالفائدةبسعرالمخصومةالنقدیةبالتدفقاتالتغیرنتیجةوخسائرأرباحیقوم البنك بتسجیل

.القیمةفي

جوھریةتعدیالت غیرناتجة عنسبابألاالعتراف إلغاء2.4.7.2   
المالیةالموجودات2.4.7.2.1

باستالمالبنكحقالغاء، عند)للبنكالمالیةالموجوداتمنجزءأوالمالیةالموجوداتمنجزءأو(المالیةالموجوداتالغاءیتم
الموجوداتتحویلتم كل من إذاالمالیةاالعتراف بالموجوداتبإلغاءًا یقوم البنك أیض.المالیةالموجوداتمنالنقدیةالتدفقات

.یخضع إللغاء االعترافلتحویوكان الالمالیة

ط إذا:فقالمالیةالموجوداتیقوم البنك بتحویل

المالیةالموجوداتمنالنقدیةالتدفقاتلتحصیلالتعاقدیةھحقوقبتحویلالبنكقام-
أو

تغییرأيدونملبالكاالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبدفعاتالتزاموجودافتراضالنقدیة، معالتدفقاتفيبحقوقھالبنكاحتفظإذا-
.المباشرالتمریراتفاقیةبموجبثالثطرفإلىجوھري

منالنقدیةالتدفقاتالستالمالتعاقدیةبالحقوقبموجبھاالبنكحتفظي یالتیالمعامالتتمثلالمباشرالتمریراتفاقیةإن
:التالیةالثالثةالشروطجمیعتحققثالث، عندطرفإلىالنقدیةالتدفقاتھذهبدفعاھالتزامتفترضالمالیة، ولكنھاالموجودات

السلفالمالیة، باستثناءالموجوداتمنالمبلغنفسحصلتقدتكنلمالمستفید، ماللطرفمبالغبدفعملزمغیرالبنك◄
.السوقبأسعارالمستحقةالفائدةإلىباإلضافةالمقرضللمبلغكاملاستردادفيالحقمعاألجلقصیرة

.المستلمللطرفالممنوحةاألسھماألصل بخالف رھنأوبیعللبنكال یمكن◄
االستثمارات جوھري، باستثناءتأخیرأيدونالمستفیدالطرفعنبالنیابةالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبتحویلالبنكلتزمی◄

طرفللالتحویلوتاریخحصیلالتتاریخبینللفترةالمستلمةالفوائدإیراداتذلكفيبماالمعادلالنقدأوالنقدفي
.المستفید
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةوالمطلوباتاالعتراف بالموجوداتإلغاء2.4.7
(تتمة)جوھریةتعدیالت غیرناتجة عنسبابألاالعتراف إلغاء2.4.7.2   
مة)(تتالمالیةالموجودات2.4.7.2.1

:االعتراف إذامن أجل إلغاءمؤھًال فقطالتحویلیعتبر

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایاجمیعبتحویلالبنكقام-
أو

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایاكافةنقلاالحتفاظ أو، دوناألصلعلىالسیطرةبنقلالبنكقام-

ممارسةفيالحقلھویكونمستقلثالثلطرفاألصل بالكاملببیعفيالحقالمستفیدطرفللكانإذافقطالملكیةنقلالبنكعتبری
.النقلعلىإضافیةقیودفرضدونطرفھمناإلجراءھذا

األصل فقطإثباتجوھري، یتمبشكلوالمخاطرالمزایااالحتفاظ بكافةاألصل دونعلىبالسیطرةباحتفاظھالبنكاستمرحالفي
وااللتزاماألصل المحولقیاسیتم. بھاالمرتبطةبااللتزاماتأیضاً البنكعترفیالحالة، ھذه، وفيباالستثمارالبنكخالل فترة

لألصل والمبلغالدفتریةبالقیمةالضماناتیقوم البنك بقیاسالبنك.بھاحتفظیالتيوااللتزاماتالحقوقیعكسأساسعلىبھالمتعلق
.نكالبقبلمندفعھالممكن

دفعھالمطلوببالمبلغاالستثمار، یقوم البنك بقیاس)كلیھماأو(الشراءخیارأوالمشترىاألصل المحولباستثمارالبنكاستمرإذا
العادلةبالقیمةاالستثمارباعترافالبنكستمریالعادلة، بالقیمةلألصل یقاسالشراءخیاركانإذا.الشراءإعادةعندالبنكقبلمن

.)أقلایھما(الشراءخیارأول المحوللألص

المالیةالمطلوبات2.4.7.2.2
أومختلفةبشروطالمقرضنفسقبلمنالمالیةالمطلوباتاستبدالعندااللتزام. منالبنكاعفاءعندالمالیةالمطلوباتالغاءیتم

یتم.جدیدبالتزامواالعتراف األصليلتزاملالكإلغاءالتعدیلھذامثلمعالتعاملجوھري، یتمبشكلالحاليااللتزامشروطتعدیل
.الخسارةأوالربحفيالمدفوعوالمبلغاألصليالمالياللتزامالدفتریةالقیمةبینالفرقإثبات

المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.4.8
االئتمانیة المتوقعةالخسائرل مبادئحوعامةنظرة2.4.8.1

منجوھريبشكلفي البنكللقروضالتدنيخسارةاحتسابطریقةتغییرإلى(9) رقملیةالماللتقاریرالدوليالمعیارتطبیقأدى
معیارحسبالخسارةتكبدعنداالعتراف بالخسارةمنبدالً مستقبلیةنظرةذاتاالئتمانیة المتوقعةالخسائرطریقةخالل نھج
لجمیعاالئتمانیة المتوقعةللخسائرالمخصصاتالبنك بتسجیل، یقوم 2018ي الثانكانون1 مناعتباراً ) 39(رقمالدوليالمحاسبة
وعقودالقروضالتزاماتمعمعاً والخسائر، خالل األرباحمنالعادلةبالقیمةبھاالمحتفظغیرالمالیةالدینوموجوداتالقروض
للتقاریرالدوليالمعیاربموجبالتدنيرالختباتخضعال الملكیةحقوقأدوات".األدوات المالیة"الیھاالمالیة، والمشارالضمان
).9(رقمالمالیة
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.4.8
(تتمة)االئتمانیة المتوقعةالخسائرل مبادئحوعامةنظرة2.4.8.1

ھناكیكنلمحال، وفياألصلعمرمدىعلىحدوثھااالئتمانیة المتوقعالخسائرعلىمانیة المتوقعةاالئتالخسائرمخصصیستند
12 لمدةاالئتمانیة المتوقعةالخسارةعلىالمخصصالحالة، یستندھذهاإلنشاء، وفيتاریخاالئتمان منمخاطرعلىملموستغیر
.شھراً 

االئتمانیة الخسائرمنجزءھيشھر12خالل االئتمانيللتعرضالتعثرباحتمالیةالمرجحةاالئتمانیة المتوقعةالخسارةإن
.التقریرتاریخمنشھر12خالل حدوثھایمكنالتيباألدوات المالیةفشلاحداثعناألصل الناتجةحیاةمدةعلىالمتوقعة

االئتمانیة والخسائراالئتمانيالتعرضعمرلكاملمتوقعةاالئتمانیة الالخسارةمنلكلاالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابیتم
األدوات طبیعةعلىبناءتجمیعيأساسعلىأوفرديأساسعلىإماشھراً 12خاللاالئتمانيللتعرضالتعثرباحتمالیةالمتوقعة

.للمحفظةالمالیة
تاریخمنملموسبشكلزادتقدالمالیةلألداةئتمان االمخاطركانتإذدوري، فیماتقییم، بشكلإلجراءسیاسةبوضعالبنكقام

.لألدوات المالیةالمتبقيالعمرمدىعلىالتعثرمخاطرفياالعتبار التغیرخالل األخذ بعین، مناألولياالعتراف 

ھوكماالثالثة،مرحلةوالالثانیةوالمرحلةاألولىالمرحلةإلىالمالیةالموجودات، یقوم البنك بتصنیفأعالهذكرماعلىبناءً 
:أدناهموضح

بناءً مخصص، یقوم البنك بتسجیلاألولىللمرةالمالیةاالعتراف األولي للموجوداتعند:األولىالمرحلة
تشمل. شھر12خالل االئتمانيللتعرضالتعثرباحتمالیةاالئتمانیة المتوقعةالخسائرلىع

.الثانیةالمرحلةمنتصنیفھاإعادةتمالتيالمالیةالموجوداتأیضاً األولىالمرحلة

االعتراف األولي، یقوم البنك تاریخاالئتمان منمخاطرفيمؤثرةزیادةحدوثعند:الثانیةالمرحلة
تتضمن.االئتمانيالتعرضعمرلكاملاالئتمانیة المتوقعةالخسارةمخصصبتسجیل
إعادةتماالئتمان والتيبمخاطرتحسنشھدتالتيالمالیةالموجوداتأیضاً الثانیةالمرحلة
.الثالثةالمرحلةمنتصنیفھا

االئتمانیة الخسارة، یقوم البنك باحتساب)التعثر(التدنيمفھومعلیھاینطبقالتيالقروض:الثالثةالمرحلة
.االئتمانيالتعرضعمرلكاملالمتوقعة

القیمةتخفیضمنھ، یتمجزءالقائم، أوالمبلغكاملاماالستردادمعقولةتوقعاتللبنكیتوفرال التيالمالیةللموجوداتبالنسبة
.المالیةللموجودات)جزئي(الغاءبمثابةویعتبر. المالیةللموجوداتالدفتریة

االئتمانیة المتوقعةالخسائراحتساب2.4.8.2
المتوقع، النقديالعجزلقیاسسیناریوھاتلعدةمرجحالالمتوسطعلىبناءً االئتمانیة المتوقعةالخسائریقوم البنك باحتساب

والتدفقاتللعقدوفقاً للبنكالمستحقةالنقدیةالتدفقاتبینالفرقھوالنقديالعجزن. إالفعالةالفائدةأسعارتقریبيبسعرمخصومة
.تحصیلھاالمتوقعالنقدیة
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)ات المحاسبیةأھم السیاس2.4

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.4.8
(تتمة)االئتمانیة المتوقعةالخسائراحتساب2.4.8.2

:التاليالنحوعلىالرئیسیةوالعناصراالئتمانیة المتوقعةالخسارةاحتسابآلیةتوضیحیتم

الممكنمنالتعثر. معینزمنيخالل أفقسدادالعنالتخلفالحتمالتقدیرھيالتعثراحتمالیةالتعثراحتمالیة◄
.التقییمخالل فترةمحددةفترةفيیحدثان

عنداالئتمانيالتعرض◄
التعثر

مستقبلي، معتاریخفيللتعثرالخاضعالقائمالمبلغتقدیرھوالتعثرعنداالئتمانيالتعرضإن
دفعاتذلكفيالتقریر، بماتاریخبعدالقائمالمبلغعلىالمتوقعةاالعتبار التغیراتبعیناألخذ 
التسھیالتمنالمتوقعةعقد، السحوباتضمنمجدولكانوالفائدة، سواءالدینأصلسداد

.المستحقةالدفعاتتأخیرالمستحقةبھا، والفائدةالملتزم

بافتراضالخسارةنسبة◄
التعثر

فيالتعثرفیھایحدثالتيالحالةفيالناشئةةللخسارتقدیرھيالتعثربافتراضالخسارةنسبة
المقرضیتوقعالذيوالمبلغالمستحقةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتبینالفرقتمثلوھي.معینوقت

التعرضمنمئویةكنسبةعنھاالتعبیریتمماعادة.حقیقیةضماناتوجودمنتحصیلھ
.التعثرعنداالئتماني

، األفضلالعادي، السیناریوالسیناریو(سیناریوھاتثالثةاالعتبار بعینأخذیالبنكالئتمانیة المتوقعة، فإناالخسائرتقدیرعند
بافتراضالخسارةالتعثر، ونسبةعنداالئتمانيالتعثر، التعرضاحتمالیةمنمختلفةباوزانمنھاكلویرتبطاألسوء).والسیناریو

.التعثر

المتعثرةالقروضمعالجةاحتمالیةذلكفيالمتعثرة، بماالقروضاستردادكیفیةعلىأیضاً المتعددةالسیناریوھاتتقییمیشتمل
.الضماناتبیعمنتحصیلھاالمتوقعالمبالغأوالضماناتوقیمة

العمرئتمان ھياالخسائرتحدیدفیھایتمالتيللفترةاألقصىالحداآلخرى، فإنالمتجددةاالئتمان والقروضبطاقاتباستثناء
.مسبقاً شرائھافيالقانونيالحقالبنكلدىیكنلممالألدوات المالیةالتعاقدي

الدفتریةالقیمةاجماليتعدیلمنالناتجةوالخسائراألرباحعنمنفصلبشكلعنھاواإلفصاحالقیمةفيالتدنيخسائراحتسابیتم
.المالیةللموجودات
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المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.4.8
(تتمة)االئتمانیة المتوقعةالخسائراحتساب2.4.8.2

:یليكماتتلخصاالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابآلیات

كجزءشھر12خالل االئتمانيللتعرضالتعثرمالیةباحتاالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابیتم:األولىالمرحلة◄
منالمخصصیقوم البنك باحتساب، وبالتالياألصلحیاةمدةعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمن

ھذهتطبیقیتم.التقریرتاریخبعداً شھر12خالل لألدوات المالیةتعثرحدوثاحتمالیة
مضروبةالتعثرعنداالئتمانيالتعرضمبلغعلىاً شھر12 لمدةالمتوقعةاالفتراضیةاالحتماالت

منلكلاالحتساب ھذاإجراءویتم.الفعليالفائدةبسعرمخصومةالتعثربافتراضالخسارةبنسبة
.أعالهموضحھو، كماالثالثةالسیناریوھات

عتراف األولي، یقوم البنك باحتساب عند حدوث زیادة مؤثرة بالمخاطر االئتمانیة من تاریخ اال:الثانیةالمرحلة◄
احتساب آلیةاالئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني، وتتماثل مخصص للخسارة

في ذلك استخدام السیناریوھات المختلفة، ولكن یتم ، بماأعالهالمخصص بنفس الطریقة الموضحة 
المالیة، ویتم خصم مبلغ األداةامل عمراستخدام احتمالیة التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر لك

العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي.

الخسارة، یقوم البنك باحتساب)التعثر(التدنيمفھومعلیھاینطبقالتيالمالیةللموجوداتبالنسبة:الثالثةالمرحلة◄
بالطریقةالمخصصاحتسابیةآلوتتماثل.االئتمانيالتعرضعمرلكاملاالئتمانیة المتوقعة

تراض التعثر فونسبة خسارة با100% نسبةالتعثراحتمالیةتحدیدالثانیة، ویتمبالمرحلةالمتبعة
في معظم األحیان.والثانیةاألولىأكبر من تلك المطبقة في المرحلتین 

القروضالتزامات◄
واالعتمادات

منمستغلةالغیرللمبالغاالئتمانيالتعرضعمرامللكاالئتمانیة المتوقعةالخسائرتقدیرعند
علىاستغاللھالمتوقعمنوالذيالمتبقيالجزءالقروض، یقوم البنك بتقدیرواعتمادات التزامات

للعجزالحالیةالقیمةعلىبناءً ذلكبعداالئتمانیة المتوقعةالخسائروتحتسب. المتوقعالعمرمدى
سیناریوھاتللثالثةالمرجحالمتوسطحسبالً كامالقرضمبلغاستغاللتملوكماالنقدي

والتسھیالتاالئتمانلبطاقاتبالنسبة.الفعليالفائدةبسعر، مخصومةاالحتسابفيالمستخدمة
االئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابالمستغلة، یتمغیروالمبالغالقروضتشملوالتيالمتجددة

االئتمانیة الخسائرتسجیل، یتمواالعتماداتالقروضاللتزاماتةبالنسب.القروضمعوعرضھم
.المخصصاتضمنالمتوقعة

اآلخرالشاملخالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینأدوات2.4.8.3
الدفتریةلقیمةاتخفضالاآلخرالشاملخالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینألدواتاالئتمانیة المتوقعةالخسائرإن

الذيللمخصصمساوياالعتراف بمبلغذلك، یتممنة. بدالً العادلبالقیمةتظھرالمالي، والذيالمركزبیانفيالمالیةللموجودات
تكلفةمعمتراكمتدنيكمبلغاآلخر، ویظھرالشاملالدخلفيالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتقیاستمحالفيینشأانیمكن

استبعادعندوالخسارةالربحإلىاآلخرالشاملالدخلفيبھاالمعترفالمتراكمةالخسائرتدویرإعادةیتم.الخسارةأوللربحابلةمق
.الموجودات
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.4.8
االئتمانیة المتجددةوالتسھیالتاالئتمان اقاتبط2.4.8.4

أو/ وإلغاءفیھاللبنكیحقوالشركات، والتيلألفراداالئتمانیة الممنوحةوالتسھیالتالبطاقاتمنعددالبنكمنتجاتتتضمن
بدالً تحسبالتعاقدي، ولكنھااألشعارلفترةلھااالئتمانیة المتعرضالخسائرمنالبنكحدیال .واحدیومبإشعارالتسھیالتتخفیض

وإجراءاتالسدادعنتخلفھالعمیل، واحتمالبسلوكالبنكتوقعاتتعكسفترةمدىعلىاالئتمانیة المتوقعةالخسائرتللكمن
.التسھیالتإلغاءأومنالحدتشملیمكن، والتيللبنكالمستقبلیةالمخاطرتخفیف

علىالمطبقةالتقییماتتشبھاالئتمانیة المتجددةللتسھیالتاالئتمانیة المخاطرفيرةمؤثزیادةوجودحولالمستمرالتقییمإن
.للعمیلاالئتمان الداخلیةدرجةفيتالالتحوعلىھذایعتمد.اآلخرىالقروض

.الفعالالفائدةسعراالئتمان ھولبطاقاتاالئتمانیة المتوقعةالخسائرلخصمالمستخدمالفائدةسعران

للمعلوماتمستقبلیةنظرة2.4.8.5
، وعلىكمدخالتالمستخدمةالمستقبلیةالمعلوماتمنمجموعةعلىالبنكیعتمداالئتمانیة المتوقعة، الخسارةاحتسابنموذجفي

:ال الحصرالمثالسبیل
المحلياإلجماليالناتجفيالزیادة-
البطالةمعدالت-
المركزيللبنكالفائدةمعدالت-

تاریخفيكماالسوقخصائصكافةعلىال تشتملقداالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابفيالمستخدمةالنماذجوالمدخالتان
.كبیرةاختالفاتوجودحالفيمؤقتةكتعدیالتاألحیانبعضفينوعیةتعدیالتاجراءلذلك، یتمنتیجة.المالیةالبیانات

الضماناتتقییم2.4.9
الضماناتللضمانات، مثلأشكالعدةوھناك.أمكنالضمانات، حیثمااالئتمان باستخداممخاطرمنیضالتخفیقوم البنك لغایات

المالیةغیرالموجوداتمنوغیرھاوالمخزونالقبضالمستحقةوالمبالغوالعقاراتاالعتمادوخطاباتالمالیةواألوراقالنقدیة
معیارحسباإلقراضاتفاقیاتفيالمستخدمةللضماناتالبنكقبلمنالمتبعةیةالمحاسبوالسیاسة.االئتمانیةالتحسیناتواتفاقیات

).39(رقمالدوليالمحاسبيمعیاربموجبھيكمانفسھاھي(9) رقمالمالیةللتقاریرالدولي

احتسابعلىللضماناتةالعادلالقیمةتؤثرولكنللبنك.الماليالمركزبیاناستردادھا، فيیتملمالضمانات، ماتسجیلال یتم
ومع.دوريبشكلتقییمھاإعادةویتماالعتراف األوليأدنى، عندعام، كحدبشكلتقییمھایتمللبنك.االئتمانیة المتوقعةالخسائر

.یوميبشكلتقییمھایتمالمالیةاألوراقأوكالنقدالمثالسبیلالضمانات، علىذلك، بعض

الموجوداتقیمةتقدیرویتم.كضمانبھاالمحتفظالمالیةالموجوداتلتقییمالنشطالسوقبیاناتنكالبیستخدم، ممكنحداقصىإلى
العقاري، بناءً الضمانالمالیة، مثلغیرالضماناتتقییمیتماألعمال.نماذجباستخدامنشطسوقلدیھالیساألخرى التيالمالیة
والبیانات المالیة المدققة ومصادر أخرى مستقلة.يالعقارالتقییماءخبرمثلخارجیةأطرافمنالمقدمةالبیاناتعلى
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(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

الضمانات التي آلت ملكیتھا للمصرف2.4.10
ال (9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليیارالمعحسبالمستردةالضماناتیخصفیماالبنكقبلمنالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتان

األصل المسترداستخداماألفضلمنكانإذاماتحدیدفيالبنكسیاسةتتمثل).39(رقمالدوليالمحاسبةمعیارمعمقارنةتختلف
االعتراف بھاویتمالثابتةالموجوداتفئةالىالبنكنشاطفياستخدامھاالمقررالموجوداتتحویلیتم.بیعھأوالبنكنشاطفي

الموجوداتفئةالىتحویلھایتمأفضلكخیاربیعھاالمقررللضماناتبالنسبة.أقلالدفتریة، ایھماالقیمةصافيأوالمستردةبالقیمة
تاریخفيمالیةالغیرللموجوداتالبیعتكلفةناقصاً العادلة، وبالقیمةبالنسبة للموجودات المالیةالعادلةبقیمتھاللبیعبھاالمحتفظ

.البنكسیاسةحسباالستحقاق
للضماناتالسكنیةالعقاراتتسجیللذلك، ال یتمنتیجة.المقترضین/ العمالءإلىالضماناتبیعمنفائضةأموالأيإرجاعیتم

.الماليالمركزبیانفيالمستردة

الدینإعدام2.4.11
ال تختلف(9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارحسبالدیناعدامصیخفیماالبنكقبلمنالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتان

عنالبنكتوقفعندفقطكليأوجزئيبشكلإماالمالیةالموجوداتاعدامیتم). 39(رقمالدوليالمحاسبةمعیارمعمقارنة
.االسترداد

مقابلتطبیقھایتمالتيالمخصصإلىكإضافةالفرقلجةمعاالمتراكمة، یتمالخسائرمخصصمنأكبرالمعدومالمبلغكانحالفي
.یةاالئتمانالخسائرمصروفالالحقة الىالمستردةالمبالغتسجیلیتم.الدفتریةالقیمةإجمالي

المعدلةالقروض2.4.12
الصعوباتنتیجةالمقترضلطلبكاستجابةالشروط األصلیة للقروض علىبعض التنازالت أو التعدیالت بإجراءیقوم البنك أحیاناً 

.للمقترضمالیةصعوباتوجودأولظھورنتیجةالقرضشروطالضمانات، یقوم البنك بتعدیلتحصیلاواستردادمنبدالً المالیة
مراقبةفيالبنكسیاسةتتضمن .)جدولة أو إعادة ھیكلة(جدیدةضوقرشروطعلىاالتفاقأوالسداددفعاتتمدیدالشروطتشملقد

بتعدیلالبنكقرار. إنالمستقبلیةالدفعاتتحصیلاستمرارضمانعلىالمساعدةأجلمنلمعاد التفاوض على شروطھا االقروض
یتعلقفیماخسارةاإلجراءاتھذهحددتحدة، إذاعلىحالةكلأساسعلىیتمالثالثةوالمرحلةالثانیةالمرحلةبینالتصنیف

.إلغائھاأوتحصیلھایتمحتىالثالثةالمرحلةضمنةمجدولضوركقوإدارتھاعنھااإلفصاحبالقرض، یتم

.االئتمانمخاطرفيمؤثرةزیادةھناككانإذاماتقییمالبنكعیدیالغائھا، یتماندونبنودھاتعدیلأوالقروضھیكلةإعادةعند
.تصنیفھافيالنظرویقوم البنك بإعادة
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة 2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

تحدید القیمة العادلة2.4.13
من أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على أساس التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الموضح 

أدناه:
عدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي أسعار السوق المدرجة (غیر الم1المستوى (-

ومطلوبات مماثلة.
): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي مستمدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من سوق ملحوظ. تتضمن ھذه 2المستوى (-

المعطیات عادة أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابھة.
ن معطیات لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ولكنھا غیر ملحوظة.): یتضم3المستوى (-

یقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموذجیة.
ذا كان ھناك ایة تحویالت بین یقوم البنك بتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة مالیة على أساس كل أداة على حدة، وتحدد فیما إ

مستویات التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.

النقد وما في حكمھ2.4.14
یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى البنك 

المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ التملك األصلي.المركزي واألرصدة لدى

الموجودات الثابتة2.4.15
یتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك الموجودات 

ط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات الثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نم
في التقدیر المحاسبي.

یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي، ال یتم 
ي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة:استھالك األراضي. فیما یل

سنة50مباني-
سنوات5أجھزة كمبیوتر-
سنوات7إلى 6مفروشات-
سنة34إلى 5معدات -
سنوات5تحسینات مباني-
سنوات5سیارات-

متوقعة من استخدامھ أو استبعاده. أیة أرباح أو یتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة
خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وقیمة األصل المستبعد.

التسجل ھذه األرباح أو الخسائر في بیان الدخل ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا.
یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.

الموجودات غیر الملموسة2.4.16
یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق ویكون من المرجح أن المنافع االقتصادیة 

.كالبنالمستقبلیة المتوقعة منھا سوف تتدفق إلى 
في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المقتناة في تجمیع األعمال 
ھي القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة. وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكلفة منزًال منھا أیة

لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.مخصصات
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(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

الموجودات غیر الملموسة (تتمة)2.4.16
سة التي لھا عمر یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملمو

زمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة 
تعدیالت على الفترات الالحقة. یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط إطفاء المنافع االقتصادیة 
المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تعالج مصاریف 

إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.
بت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي. فیما یلي یتم احتساب اإلطفاء بطریقة القسط الثا

األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة:
سنوات5إلى 1أنظمة الحاسوب والبرامج-

عقود اإلیجار2.4.17
جار أو یحتوي على إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في التحكم عند بدء العقد ما إذا كان ھذا العقد عبارة عن عقد إیالبنكیقّیم

في استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض.

كمستأجربنكال-
طریقة االعتراف والقیاس الفردي لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول البنكطبق ی

بالتزامات عقود اإلیجار لتسدید مدفوعات اإلیجار، وحق استخدام األصول والذي یمثل الحق البنكترف عیمنخفضة القیمة. 
باستخدام األصول موضوع العقد.

حق استخدام األصول)أ
بحق استخدام األصول في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یكون فیھ األصل موضوع العقد متوفرًا البنكعترف ی

منھا أي مجمع لالھتالك أو خسائر انخفاض القیمة المتراكمة، م). یتم قیاس حق استخدام األصول بالتكلفة، مطروحاً لالستخدا
ومعدلة بأي إعادة تقییم اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على مقدار التزامات اإلیجار المعترف بھا، 

منھا أي حوافز إیجار دفوعات اإلیجار التي دفعت عند أو قبل تاریخ البدء، مطروحاً والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، وم
مستلمة. یتم استھالك حق استخدام األصول على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر 

.لألصول، أیھما أقصر
.ویخضع حق استخدام األصول أیضا لخسائر انخفاض القیمة

التزامات عقود اإلیجار)ب
البنكبالتزامات عقود اإلیجار مقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یجب على البنكعترف یفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، 

دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة غیر مضمونة) 
منھا أي حوافز إیجار مستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع طروحاً م

سعر ممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد إلى حد دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار أیضاً 
.الخیار بإنھاء العقدللبنكت غرامات إنھاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإلیجار تبین أن ومدفوعاالبنكمارسھ یمعقول أن 

یتم إدراج مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات (إال في حال یتم كانت تتعلق بإنتاج 
لدفع.المخزون) في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى ا
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عقود اإلیجار (تتمة)2.4.17
البنك كمستأجر (تتمة)-

التزامات عقود اإلیجار (تتمة))ب
ن سعر الفائدة عند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، یستخدم البنك معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدء اإلیجار أل

الضمني في عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسھولة. بعد تاریخ البدء، یزید مبلغ التزامات عقود اإلیجار لیعكس تراكم الفائدة وینخفض 
و عند القیام بمدفوعات اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أ

تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار (على سبیل المثال، التغییرات في المدفوعات المستقبلیة الناتجة عن التغیر في 
المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید مدفوعات اإلیجار) أو تغییر في تقییم خیار شراء األصل موضوع العقد.

د اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمةج) عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقو
یطبق البنك إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل بالنسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل لدیھ (عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا 

یجار المتعلقة بأصول شھرًا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تطبق أیضًا إعفاء االعتراف بعقود اإل12
منخفضة القیمة. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار لإلیجارات قصیرة األجل وعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة 

كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

البنك كمؤجر-
المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل كعقود تأجیر یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال ینقل فیھا البنك بشكل جوھري جمیع

تشغیلي.

تدني قیمة الموجودات غیر المالیة2.4.18
یقوم البنك في تاریخ بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من ھذا 

ترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد یتم النوع، یقوم البنك بتقدیر المبلغ القابل لالس
االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد.

السابقة في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بھا في السنوات 
ألصل، عدا الشھرة، لم تعد موجودة أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، یقوم البنك بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك 

األصل.
یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد 

ال االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد.منذ
یتم عكس خسائر تدني قیمة الشھرة في فترات مستقبلیة.

الكفاالت المالیة2.4.19
ات مستندیة، كفاالت، وقبوالت ویتم االعتراف األولي من خالل نشاطھا االعتیادي یقوم البنك بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتماد

بالكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد االعتراف األولي، یتم قیاس التزام البنك 
ان الدخل الشامل وأفضل تقدیر بكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحًا منھ اإلطفاء المعترف بھ في بی

للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة، األكبر بینھما.
إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" في بیان الدخل 

القسط المحصل في بیان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل الشامل. یتم االعتراف ب
باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.

المخصصات2.4.20
ة ھذا یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على البنك ناتج عن حدث سابق، والكلفة الالزمة لتسوی

االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.4

ضریبة الدخل2.4.21
الضریبة الحالیة•

لطات یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) الس
الضریبیة باستخدام معدالت الضریبة (وقوانین الضریبة) الساریة فعًال بتاریخ بیان المركز المالي.

ضریبة الدخل المؤجلة•
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا 

بتاریخ بیان المركز المالي. المدرجة في البیانات المالیة
یتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي ال توجد فیھ أرباح 
ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب المؤجلة غیر
المعترف بھا بتاریخ كل بیان مركز مالي ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات 

الضرائب المؤجلة.
یتم تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة (أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول بھا كما 

یخ بیان المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند استحقاق الضرائب بتار
المؤجلة الدائنة. 

تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة المتعلقة 
للموجودات متوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة التي تسجل في بقیاس القیمة العادلة 

بیان الدخل الشامل. یتم تصنیف ھذه البنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا أو خسارتھا 
الضریبیة المؤجلة.

سھم العادیة توزیعات األرباح عن األ2.4.22
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي 

البنك. كما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي كحدث الحق.

التقاص 2.4.23
ین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي إذا كان ھناك حق یتم إجراء المقاصة ب

وأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس صافي المبلغ لتحقیق الموجودات قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.

المیزانیةحسابات خارج2.4.24
االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت بنود خارج البنكتسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات 

بیان المركز المالي، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندیة. ال تحسم من البنود 
ت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. المدرجة تح

محاسبة التحوط2.4.25
یستخدم البنك المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معینة 

یقوم البنك بتطبیق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة.
عملیة التحوط، یقوم البنك بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط، بما في ذلك طبیعة المخاطر، وھدف عند بدایة 

دارة المخاطر من استخدام التحوط، والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیة التحوط عند بدایة عملیة التحوط إستراتیجیة او
وخالل فترة سریانھا.
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عداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس اإل3

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

العائد على األسھم2.4.26
یحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة 

ة الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسھم العادیة وعدد المتوسط المرجح لألسھم د المخفف للسھم بتسویئخالل السنة. یتم تحدید العا
المخففة المحتملة.میع األسھم العادیة جالعادیة القائمة بأثر 

استخدام التقدیرات .3

ات إن إعداد البیانات المالیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات و ي البیان ة ف المطلوبات المالی
ا. ح عنھ ل أن تطرأ المفص ات المحتم ة وااللتزام دیالت المالی ھ تع تج عن د ین دیرات ق یات والتق ذه الفرض رتبط بھ د الم دم التأك إن ع

جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلیة.

ا مخاطر إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبل تج عنھ د ین ي ق ة والت ات المالی اریخ البیان ي ت دة ف ر المؤك یة لألحداث غی
رة  ة خالل الفت ات المالی ي البیان اھرة ف ات الظ ودات والمطلوب دة الموج ي أرص ة ف دیالت جوھری ى تع ؤدي إل ن أن ت ن الممك ة م ھام

ھي كما یلي:القادمة 

االستمراریةمبدأ3.1
د دى ق دیر م ك بتق ت إدارة البن دم قام ة ع ن حال رغم م ى ال تمراریة. وعل دأ االس اس مب ى أس ل عل ي العم تمرار ف ى االس ك عل رة البن

وارد  ھ الم ك لدی دة من أن البن ك متأك إن إدارة البن یقن المستقبلیة ف ة عدم الت ة السوریة وحال االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربی
دى الم ي الم ور الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل ف ة ام ة بأی ى درای إن اإلدارة لیست عل ك، ف ى ذل ستقبلي المنظور. وعالوة عل

اءً  ة جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكاً ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بن ات المالی داد البیان م إع د ت ھ، فق علی
على أساس مبدأ االستمراریة.

كمستأجرالبنك-ى خیارات التجدید واإلنھاء علالمتضمنةمدة عقود اإلیجار تحدید3.2
د اإلیجار البنكحدد ی د عق مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدی

د إذا كان من المؤكد على نحو معقول أنھ ستتم ممارسة ھذا الخیار، أو أیة فترات یغطیھا خیار  ان من المؤك إنھاء عقد اإلیجار، إذا ك
بشكل معقول أنھ لن تتم ممارسة ھذا الخیار.

تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم بالبنكیقومعدة عقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء. البنكلدى 
إن  ذلك ف د اإلیجار. وب اء عق د أو إنھ ار تجدی كممارسة خی ي تشكل حافزاً یالبن ع العوامل ذات الصلة الت ار جمی ي عین االعتب أخذ ف

دء، اقتصادیاً  اریخ الب د ت اء. بع د أو اإلنھ ة التجدی د یلممارس كعی ي البن ر ف ر أو تغیی دث كبی اك ح ان ھن ار إذا ك د اإلیج دة عق یم م تقی
دم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء (على سبیل الظروف التي تقع تحت سیطرتھا من الممكن أن یؤثر على قدرتھا على ممارسة أو ع

المثال، بناء تحسینات جوھریة أو تخصیصات كبیرة لألصل المؤجر).

لموجودات الثابتةلاإلنتاجیة األعمار3.3
ي االع د األخذ ف دیر بع ذا التق د ھ تم تحدی ة لحساب االستھالك. ی درة للموجودات الثابت ة المق ار اإلنتاجی دة تحدد اإلدارة األعم ار الم تب

استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.المتوقع فیھا
دما  دیل مخصص االستھالك المستقبلي عن تم تع ة. ی ة للموجودات الثابت ار اإلنتاجی ة األعم تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجع

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.تعتقد
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(تتمة)استخدام التقدیرات.3

القیمة العادلة لألدوات المالیة3.4
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ 

قیاس األدوات المالیة. 
عن طریق األسعار المعلنة أو التداول بیان المركز الماليالمالیة بتاریخ في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث 
حدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن ت

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5
اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات البنكیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة 

جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي بھا، النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا، باإلضافة الى تقدیر أي زیادة
باإلضافة الى األخذ بعین االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

ا بتعلیمات مصرف سوریة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھبحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقاً البنكقام 
المركزي.

المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب ) (األدوات المالیة): 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
الخسائر االئتمانیة المتوقعة

والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل ان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة
البنك عند تطبیق المعیار تتضمن ما یلي:

تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة:·
یتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخاطر 

نشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل فترة مالیة مع االئتمانیة منذ تاریخ
مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعملیات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.

واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان یتم تقییم الزیادة الجوھریة للمخاطر االئتمانیة مرة
على ثالثة عوامل. إذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعادة تصنیف األداة وبناءً 

:2الى المرحلة 1المالیة من المرحلة 

على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة مقارنة اطر االئتمانیة بناءً تحدید حدود لقیاس الجوھریة في المختم - 1
مع تاریخ نشأتھا.

ر في مراحل التصنیف أو اجراء التعدیالت بما یعكس وضع الزیادة یإضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغی- 2
الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.

بوجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة ) (األدوات المالیة) افتراضاً 9التقاریر المالیة الدولي رقم (یتضمن معیار - 3
یوم.30لألدوات المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

یة. ان طریقة تحدید على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المال3والمرحلة 2یعتمد التغییر بین المرحلة 
ھي مشابھة لطریقة تحدید حدوث التعثر للموجودات المالیة وفقاً 9رقمليلمعیار التقاریر المالیة الدوتعثر األدوات المالیة وفقاً 

(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس).39لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

ناریو:یقعة واستخدام أكثر من سعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتو·

اً  ة یجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوضاع الحالیة باإلضافة لألحداث المستقبلیة المتوقعة وفق ات موثوق لمعلوم
ام ن قیاس وتطبیق المعلومات المستقبلیة المتوقعة یتطلب من إداإعند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل مرحلة.  ك القی رة البن

باجتھادات جوھریة.
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(تتمة)استخدام التقدیرات.3

(تتمة)مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5

المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب ) (األدوات المالیة): 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
ة)(تتمالخسائر االئتمانیة المتوقعة

(تتمة)ناریویعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من س·

2والمرحلة 1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
تغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) لمخصص تدني التسھیالت االئتمانیة مصممة بناء على عوامل اقتصادیة م

والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.

ر االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي ئیتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسا
المتغیرة.

باستخدام السیناریوھات المرجحة 2والمرحلة 1اب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمرحلة ان في تقدیراتنا المستخدمة في حس
المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

ائدة ....). ان تغیرات یعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الف
الصعود والھبوط في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل ھذه السیناریوھات 

على تغیرات ھبوط إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

علق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم السیناریوھات یتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدیر والمت
المرجحة كل ثالثة أشھر. تطبق جمیع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

تعریف التعثر:·
ر بین المراحل یتماشى ویتفق مع ییم التغان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم في تقی

تعریف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانیة الداخلیة لدى البنك. التعثر غیر معرف من قبل المعیار، وھناك 
یوم فأكثر.90افتراض قابل للنقض بانھ التوقف عن الدفع لمدة 

العمر المتوقع:·
وقعة، یقوم البنك باألخذ بعین االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرھا عند قیاس الخسائر االئتمانیة المت

البنك معرضة لمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فیھا خیارات الدفع المقدم، 
على یالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناءً وخیارات التمدید. یتم قیاس العمر المتوقع لبعض التسھ

الفترة المعرض بھا البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى3.6
اضي متأصل في عملیاتھا. ونتیجة لذلك، یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التق

یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.
عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل البنك 

، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لھ، مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمالً 
یتم اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.

ًا من العوامل بما في ذلك لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عددونظراً 
المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج 

في ھذا الخصوص.

الموجودات الضریبیة المؤجلة3.7
غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف

الربح الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة 
الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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مركزيلسوریة امصرفنقد وأرصدة لدى 4
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

4,220,354,394      4,370,541,119نقد في الخزینة
12,937,793           10,934,056نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة (*)

8,328,302,756      5,278,496,799حسابات جاریة مع مصرف سوریة المركزي
1,237,147,502      1,460,720,211احتیاطي ودائع (**)

-                          (4,475,747)ینزل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
11,116,216,438    13,798,742,445

مؤقتًا نتیجة للظروف االستثنائیة التي تمر بھا مایقاف العمل فیھاتم نالذیادلب ودیرالزور ي فرعالموجود في النقدالرصیدیمثل(*)
مؤقتًا لحین زوال تلك ماالجمھوریة العربیة السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف العمل فیھ

لیرة سوریة خالل عام 1,980,000د الموجود في فرع دیر الزور بقیمة علمًا أنھ تم شطب النق،بعدھا إلى الخدمةاالظروف لیعود
بالعمالت األجنبیة وأرصدة لیرة سوریة2,653,040السوریة بقیمة أرصدة باللیرةدلب الذي یتكون منالیبقى الموجود في فرع 2019

أرصدة باللیرة السوریة بقیمة مقابل 2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 8,281,016السوریة بمبلغمقومة باللیرة
لكل من فرعي إدلب لیرة سوریة 8,304,753وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة بمبلغ لیرة سوریة4,633,040

.  2018كانون األول31كما في ودیر الزور 
لیرة سوریة كما في 12,937,793وریة مقابل لیرة س10,934,056مبلغ 2019كانون األول 31بلغ المخصص المكون بتاریخ 

.2018كانون األول 31
باستخدام المخصص 2019قام البنك خالل عام حیثوبحسب المعلومات المتوفرة لإلدارة، تبین حدوث الضرر في فرع دیر الزور، 

البنك مؤمن علیھا بالكامل ببولیصة تأمین . ومن الجدیر بالذكر أن كافة مكاتب وفروع المكون مقابل النقد الموجود في فرع دیر الزور
.ملیون یورو2تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره 

لى شكل ودائع من دون سوریة المركزي عمصرف) وفقًا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى **(
یرة سوریة ل1,460,720,211مبلغ2019كانون األول31سوریة المركزي كما في مصرففوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى 

الصادر بتاریخ 5938من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم %5نسبةوھو یمثل 
. إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ 2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,237,147,502مقابل 2011عام یار لأ2

خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

التصنیف اإلئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:فئاترصدة لدى مصرف سوریة المركزي حسب ألاإن توزیع إجمالي 
رضھا)(معاد ع20192018

االجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,739,217,0109,565,450,258--6,739,217,010مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
6,739,217,010--6,739,217,0109,565,450,258

خالل السنة كانت كما یلي:لدى مصرف سوریة المركزيواألرصدةالنقد إن الحركة الحاصلة على
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,565,450,258--9,565,450,258(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
1,155,373,996--1,155,373,996األرصدة الجدیدة
(3,976,634,681)--(3,976,634,681)األرصدة المسددة

)4,972,563(--)4,972,563(تعدیالت فروقات أسعار صرف
6,739,217,010--6,739,217,010السنةرصید نھایة 
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(تتمة)سوریة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف4

ھي كما یلي:المركزيةمصرف سوریألرصدة لدى لنقد واإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ل
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----(معاد عرضھا)2019ون الثانيكان1كما في 
4,473,077--4,473,077للسنةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

2,6702,670تعدیالت فروقات أسعار الصرف
4,475,747--4,475,747السنةرصید نھایة 

أرصدة لدى المصارف5
المجموعمصارف خارجیةمصاریف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019
686,818,658224,440,823911,259,481حسابات جاریة وتحت الطلب

2,364,812,4343,387,015,0005,751,827,434أشھر أوأقلأثالثةودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
)12,790,136((45,964))12,744,172(ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

3,038,886,9203,611,409,8596,650,296,779

(معاد عرضھا)2018
540,504,9091,782,697,9532,323,202,862حسابات جاریة وتحت الطلب

2,338,130,0931,130,711,6003,468,841,693أشھر أوأقلأثالثةودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
(1,246,082)(645,836)(600,246)ل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةینز

2,878,034,7562,912,763,7175,790,798,473

مقابللیرة سوریة 911,259,481مبلغ2019كانون األول 31في كما بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 
.2018كانون األول 31ي لیرة سوریة كما ف2,323,105,649

التصنیف اإلئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:فئاتلدى المصارف حسب األرصدةإن توزیع إجمالي 

(معاد عرضھا)20192018
اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,020,731,5312,954,618,620--4,020,731,531متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة
2,642,355,3842,837,425,935--2,642,355,384الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض

6,663,086,915--6,663,086,9155,792,044,555
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(تتمة)أرصدة لدى المصارف5

كانت كما یلي:خالل السنةلدى المصارفاألرصدةكة الحاصلة على إن الحر

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,792,044,555--5,792,044,555(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
2,779,941,230--2,779,941,230ة الجدیدةاألرصد

(1,905,150,284)--(1,905,150,284)األرصدة المسددة
)3,748,586(--)3,748,586(تعدیالت فروقات أسعار صرف

6,663,086,915--6,663,086,915السنةرصید نھایة 

:ھي كما یليلألرصدة لدى المصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,246,082--1,246,082(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
11,544,054--11,544,054للسنةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

--تعدیالت خالل السنة وفروقات أسعار الصرف
12,790,136--12,790,136السنةرصید نھایة 

إیداعات لدى المصارف6
المجموعمصارف خارجیةمصاریف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019
50,532,400,00050,532,400,000-ثر من ثالثة أشھر)إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أك

(7,268,818)(7,268,818)-ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
50,525,131,18250,525,131,182-المجموع

معاد عرضھا)و(2018
44,145,000,00044,145,000,000-)إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر

(20,703,980)(20,703,980)-ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
44,124,296,02044,124,296,020-المجموع

التصنیف اإلئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:فئاتإن توزیع إجمالي اإلیداعات لدى المصارف حسب 
(معاد عرضھا)20192018

اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

50,532,400,00044,145,000,000--50,532,400,000متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة
50,532,400,000--50,532,400,00044,145,000,000
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(تتمة)إیداعات لدى المصارف6
خالل السنة كانت كما یلي:لدى المصارفاإلیداعات أرصدةإن الحركة الحاصلة على

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

44,145,000,000--44,145,000,000(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
6,387,400,000--6,387,400,000األرصدة الجدیدة

----تعدیالت فروقات أسعار صرف
50,532,400,000--50,532,400,000السنةرصید نھایة 

كما یلي:لمصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لالیداعات لدى ا

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20,703,980--20,703,980(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
(13,435,162)--(13,435,162)للسنةالخسائر االئتمانیة المتوقعة استرداد صافي 

----أسعار الصرفوفروقاتالسنةتعدیالت خالل 
7,268,818--7,268,818السنةرصید نھایة 

نیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتما7
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات الكبرى
12,258,085,9307,975,530,876قروض وسلف

330,647,537251,272,324سندات محسومة (*)
6,874,3525,660,331دائن صدفة مدین

الشركات الصغیرة والمتوسطة
4,442,883,0361,666,243,884قروض وسلف

28,945,982- سندات محسومة (*)
2,770,3841,510,184دائن صدفة مدین

األفراد
209,965,55753,515,617قروض وسلف

522,258594,086دائن صدفة مدین
13,6123,481بطاقات ائتمان

القروض العقاریة
742,978,498351,452,282قروض عقاریة

17,994,741,16410,334,729,047المجموع

ینزل:
(1,539,307,758))1,456,895,145(مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

(1,788,522,890))2,241,982,756(فوائد معلقة (محفوظة)
14,295,863,2637,006,898,399صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

مقابل 2019كانون األول 31یة كما في لیرة سور5,956,914(*) الرصید صافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدمًا البالغة 
. 2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 873,870

من %20.91لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 3,761,845,152)المرحلة الثالثة(بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة 
، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر 2019األول كانون31رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في 

. 2018كانون األول 31كما في %33.93لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 3,506,581,551العاملة (المرحلة الثالثة) 

لیرة سوریة، أي ما 1,519,862,396 بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة بعد تنزیل الفوائد المعلقة
، في 2019كانون األول 31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقةمن رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة%9.65نسبتھ 

یة، یرة سورل1,718,058,661 حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة بعد تنزیل الفوائد المعلقة
.2018كانون األول 31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقةمن رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة%20.1أي ما نسبتھ 

كانون األول 31لیرة سوریة كما في 19,500,000)المرحلة الثالثة(بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة 
.2018كانون األول31و 2019

یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل السنة

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,032,025,930796,121,5663,506,581,55110,334,729,047)معاد عرضھا(2019كانون الثاني 1الرصید في 
21,700,606,284743,382,836582,024,86323,026,013,983التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)15,365,431,727()317,336,856()1,179,896,277()13,868,198,594(التسھیالت المسددة خالل السنة

-)8,856,183()359,608,125(1368,464,308حلة المحول إلى المر- 
--660,320,906)660,320,906(2المحول إلى المرحلة - 
-1,916-)1,916(3المحول إلى المرحلة - 

خارج بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
(570,139)(570,139)--المركز المالي 

13,572,575,106660,320,9063,761,845,15217,994,741,164رصید نھایة السنة

(معاد عرضھا)2018
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,734,133,155159,690,0882,922,088,2146,815,911,457)معاد عرضھا(2018كانون الثاني1الرصید في 
10,961,353,334973,118,303412,991,13212,347,462,769السنةالتسھیالت الجدیدة خالل 
(8,828,553,076)(21,478,873)(721,634,933)(8,085,439,270)السنةالتسھیالت المسددة خالل 

-(4,927,000)(212,059,493)1216,986,493المحول إلى المرحلة - 
--600,660,842(600,660,842)2المحول إلى المرحلة - 
-198,000,181(3,653,241)(194,346,940)3المحول إلى المرحلة - 

خارج بیان مشطوبة أو محولة إلى بنوددیون
(92,103)(92,103)--المركز المالي 
6,032,025,930796,121,5663,506,581,55110,334,729,047السنةرصید نھایة 
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة:

:فیما یلي تفاصیل حركة مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةریةلیرة سو

(معاد كانون الثاني 1الرصید في 
449,64788,535,7381,450,322,3731,539,307,758عرضھا)

-)39,888()1,348,694(11,388,582المحول إلى المرحلة -
--17,807,566)17,807,566(2المحول إلى المرحلة -
-1,916-)1,916(3إلى المرحلة المحول-

المستخدم من المخصص (دیون 
مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 

(570,139)(570,139)--المركز المالي)
)81,842,474()40,305,722()87,187,044(45,650,292الخسائر اإلئتمانیة للسنة استرداد صافي 

29,679,03917,807,5661,409,408,5401,456,895,145السنةرصید نھایة 

(معاد عرضھا)2018
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد 2018كانون الثاني 1الرصید في 
1,354,01956,0461,361,541,7321,362,951,797عرضھا)

-(13)(2,333)12,346المحول إلى المرحلة -
--76,459,294(76,459,294)2المحول إلى المرحلة -
-79,954,041(2,611,970)(77,342,071)3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون 
مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 

لمالي)المركز ا
--(29,769)(29,769)

152,894,64714,634,7018,856,382176,385,730صافي الخسائر اإلئتمانیة للسنة
449,64788,535,7381,450,322,3731,539,307,758السنةرصید نھایة 

الفوائد المعلقة:
تتلخص حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:

رضھا)(معاد ع20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,788,522,8901,389,368,353كانون الثاني1الرصید في 
476,648,152404,749,691یضاف: فوائد معلقة مستحقة

(5,547,360)(22,678,234)یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
(47,794)(510,052)معلقة تم شطبھا یطرح: فوائد 

2,241,982,7561,788,522,890كانون األول31ي الرصید ف
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7
الشركات الكبرى:

إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للشركات حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:
(معاد عرضھا)20192018

اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةة الثانیةالمرحلالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,897,127,9033,511,890,904--2,897,127,903مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
4,690,651,555589,894,156--4,690,651,555متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة

1,331,390,562706,211,547-793,009,929538,380,633الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
3,676,437,7993,676,437,7993,424,466,924--متعثر/ غیر عاملة

8,380,789,387538,380,6333,676,437,79912,595,607,8198,232,463,531

:في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الكبرى خالل السنةیوضح الجدول التالي التغیر 
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

معاد (2019كانون الثاني 1الرصید في 
4,101,785,060706,211,5473,424,466,9248,232,463,531)عرضھا

12,832,109,510186,673,832562,714,03013,581,497,372التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)9,218,353,084()310,743,155()715,528,547()8,192,081,382(التسھیالت المسددة خالل السنة

-- )177,356,832(1177,356,832المحول إلى المرحلة - 
--538,380,633)538,380,633(2المحول إلى المرحلة - 
-- -- 3المحول إلى المرحلة - 

خارج بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
- - --المركز المالي 

8,380,789,387538,380,6333,676,437,79912,595,607,819رصید نھایة السنة

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الكبرىالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد نون الثاني كا1الرصید في 
295,18988,406,2321,399,140,0361,487,841,457عرضھا)

--)1,161,083(11,161,083المحول إلى المرحلة -
--17,020,305)17,020,305(2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون 
بنود خارج بیان مشطوبة أو محولة إلى

----المركز المالي)
)89,225,013()37,718,661()87,245,149(35,738,797الخسائر اإلئتمانیة للسنة استرداد صافي 

20,174,76417,020,3051,361,421,3751,398,616,444السنةرصید نھایة 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیةإ

2019كانون األول 31

47

(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7
الشركات الصغیرة والمتوسطة:

اني الداخلي للبنك ھي كما یلي: إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوسطة حسب فئات التصنیف االئتم
(معاد عرضھا)20192018

اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةریةلیرة سولیرة سوریة

1,131,575,6051,080,119,630-1,116,292,76515,282,840مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
2,489,138,718540,703,121--2,489,138,718متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة

750,941,3076,129,511-644,283,874106,657,433الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
73,997,79073,997,79069,747,788--متعثر/ غیر عاملة

4,249,715,357121,940,27373,997,7904,445,653,4201,696,700,050

:طة خالل السنةیوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوس
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

معاد (2019كانون الثاني 1الرصید في 
1,537,051,76989,900,49369,747,7881,696,700,050)عرضھا

8,074,153,104556,709,00417,903,2438,648,765,351خالل السنةالتسھیالت الجدیدة 
)5,899,811,981()5,013,076()464,358,204()5,430,440,701(التسھیالت المسددة خالل السنة

-)8,640,165()182,251,293(1190,891,458المحول إلى المرحلة - 
--121,940,273)121,940,273(2المحول إلى المرحلة - 
-- -- 3المحول إلى المرحلة - 

خارج بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
- - --المركز المالي 

4,249,715,357121,940,27373,997,7904,445,653,420رصید نھایة السنة

:الصغیرة والمتوسطةتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات للالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد كانون الثاني 1الرصید في 
68,289129,50643,995,01344,192,808عرضھا)

-)39,756()187,611(1227,367المحول إلى المرحلة -
--787,261)787,261(2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون 
مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 

----بیان المركز المالي)
6,488,475)2,130,634(8,561,00458,105ة للسنةصافي الخسائر اإلئتمانی

8,069,399787,26141,824,62350,681,283السنةرصید نھایة 
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7
األفراد:

ھي كما یلي:إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة لألفراد حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك 
(معاد عرضھا)20192018

اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

177,650,20725,939,012--177,650,207مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
1,067,44815,807,333--1,067,448ئتمانیة / عاملةمتوسط الجودة اإل

-20,374,209--20,374,209الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
11,409,56311,409,56312,366,839--متعثر/ غیر عاملة

199,091,864-11,409,563210,501,42754,113,184

:لتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة لألفراد خالل السنةیوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة ا

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

معاد (2019كانون الثاني 1الرصید في 
41,736,8199,52612,366,83954,113,184)عرضھا

1,407,590202,751,245-201,343,655التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)45,792,863()1,580,625()9,526()44,202,712(التسھیالت المسددة خالل السنة

-)216,018(-1216,018المحول إلى المرحلة - 
----2المحول إلى المرحلة - 
-1,916-)1,916(3رحلة المحول إلى الم- 

خارج بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
)570,139()570,139(--المركز المالي 

11,409,563210,501,427-199,091,864رصید نھایة السنة

:شرة الممنوحة لألفرادللتسھیالت االئتمانیة المباالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد كانون الثاني 1الرصید في 
7,187,3247,193,840-6,516عرضھا)

-)132(-1132المحول إلى المرحلة -
----2المحول إلى المرحلة -
-1,916-)1,916(3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون 
مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 

)570,139()570,139(--المركز المالي)
)410,540()456,427(-45,887الخسائر اإلئتمانیة للسنة استرداد صافي 
6,162,5426,213,161-50,619السنةنھایة رصید
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

القروض العقاریة:
إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للقروض العقاریة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي: 

(معاد عرضھا)20192018
اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

226,997,333281,208,646--226,997,333مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
452,794,78670,243,636--452,794,786متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة

-63,186,379--63,186,379الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
-----متعثر/ غیر عاملة

742,978,498--742,978,498351,452,282

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للقروض العقاریة خالل السنة
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةألولىالمرحلة ا
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

معاد (2019كانون الثاني 1الرصید في 
351,452,282- - 351,452,282)عرضھا

593,000,015- - 593,000,015التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)201,473,799(- - )201,473,799(مسددة خالل السنةالتسھیالت ال

-- - - 1المحول إلى المرحلة - 
--- - 2المحول إلى المرحلة - 
-- -- 3المحول إلى المرحلة - 

خارج بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
- - --المركز المالي 

742,978,498- - 742,978,498رصید نھایة السنة

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للقروض العقاریةالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 
2019

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد كانون الثاني 1رصید في ال
79,653--79,653عرضھا)

----1المحول إلى المرحلة -
----2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون 
مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج بیان 

----المركز المالي)
1,304,604--1,304,604اإلئتمانیة للسنة صافي الخسائر

1,384,257--1,384,257السنةرصید نھایة 
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موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة8
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة:

20,806,437,847    15,740,096,273سندات دین 

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة:
- 695,598,630شھادات إیداع (*)

(33,522,829)          (5,833,915)مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (**)
20,772,915,018    16,429,860,988المجموع

تحلیل السندات 
18,626,437,847    16,435,694,903ذات عائد ثابت

2,180,000,000      - ذات عائد متغیر
(33,522,829)          (5,833,915)مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (**)

20,772,915,018    16,429,860,988المجموع

حسب الجدول التالي:%3.40سنوي وسطيمعدل عائدإن الموجودات بالتكلفة المطفأة ھي عبارة عن استثمارات في سندات دین ب

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریةتاریخ االستحقاقمعدل الفائدة %جھة اإلصدار

- 4.502020695,598,630%دول
2,195,478,440      - 6.662019%بنوك
2,180,000,000      - 2019متغیربنوك
2,181,505,739      - 4.632019%بنوك
896,309,533         3.202020876,907,402%دول
2,185,087,767      - 2.762019%بنوك
874,866,613         - 2.872019%بنوك
2,182,898,441      2.6820202,181,325,423%بنوك
658,823,342         3.422021656,809,575%بنوك
2.1220216,781,635,8226,797,848,604%دول
653,619,368         - 3.002019%بنوك
- 3.0320244,360,000,000%بنوك
- 2.682022883,418,051%بنوك

16,435,694,903    20,806,437,847

شھادات إیداع تم شراؤھا بقیمة 2019كانون األول 31(*) یمثل رصید الموجودات المالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة كما في 
المواصفات التالیة :حسب2019شباط 21بتاریخ لیرة سوریة668,500,000اسمیة مخصومة تبلغ 

اسم المصدر: بنك سوریة المركزي
نوع السند: شھادات إیداع
لیرة سوریة700,000,000القیمة األسمیة للسندات: 

%4.5معدل الخصم: 
سنوي%4.5معدل الفائدة: 

2020شباط 20تاریخ االستحقاق: 
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(تتمة)موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة8
التصنیف اإلئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:فئاتدات المالیة بالتكلفة المطفأة حسب إن توزیع إجمالي الموجو

(معاد عرضھا)20192018
اإلجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,477,234,4526,797,848,604--7,477,234,452مانیة / عاملةمرتفع الجودة اإلئت
7,424,743,47312,453,456,368--7,424,743,473متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة

1,533,716,9781,555,132,875--1,533,716,978الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
16,435,694,903--16,435,694,90320,806,437,847

ھي كما یلي:أرصدة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأةعلىإن الحركة الحاصلة

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20,806,437,847--20,806,437,847(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1كما في 
5,912,272,000--5,912,272,000شراء موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(10,246,000,000)(10,246,000,000)استحقاق موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
فروقات خالل السنة وتعدیالتتعدیالت

)37,014,944(--)37,014,944(أسعار صرف
16,435,694,903--16,435,694,903السنةیة رصید نھا

ھي كما یلي:(**) إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

33,522,829--33,522,829(معاد عرضھا)2019كانون الثاني 1كما في 
(27,688,914)--(27,688,914)للسنةالخسائر االئتمانیة المتوقعة استرداد صافي 

----وفروقات أسعار الصرفالسنةتعدیالت خالل 
5,833,915--5,833,915السنةرصید نھایة 

ت ثابتة موجودا9

ستھالك ھي كما یلي:لغرض حساب االالثابتة إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات 
سنة50مباني-
سنوات5أجھزة كمبیوتر-
سنة34إلى 5معدات -
سنوات7إلى 6مفروشات-
سنوات5تحسینات مباني-
سنوات5سیارات-

حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل كما أن األراضي ال تستھلك.ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ
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(تتمة)الموجودات الثابتة9

المجموعسیاراتتحسینات مبانيمفروشاتمعداتأجھزة كمبیوتراألراضيمباني2019
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
1,728,751,27614,180,611356,476,940227,359,468108,832,857121,260,7617,704,2002,564,566,113كانون الثاني                         1كما في 

40,358,719- 8,627,00026,481,4605,206,00044,259- - اإلضافات
353,029,503- 16,727,700- - 152,454,890- 183,846,913التحویالت

)85,198,068(- (47,764,134)(8,870,419)(18,973,264)(9,590,251)- - ستبعاداتاال
1,912,598,18914,180,611507,968,579234,867,664105,168,43890,268,5867,704,2002,872,756,267كانون األول31كما في 

اإلستھالك المتراكم
226,014,397133,644,42978,675,071106,193,3087,704,200829,390,629- 277,159,224كانون الثاني1كما في 

120,226,958- 52,631,88722,622,3984,367,9564,280,530- 36,324,187استھالك السنة
)78,576,002(- (47,657,153)(6,488,798))15,359,961((9,070,090)- - استبعادات

269,576,194140,906,86676,554,22962,816,6857,704,200871,041,585-313,483,411كانون األول 31كما في 

دفعات لشراء موجودات ثابتة
40,630,649- 8,718,200- - - - 31,912,449كانون الثاني 1كما في 

619,826,785- 11,159,500- 361,774,17038,578,825- 208,314,290اإلضافات
)353,029,503(- )16,727,700(- - (152,454,890)- (183,846,913)التحویالت

307,427,931-3,150,000-209,319,28038,578,825-56,379,826كانون األول 31كما في 

مة الدفتریةصافي القی
2,309,142,613-1,655,494,60414,180,611447,711,665132,539,62328,614,20930,601,901كانون األول 31كما في 
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الموجودات الثابتة (تتمة)9

المجموعسیاراتتحسینات مبانيمفروشاتمعداتأجھزة الكمبیوتراألراضيمباني(معاد عرضھا)2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةرة سوریةلی

التكلفة
1,702,430,31314,180,611320,243,353214,227,26894,592,857114,010,2267,704,2002,467,388,828كانون الثاني                         1كما في 

32,562,777-7,155,2274,989,20014,240,0002,337,500-3,840,850اإلضافات
64,614,508-4,913,035-29,078,3608,143,000-22,480,113التحویالت

1,728,751,27614,180,611356,476,940227,359,468108,832,857121,260,7617,704,2002,564,566,113كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم
173,952,446115,514,97976,123,787104,564,8727,704,200721,647,428-243,787,144كانون الثاني 1كما في 

107,743,201-52,061,95118,129,4502,551,2841,628,436-33,372,080استھالك السنة
226,014,397133,644,42978,675,071106,193,3087,704,200829,390,629-277,159,224كانون األول 31كما في 

لشراء موجودات ثابتةدفعات 
40,178,360----29,078,360-11,100,000كانون الثاني 1كما في 

65,066,797-13,631,235-8,143,000--43,292,562اإلضافات
)64,614,508(-)4,913,035(-)8,143,000()29,078,360(-)22,480,113(التحویالت

40,630,649-8,718,200----31,912,449كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
1,775,806,133-1,483,504,50114,180,611130,462,54393,715,03930,157,78623,785,653كانون األول 31كما في 
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الموجودات الثابتة (تتمة)9

دره  اً وق ة مبلغ ي الخدم ت ف ا زال ل وم ة بالكام ا الدفتری م استھالك قیمتھ 271,462,620بلغت تكلفة الموجودات الثابتة للبنك التي ت
.2018كانون األول31لیرة سوریة كما في 315,745,443بلغ قدره مقابل م2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 

اً في دى نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقت روع ل خمسة ف
كمالبنك وھ ب، وذل ور، وفرع ادل ب الشھبا، فرع یعف زور، فرع حل ر ال رع دی ة مصرف فرع حمص، ف ى موافق د الحصول عل بع

م 3268/161سوریة المركزي رقم  ة رق م 2479/161والموافق ة رق ا لحین زوال الظروف 804والموافق ا مؤقت ى إیقافھ /ل أ عل
یة بشكلمامل مؤقتاً في فرعین لدى البنك وھاالستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضا تعلیق الع فرع درعا وفرع حلب المنش

سبعة فروع. مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة 

اریخ دیر الزورالضرر في فرع تبین أن حدوث م تنظیم ضبط شرطة بت ث ت اً، حی ة 2019شباط 21قد أصبح قائم ائج النھائی بالنت
ث  ھ. حی ع للضرر وحجم ین أن جمی ةالموجدواتتب اني الثابت دا المب زورالموجودة في فرع ع ر ال اً أن دی د تعرضت للضرر علم ق

ام صافي قیمتھا الدفتریة بلغت  غ 2019خالل ع ام 5,326,455مبل ذ ع ك من ام البن رة سوریة. ق ل 2013لی ة بكام بتشكیل مؤون
ةلموجوداتلالقیمة الدفتریة شطب صافي 2019، وتم خالل عامدیر الزورالموجودة في فرع الثابتةالموجودات اني الثابت دا المب ع

بالمؤونات المكونة.دیر الزورع في فر

ةشطب 2019كما تم خالل العام  ة للموجودات الثابت ة صافي القیمة الدفتری یة والبالغ ب المنش ا وحل روع درع 1,294,473في ف
.2013ل.س بالمؤونات المكونة منذ عام 

بوبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین بأن فرعي  ب الشھبا إدل د تعرضا وحل ن معظم للضرر ق ا مسبقاً م م إفراغھم د ت وق
اً،  د أصبح قائم ا ق ة حدوث الضرر فیھ ث أن احتمالی ة، حی ة عالی تندات ذات قیم د أو مس ى شكل نق المحتویات الھامة سواء كانت عل

غ  ة تبل ة والمادی رار النقدی ة األض ین أن قیم ي تب دیر األول ى التق اء عل رعین إال 21,417,506وبن ي الف وریة ف رة س تم لی م ی ھ ل أن
التوصل إلى نتائج نھائیة تؤكد حدوث الضرر وحجمھ.

د والموجودات األخرى  ة النق ومن الجدیر بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببوالص تأمین تشتمل على تغطی
.ملیون یورو2من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره 

ببین الجدول التالي صافي الموجودات الثابتة بعد خصم االستھالك المتراكم في الفروع المغلقة والموقوفة مؤقتاً:

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

الفروع المغلقة:
45,068,74750,395,201دیر الزور

9,109,6979,109,697حلب الشھبا
77,520,01379,571,528ریعفو
1,373,7531,645,448ادلب

الفروع الموقوفة مؤقتاً:
1,486,466-درعا

680,531-حلب المنشیة
133,072,210142,888,871المجموع
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موجودات غیر ملموسة10
ة خالل السنتین:تتكون الموجودات غیر الملموسة من الفروغ وبرامج الكمبیوتر وفیما یلي الحرك

الفروغالفروغبرامج الكمبیوتر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019
التكلفة

181,722,69415,000,000196,722,694كانون الثاني 1كما في 
21,442,637-21,442,637اإلضافات

)34,397,348(-)34,397,348((*)االستبعادات
168,767,98315,000,000183,767,983كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
106,677,407-106,677,407كانون الثاني 1كما في 

51,598,607-51,598,607إطفاء السنة
)34,397,348(-)34,397,348((*)االستبعادات

123,878,666-123,878,666كانون األول 31كما في 
صافي القیمة الدفتریة

44,889,31715,000,00059,889,317كانون األول 31كما في 

الفروغالفروغبرامج الكمبیوتر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)2018
التكلفة

187,476,36215,000,000202,476,362كانون الثاني 1كما في 
23,374,522-23,374,522اإلضافات
11,022,826-11,022,826التحویالت

)40,151,016(-)40,151,016(االستبعادات (*)
181,722,69415,000,000196,722,694كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
82,521,647-82,521,647كانون الثاني 1كما في 

64,306,776-64,306,776إطفاء السنة
)40,151,016(-)40,151,016(االستبعادات (*)

106,677,407-106,677,407كانون األول 31كما في 

موجودات غیر ملموسةدفعات مقدمة لشراء
11,022,826-11,022,826كانون الثاني 1كما في 

)11,022,826(-)11,022,826(التحویالت
---كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
75,045,28715,000,00090,045,287كانون األول 31كما في 

حیث قام البنك باستبعاد2018و 2019تھا خالل عامي(*) یمثل المبلغ قیمة شھادات برامج الكمبیوتر التي انتھت مدة صالحی
قیمة ھذه البرامج النتفاء المنافع المستقبلیة العائدة إلیھا.
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مصروف الضرائب11
یمثل بند مصروف الضرائب ما یلي:

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

-(208,930,787)المتداولةضریبة ریع رؤوس األموال مصروف 
116,429,855197,079,061ضریبة الدخلیراد إ

(92,500,932)197,079,061

:فوائد من الخارجالضریبة ریع رؤوس األموال على إیرادات .أ
عن والذي بین أن اإلیرادات الناجمة2019نیسان 29الصادر بتاریخ 1238/3بناء على قرار الھیئة العامة للرسوم والضرائب رقم 

أعمال البنك في الخارج ال تخضع لضریبة الدخل على األرباح الحقیقیة ألنھا محققة خارج أراضي الجمھوریة العربیة السوریة، بل 
والتي تم احتسابھا المحتسبة كما ھو مبین في الجدول التالي: ریع رؤوس األموال المتداولةتخضع لضریبة 

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةةلیرة سوری

أراضي خارجالناجمة عن أعمال البنكإیرادات فوائد 
-2,321,453,182الجمھوریة العربیة السوریة

-%7.50المتداولةضریبة ریع رؤوس األموال نسبة 
-174,108,989المتداولة قبل الرسومضریبة ریع رؤوس األموال مصروف 

یضاف:
-17,410,899رسم إدارة محلیة%10م
-17,410,899رسم إعادة إعمار%10م

-208,930,787المتداولةضریبة ریع رؤوس األموال مصروف 

:ضریبة الدخل(مصروف) یراد إ.ب

الربح الضریبي: (الخسارة الضریبیة)معالمحاسبيالربحتسویةملخصیبین الجدول التالي 
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
1,898,214,434788,667,542(*)الربح قبل الضریبة

(1,300,000)-مصروف مخصص تقلب أسعار الصرف
(2,569,252))63,877,207(تعرضات العاملةللاتالتغیر في المخصص
(58,750,000))18,136,309(مخصصات متنوعة

-1,915,375مصروفات مرفوضة ضریبیاً 
37,617,46835,000,516ياستھالك المبان

-(2,321,453,182)إیرادات فوائد من الخارج
761,048,806)465,719,421(الربح الضریبي(الخسارة الضریبیة) 

%25%25نسبة الضریبة
190,262,202(116,429,855)مصروف ضریبة الدخل(إیراد) 

(122,093,610)-موجودات ضریبیة مؤجلة
68,168,592(116,429,855)خاضع لرسم إعادة األعمارالمبلغ ال

%10%10نسبة رسم إعادة األعمار
6,816,859-یضاف رسم إعادة األعمار

74,985,451(116,429,855)ضریبة الدخل (إیراد) مصروف 
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مصروف الضرائب (تتمة)11
الضریبیة أي قرار یتعلق بكیفیة احتساب الضریبة على مخصصات حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة، لم یصدر عن السلطات (*) 

31)، وبالتالي تم اإلبقاء على ضریبة الدخل عن السنة المنتھیة في 9التسھیالت الئتمانیة وفق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ة غیر مقبولة ضریبیًا والمخصصات الناتجة كما تم اعتبار المخصصات الناتجة عن المرحلتین األولى والثانی2018كانون األول 

.2019كانون األول31لسنة المنتھیة في عن المرحلة الثالثة مقبولة ضریبیاً ل
: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتحسابعلىالحركةإن.ت

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

ائر الضریبیةموجودات ضریبیة مؤجلة ناتجة عن الخس
122,093,610             -                                السنةرصید بدایة

-                               116,429,855إیراد ضریبة الدخلیضاف:
(122,093,610)          -ضریبیة المؤجلةالموجودات الإطفاء یستبعد: 

-                               116,429,855             نةرصید نھایة الس

(ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك. فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق 2018إلى 2009تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:

تشرین 13صدر التكلیف األولي بتاریخ حیث ،2009البیانات المالیة عن عام قامت الدوائر المالیة بتدقیق 2014خالل عام -
.لیرة سوریة72,768,472لیرة سوریة إلى 77,397,704وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2014الثاني 
بول بعض بنود صدر قرار لجنة الطعن بق2015شباط 24إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ قامت

لیرة سوریة.73,652,649خسارة ضریبیة بمبلغ 2009االعتراض لتصبح نتیجة عام 
أیلول 13، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2010قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2015خالل عام -

لیرة سوریة. قامت279,693,266سوریة إلى لیرة 323,676,658تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ وتضمن2015
صدر قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود 2016كانون الثاني 10إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ 

لیرة سوریة.281,255,268خسارة ضریبیة بمبلغ 2010االعتراض لتصبح نتیجة عام 
2016آذار 23، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2011قیق البیانات المالیة عن عام قامت الدوائر المالیة بتد2015خالل عام - 

لیرة سوریة، قامت إدراة 286,562,731إلى مبلغ لیرة سوریة 357,695,099وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 
لجنة الطعن برفض االعتراض. قامت ادارة ، حیث تم استالم قرار 2016تموز 11البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ 

المالیة.ر اللجنة حتى تاریخ الموافقة على البیانات ولم یصدر قرا2016آب 8البنك برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 
تموز 12خ ، حیث صدر التكلیف األولي بتاری2012الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام قامت2015خالل عام -

إلى أرباح صافیة خاضعة للضریبة بمبلغ لیرة سوریة 104,034,262وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2016
تم 2016تشرین الثاني 20لیرة سوریة. قامت إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ 202,101,765

لیرة سوریة. قامت 85,599,704تراض لتصبح النتیجة خسائر صافیة بمبلغ استالم قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود االع
للبت في النقاط التي رفضتھا لجنة الطعن ولم 2016كانون األول 19اإلدارة برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 

یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة.
2017كانون األول 11. حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2013باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2017خالل عام - 

لیرة سوریة. تم تقدیم االعتراض إلى 587,925,204لیرة سوریة إلى 659,079,176والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 
والذي تضمن قبول جزء من 2019كانون الثاني 8، تم استالم قرار لجنة الطعن بتاریخ 2018ني كانون الثا9لجنة الطعن بتاریخ 

6لیرة سوریة. قامت اإلدارة باالعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 630,915,217االعتراض المقدم واعتماد خسائر ضریبیة بقیمة 
م یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة.للبت في النقاط التي رفضتھا لجنة الطعن ول2019شباط 

آذار 13حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2014باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2018خالل عام -
رباح صافیة خاضعة للضریبة لیرة سوریة إلى أ497,810,838والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2018
، تم استالم قرار لجنة 2018نیسان 9لیرة سوریة. تم تقدیم االعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ 579,453,308بمبلغ 

420,867,783والذي تضمن قبول جزء من االعتراض المقدم واعتماد خسائر ضریبیة بقیمة 2019آذار 6الطعن بتاریخ 
ولم یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ 2019نیسان 3إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ العتراض تم الیرة سوریة.

الموافقة على البیانات المالیة.
وائر المالیة.دقید التدقیق لدى ال2018و2017و2016و2015ما زالت البیانات الضریبیة لعام -
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مصروف الضرائب (تتمة)11
مخصص ضریبة الدخل: .ث

على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:إن الحركة 
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

-74,985,451السنةید أول الرص
74,985,451-یضاف: مصروف ضریبة الدخل

-(74,985,451)ضریبة الدخل المدفوعة
74,985,451-السنةالرصید نھایة 

لتزامات عقود اإلیجارا/ حق استخدام األصول12
إن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات عقود اإلیجار والحركة علیھا خالل السنة ھي كالتالي:

التزامات عقود اإلیجارمباني
لیرة سوریةلیرة سوریة

201940,698,60812,369,385كانون الثاني 1الرصید في 
(6,984,884)(14,252,790)یجار(*)تعدیالت على عقود اإل

-7,267,906إضافات
-(23,172,641)مصروف االستھالك

466,499-مصروف الفوائد
(4,554,500)-الدفعات

201910,541,0831,296,500كانون األول 31الرصید كما في 

2019تشرین األول 15حلب لینتھي العقد بتاریخ - ستار مول قرر البنك تعدیل عقد االیجار لفرع ،2019نیسان 10(*) بتاریخ 
.2020تشرین األول 15عوضاً عن تاریخ 

موجودات أخرى13

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,013,524,693697,240,000مصارف–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
60,214,944124,745,848موجودات مالیة–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
تسھیالت ائتمانیة –فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

221,388,203140,908,062شركات-مباشرة 
تسھیالت ائتمانیة –فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

10,657,0504,682,688أفراد-مباشرة 
128,445,280128,445,280المساھمة في مؤسسات مالیة (*)
116,329,613144,228,710مصاریف أخرى مدفوعة مقدماً 

32,093,726-مصاریف مدفوعة مقدماً عن ایجار مكاتب وفروع
7,960,3807,960,380تأمینات قابلة لالسترداد متعلقة بالدعاوي القضائیة (***)

550,0001,050,000تأمینات أخرى قابلة لالسترداد
-81,000,000تقاصغرفة

10,830,204-مبالغ قید التسویة
5,765,0004,935,000(**)للبنكعقارات آلت ملكیتھا 

3,823,1329,803,576مدینون آخرون
1,649,658,2951,306,923,474
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(تتمة)موجودات أخرى13
سة ضمان مخاطر القروض وھي شركة مساھمة مغفلة خاصة سوریة ش.م.س.ع في مؤس- (*) یمثل المبلغ استثمار بنك قطر الوطني

. 2016لعام 12تخضع ألحكام القانون رقم 
. قام البنك بتسدید لیرة سوریة321,113,200والتي تمثل %6.42نسبة بتبلغ مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروض 

.لیرة سوریة128,445,280من حصتھ في رأس المال وذلك بتسدید 40%
دة (**) یمثل المبلغ قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البنك وذلك إستیفاء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بناًء على الما

1,835,000قیمة العقارات التي تجاوزت فترة استمالكھا من قبل البنك مدة السنتین بلغت.2002لعام 23من القانون 100رقم 
قرار یتضمن منح جمیع المصارف العاملة في الجمھوریة 2019نیسان 1صدر مجلس النقد والتسلیف بتاریخ أوقد لیرة سوریة

لم یقم البنك بالتخلي . لتصفیة العقارات المستملكة استیفاًء للدیون المتعثرة2019كانون األول 31العربیة السوریة مھلة حتى تاریخ 
قرار مصرف بطلب تمدید المھلة ولم یصدر 2019تشرین الثاني 24بتاریخ نونیة، قام البنكحتى نھایة المھلة القااتعن العقار

سوریة المركزي حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة.
وفاء لدیون مستحقة ھي كما یلي:للبنكملكیتھا تإن الحركة على عقارات آل

(معاد عرضھا)20192018
ةلیرة سوریلیرة سوریة

1,835,000                 4,935,000الرصید أول السنة 
3,100,000                 830,000اإلضافات

4,935,000                 5,765,000الرصید نھایة السنة

كانون 31(لیرة سوریة30,436,959إجماليریف القضائیة المستحقة من مقترضین متعثرین بمبلغالبند المصایمثل ھذا(***) 
كانون األول 31بالمؤونات كما في لیرة سوریة22,476,579تم تغطیة مبلغ قد ولیرة سوریة) 25,002,529: 2018األول

. لیرة سوریة)17,042,149: 2018كانون األول31(2019
سوریة المركزيمصرفة لدى ودیعة مجمد14

، یجب الخاص بالسماح بتأسیس المصارف الخاصة والمشتركة2001لعام 28من القانون رقم 19المادة رقم كما ھو محدد في 
سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة وبدون مصرفمال البنك لدى من رأس%10على المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 

.البنكتصفیةعندفقطعنھااإلفراجیتمسوفالودیعةھذهفوائد.
المركزي كالتالي:المصرفبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى 

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

735,997,900             735,997,900أرصدة باللیرة سوریة
7,157,986,138          7,157,986,138أرصدة بالدوالراألمیركي

7,893,984,038          7,893,984,038

ودائع المصارف15
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019
3,469,517,892476,9563,469,994,848حسابات جاریة

3,655,816,841-3,655,816,841ائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقلود
7,125,334,733476,9567,125,811,689

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)2018
1,597,624,118476,9561,598,101,074حسابات جاریة

3,066,856,207-3,066,856,207ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
4,664,480,325476,9564,664,957,281
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ودائع العمالء16

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات
7,300,813,6184,171,157,139حسابات جاریة
6,028,724,1145,381,472,642ودائع ألجل (*)

األفراد
8,553,674,2467,712,687,609حسابات جاریة
1,685,111,9201,219,852,440حسابات توفیر

4,127,559,2604,717,224,471ودائع ألجل (*)
27,695,883,15823,202,394,301

غ بلغت ودائع القطاع الع ع كما %5.34لیرة سوریة أي ما نسبتھ 1,479,427,340ام السوري داخل الجمھوریة مبل من إجمالي الودائ
ل 2019كانون األول 31في  ا نسبتھ 805,063,582مقاب ا في %3.47لیرة سوریة أي م ع كم انون األول 31من إجمالي الودائ ك

2018.

ع كما في %57.24لیرة سوریة أي ما نسبتھ 15,854,487,864بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ   كانون 31من إجمالي الودائ
.2018كانون األول31من إجمالي الودائع كما في %51.22لیرة سوریة أي ما نسبتھ 11,883,706,365مقابل 2019األول 

غ   دة السحب مبل ع مقی ت الودائ بتھ 792,500,598بلغ ا نس وریة أي م رة س ي م%2.86لی ا ف ع كم الي الودائ انون األول 31ن إجم ك
.2018كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %3.25لیرة سوریة أي ما نسبتھ 754,422,381مقابل مبلغ 2019

تأمینات نقدیة17

عرضھا)(معاد20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

574,717,688649,986,503تأمینات مقابل تسھیالت ائتمانیة 
339,626,400622,242,909ودائع مقابل تسھیالت ائتمانیة 

-43,620,817(*)أخرى
957,964,9051,272,229,412

تمثل التأمینات األخرى مبالغ محجوزة مقابل مشاریع إجازات/ موافقات استیراد حسب القرار الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة (*)
.2019تشرین الثاني 21تاریخ 944ة رقم الخارجی
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مخصصات متنوعة18

1الرصید في 
كانون الثاني

المكون خالل 
السنة

ما تم رده خالل 
السنة

المستخدم خالل
السنة

31الرصید في 
كانون األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2019

4,000,000---4,000,000شغیلي (*)مؤونة مركز القطع الت
37,638,191(19,431,132)--57,069,323مخصص لمواجھة أعباء محتملة (**)

ة مخصص تدني الخسائر االئتمانی
2,875,843-(2,119,684)-4,995,527غیر المباشرة المتوقعة (***)

66,064,850-(2,119,684)(19,431,132)44,514,034

1الرصید في 
كانون الثاني

المكون خالل 
السنة

ما تم رده خالل 
السنة

المستخدم خالل
السنة

31الرصید في 
كانون األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(معاد عرضھا)2018

4,000,000-(18,800,000)5,300,00017,500,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*)

57,069,323-(58,750,000)-115,819,323مخصص لمواجھة أعباء محتملة (**)
ة مخصص تدني الخسائر االئتمانی

4,995,527--4,900,06795,460غیر المباشرة المتوقعة (***)
126,019,39017,595,460(77,550,000)-66,064,850

الصادر بتاریخ 1/م ن/ ب362ز القطع التشغیلي بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یتم احتساب مؤونة مرك(*)
حیث یتوجب على المصارف العاملة في 2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب 1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4

ن وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.م%5سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

بشكل (**)  یتضمن المبلغ أفضل تقدیر إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األجنبیة. ھذه المخصصات تتضمن
بلغت وقدر بحاالت استثنائیة. بعض فروع البنك الموجودة في مناطق تمالموجودات الثابتة والنقد الموجود في مبالغ  تخص أساسي

لیرة سوریة كما 57,069,323مقابل مبلغ لیرة سوریة37,638,191مبلغ 2019كانون األول 31المخصصات كما في ھذه 
. 2018كانون األول 31في 

كما یلي:التصنیف اإلئتماني الداخلي للبنك ھيفئاتإن تفاصیل إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة الغیر المباشرة حسب 

(معاد عرضھا)20192018
األجماليالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

919,527,7422,392,925,032--919,527,742مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة
1,975,902,570251,401,905--1,975,902,570ئتمانیة / عاملةمتوسط الجودة اإل

-452,451,293-443,735,5478,715,746الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض
19,500,00019,500,00019,500,000--متعثر/ غیر عاملة

3,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,6052,663,826,937
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مخصصات متنوعة (تتمة)18

السنة:بیان المركز المالي خالل یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة بنود خارج 

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,643,971,789355,14819,500,0002,663,826,937معاد عرضھا)(2019كانون الثاني1الرصید في 
3,783,387,592-3,780,994,0332,393,559السنةالتسھیالت الجدیدة خالل 
(3,079,832,924)--(3,079,832,924)السنةالتسھیالت المسددة خالل 

--(2,748,707)12,748,707المحول إلى المرحلة -
--8,715,746(8,715,746)2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

3,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,605السنةرصید نھایة 

)معاد عرضھا(2018
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة

3,192,920,79116,923,03926,578,1213,236,421,951)معاد عرضھا(2018كانون الثاني 1الرصید في 
1,449,359,322-1,438,359,32211,000,000التسھیالت الجدیدة خالل السنة
(2,021,954,336)(7,000,000)(20,671,891)(1,994,282,445)التسھیالت المسددة خالل السنة

-(78,121)(6,896,000)16,974,121المحول إلى المرحلة- 
----2المحول إلى المرحلة - 
----3المحول إلى المرحلة-

2,643,971,789355,14819,500,0002,663,826,937رصید نھایة السنة

:السنةخاللمخصص تدني الخسائر اإلئتمانیة غیر المباشرة المتوقعةالحركة علىلي تفاصیل فیما ی(***) 

2019
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,995,5274,995,527--(معاد عرضھا)2019كانون الثاني1الرصید في 
-- (1,259)11,259المحول إلى المرحلة -
--41,160(41,160)2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

)2,119,684()4,848,202(2,727,2591,259للسنةصافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
2,687,35841,160147,3252,875,843رصید نھایة السنة
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مخصصات متنوعة (تتمة)18
)معاد عرضھا(2018

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,900,0674,900,067--)معاد عرضھا(2018كانون الثاني 1الرصید في 
----1المحول إلى المرحلة -
----2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

95,46095,460--للسنةصافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
4,995,5274,995,527--رصید نھایة السنة

خرىأمطلوبات 19

عرضھا)(معاد20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

149,831,279187,637,736ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
3,424,2802,575,131ودائع المصارف–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

428,630,567477,047,542مدفوعةغیرمستحقةمصاریف
500,00057,099,309دائنو شراء موجودات ثابتة

218,135,870246,933,292شیكات مصدقة وشیكات مقبولة الدفع
47,379,38044,592,751ضریبة الرواتب واألجور

21,320,81612,289,195طوابع ورسوم
5,095,9594,083,470اشتراكات مؤسسة التأمینات االجتماعیة

152,564,49362,326,781أمانات وحواالت برسم الدفع
2,027,7582,646,328)32مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

-208,930,786ضریبة ریع رؤوس األموال على إیرادات فوائد من الخارج
15,227,2609,784,842أرصدة دائنة أخرى

1,253,068,4481,107,016,377

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع20

سھم بقیمة 150,000,000لیرة سوریة موزع على 15,000,000,000لمكتتب بھ والمدفوعیبلغ رأسمال البنك المصرح وا
. 2018كانون األول 31وفي 2019كانون األول 31لیرة سوریة للسھم كما في 100اسمیة قدرھا 

جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى ثالث فئات:
أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. بالنسبة فئة أـ وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل 

سوریةمصرفنشرةصرفسعرللسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب
من رأسمال البنك.%33.77المركزي. تشكل ھذه الفئة 

وز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد فئة ب ـ وھي األسھم التي یج
من رأسمال البنك.%50.81المركزي. وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعرقیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

والمالي والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. فئة جـ ـ ھي األسھم التي تملكھا بعض مؤسسات القطاع العام السوري المصرفي
من رأسمال البنك.  %15.42تشكل ھذه الفئة 

من رأسمال البنك من خالل تملكھ ألسھم الفئة ب.%50.81یمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر ما نسبتھ 
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع20

وزعة بین لیرة سوریة ودوالر أمریكي كما یلي:سھم م150,000,000إن أسھم البنك البالغة 

لیرة سوریةدوالر أمریكيعدد األسھم

7,359,979,000-73,599,790رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
76,400,210164,173,9907,640,021,000رأس المال المدفوع بالدوالراألمریكي

150,000,000164,173,99015,000,000,000

- المتضمن السماح لبنك قطر الوطني 2017تشرین األول 29ل أ) تاریخ /1387صدر عن مصرف سوریة المركزي القرار رقم (
. حیث 2017كانون األول 31دوالر أمریكي خالل مدة أقصاھا 8,150,000سوریة بترمیم مركز القطع البنیوي بما ال یتجاوز مبلغ 

.2017كانون األول 31دوالر أمریكي إلى مركز القطع البنیوي حتى تاریخ 5,550,000بتحویل مبلغ 2017م قام البنك خالل عا

قام مصرف سوریة المركزي بالموافقة على طلب البنك بالسماح بتمدید الفترة المحددة لترمیم مركز القطع البنیوي حتى نھایة عام 
، حیث قام البنك 2018آذار 12/ م ن تاریخ 30والر أمریكي، وذلك بالقرار رقم د2,600,000بالقیمة المتبقیة والبالغة 2018

خالل الفترة المحددة.بتحویل ھذا المبلغ من مركز القطع التشغیلي

موافقة على ترمیم مركز القطع البنیوي بمبلغ الطلبقدم البنك طلب لمصرف سوریة المركزي یتضمن،2018كانون األول 17بتاریخ 
تم الموافقة من قبل لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي على ترمیم المبلغ المطلوب خالل مدة أقصاھا دوالر أمریكي،5,673,990

بتحویل مبلغ 2019خالل عام قام البنك. 2019تشرین األول 21/ ل إ تاریخ 1498وذلك بالقرار رقم 2020حزیران 30
.لتشغیليامركز القطع مندوالر أمریكي 3,873,990

یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنیوي بالعمالت األجنبیة:

2019كانون األول 31
1الرصید كما في 

2019كانون الثاني 
المحول من

القطع التشغیلي
31الرصید كما في 

2019كانون األول 

158,500,0003,873,990162,373,990الدوالراألمریكي

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31
1الرصید كما في 

2018كانون الثاني 
المحول من

القطع التشغیلي
31الرصید كما في 

2018كانون األول 

158,500,000   2,600,000      155,900,000     الدوالراألمریكي
االحتیاطیات21

:قانونياحتیاطي- 
وإلى 2008شباط 4) الصادر بتاریخ 1/م ن/ب362على قانون الشركات وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناء 

من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر %10یتم تحویل 2009كانون الثاني 20بتاریخ 369/100/3التعمیم رقم 
نوني. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القا

من رأسمال البنك.%25القانوني مساویاً لـ 
:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,805,713,502591,588,481(*)ربح السنة
92,500,932197,079,061مصروف ضرائب یضاف 

1,898,214,434788,667,542المجموع
189,821,44378,866,754%10احتیاطي قانوني 
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االحتیاطیات21

(تتمة)قانونياحتیاطي- 
مقابل 2019ألول كانون ا31لیرة سوریة كما في 432,803,250بلغ الرصید المتراكم لالحتیاطي القانوني المقتطع 

.2018كانون األول 31كما في 242,981,807
احتیاطي خاص- 

1ب/م ن/362وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم   23/2002من قانون النقد األساسي رقم /97/استنادًا إلى المادة رقم 
من األرباح %10یتم تحویل 2009الثاني كانون20بتاریخ 369/100/3وإلى التعمیم رقم 2008شباط 4الصادر بتاریخ 

عن مثل ھذا التحویل التوقفالصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق للبنك 
من رأسمال البنك. %100عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویاً لـ 

:الحتیاطي الخاصیوضح الجدول التالي طریقة احتساب ا
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,805,713,502591,588,481(*)ربح السنة
92,500,932197,079,061مصروف ضرائب یضاف 

1,898,214,434788,667,542المجموع
189,821,44378,866,754%10احتیاطي قانوني 

مقابل 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 432,803,250المقتطع خاصكم لالحتیاطي البلغ الرصید المترا
.2018كانون األول 31كما في 242,981,807

حیث إن ھذه .باالعتماد على بیان الدخل قبل إعادة العرض2018(*) تم احتساب االحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص عن عام 
.2019أیار 14مت الموافقة علیھا من قبل الھیئة العامة العادیة للبنك المنعقدة بتاریخ االحتیاطیات قد ت

احتیاطي عام لمخاطر التمویل - 
الصادر 4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650بناًء على أحكام القرار 

بنك في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیاطي عام لمخاطر التمویل یحتسب یتوجب على ال2009كانون األول 9بتاریخ 
كاآلتي:

من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة.1%
من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة.0.5%
ة كدیون عادیة أو تتطلب اھتماماً خاصاً.على جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنف0.5%

لتكوین 2013تم منح المصارف مھلة حتى نھایة عام 4/م ن/ب650واستنادًا إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى من القرار 
یقل المبلغ بحیث ال2009 كانون األول31المخصص واالحتیاطي المطلوبین على التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ 

من قیمة المخصص واالحتیاطي المشار إلیھا أعاله، ویتم توزیع حصة كل سنة على الفترات %25المشكل بنھایة كل عام عن 
الربعیة بالتساوي.

) 4ن/ب/م1079والقرار رقم (2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145رقم تعمیموال2014كانون الثاني 29تاریخ 
.لحین صدور تعلیمات جدیدة)4/م ن/ب902(المتضمنین تمدید العمل بالقرار 2015

تم معالجة ،2019شباط 14/م ن الصادر بتاریخ 4بالقرار رقم 9التعلیمات التنفیذیة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم بناًء على
رصید االحتیاطي العام لمخاطر التمویل تم إغالق. حیث االحتیاطي بالتنسیق مع مدیریة مفوضیة الحكومة لدى المصارف

وتخفیض الخسائر المتراكمة المحققة.لیرة سوریة37,649,000والبالغ
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محققةخسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غیر22

والتعمیم رقم 2008) لعام 1/م ن/ب362طبقًا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وبناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن 2009شباط 12) بتاریخ 952/100(

نیوي من حساب األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة، وعلیھ فإنھ ال یوجد أرباح مدورة قابلة القطع البإعادة تقییم مركز
للتوزیع في تاریخ البیانات المالیة.

الفوائد الدائنة23

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
شركات:

1,981,8702,543,080ةحسابات جاریة مدین
1,252,676,999748,800,861قروض وسلف

2,191,1333,143,632سندات محسومة
أفراد:

1,330,315852,085حسابات جاریة مدینة
12,057,1883,491,690قروض وسلف
40,201,607               78,466,674قروض عقاریة
50,93224,758بطاقات ائتمان

1,195,832,697          1,664,213,512أرصدة وإیداعات لدى المصارف
713,457,734             646,443,492موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

3,659,412,115          2,708,348,144

الفوائد المدینة24
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

35,775,056            51,777,095ودائع المصارف

ودائع العمالء:
620,855,433             574,150,213ودائع ألجل 

45,150,716               82,694,512حسابات توفیر
12,526                      -حسابات جاریة

66,768,515               38,824,087ةینقدناتیتام
747,445,907             768,562,246
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صافي الدخل من العموالت والرسوم25

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

العموالت والرسوم الدائنة:
39,130,17126,511,733عموالت تسھیالت مباشرة

36,554,73234,450,445غیر مباشرةعموالت تسھیالت 
170,743,56354,234,271خدمات)- عموالت على الحسابات البنكیة (اشتراكات 

12,368,826               14,692,755خدمات)-عموالت بطاقات الصراف اآللي (اشتراكات 
2,520,6209,240,089عموالت على الحواالت البنكیة

4,582,2623,009,321عموالت أخرى
139,814,685             268,224,103إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

العموالت والرسوم المدینة:
(12,378,928)           (10,575,505)عموالت مدفوعة للمصارف

(12,378,928)           (10,575,505)إجمالي العموالت والرسوم المدینة

127,435,757             257,648,598صافي الدخل من العموالت والرسوم

إیرادات تشغیلیة أخرى26

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

193,435,760118,533,083مصاریف مستحقة مستردة
-7,440,832أخرى

200,876,592118,533,083

ات الموظفیننفق27

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

288,337,855296,591,833رواتب وأجور
256,125,000232,506,556مكافآت

35,705,68335,697,441التأمینات اإلجتماعیةمساھمة البنك في 
18,351,39017,912,613مصاریف طبیة

197,794-تعویض نھایة الخدمة
81,396,00044,611,636مصاریف تدریب

12,000,0005,851,660مزایا أخرى
691,915,928633,369,533



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیةإ

2019كانون األول 31

68

استرداد (مصروف) مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة28
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

-(4,473,077)أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
228,399(11,544,054)أرصدة لدى المصارف

(1,358,152)13,435,162إیداعات لدى المصارف
(176,385,730)81,842,474تسھیالت ائتمانیة مباشرة

(95,460)2,119,684تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
27,688,91421,749,445موجودات مالیة بالقیمة المطفأة

(1,819,483)-قضائیة (موجودات أخرى)مصاریف 
109,069,103(157,680,981)

مصاریف تشغیلیة أخرى29
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

124,408,620125,314,024نیالتأم
115,073,820149,811,166ةیتقنخدمات

59,503,27156,468,063ةیورسوم حكومأعباء
51,253,25270,059,000الشبكيالربط
51,042,51426,049,000نییخبراء واستشارأتعاب

50,000,02550,000,010)32ضاحیمجلس اإلدارة (إضاتیتعو
48,200,03623,174,349انةیص

47,274,00035,324,058اهیومكھرباء
36,981,94031,145,090وانتقالافةیض
31,140,52626,868,890أمن وحراسة ونقل أموالوفیتنظ

30,961,87828,200,171والمطبوعاتةیقرطاس
30,834,43029,480,000ةیاستشارات قانونفیمصار

23,199,99626,848,800عامةعالقات
20,094,6272,825,444محروقات
17,790,00414,130,003اتصاالت

17,168,00414,251,904واإلعالنةیدعا
10,360,94446,802,636العقاراتجاریإ

27,065,8428,047,356أخرى
792,353,729764,799,964

السنةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 30
وذلك كما یلي:السنةالل على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالسنةیتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح 

(معاد عرضھا)20192018

1,805,713,502433,907,500(لیرة سوریة)السنةربح 
150,000,000150,000,000(سھم)السنةالمتوسط المرجح لعدد األسھم قید التداول خالل 

12.042.89(لیرة سوریة)السنةالحصة األساسیة للسھم من ربح 

مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات مالیة قد یكون لھا تأثیر على حصة السنةصة المخفضة للسھم من ربح إن الح
السھم من األرباح عند ممارستھا.
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النقد وما في حكمھ31

یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان التدفقات النقدیة من المبالغ التالیة:

رضھا)(معاد ع20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

9,649,037,91812,548,657,150نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي (*)
6,663,086,9155,792,044,555یضاف: أرصدة لدى المصارف تستحق خالل ثالثة أشھر

(4,664,957,281)(7,125,811,689)ینزل: ودائع المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھر
9,186,313,14413,675,744,424

ا سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك المصرفال یستخدم احتیاطي الودائع لدى )*( د وم ن النق یعتبر جزء م
.)4(إیضاح في حكمھ
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة32

حصصاً فیھایملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسوأعضاءالمساھمینومعوالزمیلة،الشقیقةوالشركاتالبنوكمعالبنكمعامالتافةكالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتتتضمن
.البنكفيالتشغیلیةأوالمالیةالقراراتصنعفيھامتأثیرذاتأخرىأطرافأیةأورئیسیة،
والضمانات.الفائدةمعدالتذلكفيبماالعادیینالعمالءمعالبنكالمشابھة التي یقوم بھاالمعامالتلھاتخضعالتيالشروطلنفسالعالقةذويطرافاألمعالمعامالتكافةتخضع

المؤسسة األم
والمؤسسات
الشقیقة 

كبار المساھمین
مجلسوأعضاء

أخرى (**)اإلدارة

المجموع

ا)(معاد عرضھ20192018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
2,432,726,5336,039,398,8895,590,781,353-3,606,672,356مصارف (أرصدة مدینة)اللدىأرصدة

50,525,131,18244,124,296,020--50,525,131,182مصارف (أرصدة مدینة)اللدىإیداعات
(2,451,782,752)(3,737,001,386)(3,736,524,430)-(476,956)المصارف (أرصدة دائنة)ودائع

1,567,8391,013,524,693697,240,000-1,011,956,854فوائد محققة غیر مستحقة القبض (موجودات أخرى)
(560,163,091))1,052,872,908(-)1,052,872,908(-العمالء) (*)ودائع المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة (ودائع

(2,646,328)(2,027,758)--(2,027,758))19(إیضاح مستحق إلى أطراف ذات عالقة (مطلوبات أخرى)
(6,477,102)(25,033,954)(1,356,557)(23,677,397)-فوائد محققة غیر مستحقة الدفع (مطلوبات أخرى)

الدخلعناصر بیان 
26,218,7681,664,335,2301,189,637,202-1,638,116,462فوائد دائنة
(68,260,801)(87,781,870)(24,614,062)(63,167,808)-)*(فوائد مدینة

(10,498,828)(8,881,384)--(8,881,384)مدینةعموالت
(50,000,010)(50,000,025)-(50,000,025)-)29(إیضاح تعویضات مجلس اإلدارة- رى مصاریف تشغیلیة أخ

ئع عمالء البنك. إن معدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودائع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة مطابقة لمعدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودا)   *(
شركات زمیلة للمؤسسة األم.ى (**) تمثل األطراف األخر
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت32

:یة العلیا للبنكدارة التنفیذومزایا أخرى) اإلفیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت 

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

80,121,196               66,711,766أخرى                          رواتب ومكافآت ومزایا 
39,021,505               32,057,559بدالت أعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا

98,769,325             119,142,701
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة33

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

للموجودات والمطلوبات غیر المالیة. الجدول القیم العادلةفیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادلة والمتضمنة في البیانات المالیة. ال یتضمن

(معاد عرضھا)20192018
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالقیمة العادلةالقیمة الدفتریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الـمـوجودات المالیة
6,734,741,2636,734,741,2639,565,450,2589,565,450,258أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

6,650,296,7796,650,296,7795,790,798,4735,790,798,473أرصدة لدى المصارف
50,525,131,18250,525,131,18244,124,296,02044,124,296,020إیداعات لدى المصارف 

14,295,863,26314,287,241,6547,006,898,3997,052,984,630تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
16,429,860,98816,455,498,79020,772,915,01820,609,746,160موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

7,893,984,0387,893,984,0387,893,984,0387,893,984,038ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
102,529,877,513102,546,893,70695,154,342,20695,037,259,579العادلةمجموع الموجودات المالیة غیر محددة بالقیمة

المطلوبات المالیة
7,125,811,6897,125,811,6894,664,957,2814,664,697,642ودائع المصارف

27,695,883,15827,703,349,36423,202,394,30123,219,249,500ودائع العمالء
957,964,905959,139,4131,272,229,4121,276,559,140نات نقدیةتأمی

35,779,659,75235,788,300,46629,139,580,99429,160,506,282مجموع المطلوبات المالیة غیر المحددة بالقیمة العادلة
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)33

تسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)قیاس القیمة العادلة وال

فیما یلي االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لألدوات المالیة والتي ال تظھر بالقیمة العادلة في البیانات المالیة:

المبلغ المسجل مساوي تقریباً للقیمة العادلة
قصیرة األجل مساویة تقریبًا للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة 

التوفیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات معدل فائدة متغیر.

األدوات المالیة ذات المعدل الثابت
ق عند االعتراف األولي مع یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السو

فقات معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التد
یتم تسجیل القیمة العادلة ستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. االنقدیة المخصومة ب

للسندات المتداولة في األسواق المالیة النشطة والمنتظمة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق 
ة المخصومة على ستخدام تقنیة التدفقات النقدیابالسندات التي لیست متداولة في أسواق مالیة نشطة منتظمة، یتم تحدید القیمة العادلة ب

أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لالستحقاق.

العادلةالقیمةتدرج
: التاليالنحوالمختلفة علىالمستویاتتعریفیتمحیثالتقییمطریقةإلىاستناداً المالیةلألدواتالعادلةالقیمةتحدیدیتم

. نشطةألسواقمطابقةالمالیةوالمطلوباتوجوداتللمالمعلنةاألسعار: األولالمستوى
سواء بصورةوالمطلوبات المالیةللموجوداترصدهیتمالذياألولالمستوىفيالمعلنالسعرغیرالمعلومات: الثانيالمستوى

.األسعار)منمشتقةمباشرة (أيغیراألسعار) أومباشرة (أي
. السوقفيالمرصودةتلكإلىتستندالالمالیةالمطلوباتوالموجوداتعنمعلومات: الثالثالمستوى
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إدارة المخاطر34
مقدمة34.1

إطار إدارة المخاطر
الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 
مخاطر االئتمان للشركات واألفراد.- 1
ي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.مخاطر السوق وھ- 2
مخاطر الدفع المسبق.- 3
مخاطر السیولة.- 4
مخاطر التشغیل.- 5

یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبینة أعاله، كما یصف أغراض البنك وأطر إدارة المخاطر 
خاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.وسیاساتھا واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة الم

إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وذلك من خالل اللجان وھي:
لجنة التدقیق وااللتزام-
لجنة الحوكمة-
لجنة المخاطر-
لجنة المكافآت والترشیحات-

لجنة إدارة المخاطر 

دارة إرئیس
المخاطر

إدارة  المخاطر 
التشغیلیة

مخاطر قسم
السیولة

مخاطر السوقإدارة

قسم المعلومات 
المراقبة االئتمانیةو

إدارة المخاطر 
االئتمانیة

الدراسات قسم
المتابعةو

دة مخاطر الفائقسم
أسعار الصرفو

مخاطر قسم
الشركات 

المتابعة قسممخاطر التجزئة قسم
والسیاسات 

مخاطر االنظمةقسم

تخطیط قسم
استمراریة العمل

ة قسم المتابع
التحصیلو

مجلس اإلدارة

الرئیس التنفیذي 
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(تتمة)إدارة المخاطر34

)ةمقدمة (تتم34.1
الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

لتي تحوي تقییمًا شامًال تتبع ھذه اللجان بشكل مباشر إلى مجلس اإلدارة وترفع لھ التقاریر كل ثالثة أشھر على األقل وا
وآلیات التحوط المطلوبة مع دراسات الجھد الدوریة للمحافظ كافة مع السیناریوھات المتعددة.للمخاطر

ان بشكل كبیر ومتكامل مع اإلدارة التنفیذیة للبنك المسؤولة عن تھیئة كافة الظروف اللوجستیة واإلداریة إلمكانیة وتتعاون ھذه اللج
قیام إدارة المخاطر بأعمالھا على أكمل وجھ وتقدیم المعلومات المطلوبة لذلك، إضافًة إلى تنفیذ توصیات إدارة المخاطر.

یجیة إدارة المخاطر تاسترا
مخاطر فعالة بھدف تعزیز مراقبة االلتزام وتوفیر نظام إداري متین بحیث تصبح فیھ إدارة المخاطر جزءًا ال یتجزأ من بناء إدارة- 

سوریة والجزء األھم في عملیة إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات البنك -العمل الیومي لكل فرد ضمن بنك قطر الوطني 
ككل.

ات مدروسة للمخاطر الغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البیئة التنافسیة والمتقلبة التي یعمل بھا تحفیز اإلدارات على اتخاذ قرار- 
البنك.

تحسین األداء وتعظیم الربحیة من خالل التقییم األفضل للتحدیات التي تواجھ عمل البنك ورفع سویة القرارات المتخذة والتأكد من - 
الخسائر وخفض التكالیف. وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلیة بھدف تخفیف

الحرص على تنویع مصادر أموال البنك واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السیولة وإیجاد مصادر بدیلة لألموال.- 
اتخاذ الخطوات الكفیلة لتحقیق الخطوط العریضة ألفضل التجارب والممارسات الدولیة للمؤسسات المصرفیة والمنسجمة مع - 

ة والدولیة.التشریعات المحلی

المخاطرإدارةلجنةمسؤولیة
أنیتوجبالمخاطر.إدارةإلى رئیسباإلضافةاإلدارة،مجلسأعضاءمنتنفیذیینغیرأعضاءتضممخاطرإدارةلجنةتشكیلیتم

.المصرفیةالمخاطرفي إدارةالخبرةذويومندرایةعلىاللجنةھذهأعضاءیكون
القائمبالنشاطإدارة المخاطر المرتبطةسیاساتتحدیدولرسمالمصرففيالمخاطرإدارةمعواصلمتبشكلوتقوم اللجنة بالعمل

أليالفوریةبالمعالجةالعلیااإلدارةقیامومتابعةالتأكد.مصرفي جدیدمنتجأونشاطبأيالمتعلقةتلكإلىباإلضافةللمصرف،
قدالتياألزماتوإدارةالطوارئخططتقدیممسؤولیةاللجنةعاتقعلىتقع.المخاطرإدارةقبلمنالتقریر عنھایتمتجاوزات

للمصرف وفقًا لمعاییر بازل وقواعد مصرف سوریة المركزي بھذا العلیااإلدارةمعبالتنسیقوذلكعرضة لھا،المصرفیكون
.المجال

المخاطرإدارةالعلیا فياإلدارة التنفیذیةمسؤولیة
بشكلالمصرفلھاالتي یتعرضالمخاطركافةومتابعةإلدارةالالزمةالبنىكافةإیجادعلىالمصرففيیاالعلاإلدارةتعمل

.مستمر
یضمنبماواضحبشكلوالصالحیاتالمسؤولیاتتحدیدعلىتساعدتنظیمیةومخططاتإجراءات،سیاسات،وضععلىالعمل
جھةمنالداخليالضبطنظامویفعلجھة،مناألقساممختلفبینصالحالمفيتعارضأيلتجنبوذلكوالصالحیاتالمھامفصل
لھایتعرضقدالتيالمخاطرأنواعكافةمواجھةفيمباشربشكلیساھمالذياإلداري األمرالتواصلقنواتتحدیدخاللمنثانیة

.المصرف
.المخاطر المحددةسقوفمعیتفقبمااإلدارةمجلسقبلمنالمعتمدةالمخاطرإستراتیجیةتنفیذعلىالعمل

المخاطرإدارةفيالداخليالتدقیقمدیریةمسؤولیة
ھذهاستقاللیةمدىالمخاطر ومنإلدارةالالزمةاألساسیةالبنىتوفرمنالتأكدمسؤولیةالداخليالتدقیقإدارةعاتقعلىتقع- 

اإلدارة.
المخاطر.إلدارةالعامةالسیاسةفيالواردةواإلجراءاتباألنظمةالتقیدمدىمنالتحقق- 
. المصرفوعملیاتكافة أنشطةمستوىعلىالمتبعةقیاسھاوآلیاتالمخاطرعلىالتعرفأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 
اعلیھالتعرفتمالتيبالمخاطرالتحكمسبیلفيالموضوعةالرقابةوإجراءاتالداخليالضبطأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 

. المخاطرھذهقیاسصحةمنوالتأكد



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المالیةیضاحات حول البیاناتإ

2019كانون األول 31

76

)إدارة المخاطر (تتمة34

)مقدمة (تتمة34.1
عملیة إدارة مخاطر االلتزام

تقع على عاتق إدارة مخاطر االلتزام مسؤولیة التأكد من التزام البنك بالقوانین والتشریعات الناظمة للعمل المصرفي والمالي السیما - 
المركزي، وعلیھا تقدیم المشورة القانونیة واإلجرائیة الكفیلة بالتطبیق السلیم سوریة رف الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف ومص

لألعمال واإلجراءات وفقاً لما تنص علیھ التشریعات، وھي المسؤولة عن تدریب الموظفین على ما ھو ناظم لعملھم قانوناً.
ر البنك في المستقبل وتحسین أداءه وتدعیم الثقة في إیمانًا من مجلس اإلدارة بأھمیة دلیل الحوكمة في وضع قاعدة لتطو-

نشاطاتھ أمام المودعین والمساھمین، تم صیاغة دلیل الحوكمة بانسجاٍم كامل مع الدلیل االسترشادي الصادر عن مجلس النقد 
زام بمتابعة مدى والتسلیف وعن تعلیمات ھیئة األوراق واألسواق المالیة وإرشادات لجنة بازل، وتقوم دائرة مراقبة االلت

االلتزام بدلیل الحوكمة.
وتعمل إدارة المخاطر على اإلحاطة بالمخاطر االئتمانیة بشكل كامل وفقًا للدراسات والمتابعات والتوصیات الخاصة بذلك، -

 لرسم إضافًة إلى البدء بأعمال إدارة المخاطر التشغیلیة من خالل جمع الحوادث ودراستھا وإنشاء قاعدة بیانات لھا وصوالً 
سیناریوھات التحوط لھا، وأخیرًا تم البدء أیضًا بتفعیل دراسات اختبارات الجھد لمخاطر السوق السیما ألسعار الفائدة وتقلبات 

سعر الصرف وأثرھا على المحفظة والسیولة.
یات المتعلقة بالقطاعات ، ومن أھمھا الفرض2كما یقوم البنك بإجراء اختبارات الجھد فیما یتعلق بالمخاطر وفق معاییر بازل -

االقتصادیة، المناطق الجغرافیة، والضمانات.

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر
تتم مراقبة المخاطر من قبل إدارة المخاطر والسیطرة علیھا من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر. 

لسوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركیز على وتعكس ھذه الحدود استراتیجیة عمل البنك وعوامل ا
قطاعات مالیة معینة. ویتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للبنك وتحلیلھا للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم 

تصة والرئیس المباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات عنھا. ثم تعرض ھذه المعلومات على مجلس إدارة البنك واللجان المخ
العالقة.

كما یتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة إدارة المخاطر وذلك من خالل فحص كفایة اإلجراءات المتخذة 
ومدى االلتزام باإلجراءات المطلوبة. ویتم مناقشة نتائج التدقیق مع إدارات البنك.

لمخاطرتخفیض ا
كجزء من عملیة إدارة المخاطر، یتم استخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى بما یتماشى مع القوانین واألنظمة النافذة إلدارة المراكز 
الناتجة عن التغیر في أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة واالئتمان. وتقیم المخاطر قبل الدخول في عملیات تحوط. كما تقوم دائرة 

بمراقبة فعالیة عملیات التحوط بشكل شھري، وفي حالة وجود عملیات تحوط غیر فعالة، یقوم البنك بتنفیذ عملیات تحوط المخاطر 
مناسبة لتخفیف أثر ھذه العملیات.

ئتمانمخاطر اال34.2
لیة من الوفاء تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض البنك لخسائر مالیة في حال لم یتمكن العمیل أو الطرف المقابل في أداة ما

بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ تلك المخاطر بصورة أساسیة من قروض وتسلیفات البنك إلى العمالء والبنوك األخرى ومن األوراق 
المالیة االستثماریة.

ألنشطة ویقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان عن طریق التنویع في االستثمارات في األسھم والسندات وفي أسواق رأس المال وا
االئتمانیة والتمویلیة لتفادي تركز المخاطر مع أحد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط اقتصادي معین. ویقوم 

البنك بالحصول على ضمانات كلما كان ذلك ضروریاً. وتشتمل الضمانات على النقدیة، السندات، رھن العقارات واألسھم. 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المالیةیضاحات حول البیاناتإ

2019كانون األول 31

77

)إدارة المخاطر (تتمة34

(تتمة)ئتمانمخاطر اال34.2
ویمكن تلخیص أھم اإلجراءات التي یقوم بھا البنك لتخفیض مخاطر االئتمان فیما یلي:

إعداد الدراسات االئتمانیة عن العمالء والبنوك قبل التعامل معھم، وتحدید معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك.-
اطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.الحصول على الضمانات الكافیة لتخفیض حجم المخ-
المتابعة والدراسة الدوریة للعمالء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المالیة واالئتمانیة وتقدیر االنخفاض بالقیمة على كل من المستوى -

الفردي والتجمیعي.
ختلفة تالفیاً لتركیز المخاطر. توزیع محفظة القروض والتسلیفات واألرصدة لدى البنوك على قطاعات م-

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 
یعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقاً لمعاییر 

وأسس معتمدة.
وأبرز أنواع الضمانات ھي:

الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والضمانات النقدیة.بالنسبة للقروض التجاریة: ·
بالنسبة لألفراد: الرھونات للمباني السكنیة والرواتب والضمانات النقدیة.·

تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقًا لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة للضمانات 
.الشأنبھذاالمركزيالمصرفلمتطلباتووفقاً سنويبشكل. وذلكالمتوقعةفایة مخصص الخسائر االئتمانیةخالل دراسة ك

نظام التصنیف الداخلي 
لدرجات التصنیف الداخلي وفقمنفصل للزبائن یقوم البنك باجراء تقییم.البنكمخاطر االئتمان نماذج التصنیف الداخلیة في یر قسمید

شتمل النماذج على معلومات نوعیة وكمیة  باإلضافة إلى معلومات خاصة بالمقترض التي قد یكون لھا أثر على . ت10الى 1من 
التصنیف الداخلي للعمیل مع وكاالت التصنیف الخارجیة.لى ما سبق وعندما یكون متاح یقوم البنك بمقارنةإضافة اسلوكھ.

)بیان المركز المالي(خارج بالعملیات التجاریةالمخاطر االئتمانیة المتعلقة 
بأداء البنكبتقدیم خدمات العملیات التجاریة من كفاالت واعتمادات وتعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنكقوم ی

اطر االئتمانیة دفعات بالنیابة عن عمالئھ. یتم تحصیل ھذه الدفعات وفقًا للشروط المتفق علیھا. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخ
وإجراءاتھا الرقابیة. البنكللقروض وتتم الوقایة من ھذه المخاطر بإتباع نفس سیاسات 
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(تتمة)ئتمانمخاطر اال34.3
:یوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
6,734,741,2639,565,450,258دى مصرف سوریة المركزيأرصدة ل

6,650,296,7795,790,798,473أرصدة  لدى المصارف
50,525,131,18244,124,296,020إیداعات لدى المصارف

14,295,863,2637,006,898,399تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
199,041,24442,302,382األفراد
741,594,241351,372,629ض العقاریةالقرو

4,362,798,9691,628,102,777المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
8,992,428,8094,985,120,611الشركات الكبرى

16,429,860,98820,772,915,018موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
1,399,118,402997,220,758موجودات أخرى

7,893,984,0387,893,984,038دى مصرف سوریة المركزيودیعة مجمدة ل
103,928,995,91596,151,562,964

بنود خارج بیان المركز المالي
1,294,385,6981,123,688,599الكفاالت:

815,875,244471,239,529حسن تنفیذ
107,186,074405,517,552دفع

371,324,380246,931,518أخرى
1,733,888,7541,278,065,775سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

336,231,310257,077,036سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة
107,293,501,67798,810,394,374إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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)ئتمان (تتمةمخاطر اال34.2

:المباشرة وغیر المباشرةاالئتمانیة توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 

اجمالي قیمة التعرض2019

القیمة العادلة للضمانات
صافي التعرض بعد 

الضمانات
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة أسھمعقاراتتامینات نقدیة
إجمالي قیمة 
الضمانات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي 
6,739,217,0104,475,747----6,739,217,010أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

6,663,086,91512,790,136----6,663,086,915أرصدة  لدى المصارف
50,532,400,0007,268,818----50,532,400,000عات لدى المصارفایدا

التسھیالت االئتمانیة المباشرة
169,350,63141,150,7966,213,161-210,501,42712,014,658157,335,973لألفراد

734,728,8268,249,6721,384,257-734,728,826-742,978,498القروض العقاریة
12,595,607,81911,115,5597,622,468,304201,345,1847,834,929,0474,760,678,7721,398,616,444الشركات الكبرى

4,253,667,797191,985,62350,681,283-4,445,653,42053,587,8084,200,079,989الشركات الصغیرة والمتوسطة
16,435,694,9035,833,915----16,435,694,903موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

-1,399,118,402----1,399,118,402موجودات أخرى
-7,893,984,038----7,893,984,038الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

107,658,242,43276,718,02512,714,613,092201,345,18412,992,676,30194,665,566,1311,487,263,761

بنود خارج بیان المركز المالي 
كفاالت :

107,581,96457,959,97417,045,5352,803,76477,809,27329,772,691395,890دفع
361,188,163455,646,443959,362-816,834,606254,135,540107,052,623حسن تنفیذ

153,343,216218,595,534614,370-371,938,75099,511,30853,831,908أخرى
1,734,625,1207,339,772155,995,32238,624163,373,7181,571,251,402736,366سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

21,904,494314,496,671169,855-336,401,1653,208,86218,695,632سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة
3,367,381,605422,155,456352,621,0202,842,388777,618,8642,589,762,7412,875,843

111,025,624,037498,873,48113,067,234,112204,187,57213,770,295,16597,255,328,8721,490,139,604المجموع
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)(تتمةإدارة المخاطر34

ئتمان (تتمة)مخاطر اال34.2

:قعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثةوالخسائر االئتمانیة المتواالئتمانیة التعرضاتتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل 

اجمالي قیمة التعرض2019
صافي التعرض بعد القیمة العادلة للضمانات

الضمانات
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة إجمالي قیمة الضماناتأسھمعقاراتتامینات نقدیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي 
التسھیالت االئتمانیة المباشرة

11,409,5636,162,542----11,409,563لألفراد
-------روض العقاریةالق

138,067,3303,538,370,4691,361,421,375-138,067,330-3,676,437,799الشركات الكبرى
73,997,79041,824,623----73,997,790الشركات الصغیرة والمتوسطة

3,761,845,152-138,067,330-138,067,3303,623,777,8221,409,408,540

بنود خارج بیان المركز المالي 
كفاالت :

-------دفع
9,602,6759,897,325147,325--19,500,0009,602,675حسن تنفیذ

-------أخرى
-------سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

-------غیر مستغلةسقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
19,500,0009,602,675--9,602,6759,897,325147,325

147,670,0053,633,675,1471,409,555,865-3,781,345,1529,602,675138,067,330المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)34
مخاطر اإلئتمان (تتمة)34.2

الدیون المجدولة

جمالي إحت المراقبة، وقد بلغ وأن ُصنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة واخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب جدولة ُأصولیة وتم تصنیفھا كدیون تھي تلك الدیون التي سبق 
.2018ألول كانون ا31لیرة سوریة في 8,654,978لیرة سوریة مقابل 484,051مبلغ2019كانون األول 31الدیون المجدولة في 

الدیون المعاد ھیكلتھا

األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل بعض 
.2018كانون األول31في لیرة سوریة252,665,361لیرة سوریة مقابل 694,307,744مبلغ2019كانون األول 31بلغت الدیون المعاد ھیكلتھا كما في 

:ل الفترةشھرًا خال12اه القیمة الدفتریة للموجودات المالیة التي تم تعدیل تصنیفھا سابقاً والتي تغیر مخصص الخسائر االئتمانیة فیھا لیصبح على أساس نیوضح الجدول التالي أد

بعد التعدیلقبل التعدیل

إجمالي القیمة الدفتریة
الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

إجمالي القیمة الدفتریةالمقابلة
الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

المقابلة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

ویتم قیاس التسھیالت التي تمت معالجتھا منذ التعدیل 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بھا اآلن على 

190,443,8799,865,626187,157,881578,713).1شھراً (المرحلة 12أساس 
) ویتم قیاس 2/3التسھیالت التي عادت إلى (المرحلة 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على مدى الحیاة التي 
574,107,41573,859,547507,633,9148,735,287تم عالجھا مرة واحدة.
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إدارة المخاطر (تتمة)34

ئتمان (تتمة)مخاطر اال34.2

التركز الجغرافي

ئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

المجموعأفریقیادول الشرق األوسط األخرىداخل القطر2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,734,741,263--6,734,741,263أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
6,650,296,779-3,038,886,9203,611,409,859أرصدة لدى المصارف
50,525,131,182-50,525,131,182-إیداعات لدى مصارف

14,295,863,263--14,295,863,263ت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)تسھیال
199,041,244--199,041,244األفراد 

741,594,241--741,594,241القروض العقاریة
4,362,798,969--4,362,798,969الشركات الصغیرة والمتوسطة

8,992,428,809--8,992,428,809الشركات الكبرى
16,429,860,988-695,598,63015,734,262,358موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,399,118,402-326,946,6041,072,171,798موجودات أخرى
7,893,984,038--7,893,984,038المركزيأسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

32,986,020,71870,942,975,197-103,928,995,915
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إدارة المخاطر (تتمة)34

ئتمان (تتمة)مخاطر اال34.2

(تتمة)التركز الجغرافي

المجموعأفریقیادول الشرق األوسط األخرىداخل القطر(معاد عرضھا)2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,565,450,258--9,565,450,258ركزيأرصدة لدى مصرف سوریة الم
5,790,798,473-2,878,034,7562,912,763,717أرصدة لدى المصارف
44,124,296,020-44,124,296,020-إیداعات لدى مصارف

7,006,898,399--7,006,898,399تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
42,302,382--42,302,382األفراد

351,372,629--351,372,629القروض العقاریة
1,628,102,777--1,628,102,777الشركات الصغیرة والمتوسطة

4,985,120,611--4,985,120,611الشركات الكبرى
18,592,738,5262,180,176,49220,772,915,018-موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

177,266,324775,082,76644,871,668997,220,758موجودات أخرى
7,893,984,038--7,893,984,038المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة

27,521,633,77566,404,881,0292,225,048,16096,151,562,964
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إدارة المخاطر (تتمة)34

)ئتمان (تتمةمخاطر اال34.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

:یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات-أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,734,741,263-----6,734,741,263دى مصرف سوریة المركزيأرصدة ل
6,650,296,779-----6,650,296,779أرصدة لدى المصارف
50,525,131,182-----50,525,131,182إیداعات لدى مصارف

5,111,802,8176,978,144,630741,594,241850,043,106614,278,46914,295,863,263-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

8,350,685,07916,429,860,988----8,079,175,909موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
1,128,974,76286,200,417115,427,5717,375,1679,988,90851,151,5771,399,118,402موجودات أخرى

7,893,984,038-----7,893,984,038ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

81,012,303,9335,198,003,2347,093,572,201748,969,408860,032,0149,016,115,125103,928,995,915
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إدارة المخاطر (تتمة)34

ئتمان (تتمة)مخاطر اال34.2

التركز حسب القطاع االقتصادي (تتمة)

(معاد عرضھا)2018
المجموعأخرىخدمات-أفراد راتعقاتجارةصناعةمالي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,565,450,258 -----9,565,450,258 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
5,790,798,473 -----5,790,798,473 أرصدة لدى المصارف

44,124,296,020-----44,124,296,020اعات لدى مصارفإید
7,006,898,399 2,456,450,6782,651,309,079351,372,629961,915,217585,850,796-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

7,676,939,43020,772,915,018----13,095,975,588موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
70,294,510997,220,758 796,220,97364,656,74246,712,0403,840,62415,495,869موجودات أخرى

7,893,984,038 -----7,893,984,038 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

81,266,725,3502,521,107,4202,698,021,119355,213,253977,411,0868,333,084,73696,151,562,964
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إدارة المخاطر (تتمة)34

مخاطر السوق34.3

مخاطر أسعار الفائدة

یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن 
مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من متغیرات السوق الخاصة والعامة. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر

الخسائر المتوقعة اعتمادًا على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا ضمن 
الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیًا.
مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف

عكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة ت
. ویتم إدارة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة ةلألدوات المالی

. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي مسبقًا لفئات إعادة التسعیر
بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. 

حساسیة أسعار الفائدة
ن الدخل باألثر یبین الجدول التالي حساسیة التغیر المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. وتتحدد حساسیة بیا

الناتج عن تغیرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إیراد الفوائد لمدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر فائدة عائم 
للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك أثر أدوات التحوط وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في إیرادات 

عد استبعاد أثر ضریبة الدخل:الفوائد ب

%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

%2زیادة 
(معاد عرضھا)20192018اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة
األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق 
الفجوة التراكمیة الملكیة

األثر على الربح 
قبل الضریبة

ثر على حقوق األ
الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)50,853,853()67,805,137()3,390,256,839()96,795,262()129,060,349()6,453,017,467(لیرة سوریة
19,363,858,782387,277,176290,457,88242,793,277,166855,865,543641,899,157دوالر أمیركي

)1,362,772()1,817,029()90,851,468()627,868()837,157()41,857,871(یورو
)21,377()28,503()1,425,164()21,593()28,791()1,439,526(جنیھ استرلیني
)95,418()127,224()6,361,215()66,643()88,857()4,442,845(عمالت أخرى

%2انخفاض 
(معاد عرضھا)20192018اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة
األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق 
الفجوة التراكمیة الملكیة

األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق 
الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

67,805,13750,853,853)3,390,256,839(129,060,34996,795,262)6,453,017,467(لیرة سوریة
)641,899,157()855,865,543(42,793,277,166)290,457,882()387,277,176(19,363,858,782دوالر أمیركي

1,817,0291,362,772)90,851,468(837,157627,868)41,857,871(یورو
28,50321,377)1,425,164(28,79121,593)1,439,526(جنیھ استرلیني
127,22495,418)6,361,215(88,85766,643)4,442,845(عمالت أخرى
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(تتمة)مخاطر السوق34.3

مخاطر العمالت

ذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة السوریة العملة الرئیسیة لھ، تتمثل بت
ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات 

حلیل الحساسیة لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في المحددة. یقوم البنك بإعداد ت
أو الدخلأسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بیان 

وقع:حقوق الملكیة بینما یمثل المبلغ الموجب صافي الربح المت

%10مخاطر العمالت: أثر الزیادة في سعر الصرف 
%10زیادة 

(معاد عرضھا)20192018باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
األثر على الربح 
قبل الضریبة

حقوقعلىاألثر
مراكز القطعالملكیة

األثر على الربح 
قبل الضریبة

حقوقعلىاألثر
الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریة

70,795,059,6407,079,505,9647,079,505,96469,106,000,0006,910,600,0006,910,600,000(بنیوي)دوالر أمیركي 
188,419,13218,841,91314,131,435177,153,30517,715,33113,286,498(تشغیلي)دوالر أمیركي

112,75011,2758,4563,897,831389,783292,337یورو
73,5827,3585,51937,1293,7132,785جنیھ استرلیني

5,460,397546,040409,5304,800,950480,095360,071العمالت األخرى

%10مخاطر العمالت: أثر النقصان في سعر الصرف 
%10انخفاض

2019لیرات السوریةبال

مراكز القطعالعملة
األثر على الربح 
قبل الضریبة

حقوقعلىاألثر
مراكز القطعالملكیة

األثر على الربح 
قبل الضریبة

حقوقعلىاألثر
الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)6,910,600,000()6,910,600,000(69,106,000,000)7,079,505,964()7,079,505,964(70,795,059,640(بنیوي)دوالر أمیركي 
)13,286,498()17,715,331(177,153,305)14,131,435()18,841,913(188,419,132(تشغیلي)دوالر أمیركي

)292,337()389,783(3,897,831)8,456()11,275(112,750یورو
)2,785()3,713(37,129)5,519()7,358(73,582جنیھ استرلیني

)360,071()480,095(4,800,950)409,530()546,040(5,460,397العمالت األخرى
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(تتمة)مخاطر السوق34.3

فجوة إعادة تسعیر الفائدة
یر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب. یتم التصنیف على فترات إعادة تسع

دون الشھر2019
3من شھر إلى 
أشھر

6أشھر إلى 3من 
أشھر

9أشھر إلى 6من 
أشھر

أشھر إلى 9من 
شھر12

من سنة إلى 
سنتین

3من سنتین إلى 
سنوات

سنوات إلى 3من 
سنوات4

سنوات إلى 4من 
المجموعبنود غیر حساسةسنوات5أكثر من سنوات5

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
5,837,719,63911,116,216,438---------5,278,496,799سوریة المركزي

6,650,296,779)12,790,136(--------5,324,826,9151,338,260,000أرصدة لدى مصارف
50,525,131,182)7,268,818(-14,736,800,000-13,341,600,000--4,360,000,00010,943,600,0006,278,400,000872,000,000ایداعات لدى مصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
1,543,927,1773,942,945,2513,060,297,957829,432,922498,403,8431,783,506,0911,388,996,682823,798,233359,428,7532,159,44862,966,90614,295,863,263افي)(بالص

16,429,860,988(5,833,915)-4,360,000,000-2,181,325,4237,438,445,396883,418,051--1,572,506,033-موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
2,309,142,6132,309,142,613----------موجودات ثابتة

59,889,31759,889,317----------موجودات غیر ملموسة
116,429,855116,429,855----------موجودات ضریبیة مؤجلة

10,541,08310,541,083----------حق استخدام األصول
1,649,658,2951,649,658,295----------موجودات أخرى

ودیعة مجمدة لدى مصرف
7,893,984,0387,893,984,038----------سوریة المركزي

16,507,250,89117,797,311,2849,338,697,9571,701,432,9222,679,729,2669,221,951,48715,614,014,733823,798,23319,456,228,7532,159,44817,914,438,877111,057,013,851مجموع الموجودات

المطلوبات
7,125,811,689---------5,236,842,2641,888,969,425ودائع المصارف
27,695,883,158------22,956,591,2802,031,233,0141,340,881,757255,765,6331,111,411,474ودائع العمالء
618,338,505957,964,905-----27,275,000104,830,99117,800,0004,800,000184,920,409تأمینات نقدیة

44,514,03444,514,034----------مخصصات متنوعة
------------مخصص ضریبة الدخل
1,296,5001,296,500----------التزامات عقود اإلیجار

1,253,068,4481,253,068,448----------مطلوبات أخرى

1,917,217,48737,078,538,734-----28,220,708,5444,025,033,4301,358,681,757260,565,6331,296,331,883مجموع المطلوبات

13,772,277,8547,980,016,2001,440,867,2891,383,397,3839,221,951,48715,614,014,733823,798,23319,456,228,7532,159,44815,997,221,39073,978,475,117)11,713,457,653(فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

- 2,058,820,20110,038,836,40111,479,703,69012,863,101,07322,085,052,56037,699,067,29338,522,865,52657,979,094,27957,981,253,72773,978,475,117)11,713,457,653(الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)34

(تتمة)مخاطر السوق34.3

فجوة إعادة تسعیر الفائدة (تتمة)
دة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب.یتم التصنیف على فترات إعا

دون الشھر(معاد عرضھا)2018
3من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3من 

أشھر
9أشھر إلى 6من 

أشھر
12أشھر إلى 9من 

شھر
من سنة إلى 

سنتین
3من سنتین إلى 

سنوات
4سنوات إلى 3من 

سنوات
سنوات إلى 4من 

المجموعغیر حساسةبنودسنوات5أكثر من سنوات5
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

5,470,439,68913,798,742,445- - - - - - - - - 8,328,302,756سوریة المركزي

5,790,798,473)1,246,082(- - - - - - - - 4,468,808,0031,323,236,552أرصدة لدى مصارف
44,124,296,020)20,703,980(- - - - 6,540,000,0004,665,200,0009,352,200,00011,161,600,0006,322,000,0006,104,000,000ایداعات لدى مصارف

مانیة مباشرة تسھیالت ائت
613,363,2111,628,098,0931,877,396,887366,019,228321,290,189946,429,399607,023,118397,127,32474,315,2342,229,950173,605,7667,006,898,399(بالصافي)

20,772,915,018)33,522,829(- - - 5,018,707,1352,181,505,7393,070,345,0533,079,207,9747,456,671,946- - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,775,806,1331,775,806,133- - - - - - - - - - موجودات ثابتة

90,045,28790,045,287- - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

------------موجودات ضریبیة مؤجلة

------------حق استخدام األصول

1,306,923,4741,306,923,474----------موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف

7,893,984,0387,893,984,038----------سوریة المركزي

19,950,473,9707,616,534,64516,248,304,02213,709,124,9679,713,635,24210,129,637,3738,063,695,064397,127,32474,315,2342,229,95016,655,331,496102,560,409,287مجموع الموجودات

المطلوبات
4,664,957,281- - - - - - - - - 3,785,833,608879,123,673ودائع المصارف

23,202,394,301- - - - - 15,480,348,9522,292,688,4451,754,894,8621,141,780,6711,976,777,246555,904,125ودائع العمالء

649,986,5031,272,229,412- - - - - 25,000,00096,769,200110,420,000176,439,907213,613,802تأمینات نقدیة

66,064,85066,064,850----------مخصصات متنوعة

74,985,45174,985,451----------مخصص ضریبة الدخل
------------التزامات عقود اإلیجار

1,107,016,3771,107,016,377----------مطلوبات أخرى

1,898,053,18130,387,647,672----19,291,182,5603,268,581,3181,865,314,8621,318,220,5782,190,391,048555,904,125مجموع المطلوبات

659,291,4104,347,953,32714,382,989,16012,390,904,3897,523,244,1949,573,733,2488,063,695,064397,127,32474,315,2342,229,95014,757,278,31572,172,761,615فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

- 659,291,4105,007,244,73719,390,233,89731,781,138,28639,304,382,48048,878,115,72856,941,810,79257,338,938,11657,413,253,35057,415,483,30072,172,761,615الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)34

(تتمة)مخاطر السوق34.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
لسوریةما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة ا

المجموعأخرىجنیھ إسترلینيیورودوالر أمریكي2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
5,428,449,915561,493,6131,503,9929,869,5516,001,317,071نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

6,031,524,591101,032,7704,416,03476,338,0566,213,311,451صارفأرصدة لدى الم
50,513,214,692---50,513,214,692إیداعات لدى مصارف

403,225415,4488,6016,282833,556تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
15,729,640,121---15,729,640,121موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,075,312,5642,67751527,4101,075,343,166موجودات أخرى
7,157,986,138---7,157,986,138ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

85,936,531,246662,944,5085,929,14286,241,29986,691,646,195

المطلوبات
6,072,752,233--6,062,979,6339,772,600ودائع المصارف

8,230,692,937534,654,1035,855,56080,780,9028,851,983,502ودائع العمالء
337,744,578--220,497,809117,246,769تأمینات نقدیة

440,040,381--438,882,0951,158,286مطلوبات أخرى
14,953,052,474662,831,7585,855,56080,780,90215,702,520,694

70,983,478,772112,75073,5825,460,39770,989,125,501صافي التركز داخل بیان المركز المالي
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إدارة المخاطر (تتمة)34

(تتمة)مخاطر السوق34.3

تتمة)(التركز في مخاطر العمالت األجنبیة 

ما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة السوریة
المجموعأخرىجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي(معاد عرضھا)2018

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
الموجودات
4,151,929,503510,942,9881,454,62711,145,6754,675,472,793المركزيسوریةمصرفلدىنقد وأرصدة

4,467,449,187909,993,3094,271,08875,705,3875,457,418,971أرصدة لدى المصارف 
44,145,000,000---44,145,000,000مصارفلدىإیداعات

428,292403,6147,1685,636844,710تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 
20,806,437,846---20,806,437,846موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

822,561,4242,73549810,840822,575,497أخرىموجودات
7,157,986,138---7,157,986,138المركزيسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

81,551,792,3901,421,342,6465,733,38186,867,53883,065,735,955

المطلوبات
4,611,897,826--3,505,887,2361,106,010,590ودائع المصارف

7,809,037,095311,147,6415,696,25282,066,5888,207,947,576ودائع العمالء
512,243,625---512,243,625تأمینات نقدیة

441,757,713--441,471,129286,584طلوبات أخرىم
12,268,639,0851,417,444,8155,696,25282,066,58813,773,846,740

69,283,153,3053,897,83137,1294,800,95069,291,889,215صافي التركز داخل بیان المركز المالي 
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مخاطر (تتمة)إدارة ال34

مخاطر الدفع المسبق34.4

ل استحقاقھا،  إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتھم أو مستحقاتھم قب
ة د ثابت ل فوائ بة مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن موجودات البنك التي تحم ة بالنس د جوھری ال تع

إلجمالي الموجودات. باإلضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق التي 
د األخذ ر جوھري، بع دة المقبوضة غی ى صافي الفائ دفع المسبق عل ین یعمل فیھا البنك. وبالتالي، فإن البنك یعتبر تأثیر مخاطر ال بع

االعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. 

مخاطر السیولة34.5

تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النقد الجاھز أو تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث 
المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مصادر اضطرابات في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه

البنك التمویلیة وإدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالیة جاھزة للتداول.
والجدول التالي یظھر نسب السیولة المتوسطة والعلیا والدنیا خالل السنة:

20192018
%218%205لسنةالمتوسط خالل ا

%225%222أعلى نسبة خالل السنة
%207%180أدنى نسبة خالل السنة

ویعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك. وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة للموجودات 
تى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعین االعتبار تواریخ والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ المركز المالي وح

االستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع. وتراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات 
) من %5سوریة المركزي تساوي (والمطلوبات للتأكد من توفر سیولة كافیة. كما یحتفظ البنك باحتیاطیات إلزامیة لدى مصرف

) من رأسمال البنك. كما یتم تقییم وإدارة السیولة باستخدام وسائل مختلفة مالئمة للبنك.%10متوسط ودائع الزبائن و(

یخ والبیان التالي یوضح توزع الموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدي، وصافي الفارق بینھما في تار
البیانات المالیة:
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إدارة المخاطر (تتمة)34

مخاطر السیولة (تتمة)34.5

عند الطلب إلى أقل 
من ثمانیة أیام

بین ثمانیة أیام
وشھر

3بین شھر و
أشھر

6أشھر و3بین 
أشھر

9شھور و6بین 
أشھر

أشھر 9بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةوسنة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة2019

1,471,458,04911,116,216,438------9,644,758,389نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
6,650,296,779-----910,491,8894,412,002,6501,327,802,240أرصدة لدى المصارف
50,525,131,182-28,072,213,680-871,998,8883,487,956,69710,943,161,9786,277,906,262871,893,677إیداعات لدى المصارف

854,684,576689,242,6013,942,945,2503,060,297,957829,432,922498,403,8434,357,889,20862,966,90614,295,863,263(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة
16,429,860,988-2,180,927,75312,678,390,930--1,570,542,305--موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

2,309,142,6132,309,142,613-------موجودات ثابتة
59,889,31759,889,317-------موجودات غیر ملموسة

116,429,855116,429,855-------موجودات ضریبیة مؤجلة

10,541,08310,541,083-------حق استخدام األصول

66,955,566160,421,115462,294,653193,336,73016,454,14811,006,820395,315,716343,873,5471,649,658,295موجودات أخرى
7,893,984,0387,893,984,038-------سوریة المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف

12,348,889,3088,749,623,06318,246,746,4269,531,540,9491,717,780,7472,690,338,41645,503,809,53412,268,285,408111,057,013,851مجموع الموجودات

7,125,811,689-----3,469,994,8481,766,847,4161,888,969,425ودائع المصارف

27,695,883,158--18,265,522,6804,691,068,6002,031,233,0131,340,881,758255,765,6331,111,411,474ودائع العمالء

957,964,905--27,275,000723,169,49617,800,0004,800,000184,920,409-تأمینات نقدیة

44,514,03444,514,034-------مخصصات متنوعة

---------مخصص ضریبة الدخل

1,296,500------1,296,500-التزامات عقود اإلیجار

1,099,812,8881,253,068,448-8,244,89072,952,53533,526,90425,683,3825,948,1536,899,696مطلوبات أخرى

1,144,326,92237,078,538,734-21,743,762,4186,559,440,0514,676,898,8381,384,365,140266,513,7861,303,231,579مجموع المطلوبات

2,190,183,01213,569,847,5888,147,175,8091,451,266,9611,387,106,83745,503,809,53411,123,958,48673,978,475,117)9,394,873,110(الصافي

-6,365,157,49014,512,333,29915,963,600,26017,350,707,09762,854,516,63173,978,475,117)7,204,690,098()9,394,873,110(الصافي التراكمي
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مخاطر السیولة (تتمة)34.5

عند الطلب إلى أقل من 
أشھر3بین شھر ووشھربین ثمانیة أیامثمانیة أیام

6أشھر و3بین 
أشھر

9شھور و6ن بی
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(معاد عرضھا)2018

1,250,085,29513,798,742,445------12,548,657,150المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة
5,790,798,473-----4,427,050,55240,703,1851,323,044,736أرصدة  لدى المصارف 
44,124,296,020-959,003,0345,579,653,6374,664,242,4779,348,647,74811,155,162,7086,317,742,1786,099,844,238ایداعات لدى المصارف

229,414,965383,923,3071,627,897,1061,876,951,383365,816,788321,290,1892,027,125,024174,479,6377,006,898,399تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
20,772,915,018-2,837,705,3172,180,176,4925,245,046,47710,509,986,732---موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,775,806,1331,775,806,133-------موجودات ثابتة 
90,045,28790,045,287-------موجودات غیر ملموسة 

---------موجودات ضریبیة مؤجلة 
34,689,984200,979,811183,341,939260,863,777180,605,248100,181,2906,914,510339,346,9151,306,923,474موجودات أخرى 

7,893,984,0387,893,984,038-------سوریة المركزي مصرفودیعة مجمدة لدى 

18,198,815,6856,205,259,9407,798,526,25814,324,168,22513,881,761,23611,984,260,13418,643,870,50411,523,747,305102,560,409,287مجموع الموجودات 

4,664,957,281-----3,349,833,608436,000,000879,123,673ودائع المصارف 
23,202,394,301-13,936,275,1491,544,073,8012,292,688,4451,754,894,8621,141,780,6711,976,777,246555,904,127ودائع العمالء
1,272,229,412--25,000,000746,755,703110,420,000176,439,907213,613,802-تأمینات نقدیة 

66,064,85066,064,850-------مخصصات متنوعة 
74,985,451----74,985,451---مخصص ضریبة الدخل

38,005,42215,595,06835,981,74351,259,56633,800,4419,717,5625,853,065916,803,5101,107,016,377مطلوبات أخرى 
17,324,114,1792,020,668,8693,954,549,5641,991,559,8791,352,021,0192,200,108,610561,757,192982,868,36030,387,647,672مجموع المطلوبات 

874,701,5064,184,591,0713,843,976,69412,332,608,34612,529,740,2179,784,151,52418,082,113,31210,540,878,94572,172,761,615الصافي 

-874,701,5065,059,292,5778,903,269,27121,235,877,61733,765,617,83443,549,769,35861,631,882,67072,172,761,615لتراكميالصافي ا
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إدارة المخاطر (تتمة)34

مخاطر السیولة (تتمة)34.5

بنود خارج بیان المركز المالي 

لغایة سنة
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة س2019

1,157,441,377138,913,9431,296,355,320كفاالت صادرة لزبائن
1,713,125,12021,500,0001,734,625,120غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة سقوف 
336,401,165-336,401,165غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة غیر سقوف 

---ود إیجار تشغیلیةالتزامات عق
3,206,967,662160,413,9433,367,381,605

لغایة سنة
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(معاد عرضھا)2018

1,096,226,17932,457,0001,128,683,179كفاالت صادرة لزبائن
1,275,469,9112,596,5191,278,066,430غیر مستغلةشرةمباتسھیالت ائتمانیة سقوف 
257,077,328-257,077,328غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة غیر سقوف 

10,824,42610,703,11321,527,539التزامات عقود إیجار تشغیلیة
2,639,597,84445,756,6322,685,354,476

مخاطر التشغیل34.6

البنكأعمالإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھاتعرفسوریة المركزيمصرفولقواعدبازل،وفاقسیماالالدولیةیرللمعایوفقاً 
بالتدریبقصورأوالعملوسیاساتبمسارأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواءً لھایتعرضأنیمكنوالتيالیومیةومھامھ

باإلضافة إلى والسیاسیة،والطبیعیةاالقتصادیةواألزماتالخارجیةكاالحتیاالتخارجھمنأوتقنیة،مشاكلنتیجةأوللموظفین
.  والماليالمصرفيللعملالناظمةالدولیةوالمعاییروالتشریعاتبالقوانینااللتزامعدممخاطر

وتصنیفوتجمیعومتابعةرصدبالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةالمخاطرقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
كتقییمبذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتيالمخاطرھذهوتحلیلودراسة
إصداروكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسالمبكراإلنذارمؤشراتدراساتإلىإضافةً الدوریةواالستبیاناتالذاتيالمخاطر

الطرق.بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنةً عنھالمنبثقةالمخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلستقاریرال
. التشغیلیةالمخاطرمخصصاتالحتساباألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیر

المخدماتنقلحیثمناالستراتیجيالشریكعنالكاملةالستقاللیةاإتمامخطةبتنفیذالبنكاستمرارإلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا
انقطاعلجھةالتشغیلمخاطرمنكبیربشكلٍ یخففماالبنك،فریقمنمباشرةومتابعةإشرافوتحتمتموضعةلتكونوالبرمجیات

.سوریة المركزيمصرفبقواعدااللتزامعدممخاطرإلىإضافةً األعمال
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(تتمة)إدارة المخاطر34

مخاطر األعمال34.7
ة، وك بصفة عام ك أو قطاع البن اتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البن یة ومنھ االخطار الناتجة عن الظروف السیاس

یم  ك بتقی وم ادارة البن ك. تق ك المخاطر واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البن تل
المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.واتخاذ االجراءاتبشكل 

دارة استمراریة العمل وخطط الطوارئإ34.8

بنكالعمل في الموضوع إدارة استمراریة العمل أھمیة كبیرة وذلك عن طریق التطویر والصیانة الدوریة إلدارة استمراریة البنك یولي 
بنكللغایة تطویر المرونة التنظیمیة، حیث إن إدارة استمراریة العمل ھي عملیة إداریة شاملة تحدد التھدیدات المحتملة وآثارھا على أعمال ا

كافة األطراف وأنشطتھ، حیث توفر ھذه العملیة إطار عمل لبناء المرونة التنظیمیة التي تساعد على االستجابة الفعالة التي تحمي مصالح
ذات الصلة وسمعة البنك وعالمتھ التجاریة.

على تحلیل آثار األعمال لتحدید األعمال الحرجة وفق السیناریوھات المتوقعة وتصمیم وتطویر خطط االستجابة بشكل البنكیحرص 
العمل للمھام الحرجة بكفاءة وفعالیة مع مستمر لمواجھة الكوارث والتھدیدات التي قد یواجھا بما یضمن إدارة األزمات وضمان استمراریة

األخذ بعین االعتبار معاییر الصحة والسالمة العامة لكافة األطراف ذات الصلة. 

وبشكل مستمر خطط استرجاع الخدمات و المنتجات وفق مراحل محددة تتناسب مع السیناریوھات المعدة بما یضمن استعادة البنك یطور 
بنك على توفیر كافة التجھیزات و الیحرص كما،بالجودة المعتمدة وفق أفضل القواعد و الممارسات المعروفةكافة الخدمات والمنتجات و

، بما فیھا تأمین العمل من المنزل ( عن بعد ) للمھام الحرجة و وفق أفضل الممارسات المعروفة و إلدارة استمراریة العملاآللیات الالزمة 
تبما یضمن أمن و حمایة المعلوما

مخاطر االلتزام34.9
تعلیمات بالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزامًا بال

والمتطلبات الرقابیة.

التحلیل القطاعي35

افي القطاع الثانوي.یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغر

قطاع األعمال:-

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:
یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة:      

ة والخدمات البنكیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.الشركات:    یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانی
الخزینة:      یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك. 

بني علیھا البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.یھذه القطاعات ھي األساس الذي 
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التحلیل القطاعي (تتمة)35

ومات عن قطاعات أعمال البنك:معل35.1

فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

(معاد عرضھا)20192018
المجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

958,295,8242,448,285,043291,356,9493,468,413,1942,298,837,016)229,524,622(إجمالي الدخل التشغیلي
)157,680,981(109,069,103-84,856,28925,106,945)894,131(استرداد (مصروف) مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

1,043,152,1132,473,391,988291,356,9493,577,482,2972,141,156,035)230,418,753(نتائج أعمال القطاع
)1,510,169,474()1,679,267,863()1,679,267,863(---مصاریف تشغیلیة للقطاع

1,898,214,434630,986,561)1,387,910,914(1,043,152,1132,473,391,988)230,418,753(قبل الضریبة(الخسارة)الربح
)197,079,061()92,500,932(116,429,855)208,930,787(--ئباالضرایراد )مصروف(

1,805,713,502433,907,500)1,271,481,059(1,043,152,1132,264,461,201)230,418,753(السنة(خسارة) ربح صافي
الموجودات والمطلوبات

99,017,368,65091,493,650,355-14,451,620,56114,202,227,50270,363,520,587موجودات القطاع
---14,357,984,800)846,999,723()13,510,985,077(استبعاد الموجودات والمطلوبات بین القطاعات

12,039,645,20112,039,645,20111,066,758,932---موجودات غیر موزعة على القطاعات
940,635,48413,355,227,77984,721,505,38712,039,645,201111,057,013,851102,560,409,287مجموع الموجودات

35,783,659,75229,143,580,994-14,451,620,56114,202,227,5027,129,811,689مطلوبات القطاع
1,294,878,9821,294,878,9821,244,066,678---مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

14,451,620,56114,202,227,5027,129,811,6891,294,878,98237,078,538,73430,387,647,672مجموع المطلوبات
143,399,599107,743,201استھالكات

51,598,60764,306,776إطفاءات
681,628,141121,004,096المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)35
معلومات التوزیع الجغرافي35.2

مارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل ییمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك. 
األعمال المحلیة وال یوجد لدیھ فروع خارجیة.

فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:
المجموعخارج سوریةداخل سوریة

(معاد عرضھا)20192018(معاد عرضھا)20192018(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,211,073,588431,272,7582,257,339,6061,867,564,2583,468,413,1942,298,837,016التشغیليالدخلإجمالي
40,114,038,65433,930,480,09870,942,975,19768,629,929,189111,057,013,851102,560,409,287الموجوداتمجموع

660,185,50497,629,57421,442,63723,374,522681,628,141121,004,096المصاریف الرأسمالیة

المالكفایة رأس36
یحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب 

الصادرة بموجب مقررات بازل الدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركزي. 
حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم %8لمتطلبات كفایة رأس المال والبالغة یلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى

حسب لجنة بازل الدولیة)، كما یراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات %8(2007كانون الثاني 24) الصادر بتاریخ 4/م ن/ب253(
االئتمانیة والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.

البنك ھیكلیة رأس مالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في یدیر 
أنشطتھ.

تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي:
(معاد عرضھا)20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:

15,000,000,00015,000,000,000رأس المال المكتتب بھ
432,803,250242,981,807احتیاطي قانوني
432,803,250242,981,807احتیاطي خاص

)1,492,965,554()66,894,938(خسائر متراكمة محققة
)90,045,287()59,889,317(موجودات غیر ملموسة

-)1,835,000(ى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامینالعقارات التي آلت ملكیتھا إل
58,179,763,55558,179,763,555أرباح مدورة غیر محققة

73,916,750,80072,082,716,328المجموع
رأس المال المساعد:

المؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات المصنفة 
80,583,739144,458,276ى والثانیة (*)ضمن المرحلتین األول

73,997,334,53972,227,174,604مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)
25,203,796,00023,620,790,000الموجودات المرجحة بالمخاطر

400,110,000376,362,000حسابات خارج بیان المركز المالي المرجحة بالمخاطر
195,395,167187,161,219وقمخاطر الس

1,737,797,8701,277,505,244المخاطر التشغیلیة
27,537,099,03725,461,818,463مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

%283.67%268.72نسبة كفایة رأس المال (%)
%283.10%268.43نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)

%99.88%99.92لمال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)نسبة رأس ا
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(تتمة)كفایة رأس المال36

یتم االعتراف بالمؤونات 2019آذار 6/ص) تاریخ 183/2المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًء على(*)
لمرحلتین األولى والثانیة ضمن األموال الخاصة المساندة المكونة لقاء الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن ا

على أال تتجاوز قیمة المؤونات المعترف بھا ضمن ھذه األموال مضافًا إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر التمویل 
من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان. %1.25(حال وجوده)، ما نسبتھ 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس 2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088سلیف رقم (صدر قرار مجلس النقد والت
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362النقد والتسلیف رقم (

.2007) لعام 4/م ن/ب253متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق 

تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات37

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2019

الموجودات
9,644,758,3891,471,458,04911,116,216,438نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

6,650,296,779-6,650,296,779أرصدة لدى المصارف
22,452,917,50228,072,213,68050,525,131,182إیداعات لدى المصارف

9,875,007,1494,420,856,11414,295,863,263تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
3,751,470,05812,678,390,93016,429,860,988موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

2,309,142,6132,309,142,613-موجودات ثابتة
59,889,31759,889,317-موجودات غیر ملموسة

116,429,855116,429,855-موجودات ضریبیة مؤجلة
10,541,08310,541,083-حق استخدام األصول

910,469,032739,189,2631,649,658,295موجودات أخرى
7,893,984,0387,893,984,038-ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

53,284,918,90957,772,094,942111,057,013,851إجمالي الموجودات

المطلوبات
7,125,811,689-7,125,811,689ودائع المصارف

27,695,883,158-27,695,883,158ودائع العمالء
957,964,905-957,964,905تأمینات نقدیة

44,514,03444,514,034-مخصصات متنوعة
1,296,500-1,296,500التزامات عقود اإلیجار

153,255,5601,099,812,8881,253,068,448مطلوبات أخرى
35,934,211,8121,144,326,92237,078,538,734إجمالي المطلوبات

17,350,707,09756,627,768,02073,978,475,117الصافي
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(تتمة)تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات37

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)2018
الموجودات

12,548,657,1501,250,085,29513,798,742,445سوریة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف
5,790,798,473-5,790,798,473أرصدة لدى المصارف

38,024,451,7826,099,844,23844,124,296,020إیداعات لدى المصارف
4,805,293,7382,201,604,6617,006,898,399تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

10,262,928,28610,509,986,73220,772,915,018موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
1,775,806,1331,775,806,133-موجودات ثابتة 

90,045,28790,045,287-موجودات غیر ملموسة
960,662,049346,261,4251,306,923,474موجودات أخرى

7,893,984,0387,893,984,038-وریة المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف س
72,392,791,47830,167,617,809102,560,409,287إجمالي الموجودات

المطلوبات
4,664,957,281-4,664,957,281ودائع المصارف

22,646,490,174555,904,12723,202,394,301ودائع العمالء
1,272,229,412-1,272,229,412تأمینات نقدیة

66,064,85066,064,850-مخصصات متنوعة
74,985,451-74,985,451مخصص ضریبة الدخل

184,359,802922,656,5751,107,016,377مطلوبات أخرى
28,843,022,1201,544,625,55230,387,647,672مجموع المطلوبات

43,549,769,35828,622,992,25772,172,761,615الصافي

رتباطات وإلتزامات محتملة ا38
رتباطات وإلتزامات إئتمانیةا38.1

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن العمالء
كفاالت

107,581,964405,601,896دفع
816,834,606476,136,652حسن تنفیذ

371,938,750246,944,631أخرى
1,296,355,3201,128,683,179

1,734,625,1201,278,066,430سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
336,401,165257,077,328سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة

3,367,381,6052,663,826,937
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(تتمة)رتباطات وإلتزامات محتملة ا38

التزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة38.2

(معاد عرضھا)20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

التزامات عقود إیجار تشغیلیة
10,824,426-تستحق خالل سنة

10,703,113-سنوات5تستحق خالل 
-21,527,539

الدعاوي القضائیة39

لتقاضي شائع في القطاع المصرفي، لدى البنك سیاسات واجراءات أنشئت للتعامل مع مثل ھذه الدعاوي نظرًا لطبیعة األعمال یعتبر ا
القضائیة، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال البنك. لذلك یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض 

تفاوضي، وعلیھ فإن البنك أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل
بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى قام بعض المدینین برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب مختلفة.

یقوم البنك بطلب استشارة فنیة وقانونیة حول في كال الحالتین فإن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي یتم اتباعھا لتقییم تلك القضایا، 
وضع الدعاوي القضائیة، وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تحدید قیمتھا، یقوم البنك بالتعدیالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبیة للدعاوى 

القضائیة على مركزه المالي.

أحداث الحقة40

حدوث االقتصاد العالمي وتسبب في ىكان لھ أثرًا علنات المالیة، تاریخ البیا، الحقًا ل)COVID-19تفشي فیروس كورونا (إن 
عتمد توةغیر مؤكدالتأثیرات ومداھاھذه إن مدة . بنكاضطراب كبیر في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغیلیة لل

تقدیر قن االقتصادي المستمرة، ال یمكنتی. بالنظر إلى حالة عدم النالوقت الراھعلى التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في 
ھذه البیانات المالیة. یمكن أن تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة الموافقة على إصدار موثوق في تاریخ ھذا األثر بشكلقیمة

من أجل البنكعلى عملیات COVID-19كمال تقییمھا لتأثیر . إن اإلدارة بصدد استبنكللالماليوالمركزالمستقبلیة والتدفقات النقدیة 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحیح.


