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معلومات عن البنك 1

ش.م.تأسس سوریة  ـ  الوطني  قطر  مساھمة  ) ("البنك"س.عبنك  عامةكشركة  سوریة  الخاصة قانونبموجبمغفلة  المصارف 
التجاريبموجب السجلالبنكقیدوتم2009تشرین الثاني  11/ ل أ) تاریخ  1435قم (ار ر قرالوبموجب  2001لعام28رقم
دمشق،  ساحة العباسیین،فيللبنكالرئیسيالمركزیقع20. برقمالمصارفسجلفي2009أیلول  30بتاریخ  15961رقم  تحت

.السوریةالعربیةالجمھوریة

النافذةواألنظمةالقوانینوفقالمالیة والبنكیةالعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھا الودائعوقبولكیةبنالالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة
فرعاً في دمشق وریف عشرخمسةوعددھا السوریةالعربیةالجمھوریةفيفروعھومن خاللدمشقفيالرئیسيمركزهخاللمن

. ورلزاا ودیرب ودرعص وادلدمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحم

في خمسة فروع لدى  نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتاً 
مصرف  موافقة  على  الحصول  بعد  وذلك  ادلب،  وفرع  یعفور،  فرع  الشھبا،  حلب  فرع  الزور،  دیر  فرع  حمص،  فرع  وھي  البنك 

رقم  المركزسوریة   رقم  3268/161ي  رقم  2479/161والموافقة  الظروف 804والموافقة  زوال  لحین  مؤقتا  إیقافھا  على  أ  /ل 
بشكل المنشیة  تعلیق العمل مؤقتاً في فرعین لدى البنك وھي فرع درعا وفرع حلب  االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضاً 

ع.عة فرولقة سبوالمعمؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة

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

تشرین 12تم بتاریخ  ،بموجب التفویض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني ـ سوریة من قبل الجمعیة العمومیة التأسیسیة للبنك
بنك  2009الثاني   بین  والفنیة  اإلداریة  الخدمات  اتفاقیة  الإبرام  ـقطر  قطر  ن  بیوسوریةوطني  ـ  الوطني  قطر  ش.م.ق بنك 

تتضمن بمقتضى االتفاقیة:التي "الخدمات واالستشارات االداریة والفنیة" المستشار یقدم ") والتي بموجبھا المستشار ("

مراجعة ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.المساعدة في  ) 1
، وذلـك مـن خـالل البیانـات والمعلومـات واالداریة داخلیـاً وخارجیـاً ة لیما ریر الالتقا إعدادتقدیم المساعدة الالزمة لتمكین البنك من)  2

التي یقوم البنك بتزویدھا للمستشار.
.دون اإلخالل باستقاللیة البنكعلى األقلسنویاً بنكحسب التوجھ العام للخطط العمل والموازنات  المشاركة في وضع ) 3
ة والقرارات.لیاخ لدنظمة ات وااللسیاسا ) تقدیم المشورة عند رسم ا4
) تقدیم المشورة في األمور المتعلقـة بـإدارة المخـاطر المصـرفیة ومـدى توافـق القـرارات المتعلقـة باالئتمـان وبـرامج المخـاطر مـع 5

، للبنـكلمعتمـدمع النظام األساسـي االصالحیات المحددة من قبل مجلس ادارة البنك حسب التوجھ العام للمستشار وبما ال یتعارض 
النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.واألنظمة قوانین  لااموأحك

والتسویق 6 والعملیات  المعلومات  بتقنیة  المتعلقة  الخدمات  في  المشورة  وتقدیم  والتدقیق،  واالمتثال  بالرقابة  المتعلقة  االستشارات   (
ریب.والمنتجات المصرفیة وخدمات الموارد البشریة والتطویر والتد 

ممارسـة اإلدارة الجیـدة، ذلـك بنـاء بأخرى إضافة إلى االستشارات المذكورة أعاله في سبیل قیام البنك استشاراتب طل) یحق للبنك  7
على طلب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة. 

سورلی500بقیمة  تم تأسیس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم،   ھم الواحد. لسلیةرة 
سوریةلیرةملیارعشرخمسةلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار  13بتاریخ  اجتماعھا فيللبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةأقرت
.سوریةلیرة 500 االسمیةالواحدالسھمقیمةسھمملیونثالثینالىمقسم

من 91من المادة  3تجزئة األسھم وفقاً ألحكام الفقرة  2012نیسان  26یخا بتارجتماعھ ك في ا أقرت الھیئة العامة غیر العادیة للبن 
2012كانون األول  10م بتاریخ  /73قانون الشركات حیث تمت الموافقة على التجزئة من قبل ھیئة االوراق المالیة بالقرار رقم  

دد األسھم مائة وخمسین ملیون سھم بدًال عبحأصوریة ولیرة س500ن  لیرة سوریة بدًال م100صبحت القیمة االسمیة للسھم  أحیث  
من ثالثین ملیون سھم.

.         2010نیسان  26المالیة بتاریخ  لألوراقدمشقأدرجت أسھم البنك في سوق

الموافقة على البیانات المالیة 
المالیة البیانات  إصدار  على  الموافقة  في  للسنةتمت  األوكانو31المنتھیة  قب2020ل  ن  البنكلمج ل  من  إدارة  1بالجلسة رقم  س 

.2021آذار4بتاریخ
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الھامة السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و 2

البیانات المالیةأسس إعداد2.1

التاریخیة-  التكلفة  لمبدأ  وفقاً  المالیة  البیانات  إعداد  التم  بالقیمة  تظھر  والتي  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  عدا  بتاریخعادلة  فیما 
مالیة. الت ناالبیا

.إعداد البیانات المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومعاییر المحاسبة الدولیة وتفسیراتھا وقرارات مجلس النقد والتسلیفتم - 
تم عرض البیانات المالیة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للبنك. - 
البنك  -  باإلجمالي في تم ادراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عادةً یة.ولب السیب ترتیالي حس بعرض بیان المركز المیقوم 

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

ات التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاح2.2

یدة والمعدلة الجدت راسیتفال ورییعاالم

.2020كانون الثاني 1قام البنك بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من - 

ر أوتفسیر أو تعدیل آخر صادر وغیر نافذ التطبیق. ي معیا مبكر ألبیق اللم تقم الشركة بالتط-

: "تعریف األعمال"  3م رقي  ولیة الد المال تقاریرالتعدیالت على معیار ال 2.2.1
المالیة الدولي رقم   معیار التقاریر  األنشطة 3یوضح ھذا التعدیل على  متكاملة من  مجموعة  یتم اعتبار  "اندماج األعمال" أنھ كي 

في  كبیر  بشكل  معاً  تساھمان  جوھریة  وعملیة  مدخالت  على  أدنى  كحد  تشمل  أن  یجب  فإنھا  كأعمال،  علیھا  المستحوذ  واألصول 
مخرجات.الق إنتاج  على  جمیع  درة  تضمین  دون  موجودة  تكون  أن  ممكن  األعمال  أن  یوضح  التعدیل  ھذا  فإن  ذلك،  على  عالوًة 

، ولكنھا قد تؤثر على الفترات للبنكالمدخالت والعملیات الالزمة إلنتاج المخرجات. لیس لھذه التعدیالت أي أثر على البیانات المالیة  
. ألعمالھاندماجفي أينكالبالمستقبلیة في حال دخول 

ومعیار المحاسبة الدولي رقم 9ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  7التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  2.2.2
: "اصالح معاییر سعر الفائدة" 39

"األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" 39رقم  ومعیار المحاسبة الدولي  9تتضمن التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  
لفائدة.  جمیع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح معاییر سعر اعددًا من اإلعفاءات، والتي تنطبق على 

ا للبند  المعیاریة  النقدیة  التدفقات  حجم  و/أو  توقیت  بشأن  التیقن  عدم  من  حالة  إلى  اإلصالح  أدى  إذا  التحوط  عالقة  لمغطى تتأثر 
حیث أنھا ال تمتلك أیة عالقات تحوط من معدل الفائدة.للبنكبالتحوط أو أداة التحوط. لیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة 

: تعریف كلمة "جوھري" 8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 1ى معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت عل2.2.3
جدی  لما ھو "جوھري" الذي ینص على أن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن اً دتقدم التعدیالت تعریفاً 

یؤثر حذفھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للبیانات المالیة المعدة لألغراض العامة بناًء 
مالیة حول منشأة محددة".تعلى تلك البیانات المالیة، والتي توفر معلوما 

توضح التعدیالت أن "الجوھریة" سوف تعتمد على طبیعة أو أھمیة المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات أخرى، 
في سیاق البیانات المالیة. 

من قبل المستخدمین الرئیسیین. ةیعتبر الخطأ في المعلومات جوھریاً إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات المتخذ
. البنكلیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة، وال یتوقع أن یكون ھناك أي أثر مستقبلي على 
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(تتمة) الھامة السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و 2

ة) (تتم ات سیاسات المحاسبیة واإلفصاحالتغیرات في ال2.2

(تتمة) دلةالجدیدة والمعت راسیتفال ورییعاالم

2018آذار 29اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في 2.2.4
معیار. الغرض من اإلطار  معیارًا، وال أي من المفاھیم الواردة فیھ تلغي المفاھیم أو المتطلبات في أي  ال یعتبر اإلطار المفاھیمي 

(المفاھیم الدولیة  المحاسبة  معاییر  مجلس  مساعدة  ھو  تIASBي  في  ا )  تطویر طویر  على  المالیة  التقاریر  معدي  لمساعدة  لمعاییر 
وتفسیرھا. إن ذلك  المعاییر  فھم  على  جمیع األطراف  حال عدم وجود معیار قابل للتطبیق، ولمساعدة  محاسبیة متسقة في  سیاسات 

المحاسبیة اعتمادًا على اإلطار المفاھیمي.سیؤثر على المنشآت التي طورت سیاساتھا  
اإلطا المفاھیميیتضمن  یوضح ر  كما  والخصوم  باألصول  االعتراف  ومعاییر  المحدثة  والتعریفات  الجدیدة  المفاھیم  بعض  المعدل 

. للبنكبعض المفاھیم الھامة. لیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة 

COVID-19ة بجائحة: امتیازات اإلیجار المتعلق16التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.5
المتعلقة بـ ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة امتیازات  2020أیار  28في   معیار  COVID-19اإلیجار  "تعدیل على 

عقود اإلیجار". 16التقاریر المالیة الدولي رقم  
المحاسبة عن  بشأن 16الدولي رقم  تقدم ھذه التعدیالت إعفاء المستأجرین من تطبیق اإلرشاد الوارد في معیار التقاریر المالیة  

وكخیار عملي، یجوز للمستأجر  .COVID-19التعدیالت على عقد اإلیجارالناتجة عن امتیازات اإلیجار كتأثیر مباشر لجائحة  
بـ   امتیازات اإلیجارالمتعلقة  كانت  إذا  ما  تقییم  عدم  وبالتالي  COVID-19 اختیار  عقد اإلیجار.  تعدیل في  تمثل  المؤجر  من 

امتیازات اإلیجارالمتعلقة بـ  م المستأجر الذي یأیقو  مدفوعات عقد اإلیجار نتیجة  ھذا االختیار بالمحاسبة عن أي تغییر في  خذ 
COVID-19  لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم تعدیًال 16بنفس طریقة المحاسبة عن التغییر وفقاً  ، إذا لم یمثل ذلك التغییر 
.في عقد اإلیجار 

ھ ا یطبق  بعد  لتعد ذا  أو  في  تبدأ  التي  السنویة  المالیة  الفترات  على  المبكر 2020حزیران  1یل  بالتطبیق  ُیسمح  لھذا  ..  لیس 
. للبنك التعدیل أي أثر على البیانات المالیة  

ق ة التطبی غیر نافذالمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة و2.3

، یعتزم البنك  للبنكمعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة  سیرات الجدیدة أو الیلي المعاییر والتف ا میف
لمفعول. عندما تصبح ساریة ا االمر، إن لزم تطبیق ھذه المعاییر،

ین  عقود التأم–17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1
معاییر المحاسبة الدولیة معیا  شامًال لعقود  2017ار  في أی17ر التقاریر المالیة الدولي رقم  أصدر مجلس  جدیداً  والذي یعتبر معیاراً 

للتطبیق، سیحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  التأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندم محل  17ا یصبح نافذاً 
على كافة أنواع عقود التأمین  17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005الصادر بتاریخ 4معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

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

ود  ھو تقدیم نموذج محاسبة لعق 17یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق. إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  
بشكل كبیر على  ، والذي یستند4التأمین أكثر فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  

شا 17الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   یغطي  مًال لعقود التأمین،  یقدم نموذجاً 
ھو النموذج العام، والمكمل بـ:  17كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. إن جوھر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  

محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت المتغیرة) یق  تطب
 ود قصیرة األمد.  طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعق

مع اإللزام بعرض  2023اني  كانون الث1نافذ التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  17إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  
بنفس أو قبل تاریخ البدء  15و 9تقاریر المالیة الدولیین أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبیق معیاري ال

. البنك . إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على 17طبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  بت
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(تتمة) السیاسات المحاسبیة عداد وأسس اإل2

(تتمة) نافذة التطبیقة وغیر الدولیالمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة2.3

: تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.3.2
لي رقم  من معیار المحاسبة الدو76إلى 69ى الفقرات من تعدیالت عل2020ني ولیة في كانون الثا لد ابةالمحاسعاییر  مجلس م أصدر  

د المتطلبات من أجل تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة. توضح ھذه التعدیالت: لتحدی 1
 المقصود بالحق في تأجیل التسویة
  رة المالیة تفلا ھایةفي ن موجوداً أن حق التأجیل یجب أن یكون
أثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في التأجیلصنیف ال یتأن ھذا الت
فقط كا أنھ  االلتزام على  إذا  شروط  تؤثر  فلن  الملكیة،  أداة  نفسھا  ھي  للتحویل  القابل  االلتزام  في  المتضمنة  المشتقات  نت 

تصنیفھا 
ب تطبیقھا بأثر رجعي.  ویج 2023ون الثاني  كان 1دأ في أو بعد  تب ي لتنویة ایة السالمالإن ھذه التعدیالت ساریة المفعول للفترات 

. للبنكي على البیانات المالیة أثر جوھرتعدیالتلھذه المن غیر المتوقع أن یكون 

3التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 2.3.3
إشارة  - "اندماج االعمال"  3ى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت عل2020أیار  في

،  1989إلى اإلطار المفاھیمي. تھدف ھذه التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إطار إعداد وعرض البیانات المالیة" الصادر في عام  
تغییر جوھري في متطلباتھ. دون  2018طار المفاھیمي للتقاریر المالیة" الصادر في آذار  باإلشارة إلى "اإل

وتطبق بأثر مستقبلي. من غیر  2022كانون الثاني  1إن ھذه التعدیالت ساریة المفعول للفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  
. للبنكالمالیة المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أثر جوھري على البیانات

16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم –قبل االستخدام ات: العوائد ما والمعدت الممتلكات واآللا2.3.4
العوائد ما قبل االستخدام"، والذي یحظر على  –، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في أیار 

ع البنود التي تنتج خالل إیصال األصل إلى  المنشآت أن تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أیة عائدات من بی 
وتكالیف   البنود  ھذه  بعائدات بیع  المنشأة  تعترف  ذلك،  من  وبدًال  اإلدارة.  تریدھا  التي  بالطریقة  للتشغیل  جاھزاً  التشغیل وجعلھ  موقع 

تجھیزھا في بیان األرباح أو الخسائر. 

جب أن یطبق بأثر رجعي على  ، وی2022كانون الثاني  1ي تبدأ في أو بعد  إن ھذا التعدیل ساري المفعول للفترات المالیة السنویة الت
بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة في البیانات المالیة للمنشأة عندما

. البنك التعدیالت أثر جوھري على تقوم بتطبیق ھذا التعدیل للمرة األولى. من غیر المتوقع أن یكون لھذه

37تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تكالیف إتمام العقد -العقود المثقلة بااللتزامات 2.3.5
لتحدید التكالیف التي یجب على  37، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  2020في أیار 

ا عند تقییم ما إذا كان العقد مثقًال بااللتزامات أو متكبدًا خسائر. المنشأة تضمینھ
ف المتعلقة مباشرًة بعقد تقدیم سلع أو خدمات كًال من التكالیف  تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكالی

بعملیات العقد. ال ترتب  المرتبطة مباشرةً  بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم  اإلضافیة وتوزیع التكالیف  ط التكالیف العامة واإلداریة مباشرةً 
تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 

. من غیر المتوقع أن یكون لھذه  2022كانون الثاني  1ریة المفعول للفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  إن ھذه التعدیالت سا 
. البنكعلى التعدیالت أثر جوھري 

المنشأة التابعة التي تطبق  –الدولیة للمرة األولى" "تبني معاییر التقاریر المالیة1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.6
المعاییر الدولیة للمرة األولى 

دورة   السنویة  المالیة الدولیة، أصدر مجلس معاییر الم2020- 2018كجزء من تحسیناتھ  التقاریر  معاییر  حاسبة الدولیة تعدیًال  على 
الدولي رقم   المالیة  التقاریر  معیار  التي  1على  یسمح ھذا التعدیل للمنشأة التابعة  األولى".  للمرة  المالیة الدولیة  معاییر التقاییر  "تبني 

رقم  16اختارت تطبیق الفقرة "د كمة باستخدام المبلغ  أن تقوم بقیاس فروقات الترجمة المترا 1(أ)" من معیار التقاریر المالیة الدولي 
ھذا  ال یطبق  الدولیة.  المالیة  التقاریر  معاییر  تطبیق  إلى  األم  المنشأة  تحول  تاریخ  على  بناًء  األم،  للمنشأة  المالیة  القوائم  في  معروض 

. 1یة الدولي رقم  (أ)" من معیار التقاریر المال16التعدیل أیضاً على الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة التي تختار تطبیق الفقرة "د 
، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2022كانون الثاني 1ا التعدیل ساري المفعول للفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  إن ھذ
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مة) (تت بیة السیاسات المحاسأسس اإلعداد و2

(تتمة) التطبیقفذةنالیة وغیرسبة الدوحالمجلس معاییر ا المعاییر والتفسیرات الصادرة عن م2.3

%" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة  10رسوم "اختبار -" المالیة"األدوات 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.7
دورة   السنویة  المالیة الدولیة، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیًال  2020- 2018كجزء من تحسیناتھ  على معاییر التقاریر 

معی المعلى  التقاریر  رقم  ار  االلتزام  9الیة الدولي  كانت شروط  إذا  ما  تقَیم  المنشأة عندما  ُتضمُنھا  التي  الرسوم  التعدیل  . یوضح ھذا 
المالي الجدید أو المعدل تختلف بشكل جوھري عن شروط االلتزام المالي األصلي. تتضمن ھذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة  

رسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدھما بالنیابة عن اآلخر. تطبق  ، بما في ذلك البین المقترض والمقرض
المنشأة ھذا  المنشأة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي یتم تعدیلھا أو مبادلتھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا  

التعدیل للمرة األولى. 
، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2022كانون الثاني 1ساري المفعول للفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  إن ھذا التعدیل  

. البنك من غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أثر جوھري على 

أھم السیاسات المحاسبیة 2.4

ة بیجنالت األبالعممالت التعا2.4.1
التعامالت، ویتم تحویل دوث ھذهتاریخ ح خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في  ي تتم بالعمالت األجنبیةت التیتم تسجیل التعامال

صرف بأسعار  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  قبل أرصدة  من  والمعلنة  المالي  المركز  بیان  تاریخ  في  السائدة  األجنبیة  العمالت 
ل. ل الشاملى العملة الرئیسیة للبنك في بیان الدخ ر الناتجة عن التحویل إ الخسائ تسجیل األرباح ویتم. زية المركسوریمصرف

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

معلومات القطاع2.4.2
لمخاطر وعوائد  عة لخاضات  خدمجات أو دیم منتتقيف معا تي تشترك عملیات ال قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات وال-

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 -

ى. بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخر
.، شركات، الخزینةةجزئ: تیلينك كما عیة للبطا لقاتقاریرزیع الیتم تو-

تحقق اإلیرادات 2.4.3
) رقم  المالي  الدولي للتقاریر  للمعیار  معد9وفقاً  الفوائد باستخدام طریقة  إیرادات  تحقق  المالیة ل الفائدة الفعلیة) یتم  لكافة األدوات 

الفوائد على . یتم اثبات إیراداتة المطفأةكلفالتا بتسجیلھالتي تمة  ارخسالربح أو الواألدوات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من خالل
الشام الدخل  خالل  من  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  یتم  والتي  فائدة  تحمل  التي  المالیة  للتقاریر الموجودات  الدولي  للمعیار  وفقاً  اآلخر  ل 

ة المقدرة خالل العمر المتوقع یقبلمستالالنقدیةتحصالت  لما صملذي یخ لسعر ا) ھو اEIR). إن معدل الفائدة الفعلي (9المالیة رقم (
الفترة األقصر، إلى صافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. لألداة المالیة أو،

ند االقتناء. الفعلیة (وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعین االعتبار أي خصم أو عالوة عیتم احتساب معدل الفائدة
لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. أفضل تقدیرمعدل العائد الذي یمثلباستخدامائدلفوت ابإیراداالبنك  رفعتی

فرضھا على مراحل مختلفة، والخصائص األخرى لدورة حیاة لفائدة المختلفة المحتملة التي یتمومن ثم، یتم االعتراف بتأثیر أسعار ا
سوم).امات والرلغر ض اوفرمسبقة، فعات اللد الكصل (بما في ذاأل
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(تتمة) السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) تحقق اإلیرادات 2.4.3

عدیالت كإضافة التاتثب ئتمان. یتم إإذا تم تعدیل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدیة على الموجودات المالیة ألسباب غیر مخاطر اال 
سویة فیما بعد من فاء التیتم إطالدفتریة لألصل في بیان المركز المالي مع زیادة أو طرح الفرق في إیرادات الفوائد.یمةللق طرحأو

واإلیرادات المماثلة في بیان الدخل الشامل. خالل الفوائد

مماثلة الفائدة واإلیرادات والمصروفات ال2.4.3.1
المقاسةواتدألالجمیع العادبالتكلفالمالیة  بالقیمة  المطفأة،  العادلة  ة  خالل الدخل وبالقیمة  من  فان الدخل الشامبیانخالل  من  لة  ل 

والمدینة على ھذه االدوات المالیة تقید بسعر الفائدة الفعلي.ة الدائنةلفائدا
وتتضمن )مسبقخیارات الدفع الالمثال،على سبیل(لمالیة  ات ادوألالتعاقدیة لان عملیة احتساب الفائدة تأخذ بعین االعتبار الشروط

األدوات المالیة بأي رسوم بھذه  مبا او تكالیف إضافیة تتعلق  وھي  شكل  سعر الفائدة الفشر  تمثل جزء ال یتجزأ من  علي ولكنھا ال 
خسائر ائتمانیة مستقبلیة. 

فانھ یستمر خالل خسائر تدني القیمة،ماثلة من ودات المالیة الملموج امنة او مجموعة عندما یتم تخفیض قیمة ھذه الموجودات المالی
قعة ألغراض احتساب خسارة قیمة التدني. صم التدفقات النقدیة المتول بھ لخ المعموقیمة ایراد الفوائد باستخدام سعر الفائدةاحتساب

العموالت الدائنة 2.4.3.2
:لعموالت كما یليیف إیراد اكن تصنیمو لعمالءقدمة لملنوعة امتن الخدمات العموالت دائنة مالبنكحقق ی

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة -
الزمنیة الفترة  أساس  على  كإیراد  فیھا  االعتراف  ویتم  محددة  زمنیة  فترة  خالل  الخدمات  تقدیم  من  المحققة  العموالت  .  تؤجل 

.ر والرسوم األخرى اإلداریة واالستشاریةق االستثما وصنادیل صورة األوم إداسرت ووالعمرادات الل إیوتشم

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

ت  المواف بالعالعتر یتم ا. یعترف بالعموالت والرسوم كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل
.لشروط المتفق علیھا في ھذا الخصوصعد تنفیذ امحدد بل عمإنجاز تبطة برملا

أداة مالیة العموالت الدائنة التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من-

التي   العموالت  یليالبنكعتبرھا  یتتضمن  ما  مالیة  أداة  من  یتجزأ  ال  االلتزام  :  جزءًا  وعموالت  القروض  إصدار  عموالت 
مع أي تكالیف ( إن االعتراف بھذه العموالت  .  ت المتعلقة باالئتمانن العموال وغیرھا مم سحبھا ل أن یتلمحتمامنللقروض التي  

بھا كإیرادات فوائد من خالل إجراء تعدیل على معدل االعتراف یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم  یشكل جزءًا ال)  إضافیة
.  الفائدة الفعلي

ح ربا ألاتوزیعات 2.4.3.3

. باستالم الدفعات، والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین على التوزیعاتللبنكحق ندما ینشأ رباح عأل ا عتراف بیتم اال
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(تتمة) السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

ي  االعتراف األول–األدوات الـمـالـیـة 2.4.4
تـاریـخ االعـتـراف 12.4.4.
بالموجوداعترا االیتم المف  والسلف  القروض  باستثناء  المالیة،  والمطلوبات  للت  وقدمة  تاریخ عمالء  في  مبدئیا  العمالء،  ودائع 

في األحكام التعاقدیة لألأي  المتاجرة   المالیة. ویشمل ذلك الصفقات االعتیا التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً  و  أدیة: مشتریاتداة 
فاقیات في السوق. ن أو اتب قوانیلب تسلیم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموج ي تتطة الت الیلموجودات الممبیعات ا

للعمالء والسلف  القروض  إثبات  العمالءیتم  حسابات  إلى  األموال  تحویل  البنك  .  عند  المستحقة  ویعترف  عند للعمالءباألرصدة 
. نكالبإلى لموااألتحویل 

دوات المالیة ألولي لألالقیاس ا2.4.4.2    

قیاسیتماألدوات.بإدارةالخاصاألعمالونموذجالتعاقدیةشروطھا علىلياألواالعترافعندالمالیةاألدواتتصنیفیعتمد
أوالربحخاللمنالعادلةیمةلقبا المسجلةلیةالما والمطلوباتالمالیةالموجوداتتثناءباس،العادلةبقیمتھا مبدئیاً المالیةاألدوات
تختلف عندما .الصفقةبسعرالتجاریةالمدینةالذمماسقییتم.المبلغمنالمعامالتتكالیفخصمأوإضافةیتمبحیث،الخسارة
یالمبدئياتاالثبعندالمعاملةسعرعنالمالیةلألدواتالعادلةالقیمة كما وألالیوما ارةسخ أوربح باحتسابالبنكقوم،  ھول 
.أدناهموضح

الیوم األول خسارةربح أو 2.4.4.3

یمكنفقط مدخالتباستخدام تقییمأسلوبعلىالعادلةالقیمةوتعتمد،نشأتھا عندالعادلة القیمةعن لألداة المعاملةسعریختلفعندما 
التي الحاالتفي.شاملبیان الدخل الفيدلةعا الوالقیمةملةالمعا سعربینرقلف با لبنكیعترف ا،السوقمعامالتفيمالحظتھا 

ویتمالعادلةوالقیمةالمعاملةسعربینالفرقاثباتتأجیلیتممدخالتھا،بعضمالحظةیمكنالنماذجإلىالعادلةالقیمةفیھا تستند
.المالیةباألداةترافعاالالغاءعندوأملحوظة،قابلةتالمدخالتصبحعندما فقطالدخلبیانفيبھا االعتراف  الحقاً 

ة المالیوالمطلوبات للموجودات القیاسفئات 2.4.4.4

بتصنیف البنك  إلدارةنموذجأساسعلى)الدینأدوات(المالیة  الموجوداتیقوم  ویتموالشروطالموجوداتاألعمال  التعاقدیة، 
:قیاسھا 

المطفأة بالتكلفة-
ر خ آل االشاملدخلخالل المنالعادلةلقیمةا ب-
والخسارة بحخالل الرمنالعادلةبالقیمة-

بتصنیف تصنیفللبنكویتاحالخسارة.أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةومشتقاتھالتجاریةمحفظتھوقیاسیقوم البنك 
باتالثعدمحاالتمنجوھريلبشكالتقلیصأوالغاءإلىذلكىأد إذاالخسارة،أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةاألدوات

.االعترافأوقیاسل افي

أوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةأوالمطفأةالمالیة، بالتكلفةوالضماناتالقروضالتزاماتعنیة، عداالمالالمطلوباتقیاس یتم
.المالیة تشتقا والمرةالمتاج لغایاتاالحتفاظ بھا یتمعندما الخسارة
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تمة) المحاسبیة (تلسیاسات واد أسس اإلعدا2

ة) (تتمیةأھم السیاسات المحاسب2.4

المالیة والمطلوبات الموجودات 2.4.5

المطفأة بالتكلفةمالء واالستثمارات المالیةللع والسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.4.5.1    

حال منالمطفأةالتكلفةاألخرى بالمالیةللعمالء واالستثماراتفسلوالوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغبقیاسیقوم البنك فقط
:معا التالیینالشرطینتحقق

التعاقدیة النقدیةقاتالتدفتحصیل األعمال بھدفنموذجضمنالمالیةاالحتفاظ بالموجودات-
فائدةللنقدیةلا والتدفقاتالدینأصلاتمدفوعتعتبرالتيالنقدیةالتدفقاتتواریختحددالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروط-

.ئمقا اللغمبلل
.أدناهمبینةالشروطھذهتفاصیل

األعمال  نموذجتقییم2.4.5.1.1
بتحدید البنك  أھدافھلتحقیقالمالیةالموجوداتإدارةكیفیةوجھأفضلعلىیعكسالذيالمستوىلىإاألعمال  نموذجیقوم 

.التجاریة

إلى ویستند المجمعة المحفظةمستوىعلىتقییمھیتم حدة، ولكنعلى أداةلكأساسىلعبالبنكالخاصالعملج وذنمتقییمیتمال  
:مثلملحوظةعوامل

فيالعلیا التنفیذیةلإلدارةوابالغھا األعمالنموذج ضمنبھاالمحتفظالمالیةوالموجوداتاألعمالج نموذأداءتقییمكیفیة-
.البنك

بھایتمالتي ، والطریقة)األعمالنموذجفيبھا المحتفظالمالیةاتلموجوداو(عمال  أل انموذجأداءعلى تؤثرتي الالمخاطر-
المخاطر ھذهإدارة

المدارةللموجوداتالعادلةالقیمةعلىبناءً التعویضكانالمثال، إذاسبیلعلى(األعمال  مدیريتعویضابھیتمالتيالطریقة-
)لةالمحص التعاقدیةنقدیةلاالتدفقاتعلىأو

.البیعوتوقیتاالعتبار قیمةاألخذ بعینضرورة، معالبنكلتقییمعتوقالمراركالت-

تحت الحالة" أو"سوأألاالحالة"ت  سیناریوھا وضعدونمعقولبشكلمتوقعةریوھاتسینااألعمال علىنموذجتقییمیعتمد
.االعتباربعین" الضغط

تصنیف، ال یقوم البنك بتغییرللبنكاألساسیةالتوقعاتعن تختلف بطریقةئيف المبدااالعتر دبعالنقدیةالتدفقاتق یقح تتمحال في
تم التيالمالیةالموجوداتتقییمعندالمعلوماتھذهبأخذتقوماألعمال، ولكنھا نموذجفيبھا تفظالمح المتبقیةالمالیةالموجودات

.الحقةلاللفتراتاً یث حدشرائھا 
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(تتمة) یاسات المحاسبیة  داد والسأسس اإلع2

(تتمة) سبیةحاسات المأھم السیا2.4

(تتمة) المالیةوالمطلوبات الموجودات 2.4.5

(تتمة) المطفأةبالتكلفةللعمالء واالستثمارات المالیةالسلفووالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.4.5.1

للفائدةة قدیالنفقات والتدالدین لأص ت وعافدماختبار2.4.5.1.2
تجتاز كانتإذاما لتحدیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةروطالشلألدوات المالیة، یقوم البنك بتقییمالتصنیفعملیةبعدالحقةكخطوة
.للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتاختبار

وقداالعترافعندليالما لألصل العادلةلقیمةاباراالختب ھذاضلغر"الدینأصل"یعّرف األصل عمرمدىعلىیتغیراألولي 
.)خصم/ عالوةإطفاءأوالدینأصلعاتدفالمثال، تسدیدسبیلعلى(المالي

أصل فوعاتدماراختبتقییمتلغایا .االئتمانومخاطر للنقودالزمنیةالقیمةفيتتمثلالقروضاتفاقیاتفي الفوائدعناصرأھمإن
المحددة، والفترة المالیةتللموجوداالعمالتمثل صلةذوعواملواعتماد أحكامللفائدة، یقوم البنك بتطبیق نقدیةل اقاتتدفوالالدین
.الفائدةسعرتحدیدفیھا یتمالتي

غیرةالتعاقدیالنقدیةفقاتالتدفيتبا التقلأواطرللمخ التعرضمنالحدمنتزیدالتيالتعاقدیةالشروطأخر، ال تؤديجانبمن
على للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلاتمدفوعضمنتعاقدیةنقدیةتدفقاتوجودإلىاألساسیةاإلقراضباتفاقیاتالمرتبطة
.ةارالخسأولربحخالل امنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتقیاسالحاالت، یتمھذهمثلفي. المستحقالمبلغ

الخسارةأوخالل الربحمنالعادلةةقیمباللیةاممشتقات 2.4.5.2
:تالیةلا الثالثالخصائصفیھاخرى، یتوفرعقودمالیة، أوأدواتھيالمالیةالمشتقات

، أوعارسألاشر، مؤيجنباألالصرفالسلعة، سعرالمالیة، سعراألداة المحدد، سعرالفائدةسعرفيالتغیرنتیجةقیمتھتتغیر-
غیرماليغیر متغیروجودحالةذلك، فيیكونأن اخرى، شریطةمتغیراتاياالئتمان، أوشرومؤمانياالئتالتصنیف
.العقدفيلطرفمحدد

.سوقلا لعناصراألثرنفسلھا یكونأنیتوقععقودأیةالمتوقعمنأقلبمبلغمبدئياستثمارمبدئي، اوماراستثلبال تتط-
.الحقمستقبليتاریخفيتھا یوستتمی-

اآلخرالشامل خالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالدینأدوات 2.4.5.3
منالعادلةبالقیمةقیاسھا یتمالتيلألدوات الدین(9) رقمالدولیةليما الاریرالتقمعیاراألدوات بموجبھذهیقوم البنك بتطبیق

:التالیةطروالشتحققعندالشامل اآلخر خالل الدخل

بالموجوداتإلىیھدفأعماللنموذجوفقاً بھا تفظمح )الدینأدوات(المالیةوداتالموج كلتكانتإذا- بغرضاالحتفاظ 
.المالیةالموجوداتوبیععلیھا اقدالمتعةالنقدیالتدفقاتتحصیل

غیردینلامبلغلبأصحصریاً متمثلةدیةقنفقاتلتدددةح م مواعیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطعنینشأ كانإذا-
.علیھالمترتبةوالفوائدالمسدد
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة) 2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) المالیةوالمطلوبات ات الموجود2.4.5

) مة تت(اآلخرمل شا الخالل الدخلمنالعادلةبالقیمةالدینأدوات 2.4.5.3

في التغیرمنوالخسائراألرباحتسجیلویتملةالعادةبالقیمالشامل اآلخرخالل الدخلمنالعادلةیمةبالقندیالأدواتقیاسیتم
األرباح فياألجنبیةالعمالتسعرفيوالتغیرالفوائدإیراداتإثباتیتم ل. الشامالدخلبیان فياالعتراف بھا تمالتيالعادلةالقیمة

.المطفأةبالتكلفةقیاسھا یتمالتيالمالیةالموجوداتيفمتبعةلاالطریقةبنفسالخسائروأ

یتمنفسفياستثمارمنبأكثرالبنكیحتفظعندما  إلغاءحالةفي.أوالً صادر-أوًال  الواردأساسعلىاستبعادھا الضمان، 
.الشاملالدخلانبیفيسابقاً بھا ترفمعالالمتراكمةرالخسائ أواألرباحتصنیفإعادةاالعتراف، یتم

اآلخر الشاملخالل الدخلمن دلةالعامةبالقی الملكیةحقوقأدوات 2.4.5.4
الملكیةحقوقضمنبشكل غیر قابل لإللغاءھاستثماراتبعضتصنیفخیاراألحیانبعضفيللبنكاالعتراف األولي، یتاحعند

) 32(مقر الدوليالمحاسبةمعیاربموجبالملكیةحقوقاتمتطلبفيستویعندما اآلخرشامللاخالل الدخلنمالعادلةبالقیمة
.حدةعلىةأداكلأساسعلىالتصنیفھذاتحدیدیتم. المتاجرةبغرضاالحتفاظ بھا ال یتموالتيالعرض:األدوات المالیة

كإیرادات الخسارة أوالربحفياحاألرب اتتوزیعإثباتیتم.الربحى إلھذهكیةملالحقوقأدواتمنوالخسائر المكاسبتدویر ال یتم
مالمحقاتإثبعندأخرىتشغیلیة فياالدواتكلفةمنجزءالستردادالتوزیعاتمنالمتحصلیكنالدفع،  یتمھذه،  الحالة، 

.یمةالقانخفاضلتقییمالشامل اآلخر، وال تخضعالدخلضمناالرباحب االعتراف 

ة الخسارأوخالل الربحمنالعادلةمةبالقییةمالومطلوبات موجودات 2.4.5.5
یتمالعادلةبالقیمةالماليالمركز بیانفيالخسارة أوخالل الربح منالعادلةبالقیمةالمالیةوالمطلوباتالموجوداتتسجیل یتم

بالقیمة تصنیفھا تمالمالیةباتللمطلوةالعادلبالقیمةالتغیرنا كإذا ثناءستبا والخسارةالربحفيدلةالعا مةبالقیاالعتراف بالتغیر
االحتیاطيفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتھذهتسجیلیتمللبنك.االئتمان  بمخاطرالتغیرنتیجةالخسارةأوخالل الربحمنادلةالع

المتكبدة أوالمتحققةالفوائدیراداتإ.الخسارةأوحب رلا إلىویرھا د تإعادة وال یتماآلخر ملالشا خلخالل الدمنالخاصاالئتماني
امن الربحمنالعادلةبالقیمةالمصنفةلمالیةاألدوات  باستخداممصروفاتأوإیراداتفيوالخسارةخالل  الفائدة سعرالفوائد، 

س قیا جبی.األدوات المالیةمنزأتج ال یجزءاً لتشكوالتيالمعاملةلیفكا وتخصم/عالوةاالعتبار أياألخذ بعینالفعلي، مع
الربحمنالعادلةبالقیمةمالیةالالموجوداتمنالمتحققةالفوائد االعتراف یتم.التعاقدیةالفائدةأسعارباستخدامالخسارةأوخالل 
إثباتعندأخرىلیةیغشتكإیراداتةالخسارأوخالل الربحمنالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدواتمناألرباحتوزیعاتبإیراد

.ادسدالفيحقال

المستغلة غیرالقروضوسقوفاالعتمادوخطابات المالیةالضمانات 2.4.5.6
.للقروضوسقوفائتمانوخطاباتمالیةضماناتیقوم البنك بإصدار

األولي، لالعترافالحقاً .  ةلمات المستوعالوالتي ھي الالعادلةبالقیمةالمالیةبیاناتلافيالمالیةالضماناتیتم االعتراف األولي ب
بأثبات البنك  األوليبھالمعترفبالمبلغالضماناتتالتزاما یقوم  االعتراف  بقیمة بھالمعترفالمتراكماإلطفاءناقصعند  أو 
.المتوقعة أیھما أعلىةالخسائر االئتمانی

مدة علىالثابتالقسطأساس على تالووالعمالرسومإیراداتياف بص الموحدملالشا الدخلبیانفي مةستلالمواتالعالإثباتیتم
.الضمان
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة) 2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) المالیةوالمطلوبات ات الموجود2.4.5

تتمة) (المستغلةغیرالقروضوسقوفاالعتمادوخطابات المالیةالضمانات 2.4.5.6
لتزامات على البنك لتقدیم قرض بشروط محددة إلى العمیل خالل فترة االلتزام واالعتمادات المستندیة االمستغلةتمثل السقوف غیر  

.االئتمانیة المتوقعةرسائ الخ اقطنضمنالعقودھذهادراجویتم

بإصدار البنك  االئتمانیة ارةخسالمبلغبمعدلقیاسھا حقاً التمویللسوق،  ةائدالف أسعار من اقلبمسحوباتقروضالتزاماتیقوم 
.المسجلةالمتراكمةاإلیراداتاجماليمنھا مطروحا المتوقعة

المالیة والمطلوبات الموجودات تصنیفإعادة2.4.6
الغاءأوحواذباست نك البفیھا قومي ی التالحاالتاالعتراف األولي، باستثناءتاریخبعدالمالیةموجوداتھتصنیفبإعادة نك الب قوم ال ی
ًا. أبدالمالیةالمطلوباتتصنیفإعادةوال یتم.معینعمال ع أ قطا 

المالیة والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء2.4.7

واألحكامالشروطفيالجوھريللتعدیلاالعتراف نتیجةالغاء2.4.7.1  
بحد للقروضوالبنودالشروطعلىاوضالتفإعادةحالفيالءمعلا قروض، مثلالمالیةاالعتراف بالموجوداتیقوم البنك بإلغاء

تسجیلالغاء اإلعتراف إلى الحد الذي ال یتم فیھوخسائركأرباحاالعتراف بالفرقمع،  جدیدةقروضارھا باعتبا وجدولتھكبیر
.ةاالئتمانیة المتوقعائرخسال قیاسراضغ ألاألولىالمرحلةفي،الجدیدةالقروضفی تصنویتم.القیمةفيانخفاضخسائر

:للعمیلالممنوحةالقروضإلغاءتمیسكاناإذما تقییمعندالتالیةالعواملالبنكأخذی
القرض عملةفيتغیر-
الملكیةفيمزایا تقدیم-
المقابل الطرففيتغیر-
فقط للفائدةالنقدیةدفقاتتل اوالدینأصلمدفوعاتالختبارالمالیةاألداةاستیفاءعدمإلىأدىقدالتعدیلكانإذا-

.االعتراف بالقرضالغاءعنھینتجالالنقدیة، قاتالتدفىعلجوھريبشكلیؤثرالالتعدیلكانحالفي
ض انخفا خسائرتسجیلیتملمالفعلي، ما الفائدةبسعرالمخصومةالنقدیةبالتدفقاتالتغیرنتیجةوخسائرأرباحیقوم البنك بتسجیل

.القیمةفي
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المحاسبیة (تتمة) السیاسات أسس اإلعداد و2

(تتمة) حاسبیةأھم السیاسات الم2.4

(تتمة) المالیةوالمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء2.4.7

جوھریة تعدیالت غیرناتجة عنسباب ألاالعتراف إلغاء2.4.7.2   
یة المال ت الموجودا2.4.7.2.1

باستالم البنكحقغاءال، عند)للبنكالمالیةجوداتموالمنءزج أوالمالیةالموجوداتنمجزءأو(یةالمالالموجوداتالغاءیتم
أیض.المالیةالموجوداتمنالنقدیةالتدفقات البنك  بالموجوداتبإلغاءاً  یقوم  من  إذاالمالیةاالعتراف  كل  الموجودات تحویلتم 
.یخضع إللغاء االعترافتحویلالوكان ةالمالی

ذا: ط إفقیةالمالالموجوداتحویلبت ك یقوم البن

المالیة الموجوداتمنالنقدیةالتدفقاتلتحصیلتعاقدیةالھحقوقبتحویلالبنكقام-
أو

تغییرأيدونبالكاملمستلمةلاالنقدیةالتدفقاتبدفعاتالتزاموجودافتراض النقدیة، معالتدفقاتفيبحقوقھالبنكاحتفظ إذا-
.مباشرلاالتمریراتفاقیةوجبمبثالثطرفإلىجوھري

ی التی المعامالتثل تمالمباشرالتمریر اتفاقیةإن منالنقدیةالتدفقاتالستالمالتعاقدیةبالحقوقبموجبھا البنك حتفظي 
:تالیةلا الثالثةوطشرالجمیعتحققثالث، عندطرفىإلةقدیالن التدفقاتھذهبدفعا ھالتزامتفترضالمالیة، ولكنھا الموجودات

السلفالمالیة، باستثناءالموجوداتمنالمبلغنفسحصلتقدتكنلمالمستفید، ما للطرفالغبمبدفعمملزغیرالبنك◄
.وقالسبأسعارالمستحقةالفائدةإلىباإلضافةالمقرضللمبلغكاملاستردادفيالحقمعاألجلقصیرة

.المستلمللطرفالممنوحةماألسھف بخال األصلرھنأوبیعللبنكمكنیال◄
االستثمارات  جوھري، باستثناءتأخیرأيدونالمستفیدالطرفعنبالنیابةالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبتحویلالبنكلتزمی◄

طرفللالتحویلوتاریخالتحصیلیختار بینللفترةالمستلمة الفوائدإیراداتذلكفيبما المعادلالنقدأوالنقدفي
.المستفید

:االعتراف إذالغاءجل إ من أفقطمؤھًال التحویلیعتبر

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایا جمیعبتحویلالبنكقام- 
أو

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایا كافةنقلاالحتفاظ أو، دوناألصلعلىالسیطرةبنقلالبنكقام- 

ممارسةفي الحق لھویكونمستقلثالثلطرف الكاملاألصل بببیعفيالحقالمستفیدرفللطكانإذافقطالملكیةنقل البنك عتبری
.النقلعلىإضافیةقیودفرضدونطرفھمناإلجراءھذا

طفق األصلإثباتجوھري، یتمبشكلوالمخاطرالمزایا االحتفاظ بكافةاألصل دونعلى بالسیطرةباحتفاظھالبنكاستمرحالفي
وفي باالستثمارك بنالفترةلخال وااللتزاملمحولاألصل ا قیاس یتم.  بھا المرتبطةبااللتزاماتأیضاً البنك عترفی،  الحالةهھذ، 

لألصل والمبلغالدفتریةبالقیمةالضماناتیقوم البنك بقیاسالبنك.بھا حتفظیالتيوااللتزاماتالحقوقیعكسأساسعلىبھالمتعلق
.كالبنقبلمنعھفدالممكن
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المحاسبیة (تتمة) لسیاسات أسس اإلعداد وا2

(تتمة) المحاسبیةأھم السیاسات 2.4

(تتمة) المالیةوالمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء2.4.7
(تتمة) جوھریةتعدیالت غیرناتجة عنسباب ألاالعتراف إلغاء2.4.7.2   
(تتمة) لیةالماات الموجود2.4.7.2.1

دفعھالمطلوببالمبلغاالستثمار ، یقوم البنك بقیاس)كلیھما أو(اءشر الخیار أوالمشترىصل المحولأل اباستثمار بنكالاستمر إذا
لة العادةبالقیماالستثمارباعتراف البنكستمر یالعادلة،  بالقیمةلألصل یقاسالشراءخیار كانإذا.الشراءإعادة عندالبنك قبلمن

.)أقلا ایھم(الشراءخیارأولألصل المحول

یة المالالمطلوبات 2.4.7.2.2
أو مختلفةبشروطالمقرضنفس قبلمنالمالیةالمطلوباتاستبدالعندااللتزام.  من لبنكااعفاءعند المالیةالمطلوباتغاءلایتم

یتم .جدیدامبالتزراف  عتواالاألصليلاللتزاماءلغكإلعدیالتھذامثل معالتعاملجوھري، یتمبشكلالحالي االلتزامشروطتعدیل
.الخسارةأوالربحفيالمدفوعوالمبلغاألصليالمالياللتزامالدفتریةیمةالق بینالفرقإثبات

المالیة الموجودات قیمةانخفاض2.4.8
االئتمانیة المتوقعة الخسائرل مبادئحو عامةنظرة2.4.8.1

منجوھريبشكلنكفي البضللقروالتدنيخسارةابستح اطریقةییرغتإلى(9) رقمالمالیةیرللتقارالدوليالمعیارتطبیقأدى
نھج  المتوقعةخسائر ال طریقةخالل  بالخسارةمنبدالً مستقبلیةنظرةذاتاالئتمانیة  معیار حسبالخسارةتكبدعنداالعتراف 
یع لجمئتمانیة المتوقعةالا للخسائرصصاتالمخ البنك بتسجیل، یقوم2018ي ن الثا كانون1 مناعتباراً ) 39(رقمالدوليالمحاسبة
وعقود القروضالتزاماتمع معاً والخسائر،  خالل األرباحمنالعادلةبالقیمةبھا فظالمحتغیرالمالیةالدینوموجوداتضالقرو

تقاریر للالدوليیارمعالبموجبالتدنيالختبارتخضعال  الملكیةحقوق أدوات".األدوات المالیة"الیھا المالیة، والمشارالضمان
).9(رقمالمالیة

ھناكیكنلمحال، وفياألصلعمرمدىعلىحدوثھا االئتمانیة المتوقعالخسائرعلىاالئتمانیة المتوقعةئرالخسا صمخصدیستن
12 ةلمدالمتوقعةاالئتمانیة  الخسارةعلىالمخصصالحالة، یستندھذهاإلنشاء، وفيتاریخاالئتمان منمخاطرعلىملموسیرتغ

.شھراً 

الاالئتمان الخسارةإن االئتمانیة الخسائرمنجزءھيشھر12خالل  االئتمانيللتعرضالتعثر باحتمالیةالمرجحةمتوقعةیة 
.التقریرتاریخمنشھر12خالل حدوثھا یمكنالتيباألدوات المالیةفشلاحداثعناألصل الناتجةاةحی مدةعلىالمتوقعة

المتوقعةر ائالخساحتسابیتم االئتمانیة والخسائراالئتمانيالتعرضعمرلكاملالمتوقعةمانیةاالئتة خسارل امن لكلاالئتمانیة 
األدوات طبیعةعلىبناءتجمیعيأساسعلىأوفرديأساسعلىإما شھراً 12خاللنياالئتماللتعرضالتعثرباحتمالیةالمتوقعة
.للمحفظةالمالیة
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تمة) المحاسبیة (تلسیاسات واد أسس اإلعدا2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) المالیة الموجودات قیمةانخفاض2.4.8
(تتمة) االئتمانیة المتوقعة الخسائرل مبادئحو عامةنظرة2.4.8.1

تاریخ منملموسبشكلدتزاقدمالیةلالألداةاالئتمان  اطرخ مكانتإذدوري، فیما تقییم، بشكلإلجراءسیاسةبوضعالبنكقام
.لألدوات المالیةالمتبقيالعمرمدىعلىالتعثرمخاطرفيالتغیراالعتبار خالل األخذ بعین، مناألوليعتراف الا

بتصنیفأعالهذكرما علىبناءً  البنك  یقوم  ھوكما الثالثة،والمرحلةةانیالثحلةوالمر األولىالمرحلةإلىالمالیة الموجودات، 
:ناهدأموضح

بناءً مخصص، یقوم البنك بتسجیلاألولىةللمرالمالیةتراف األولي للموجوداتعاالعند:األولىالمرحلة
تشمل.  شھر12خالل  االئتمانيللتعرضالتعثرباحتمالیةاالئتمانیة المتوقعةالخسائرلىع

.الثانیةحلةرملامنتصنیفھا إعادةتمالتيالمالیةداتوجوالمأیضاً األولىالمرحلة

مناالمخاطرفيمؤثرةزیادةحدوثعند:الثانیةالمرحلة البنك تاریخئتمان  یقوم  األولي،  االعتراف 
المتوقعةالخسارةمخصصبتسجیل تتضمن.االئتمانيالتعرضعمرلكاملاالئتمانیة 
إعادةتميلت وااالئتمان  طربمخا تحسنشھدتالتيیةالمالتالموجوداأیضاً الثانیةالمرحلة
.الثالثةةالمرحلنمتصنیفھا 

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

القیمةتخفیض یتممنھ،جزءالقائم، أوالمبلغملا كاماالستردادمعقولةتوقعاتللبنك ریتوف ال  التي المالیةللموجوداتبالنسبة
.المالیةللموجودات)جزئي(الغاءبمثابةویعتبر. المالیةللموجوداتالدفتریة

االئتمانیة المتوقعة الخسائراحتساب 2.4.8.2
باحتساب البنك  المتوقعةالخسائر یقوم  المتوقع، النقديعجزلالقیاساتریوھسینا لعدةالمرجحوسطمتالعلىبناءً االئتمانیة 

والتدفقاتللعقدوفقاً للبنك المستحقةالنقدیةالتدفقاتبین الفرق ھوالنقديالعجزن . إالفعالةالفائدةأسعار تقریبيعربسخصومةم
.تحصیلھا المتوقعالنقدیة

جائحة كوفید   ب في احتساة المستخدمة  القتصادیا ملبتحدیث العوا، قامت إدارة البنك  19–نتیجة التطورات األخیرة والناجمة عن 
. حیث قام البنك باستخدام سیناریوھات أسوأ من حیث النمو  2020كانون األول  31الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في  مخصص

االقتصادي المتوقع مع اإلبقاء على األوزان المرجحة المخصصة على السیناریوھات المستخدمة.
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) المحاسبیة (تتمةات یاسعداد والسأسس اإل2

(تتمة) لمحاسبیةاسات ام السی ھأ2.4

(تتمة) المالیةالموجودات قیمةانخفاض2.4.8
(تتمة) توقعةاالئتمانیة الم الخسائراحتساب 2.4.8.2

:التاليالنحوعلىالرئیسیةوالعناصراالئتمانیة المتوقعةالخسارةاحتسابآلیةتوضیحمیت

الممكنمنالتعثر.  معین زمنيخالل أفقالسدادعنلف تخ الحتمال ال تقدیر ھي ثرتعالاحتمالیةالتعثر احتمالیة◄
.مالتقییخالل فترةمحددةفترةفيیحدث ان

دنعاالئتمانيعرضالت◄
التعثر 

مستقبلي، معتاریخفيللتعثرالخاضعالقائمالمبلغتقدیرھوالتعثرعنداالئتمانيالتعرضإن
دفعاتذلكفي التقریر، بماتاریخ بعدالقائم غالمبلىل عمتوقعةلاالتغیراتار تب االعبعینخذ  األ

التسھیالتمنةالمتوقعلسحوباتعقد، اضمنولمجدكانوالفائدة، سواءالدینأصلسداد
.المستحقةالدفعاتتأخیرالمستحقةبھا، والفائدةالملتزم

بافتراضالخسارةنسبة◄
ثر التع

فيالتعثرفیھا یحدثالتيالحالةفيالناشئةارةللخسردی تقھيعثرالتبافتراضةار الخسنسبة
المقرض یتوقعالذي والمبلغ ة المستحق تعاقدیة الدیةالنق ات التدفق بینالفرقتمثلوھي.معینوقت

رضالتعمنمئویةكنسبةعنھا التعبیریتمما عادة.حقیقیةضماناتوجودمنتحصیلھ
.التعثردنعاالئتماني

فإنالخسائرتقدیرعند المتوقعة،  الاديالعالسیناریو(سیناریوھاتثالثةاالعتبار  بعینأخذیالبنكاالئتمانیة  ، األفضل وریسینا، 
بافتراض ةسارالخ التعثر، ونسبةعنداالئتمانيالتعثر، التعرضاحتمالیة منمختلفةباوزانمنھا كلویرتبطاألسوء).ناریووالسی

.تعثرلا

عثرة متالوضقرالمعالجةاحتمالیةذلكفي المتعثرة، بما القروضاسترداد كیفیةعلىأیضاً المتعددةاتناریوھسیالتقییمیشتمل
.الضماناتبیعمنتحصیلھا المتوقعالمبالغأوالضماناتوقیمة

والقروضبطاقاتباستثناء فإنالمتجددةاالئتمان  ھيالاخسائرتحدیدھا یفیتمالتيرةفت للاألقصىحد الاآلخرى،  العمرئتمان 
.قاً مسبئھا شرافيالقانونيالحقالبنكلدىیكنلمما لألدوات المالیةالتعاقدي

ة الدفتریالقیمةاجماليتعدیلمنالناتجةوالخسائراألرباحعنمنفصلبشكلعنھا واإلفصاحالقیمةفيالتدنيرخسائاحتسابیتم
.لیةما الللموجودات
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(تتمة) سات المحاسبیة  یاد والساإلعداسس أ2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) مالیةلاالموجودات قیمةانخفاض2.4.8
(تتمة) االئتمانیة المتوقعةائرالخساحتساب 2.4.8.2

:یليكما تتلخصاالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابآلیات

كجزءشھر12خالل  االئتمانيللتعرض التعثرحتمالیةابةمتوقعیة التماناالئالخسائر اباحتسیتم:لىاألوالمرحلة◄
منالمخصصیقوم البنك باحتساب، وبالتاليألصلاحیاة مدةىل عالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر من

المالیةتعثرحدوثاحتمالیة ھذهبیقطتیتم.التقریرتاریخبعداً شھر12خالل  لألدوات 
مضروبةالتعثرعنداالئتمانيالتعرضمبلغعلىاً شھر12 لمدةقعةالمتوضیةاالفترااالتمحتاال

منلكلاالحتساب  ھذاإجراءویتم.الفعليالفائدةبسعرمخصومةالتعثربافتراضالخسارةبنسبة
.أعالهموضحھو، كما الثالثةالسیناریوھات

ح :الثانیةالمرحلة◄ زعند  مؤدوث  تاریخئتمانیة  مخاطر اال بالة  ثریادة  باحتساب  االعتراف األولمن  یقوم البنك  ي، 
للخسارة المخصص  عمر  لكامل  المتوقعة  االاالئتمانیة  وتتماثل  ئتمانتعرض  احتساب آلیةي، 

في ذلك استخدام السیناریوھات المختلفة، ولكن یتم  ، بما أعالهالمخصص بنفس الطریقة الموضحة  
المالیة، ویتم خصم مبلغ األداةلكامل عمرد التعثر ئتماني عناالوالتعرض  ر عثاحتمالیة التاستخدام 

. العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي

الخسارة، یقوم البنك باحتساب)التعثر (التدنيمفھومعلیھا ینطبقالتيالمالیةللموجوداتسبةلنبا :الثالثةحلةالمر◄
بالطریقةالمخصصاحتسابآلیةوتتماثل.ئتمانيالاالتعرضعمرمللكا المتوقعةاالئتمانیة  
خسارة با ونس100% نسبةالتعثراحتمالیةتحدیدالثانیة، ویتمبالمرحلةالمتبعة لتعثر  ض اترافبة 

في معظم األحیان. والثانیةاألولىأكبر من تلك المطبقة في المرحلتین  

القروضالتزامات◄
تمادات واالع

منمستغلةالغیرللمبالغاالئتمانيالتعرضعمرلكاملةالمتوقعتمانیة  ئاال الخسائرریدقتعند
علىاستغاللھالمتوقعمنوالذيالمتبقيالجزءردیبتقم البنكالقروض، یقوواعتمادات  التزامات

للعجزةلیالحاالقیمةعلىبناءً ذلكبعداالئتمانیة المتوقعةالخسائروتحتسب.  المتوقعالعمرمدى
سیناریوھاتللثالثةالمرجحالمتوسطحسبالً كامالقرضمبلغلاستغالتملوكما يالنقد

والتسھیالتاالئتمانلبطاقاتبالنسبة.الفعليلفائدةابسعرصومةمخ ،  االحتسابفيالمستخدمة
یتمغیروالمبالغالقروضتشملوالتيالمتجددة ةمتوقعالة  االئتمانیئرالخسا احتسابالمستغلة، 
یتمواالعتماداتالقروضاللتزاماتةنسببال.روضالقمعھموعرض االئتمانیة  الخسائرتسجیل، 
.صاتالمخص ضمنالمتوقعة

اآلخرالشاملخالل الدخل منالعادلةبالقیمةةالمقاسالدینات أدو2.4.8.3
المتوقعةالخسائرإن الدخلنمالعادلةمةبالقیالمقاسةالدینألدواتاالئتمانیة  الدفتریة القیمةضتخفال راآلخملشا الخالل 

الذي للمخصصمساويمبلغراف باالعتذلك، یتممنالً ة. بددلالعا بالقیمةتظھرالمالي، والذيالمركزبیانفيالمالیةللموجودات
تكلفةمعمتراكميتدنكمبلغرظھویاآلخر،  ملشا الالدخلفيالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتقیاستمحالفيینشأ انیمكن
استبعاد عندرة والخسا الربحلىإ خرآل اشامل لاالدخلفيبھا المعترفالمتراكمةالخسائرتدویرإعادةیتم.الخسارةأوللربحمقابلة

.الموجودات
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة) 2

) (تتمة أھم السیاسات المحاسبیة2.4

(تتمة) المالیةالموجودات مةیقانخفاض2.4.8
االئتمانیة المتجددةوالتسھیالت االئتمان بطاقات 2.4.8.4
الممھیالتوالتستالبطاقا منعددالبنكمنتجاتتتضمن والتيلألفرادنوحةاالئتمانیة  أو/ وإلغاءفیھا للبنكیحقوالشركات، 
بدالً تحسبالتعاقدي، ولكنھا عاراألشةترلفلھا رضتمانیة المتعئالاالخسائرمنالبنكحدیال  .واحدیومبإشعارالتسھیالتتخفیض

واالعمیبسلوكبنكالعاتتوقكسعتفترة مدىعلىاالئتمانیة المتوقعةالخسائرتللكمن وإجراءاتالسدادعنتخلفھحتمالل، 
.تسھیالتلاإلغاءأومنالحدتشملیمكن، والتيللبنكالمستقبلیةالمخاطرتخفیف

المتجددةللتسھیالتاالئتمانیة  المخاطرفيمؤثرةزیادةود وج حولمرالمستالتقییمنإ على المطبقةالتقییماتتشبھاالئتمانیة 
.للعمیلاالئتمان الداخلیةدرجةفيتالالتحوعلىھذایعتمد.خرىاآل روضالق

.الفعالالفائدةسعرتمان ھوئااللبطاقاتقعةاالئتمانیة المتوالخسائرلخصمالمستخدمالفائدةسعران

للمعلومات مستقبلیةنظرة2.4.8.5
، وعلى كمدخالتالمستخدمةمستقبلیةلاالمعلوماتمنمجموعةعلى نك البیعتمداالئتمانیة المتوقعة،  الخسارة احتسابنموذجفي

:ال الحصرالمثالسبیل
المحلي اإلجماليالناتجفيالزیادة-
الة البطمعدالت-
مركزي لاللبنكئدةفا المعدالت-

تاریخ فيا كمقسوالائصصخكافةعلىال تشتملقداالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابفيالمستخدمةوالنماذج تالمدخالنا
.یرةبكاختالفاتوجودحالفيمؤقتةكتعدیالتاألحیانبعضفينوعیةتعدیالتاجراءلذلك، یتمنتیجة.المالیةاناتالبی 

الضمانات م ییتق2.4.9
باستخداممخاطرمنتخفیضلالغایاتالبنك  ومیق حیثما االئتمان  انات الضممثلللضمانات،  أشكالعدةوھناكأمكنالضمانات، 

المالیة غیرالموجوداتمنوغیرھا والمخزونالقبضالمستحقةوالمبالغوالعقاراتاالعتمادوخطاباتالمالیةواألوراقالنقدیة
معیار حسباإلقراضاتفاقیاتفيالمستخدمةللضماناتالبنكقبلمنالمتبعةةاسبیالمح اسةوالسی.نیةاالئتما ناتیحسالت تفاقیاتاو

).39(رقمالدوليالمحاسبيمعیاربموجبھيكما نفسھا ھي(9) رقممالیةالیرللتقاريالدول

یتم ما تسجیلال  احتسابعلىللضماناتةادلالعمةقیالتؤثركنولللبنك.ليما الالمركز انبیاستردادھا، فيیتملمالضمانات، 
ومع .دوريبشكلتقییمھا إعادةویتمياالعتراف األولدعنى،  أدنكحدعام،بشكلتقییمھا یتمللبنك.االئتمانیة المتوقعةالخسائر

.ميیوبشكلییمھا قتیتمالمالیة األوراقأوكالنقدالمثالسبیلالضمانات، علىذلك، بعض

تجوداالمومةیقتقدیرویتم.كضمانبھا المحتفظالمالیةالموجوداتلتقییمالنشطالسوقبیاناتالبنكیستخدم،ممكنحدىاقص إلى
مثلغیرالضماناتتقییمیتماألعمال.نماذج باستخدامنشطسوقلدیھا لیسالتي األخرى  المالیة بنا الضمانالمالیة،  ءً العقاري، 
والبیانات المالیة المدققة ومصادر أخرى مستقلة. يالعقار التقییمخبراءمثلجیةخار أطرافمنالمقدمةتنا البیا على
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) المحاسبیة (تتمةت اسااد والسیأسس اإلعد2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

الضمانات التي آلت ملكیتھا للمصرف 2.4.10
ال (9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارحسبردة المستناتالضما یخصما یفالبنكقبلمنالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتان

األصل المسترداستخداماألفضلمنكانإذاما تحدیديفالبنكسیاسةلتتمث).39(مقرالدوليالمحاسبةمعیارمعمقارنةتختلف
االعتراف بھاویتمةابتالثوداتالموج فئةالىالبنكاطنشفيتخدامھا ساالمقررالموجوداتتحویلیتم.بیعھأوالبنكنشاطفي

الموجوداتفئةالىتحویلھا یتمأفضلركخیا بیعھا مقررالاتللضمانةبالنسب.أقلالدفتریة، ایھما القیمةصافيأوالمستردةبالقیمة
تاریخ فيالمالیةرغیتجوداللموبیعلاتكلفةقصاً ا نالعادلةقیمة، وبال بالنسبة للموجودات المالیةالعادلةبقیمتھا للبیعبھا المحتفظ

.البنكسیاسةحسباالستحقاق
للضماناتالسكنیةالعقاراتتسجیللذلك، ال یتمنتیجة.المقترضین/ الءالعمإلىاناتالضمبیعمنفائضةأموالأيإرجاعیتم

.الماليالمركزبیانفيالمستردة

الدین إعدام2.4.11
ال تختلف(9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارحسبالدیناعدامیخصا فیمبنكلا قبلمنالمستخدمةةبیاسالمحسیاساتلاان

عن البنكتوقفعندفقطكليأوجزئيبشكلإما المالیةالموجوداتاعدامیتم).  39(رقمالدوليبةحاسالمیارعممعمقارنة
.االسترداد

مقابل تطبیقھا یتمالتيالمخصصإلىكإضافةالفرقمعالجةتمكمة، یالمترائرالخسا مخصصمنرأكبالمعدومالمبلغكانحالفي
.یةاالئتمانالخسائرمصروفالىحقة الال المستردةغمباللاتسجیلیتم.الدفتریةالقیمةإجمالي

المعدلة القروض2.4.12
الصعوباتنتیجةضقترالملطلبكاستجابةللقروض  لیةصاألالشروط  علىبعض التنازالت أو التعدیالتبإجراءیقوم البنك أحیاناً 

. للمقترضمالیةصعوباتودوج أولظھوریجةنترضالقشروطالضمانات، یقوم البنك بتعدیلتحصیلاواستردادمنبدالً المالیة
قبةمرا في نكالبسیاسةن ضمتت.)ادة ھیكلةجدولة أو إع(جدیدةضو قرشروطعلىاالتفاق أوالسداددفعاتتمدیدالشروطتشملقد
بتعدیلالبنكقرار. إن بلیةالمستقالدفعاتتحصیلاستمرارضمانعلى المساعدةأجلمنالمعاد التفاوض على شروطھا  وضالقر
إذاعلىحالةكلأساسعلىیتمالثالثةوالمرحلةالثانیةالمرحلةبینتصنیفلا یتعلق فیما خسارةاإلجراءاتھذهحددتحدة، 
.إلغائھا أوتحصیلھا یتمحتىالثالثةالمرحلةضمنةمجدولضوكقرا وإدارتھعنھا حفصا اإلرض، یتملق با 

. االئتمانمخاطرفيمؤثرةزیادةھناككانإذاما تقییمالبنكعیدیالغائھا،  یتماندونبنودھا تعدیلأووضقرالھیكلةإعادةعند
.تصنیفھا فيالنظرویقوم البنك بإعادة
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(تتمة) سبیة  المحاات د والسیاسأسس اإلعدا2

(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

تحدید القیمة العادلة 2.4.13
ك إظھار  أجل  الح من  عیفیة  العادلصول  القیم  األدواتلى  تصنف  الموضح ة،  العادلة  للقیمة  الھرمي  التسلسل  أساس  على  المالیة 

أدناه: 
أسعییتقستخدمة في ال ): المعطیات الم1المستوى (- ودات اق مالیة نشطة لموج ر المعدلة) في أسودرجة (غی السوق المر  ا م ھي 

ومطلوبات مماثلة.
-) الم2المستوى  المعطیات  ف):  التستخدمة  مستمدة  ي  ھي  غقییم  أو  مباشر  ھذه  بشكل  تتضمن  ملحوظ.  سوق  من  مباشر  یر 

بھة. مشا ت مالیة با لولموجودات ومطالمعطیات عادة أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة 
ت لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ولكنھا غیر ملحوظة. یتضمن معطیا ): 3(توى المس-

ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموذجیة. التقییم بما في بمراجعة أسالیب دوري نك بشكل یقوم الب
حدة،داةساس كل أألىفترة مالیة عیقوم البنك بتقییم المستویات المعتمدة في كل   ایة تحویالت بین یما إذا كان ھناك  وتحدد فعلى 

فترة مالیة. یة كلف في نھا مي من خالل إعادة تقییم التصنی مستویات التسلسل الھر

نقد وما في حكمھ لا2.4.14
ویت أشھر،  ثالثة  مدة  خالل  تستحق  التي  النقدیة  واألرصدة  النقد  على  حكمھ  في  وما  النقد  وایشمل  النقد  ا رصألضمن  لدى  ك لبن دة 

األصلي. طرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ التملك  ة لدى المصارف، وتواألرصدالمركزي

جودات الثابتة المو2.4.15
خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استی ت دا تھالك الموجوم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد 

ت غییرا ى أنھا تمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات عل یر نمط استھالك الي عند تغرھا الزمنوعمالثابتة  
محاسبي. في التقدیر ال

، ال یتم جيتا ل عمرھا اإلنیتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طو
نتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة: ما یلي األعمار اإلراضي. فیتھالك األاس
سنة 50مباني -
وات سن5ر أجھزة كمبیوت-
سنوات7ى إل6فروشاتم-
سنة34إلى 5معدات  -
سنوات 5تحسینات مباني -
سنوات 5سیارات -

أو  ستخدامھ أو استبعادهصادیة متوقعة من انافع اقت ون ھناك مكیعندما الو  أعند استبعادهیتم إلغاء االعتراف باألصل   . أیة أرباح 
قیمة األصل المستبعد.استبعاد األصل ولفرق بین عوائد نھا ا سب على أخسائر تنجم عن استبعاد األصل تحت

ال ھا.األصل فیاستبعاد  تمسنة التيالس  ف أخرى في نفتسجل ھذه األرباح أو الخسائر في بیان الدخل ضمن بند إیرادات أو مصاری
.یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل

غیر الملموسةودات الموج2.4.16
االقتم  یت المنافع  أن  المرجح  من  ویكون  موثوق  بشكل  تكلفتھا  قیاس  یمكن  عندما  فقط  الملموسة  غیر  الموجودات  صادیة تسجیل 

. البنكتدفق إلىنھا سوف تة مالمتوقعیةبلالمستق
مال ة في تجمیع األعلملموسة المقتنا غیر اموجودات  في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة. إن تكلفة ال

عبھي القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة. وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة ھا أیة منزًال منفة  عن التكلة  اروالتي ھي 
ة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا. خصصات لإلطفاء وأیم
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(تتمة) أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2

(تتمة) حاسبیةھم السیاسات المأ2.4

الموجودات غیر الملموسة (تتمة)2.4.16
عمر  الملموسة التي لھا دات غیر اء الموجو إطفة. ویتم ددمح و لفترة غیر  یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أ 

ة ویتم إجراء أیة  في نھایة كل سن لتلك الموجوداتطفاء وطرق اإلیر العمر الزمنيزمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقد
صادیة  فع االقتفاء المنا إطتغیر نمطد  عن عمره الزمني  تعدیالت على الفترات الالحقة. یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس و

ھذه التغییرات على أنھا تغ المستقبلیة   ما تعالج مصاریف دیر المحاسبي، كالتقییرات فيالمتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج 
. حیث الطبیعةإطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل مع العناصر المشابھة لھا من

ما یلي ثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي. فیط الالقسیقة  طفاء بطریتم احتساب اإل
غیر الملموسة:توقعة للموجوداتر اإلنتاجیة المألعما ا

سنوات5إلى 1أنظمة الحاسوب والبرامج -

عقود اإلیجار 2.4.17
و یحتوي على إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في التحكم عقد إیجار أبارة عن  ا العقد ع ھذإذا كانما د  عند بدء العقالبنكیقیّم

ل عوض.ة من الوقت مقابلفترل المحددفي استخدام األص

كمستأجر بنكال-
اإلیجالبنكطبق  ی عقود  باستثناء  اإلیجار،  عقود  لجمیع  الفردي  والقیاس  االعتراف  األطریقة  قصیرة  المتعلأجلار  بأصول  قة  و 

القیمنخ  األصول  البنكعترف  یمة.  فضة  استخدام  وحق  اإلیجار،  مدفوعات  لتسدید  اإلیجار  عقود  یمبالتزامات  ال والذي  حق ثل 
.صول موضوع العقدباستخدام األ 

حق استخدام األصول )أ
التاری البنكعترف  ی (أي  اإلیجار  عقد  بدء  تاریخ  في  األصول  استخدام  یكون  بحق  الذي  موھ  فیخ  متضوعاألصل  وفرًا العقد 
قیا لال یتم  مطروحاً ستخدام).  بالتكلفة،  األصول  استخدام  حق  خسس  أو  لالھتالك  مجمع  أي  انخفمنھا  ال ائر  المتراكمة، اض  قیمة 

إعا  بأي  الومعدلة  اإلیجار  التزامات  مقدار  على  األصول  استخدام  حق  تكلفة  تشتمل  اإلیجار.  اللتزامات  تقییم  بھا،  دة  معترف 
المتكالو األولیباشالیف  المتكبرة  اإلیة  ومدفوعات  مطروحاً دة،  البدء،  تاریخ  قبل  أو  عند  دفعت  التي  إیجار جار  حوافز  أي  منھا 

استخ یتم  مستلمة. حق  على  استھالك  األصول  المقدر دام  اإلنتاجي  العمر  أو  اإلیجار  عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس 
. لألصول، أیھما أقصر

القیمة.انخفاض ضا لخسائرل أی م األصوداتخ ویخضع حق اس

التزامات عقود اإلیجار ) ب
البنك یجار التي یجب على  لیة لمدفوعات اإلسة بالقیمة الحا ر مقا د اإلیجابالتزامات عقوالبنكعترف  یفي تاریخ بدء عقد اإلیجار،  

مدف مدفوعات عقود اإلیجار  مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن  على  ثابتة (دفعھا  ذلك ما  بموعات  ونة) غیر مضمعات ثابتةدفوفي 
تعتممطروحاً  والتي  اإلیجار المتغیرة  ومدفوعات  مستحقة القبض  أي حوافز إیجار  مؤمنھا  المتوقع معدل، والمبالغشر أود على 

ى حد إلد  لذي من المؤكسعر ممارسة خیار الشراء ابموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار أیضاً دفعھا  
.العقدالخیار بإنھاء للبنكفوعات غرامات إنھاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإلیجار تبین أن مدوالبنكمارسھیأن ل ومعق
إدتی اإلم  مدفوعات  ا راج  المتغیرة  بإنتاج  یجار  تتعلق  كانت  یتم  حال  في  (إال  كمصروفات  معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  ال  لتي 

إلى الدفع.لذي یؤديو الظرف ا ث أیھا الحدفدثفترة التي یح المخزون) في ال
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(تتمة) ةأھم السیاسات المحاسبی 2.4

) د اإلیجار (تتمةعقو2.4.17
البنك كمستأجر (تتمة) -
التزامات عقود اإلیجار (تتمة)) ب

ا  یستخدم  اإلیجار،  لمدفوعات  الحالیة  القیمة  حساب  االعند  معدل  المتز ترقلبنك  تاریخایداض  اإلفي  الفا بدء  سعر  ألن  ئدة  یجار 
م الفائدة وینخفض یجار لیعكس تراكتزامات عقود اإل لغ الیزید مبھولة. بعد تاریخ البدء،الضمني في عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بس

تعدیل أو  ان ھناك  جار إذا كإلی ت عقود اما زالدفتریة اللت عند القیام بمدفوعات اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة ا
یر في الناتجة عن التغعات المستقبلیة لمدفورات في امدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار (على سبیل المثال، التغییتغییر في

.قدلعألصل موضوع االمؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید مدفوعات اإلیجار) أو تغییر في تقییم خیار شراء ا
اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمةجل وعقود یرة األ صقاإلیجار ج) عقود 

األجل لدیھ (عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا د اإلیجار قصیرةجل بالنسبة لعقوة األجار قصیریطبق البنك إعفاء االعتراف بعقود اإلی
لقة بأصول قود اإلیجار المتععتراف بعإعفاء االاً  تطبق أیضا  كمخیار شراء).  شھرًا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على  12

لإلیجارات   اإلیجار  بمدفوعات  االعتراف  یتم  القیمة.  األمنخفضة  وقصیرة  الجل  اإلیجار  منعقود  بأصول  القیمة متعلقة  خفضة 
كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

البنك كمؤجر -
افع المتعلقة بملكیة األصل كعقود تأجیر  المن ري جمیع المخاطر وبشكل جوھھا البنك  ال ینقل فیتيالقود اإلیجاریتم تصنیف ع

تشغیلي.

الیة ر الم جودات غی تدني قیمة المو2.4.18
من ھذا بیان المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشرفي تاریخ  یقوم البنك

رداد یتم ل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالستبل لالسترداد لألصبلغ القاتقدیر المك بقوم البنیع،النو
ل القیمة القابلة لالسترداد. األصل حتى تعادتراف بتدني قیمةاالع

كانت توجد أیة   یتم تقییم ما إذا  مركز مالي،  لسنوات السابقة بھا في ااالعتراف  تم  رة تدني  ساخ داللة على أنفي تاریخ كل بیان 
وإذأل انخفضت،  قد  أنھا  أو  موجودة  تعد  لم  الشھرة،  عدا  الصل،  ھذه  وجدت  یقا  الحالة،  المبوم  بتقییم  لالستبنك  القابل  لذلك لغ  رداد 

األصل. 
داد ل لالسترصل القاباأل دید مبلغتح لات المستخدمةیجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیر

ال ابل لالسترداد.ل إلى مبلغھ القلألص المرحلغ  بلبآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة الممنذ االعتراف  
یتم عكس خسائر تدني قیمة الشھرة في فترات مستقبلیة. 

الكفاالت المالیة 2.4.19
شكلالت مالیةك بمنح كفا نلباعتیادي یقوممن خالل نشاطھا اال  وقبوالت ویتم االعتراف األولي ، كفاالت،  اعتمادات مستندیةعلى 

ط المحصل. بعد االعتراف األولي، یتم قیاس التزام البنك بما یعادل القسند مطلوبات أخرىضمن ب العادلة  بالكفاالت المالیة بالقیمة  
خالل المقارنة من  حدة  على  كفالة  المح بكل  ممصلبالقسط  انھ  طروحاً  باإلطفاء  ا لمعترف  الدخل  بیان  وأفضل تقدیر ھ في  لشامل 

بر بینھما. اد القیمة، األكواعتمالكفالة للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه 
ل لدخي بیان افة"ئر االئتمانیإن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسا 

االالشامل. المحیتم  بالقسط  إطفاءعتراف  خالل  من  الدائنة"  والرسوم  "العموالت  بند  ضمن  الدخل  بیان  في  اصل  لمحصل القسط 
لى مدى فترة الكفالة.القسط الثابت عباستخدام طریقة

المخصصات 2.4.20
متوقع أو  (قانوني  حالي  وجود التزام  عند  المخصصات  إثبات  البنك  یتم  على  حدث  تجنا)  والكلفسابعن  الالزمق،  ھذا ة  ة لتسویة 

تزام محتملة ویمكن قیاسھا. االل
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مة) أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تت 2

(تتمة) یةلسیاسات المحاسبأھم ا2.4

ضریبة الدخل 2.4.21
الضریبة الحالیة • 

الج  للفترات  الضریبیة الجاریة  (الموجودات)  االلتزامات  قیاس  والماضییتم  ال با ة  اریة  (متولمبلغ  دفعھ  من) السلطات  استرداده قع 
ز المالي. ركالمیخ بیان فعًال بتاریبیة باستخدام معدالت الضریبة (وقوانین الضریبة) الساریة الضر

دخل المؤجلة بة الضری • 
للمو الضریبي  األساس  بین  ما  الناتجة  المؤقتة  الفروقات  على  بالكامل  المؤجلة  الضرائب  والمطل تؤخذ  وقیمتھا ات وبجودات 

یان المركز المالي.  المالیة بتاریخ بالبیانات مدرجة في ال
لحد الذي ال توجد فیھ أرباح  الي وتخفض إلى اكل بیان مركز متاریخلمؤجلة بیتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب ا

ؤجلة غیر  رائب الم جودات الضمودة تقییمعا إالمؤجلة. یتم ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب  
ات  مح بتغطیة موجودتقبلیة كافیة تساح مسفیھ أرببھا بتاریخ كل بیان مركز مالي ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي توجدالمعترف 

الضرائب المؤجلة. 
القوانین الضریب تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة (أو  المعمول  یتم  التي  ا  بھیة)  المع ھي  أو  بھا  بحكم  كما  مول 

ا بیان  الضرائببتاریخ  تحقق  عند  نافذة  تكون  أن  المتوقع  من  والتي  المالي  االمؤلمركز  اأ ینةلمدجلة  استحقاق  عند  لضرائب  و 
الدائنة.  المؤجلة 

ا بیان  ضریبي مؤجل في  إیراد  أو  كمصروف ضریبة دخل  والمؤجلة  الحالیة  الضرائب  ال الء  لدخل باستثنا تدرج  لقة  متعضریبة 
تي تسجل في  الیة  نقدات المتوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقالعادلة للموجودات القیمة  بقیاس 
أو خسارتھا  یتم تصنیف ھذه البنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا الدخل الشامل.  بیان
ة. ؤجلیبیة الم ضرال

العادیة  اح عن األسھم رب ات األتوزیع2.4.22
ویتم كالتزام  العادیة  األسھم  عن  األرباح  بتوزیعات  االعتراف  ح تنزیلھا یتم  عندمن  الملكیة  علیھاقوق  مساھمي الموافقة  قبل  من 

ث الحق. حدكلمركز الماليالبنك. كما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان ا

اص  تقال2.4.23
اإج یتم بین  راء  المركلمقاصة  بیان  في  الصافي  المبلغ  وإظھار  المالیة  والمطلوبات  المالیة  حق إذا  ز الماليالموجودات  ھناك  كان 
وملزم  قان قائم  المسجلة،وني  المبالغ  بین  المقاصة  اإلجراء  لتحقیق  المبلغ  صافي  أساس  على  لتسویتھا  نیة  ھناك  لموجودات وأن 
قت.ي ذات الوت فالمطلوبا ة ویوتس

بیان المركز المالي خارج بات حسا2.4.24
تم اإلفصاح عنھا تحت بنود خارج میة ویات نظا ادیة كحساب عتیاالالبنك تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات  

البنود تحسم من  مستندیة. ال  عتمادات  وات  فاالت وقبوالبیان المركز المالي، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الك
لمدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا.  ا

محاسبة التحوط 2.4.25
البنك المایستخدم  إلالمشتقات  ملیة  معینة دارة  مخاطر  إدارة  أجل  من  االئتمان.  ومخاطر  األجنبیة،  والعمالت  الفائدة،  أسعار  خاطر 

محددة.في شروط ت التي تستوللمعامالوطتح یق محاسبة ال یقوم البنك بتطب 
التحوط وأداة  لھ  المتحوط  البند  بین  العالقة  بتوثیق  البنك  یقوم  التحوط،  عملیة  بدایة  ط،عند  ذلك  في  ابما  وھدف لمخاطربیعة   ،

التحوط یة عملیةدابة التحوط عنددارة المخاطر من استخدام التحوط، والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیإستراتیجیة  او
ریانھا. ل فترة سوخال
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(تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة2.4

األسھم د علىئالعا2.4.26
ة  ئم لألسھم القا األساسي للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح العائد یحتسب  
لألسھم  المخفف للسھم بتسویة الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسھم العادیة وعدد المتوسط المرجحدئد العا نة. یتم تحدی خالل الس

میع األسھم العادیة المخففة المحتملة. ج ثر ئمة بأ ة القا العادی

استخدام التقدیرات . 3

الموجودات والمطلوبات المالیة فـي البیانـات في قیمة ات تؤثر ادیرات واجتھیام بتقدلقاإدارة البنكإن إعداد البیانات المالیة یتطلب من
تبط بھـذه الفرضـیات والتقـدیرات قـد ینـتج عنـھ تعـدیالت د المـرالتأكـإن عـدمعنھـا.حتزامات المحتمل أن تطـرأ المفصـالمالیة واالل

المستقبلیة.جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات في الفترات

ر طستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانـات المالیـة والتـي قـد ینـتج عنھـا مخـا ات المبالتقدیرلمتعلقة  إن الفرضیات الرئیسیة ا
إلى تعـدیالت جوھریـة فـي أرصـدة الموجـودات والمطلوبـات الظـاھرة فـي البیانـات المالیـة خـالل الفتـرة تؤدي مكن أنھامة من الم

ھي كما یلي:القادمة

االستمراریة مبدأ3.1
حالـة عـدم نبتقدیر مدى قدرة البنـك علـى االسـتمرار فـي العمـل علـى أسـاس مبـدأ االسـتمراریة. وعلـى الـرغم مـالبنكدارة  ت إقام
د لدیـھ المـوارتمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فـإن إدارة البنـك متأكـدة مـن أن البنـكالتي  ستقراراال
ي المدى المستقبلي المنظور. وعالوة علـى ذلـك، فـإن اإلدارة لیسـت علـى درایـة بأیـة امـور بالعمل فستمرار ساعده على االكافیة لتال
علیھ، فقد تـم إعـداد البیانـات المالیـة كاً ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناءً یر شكوأن تثریة من الممكنھجو
.ستمراریةالالى أساس مبدأع

كمستأجر البنك -على خیارات التجدید واإلنھاء المتضمنةر اإلیجا عقود دةمتحدید3.2
إللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدید عقـد اإلیجـار ابلة لیر القأنھا المدة غىمدة عقد اإلیجار علالبنكحدد  ی

غطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان مـن المؤكـد فترات ی، أو أیةة ھذا الخیارتم ممارسستھ  نحو معقول أنإذا كان من المؤكد على  
خیار.لبشكل معقول أنھ لن تتم ممارسة ھذا ا

أو عدم تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسةبالبنكیقومقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء.  ة ععدبنكاللدى  
أخـذ فـي عـین االعتبـار جمیـع العوامـل ذات الصـلة التـي تشـكل حـافزاً یالبنكك فإن  ار. وبذلقد اإلیج د أو إنھاء عیار تجدیخ سةممار

تقیـیم مـدة عقـد اإلیجـار إذا كـان ھنـاك حـدث كبیـر أو تغییـر فـي البنـكعیـد  یء. بعد تاریخ البدء،  اإلنھا ید أو  لممارسة التجداقتصادیاً 
ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء (على سبیل تھا على على قدرممكن أن یؤثرھا من الرتیطتي تقع تحت سالظروف ال

مؤجر).صل الیرة لألتخصیصات كبأو المثال، بناء تحسینات جوھریة

لموجودات الثابتة لاإلنتاجیة األعمار3.3
خـذ فـي االعتبـار المـدة ر بعـد األا التقـدییـتم تحدیـد ھـذستھالك.  الالثابتة لحسابتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ا

اري.ج استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتالمتوقع فیھا 
اس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجـودات الثابتـة. یـتم تعـدیل مخصـص االسـتھالك المسـتقبلي عنـدما على أسدارة،  تقوم اإل

ت السابقة.التقدیراختلف عن عمار اإلنتاجیة تاألأنباإلدارةعتقدت



م.س.ع یة ش.ورس–الوطني ربنك قط
لیة یضاحات حول البیانات الماإ

2020األول كانون31

33

(تتمة) استخدام التقدیرات . 3

القیمة العادلة لألدوات المالیة 3.4
مكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ الذي یالسعر  ة ھي  ة العادلمإن القی

وات المالیة.قیاس األد
عن طریق األسعار المعلنة أو التداول بیان المركز الماليمطلوبات المالیة بتاریخ  ات والللموجودالعادلةفي حال عدم توفر القیمة

قات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث والمشتدوات النشط لبعض األ
ذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.ي حال تعالسوق. فت من مالحظة المعلوما ى عل یتم الحصول 

ت االئتمانیة المخصص تدني قیمة التسھی3.5
إدارة  تحدییتطلب من  المباشرة  االئتمانیة  التسھیالت  تدني  مخصص  مبالغ  البنكد  لتقدیر  ھامة  واجتھادات  أحكام  التدفقات اصدار 

،االعتراف المبدئي بھا قدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعدفة الى ت، باإلضا لیة وأوقاتھا المستقبیةقدالن
االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة. بعین األخذباإلضافة الى

مخصص تدني االبنكقام   قیمة  سوریة لیة الریر المالمعاییر التقا وفقاً یةاللموجودات المبحساب  ومقارنتھا بتعلیمات مصرف  دولیة 
المركزي. 

المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب  لیة):  ت المااألدوا) ( 9ولي رقم (دمنھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة ال
الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

تبار من قبل  دات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االع من اجتھا در عالي  لجوھري والتي تتطلب قا ثریسیة ذات األان المفاھیم الرئ 
ي: ل البنك عند تطبیق المعیار تتضمن ما ی

ة في المخاطر االئتمانیة: لجوھرییادة اتقییم الز
تقی یتم  نسبي.  أساس  على  االئتمانیة  المخاطر  في  الجوھریة  الزیادة  تقییم  إذا  یتم  فیما  زین  كا یم  لھنالك  جوھریة  لمخاطر  ادة 

المالالئتمانیا لألداة  المتوقع  للعمر  التعثر  مخاطر  بمقارنة  البنك  یقوم  حیث  نشأتھا،  تاریخ  منذ  نھا یة  كلة في  مع  مالیة  فترة  یة 
ة لدى البنك. مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعملیات إدارة المخاطر المتوفر

ة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان  ئتمانیخاطر االھریة للمیتم تقییم الزیادة الجو
أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعادة تصنیف األداة  ا أشارمل. إذعلى ثالثة عواوبناءً 

:2لمرحلة ا لىا1المرحلة المالیة من

نة رعلى التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة مقاالجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناءً اسقیحدود لتحدید  تم  - 1
شأتھا. مع تاریخ ن

الزیادة  ر في مراحل التصنیف أو اجراء التعدیالت بما یعكس وضع  ی إضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغی- 2
أفضل. یة بشكل اطر االئتمان في المخیةھرالجو

یة  ئتماناطر االوھریة في المخج بوجود زیادة  ) (األدوات المالیة) افتراضاً 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (- 3
یوم. 30لألدوات المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

لفترة المالیة. ان طریقة تحدید  نھایة اة كما فيلمالیة متعثرألدوات اانتلى ما إذا كا ع3والمرحلة  2یعتمد التغییر بین المرحلة  
قة تحدید حدوث التعثر للموجودات المالیة وفقاً ة لطریمشابھھي9رقمليدوللمعیار التقاریر المالیة اتعثر األدوات المالیة وفقاً 

.س)عتراف والقیا (األدوات المالیة: اال 39لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

ناریو: ی یة المتوقعة واستخدام أكثر من سقبلاث المستي، األحدعوامل االقتصاد الكل
فة لألحداث المستقبلیة المتوقعة وفقاً لمعلومـات موثوقـة باإلضا حالیة ة واألوضاع الییجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخ 
طلب من إدارة البنـك القیـام توقعة یتبلیة الملومات المستقبیق المعتطوحلة. إن قیاسعند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل مر

باجتھادات جوھریة.
2والمرحلــة 1لمــدخالت المســتخدمة فــي المرحلــة عثــر وانــد التترضــة واألثــر عفاحتمالیــة حــدوث التعثــر وخســارة التعثــر الم

الكلـي) القتصـاد ر فـي عوامـل اأو التغیـ(رةقتصـادیة متغیـلمخصـص تـدني التسـھیالت االئتمانیـة مصـممة بنـاء علـى عوامـل ا
المرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.و

دمة فـي حسـاب الخسـارة االئتمانیـة المتوقعـة بعوامـل االقتصـاد الكلـي المسـتخ الكلـي  الت االقتصاد  ا یتم ربط كل سیناریو من ح 
المتغیرة.
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) تمة (ت استخدام التقدیرات . 3

(تتمة) ئتمانیةي قیمة التسھیالت االدن تمخصص3.5

في حساب  تخدمة ت المسلیات والفرضیاالمدخالت، اآل) (األدوات المالیة):  9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
(تتمة) الخسائر االئتمانیة المتوقعة

(تتمة) ناریوی سمنستخدام أكثر عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة وا

في لمرحلة  نا  راتتقدی ان  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  حساب  في  السیناریوھات2والمرحلة  1المستخدمة  المرجحة  باستخدام 
ضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة. لتي تت ومة واالمخص

تنبؤات   على  األساسي  السیناریو  الكیعتمد  الن (لياالقتصاد  المحلي  مثل:  تغیرات والتضخم  إلجمالي  ااتج  ان   .(.... الفائدة  وأسعار 
أساس األوضعمل االقتصادیة سیتم اعدادھا  الصعود والھبوط في العوا السیناریوھات قتصادیاع اال لى  تشمل ھذه  الممكنة.  ة البدیلة 

حاجة لذلك. على تغیرات ھبوط إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي ل 

المرم  یت االحتماالت  وفقا قیاس  تجحة  والألفضل  السیناریوھات قدیر  تقییم  یتم  الحالیة.  واألوضاع  التاریخیة  باالحتمالیة  متعلق 
ع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.بق جمیھر. تطة كل ثالثة أشح المرج

 :تعریف التعثر
التعثر  والمستالمتوقع اس الخسائر االئتمانیةی قالمستخدم فيان تعریف  التغة  تقییم  في  مع  ی خدم  یتماشى ویتفق  ر بین المراحل 

إدارة قبل  من  المستخدم  التعثر  االئتتعریف  وھناك الداخلمانیة  المخاطر  المعیار،  قبل  من  معرف  غیر  التعثر  البنك.  لدى  یة 
.یوم فأكثر90افتراض قابل للنقض بانھ التوقف عن الدفع لمدة 

:العمر المتوقع
قی الخ عند  النقدیة المتوقعةئرسااس  للتدفقات  مدى  االعتبار اقصى  بعین  باألخذ  یقوم البنك  المتوقعة،  یعتبرھااالئتمانیة  والتي 
المعرضةالبنك خیارات  وبما فیھا  جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع،  التدني. یتم األخذ بعین االعتبار  دفع المقدم، لمخاطر 
على  لبعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناءً المتوقع  س العمر  دید. یتم قیا رات التمیا وخ 
ر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا. لمخاط البنكبھا رة المعرضتالف

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى3.6
جة لذلك، مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھا. ونتیعال من ھا، عنصرة تتضمن، بحكم طبیعتیونانة تنظیمیة وقیعمل البنك في بیئ

في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك. تنشأ ت التي ختلف اإلجراءامیكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم و
سجل البنك  حتملة، یتدفقات میعتبر ھذه المعینة، وة ضییما یتعلق بقعندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة ف

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

لحسبان عددًا من العوامل بما في ذلك بنك في ایأخذ التھا،ائر وقیمقوع الخسواللتحدید احتملعدم التیقن والتقدیرات المتضمنةونظراً 
دث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج من حواسابقة یة واألدلة الض، والمرحلة التي وصلت إلیھا القالمشورة القانونیة

في ھذا الخصوص.

الموجودات الضریبیة المؤجلة 3.7
ة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق و المصاریف غیر الخاضعلخسائر أجلة عن ا الضریبیة المؤوجودات  لمبا م االعتراف  تی

یتط الضریبي.  با لالربح  االعتراف  الض لموجودب  المستقبلیة ات  األرباح  ومبالغ  فترة  على  مبنیة  اإلدارة  من  تقدیرات  المـؤجلة  ریبیة 
تقبلیة. یبة المسضر الافة إلى خطط الخاضعة للضریبة باإلض
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مركزي سوریة ال مصرفة لدى د وأرصد قن4
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 

4,370,541,119      8,858,797,900نقد في الخزینة 
10,934,056           26,818,027نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة (*)

5,278,496,799      19,975,867,731یة المركزي ورسمصرفاریة مع حسابات ج
1,460,720,211      2,766,072,872احتیاطي ودائع (**) 
(4,475,747)(22,366,060)وقعةة المتائر االئتمانیسینزل مخصص الخ 

31,605,190,470    11,116,216,438

ظروف االستثنائیة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة  تیجة لل مؤقتاً ن یقاف العمل فیھ  ا تم  ذي ال ادلب  فرعفي  الموجود  النقد الرصید یمثل (*) 
بعدھا إلى قاف العمل فیھ مؤقتاً لحین زوال تلك الظروف لیعود على إی مركزي مصرف سوریة ال السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة 

السوریة بمبلغ ألجنبیة مقومة باللیرة الت ا بالعم دة وأرص لیرة سوریة 2,653,040بقیمة وریة الس أرصدة باللیرة یتكون من وھو ، الخدمة 
وأرصدة لیرة سوریة2,653,040ة بقیمة السوری للیرة أرصدة با ابل ق م 2020كانون األول 31لیرة سوریة كما في 24,164,987

.  2019كانون األول 31ي  ة كما ف سوری لیرة 8,281,016بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة بمبلغ 
ة كما في ی لیرة سور 10,934,056لیرة سوریة مقابل  26,818,027مبلغ  2020كانون األول  31كون بتاریخ  خصص الم بلغ الم 

.2019ألول  انون ا ك 31
ى من  ات األخر ود وج ة النقد والم ومن الجدیر بالذكر أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببولیصة تأمین تشتمل على تغطی 

.ملیون یورو 2تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره  اطر التي واع المخ كافة أن 

لقوانین وأنظمة ** (  باحتیاطي إلزامي لدى  االحتفالبنك  المصارف، على  ) وفقاً  سوریة المركزي على شكل ودائع من دون مصرفاظ 
یرة سوریة  ل2,766,072,872مبلغ 2020األولكانون  31كما في كزيمر ال سوریة  مصرف فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى 

كانون 21/م.ن تاریخ 7رقم جلس النقد والتسلیف  القرار الصادر عن م وذلك باالستناد إلى % من متوسط ودائع العمالء 5نسبة وھو یمثل 
عن 2020الثاني   الوزراء  بدیًال  مجلس  رئاسة  عن  الصادر  لعام  2بتاریخ  ر  اد الص5938رقم  القرار  ل مقاب2011أیار 

في  1,460,720,211 كما  سوریة  األول  31لیرة  إلز2019كانون  االحتیاطي  ھذا  إن  خ .  استعمالھ  یتم  وال  الامي  بنك  الل أنشطة 
ة.التشغیلی 

:ك ھي كما یلي الداخلي للبنتماني ف اإلئالتصنی فئات ب س رصدة لدى مصرف سوریة المركزي ح أل اإن توزیع إجمالي  
20202019

االجمالي المجموع المرحلة الثالثة حلة الثانیة مر ال ألولى المرحلة ا
لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة لیرة سوریة لیرة سوریة 

,03622,741,940,0106,739,217- - 22,741,940,603مرتفع الجودة اإلئتمانیة / عاملة 
22,741,940,603 - -22,741,940,6036,739,217,010

خالل السنة كانت كما یلي: لدى مصرف سوریة المركزيواألرصدةالنقد حاصلة على ة اللحركإن ا
2020

المجموع المرحلة الثالثة ة المرحلة الثانیالمرحلة األولى 
یة سور ةلیرلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

6,739,217,010--6,739,217,010انون الثاني ك 1ي  كما ف 
8,424,674,653--8,424,674,653دیدة ة الج رصداأل

) 1,130,326,919(--) 1,130,326,919(األرصدة المسددة
8,708,375,859--8,708,375,859الصرف ر تعدیالت فروقات أسعا 

22,741,940,603--22,741,940,603السنةرصید نھایة 
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(تتمة) ة المركزيوریس رفلدى مص أرصدةنقد و4

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

9,565,450,258--9,565,450,258كانون الثاني 1كما 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 

ھي كما یلي:ي المركز ة سوری مصرف  ألرصدة لدى  لنقد وا إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ل
2020

المجموع المرحلة الثالثة الثانیة حلة المرلى وة األحلالمر
لیرة سوریة سوریة لیرة وریة ة سرلیلیرة سوریة 

4,475,747--4,475,747كانون الثاني 1كما في  
7,128,934--7,128,934للسنةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

10,761,379--10,761,379سعار الصرف أ فروقات الت  دی تع 
22,366,060--22,366,060السنةید نھایة صر

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

----ون الثاني كان 1كما في  
4,473,077--4,473,077للسنةاالئتمانیة المتوقعة ئرسا لخ صافي ا

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

ف ى المصار دأرصدة ل5
المجموع یة مصارف خارج ة حلیف مصار م 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
2020

416,480,6971,517,034,2751,933,514,972تحت الطلب ة وریجا حسابات 
6,889,936,233480,288,0007,370,224,233أشھر أوأقل ثالثةفترة ل  ودائع استحقاقھا االصلي خال

(57,899,321)(32,441)(57,866,880)قعةانیة المتواإلئتمخسائر ینزل: مخصص ال
7,248,550,0501,997,289,8349,245,839,884

2019
686,818,658224,440,823911,259,481طلب ت الحسابات جاریة وتح 

2,364,812,4343,387,015,0005,751,827,434أشھر أوأقل ثالثةودائع 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

مقابل لیرة سوریة1,933,514,972مبلغ2020كانون األول 31في كما التي ال تتقاضى فوائد رفبلغت األرصدة لدى المصا
. 2019كانون األول 31سوریة كما في رةلی911,259,481
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(تتمة) فى المصار دأرصدة ل5
یلي: ي كما ي الداخلي للبنك ھالتصنیف اإلئتمان فئاتحسب لدى المصارفاألرصدةیع إجمالي زتوإن 

20202019
اإلجمالي المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیةلى المرحلة األو
یة سور لیرةلیرة سوریة سوریة لیرةسوریة رةی للیرة سوریة 

8,953,913,5464,020,731,531--8,953,913,546ة ل ام ئتمانیة / ع متوسط الجودة اإل 
,349,825,659642,355,3842--349,825,659ملةالجودة اإلئتمانیة / عا منخفض 

9,303,739,205--9,303,739,2056,663,086,915

كانت كما یلي: خالل السنةلدى المصارفاألرصدةى  الحاصلة علإن الحركة 

2020
المجموع ثالثة لة الالمرحالمرحلة الثانیة األولى ة حلالمر

لیرة سوریة ة لیرة سوریلیرة سوریة سوریة لیرة 

6,663,086,915--6,663,086,915كانون الثاني 1كما في  
2,862,458,103--2,862,458,103جدیدة صدة الاألر

) 421,464,838(--) 421,464,838(األرصدة المسددة
199,659,025--199,659,025تعدیالت فروقات أسعار الصرف 

9,303,739,205--9,303,739,205السنةرصید نھایة 

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

5,792,044,555--5,792,044,555ني كانون الثا 1كما في  
2,779,941,230--2,779,941,230ة الجدیدة األرصد

(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 

:يیلا كمھيمصارفلدى الرصدة ة المتوقعة لأل یتمانصلة على مخصص الخسائر اإلئلحا اكةإن الحر
2020

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

12,790,136--12,790,136كانون الثاني 1كما في  
6,379,047--6,379,047للسنةنیة المتوقعة الئتماائرصافي الخسا 

38,730,138--38,730,138الصرف سعار تعدیالت فروقات أ
57,899,321--57,899,321السنةرصید نھایة 

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
ة ریسولیرة یة سورلیرةلیرة سوریة لیرة سوریة 

1,246,082--1,246,082ني كانون الثا 1كما في  
11,544,054--11,544,054للسنةوقعة الئتمانیة المتصافي الخسائر ا

--فروقات أسعار الصرف 
12,790,136--12,790,136السنةرصید نھایة 
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ارف لدى المص إیداعات  6

ع جموالممصارف خارجیة حلیةمصارف م
لیرة سوریة لیرة سوریة یة سورلیرة

2020
166,208,224,000166,208,224,000-ثالثة أشھر)ثر من لي أك األص قھا  ا دائع استحق ات (و إیداع 

) 33,812,474() 33,812,474(-ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
166,174,411,526166,174,411,526-المجموع 
2019

50,532,400,00050,532,400,000-ثالثة أشھر)ن إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر م 
(7,268,818)(7,268,818)-مانیة المتوقعة لخسائر اإلئتینزل: مخصص ا

50,525,131,18250,525,131,182-المجموع 

ني الداخلي للبنك ھي كما یلي: اإلئتما التصنیف فئاترف حسب ت لدى المصا الي اإلیداعا یع إجمزتوإن 

20202019
اإلجمالي موع المجالمرحلة الثالثة ثانیةحلة الالمرلى وة األلالمرح

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

166,208,224,00050,532,400,000--166,208,224,000ملة ا ع اإلئتمانیة / متوسط الجودة 
166,208,224,000--166,208,224,00050,532,400,000

خالل السنة كانت كما یلي: لدى المصارفاإلیداعات أرصدةلحاصلة على إن الحركة ا
2020

المجموع الثالثة المرحلة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
رة سوریة یلسوریة رةلیسوریة لیرة سوریة رةلی

50,532,400,000--50,532,400,000كانون الثاني 1كما في  
9,408,719,000--9,408,719,000جدیدة دة الاألرص

) 1,026,552,434(--) 1,026,552,434(األرصدة المسددة
107,293,657,434--107,293,657,434الصرف تعدیالت فروقات أسعار 

166,208,224,000--166,208,224,000ةالسننھایةرصید 

2019
المجموعمرحلة الثالثة لاالمرحلة الثانیة لى المرحلة األو
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

44,145,000,000--44,145,000,000كانون الثاني 1كما في  
6,387,400,000--6,387,400,000األرصدة الجدیدة 

----تعدیالت فروقات أسعار صرف 
50,532,400,000--50,532,400,000السنةرصید نھایة 
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تتمة) (إیداعات لدى المصارف 6
: كما یليرفصا لمعة لالیداعات لدى ااإلئتمانیة المتوقلخسائرمخصص اعلى الحاصلة ةإن الحرك

2020
المجموع المرحلة الثالثة نیة ة الثاالمرحلالمرحلة األولى 
یة لیرة سور لیرة سوریة وریة ة سلیرلیرة سوریة 

7,268,818- - 7,268,818الثاني انون ك 1في كما 
12,872,944- - 12,872,944للسنة توقعة  الئتمانیة الم ا صافي الخسائر  

13,670,712- - 13,670,712ف ر ص ل قات أسعار ا تعدیالت فرو 
33,812,474- - 33,812,474السنةید نھایة صر

2019
المجموعة المرحلة الثالثثانیة المرحلة الالمرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

20,703,980--20,703,980كانون الثاني 1كما في  
(13,435,162)--(13,435,162)للسنة یة المتوقعة  الخسائر االئتمان استرداد  صافي  
----أسعار الصرف فروقات 

7,268,818--7,268,818السنةرصید نھایة 

صافي) نیة مباشرة (بال تسھیالت ائتما 7
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 
ى برالشركات الك 

15,052,850,12812,258,085,930وض وسلفرق
381,521,564330,647,537(*) سندات محسومة 
4,255,2076,874,352دائن صدفة مدین 

الشركات الصغیرة والمتوسطة 
3,805,067,0014,442,883,036قروض وسلف
4,050,7052,770,384مدین دائن صدفة

د رااألف
129,900,115209,965,557قروض وسلف

294,596522,258دائن صدفة مدین 
13,612- بطاقات ائتمان 

القروض العقاریة 
1,974,718,578742,978,498قروض عقاریة

21,352,657,89417,994,741,164المجموع 

ینزل: 
) 1,456,895,145() 3,145,535,703(یة المتوقعةمخصص الخسائر اإلئتمان 

) 2,241,982,756() 5,659,721,641(فوائد معلقة (محفوظة) 
12,547,400,55014,295,863,263صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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(تتمة) مباشرة (بالصافي)ائتمانیة تسھیالت  7

بع تنزیل الفوائد ال(*) الرصید صافي  مد  المقبوضة  مقابل 2020كانون األول  31ي  كما فلیرة سوریة5,692,516ة  بالغقدماً 
.  2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 5,956,914

المباشرة غیربلغت التسھیالت اإلئ نم %40.75ما نسبتھ  لیرة سوریة، أي8,700,392,991)الثة المرحلة الث (العاملة  تمانیة 
یة المباشرة غیر ، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمان 2020األول  كانون  31في  ا ة كمشربا ئتمانیة المرصید إجمالي التسھیالت اإل

.  2019األول كانون31كما في %20.91أي ما نسبتھ وریة، لیرة س3,761,845,152الثالثة) العاملة (المرحلة

سوریة، أي ما رةلی3,040,671,350  معلقةلئد ا والفبعد تنزیل ایر العاملة المرحلة الثالثةئتمانیة المباشرة غبلغت التسھیالت اإل
، في 2020كانون األول  31كما في  معلقةبعد تنزیل الفوائد الد إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرةرصیمن  %19.38نسبتھ  
یة، أي یرة سورل1,519,862,396 ائد المعلقةلثة بعد تنزیل الفوحلة الثا ة غیر العاملة المرتسھیالت اإلئتمانیة المباشربلغت الحین
.2019انون األولك31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقةاشرةیالت اإلئتمانیة المبمن رصید إجمالي التسھ% 9.65بتھ نسما 

اإلئتما  التسھیالت  ابلغت  غیر  المباشرة  غیر  في  19,500,000)الثالثةحلة  المر(لعاملة  نیة  كما  سوریة  األول 31لیرة  كانون 
. 2019نون األولكا 31و  2020

ل السنة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالالجدول التالي التغیر في أرصدةضحیو

2020
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة ولى المرحلة األ 

وریة لیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

13,572,575,106660,320,9063,761,845,15217,994,741,164ي ن كانون الثا 1الرصید في  
26,254,146,162246,676,815856,301,99227,357,124,969تسھیالت الجدیدة خالل السنة ل ا 

(28,153,866,340)(72,574,185)(339,377,604)(27,741,914,551)لسنة مسددة خالل ا التسھیالت ال 
- - - - 1مرحلة  ل لى ا إ ول المح - 
- - 701,893,351) 701,893,351( 2إلى المرحلة  حول الم - 
- - - - 3المحول إلى المرحلة  - 

خارج لة إلى بنود بة أو محو دیون مشطو 
) 2,184,645( ) 2,022,714( - ) 161,931( لمالي بیان المركز ا 

4,156,842,7464,156,842,746- - فروقات أسعار الصرف ت  تعدیال 
11,382,751,4351,269,513,4688,700,392,99121,352,657,894ة سن ة ال د نھای رصی 

2019
المجموع المرحلة الثالثة ة الثانیة رحل الم المرحلة األولى 
لیرة سوریة ة لیرة سوری لیرة سوریة لیرة سوریة 

6,032,025,930796,121,5663,506,581,55110,334,729,047ثاني  كانون ال 1الرصید في  
21,700,606,284743,382,836582,024,86323,026,013,983السنة لجدیدة خالل التسھیالت ا 

) 15,365,431,727( ) 317,336,856( ) 1,179,896,277( ) 13,868,198,594( نة التسھیالت المسددة خالل الس 
-) 8,856,183( ) 359,608,125( 1368,464,308رحلة  إلى الم المحول  - 
--660,320,906) 660,320,906( 2المحول إلى المرحلة - 
-1,916-) 1,916( 3المحول إلى المرحلة  - 

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

13,572,575,106660,320,9063,761,845,15217,994,741,164رصید نھایة السنة 
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(تتمة) (بالصافي)انیة مباشرة  تسھیالت ائتم 7

:مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

:إلئتمانیة المتوقعةفیما یلي تفاصیل حركة مخصص الخسائر ا
2020

المجموع المرحلة الثالثة الثانیة المرحلة لى ة األو المرحل
لیرة سوریة وریة لیرة س لیرة سوریة سوریة رةلی

29,679,03917,807,5661,409,408,5401,456,895,145الثاني كانون 1الرصید في
- - - - 1المحول إلى المرحلة  -
- - 14,260,063) 14,260,063( 2المحول إلى المرحلة  -
- - - - 3المحول إلى المرحلة  -
أو  مشطوبةالمخصص (دیوندم منخستالم
) 2,184,645( ) 2,022,714( - ) 161,931( المالي) ولة إلى بنود خارج بیان المركز مح

تمانیة المتوقعة  ) الخسائر اإلئ مصروف (استرداد 
102,031,030) 21,780,969( 97,755,78926,056,210للسنة 
1,588,794,1731,588,794,173- - وقات أسعار الصرف ت فر تعدیال 

113,012,83458,123,8392,974,399,0303,145,535,703سنة لا رصید نھایة 

2019
المجموع المرحلة الثالثة نیة ة الثا المرحل المرحلة األولى 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة رةلی

449,64788,535,7381,450,322,3731,539,307,758ي كانون الثان1الرصید في 
-) 39,888( ) 1,348,694( 11,388,582المحول إلى المرحلة  -
--17,807,566) 17,807,566( 2المحول إلى المرحلة  -
-1,916-) 1,916( 3رحلة  ول إلى الم مح ال -

ن مشطوبة أو  المستخدم من المخصص (دیو
(570,139)(570,139)--لي)كز الما رلمن ا ا رج بی خا نودمحولة إلى ب

ر اإلئتمانیة المتوقعة  مصروف (استرداد) الخسائ 
) 81,842,474( ) 40,305,722( ) 87,187,044( 45,650,292للسنة 

29,679,03917,807,5661,409,408,5401,456,895,145السنةیة رصید نھا 

الفوائد المعلقة: 
: ما یليعلقة فیمالئد اوركة الفتتلخص ح 

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,241,982,7561,788,522,890كانون الثاني 1ید في رص ال
852,072,548476,648,152مستحقةئد معلقة یضاف: فوا

(22,678,234)(1,195,191)یرادات یطرح: فوائد محولة لإل
(510,052)(154,589)شطبھا معلقة تم یطرح: فوائد 
-2,567,016,117ار الصرف تأثیر تغییر أسع

5,659,721,6412,241,982,756كانون األول31د في الرصی
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تتمة) ( یة مباشرة (بالصافي)ائتمان تسھیالت 7
كبرى: ات الالشرك

ي: كما یلبنك ھي ل لخليالد ماني ااالئتكات حسب فئات التصنیفسھیالت الممنوحة للشرإجمالي التإن تفاصیل 

20202019
اإلجمالي المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیةالمرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,388,330,9782,897,127,903-2,383,571,2174,759,761عاملةجودة اإلئتمانیة /  ع ال مرتف 
3,053,720,0034,690,651,555-2,936,005,431117,714,572لة / عام تمانیة دة اإلئ و ج ل ط ا س متو 

1,388,484,3591,331,390,562-737,857,194650,627,165الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض 
8,608,091,5598,608,091,5593,676,437,799--متعثر/ غیر عاملة

6,057,433,842773,101,4988,608,091,55915,438,626,89912,595,607,819

:شركات الكبرى خالل السنةفي أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة لللتالي التغیر یوضح الجدول ا
2020

المجموع المرحلة الثالثة انیة المرحلة الث لى ة األو المرحل 
ة سوری رة لی یة ر لیرة سو لیرة سوریة لیرة سوریة 

8,380,789,387538,380,6333,676,437,79912,595,607,819ني  كانون الثا 1الرصید في  
848,208,69713,734,914,595-12,886,705,898ل السنة التسھیالت الجدیدة خال 

(15,047,525,025)(72,184,447)(47,735,480)(14,927,605,098)التسھیالت المسددة خالل السنة 
----1لى المرحلة  ول إ المح - 
--282,456,345) 282,456,345( 2ول إلى المرحلة  مح ال - 
----3المرحلة  المحول إلى - 

نود ولة إلى ب وبة أو مح مشط دیون 
) 647,777( ) 647,777( --كز المالي ان المر خارج بی 
4,156,277,2874,156,277,287--رف الص ر سعا ات أ فروق تعدیالت  

6,057,433,842773,101,4988,608,091,55915,438,626,899رصید نھایة السنة 

2019
المجموع لثالثة المرحلة ا المرحلة الثانیة حلة األولى مر ال 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

4,101,785,060706,211,5473,424,466,9248,232,463,531لثاني ا ون كان 1في  صید الر 
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( ل السنة المسددة خال التسھیالت  
-- ) 177,356,832( 1177,356,832المحول إلى المرحلة  - 
--538,380,633) 538,380,633( 2المحول إلى المرحلة  - 
-- -- 3المحول إلى المرحلة  - 

خارج  دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود 
- - --بیان المركز المالي  
8,380,789,387538,380,6333,676,437,79912,595,607,819رصید نھایة السنة 
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تتمة) ( تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

: (تتمة) الشركات الكبرى
:ركات الكبرىاشرة الممنوحة للش تمانیة المبئللتسھیالت االالمتوقعةاالئتمانیةر لخسائمخصص تدني احركة فیما یلي تفاصیل 

2020
المجموع المرحلة الثالثة ثانیة المرحلة ال ى ل المرحلة األو 

لیرة سوریة یة ور س لیرةیة سور لیرةرة سوریة یل 

20,174,76417,020,3051,361,421,3751,398,616,444كانون الثاني  1الرصید في  
----1رحلة  ى الم ل إ المحول  -
--9,944,768) 9,944,768( 2لى المرحلة  ول إ المح -
----3مرحلة  إلى ال لمحول  ا -
أو ة ون مشطوب (دی دم من المخصصستخالم
) 647,777( ) 647,777( --بنود خارج بیان المركز المالي) لة إلىمحو

خسائر اإلئتمانیة  ترداد) السف (امصرو
74,416,186) 22,696,512( 70,865,50126,247,197للسنة المتوقعة
1,588,794,1731,588,794,173--رف سعار الص أ فروقات  

81,095,49753,212,2702,926,871,2593,061,179,026السنة ید نھایة صر

2019
المجموع المرحلة الثالثة لثانیة المرحلة االمرحلة األولى 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة  

295,18988,406,2321,399,140,0361,487,841,457نون الثاني  كا 1الرصید في 
--) 1,161,083( 11,161,083رحلة  إلى الم المحول  -
--17,020,305) 17,020,305( 2لى المرحلة  ول إ المح -
----3مرحلة  إلى ال لمحول  ا -

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو  
----بنود خارج بیان المركز المالي)محولة إلى

) 89,225,013( ) 37,718,661( ) 87,245,149( 35,738,797الخسائر اإلئتمانیة للسنة استرداد ي صاف 
,420,174,7617,020,3051,361,421,3754441,398,616السنةرصید نھایة 

ة: الشركات الصغیرة والمتوسط
اني الداخلي للبنك ھي كما یلي:  الئتم صنیف ا الت فئات  حسب  ة والمتوسط الممنوحة للشركات الصغیرة  إن تفاصیل إجمالي التسھیالت 

20202019
اإلجمالي موع المجالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیةولى ألالةالمرح

لیرة سوریة لیرة سوریة وریة ة سلیرلیرة سوریة لیرة سوریة 
1,876,944,5101,131,575,605- - 1,876,944,510ة / عاملةمرتفع الجودة اإلئتمانی

1,768,803,6462,489,138,718- 1,354,761,166414,042,480متوسط الجودة اإلئتمانیة / عاملة 
81,779,741750,941,307- 24,450,81457,328,927ئتمانیة / عاملةدة اإل الجو منخفض 

81,589,80981,589,80973,997,790- - متعثر/ غیر عاملة
,49063,256,15407471,371,,589,809813,809,117,7064,445,653,420
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تتمة) ( تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

: (تتمة)ةمتوسطالشركات الصغیرة وال

:ة خالل السنةأرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوسطر فيلتغیاليدول التاالجیوضح
2020

المجموع الثالثة المرحلة  المرحلة الثانیة ولى المرحلة األ 
لیرة سوریة سوریة لیرة  یة سور ة لیر لیرة سوریة 

4,249,715,357121,940,27373,997,7904,445,653,420ني  كانون الثا 1ید في  رص ال 
11,203,832,972246,676,8157,592,01911,458,101,806التسھیالت الجدیدة خالل السنة 

(12,094,637,520)-(291,642,124)(11,802,995,396)ل السنة المسددة خال التسھیالت  
----1ول إلى المرحلة  مح ال - 
--394,396,443) 394,396,443( 2رحلة  ى الم ول إل ح م ل ا - 
----3المحول إلى المرحلة  - 

د دیون مشطوبة أو محولة إلى بنو 
----خارج بیان المركز المالي  

3,256,156,490471,371,40781,589,8093,809,117,706رصید نھایة السنة 

2019
المجموع المرحلة الثالثة نیة المرحلة الثا المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

1,537,051,76989,900,49369,747,7881,696,700,050الثاني  كانون  1الرصید في  
8,074,153,104556,709,00417,903,2438,648,765,351خالل السنة التسھیالت الجدیدة  

) 5,899,811,981( ) 5,013,076( ) 464,358,204( ) 5,430,440,701( الت المسددة خالل السنة سھی الت 
-) 8,640,165( ) 182,251,293( 1190,891,458ول إلى المرحلة  مح ال - 
--121,940,273) 121,940,273( 2المحول إلى المرحلة  - 
----3لة  لى المرح المحول إ - 

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

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

:ة والمتوسطة غیر الصممنوحة للشركات للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الالمتوقعةاالئتمانیةخسائر الي دنمخصص تة حركفیما یلي تفاصیل

2020
المجموع لثة ة الثاالمرحلالمرحلة الثانیة ألولى المرحلة ا 

لیرة سوریة ة ة سوریلیر سوریة رةیل لیرة سوریة 

8,069,399787,26141,824,62350,681,283ثاني كانون ال 1الرصید في  
- - - - 1المحول إلى المرحلة  -
- - 4,310,640) 4,310,640(2المرحلة  المحول إلى  -
- - - - 3المحول إلى المرحلة  -

شطوبة أو  مالمستخدم من المخصص (دیون 
- - - - ارج بیان المركز المالي) بنود خة إلى محول
الخسائر اإلئتمانیة  ) اد(استردف رومص

66,0698,350,192) 190,987(8,475,110المتوقعة للسنة 
12,233,8694,906,91441,890,69259,031,475السنة نھایةرصید  
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(تتمة) تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

: (تتمة)ةة والمتوسطالصغیرالشركات 

2019
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة وریة لیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة 

68,289129,50643,995,01344,192,808انون الثاني  ك1الرصید في 
-)39,756() 187,611(1227,367المحول إلى المرحلة  -
--787,261) 787,261(2المرحلة  المحول إلى  -
----3المحول إلى المرحلة  -

وبة أو  المستخدم من المخصص (دیون مشط
----لمالي)یان المركز ا محولة إلى بنود خارج ب
6,488,475) 2,130,634( 8,561,00458,105ة للسنة صافي الخسائر اإلئتمانی

8,069,399787,26141,824,62350,681,283السنةرصید نھایة 

اد:األفر
یلي:تماني الداخلي للبنك ھي كما االئف نیالتص ت ئا سب فتفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة لألفراد ح نإ

20202019
لي اإلجماالمجموع المرحلة الثالثة نیةالمرحلة الثاالمرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة وریة ة سلیرلیرة سوریة لیرة سوریة 

94,762,122177,650,207- - 94,762,122ة / عاملةئتمانیدة اإل مرتفع الجو 
5,369,8221,067,448- - 5,369,822ط الجودة اإلئتمانیة / عاملة س و ت م 

19,351,14420,374,209- - 19,351,144املةئتمانیة / ع الجودة اإل منخفض 
10,711,62310,711,62311,409,563- - عاملةمتعثر/ غیر 

119,483,088 -10,711,623130,194,711210,501,427

:راد خالل السنةئتمانیة المباشرة الممنوحة لألفلي التغیر في أرصدة التسھیالت االالتل اوجدالضح وی

2020
ع المجمو المرحلة الثالثة یة ثان المرحلة ال المرحلة األولى 
یة لیرة سور ریة و لیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة 

11,409,563210,501,427- 199,091,864كانون الثاني  1الرصید في  
501,276206,291,803- 205,790,527ة خالل السنة التسھیالت الجدید 

(285,627,110)(389,738)- (285,237,372)التسھیالت المسددة خالل السنة 
- - - - 1ة  ل المحول إلى المرح - 
- - - - 2إلى المرحلة  حول الم - 
- - - - 3رحلة المحول إلى الم - 

ود دیون مشطوبة أو محولة إلى بن 
) 1,536,868() 1,374,937(- ) 161,931(خارج بیان المركز المالي  

565,459565,459- - ار الصرف سع ت أ فروقا تعدیالت  
10,711,623130,194,711- 119,483,088رصید نھایة السنة 
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ة) تم (ت تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

: (تتمة) اداألفر

2019
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة ألولى المرحلة ا 

سوریة لیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

41,736,8199,52612,366,83954,113,184كانون الثاني  1الرصید في  
1,407,590202,751,245-201,343,655التسھیالت الجدیدة خالل السنة 

) 45,792,863() 1,580,625() 9,526() 44,202,712(ل السنة المسددة خال التسھیالت  
-) 216,018(-1216,018لمرحلة  إلى ا المحول - 
----2المحول إلى المرحلة  - 
-1,916-) 1,916(3رحلة  المحول إلى الم - 

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

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

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة لألفرادالمتوقعةیةانتماالئائر الخس مخصص تدني حركة فیما یلي تفاصیل 

2020
المجموع ثالثة المرحلة ال نیة ة الثا المرحلألولى المرحلة ا 

لیرة سوریة لیرة سوریة رة سوریة یل سوریة رةلی

6,162,5426,213,161- 50,619ثاني ن ال كانو 1ید في  الرص 
- - - - 1رحلة  الم ى  إل المحول  -
- - - - 2المحول إلى المرحلة  -
- - - - 3المحول إلى المرحلة  -
مشطوبة أو  دم من المخصص (دیونستخالم

) 1,536,868() 1,374,937(- ) 161,931(المركز المالي) بیان د خارجى بنومحولة إل
849,4742,383,947- 1,534,473نة الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للس وف مصر 

5,637,0797,060,240- 1,423,161السنة رصید نھایة 

2019
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة األولى المرحلة 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

7,187,3247,193,840-6,516كانون الثاني  1في الرصید
-) 132(-1132رحلة  الم ى  إل المحول  -
----2المحول إلى المرحلة  -
-1,916-) 1,916(3ة  المحول إلى المرحل -

وبة أو  مخصص (دیون مشطالمستخدم من ال
) 570,139() 570,139(--محولة إلى بنود خارج بیان 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) ( ھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)س ت7

القروض العقاریة: 
:  نیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یليت التصسب فئا ریة ح لعقاوض ارإجمالي التسھیالت الممنوحة للقاصیل إن تف

20202019
اإلجمالي المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیةالمرحلة األولى 
ریة رة سویللیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

731,559,860226,997,333- 706,519,29725,040,563عاملة/ اإلئتمانیة  مرتفع الجودة 
666,005,062452,794,786- - 666,005,062ملة متوسط الجودة اإلئتمانیة / عا 

577,153,65663,186,379- - 577,153,656الجودة اإلئتمانیة / عاملةمنخفض 
-- - - - عاملةمتعثر/ غیر  

1,949,678,01525,040,563 -1,974,718,578742,978,498

:لقروض العقاریة خالل السنةحة لنوممباشرة الالمي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیةالتالالجدولیوضح 

2020
المجموع ثالثة لة ال المرح المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
وریة لیرة س لیرة سوریة وریة لیرة س لیرة سوریة 

742,978,498--742,978,498ثاني ل كانون ا 1الرصید في  
1,957,816,765--1,957,816,765سنة التسھیالت الجدیدة خالل ال 

(726,076,685)--(726,076,685)التسھیالت المسددة خالل السنة 
----1المحول إلى المرحلة  - 
--25,040,563(25,040,563)2المحول إلى المرحلة  - 
----3حلة  لى المر إ ول مح ل ا - 

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود 
----المالي  ز رك الم بیان  رج  ا خ 

1,974,718,578-1,949,678,01525,040,563رصید نھایة السنة 

2019
المجموع المرحلة الثالثة انیة المرحلة الث ألولى المرحلة ا 

لیرة سوریة وریة لیرة س لیرة سوریة لیرة سوریة 

351,452,282- - 351,452,282كانون الثاني  1الرصید في  
593,000,015- - 593,000,015التسھیالت الجدیدة خالل السنة 

) 201,473,799(- - ) 201,473,799(مسددة خالل السنة ت ال التسھیال 
-- - - 1المحول إلى المرحلة  - 
--- - 2المحول إلى المرحلة  - 
-- -- 3المحول إلى المرحلة  - 

خارج  دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود 
- - --بیان المركز المالي  
742,978,498- - 742,978,498رصید نھایة السنة 
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تتمة) ( رة (بالصافي)ھیالت ائتمانیة مباش س ت7

: (تتمة)القروض العقاریة

:عقاریةوحة للقروض النللتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممالمتوقعةاالئتمانیةر ي الخسائمخصص تدنحركة ل ي تفاصیفیما یل

2020
المجموع ة ث ل الثاحلة المرالمرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة سوریة رةلیلیرة سوریة لیرة سوریة 

1,384,257--1,384,257ني ثا كانون ال 1الرصید في  
----1المحول إلى المرحلة -
--4,655(4,655)2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

شطوبة أو  من وی لمخصص (دمن االمستخدم 
----مركز المالي) محولة إلى بنود خارج بیان ال

16,880,705--16,880,705ة للسنة ئتمانیة المتوقعمصروف الخسائر اإل
18,264,962-18,260,3074,655السنة رصید نھایة

2019
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة رة سوریة لی

79,653--79,653كانون الثاني  1رصید في ال
----1المحول إلى المرحلة -
----2المحول إلى المرحلة -
----3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو  
----رج بیان المركز المالي)محولة إلى بنود خا 

1,304,604--1,304,604اإلئتمانیة للسنة افي الخسائرص
1,384,257--1,384,257السنةرصید نھایة 

بالتكلفة المطفأة مالیة  جودات  مو8
20202019
ة ریلیرة سوریة لیرة سو

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة: 
36,465,859,41615,740,096,273دین سندات 

أسعار سوقیة: ر لھا موجودات مالیة غیر متوف
695,598,630- إیداع شھادات 

(5,833,915)) 3,232,410((*)ة لمتوقعااالئتمانیة رمخصص الخسائ
36,462,627,00616,429,860,988المجموع 

تحلیل السندات  
36,465,859,41616,435,694,903ت ذات عائد ثاب

(5,833,915)) 3,232,410((*)عةصص الخسائر االئتمانیة المتوقمخ 
36,462,627,00616,429,860,988المجموع 
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(تتمة) بالتكلفة المطفأة مالیة  جودات  مو8

% حسب الجدول التالي: 2.62وي وسطيسندعائدلمعات دین بسندتكلفة المطفأة ھي عبارة عن استثمارات فيات بال لموجودإن ا

20202019
لیرة سوریة وریة لیرة ستاریخ االستحقاق دة % الفائ معدل  جھة اإلصدار 

695,598,630-4.502020%لدو
876,907,402         -3.202020%دول
2,181,325,423      -2.682020%بنوك
656,809,575         3.4220211,886,081,920%بنوك
2.12202119,488,344,9656,781,635,822%دول
4,360,000,000      3.03202412,560,000,000%بنوك

883,418,051         2.6820222,531,432,531%وكنب
36,465,859,416    16,435,694,903

یلي: اإلئتماني الداخلي للبنك ھي كما بالتكلفة المطفأة حسب فئات التصنیف إن توزیع إجمالي الموجودات المالیة 
20202019

اإلجمالي المجموع ة الثالثة رحلالمیة المرحلة الثان المرحلة األولى 
لیرة سوریة ة سوریة لیرسوریة رةلی سوریة رة ی للیرة سوریة 

19,488,344,9657,477,234,452- - 19,488,344,965ودة اإلئتمانیة / عاملة مرتفع الج 
15,091,432,5317,424,743,473- - 15,091,432,531عاملة متوسط الجودة اإلئتمانیة /  

1,886,081,9201,533,716,978- - 1,886,081,920الجودة اإلئتمانیة / عاملة منخفض 
36,465,859,416 - -36,465,859,41616,435,694,903

ھي كما یلي:ودات المالیة بالتكلفة المطفأةالموجأرصدةعلى ركة الحاصلةإن الح
2020

ع المجموة ثالث المرحلة ال المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

16,435,694,903- - 16,435,694,903كانون الثاني 1في  الرصید 
- - - - أةالمطفدات مالیة بالتكلفةوجوء مشرا

) 8,388,000,000( - - ) 8,388,000,000( المطفأة الیة بالتكلفةاستحقاق موجودات م
) 59,224,813( - - ) 59,224,813( وات ء عالاطفا

28,477,389,326- - 28,477,389,326صرف تعدیالت فروقات أسعار ال
465,859,41636,- - ,859,41636,465رصید نھایة السنة 

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

20,806,437,847--20,806,437,847كانون الثاني 1كما في  
5,912,272,000--5,912,272,000ة المطفأة شراء موجودات مالیة بالتكلف

(10,246,000,000)--(10,246,000,000)استحقاق موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
) 37,014,944(--) 37,014,944( اطفاء عالوات

----تعدیالت فروقات أسعار الصرف 
16,435,694,903--16,435,694,903السنةیة رصید نھا 
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(تتمة) مطفأة لفة ال بالتكمالیة  جودات  مو8

كما یلي: ي ھأةلمطف فة المالیة بالتكلتوقعة للموجودات اص الخسائر اإلئتمانیة المركة الحاصلة على مخص(*) إن الح

2020
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

5,833,915--5,833,915ني ا ن الث كانو 1في  كما  
) 20,458,772( --) 20,458,772( للسنة عة  لخسائر االئتمانیة المتوق ا استرداد  صافي  

17,857,267--17,857,267الت فروقات أسعار الصرف دی تع 
3,232,410--3,232,410السنةرصید نھایة 

2019
المجموعثة الثالالمرحلةة الثانیة المرحلالمرحلة األولى 
سوریة لیرةلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

33,522,829--33,522,829كانون الثاني  1كما في  
(27,688,914)--(27,688,914)للسنة الخسائر االئتمانیة المتوقعة  استرداد  صافي  
----ت فروقات أسعار الصرف تعدیال 

5,833,915--5,833,915السنةنھایة رصید 

موجودات ثابتة  9

ھي كما یلي:ستھالك لغرض حساب اال الثابتة داتر اإلنتاجیة المقدرة للموجوإن األعما 
سنة 50مباني -
سنوات 5أجھزة كمبیوتر -
سنة34ى إل5دات  مع-
تسنوا7إلى 6اتوشمفر-
سنوات 5تحسینات مباني -
سنوات 5ات سیار-

لال جاھزة  تصبح  حتى  التنفیذ  قید  المشاریع  استھالك  یتم  كال  التشغیل  قید  وتوضع  تستھلك.ما  ستخدام  ال  األراضي  أن 
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(تتمة) دات الثابتة الموجو9

المجموع سیارات ني تحسینات مبامفروشات عدات مھزة كمبیوتر أجاألراضي مباني 2020
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرةة لیرة سوریلیرة سوریة یرة سوریة ل

التكلفة 
1,912,598,18914,180,611507,968,579234,867,664105,168,43890,268,5867,704,2002,872,756,267ي كانون الثان1كما في 

285,0007,845,0005,790,00017,854,226125,735,750209,574,976-52,065,000اإلضافات 
510,637,983---517,208,78340,609,200-(47,180,000)التحویالت 

) 9,397,600( ) 3,500,000( ---) 5,897,600( --ادات تبعساال
1,917,483,18914,180,6111,019,564,762283,321,864110,958,438108,122,812129,939,9503,583,571,626ول كانون األ31ما في ك

اإلستھالك المتراكم 
871,041,585 7,704,200 62,816,685 76,554,229 140,906,866 269,576,194 -313,483,411 ن الثاني كانو1كما في 
191,644,279 8,382,393 5,957,594 4,648,676 30,937,385 104,446,167 -37,272,064 ك السنةاستھال

) 9,397,600( ) 3,500,000( ---) 5,897,600( --استبعادات
368,124,761171,844,25181,202,90568,774,27912,586,5931,053,288,264-350,755,475األول نونكا 31كما في 

ة لشراء موجودات ثابتات دفع
307,427,931 -3,150,000 -38,578,825 209,319,280 -56,379,826 ني كانون الثا 1كما في 

367,097,738 ---106,388,235 307,889,503 -(47,180,000) اإلضافات 
) 510,637,983( ---) 40,609,200( ) 517,208,783( -47,180,000لتحویالت ا

163,887,686-3,150,000-104,357,860--56,379,826كانون األول 31ي كما ف

یة صافي القیمة الدفتر
1,623,107,54014,180,611651,440,001215,835,47329,755,53342,498,533117,353,3572,694,171,048ألول ن اكانو31كما في 
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) جودات الثابتة (تتمة موال 9

المجموعسیارات تحسینات مباني مفروشاتمعدات مبیوتر أجھزة كاألراضي مباني 2019
لیرة سوریة ة لیرة سوریلیرة سوریة رة سوریة لیلیرة سوریة لیرة سوریة وریة لیرة سلیرة سوریة 

التكلفة 
1,728,751,27614,180,611356,476,940227,359,468108,832,857121,260,7617,704,2002,564,566,113انون الثاني ك1كما في 

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

) 85,198,068( -(47,764,134)(8,870,419)(18,973,264)(9,590,251)--ستبعادات اال
1,912,598,18914,180,611507,968,579234,867,664105,168,43890,268,5867,704,2002,872,756,267كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم 
226,014,397133,644,42978,675,071106,193,3087,704,200829,390,629-277,159,224الثاني كانون 1كما 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

269,576,194140,906,86676,554,22962,816,6857,704,200871,041,585-313,483,411ول كانون األ31ما في ك

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 31في كما 

افي القیمة الدفتریةص
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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تتمة) ابتة ( الموجودات الث 9

380,815,806ي الخدمـة مبلغـاً وقـدره ت فـا الدفتریة بالكامل وما زالـبلغت تكلفة الموجودات الثابتة للبنك التي تم استھالك قیمتھ
.2019ون األولكان31سوریة كما في ة لیر271,462,620لغ قدره مقابل مب2020كانون األول31ي لیرة سوریة كما ف

ع لـدى فـروخمسـة یقاف العمل مؤقتاً فيائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إالستثننتیجة للظروف ا
رفلـى موافقـة مصـبعـد الحصـول عع ادلـب، وذلـك ا، فرع یعفـور، وفـردیر الزور، فرع حلب الشھبفرع حمص، فرع  مالبنك وھ

/ل أ علـى إیقافھـا مؤقتـا لحـین زوال الظـروف 804وافقة رقم  والم2479/161والموافقة رقم  3268/161سوریة المركزي رقم  
المنشیة بشـكل رع درعا وفرع حلب فما ي فرعین لدى البنك وھمل مؤقتاً فتم أیضا تعلیق العوقدة لتعود بعدھا إلى الخدمة،  االستثنائی

بعة فروع. المغلقة والمعلقة سنكعدد فروع البمؤقت. لیصبح 

بالنتـائج النھائیـة 2019ط شـبا 21قد أصبح قائماً، حیث تم تنظیم ضـبط شـرطة بتـاریخ دیر الزورع في فرتبین أن حدوث الضرر
وتـم شـطبھا ر د تعرضـت للضـرقـدیر الزورع الموجودة في فرني عدا المبا الثابتةوجدواتالمر وحجمھ. حیث تبین أن جمیع  لضرل
لیرة سوریة.45,068,747صافیة  ي التي تبلغ قیمتھا الدفتریة اللكامل ما عدا المبانبا 

سـبقاً مـن معظـم وقـد تـم إفراغھمـا متعرضـا للضـرر قد وحلب الشھبا إدلببأن فرعي  وبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین  
ث الضـرر فیھـا قـد أصـبح قائمـًا، حیـث أن احتمالیـة حـدو، ت قیمة عالیةو مستندات ذاعلى شكل نقد أالھامة سواء كانت  المحتویات  

ن إال أنـھ لـم یـتم رعیلیـرة سـوریة فـي الفـ10,211,755لى التقدیر األولـي تبـین أن قیمـة األضـرار النقدیـة والمادیـة تبلـغ بناء عو
ضرر وحجمھ.تائج نھائیة تؤكد حدوث الالتوصل إلى ن

والموجـودات األخـرى النقد ببوالص تأمین تشتمل على تغطیة مؤمن علیھا بالكاملنكتب وفروع الببأن كافة مكا لجدیر بالذكر  ومن ا
ن یورو.لیوم2لیة بسقف تأمیني مقداره  من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحا 

تاً:ؤقوالموقوفة مفروع المغلقةلمتراكم في الد خصم االستھالك اافي الموجودات الثابتة بعببین الجدول التالي ص

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

لقة: ع المغالفرو
45,068,74745,068,747دیر الزور 
9,109,6979,109,697حلب الشھبا

75,468,50077,520,013یعفور
1,102,0581,373,753ادلب

130,749,002133,072,210المجموع 
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لموسة وجودات غیر م م 10
یلي الحركة خالل السنتین: وفیما سة من الفروغ وبرامج الكمبیوتر لموجودات غیر الملمو اتتكون 

المجموع الفروغ برامج الكمبیوتر  
سوریة رة لیلیرة سوریة لیرة سوریة 

2020
التكلفة 

168,767,98315,000,000183,767,983كانون الثاني1كما في 
18,282,977-18,282,977إلضافات ا

) 20,942,638(-) 20,942,638(االستبعادات (*)
166,108,32215,000,000181,108,322كانون األول 31كما في 
لمتراكم ء ااإلطفا

123,878,666-123,878,666الثاني  كانون 1كما في 
35,465,465-35,465,465اء السنة إطف
) 20,942,638(-) 20,942,638(ستبعادات (*)اال
138,401,493-138,401,493كانون األول 31في كما 

الدفتریة صافي القیمة 
27,706,82915,000,00042,706,829ن األول انوك31كما في 

المجموعغ الفروالكمبیوتر  برامج 
رة سوریة لیلیرة سوریة لیرة سوریة 

2019
التكلفة 

181,722,69415,000,000196,722,694ي  الثانكانون1كما في 
21,442,637-21,442,637اإلضافات 

) 34,397,348(-) 34,397,348((*)االستبعادات 
168,767,98315,000,000183,767,983كانون األول31كما في 
لمتراكم ااإلطفاء
106,677,407-106,677,407كانون الثاني  1ي كما ف

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

123,878,666-123,878,666كانون األول 31كما في 
ةلقیمة الدفتریصافي ا

44,889,31715,000,00059,889,317ول األكانون 31في كما 

استبعادك ب حیث قام البن2019و 2020يلغ قیمة شھادات برامج الكمبیوتر التي انتھت مدة صالحیتھا خالل عام ل المب(*) یمث
لعائدة إلیھا. فاء المنافع المستقبلیة ا قیمة ھذه البرامج النت 
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روف الضرائب مص11
یلي: ا  وف الضرائب میمثل بند مصر 

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

(208,930,787)(421,343,859)الخارجیة المتداولةضریبة ریع رؤوس األموال مصروف 
91,787,602116,429,855ضریبة الدخل إیراد 

 (329,556,257)(92,500,932)

:جیةالمتداولة الخار ریع رؤوس األموالضریبة.أ
والذي بین أن اإلیرادات الناجمة عن 2019نیسان  29تاریخ  صادر ب ال3/ 1238للرسوم والضرائب رقم  لى قرار الھیئة العامة عبناء

ا  لضرأعمال  تخضع  ال  ألیبة لبنك في الخارج  الحقیقیة  األرباح  على  الالدخل  أراضي  خارج  محققة  انھا  العربیة  بل جمھوریة  لسوریة، 
ول التالي: ي الجد حتسابھا المحتسبة كما ھو مبین فوالتي تم االمتداولة ال ع رؤوس األمو ری ضع لضریبة  تخ 

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

أراضي رجخاالناجمة عن أعمال البنكائد إیرادات فو
4,681,598,4352,321,453,182لسوریةالجمھوریة العربیة ا

%7.50%7.50لمتداولة اوس األموال ضریبة ریع رؤنسبة 
351,119,883174,108,989

یضاف: 
35,111,98817,410,899دارة محلیة رسم إ%10م
35,111,98817,410,899% رسم إعادة إعمار 10م

1,343,8594208,930,7872الخارجیة المتداولةریع رؤوس األموالضریبةمصروف 

: الدخلضریبةیراد إ.ب

:  الخسارة الضریبیةمعالمحاسبيالربحتسویةملخصیبین الجدول التالي 
20202019
لیرة سوریة ریة لیرة سو

138,384,136,3271,898,214,434(*) بل الضریبةح قالرب 
-(134,333,231,800)البنیويتقییم مركز القطعأرباح

-105,500,000مركز القطع التشغیلي خصص ممصروف
) 63,877,207(135,005,711عاملةللتعرضات الاتالتغیر في المخصص 

) 18,136,309(21,000,000صصات متنوعة مخ 
1,915,375- فات مرفوضة ضریبیاً صروم

38,562,06837,617,468استھالك المباني 
(2,321,453,182)(4,681,598,435)ارج فوائد من الخإیرادات 
-(36,524,280)نوعیة أخرى لضریبةخاضعة إیرادات 

) 465,719,421((367,150,409)الخسارة الضریبیة 
%25%25الضریبة معدل
(116,429,855)(91,787,602)الدخلیبةضرإیراد



م.س.ع یة ش.ورس–الوطني ربنك قط
لیة یضاحات حول البیانات الماإ

2020األول كانون31

56

مصروف الضرائب (تتمة) 11
: یليكما لةالمؤج الضریبیةالموجوداتحسابعلىالحركةإن.ت

20202019
لیرة سوریة یرة سوریة ل

ة الخسائر الضریبیریبیة مؤجلة ناتجة عن ت ضموجودا
-116,429,855ة السنةرصید بدای

91,787,602116,429,855إیراد ضریبة الدخل یضاف:
116,429,855             208,217,457رصید نھایة السنة

ت بھا الدوائر الضریبیة:قامملخص ألعمال التدقیق التي  فیما یلي
ین  تشر13صدر التكلیف األولي بتاریخ  حیث  ،2009عن عام  یانات المالیةلمالیة بتدقیق البقامت الدوائر ا2014عام  خالل-

قامت.سوریةلیرة 72,768,472لیرة سوریة إلى 77,397,704الضریبیة من مبلغ ة تعدیل الخساروتضمن 2014الثاني 
عتراض بعض بنود االلجنة الطعن بقبولصدر قرار2015شباط  24یخ  م اعتراض إلى لجنة الطعن، بتارقدیرة البنك بتاإد
لیرة سوریة.73,652,649غ خسارة ضریبیة بمبل2009نتیجة عام صبح لت

أیلول 13خ  ث صدر التكلیف األولي بتاری ، حی2010امت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام  ق2015الل عام  خ -
وریة. قامت رة سلی279,693,266یة إلى  لیرة سور323,676,658ارة الضریبیة من مبلغ  تعدیل الخسوتضمن2015

اعاإد بتقدیم  البنك  إرة  بتاریختراض  الطعن،  لجنة  ال10لى  بنود 2016ني  ثا كانون  بعض  بقبول  الطعن  لجنة  قرار  صدر 
لیرة سوریة.281,255,268بلغ بمخسارة ضریبیة2010تیجة عام االعتراض لتصبح ن

بتدقیققامت الدوا2015خالل عام  - المئر المالیة  حیث صدر التكلیف األولي بتا 2011عام  الیة عن  البیانات  آذار  23ریخ  ، 
الوتضمن تعدی2016 الخسارة  مبلغ  ضرل  من  سوریة  357,695,099یبیة  سوریة، لی286,562,731إلى مبلغ  لیرة  رة 
إد البنكا قامت  بتبترة  الطعن  لجنة  إلى  اعتراض  ت2016تموز  11اریخ  قدیم  حیث  لجن،  قرار  استالم  برفض  م  الطعن  ة 

قرار اللجنة حتى تاریخ  درولم یص2016آب8ادة النظر بتاریخ  جنة إعمت ادارة البنك برفع اعتراض إلى ل. قا االعتراض
الموافقة على البیانات المالیة.

تموز 12ف األولي بتاریخ  ، حیث صدر التكلی2012عام  ة بتدقیق البیانات المالیة عن  الیالدوائر المقامت2015عام  خالل-
اتضمن تعدو2016 من مبلغ  یل  سوریة  لی104,034,262لخسارة الضریبیة  لل إلى أرباح صا رة  خاضعة  بمبلغ  ضرفیة  یبة 

م تم استال2016تشرین الثاني 20یخ عتراض إلى لجنة الطعن، بتاررة البنك بتقدیم ا الیرة سوریة. قامت إد202,101,765
إلدارة  قامت الیرة سوریة.  85,599,704یة بمبلغ  صافجة خسائرض لتصبح النتیبعض بنود االعتراقرار لجنة الطعن بقبول

الطعن ولم یصدر للبت في النقاط التي رفضتھا  2016كانون األول  19لنظر بتاریخ  اى لجنة إعادةبرفع اعتراض إل لجنة 
قة على البیانات المالیة.إعادة النظر حتى تاریخ الموافجنةقرار ل

كانون11ریخ در التكلیف األولي بتاحیث ص.2013یق البیانات المالیة عن عام بتدقالمالیة اشرت الدوائر  ب2017خالل عام -
مبلغ  2017ألول  ا من  الضریبیة  الخسارة  تعدیل  تضمن  إلى  659,079,176والذي  سوریة  لیرة 587,925,204لیرة 

االعت تقدیم  تم  بتاریسوریة.  الطعن  لجنة  إلى  الثاني  9خ  راض  تم استال2018كانون  بتاریخ  لجنةم قرار  ،  كانون  8الطعن 
جزء من االوالذ2019الثاني   قبول  خسائر ضریبیة بقیمة  م  عتراض المقدي تضمن  سوریة.  630,915,217واعتماد  لیرة 

در  لجنة الطعن ولم یصت في النقاط التي رفضتھا  للب2019شباط  6النظر بتاریخ  ادةدارة باالعتراض إلى لجنة إعقامت اإل
ة.المالیحتى تاریخ الموافقة على البیانات نظر إعادة القرار لجنة 

آذار  13ولي بتاریخ  حیث صدر التكلیف األ2014الیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام  لمرت الدوائر اباش2018خالل عام  -
الخسارة الضریبیةالذو2018 مبلغ  ي تضمن تعدیل  خاضعة  ة سوریة إلى أرباح لیر497,810,838من  للضریبة  صافیة 

، تم استالم قرار لجنة الطعن  2018اننیس9بتاریخ عتراض إلى لجنة الطعن یم االلیرة سوریة. تم تقد579,453,308غ بمبل
جزء من االعتراض اوالذي ت2019آذار  6بتاریخ   خسائر ضریبیة بقیمةلمقضمن قبول  لیرة 420,867,783دم واعتماد 
حتى تاریخ الموافعادة اولم یصدر قرار لجنة إ2019نیسان  3یخ  نظر بتارلجنة إعادة التم االعتراض إلى  سوریة. قة لنظر 

ت المالیة. نا على البیا 
تشرین 20صدر التكلیف األولي بتاریخ  یث  ح 2015انات المالیة عن عام  باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البی2020خالل عام  -

رة لی1,085,669,612لیرة سوریة إلى  1,390,226,152مبلغ  الضریبیة من  ضمن تعدیل الخسارةوالذي ت2020األول  
اال تقدیم  تم  لسوریة،  الى  بتاریخ  جنعتراض  الطعن  الثاني  16ة  الطع2020تشرین  لجنة  قرار  یصدر  تاریخ  ولم  حتى  ن 

انات المالیة.لبیالموافقة على ا
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(تتمة) مصروف الضرائب 11

كانون  10بتاریخ  ألولي  حیث صدر التكلیف ا 2016یة عن عام  لمالبیانات الیة بتدقیق الاشرت الدوائر الماب2020خالل عام  -
مبلغ  تضوالذي  2020األول تعدیل الربح الضریبي من  سوریة إلى1,102,383,055من  لیرة 1,150,787,215لیرة 

موافقة خ الحتى تاریر لجنة الطعن  ولم یصدر قرا2021كانون الثاني  5ن بتاریخ  تقدیم االعتراض الى لجنة الطعتمسوریة،
على البیانات المالیة. 

ریخ الموافقة  ولم یصدر التكلیف األولي حتى تا2017البیانات المالیة عن عام ق  لمالیة بتدقیباشرت الدوائر ا2020ل عامخال-
الیة. الم على البیانات 

ائر المالیة. التدقیق لدى الدوقید2019و2018بیة لعامي ما زالت البیانات الضری

الدخل:  یبة مخصص ضر.ث

ل ھي كما یلي: ة الدخ إن الحركة على مخصص ضریب
20202019

لیرة سوریة وریة سلیرة

74,985,451-الرصید أول السنة 
(74,985,451)-ة الدخل المدفوعةضریب

--الرصید نھایة السنة 

ار تزامات عقود اإلیج ال / حق استخدام األصول 12
لي: تا السنة ھي كالر والحركة علیھا خالل اإلیجا ق استخدام األصول والتزامات عقود ة لح الدفتری إن القیمة

التزامات عقود اإلیجار مباني 
وریة لیرة سلیرة سوریة 2020

1,296,500 10,541,083 الثاني  ون كان1الرصید في 
73,171,690 73,171,690 إضافات 
- (10,541,083) ف االستھالك مصرو
(74,468,190) - الدفعات 
- 73,171,690 نھایة السنة رصید  

التزامات عقود اإلیجار ي انمب
لیرة سوریة لیرة سوریة 2019

40,698,60812,369,385كانون الثاني  1الرصید في 
(6,984,884)(14,252,790)ر على عقود اإلیجا تعدیالت
-7,267,906إضافات 

-(23,172,641)مصروف االستھالك
466,499-الفوائد مصروف

(4,554,500)-الدفعات 
10,541,0831,296,500رصید نھایة السنة
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أخرى موجودات 13

20202019
لیرة سوریة یة سور لیرة 

5,220,550,6001,013,524,693صارف م–ققة غیر مستحقة القبض فوائد مح 
108,559,49560,214,944مالیةموجودات–محققة غیر مستحقة القبض ائد فو

150,266,079221,388,203شركات - تسھیالت ائتمانیة مباشرة –لقبضققة غیر مستحقة امح فوائد  
20,619,67410,657,050فراد أ-یالت ائتمانیة مباشرة تسھ–محققة غیر مستحقة القبض ئد فوا

128,445,280128,445,280مؤسسات مالیة (*) في المساھمة
292,160,079116,329,613وعة مقدماً مصاریف أخرى مدف

7,960,3807,960,380اوي القضائیة (***)تأمینات قابلة لالسترداد متعلقة بالدع 
550,000550,000لة لالسترداد تأمینات أخرى قاب

81,000,000-غرفة تقاص
5,765,0005,765,000(**) للبنكلت ملكیتھا ات آعقار 

7,683,5703,823,132مدینون آخرون 
5,942,560,1571,649,658,295

لة خاصة  قروض وھي شركة مساھمة مغف .م.س.ع في مؤسسة ضمان مخاطر الة ش سوری- ثمار بنك قطر الوطني (*) یمثل المبلغ است 
.  2016م  لعا 12م ام القانون رقتخضع ألحك

. قام البنك بتسدید  لیرة سوریة321,113,200ثل % والتي تم6.42نسبة  بمخاطر القروض  ضمان  تبلغ مساھمة البنك في مؤسسة
لیرة سوریة. 128,445,280س المال وذلك بتسدید  % من حصتھ في رأ 40

على المادة  بناًء ة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین تعثر لدیون موذلك إستیفاءكھا من قبل البنكبلغ قیمة عقارات تم استمال(**) یمثل الم
5,765,000قبل البنك مدة السنتین  قیمة العقارات التي تجاوزت فترة استمالكھا من  بلغت.2002عام  ل 23القانون  من100رقم  

وقد   سوریة  األیرة  مجلس  بتاریخ  صدر  والتسلیف  یت2019یسان  ن1لنقد  جمیع  قرار  منح  الجمھوریة  العا المصارف  ضمن  في  ملة 
بالتخلي  لم یقم البنك.  ة العقارات المستملكة استیفاًء للدیون المتعثرة فی لتص 2019ول  كانون األ 31حتى تاریخ  مھلة  العربیة السوریة

ن ات عن العقار البنكھای حتى  قام  القانونیة،  المھلة  الثاني  24بتاریخ  ة  ا2019تشرین  تمدید  یصدبطلب  ولم  مر  لمھلة  صرف  قرار 
لبیانات المالیة. على اسوریة المركزي حتى تاریخ الموافقة 

وفاء لدیون مستحقة ھي كما یلي: للبنكملكیتھا ت رات آل قا الحركة على عإن 
20202019

ة وریلیرة سلیرة سوریة 

4,935,000                 5,765,000الرصید أول السنة  
830,000                    -افاتاإلض

5,765,000                 5,765,000نة الرصید نھایة الس

متعثرین بمبلغالبند المصاریف القضائیة المستحقة من مقترضیمثل ھذا (***)   سوریة49,736,977إجماليین  كانون  31( لیرة 
األول كانون 31بالمؤونات كما في  سوریةلیرة41,776,597غطیة مبلغ  تم ت قد  وة سوریة)  لیر30,436,959:  2019ولاأل

.  لیرة سوریة) 22,476,579:  2019كانون األول 31(2020
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سوریة المركزي مصرفودیعة مجمدة لدى  14
، یجب كةرف الخاصة والمشترخاص بالسماح بتأسیس المصا ال2001لعام  28ن القانون رقم  م19المادة رقم  ما ھو محدد في  ك

ة مجمدة وبدون یعي على شكل ودسوریة المركزمصرفلدى  البنك  مال  % من رأس10ة االحتفاظ بنسبة  لخاصلمصارف اعلى ا
.البنكتصفیةندعفقطعنھا اإلفراجیتمسوفالودیعةھذهفوائد.

زي كالتالي:المرك المصرف دیعة المجمدة لدى  الو بلغ رصید 
20202019

ة سوریة لیرلیرة سوریة 

735,997,900             735,997,900رة سوریةاللیأرصدة ب 
7,157,986,138          20,620,253,646ي دوالراألمیركأرصدة بال

21,356,251,546          7,893,984,038

ودائع المصارف 15
المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 
وریة لیرة سسوریة لیرة لیرة سوریة 

2020
13,914,125,299476,95613,914,602,255حسابات جاریة 

6,468,095,307-6,468,095,307فترة ثالثة أشھر أو أقل ھا األصلي خالل اق ودائع استحق 
20,382,220,606476,95620,382,697,562

المجموعخارجیة مصارفمصارف محلیة 
لیرة سوریة ریة لیرة سولیرة سوریة 

2019
3,469,517,892476,9563,469,994,848اریة حسابات ج

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

ء ودائع العمال16

20202019
ة یرة سوری للیرة سوریة 

لشركات ا
16,354,140,9837,300,813,618حسابات جاریة 

11,128,564,8646,028,724,114ئع ألجل (*)ودا
األفراد 

17,155,171,9378,553,674,246حسابات جاریة 
1,585,183,9351,685,111,920سابات توفیر ح 

3,658,374,2264,127,559,260(*)ودائع ألجل
49,881,435,94527,695,883,158

ع كمـا  مـن إجمـالي % 7.91لیرة سوریة أي ما نسـبتھ  3,943,971,395ة مبلغ  ری داخل الجمھو ع القطاع العام السوري ت ودائ بلغ  الوداـئ
ألول كـانون ا 31ائـع كمـا فـي  من إجمالي الود % 5.34رة سوریة أي ما نسبتھ  لی 1,479,427,340مقابل 2020ل  ألو كانون ا 31في 

2019 .

ع كمـا فـي  % 67.18ي ما نسبتھ  أ لیرة سوریة 33,509,312,920ئد مبلغ  مل فوا بلغت الودائع التي ال تح  كـانون  31من إجمالي الوداـئ
. 2019كانون األول 31إجمالي الودائع كما في  من  % 57.24سوریة أي ما نسبتھ  یرة ل 15,854,487,864مقابل 2020األول 

ع  من إجمـ%  10.30نسبتھ  أي ما لیرة سوریة 5,140,189,413حب مبلغ  الس ئع مقیدة بلغت الودا  كـانون األول  31ا فـي  كمـالي الوداـئ
. 2019كانون األول 31الودائع كما في  لي  من إجما % 2.86أي ما نسبتھ  لیرة سوریة 792,500,598مقابل مبلغ  2020
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تأمینات نقدیة 17

20202019
سوریة لیرةة سوریة لیر

1,447,409,938574,717,688تأمینات مقابل تسھیالت ائتمانیة  
160,156,900339,626,400 تسھیالت ائتمانیة بلودائع مقا 

2,164,69043,620,817أخرى (*) 
 1,609,731,528957,964,905

اد والتجارة االقتصیراد حسب القرار الصادر عن وزارة  است موافقات شاریع إجازات/لغ محجوزة مقابل م مثل التأمینات األخرى مبا ت (*) 
.2019تشرین الثاني  21خ  تاری944رقم  الخارجیة 

مخصصات متنوعة 18

1الرصید في  
ثاني كانون ال

المكون خالل  
السنة

رده خالل  تم ما 
السنة

المستخدم  
السنة خالل 

سعر  تغیر أثر 
الصرف

31الرصید في  
ون األول كان 

لیرة سوریة یة رة سورلی لیرة سوریة لیرة سوریة ة سوریة لیررة سوریة لی 
2020
109,500,000- - - 4,000,000105,500,000كز القطع التشغیلي (*) مر مؤونة  

9,275,12767,913,318- - 37,638,19121,000,000(**) ملة مخصص لمواجھة أعباء محت 
41,638,191126,500,000--9,275,127177,413,318

تمانیة ر االئ مخصص تدني الخسائ 
8,162,008- - (397,375)2,875,8435,683,540المتوقعة (***) غیر المباشرة 

44,514,034132,183,540(397,375) -9,275,127185,575,326

1الرصید في 
كانون الثاني 

المكون خالل 
سنةال

ما تم رده  
خالل السنة 

تخدم خالل  المس
لسنةا

سعر  تغیر أثر 
الصرف 

31في الرصید
األول كانون

یة لیرة سور لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة
2019

4,000,000----4,000,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*)
37,638,191-(19,431,132)--57,069,323**) ة ( مخصص لمواجھة أعباء محتمل 

61,069,323--(19,431,132)-41,638,191
انیة ني الخسائر االئتم مخصص تد
2,875,843--(2,119,684)-4,995,527ة (***) اشرة المتوقعغیر المب

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

لصادر بتاریخ ا1/م ن/ ب 362یف رقم لتسلالسابعة من قرار مجلس النقد وادة  طع التشغیلي بناًء على الما یتم احتساب مؤونة مركز الق (*) 
في ارف العاملة  حیث یتوجب على المص 2016تموز  24الصادر بتاریخ  4/م ن/ ب  1409دل بالقرار  والمع 2008اط  شب 4

الشھر.ل  ي مراكز القطع التشغیلیة خال% من وسط 5سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  

بشكل عملة األجنبیة. ھذه المخصصات تتضمن السوریة وال كبدھا باللیرة عباء من المحتمل ت دارة البنك ألقدیر إل ضل ت (**)  یتضمن المبلغ أف 
بلغت وقد الت استثنائیة.  بعض فروع البنك الموجودة في مناطق تمر بحا والنقد الموجود في  تة وجودات الثاب الم مبالغ  تخص  أساسي 

كما لیرة سوریة  37,638,191لغ  مقابل مب رة سوریة لی67,913,318مبلغ 2020كانون األول 31لمخصصات كما في  ا ه  ھذ 
. 2019كانون األول  31في  
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(تتمة) مخصصات متنوعة 18

:ي الداخلي للبنك ھي كما یلي التصنیف اإلئتمان فئات تسھیالت اإلئتمانیة الغیر المباشرة حسب  ال اصیل إجمالي  إن تف 

20202019
جمالي األالمجموع لثالثة المرحلة اانیةلة الث لمرحاالمرحلة األولى 

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة سوریة لیرة سوریة لیرة

1,500,066,053919,527,742- 1,480,066,05320,000,000عاملة / اإلئتمانیة مرتفع الجودة
1,025,736,6811,975,902,570- - 1,025,736,681ملة عامتوسط الجودة اإلئتمانیة /

252,519,283452,451,293- 197,883,14354,636,140انیة / عاملة الجودة اإلئتمخفضمن
19,500,00019,500,00019,500,000- - متعثر/ غیر عاملة

2,703,685,87774,636,14019,500,0002,797,822,0173,367,381,605

سنة:ال كز المالي خالل بیان المر خارج  بنود  رصدة وضح الجدول التالي التغیر في أی 
2020

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة لى المرحلة األو 
لیرة سوریة یرة سوریة ل لیرة سوریة لیرة سوریة 

3,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,605كانون الثاني 1الرصید في  
2,471,595,977- - 2,471,595,977ة خالل السنةالجدیدالت التسھی 
) 3,229,839,021( - ) 6,685,000( ) 3,223,154,021( ت المسددة خالل السنة التسھیال

- - - - 1لمحول إلى المرحلة  ا - 
- - 68,265,200) 68,265,200( 2المحول إلى المرحلة  - 
- - - - 3حول إلى المرحلة  الم - 

188,683,456- 184,343,2624,340,194صرف روقات أسعار الفیالت تعد
2,703,685,87774,636,14019,500,0002,797,822,017رصید نھایة السنة

2019
المجموعالمرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة ریة سولیرةلیرة سوریة 

2,643,971,789355,14819,500,0002,663,826,937ون الثاني كان 1لرصید في  ا 
3,783,387,592-3,780,994,0332,393,559التسھیالت الجدیدة خالل السنة
(3,079,832,924)--(3,079,832,924)التسھیالت المسددة خالل السنة

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

3,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,605رصید نھایة السنة
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ة) (تتممخصصات متنوعة 18

:السنةخاللتوقعةر المباشرة المنیة غیئتما مخصص تدني الخسائر اإلركة علىالح فیما یلي تفاصیل (***)  

2020
المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة رحلة األولى الم

لیرة سوریة سوریة رةلیرة سوریة لیلیرة سوریة 

2,687,35841,160147,3252,875,843كانون الثاني 1الرصید في  
- - - - 1المحول إلى المرحلة  - 
- - 73,580) 73,580( 2رحلة  المحول إلى الم- 
- - - - 3المرحلة  المحول إلى - 

5,286,165) 147,325( ) 41,160( 5,474,650متوقعة للسنة مصروف (استرداد) الخسائر اإلئتمانیة ال 
8,162,008- 8,088,42873,580رصید نھایة السنة

2019
عالمجموة الثالثة المرحل لثانیة رحلة االمالمرحلة األولى 
لیرة سوریة لیرة سوریة ة لیرة سوریة لیرة سوری

4,995,5274,995,527--ي كانون الثان 1الرصید في  
--(1,259)11,259المحول إلى المرحلة  - 
--41,160(41,160)2المحول إلى المرحلة  - 
----3لة  لمرحالمحول إلى ا- 

) 2,119,684() 4,848,202( 2,727,2591,259لسنةة المتوقعة ل ائر اإلئتمانیوف (استرداد) الخس مصر 
2,687,35841,160147,3252,875,843السنةرصید نھایة

خرى أمطلوبات 19

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

295,162,462149,831,279ع عمالء ودائ–دفع فوائد محققة غیر مستحقة ال
2,411,8103,424,280ودائع المصارف –ة الدفع قة غیر مستحقفوائد محق
656,608,722428,630,567مدفوعة غیرةمستحقمصاریف

500,000500,000دائنو شراء موجودات ثابتة
532,869,401218,135,870مقبولة الدفع كاتشیكات مصدقة وشی

54,704,69147,379,380ب واألجور ضریبة الروات
38,900,42821,320,815رسوم طوابع و

4,665,4195,095,959تماعیة اشتراكات مؤسسة التأمینات االج 
106,549,154152,564,493أمانات وحواالت برسم الدفع 

4,930,8172,027,758)32عالقة (إیضاح ذاتمستحق إلى أطراف 
534,760,456208,930,787ن الخارج رادات فوائد موس األموال على إی ضریبة ریع رؤ

27,989,25515,227,260أرصدة دائنة أخرى 
2,260,052,6151,253,068,448
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع 20

والمدفوعلمكبلغ رأسمال البنك المصرح وای بھ  سورلی15,000,000,000تتب  مة سھم بقی150,000,000یة موزع على  رة 
.  2019كانون األول 31وفي 2020كانون األول 31وریة للسھم كما في لیرة س100ا اسمیة قدرھ

م البنك االسمیة تقسم الى ثالث فئات: سھجمیع أ
السوریة. بالنسبة متھا باللیرات  سدد قین وتاص سوریین طبیعیین أو اعتبارییأشخال یجوز تملكھا إال من قبل  فئة أـ وھي األسھم التي  

سوریةمصرفةنشرصرفسعررج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسبیمین في الخاللسوریین المق
% من رأسمال البنك.33.77المركزي. تشكل ھذه الفئة 

من قبل أشخاص طبیعیین أوز  فئة ب ـ وھي األسھم التي یج  وزراء وتسدد بقرار من مجلس الن عرب أو أجانبتبارییو اعتملكھا 
ن رأسمال البنك. م%50.81الفئة المركزي. وتشكل ھذه سوریةمصرفنشرةصرفسعرت األجنبیة حسبیمتھا بالعمالق

التي تملكھا بعض مؤسسات ا ـ ھي األسھم  جـ  والمؤسسة العامة للتأمینوالقطاع العام السوري المصرفيفئة  المالي  عیة. الجتماات 
أسمال البنك. % من ر15.42الفئة تشكل ھذه 
ة ب.فئلكھ ألسھم النك من خالل تم% من رأسمال الب50.81قطر الوطني ـ قطر ما نسبتھ یمتلك بنك 

ي: سوریة ودوالر أمریكي كما یلسھم موزعة بین لیرة 150,000,000إن أسھم البنك البالغة 

سوریة یرة لدوالر أمریكي عدد األسھم

7,359,979,000-73,599,790رة السوریةمال المدفوع باللیرأس ال
76,400,210164,173,9907,640,021,000رأس المال المدفوع بالدوالراألمریكي 

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

بمبلغ  القطع البنیوي ة على ترمیم مركز من طلب الموافق زي یتض لمرك ، قدم البنك طلب لمصرف سوریة ا 2018كانون األول 17بتاریخ 
أقصاھا  تالمركزي على دوالر أمریكي، تم الموافقة من قبل لجنة إدارة مصرف سوریة 5,673,990 المبلغ المطلوب خالل مدة  رمیم 

بال 2020حزیران  30 رقم  وذلك  تاریخ  1498قرار  إ  ل  األول  ت 21/  خال 2019شرین  البنك  قام  ع.  مبلغ  2019ام  ل  بتحویل 
ر أمریكي من  دوال1,800,000بتحویل مبلغ 2020یلي، كما قام البنك خالل عام القطع التشغ مریكي من مركزدوالر أ 3,873,990

البنیوي بالعمالت األجنبیة:كز القطع التشغیلي یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع  مر 

20202019
أمریكي الر دودوالر أمریكي 

162,373,990158,500,000ثاني كانون ال 1كما في الرصید 
1,800,0003,873,990المحول من القطع التشغیلي خالل السنة 

164,173,990162,373,990ة السنةایرصید نھ



م.س.ع یة ش.ورس–الوطني ربنك قط
لیة یضاحات حول البیانات الماإ

2020األول كانون31

64

االحتیاطیات 21
:نوني قا احتیاطي - 

الشر قانون  على  وكاتبناء  النقد  مجلس  قرار  إلى  رقالتسوإشارة  (لیف  ن/ب 362م  بتاریخ  )1/م  ى وإل2008شباط  4الصادر 
بعد استبعاد أثر ة  رباح الصافی% من األ10یتم تحویل  2009كانون الثاني  20بتاریخ  369/100/3م  التعمیم رق قبل الضریبة 

اال  إلى  المحققة  غیر  القطع  للبن فروقات  یحق  القانوني.  احتیاطي  عندمك  التحویل  ھذا  مثل  عن  یصلتوقف  رصیا  االحتیاطي بح  د 
ال البنك. % من رأسم25قانوني مساویاً لـال
:وضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانونيی

20202019
لیرة سوریة ریة سو لیرة 

138,054,580,0701,805,713,502ربح السنة
329,556,25792,500,932مصروف ضرائب :یضاف
- (134,333,231,800)لقطع البنیوي الناتجة عن تقییم مركز ا ع غیر المحققة ت القط روقا ف : یطرح 

4,050,904,5271,898,214,434المجموع
405,090,453189,821,443% 10احتیاطي قانوني 

المقتطع ال بلغ   القانوني  لالحتیاطي  المتراكم  س 837,893,703رصید  في  لیرة  كما  األول 31وریة  مقابل 2020كانون 
. 2019نون األول كا 31كما في  432,803,250

تیاطي خاصاح - 
1ب/م ن/362م  والتسلیف رقوإشارة إلى قرار مجلس النقد23/2002قانون النقد األساسي رقم  من/97/رقم  ًا إلى المادةاستناد

بتاریخ   تحویل  2009ي  كانون الثان20بتاریخ  3/ 369/100رقم  وإلى التعمیم2008شباط  4الصادر  % من األرباح 10یتم 
الحتیاطي الخاص. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل لمحققة إلى ات القطع غیر ااستبعاد أثر فروقا فیة قبل الضریبة بعد  الصا

% من رأسمال البنك.  100یاطي الخاص مساویاً لـ حتصبح رصید االعندما ی

:اصالخ طي لتالي طریقة احتساب االحتیا ح الجدول ا یوض
20202019
لیرة سوریة ریة لیرة سو 

138,054,580,0701,805,713,502ح السنةرب
329,556,25792,500,932مصروف ضرائب :ضافی

- (134,333,231,800)یطرح: فروقات القطع غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي 
4,050,904,5271,898,214,434المجموع
405,090,453189,821,443% 10خاصاحتیاطي  
الرصی  ال بلغ  الد  لالحتیاطي  سو 837,893,703المقتطع  اص خ متراكم  في  لیرة  كما  األول 31ریة  مقابل 2020كانون 

. 2019كانون األول 31كما في  432,803,250

وأرباح مدورة غیر محققةمحققةمدورةح با أر22
لتعلی  مصطبقاً  ق رفمات  على  وبناء  المركزي  ( رار سوریة  رقم  والتسلیف  النقد  ن / 362مجلس  لعام  1ب / م  رقم  والتع 2008)  میم 

جة عن إعادة  ات للتوزیع الن فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة ، یتم 2009اط  شب 12بتاریخ  ) 100/ 952( 
ة.حقق ة أو الخسائر المتراكمة الم ورح المد یم مركز القطع البنیوي من حساب األربا تقی 

المحق المدورة  األرباح  سو2,844,272,426قة  بلغت  في  لیرة  كما  األول  كان 31ریة  خسائر 2020ون  بقیمة  مقابل  محققة  مدورة 
.2019ول  كانون األ 31لیرة سوریة كما في  66,894,938

58,179,763,555ابل مق2020كانون األول  31في  ما وریة ك لیرة س192,512,995,355ة غیر المحققة  بلغت األرباح المدور
.2019كانون األول  31ا في  لیرة سوریة كم
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نة الفوائد الدائ 23

20202019
لیرة سوریة ریة لیرة سو

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
شركات:

4,168,2191,981,870حسابات جاریة مدینة 
1,683,779,7431,252,676,999لفقروض وس

5,992,7762,191,133سندات محسومة 
أفراد: 

3,107,9531,330,315جاریة مدینة حسابات 
23,122,60712,057,188لفقروض وس

125,837,46578,466,674قروض عقاریة
20,02850,932ائتمان بطاقات

3,828,409,8261,664,213,512المصارف أرصدة وإیداعات لدى 
855,240,922646,443,492ت مالیة بالتكلفة المطفأة داموجو

6,529,679,5393,659,412,115

الفوائد المدینة 24
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 

120,633,12351,777,095ودائع المصارف 

ودائع العمالء: 
860,889,152574,150,213 ألجل ودائع 

90,302,12782,694,512ر فی بات توحسا 
16,368,79338,824,087 ة ینقدناتیمتا 

1,088,193,195747,445,907
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الرسومن العموالت ودخل مصافي ال25

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

العموالت والرسوم الدائنة: 
39,986,03939,130,171تسھیالت مباشرةعموالت 

40,125,39636,554,732ت تسھیالت غیر مباشرةالعمو
292,062,233170,743,563خدمات)-حسابات البنكیة (اشتراكاتعموالت على ال

7,150,59114,692,755خدمات)-بطاقات الصراف اآللي (اشتراكات عموالت
7,738,2382,520,620یة عموالت على الحواالت البنك

20,423,1004,582,262ت أخرى العمو
407,485,597268,224,103ت والرسوم الدائنة موالإجمالي الع

دینة: موالت والرسوم المالع
(10,575,505)(17,053,761)لمصارف الت مدفوعة لعمو

(10,575,505)(17,053,761)موالت والرسوم المدینة إجمالي الع

390,431,836257,648,598الرسوموالت وعم الدخل من الصافي

ادات تشغیلیة أخرىإیر26

20202019
یة لیرة سورلیرة سوریة 

140,649,983193,435,760تردةستحقة مسمصاریف م
36,524,2802,257,849ثابتةموجوداتمن بیع أرباح
6,385,0035,182,983أخرى 

183,559,266200,876,592

وظفین لمفقات ان27

20202019
لیرة سوریة یة سور لیرة 

313,847,964288,337,855جور رواتب وأ
437,122,000256,125,000مكافآت

42,122,89935,705,683التأمینات اإلجتماعیةساھمة البنك في م
20,446,51518,351,390مصاریف طبیة 

38,016,00081,396,000تدریب مصاریف
12,000,00012,000,000مزایا أخرى 

863,555,378691,915,928
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المتوقعة انیة  ر اإلئتممخصص الخسائ استرداد صروف) (م 28
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 

(4,473,077)(7,128,934)ة لدى مصرف سوریة المركزي أرصد
(4,473,077)(7,128,934)األولى المرحلة 

(11,544,054)(6,379,047)أرصدة لدى المصارف 
(11,544,054)(6,379,047)األولى المرحلة 

13,435,162(12,872,944)صارف لدى الم إیداعات 
13,435,162(12,872,944)المرحلة األولى 

81,842,474(102,031,030)تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
(45,650,292)(97,755,789)لى والمرحلة األ
87,187,044(26,056,210)نیة لثا المرحلة ا

21,780,96940,305,722المرحلة الثالثة 
2,119,684(5,286,165)رة نیة غیر مباشائتماتسھیالت 

(2,727,259)(5,474,650)المرحلة األولى 
(1,259)41,160المرحلة الثانیة 

147,3254,848,202ة لثالمرحلة الثا 
20,458,77227,688,914المطفأة یمةموجودات مالیة بالق

20,458,77227,688,914المرحلة األولى 
109,069,103(113,239,348)ع المجمو

مصاریف تشغیلیة أخرى 29
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 

162,782,61151,253,252الربط الشبكي 
99,843,080124,408,620تأمین ال

90,978,860115,073,820یة خدمات تقن
56,691,59559,503,271ء ورسوم حكومیة أعبا 
53,889,04550,000,025)32دارة (إیضاحلس اإلویضات مج تع

45,945,99851,042,514شاریین أتعاب خبراء واست
45,686,71247,274,000كھرباء ومیاه

43,842,37048,200,036نة صیا 
41,719,37136,981,940ضیافة وانتقال 

40,921,61120,094,627محروقات 
39,174,29231,140,526الونقل أمونظیف وأمن وحراسة ت

37,865,57830,834,430مصاریف استشارات قانونیة 
31,996,95230,961,878قرطاسیة والمطبوعات 

23,549,99617,168,004یة واإلعالن دعا 
19,200,00023,199,996عالقات عامة 

15,599,99917,790,004اتصاالت
2,545,23510,360,944العقاراتإیجار 
19,422,65227,065,842أخرى 

 871,655,957792,353,729
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السنة الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 30
وذلك كما یلي:السنة خالل  ط المرجح لعدد األسھم القائمة  توس على الم السنة قسمة أرباح  ل ن خال د مالواح دي ة السھم العا یتم حساب حص 

20202019

138,054,580,0701,805,713,502(لیرة سوریة)لسنةا ربح 
150,000,000150,000,000(سھم) السنةرجح لعدد األسھم قید التداول خالل المتوسط الم

920.3612.04)ریة(لیرة سوالسنةسھم من ربح لسیة لسا حصة األال
دوات مالیة قد یكون لھا تأثیر على حصة صدار البنك ألعدم إساسیة لمطابقة للحصة األةالسنلمخفضة للسھم من ربح  إن الحصة ا

ن األرباح عند ممارستھا. السھم م

النقد وما في حكمھ 31

یة:تالقات النقدیة من المبالغ الفالتدیانر في باھفي حكمھ الظكون النقد وما یت

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

28,834,665,6319,649,037,918*) كزي ( ریة المر أرصدة لدى مصرف سو نقد و 
9,303,739,2056,663,086,915ف تستحق خالل ثالثة أشھر یضاف: أرصدة لدى المصار 

(7,125,811,689)(20,382,697,562)ل ثالثة أشھر ال تحق خ تس ف التي ار : ودائع المص ینزل 
17,755,707,2749,186,313,144

یعتبر جزء من النقـد ومـا یة لذلك السوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیوممصرفئع لدى  الودااحتیاطي  ال یستخدم  )*(
.)4اح (إیضفي حكمھ
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ة ق ت عالذاأطراف مع تعامالت  32

حصصاً فیھا یملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةسمجلوأعضاءنساھمیالمومع والزمیلة،الشقیقةوالشركاتالبنوكمع لبنكامعامالت كافةالعالقةذويافطراألمع المعامالتتتضمن
.البنكفيشغیلیةتالأویةالمالاتالقرار صنعيف ھامتأثیرتذاأخرىأطرافأیةأورئیسیة،
والضمانات. ئدةالفا معدالتذلكفيبما العادیینالعمالءمعنكالبیقوم بھا التي لمشابھة االمعامالتلھا عتخضالتيالشروطلنفسقةالعالذوياألطرافمعالمعامالتفةكا تخضع

المؤسسة األم 
ة الشقیق والمؤسسات 

ھمین كبار المسا 
لس مج وأعضاء 
ى (**) ر أخ ة دار اإل 

المجموع 

02022019
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

مركز الماليان ال داخل بیبنود
6,846,329,4528,829,967,2186,039,398,889-1,983,637,766مصارف (أرصدة مدینة)اللدىأرصدة

166,174,411,52650,525,131,182--166,174,411,526ة)نة مدیرصدارف (أمصاللدىداعاتإی
(3,737,001,386)(17,117,797,018)(17,117,320,062)-(476,956)نة)المصارف (أرصدة دائ ودائع

3,562,4055,220,550,6001,013,524,693-5,216,988,195تحقة القبض (موجودات أخرى)فوائد محققة غیر مس
) 1,052,872,908((3,096,309,387)-(3,096,309,387)-(*) (ودائع العمالء)رةدا المساھمین وأعضاء مجلس اإلعودائ

(2,027,758)(4,930,817)--(4,930,817))19(إیضاح ات عالقة (مطلوبات أخرى)إلى أطراف ذقمستح 
(25,033,954)(114,777,974)(2,411,810)(112,366,164)-رى) أخ فع (مطلوبات یر مستحقة الدفوائد محققة غ

الدخل عناصر بیان نودب
61,277,1263,828,409,8261,664,335,230-3,767,132,700فوائد دائنة 
(87,781,870)(244,731,349)(57,524,842)(187,206,507)-)*(فوائد مدینة
(8,881,384)(15,535,244)--(15,535,244)نة دیمعموالت

(50,000,025)(53,889,045)-(53,889,045)-)29(إیضاح ویضات مجلس اإلدارة تع - مصاریف تشغیلیة أخرى  

وودائع عمالء البنك.  اباتعلى حسقة المطب دةمعدالت الفائدارة مطابقة لى حسابات وودائع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلإن معدالت الفائدة المطبقة عل )   *(
زمیلة للمؤسسة األم. شركات *) تمثل األطراف األخرى (*
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ة) (تتم قةمع أطراف ذات عالت تعامال32

: یة العلیا للبنكارة التنفیذدومزایا أخرى) اإلملخص لمنافع (رواتب ومكافآت یما یليف

20202019
سوریة لیرةة سوریة لیر 

66,711,766             58,118,290أخرى                 زایا فآت وممكا واتب ور
32,057,559             57,483,513ة التنفیذیة العلیااء اإلدارأعضدالت ب

115,601,803             98,769,325
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ات المالیة لوبة العادلة للموجودات والمط یم الق 33

مة العادلة  لة والتسلسل الھرمي للقیقیاس القیمة العاد

وبات غیر المالیة.  طلوالمات لموجودللقیم العادلةتضمن الجدول امة العادلة والمتضمنة في البیانات المالیة. ال یمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیدفتریة والقیلة امیلي القیفیما 

20202019
القیمة العادلة ة القیمة الدفتریالعادلة القیمة القیمة الدفتریة 

لیرة سوریة یرة سوریة لیرة سوریة لیة ر لیرة سو
الـمـوجودات المالیة 

22,719,574,54322,719,574,5436,734,741,2636,734,741,263أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
9,245,839,8849,245,839,8846,650,296,7796,650,296,779أرصدة لدى المصارف 
166,174,411,526166,174,411,52650,525,131,18250,525,131,182رف  إیداعات لدى المصا

12,547,400,55012,387,538,39614,295,863,26314,287,241,654یالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)تسھ
36,462,627,00637,280,843,20016,429,860,98816,455,498,790المطفأةفة موجودات مالیة بالتكل 

5,516,189,7985,516,189,7981,399,118,4021,399,118,402موجودات أخرى
21,356,251,54621,356,251,5467,893,984,0387,893,984,038ة المركزي دى مصرف سوریلدة مودیعة مج 

274,022,294,853274,680,648,893103,928,995,915103,946,012,108ة دلبالقیمة العا مجموع الموجودات المالیة غیر محددة 

المطلوبات المالیة 
20,382,697,56220,382,697,5627,125,811,6897,125,811,689ودائع المصارف 

49,881,435,94549,895,432,63127,695,883,15827,703,349,364الء ودائع العم
1,609,731,5281,609,361,298957,964,905959,139,413نقدیة اتتأمین

71,873,865,03571,887,491,49135,779,659,75235,788,300,466ة بالقیمة العادلةوبات المالیة غیر المحددمجموع المطل

للبنك.للموجودات المالیة  دلة  عا في القیمة الوھري ج تغییر  إلى 19-لكوفیدمستمر التأثیر الؤديیلم 
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لوبات المالیة (تتمة) لقیمة العادلة للموجودات والمط ا33

لعادلة (تتمة) رمي للقیمة اھ ل الة والتسلسیاس القیمة العادلق

: یانات المالیة لبالعادلة في اي ال تظھر بالقیمة ة والتلقیم العادلة لألدوات المالی لتحدید افیما یلي االفتراضات المستخدمة 

للقیمة العادلة باً المبلغ المسجل مساوي تقری 
للموجودمن المفترض أن  المسجلة  المالقیمة  والمطلوبات  قصیرات  تقة األالیة  ودائع  جل مساویة  ینطبق ذلك على  العادلة.  للقیمة  ریباً 

فائدة متغیر. ت معدل ت الطلب واألدوات المالیة ذاوفیر وتح تال

ابت ات المعدل الثذدوات المالیةاأل
مع  عتراف األولي د االالسوق عن ة معدل الفائدة في ات المعدل الثابت بمقارن لموجودات والمطلوبات المالیة ذة لیتم تقدیر القیمة العادل 

ألداة مالیة مماثلة.   الفائدة الحالي  لل تم احتسا یمعدل  المقدرة  العادلة  القیمة  فائدة  ودائع  ب  تتقاضى  ثابت بالتي  التدفقنا بمعدل  ات  ًء على 
دلة  القیمة العا لتسجیقاق. یتم  االئتمان واالستح ق ألداة مماثلة في مخاطرعدالت الفائدة السائدة في السوم م ستخدا ا النقدیة المخصومة ب

الن المالیة  األسواق  في  المتداولة  والمن ش للسندات  ال طة  األسعار  إلى  بالرجوع  الممعلنة  تظمة  األوراق  سوق  فی في  أما  یتعلق  ما الیة. 
ة على  م مخصو لنقدیة التقنیة التدفقات استخداما القیمة العادلة بمالیة نشطة منتظمة، یتم تحدید  اق  ات التي لیست متداولة في أسوبالسند

تحقاق. قیة لالسبردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتأساس م

العادلة القیمةتدرج
: التاليوالنح المختلفة علىالمستویاتفعریتیتمحیثالتقییمطریقةإلىاستناداً لیةمااللألدواتةالعادلالقیمةحدیدتیتم

. نشطةألسواقمطابقةالیةالم لمطلوباتاواتللموجودةالمعلناألسعار: لاألوالمستوى
اء بصورة سوات المالیةوبوالمطلجوداتللمورصدهیتمالذياألولالمستوىفيالمعلنالسعریرغعلوماتمال: الثانيالمستوى

.سعار)األمنمشتقةمباشرة (أيغیرو) أاألسعارمباشرة (أي
. السوقفيالمرصودةتلكإلىتستندالالمالیةتلوبا والمطداتالموجوعنمعلومات: الثالثالمستوى
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إدارة المخاطر 34
مقدمة 34.1
لمخاطر دارة ا إطار إ 

لمخاطرانظیمي إلدارةالھیكل الت

التالیة:  الرئیسیةرض البنك للمخاطر یتع
ألفراد. اطر االئتمان للشركات وامخ - 1
الفائدة وأسعار الصرف.قلبات أسعار تاطر وق وھي مخ مخاطر الس- 2
لمسبق.مخاطر الدفع ا- 3
طر السیولة.ا مخ - 4
مخاطر التشغیل. - 5
. لألعما ا مخاطر- 6
طر اإللتزام. مخا - 7

تعر حول  معلومات  اإلیضاح  ھذا  لكل  یقدم  البنك  المبمنض  الالمخاطر  أغراض  یصف  كما  أعاله،  المخاطر بنكینة  إدارة  وأطر 
المال. لبنك لرأسرة ا ضافة إلى إداباإلة المخاطرقبلھا لقیاس وإدارواإلجراءات المتبعة من وسیاساتھا 

للجان وھي:اوذلك من خاللرة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وول بصإن مجلس اإلدارة مسؤ
نة التدقیق وااللتزام لج -
كمةلحولجنة ا-
لجنة المخاطر -
ت والترشیحات لجنة المكافآ -

خاطر  ارة املنة إدجل 

طرا ارة املخدإرئيس 

ية غيلالتشارة  املخاطرإد

خماطر السيولة قسم

سوق الرإدارة خماط

املراقبة  ومات و علقسم امل
الئتمانية ا

ئتمانية ة املخاطر االإدار 

املتابعة الدراسات و قسم

لفائدة  خماطر اقسم
ف أسعار الصر و 

لشركات  خماطر اقسم

ات اسملتابعة والسياقسمجزئة  خماطر التقسم

االنظمةخماطر قسم

ستمرارية  ط اختطيقسم
العمل

لحصيتال قسم املتابعة و 

ة ار جملس اإلد

ذي  الرئيس التنفي
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(تتمة) اطرإدارة المخ 34

)(تتمة مقدمة 34.1
(تتمة)ة المخاطردارل التنظیمي إل الھیك

بشك اللجان  ھذه  مباشتتبع  إلىل  وار  األقل  على  أشھر  ثالثة  كل  التقاریر  لھ  وترفع  اإلدارة  تقییتلمجلس  تحوي  شامًال ماً ي 
عددة. فة مع السیناریوھات المتراسات الجھد الدوریة للمحافظ كا ع دوآلیات التحوط المطلوبة مطرللمخا 

كافة الظروف اللوجستیة واإلداریة إلمكانیة تھیئةلة عن  دارة التنفیذیة للبنك المسؤومع اإلملكبیر ومتكا بشكل  اللجان  وتتعاون ھذه
لمخاطر. ضافًة إلى تنفیذ توصیات إدارة ا، إیم المعلومات المطلوبة لذلكأكمل وجھ وتقدلىبأعمالھا ع رقیام إدارة المخاط 

رة المخاطر  یجیة إدات استرا
یث تصبح فیھ إدارة المخاطر جزءاً ال یتجزأ من  ین بح اري متقبة االلتزام وتوفیر نظام إدزیز مرا تععالة بھدف  اطر ف إدارة مخ بناء  - 

دمات البنك  داد خطط األعمال لكافة أنشطة وخ إع وریة والجزء األھم في عملیةس -قطر الوطني ك فرد ضمن بنلالعمل الیومي لك
ككل. 

یة والمتقلبة التي یعمل بھا  تنافسیئة الافة الفرص المتاحة في ظل البغتنام كالة للمخاطر  مدروس قرارات إلدارات على اتخاذتحفیز ا- 
البنك. 

أكد من  رفع سویة القرارات المتخذة والتك وتحدیات التي تواجھ عمل البن قییم األفضل لللتة من خالل ا ی تحسین األداء وتعظیم الربح - 
یف.  الوخفض التكخسائر تخفیف التحكم داخلیة بھدف وجود أنظمة ضبط و

موال. الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السیولة وإیجاد مصادر بدیلة لأل اتخاذلبنك وحرص على تنویع مصادر أموال اال- 
الكفیل ذ  اتخا -  ألالخطوات  العریضة  الخطوط  لتحقیق  لل فضلة  الدولیة  والممارسات  والمنسج التجارب  المصرفیة  مع  مؤسسات  مة 

یة. الدوللمحلیة و التشریعات ا 

المخاطر دارة إ لجنةیة مسؤول 
أنیتوجب لمخاطر.اإدارةرئیس ىإلباإلضافة اإلدارة،مجلس أعضاءمن تنفیذیین غیرأعضاءتضم رمخاطإدارة لجنةتشكیلیتم

.المصرفیةالمخاطرفي إدارةالخبرةذويومن درایة لى عاللجنة ھذهأعضاء یكون
القائمبالنشاط المرتبطةخاطر  رة المإداسیاسات تحدید ولرسم مصرفال في راطالمخ إدارة مع ل متواصكل بشاللجنة بالعملوتقوم

جدیدجنتمأونشاطي أ بالمتعلقة تلكإلى باإلضافةللمصرف،  ألي الفوریة بالمعالجةلعلیا اةاإلدارقیام ومتابعة التأكد.مصرفي 
قدالتيألزماتاوإدارةالطوارئخططتقدیممسؤولیةةاللجنعاتق علىتقع.اطر المخ إدارةقبلمنالتقریر عنھا یتماوزاتتج 

وقولممصرف وفقاً  ل لالعلیا اإلدارة مع بالتنسیق وذلك عرضة لھا، المصرفیكون  ا  اعد مصرف سوریة المركزي بھذعاییر بازل 
.لمجالا

خاطر المإدارةالعلیا في ذیةاإلدارة التنفی مسؤولیة 
یتعرض خاطر المة كاف عة ومتاب إلدارة الالزمة البنى كافة اد یج إ على مصرف ال في العلیا اإلدارة تعمل  بشكل المصرف لھا التي 
.مستمر
یضمنبما واضحبشكل صالحیاتوالالمسؤولیات تحدیدعلىساعد ت تنظیمیةططاتمخ وإجراءات،،سیاساتوضععلىالعمل
ھة ج مني الداخلالضبط نظام ویفعلھة،ج من ام قساألمختلف بینحالمصاليفتعارض أيلتجنبوذلك والصالحیاتالمھامفصل

ا لھیتعرضقد التي المخاطر عأنواكافةاجھة موفيمباشر لكبش یساھم الذي اإلداري األمر التواصل قنوات تحدیدخاللمننیة ثا 
.لمصرفا

.ة المحددطرالمخا سقوفمع ق یتفبما اإلدارةمجلسقبل من المعتمدةالمخاطرجیة إستراتیتنفیذ على العمل

المخاطر إدارة فيي الداخلالتدقیق مدیریة مسؤولیة 
ھذه استقاللیةى مدالمخاطر ومن إلدارة الالزمة األساسیةلبنىا توفرمن أكدتالمسؤولیة الداخليالتدقیق إدارة عاتق على تقع - 

اإلدارة.
مخاطر. الدارة إل العامة سةالسیا فياردةالوواإلجراءاتمة باألنظ التقیدمدىمن ققالتح - 
. رفمصال وعملیات ة كافة أنشطمستوىعلىالمتبعة قیاسھا وآلیاتالمخاطرعلىلتعرف اظمةأنلیة وفعا كفایة مدىتقییم - 
علیھا التعرفتم التي طر بالمخا التحكم سبیل في ة الموضوعالرقابة وإجراءاتداخلي الالضبط أنظمة وفعالیةكفایة مدى تقییم - 

. لمخاطراھذه س یا قصحة مند التأكو
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)مة إدارة المخاطر (تت 34

)(تتمة قدمة  م34.1
عملیة إدارة مخاطر االلتزام 

الي السیما  عات الناظمة للعمل المصرفي والمشری لتزام البنك بالقوانین والت یة التأكد من اول اللتزام مسؤ اتقع على عاتق إدارة مخاطر  - 
لة بالتطبیق السلیم  الكفیرائیة  دیم المشورة القانونیة واإلج لیھا تقوعالمركزي، سوریةف ومصرف جلس النقد والتسلیالصادرة عن م

ملھم قانوناً. لع یب الموظفین على ما ھو ناظملمسؤولة عن تدراشریعات، وھيت لألعمال واإلجراءات وفقاً لما تنص علیھ ال
مجلس  - من  الح إیماناً  دلیل  بأھمیة  قاعدةاإلدارة  وضع  في  اوكمة  المستقبلبنك  لتطور  في  وتحسین  ل  في  الثقة  وتدعیم  أداءه 

لس النقد ي الصادر عن مج ادلیل االسترشدودعین والمساھمین، تم صیاغة دلیل الحوكمة بانسجاٍم كامل مع الم المتھ أما نشاطا 
تعلی وعن  المالیةماتوالتسلیف  واألسواق  األوراق  وتھیئة  بازل،  لجنة  مراقبة  وإرشادات  دائرة  مدى  بمتاااللتزامقوم  بعة 

لیل الحوكمة. تزام بدلاال
ال- إدارة  امخاطر  وتعمل  والمتابعلى  للدراسات  وفقاً  كامل  بشكل  االئتمانیة  بالمخاطر  والتوصیا ع إلحاطة  الخاصة بذلك،  ت  ات 

جمع  رة  ضافًة إلى البدء بأعمال إدا إ خالل  ودراستھا وإنشاءالمخاطر التشغیلیة من  لھا الحوادث  لرسم وصوًال  قاعدة بیانات 
ت ات اختبارات الجھد لمخاطر السوق السیما ألسعار الفائدة وتقلبا دراسبتفعیلھا، وأخیرًا تم البدء أیضاً  لتحوط لاسیناریوھات

ظة والسیولة.ثرھا على المحفوأسعر الصرف 
معاییر بإجراء اختبارات الجھد فیما یتعلك بكما یقوم البن- ومن أھمھا  2ازل  ق بالمخاطر وفق  ات اع علقة بالقط المتالفرضیات، 

نات.والضما تصادیة، المناطق الجغرافیة، االق

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 
إدا قبل  من  المخاطر  مراقبة  ورتتم  المخاطر  من الة  علیھا  المسموسیطرة  مراقبة الحدود  بخالل  المخاطر. ح  أنواع  من  نوع  لكل  ھا 

یز على التركول مع افة إلى مستوى المخاطر المقبة باإلض یطختلفة المح ق الم امل السوجیة عمل البنك وعوتعكس ھذه الحدود استراتیو
التي قد تنجم قعةف المبكر على المخاطر المتووتحلیلھا للتعرك  مختلفة للبنلقطاعات مالیة معینة. ویتم جمع المعلومات من اإلدارات ا

ھذ تعرض  ثم  إدعنھا.  مجلس  على  المعلومات  واللجانه  البنك  المباشوالرالمختصةارة  إدار  ئیس  ذات لكل  العمل  إدارات  من  رة 
قة.العال

یتك الما  إدارة  لجنة  قبل  من  دوري  بشكل  المخاطر  إدارة  عملیات  تدقیق  مم م  وذلك  كفایةن  خاطر  فحص  اإلجراءات المتخذة خالل 
إدارات البنك. مناقشة نتائج التدقیق معزام باإلجراءات المطلوبة. ویتم لتومدى اال

اطر فیض المختخ
كز ا یة أخرى بما یتماشى مع القوانین واألنظمة النافذة إلدارة المر ت مالوأدواالمخاطر، یتم استخدام مشتقاتإدارة  یةجزء من عملك

أسععنالناتجة   في  األجنبالتغیر  والعمالت  الفائدة  ایة  ار  قبل  المخاطر  وتقیم  كواالئتمان.  تحوط.  عملیات  في  دائرة لدخول  تقوم  ما 
حالة وجود  ت التحویا فعالیة عملاقبة  خاطر بمر الم بتنفیذ عملیات تحوط تحوطعملیاتط بشكل شھري، وفي  غیر فعالة، یقوم البنك 

ت.ھذه العملیا مناسبة لتخفیف أثر

ن ئتمامخاطر اال 34.2
بمخ  االئتمان  مخاطر  حا اطرتتمثل  مالیة في  لخسائر  البنك  ال تعرض  أو  العمیل  یتمكن  لم  أدل  المقابل في  مالیةطرف  ااة  لوفاء من 

الزابالت  المخاطر  ماتھ  تلك  وتنشأ  األأساسیبصورة  تعاقدیة،  ومن  األخرى  والبنوك  العمالء  إلى  البنك  وتسلیفات  قروض  من  راق وة 
الستثماریة. ا المالیة

اال وی مخاطر  بإدارة  البنك  االستثما ئتمقوم  في  التنویع  طریق  عن  والسندات  ان  األسھم  في  المرات  رأس  أسواق  واألنوفي  شطة ال 
من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط اقتصادي معین. ویقومجموعةد أو مة لتفادي تركز المخاطر مع أح لتمویلیواالئتمانیة  ا

ھن العقارات واألسھم. ضمانات على النقدیة، السندات، رال ما كان ذلك ضروریاً. وتشتملعلى ضمانات كلولالبنك بالحص
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)مة إدارة المخاطر (تت 34

) مة(تت ئتمان طر اال مخا34.2
نك لتخفیض مخاطر االئتمان فیما یلي: ا البقوم بھتلخیص أھم اإلجراءات التي یویمكن

لخطر االئتماني المتعلقة بذلك. ت االتعامل معھم، وتحدید معدالء والبنوك قبل النیة عن العماإعداد الدراسات االئتم-
ثر العمالء أو البنوك.حالة تعي قد تنشأ فالتيالمخاطرلكافیة لتخفیض حجمالحصول على الضمانات ا-
یمة على كل من المستوى االنخفاض بالق یرتمانیة وتقدئاسة الدوریة للعمالء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المالیة واالوالدرتابعة  الم-

والتجمیعي. دي الفر
ر.  المخاطیزفیاً لتركفة تالعات مختلدى البنوك على قطا ض والتسلیفات واألرصدة لتوزیع محفظة القرو-

الئتمانیة  نات االتحسیالضمانات المحتفظ بھا و
قاً لمعاییر  وفانات حیث یتم قبول الضماناتالحصول على ضمھا االئتمان منیعتمد البنك على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر

وأسس معتمدة. 
أنواع الضمانات ھي: وأبرز

لعقارات والضمانات النقدیة.كنیة والسللمباني اھوناتریة: الرنسبة للقروض التجابال
فراد: الرھونات للمباني السكنیة والرواتب والضمانات النقدیة.ة لألبالنسب
اإلدارت االتفاقیة، ویتإضا للضمانات ویتم طلب ضمانات  القیمة السوقیةة  راقب  لشروط  وفقاً  السوقیةفیة  للضمانات م مراجعة القیمة 

.الشأنبھذاالمركزيالمصرفلباتلمتطووفقاً سنويبشكل. وذلكالمتوقعةةئتمانیاالص الخسائر ة مخصاسة كفایخالل در

نظام التصنیف الداخلي  
الداخلي لدرجات التصنیف  وفقائن  منفصل للزبالبنك باجراء تقییمقومی.البنكتصنیف الداخلیة في  ئتمان نماذج الالمخاطر اقسمیرید

معلومات نوعلماذج على مل الن. تشتم10الى  1من   باإلضافة إلى  خ عیة وكمیة   یكون لھا أثر على  اصة بومات  المقترض التي قد 
مع وكاالت التصنیف الخارجیة.یل التصنیف الداخلي للعمقارنةیقوم البنك بماحدما یكون متنلى ما سبق وعإضافة اسلوكھ.

) لماليایان المركزب ارج جاریة (خبالعملیات التلقة لمخاطر االئتمانیة المتعا
بأداء البنكت  یالم ھذه التسھزریة من كفاالت واعتمادات وتعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلالتجا ملیات  بتقدیم خدمات العالبنكقوم  ی

عمالئھ. عن  بالنیابة  للشریتدفعات  وفقاً  الدفعات  ھذه  تحصیل  ھم  تتسم  علیھا.  المتفق  بنفسوط  التسھیالت  تمانیة االئالمخاطرذه 
وإجراءاتھا الرقابیة. البنكات سیاساع نفسالوقایة من ھذه المخاطر بإتبض وتتم روللق
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)(تتمة خاطرإدارة الم34

ة) تم (ت ئتمان اال مخاطر34.2
: مان ئت ر اال لجدول التالي التعرضات لمخاطیوضح ا 

20202019
لیرة سوریة لیرة سوریة 

بنود داخل بیان المركز المالي 
22,719,574,5436,734,741,263 كزي یة المرورسلدى مصرف رصدة أ
9,245,839,8846,650,296,779صدة  لدى المصارف أر

166,174,411,52650,525,131,182المصارف إیداعات لدى
12,547,400,55014,295,863,263یة مباشرة (بالصافي)مانالت ائتتسھی

118,059,929199,041,244 األفراد 
1,956,453,616741,594,241 ة ریالعقا ض والقر
3,710,387,1144,362,798,969 ت الصغیرة والمتوسطةمؤسسا ال

6,762,499,8918,992,428,809 الكبرى الشركات 
36,462,627,00616,429,860,988لفة المطفأة لتكدات مالیة با موجو

5,516,189,7981,399,118,402موجودات أخرى
21,356,251,5467,893,984,038دى مصرف سوریة المركزي مجمدة لة عودی

274,022,294,853103,928,995,915
المالي كزررج بیان المبنود خا 

2,090,510,9131,294,385,698الكفاالت: 
1,665,369,512815,875,244 حسن تنفیذ 

103,661,129107,186,074 دفع
321,480,272371,324,380 ى أخر

1,733,888,754-غیر مستغلةباشرةانیة مسقوف تسھیالت ائتم
699,149,096336,231,310ةغلغیر مستاشرةسقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مب

276,811,954,862107,293,501,677 اإلئتمانیة اطرإجمالي المخ
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)تمة (ت خاطرإدارة الم34

مة) مان (تت ئتمخاطر اال 34.2

:المباشرة وغیر المباشرةاالئتمانیة بل التسھیالت ت مقالضماناتوزیع القیمة العادلة ل

ض قیمة التعري اجمال2020
صافي التعرض بعد للضمانات القیمة العادلة 

ماناتالض 
الخسائر االئتمانیة 

قعة المتو ماناتیمة الض إجمالي قأسھم رات عقاتامینات نقدیة 
لیرة سوریة لیرة سوریة یة ة سورلیریة لیرة سورلیرة سوریة ة سوریة لیرریة سولیرة

مالي  بنود داخل بیان المركز ال
22,741,940,60322,366,060- - - - 22,741,940,603سوریة المركزي أرصدة لدى مصرف 

9,303,739,20557,899,321- - - - 9,303,739,205أرصدة  لدى المصارف 
166,208,224,00033,812,474- - - - 166,208,224,000ایداعات لدى المصارف 
باشرةالتسھیالت االئتمانیة الم

80,495,20449,699,5077,060,240- 130,194,7118,707,29971,787,905لألفراد 
1,914,165,11362,595,7051,976,760,8181,974,718,57818,264,962- 1,974,718,578القروض العقاریة

6,036,840,518349,904,2956,386,744,8139,051,882,0863,061,179,026- 15,438,626,899كات الكبرىالشر 
3,753,623,06055,494,64659,031,475- 3,753,623,060- 3,809,117,706المتوسطة ة والشركات الصغیر 

36,465,859,4163,232,410- - - - 36,465,859,416لمطفأة تكلفة االب ت مالیة اموجود
- 5,516,189,798- - - - 5,516,189,798موجودات أخرى 

- 21,356,251,546- - - - 21,356,251,546المركزي ى مصرف سوریةدیعة المجمدة لدلوا
282,944,862,4628,707,29911,776,416,596412,500,00012,197,623,895272,723,999,3853,262,845,968

ارج بیان المركز المالي  نود خب 
كفاالت : 

78,223,28225,850,918413,071- 104,074,20057,755,94020,467,342دفع 
802,523,330867,873,3165,027,134- 1,670,396,646496,550,566305,972,764حسن تنفیذ

129,017,608194,703,3922,240,728- 323,721,00064,002,15265,015,456ىأخر 
- - - - - - - ستغلة غیر مةسقوف تسھیالت ائتمانیة مباشر

60,545,721639,084,450481,075- 699,630,17128,726,90731,818,814مستغلة غیر مباشرة  یالت ائتمانیة غیر سقوف تسھ 
2,797,822,017647,035,565423,274,376 -1,070,309,9411,727,512,0768,162,008

285,742,684,479655,742,86412,199,690,972412,500,00013,267,933,836274,451,511,4613,271,007,976المجموع 
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)(تتمة إدارة المخاطر34

ئتمان (تتمة) مخاطر اال 34.2

: المدرجة ضمن المرحلة الثالثة قعة و ة المت والخسائر االئتمانیئتمانیة االرضاتتعل امقابل تضماناادلة للتوزیع القیمة الع 

رض اجمالي قیمة التع2020
بعد  صافي التعرضنات ماالعادلة للض القیمة

الضمانات
انیة  ئتمالخسائر اال

المتوقعة  الضماناتإجمالي قیمةأسھم عقارات تامینات نقدیة 
وریة یرة سلوریة لیرة سلیرة سوریة یرة سوریة لسوریة ة رلی سوریة لیرةة سوریة لیر

بنود داخل بیان المركز المالي  
المباشرةیةالت االئتمان التسھی 

10,711,6235,637,079----10,711,623لألفراد 
-------قروض العقاریةال

82,840,3988,525,251,1612,926,871,259-82,840,398-8,608,091,559كبرىالشركات ال
80981,589,9241,890,6----81,589,809الشركات الصغیرة والمتوسطة 

8,700,392,991-82,840,398-82,840,3988,617,552,5932,974,399,030

لمركز المالي  بنود خارج بیان ا
: االت كف
-------ع دف

--19,500,000--19,500,00019,500,000حسن تنفیذ
-------أخرى

-------غیر مستغلة ة تمانیة مباشرسھیالت ائ سقوف ت 
-------انیة غیر مباشرة غیر مستغلة ئتم سقوف تسھیالت ا 

19,500,00019,500,000--19,500,000--
102,340,3988,617,552,5932,974,399,030-8,719,892,99119,500,00082,840,398المجموع 
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)تتمة ( إدارة المخاطر34

تتمة) (ئتمان اطر اال مخ 34.2

لي قیمة التعرض اجما2019

ة للضمانات ادلالقیمة الع
صافي التعرض بعد  

مانات الض
الخسائر االئتمانیة
المتوقعة أسھم رات اعقیة نات نقدتامی

مة  مالي قیإج
الضمانات 

وریة لیرة سلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة وریة لیرة سلیرة سوریة 

لمالي  ل بیان المركز ااخبنود د 
6,739,217,0104,475,747----6,739,217,010ف سوریة المركزي مصر أرصدة لدى 

6,663,086,91512,790,136----6,663,086,915ارف دى المصأرصدة  ل 
50,532,400,0007,268,818----50,532,400,000ى المصارف ات لدایداع 

تمانیة المباشرةئالتسھیالت اال
169,350,63141,150,7966,213,161-210,501,42712,014,658157,335,973لألفراد 

734,728,8268,249,6721,384,257-734,728,826-742,978,498ةالعقاریالقروض  
12,595,607,81911,115,5597,622,468,304201,345,1847,834,929,0474,760,678,7721,398,616,444الشركات الكبرى

4,253,667,797191,985,62350,681,283-4,445,653,42053,587,8084,200,079,989لشركات الصغیرة والمتوسطة ا 
16,435,694,9035,833,915----16,435,694,903مطفأة موجودات مالیة بالتكلفة ال

-1,399,118,402----1,399,118,402ت أخرىموجودا
-7,893,984,038----7,893,984,038مصرف سوریة المركزيدى الودیعة المجمدة ل

107,658,242,43276,718,02512,714,613,092201,345,18412,992,676,30194,665,566,1311,487,263,761

لمالي  بنود خارج بیان المركز ا 
: 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

153,343,216218,595,534614,370-371,938,75099,511,30853,831,908ىأخر 
1,734,625,1207,339,772155,995,32238,624163,373,7181,571,251,402736,366غیر مستغلةائتمانیة مباشرةت سقوف تسھیال
21,904,494314,496,671169,855-336,401,1653,208,86218,695,632غلة غیر مستة ر غیر مباشمانیةالت ائتسقوف تسھی

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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)تمة (ت إدارة المخاطر34

ئتمان (تتمة) اال مخاطر34.2

اجمالي قیمة التعرض 2019
تعرض بعد  الصافي ضمانات العادلة لل القیمة 

نات الضما
الخسائر االئتمانیة  

عةتوقالم إجمالي قیمة الضمانات ھم أسعقارات تامینات نقدیة 
وریة لیرة سلیرة سوریة یرة سوریة لسوریة ة یر لسوریة لیرةرة سوریة لیلیرة سوریة 

بنود داخل بیان المركز المالي  
نیة المباشرةت االئتماالتسھیال
11,409,5636,162,542----11,409,563اد لألفر 

-------ریةالقروض العقا
138,067,3303,538,370,4691,361,421,375-138,067,330-3,676,437,799ركات الكبرىالش
73,997,79041,824,623----73,997,790شركات الصغیرة والمتوسطة ال

3,761,845,152 -138,067,330 -138,067,3303,623,777,8221,409,408,540

المالي  بنود خارج بیان المركز 
فاالت : ك

-------دفع 
9,602,6759,897,325147,325--19,500,0009,602,675حسن تنفیذ

-------أخرى
- - - - - - - ةاشرة غیر مستغلمبت ائتمانیة سقوف تسھیال
- - - -- - - لة ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغالتسقوف تسھی

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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ة) المخاطر (تتمإدارة  34
ان (تتمة) مخاطر اإلئتم 34.2

الدیون المجدولة 

سبق وأن ُصنھ تتم جدولة أي لمكدیون تحت المراقبة،  یفھا  تم تصنعاملة بموجب جدولة ُأصولیة وغیر الیةانت االئتمسھیالإطار التعاملة واخرجت من  فت كتسھیالت ائتمانیة غیري تلك الدیون التي 
.2019كانون األول 31یرة سوریة في ل484,051قابلفي م2020م دیون في العا 

لمعاد ھیكلتھا ن ا الدیو

ة،  تحت المراقب األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون  بعض  تأجیلعمر التسھیالت االئتمانیة أوإطالة  أواط  ل األقسیتعدیة من حیثلتسھیالت االئتمانھیكلة إعادة ترتیب وضع ایقصد بإعادة ال
. 2019نون األول كا 31في رة سوریةلی694,307,744یة مقابل لیرة سور2,848,537,620 مبلغ2020كانون األول 31ھا كما في  المعاد ھیكلت ون بلغت الدی 

:ھا الئتمانیة فی ص الخسائر امخصالیة التي تم تعدیل تصنیفھا سابقاً والتي تغیر ت المموجودااه القیمة الدفتریة للنلي أدول التا جدالیوضح

بعد التعدیل ل التعدیل قب

الي القیمة الدفتریة إجم
المتوقعة  خسائر االئتمانیة ال

القیمة الدفتریة مالي إجبلة االمق
ة  ة المتوقعالخسائر االئتمانی
المقابلة 

لیرة سوریة لیرة سوریة ریة یرة سوللیرة سوریة 
ا منذ التعدیل ویتم قیاس  ي تمت معالجتھلتالتسھیالت ا

ة بھا اآلن على  ر االئتمانیة المتوقعة المرتبطسائالخ
2,580,566,60913,500,9022,030,628,36020,205,057. )1شھرًا (المرحلة 12أساس 

اس  یتم قی) و2/3عادت إلى (المرحلة تيسھیالت ال الت
ي  دى الحیاة الت معة بناًء علىانیة المتوقالخسائر االئتم

940,057,09510,246,307817,909,26010,933,474تم عالجھا مرة واحدة. 

19–ید أثر كوف

الم مصرف سوریة  تعلیمات  البنك بناًء على  رقم  قام  بالقرار  ا25ركزي  بتاریعن  لصادر  /م.ن  والتسلیف  النقد  األقس2020ر  آذا26خ  مجلس  ابتأجیل  المستحقة على مجموعة من  حیث بلغت  لعم اط  الء 
ة. التعاقدیحیث تم الحفاظ على الفوائد نتیجة ھذا التأجیل لفعلیة الحالیة والمستقبلیة ئدة ا ت الفا ال معدلفوائد أو ثر اإلیرادات من ا تأ في حین لم ترة سوریة، لی1,863,132,898
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) إدارة المخاطر (تتمة 34

(تتمة) ئتمان اال مخاطر34.2

افي ز الجغر ك التر

نیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي: ئتما یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

المجموع خرىألشرق األوسط ادول الداخل القطر 2020
ة سوریة لیرلیرة سوریة لیرة سوریة 

22,719,574,543-22,719,574,543رف سوریة المركزي مصرصدة لدى أ
7,248,550,0501,997,289,8349,245,839,884صارف ى المرصدة لدأ

166,174,411,526166,174,411,526-إیداعات لدى مصارف 
12,547,400,550-12,547,400,550(بالصافي)مانیة مباشرة ئتتسھیالت ا

118,059,929-118,059,929فراد  األ
1,956,453,616-1,956,453,616ة ض العقاریالقرو 

3,710,387,114-3,710,387,114الشركات الصغیرة والمتوسطة 
6,762,499,891-6,762,499,891الكبرى الشركات 

36,462,627,00636,462,627,006-ة بالتكلفة المطفأة موجودات مالی
190,642,1085,325,547,6905,516,189,798دات أخرىجومو
21,356,251,546-21,356,251,546المركزيأ سوریةمصرف دى ل مدة دیعة مج و 

64,062,418,797209,959,876,056274,022,294,853
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) المخاطر (تتمة ة  إدار 34

ئتمان (تتمة) مخاطر اال 34.2

(تتمة) كز الجغرافيلترا

عالمجموى األخرسطدول الشرق األول القطر اخ د2019
لیرة سوریة ة سوریلیرةة یسورلیرة

6,734,741,263-6,734,741,263لمركزي أرصدة لدى مصرف سوریة ا
3,038,886,9203,611,409,8596,650,296,779أرصدة لدى المصارف 

50,525,131,18250,525,131,182-مصارف لدىإیداعات 
14,295,863,263-14,295,863,263الصافي)مباشرة (بمانیة ئتتسھیالت ا
199,041,244-199,041,244األفراد  

741,594,241-741,594,241القروض العقاریة 
4,362,798,969-4,362,798,969والمتوسطة رة لشركات الصغیا

8,992,428,809-8,992,428,809الشركات الكبرى 
695,598,63015,734,262,35816,429,860,988فأة كلفة المطالیة بالتودات موج م

326,946,6041,072,171,7981,399,118,402موجودات أخرى
7,893,984,038-7,893,984,038لمركزياأ سوریةمصرف ى لد ودیعة مجمدة 

32,986,020,71870,942,975,197103,928,995,915
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ة) خاطر (تتمرة المدا إ34

تمة) تمان (ت ئ اال مخاطر34.2

التركز حسب القطاع االقتصادي 

:ة حسب القطاع االقتصاديالي التركز في التعرضات االئتمانییبین الجدول الت

المجموع أخرى خدمات - أفراد عقارات تجارةةصناعمالي 2020
سوریة لیرةوریة لیرة سة لیرة سوری لیرة سوریة یة ورلیرة سیة لیرة سوریرة سوریة ل

22,719,574,543-----22,719,574,543مصرف سوریة المركزي ة لدىأرصد
9,245,839,884-----9,245,839,884ف أرصدة لدى المصار 

166,174,411,526-----166,174,411,526صارف إیداعات لدى م

3,719,727,9764,017,291,6091,956,457,272654,317,9772,199,605,71612,547,400,550-مانیة مباشرة (بالصافي)ئت تسھیالت ا

19,486,521,28436,462,627,006----16,976,105,722جودات مالیة بالتكلفة المطفأة مو
5,290,579,68348,068,87358,727,37620,115,5594,928,51393,769,7945,516,189,798ودات أخرى موج

21,356,251,546-----21,356,251,546زي المرك سوریة  ف مصر مجمدة لدى ودیعة  

241,762,762,9043,767,796,8494,076,018,9851,976,572,831659,246,49021,779,896,794274,022,294,853
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اطر (تتمة) لمخ إدارة ا34

تمة) (ت ئتمان  اال مخاطر  34.2

دي (تتمة) تصاالقالتركز حسب القطاع ا

المجموع أخرىخدمات - أفراد ارات عقتجارةاعةصنلي ما2019
سوریة لیرةلیرة سوریة سوریة لیرةلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

6,734,741,263-----6,734,741,263سوریة المركزي أرصدة لدى مصرف 
6,650,296,779-----6,650,296,779رصدة لدى المصارفأ

50,525,131,182-----50,525,131,182ى مصارف داعات لدإی

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----8,079,175,909مطفأة البالتكلفة موجودات مالیة 

1,128,974,76286,200,417115,427,5717,375,1679,988,90851,151,5771,399,118,402أخرىموجودات 

7,893,984,038-----7,893,984,038ركزي لم مصرف سوریة ا ودیعة مجمدة لدى  

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

مخاطر السوق 34.3

مخاطر أسعار الفائدة 

لم البنك  بمعدیتعرض  الخاصة  السوق  الفائدة  خاطر  العمالومالت  تبادل  أدواعدالت  وأسعار  األجنبیة  رت  ع ت  الناتجة  المال  ن أس 
ویطبامتغیرات مخ لتقدك تقییم داخلي  لبنق السوق الخاصة والعامة.  للاطر  یر  من السوق  ولتقدیر الحد األقصى  المحتفظ بھا  مراكز 

المخاطر وإبقائھا ضمن دف السیطرة على ھذهبھغیرات السوق  الفتراضات المتعلقة بمتائر المتوقعة اعتمادًا على مجموعة من االخس
قبتھا یومیاً. را لتي یتم مدود المسموح بھا واالح 

مصرف دة في سجالت الفائالمخاطر أسعار
أسعارمخا تعكس قطر  التي  الفائدة  أسعار  في  التغیر  مخاطر  أالفائدة  للبنك  المستقبلیة  األرباح  على  تؤثر  العادلة د  القیمة  على  و 

المالل اةیألدوات  ھذه  إدارة  ویتم  عن.  رئیسیة  بصورة  أسطرلمخاطر  فجوات  مراقبة  الفائیق  معتمدة دةعار  حدود  على  بالحصول 
لدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا اب إدارة  تراقیر. ولتسعلفئات إعادة ا قاً مسب
رة.  النتائج إلى مجلس اإلداب

سعار الفائدةأحساسیة
باألثر لدخلیان ایة بة. وتتحدد حساسابتى ثع بقاء كافة العوامل األخرمر الفائدةیر المحتمل في أسعا لتغالجدول التالي حساسیة ایبین  

على الفائدة  معدالت  في  مفترضة  تغیرات  عن  اعالناتج  واحدة  سنة  لمدة  الفوائد  إیراد  فائصافي  سعر  معدل  على  عائم تمادا  دة 
في إیرادات یر  لتغلى حقوق الملكیة ھو صافي اعكون األثرالتحوط وبالتالي یواتالیة بما في ذلك أثر أددات والمطلوبات المجوللمو
ضریبة الدخل: عاد أثر استببعد وائدالف

% 2عر الفائدة مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في س

% 2زیادة 
20202019السوریة اللیرات ب

تراكمیة  الالفجوة عملةال
الربح  األثر على

قبل الضریبة
على حقوق  ثر األ

اكمیة  ترالفجوة الالملكیة
األثر على الربح  

یبة لضرل اقب
األثر على  

كیة الملحقوق
لیرة سوریة وریة لیرة سلیرة سوریة لیرة سوریةلیرة سوریةوریةلیرة س

) 96,795,262( ) 129,060,349( ) 6,453,017,467( (172,775,402)(230,367,203)(11,518,360,139)لیرة سوریة 
12,311,533,067246,230,661184,672,99619,363,858,782387,277,176290,457,882میركي دوالر أ
) 627,868( ) 837,157( ) 41,857,871( 94,687,1931,893,7441,420,308یورو
) 21,593( ) 28,791( ) 1,439,526( 181,6713,6332,725یھ استرلیني جن

) 66,643( ) 88,857( ) 4,442,845( 9,705,190,928194,103,819145,577,864عمالت أخرى 

%2فاض انخ
20202019للیرات السوریة اب

اكمیة  الفجوة الترالعملة
األثر على الربح  
قبل الضریبة

ثر على حقوق  األ
یة  كمالفجوة الترا الملكیة

ح  األثر على الرب
قبل الضریبة 

ى  األثر عل 
قوق الملكیة ح

یة سورلیرة یرة سوریة لة وریلیرة سلیرة سوریةسوریةرةلیسوریةلیرة

129,060,34996,795,262) 6,453,017,467( 230,367,203172,775,402(11,518,360,139)سوریة لیرة 
) 290,457,882( ) 387,277,176( 19,363,858,782(184,672,996)(246,230,661)12,311,533,067دوالر أمیركي 

837,157627,868) 41,857,871( (1,420,308)(1,893,744)94,687,193یورو
28,79121,593) 1,439,526( (2,725)(3,633)181,671جنیھ استرلیني 
88,85766,643) 4,442,845( (145,577,864)(194,103,819)9,705,190,928عمالت أخرى 
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مة) إدارة المخاطر (تت 34

(تتمة) السوق ر  مخاط 34.3

ت مخاطر العمال

البسبب التلیة  اة ما ة أدمثل بتذبذب قیمتت یعتبر  العمالت األجنبیة.  صرف  أسعار  السوریة العملة الرئیسیة لھغیرات في  ، بنك اللیرة 
حدود لمرویقوم مجلس اإلدارة ب وتتم مرااكوضع  یومي  ز العمالت  المراكز  للتقبة المراكز بشكل  لمستویات اال تتجاوزأكد من أن 

الح بإبنكالمحددة. یقوم ال حدوث تأثر التاقبةة لمر ساسیعداد تحلیل  حال  األرباح والخسائر في  صافي  معقول في غیرات على  غیر 
بقیة بقاء  مع  الصرف  یمثلأسعار  ثابتة.  السا المتغیرات  صلبالمبلغ  أدناه  الجدول  ففي  المتوقع  االنخفاض  بافي  أو  الدخلیان  ي 

ح المتوقع:لربي اما یمثل المبلغ الموجب صافینالملكیة بحقوق 

% 10دة في سعر الصرف ثر الزیات: ألعمالطر امخا
% 10زیادة 

20202019سوریةباللیرات ال

مراكز القطع العملة
األثر على الربح  

ضریبةقبل ال
حقوق ىعلاألثر

اكز القطع مر الملكیة
ربح األثر على ال

قبل الضریبة 
حقوقعلىاألثر 
لملكیة ا

یرة سوریة لسوریة لیرة وریة رة سلیلیرة سوریةیةسورلیرة لیرة سوریة

206,202,531,44020,620,253,14420,620,253,14470,795,059,6407,079,505,9647,079,505,964(بنیوي) دوالر أمیركي  
188,419,13218,841,91314,131,435(567,633,122)(756,844,163)(7,568,441,630)(تشغیلي) ر أمیركي دوال 
112,75011,2758,456(3,819,404)(5,092,538)(50,925,380)وروی
183,20318,32013,74073,5827,3585,519یھ استرلیني جن
9,740,393,076974,039,308730,529,4815,460,397546,040409,530الت األخرى العم

% 10عر الصرف ي سن فمخاطر العمالت: أثر النقصا
% 10ضنخفاا

20202019ت السوریةباللیرا

مراكز القطع العملة
ر على الربح  األث

قبل الضریبة
ق حقوعلىاألثر

مراكز القطع الملكیة
بح  لراألثر على ا 

قبل الضریبة 
حقوقعلىثر األ

الملكیة 
ریة سویرة للیرة سوریة لیرة سوریة یةلیرة سورلیرة سوریةة سوریةلیر

) 7,079,505,964( ) 7,079,505,964( 70,795,059,640(20,620,253,144)(20,620,253,144)206,202,531,440(بنیوي) ركي  ر أمی دوال 
) 14,131,435( ) 18,841,913( 756,844,163567,633,122188,419,132(7,568,441,630)ي) یل (تشغ أمیركي دوالر 
) 8,456( ) 11,275( 5,092,5383,819,404112,750(50,925,380)یورو

) 5,519( ) 7,358( 73,582(13,740)(18,320)183,203جنیھ استرلیني 
) 409,530( ) 546,040( 5,460,397(730,529,481)(974,039,308)9,740,393,076األخرى العمالت
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خاطر (تتمة) لمإدارة ا34

مة) (تت مخاطر السوق 34.3

ئدةالفاسعیرفجوة إعادة ت
اق أیھما أقرب. صنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقیتم الت

دون الشھر 2020
3ھر إلى من ش

أشھر 
إلى  أشھر3من 

أشھر 6
أشھر إلى  6من

ر أشھ 9
أشھر إلى  9من 

سنة إلى سنتین من شھر 12
3نتین إلى من س

سنوات 
4سنوات إلى  3من 

ت واسن
5سنوات إلى  4من

المجموعبنود غیر حساسة ت سنوا 5من  ثر أكات سنو
لیرة سوریة لیرة سوریة وریة لیرة سة سوریة یرللیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة ریة لیرة سولیرة سوریة لیرة سوریة ریة لیرة سولیرة سوریة 

لموجوداتا
صدة لدى مصرفأرنقد و

11,629,322,73931,605,190,470---------19,975,867,731ي زسوریة المرك
9,245,839,884) 57,899,321( --------5,405,273,3853,898,465,820أرصدة لدى مصارف

166,174,411,526) 33,812,474( -6,605,984,00045,467,200,00021,854,400,00054,698,800,00018,337,600,000-2,512,000,00013,627,600,0003,104,640,000ات لدى مصارفاعاید
اشرة تسھیالت ائتمانیة مب

12,547,400,550)104,864,353( 422,218,734833,239,179917,739,038931,679,366958,388,9863,580,933,1562,583,483,6061,641,391,994781,199,0001,991,844(بالصافي) 
36,462,627,006)3,232,410( --12,560,000,000-2,531,432,531--21,374,426,885--ةمطفأ ال ة مالیة بالتكلف وجودات م 
2,694,171,0482,694,171,048----------جودات ثابتة مو

42,706,82942,706,829----------موجودات غیر ملموسة 
208,217,457208,217,457----------مؤجلة موجودات ضریبیة

73,171,69073,171,690----------حق استخدام األصول
5,942,560,1575,942,560,157----------ت أخرى موجودا

ودیعة مجمدة لدى مصرف
21,356,251,54621,356,251,546----------لمركزي ة اسوری

28,315,359,85018,359,304,99925,396,805,923931,679,3667,564,372,98651,579,565,68724,437,883,60668,900,191,99419,118,799,0001,991,84441,746,592,908286,352,548,163موع الموجوداتمج

بات المطلو
20,382,697,562---------17,792,816,8962,589,880,666ع المصارفودائ
49,881,435,945-----40,477,054,0474,430,769,6771,205,346,553864,339,1202,453,926,548450,000,000ع العمالء ودائ
1,449,574,6281,609,731,528-----128,556,900-10,600,000-21,000,000أمینات نقدیة ت

185,575,326185,575,326----------متنوعة مخصصات
2,260,052,6152,260,052,615----------مطلوبات أخرى 

3,895,202,56974,319,492,976----58,290,870,9437,020,650,3431,215,946,553864,339,1202,582,483,448450,000,000مجموع المطلوبات 

11,338,654,65624,180,859,37067,340,2464,981,889,53851,129,565,68724,437,883,60668,900,191,99419,118,799,0001,991,84437,851,390,339212,033,055,187)29,975,511,093( عیر الفائدةادة تسجوة إعف
ر  تسعی تراكمة إلعادة الم جوة  الف 

-5,544,002,9335,611,343,17910,593,232,71761,722,798,40486,160,682,010155,060,874,004174,179,673,004174,181,664,848212,033,055,187) 18,636,856,437( )29,975,511,093( الفائدة 
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مة) اطر (تت مخ إدارة ال 34

(تتمة) مخاطر السوق 34.3

ة) تسعیر الفائدة (تتمدة  ة إعافجو 
قرب.أھما دة أو االستحقاق أیالفائتسعیرنیف على فترات إعادةتصیتم ال

ون الشھر د2019
3من شھر إلى 
أشھر

6أشھر إلى 3من 
ھرأش

9أشھر إلى 6من 
أشھر

أشھر إلى  9من 
ین من سنة إلى سنتشھر 12

3ى  إلمن سنتین 
اتسنو

سنوات إلى  3من 
سنوات 4

إلى  واتسن4من
موع المج بنود غیر حساسة تسنوا5من أكثر سنوات 5

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة ة ریلیرة سولیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة یة لیرة سورریة ورة سلیلیرة سوریة وریة لیرة س
الموجودات 

لدى مصرف  وأرصدةقدن
5,837,719,63911,116,216,438---------5,278,496,799سوریة المركزي 

6,650,296,779) 12,790,136( --------5,324,826,9151,338,260,000مصارف دة لدىأرص 
50,525,131,182)7,268,818( -14,736,800,000-13,341,600,000--4,360,000,00010,943,600,0006,278,400,000872,000,000یداعات لدى مصارف ا

ائتمانیة مباشرة  تتسھیال
1,543,927,1773,942,945,2513,060,297,957829,432,922498,403,8431,783,506,0911,388,996,682823,798,233359,428,7532,159,44862,966,90614,295,863,263) الصافي(ب

16,429,860,988(5,833,915)-4,360,000,000-2,181,325,4237,438,445,396883,418,051--1,572,506,033-الیة بالتكلفة المطفأة جودات ممو

2,309,142,6132,309,142,613----------ودات ثابتةموج 

59,889,31759,889,317----------موجودات غیر ملموسة 

116,429,855116,429,855----------ودات ضریبیة مؤجلةموج 

10,541,08310,541,083----------استخدام األصول حق

1,649,658,2951,649,658,295----------أخرى موجودات
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

7,893,984,0387,893,984,038----------سوریة المركزي 

16,507,250,89117,797,311,2849,338,697,9571,701,432,9222,679,729,2669,221,951,48715,614,014,733823,798,23319,456,228,7532,159,44817,914,438,877111,057,013,851ات مجموع الموجود

المطلوبات 
7,125,811,689---------5,236,842,2641,888,969,425رف ودائع المصا

27,695,883,158------22,956,591,2802,031,233,0141,340,881,757255,765,6331,111,411,474ء ودائع العمال

618,338,505957,964,905-----27,275,000104,830,99117,800,0004,800,000184,920,409تأمینات نقدیة 

44,514,03444,514,034----------مخصصات متنوعة 

1,296,5001,296,500----------یجار مات عقود اإلزا الت

1,253,068,4481,253,068,448----------خرىأمطلوبات 

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( دةتسعیر الفائ ة فجوة إعاد
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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ر (تتمة) إدارة المخاط 34

) (تتمة ق مخاطر السو 34.3

كز في مخاطر العمالت األجنبیةترال
ة رة السوریالت األجنبیة باللی لعمما یوازي ا

مجموع الأخرىإسترلیني جنیھ یورو أمریكي دوالر2020
وریة لیرة سلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة ة لیرة سوری

الموجودات 
18,354,485,462--14,346,820,6934,007,664,769دى مصرف سوریة المركزي نقد وأرصدة ل

8,380,035,417227,797,3811,638,322224,667,0338,834,138,153دة لدى المصارف أرص
9,710,624,000166,161,921,397--156,451,297,397ارف صیداعات لدى مإ

570,265--399,939170,326(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة
36,459,250,821---36,459,250,821موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 

5,293,911,9858,4161,53235,202,1495,329,124,082رىجودات أخ مو
20,620,253,646---20,620,253,646ي ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركز

241,551,969,8984,235,640,8921,639,8549,970,493,182255,759,743,826

لوبات المط
20,377,180,606--20,351,620,91825,559,688المصارف ودائع 

20,949,341,5153,640,513,8761,456,651230,100,10624,821,412,148ودائع العمالء 
1,189,424,348--585,379,197604,045,151تأمینات نقدیة 
1,047,986,015--1,031,538,45816,447,557خرى مطلوبات أ

42,917,880,0884,286,566,2721,456,651230,100,10647,436,003,117

183,2039,740,393,076208,323,740,709) 50,925,380(198,634,089,810ركز داخل بیان المركز المالي صافي الت
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(تتمة) طر  إدارة المخا34

(تتمة) ق مخاطر السو 34.3

(تتمة) جنبیة الت األاطر العم لتركز في مخ ا

باللیرة السوریة الت األجنبیةالعمما یوازي
المجموعأخرى یھ إسترلیني جنیورودوالر أمریكي 2019

لیرة سوریة یة وریرة سلوریة لیرة سلیرة سوریة ة لیرة سوری
الموجودات

5,428,449,915561,493,6131,503,9929,869,5516,001,317,071المركزي صدة لدى مصرف سوریةوأرنقد 
6,031,524,591101,032,7704,416,03476,338,0566,213,311,451ة لدى المصارف دأرص
50,513,214,692---50,513,214,692داعات لدى مصارف إی

403,225415,4488,6016,282833,556رة (بالصافي)باشتسھیالت ائتمانیة م
15,729,640,121---15,729,640,121ة لمطفأ ت مالیة بالتكلفة اموجودا

1,075,312,5642,67751527,4101,075,343,166موجودات أخرى
7,157,986,138---7,157,986,138یة المركزي ورصرف سة لدى مودیعة مجمد

85,936,531,246662,944,5085,929,14286,241,29986,691,646,195

ت المطلوبا 
6,072,752,233--6,062,979,6339,772,600ودائع المصارف 

8,230,692,937534,654,1035,855,56080,780,9028,851,983,502الء ودائع العم
337,744,578--220,497,809117,246,769نقدیة ات تأمین
440,040,381--438,882,0951,158,286خرى وبات أمطل

14,953,052,474662,831,7585,855,56080,780,90215,702,520,694

70,983,478,772112,75073,5825,460,39770,989,125,501كز المالي مران الداخل بی صافي التركز 
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ة) اطر (تتمإدارة المخ 34

دفع المسبق اطر ال مخ 34.4

قبل اسـتحقاقھا، و دفع العمالء اللتزاماتھم أو مستحقاتھممن في تعرض البنك إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أكدفع المسبق تطر الإن مخا 
النسـبةھریـة ب تعـد جوائد ثابتة الفولتي تحمل إن موجودات البنك اة.  ت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائددالات معھونات ذمثل ر

ي فع المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق الت، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدكضافة إلى ذل. باإلإلجمالي الموجودات 
عـین بعـد األخـذ ب، غیـر جـوھريالفائـدة المقبوضـة افيبنك یعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صالفإن  التالي،یعمل فیھا البنك. وب

مسبق. فع المات قد تنتج عن الدیة غراتبار ااالع

السیولة رمخاط 34.5

تمكن   عدم  مخاطر  السیولة  مخاطر  الجتمثل  النقد  من  بمتطلباتھ  من الوفاء  أو تمویل زیادة فيالبنك  نالموجواھز  حدوث تی دات  جة 
مما یؤدي إلى ن السوق  وفوري لبعض مصادر اضوب اضطرابات في  ھذه الللسیولة.  المخاطر،  حد من  مصادر إلدارةتقوم  بتنویع 

الیة جاھزة للتداول. سیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات الةمویلیة وإدارك التالبن
الل السنة:ا خ یظھر نسب السیولة المتوسطة والعلیا والدنی ي التال الجدول و

20202019
%205% 251نة سط خالل الستوالم

%222% 308سبة خالل السنة أعلى ن
%180% 182خالل السنةأدنى نسبة

تو التالي  الجدول  البویعكس  ومطلوبات  موجودات  بنود  استحقاق  تواراریخ  تحدید  تم  وقد  االسنك.  للموجودات اتحقاقیخ  لتعاقدیة 
وحتى  ا ریخ المركزرة المتبقیة من تا لفت والمطلوبات على أساس ا عتبار تواریخن االعاقدي دون األخذ بعیاق التستحق تاریخ االلمالي 

التاری الوقائع  تعكسھا  التي  الفعلیة  اإلدارة  االستحقاق  وتراقب  بالودائع.  لالحتفاظ  استحقاقا خیة  مستمرة  الموج بصورة  ودات ت 
كما وا كافیة.  سیولة  توفر  من  للتأكد  باحتیاطیح لمطلوبات  البنك  إلزامیتفظ  سوة  یات  مصرف  المرلدى  تریة  (كزي  من 5ساوي   (%

استخدام وسائل مختلفة مالئمة للبنك. رأسمال البنك. كما یتم تقییم وإدارة السیولة ب%) من10ئن و(الزبا متوسط ودائع 

ا في تاریخ ھمالفارق بینالتعاقدي، وصافي  قاقلمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة لالستح واودات  ع الموج لبیان التالي یوضح توزوا
لیة: الما البیانات
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) إدارة المخاطر (تتمة 34

تتمة) ( اطر السیولة  مخ 34.5

عند الطلب إلى أقل  
من ثمانیة أیام 

ثمانیة أیام بین
أشھر3بین شھر ووشھر

6أشھر و3بین 
أشھر

9شھور و 6بین 
أشھر

أشھر  9ین ب
جموع المبدون استحقاق أكثر من سنة وسنة 

لیرة سوریة یة رلیرة سووریة یرة سللیرة سوریة سوریة لیرةة سوریلیرةریة لیرة سوریة سولیرة وریة لیرة س2020

2,790,184,27431,605,190,470------28,815,006,196ف سوریة المركزي نقد وأرصدة لدى مصر 
9,245,839,884-----2,036,945,4783,355,450,1043,853,444,302أرصدة لدى المصارف 

166,174,411,526-6,604,768,844140,326,270,747-2,511,976,13813,627,097,9353,104,297,862-رف المصات لدى إیداعا
12,547,400,550)104,864,353(55,982,353366,236,382833,239,179917,739,038931,679,366958,388,9868,588,999,599(بالصافي) شرة تسھیالت ائتمانیة مبا

36,462,627,006-15,090,165,913--21,372,461,093---فأة مالیة بالتكلفة المطجودات  مو
2,694,171,0482,694,171,048-------موجودات ثابتة 

42,706,82942,706,829-------سة مویر ملجودات غمو

208,217,457208,217,457-------ودات ضریبیة مؤجلة موج

73,171,69073,171,690-------استخدام األصول حق

17,061,393120,974,124366,117,021146,040,77914,053,69814,719,4884,821,029,345442,564,3095,942,560,157موجودات أخرى 
21,356,251,54621,356,251,546-------سوریة المركزي رف ودیعة مجمدة لدى مص

30,924,995,4206,354,636,74818,679,898,43725,540,538,772945,733,0647,577,877,318168,826,465,60427,502,402,800286,352,548,163مجموع الموجودات 

20,382,697,562-----13,914,602,2553,878,214,6412,589,880,666ودائع المصارف 

49,881,435,945-35,580,554,8554,896,499,1924,430,769,6771,205,346,553864,339,1202,453,926,548450,000,000لعمالء ائع اود

1,609,731,528--128,556,900-16,500,0004,500,0001,449,574,62810,600,000ات نقدیة تأمین

185,575,326185,575,326-------متنوعة مخصصات  

7,725,080601,134,968152,208,77229,321,67318,964,54821,135,5091,844,1781,427,717,8872,260,052,615مطلوبات أخرى 

49,519,382,1909,380,348,8018,622,433,7431,245,268,226883,303,6682,603,618,957451,844,1781,613,293,21374,319,492,976مجموع المطلوبات 

10,057,464,69424,295,270,54662,429,3964,974,258,361168,374,621,42625,889,109,587212,033,055,187)3,025,712,053()18,594,386,770(الصافي 

- 12,732,636,41712,795,065,81317,769,324,174186,143,945,600212,033,055,187)11,562,634,129()21,620,098,823()18,594,386,770(في التراكمي صاال
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تتمة) إدارة المخاطر ( 34

مة) مخاطر السیولة (تت34.5

عند الطلب إلى أقل  
من ثمانیة أیام 

بین ثمانیة أیام 
وشھر 

3ر وبین شھ 
ھر أش

6أشھر و3بین 
أشھر 

9ھور وش 6بین 
أشھر 

ر  أشھ 9ن بی
المجموع ن استحقاق ودبمن سنة ثر أكوسنة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة یة لیرة سورسوریة لیرة ة لیرة سورییة ة سورلیرلیرة سوریة سوریة لیرة 2019

1,471,458,04911,116,216,438------9,644,758,389نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
6,650,296,779-----910,491,8894,412,002,6501,327,802,240المصارف صدة لدى أر
50,525,131,182-28,072,213,680-871,998,8883,487,956,69710,943,161,9786,277,906,262871,893,677مصارف داعات لدى الإی

854,684,576689,242,6013,942,945,2503,060,297,957829,432,922498,403,8434,357,889,20862,966,90614,295,863,263(بالصافي) تمانیة مباشرةائیالت  تسھ

16,429,860,988-2,180,927,75312,678,390,930-- 1,570,542,305--كلفة المطفأة ودات مالیة بالتموج
2,309,142,6132,309,142,613-------ثابتةوجودات م
59,889,31759,889,317-------ة غیر ملموسوجودات  م

116,429,855116,429,855-------ودات ضریبیة مؤجلة موج

10,541,08310,541,083-------ق استخدام األصول ح

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-------ریة المركزي سو صرفودیعة مجمدة لدى م

12,348,889,3088,749,623,06318,246,746,4269,531,540,9491,717,780,7472,690,338,41645,503,809,53412,268,285,408111,057,013,851وع الموجودات مجم

7,125,811,689-----3,469,994,8481,766,847,4161,888,969,425ف را ائع المصود

27,695,883,158--18,265,522,6804,691,068,6002,031,233,0131,340,881,758255,765,6331,111,411,474ئع العمالء ودا

957,964,905--27,275,000723,169,49617,800,0004,800,000184,920,409-تأمینات نقدیة 

44,514,03444,514,034-------وعة ات متنمخصص

1,296,500------1,296,500-التزامات عقود اإلیجار 

890,882,1011,253,068,448-8,244,890281,883,32233,526,90425,683,3825,948,1536,899,696مطلوبات أخرى 

935,396,13537,078,538,734-21,743,762,4186,768,370,8384,676,898,8381,384,365,140266,513,7861,303,231,579لوبات مجموع المط 

1,981,252,22513,569,847,5888,147,175,8091,451,266,9611,387,106,83745,503,809,53411,332,889,27373,978,475,117)9,394,873,110(صافي ال

-6,156,226,70314,303,402,51215,754,669,47317,141,776,31062,645,585,84473,978,475,117)7,413,620,885()9,394,873,110(تراكمي الي الصاف
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المخاطر (تتمة) إدارة  34

(تتمة) مخاطر السیولة34.5

خارج بیان المركز المالي د بنو

یة سنة لغا
مس  لغایة خنة من س

جموع المسنوات 
ة وریة سلیرلیرة سوریة یرة سوریة ل2020

2,032,787,44665,404,4002,098,191,846زبائن ة لدركفاالت صا
699,630,171-699,630,171غیر مستغلة مباشرة ت ائتمانیة غیر  تسھیال سقوف  

2,732,417,61765,404,4002,797,822,017

نةسلغایة 
من سنة لغایة خمس 

وعجمالمنوات س
یرة سوریة لة وریلیرة سلیرة سوریة 2019

1,157,441,377138,913,9431,296,355,320ن ة لزبائصادرفاالتك
1,713,125,12021,500,0001,734,625,120غیر مستغلةمباشرةتسھیالت ائتمانیة وف سق

336,401,165-336,401,165ستغلة م ر غی مباشرة تسھیالت ائتمانیة غیر  سقوف  
3,206,967,662160,413,9433,367,381,605

لتشغیل اطر امخ 34.6

أويداخل كاحتیالداخلھمنسواءً لھا یتعرضأنیمكنوالتيمیةلیو اھامومھالبنكالأعمارةإدعنالناتجةالمخاطربأنھا تعرف
واألزمات یةارج الخ كاالحتیاالتخارجھمنأو،تقنیةلمشاكنتیجةأوللموظفینبالتدریبصورقأوالعملوسیاساتبمسارأخطاء

المصرفي ملللعالناظمةالدولیةوالمعاییریعاتتشروالنبالقوانی زاماللت امعدباإلضافة إلى مخاطروالسیاسیة،والطبیعیةالقتصادیةا
.   والمالي

ف صنی وتوتجمیعومتابعةبرصدرمخاط لاإدارةیریةمدمنضالتشغیلیةالمخاطرقسممیقوالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
كتقییم بذلكالمتخصصةنظمةاألوةشرالمبا مشاھدةالسأسا وعلىیومي،بشكلالبنكلھا یتعرضالتيالمخاطرھذهیلوتحلدراسةو

صدار إوكذلكخاطر،للمطللتحوواألساسالمبكرنذاراإلمؤشراتدراساتإلىةً إضافلدوریةاواالستبیاناتاتيالذالمخاطر
رق. لط ابأنجحخاطرالمھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنةً عنھالمنبثقةاطرالمخإدارةنةولج اإلدارةلمجلسالتقاریر

.  التشغیلیةالمخاطراتمخصصالحتسابساسياألالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىشیرون

المخدمات نقلحیثمنیجياالسترات كشریالعنالكاملةاالستقاللیةمإتما خطةفیذبتنكالبناستمرار إلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا
طاع انقلجھةالتشغیلرخاطممنكبیربشكلٍ یخففما البنك،ریقفنمةشرمبا ومتابعةشرافإتوتح متموضعةلتكونوالبرمجیات

.زيالمركسوریة مصرفبقواعدلتزاماالعدممخاطرإلىإضافةً األعمال
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اطر (تتمة) المخ إدارة34

ل مخاطر األعما34.7
ناتجـة عـن الظـروف السیاسـیة الطـارخ االومنھـا مـة،ة عا بصفعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك أ مخاطر األتنش

یم تلـك المخـاطر بتقیـة البنكادارتقومیة على نتائج اعمال البنك.العدید من المؤشرات السلبفي طیاتھا  المحیطة والتي تحملیة  واالقتصاد
ك.بنكز المالي للالمرل وناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعما المجراءاتاالاذ واتخ بشكل 

رة استمراریة العمل وخطط الطوارئ إدا 34.8

طریق التطویر والصیانة االعمل أھمیة كبیرة وذلك ع استمراریة  موضوع إدارة البنك  وليی بنكة العمل في الراری مارة است ة إلدلدوری ن 
بنك ملة وآثارھا على أعمال المحت ال اتتحدد التھدیدملة شا نظیمیة، حیث إن إدارة استمراریة العمل ھي عملیة إداریةلمرونة التر اطویلغایة ت 
لح كافة األطراف  مصا يلتي تحمالة االفعالتي تساعد على االستجابةلبناء المرونة التنظیمیةیة إطار عملحیث توفر ھذه العمل ھ،  وأنشطت

المتھ التجاریة. ة البنك وع سمعة و ذات الصل 

لالبنك یحرص   األعمال  آثار  تحلیل  ا تحدعلى  الحرج ید  وتطویر  ال وفق ة  ألعمال  وتصمیم  المتوقعة  بشكل  خططسیناریوھات  االستجابة 
وفعالیة مع ءة كفا یة العمل للمھام الحرجة ب مرارت ضمان اسمات واألز قد یواجھا بما یضمن إدارةالكوارث والتھدیدات التيتمر لمواجھة مس

.  لة طراف ذات الصاأل افة األخذ بعین االعتبار معاییر الصحة والسالمة العامة لك

المعدة بما یضمن استعادة  ة تتناسب مع السیناریوھاتمراحل محدد مات و المنتجات وفق لخد وبشكل مستمر خطط استرجاع ا البنك  ور  یط
و  زات جھیبنك على توفیر كافة التالیحرص  كما ،لممارسات المعروفةلقواعد و ال اأفضو بالجودة المعتمدة وفق  تجاتنات والمالخدمكافة  

لممارسات المعروفة و  مھام الحرجة و وفق أفضل اعن بعد ) لل العمل من المنزل ( ین ، بما فیھا تأمدارة استمراریة العمل إلزمةالاآللیات ال 
. ماتمعلو ل حمایة امن و ضمن أ بما ی

مخاطر االلتزام 34.9
بالتعلیمات ال علىأ تي تستند إلىوالثال تزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتمخاطر االلة ل نسببال معاییر المھنیة التزاماً 
لمتطلبات الرقابیة. وا

لقطاعي التحلیل ا 35

جغرافي القطاع الثانوي. ع الیع التوزل قطا ا یمثالبنك القطاع الرئیسي بینمیمثل قطاع أعمال  

ألعمال: ع ا قطا -

سیة ھي:رئیمالتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعی
والدیون وخدمات أخرى.نحھم القروضاألعمال الصغیرة ومد ویشمل متابعة ودائع العمالء األفراة: زئالتج
مالء من المؤسسات. لخاصة بالعى اخرانیة والخدمات البنكیة األئتمالھیالت اوالتسدائع شركات:    یشمل متابعة الوال

دارة أموال البنك. وإینةخزالتداول وال دماتم خ الخزینة:      یشمل ھذا القطاع تقدی

ات األعمال الرئیسیة. تقاریره حول معلومات قطاعلیھا البنك بني عیاألساس الذي ھي ھذه القطاعات 
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) ة عي (تتم القطاحلیل  الت35

نك: الب معلومات عن قطاعات أعمال  35.1

ي معلومات عن قطاعات أعمال البنك: فیما یل 

20202019
المجموع جموع المرى اخخزینة شركات الةجزئ الت 

لیرة سوریة ریة لیرة سوریة لیرة سولیرة سوریة یة لیرة سورلیرة سوریة 

1,166,512,809139,271,448,191366,709,492140,596,737,8373,468,413,194(207,932,655)إجمالي الدخل التشغیلي 
109,069,103(113,239,348)-(5,922,153)(86,696,849)(20,620,346)یة المتوقعة  تمان الئ مخصص الخسائر ا مصروف (استرداد) 

1,079,815,960139,265,526,038366,709,492140,483,498,4893,577,482,297(228,553,001)أعمال القطاع نتائج 
)1,679,267,863()2,099,362,162()2,099,362,162(---لیة للقطاع صاریف تشغیم

138,384,136,3271,898,214,434(1,732,652,670)1,079,815,960139,265,526,038(228,553,001)قبل الضریبة سارة)الخ(الربح
) 92,500,932((329,556,257)91,787,602(421,343,859)--ئبالضرایراد ا)مصروف(

138,054,580,0701,805,713,502(1,640,865,068)1,079,815,960138,844,182,179(228,553,001)السنة (خسارة)  ربح صافي

لوبات جودات والمط المو
256,035,469,43699,017,368,650- 22,422,251,33329,068,916,140204,544,301,963موجودات القطاع 

-- - 38,943,766,923) 18,596,029,135() 20,347,737,788(استبعاد الموجودات والمطلوبات بین القطاعات 
30,317,078,72730,317,078,72712,039,645,201- - - موزعة على القطاعاتیر موجودات غ

2,074,513,54510,472,887,005243,488,068,88630,317,078,727286,352,548,163111,057,013,851موجودات وع ال مجم

71,983,365,03535,783,659,752-22,422,251,33329,068,916,14020,492,197,562لوبات القطاع مط
2,336,127,9412,336,127,9411,294,878,982---ر موزعة على القطاعاتمطلوبات غی

74,319,492,97637,078,538,734 2,336,127,941 20,492,197,562 29,068,916,140 22,422,251,333 المطلوبات وع مجم

202,185,362143,399,599تاستھالكا 
35,465,46551,598,607ات فاءإط

594,955,691681,628,141الیة المصاریف الرأسم
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(تتمة) اعيلقط التحلیل ا 35
علومات التوزیع الجغرافي م35.2

الجغرا ی التوزیع  القطاع  ھذا  ألفمثل  البنك.ي  الماریعمال  في  بشكل رئیسي  نشاطاتھ  البنك  تمثل یة  جمھورس  التي  العربیة السوریة 
مال المحلیة وال یوجد لدیھ فروع خارجیة.عاأل

لجغرافي: ب القطاع احس لیةت البنك ومصاریفھ الرأسما جودا وادات ومع ایرتوزی فیما یلي
المجموعج سوریةخارداخل سوریة 

202020192020201920202019
سوریة ة لیرلیرة سوریةلیرة سوریة ریةرة سولیلیرة سوریة لیرة سوریة

135,978,765,5851,211,073,5884,617,972,2522,257,339,606140,596,737,8373,468,413,194التشغیلي الدخل إجمالي 
76,392,672,10740,114,038,654209,959,876,05670,942,975,197286,352,548,163111,057,013,851الموجودات مجموع 

578,480,995660,185,50416,474,69621,442,637594,955,691681,628,141اریف الرأسمالیة ص الم 

أس المال ة ر فای ك36
سب  الن خالل  م مراقبة مدى كفایة رأس المال من  یت ة. شطتھ المختلفأنم اسب لمواجھة المخاطر التي تالزیحافظ البنك على رأس مال من

زي.  لدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركاالصادرة بموجب مقررات بازل 
رقم  یف  ل % حسب قرار مجلس النقد والتس8ت كفایة رأس المال والبالغةنى لمتطلبا الدد اافظة على معدالت تفوق الح المح بالبنك  یلتزم

عي كافة النسب المتعلقة بالتركزات  اسب لجنة بازل الدولیة)، كما یر% ح 8( 2007كانون الثاني  24الصادر بتاریخ  )  4ب / /م ن253(
ت. نظیمي كمؤشر لتلك التركزا التل أس الما خدم ري تستاالئتمانیة والت

ھی یدی البنك  تعدیالر  ویجري  مالھ  رأس  ت كلیة  التي  التغیرات  ضوء  في  علیھ  ارأ  طت  الظروف  في  قتصالعلى  المخاطر  ووصف  ادیة 
أنشطتھ. 

نسبة كفایة راس المال كما یلي: اب احتستم
20202019

لیرة سوریة لیرة سوریة 
ي:ألساسمال ابنود رأس ال 

ل الخاصة األساسیة:مواألا
15,000,000,00015,000,000,000بھل المكتتب لما س ارأ

837,893,703432,803,250احتیاطي قانوني 
837,893,703432,803,250تیاطي خاص اح 
) 66,894,938(2,844,272,426محققة)خسائر متراكمةمدورة (باحأر

) 59,889,317((42,706,829)موجودات غیر ملموسة 
) 1,835,000((5,765,000)عامینمدة االحتفاظ بھا تجاوزت ال لى البنك وا إ یتھالعقارات التي آلت ملك

192,512,995,35558,179,763,555قة محقر باح مدورة غیأر
211,984,583,35873,916,750,800وع مجمال

رأس المال المساعد: 
متوقعة للتعرضات المصنفة ة الیالئتمانائر االخسالمؤونات المكونة لقاء

296,608,94680,583,739ولى والثانیة (*)مرحلتین األالضمن
212,281,192,30473,997,334,539الخاصة) ال مولتنظیمي (األل ا امجموع رأس الم 

54,815,988,00025,203,796,000ر الموجودات المرجحة بالمخاط
600,606,000400,110,000بالمخاطر رجحةممالي الكز الالمرحسابات خارج بیان

9,740,576,277195,395,167السوقمخاطر
2,490,785,6331,737,797,870المخاطر التشغیلیة

67,647,955,91027,537,099,037بالمخاطر حة  المرجمجموع الموجودات والمطلوبات 

% 268.72%313.80نسبة كفایة رأس المال (%)
% 268.43%313.36المال األساسي (%) رأسةبة كفاینس

%99.92% 99.98الي حقوق الملكیة (%) رأس المال األساسي إلى إجمنسبة
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(تتمة) ال المس كفایة رأ36

على (*)  رنة  الثامالمادة  بناًء  والتسلیف  النقد  مجلس  قرار  (قمن  تاریخ  183/2م  بالمؤ 2019آذار  6/ص)  االعتراف  ونات  یتم 
المسا ضمن المرحلتین األولى والثات المصنفةعرضللت ائر االئتمانیة المتوقعة  الخسنة لقاء المكو  دة  ن انیة ضمن األموال الخاصة 

تتجا  أال  ھذه  قی وز على  ضمن  المعترف بھا  المؤونات  االحتیال  األمومة  حساب  رصید  إلیھا  التمویل  ا مضافاً  لمخاطر  طي العام 
حة بمخاطر االئتمان.  لمرج اوجودات ن الم % م1.25(حال وجوده)، ما نسبتھ  

امنة من قرار مجلس  الثة  تعدیل المادضمن توالذي  2014شباط  26) تاریخ  4/م ن/ب 1088د والتسلیف رقم ( مجلس النق رار ر قصد
األموال ضمن محققةبحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر ال 2008شباط  04) تاریخ  1/م ن/ ب 362( رقم  النقد والتسلیف

.2007م  لعا ) 4/م ن/ب253نقد والتسلیف رقم (ل وفق متطلبات قرار مجلس الة رأس الما فایب ك صة األساسیة ألغراض احتسا الخا 

تحقاقات الموجودات والمطلوبات اسیلتحل 37

اإلجمالي أكثر من سنة سنة غایة ل
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 2020

ودات الموج
28,815,006,1962,790,184,27431,605,190,470لدى مصرف سوریة المركزي صدة ر نقد وأ

9,245,839,884-9,245,839,884أرصدة لدى المصارف 
25,848,140,779140,326,270,747166,174,411,526إیداعات لدى المصارف 

4,063,265,3048,484,135,24612,547,400,550تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 
21,372,461,09315,090,165,91336,462,627,006مطفأة التكلفة ال ة بالی موجودات م

2,694,171,0482,694,171,048-ات ثابتة جودوم 
42,706,82942,706,829-وسة ملمغیر  موجودات

208,217,457208,217,457-موجودات ضریبیة مؤجلة 
73,171,69073,171,690-ول ص دام األاستخ حق

678,966,5035,263,593,6545,942,560,157دات أخرى وجو م 
21,356,251,54621,356,251,546-كزي مر صرف سوریة ال ى مدودیعة مجمدة ل 

90,023,679,759196,328,868,404286,352,548,163لي الموجودات جما إ

ت المطلوبا
20,382,697,562-20,382,697,562ارف صائع المود
49,431,435,945450,000,00049,881,435,945ائع العمالء ود

1,609,731,528-1,609,731,528یة تأمینات نقد
185,575,326185,575,326-متنوعة صاتمخص

830,490,5501,429,562,0652,260,052,615مطلوبات أخرى 
72,254,355,5852,065,137,39174,319,492,976الي المطلوبات إجم

17,769,324,174194,263,731,013212,033,055,187الصافي 
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(تتمة) طلوبات المتحلیل استحقاقات الموجودات و 37

اإلجمالي ثر من سنةأكلغایة سنة
سوریة لیرةلیرة سوریة لیرة سوریة 2019

داتالموجو
9,644,758,3891,471,458,04911,116,216,438المركزي سوریة رف  مصنقد وأرصدة لدى 

6,650,296,779-6,650,296,779لدى المصارف أرصدة 
22,452,917,50228,072,213,68050,525,131,182المصارف لدى إیداعات 

9,875,007,1494,420,856,11414,295,863,263الصافي) رة (بتسھیالت ائتمانیة مباش
3,751,470,05812,678,390,93016,429,860,988لمطفأة ودات مالیة بالتكلفة اموج 
2,309,142,6132,309,142,613-ودات ثابتة موج 

59,889,31759,889,317-موجودات غیر ملموسة 
116,429,855116,429,855-موجودات ضریبیة مؤجلة 

10,541,08310,541,083-استخدام األصول حق
910,469,032739,189,2631,649,658,295موجودات أخرى 

7,893,984,0387,893,984,038-صرف سوریة المركزي لدى مة ودیعة مجمد 
53,284,918,90957,772,094,942111,057,013,851إجمالي الموجودات 

بات المطلو
7,125,811,689-7,125,811,689ائع المصارف ود

27,695,883,158-27,695,883,158ء ودائع العمال 
957,964,905-957,964,905أمینات نقدیة ت

44,514,03444,514,034-ة مخصصات متنوع 
1,296,500-1,296,500زامات عقود اإلیجار الت

362,186,347890,882,1011,253,068,448رى ات أخ مطلوب
36,143,142,599935,396,13537,078,538,734لوبات المط مالي ج إ

17,141,776,31056,836,698,80773,978,475,117الصافي

ت وإلتزامات محتملة  اطارتب ا38

20202019
ریة رة سولیلیرة سوریة 

بة عن العمالء نیاتعھدات 
كفاالت
104,074,200107,581,964فعد

1,670,396,646816,834,606 تنفیذ نحس
323,721,000371,938,750رى أخ 

 2,098,191,8461,296,355,320

1,734,625,120-یة مباشرة غیر مستغلة سقوف تسھیالت ائتمان
699,630,171336,401,165مباشرة غیر مستغلة غیر ئتمانیة الت اسقوف تسھی

2,797,822,0173,367,381,605
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القضائیة ي  الدعاو 39

ل لدل  ما طبیعة األع نظرًا  المصرفي،  القطاع  التقاضي شائع في  ایعتبر  لل ى  أنشئت  واجراءات  سیاسات  الدعاوي  لبنك  مثل ھذه  مع  تعامل 
حیث أن إدارة ا لتحصیل أموال  اتخاذ  تقوم بلبنك  القضائیة،  االبنك. كل ما یلزم  القضاء ضرورة  للج لذلك یكون  إلى  ا بعض  ستدعیھت وء 

حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك أقام الع صلتوإجراءات ال لتي استنفذت فیھا  االحاالت المدینین  من الدعاوى القضائیة على بعض  دیدإلى 
ختلفة. سباب مبرفع دعاوى تخاصم أخرى أل دینین عض المقام ب بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى 

ة حول  ونیقضایا، یقوم البنك بطلب استشارة فنیة وقان ال ك  لتقییم تلالتي یتم اتباعھا اتعة من اإلجراءك مجمونالحالتین فإن لدى البال  في ك
و القضائیة،  الدعاوي  البنكوضع  یقوم  قیمتھا،  تحدید  یمكن  لخسارة  توقع  وجد  السلبیة  الالز عدیالت بالت إذا  اآلثار  لتعكس  ى  للدعاومة 

مركزه المالي. لى  لقضائیة عا

19–لناتجة عن كوفید ارات ا باالعت 40

في تعطیل األعمال التجاریة واألنشطة االقتصادیة على الصعید المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت  19–جائحة كوفیدأدى انتشار
حالة عدم التیقن في تقدیرعدم تیقن في البیئة االقت االقتصادي ویشمل ذلركو مدى ومدة الصادیة العالمیة، وترتبط  ت في سوق  تقلبا ك د 

ودات المالیة وتصاعد التحدیات المتعلقة بإدارة السیولة. وفي ھذا الصدد قام البنك بمجموعة من  وج االئتمان للم ھور نوعیة  رأس المال وتد 
ارسات  موة على ذلك، اتبع الم عال دة عمالئھ. وبشري باإلضافة إلى تقدیم الخدمات دون انقطاع لقاع المبادرات لضمان حمایة رأسمالھ ال

للح  الصارمة  مساالحترازیة  على  كافیة  فاظ  البنك  من تویات  إدارة  تراقب  البنك.  موجودات  على  المحتملة  التأثیرات  وتخفیف  السیولة 
وقعة والعقود  لمتاالئتمانیة اھ، مثل الخسائر المحتملة على اإلیرادات والخسائر  بصورة نشطة تطورات ھذه الجائحة وتأثیرھا على عملیات 

 على تعلیمات مصرف سوریة المركزي بتأجیل األقساط المستحقة على عدد  اءً قام البنك بنھذا الشأن تزامات وما إلى ذلك. وب بااللة المرتبط
من العمالء كجزء من دعمھ للعمالء المتأثرین. 


