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 بنك سورية واملهجر ش.م.م.ع 
 شركة مسامهة مغفلة سورية عامة  

 املوحدة   املالية   البياانت   حول   إيضاحات 
 1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة 

  

 موضوع ونشاط املصرف -1

نيســان    30م. واتريخ  /20)البنك( كشــركة ســورية مســامهة مغفلة عامة مبوجب قرار رسســة جملس الوزرا  رقم   مت الرتخيص لبنك ســورية واملهجر ش.م.م.ع 
اخلاص إبحداث املصـــــــارف اخلاصـــــــة واملشـــــــرتكة ف اجلمهورية الةربية الســـــــورية واملســـــــجل ف الســـــــجل    2001لةام    28وفقاً ألحكام القانون رقم   2003

 .2003انون األول ك  29اتريخ  13900التجاري حتت الرقم 

 .2004كانون ال اين   7/ بوصف  بنكاً خاصاً بتاريخ 9سجل البنك ف سجل املصارف املمسو  لدى مديرية مفوضية احلكومة حتت الرقم /

 .سورية لرية 100سهم قيمة السهم الواحد االمسية  86,400,000لرية سورية موزعاً على  8.640.000.000يبلغ رأف املال املكتتب ب  واملدفوع 

لرية ســــورية للســــهم الواحد، وقد مت زايدة رأف املال   500ســــهم بقيمة امسية    3,000,000موزع على    1,500,000,000 ســــس البنك برأمسال مقداره  
ة  ســوري لرية    500ســهم بقيمة امسية    7,200,000لرية ســورية موزع على   3,600,000,000إىل    2010كانون األول    31بشــكل تدرجي  ليصــل بتاريخ  

 الواحد. للسهم

لرية ســـورية    400,000,000وافقت اهليئة الةامة للمســـامهني على زايدة رأف املال وذلك بتوزيع جز  م  األرابح احملتجزة بقيمة    2011نيســـان    4بتاريخ  
سـهم بقيمة امسية    8,000,000لرية سـورية موزع على    4,000,000,000على شـكل أسـهم جمانية للمسـامهني كل حسـب نسـبة متلك  ليصـبح رأف املال 

 .2011كانون األول   31لرية سورية للسهم الواحد بتاريخ  500

ســـهم بقيمة    40,000,000، متت املوافقة على جتزئة أســـهم البنك لتصـــبح  2012نيســـان    24خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمســـامهني بتاريخ  
 لرية سورية للسهم الواحد. 100

  2,000,000,000وافقت اهليئة الةامة للبنك على زايدة رأف املال مببلغ    2018نيســـــان    25ةامة غري الةادية للمســـــامهني بتاريخ  خالل اجتماع اهليئة ال
وضــم قســم م  االحتياط  اخلاص ليصــيح رأف املال   2017لرية ســورية ع  طريق ضــم األرابح املرتاكمة القابلة للتوزيع بةد إطفا  اخلســائر حى هناية عام  

 لرية سورية. 6,000,000,000

، اقرتح جملس اإلدارة على اهليئة الةامة للبنك زايدة رأف املال ع  طريق ضــــــــــــم 2019أاير    8خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمســــــــــــامهني بتاريخ  
ــامهني جماانً. بتاريخ   ــهم النا ة ع  هذه الزايدة على املســـــ ــل البنك على موافقة هيئة  2019حزيران    13األرابح املدورة القابلة للتوزيع وتوزيع األســـــ ، حصـــــ

لرية سـورية وذلك    7,200,000,000لرية سـورية ليصـبح رأمسال  بةد الزايدة    1,200,000,000األوراق واألسـواق املالية على زايدة رأمسال البنك مبقدار  
على موافقة    2019آب   6كما حصــــل البنك بتاريخ    ،املركزيصــــدرت موافقة مصــــرف ســــورية    2019متوز    22/ص/ا م. بتاريخ  700مبوجب القرار رقم 

أيلول   2، ومت توزيع األســـــــهم اجملانية على املســـــــامهني كل حســـــــب نســـــــبة متلك  بتاريخ  2283وزارة التجارة الداخلية ومحاية املســـــــتهلك مبوجب القرار رقم  
2019. 
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زايدة رأف املال ع  طريق ضم   ، اقرتح جملس اإلدارة على اهليئة الةامة للبنك  2020متوز   26خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمسامهني بتاريخ 
حصل البنك على   2020آب  18املسامهني جماانً، وبتاريخ  األرابح املدورة القابلة للتوزيع إىل رأف املال، وتوزيع األسهم النا ة ع  هذه الزايدة على 

لرية   8,640,000,000لرية سورية ليصبح رأمسال  بةد الزايدة   1,440,000,000وقدره غ ال البنك مببلموافقة مصرف سورية املركزي على زايدة رأمس
حصل البنك على مصادقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك   2020أيلول   13/ص وبتاريخ  16/   4435رقم    سورية وذلك مبوجب الكتاب

مبوجب القرار رقم   ، كما حصل البنك على موافقة هيئة األوراق واألسواق املالية وذلك   2389وجب قرار رقم اهليئة الةامة بزايدة رأف املال مب  على قرار 
 . 2020تشري  األول  5 ومت توزيع األسهم اجملانية على املسامهني كل حسب نسبة متلك  بتاريخ 2020أيلول  21/م بتاريخ  107

منتشــــــــــــــرة داخـل  2021كـانون األول   31فرع كمـا ف   30يـة م  خالل مركزه وفروعـ  والبـالغ عـددهـا  يقوم البنـك بتقـدمج  يع األعمـال املصــــــــــــــرفيـة واملـال
 اجلمهورية الةربية السورية ف كل م  دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية ومحاة ومحص وطرطوف ودرعا والسويدا  واحلسكة.

فروع للبنك متوزعة ف محص وريف دمشق    سبةة متر هبا اجلمهورية الةربية السورية هبا  يبلغ عدد الفروع اليت مت إيقاف الةمل فيها مؤقتاً نتيجة للظروف اليت
 )عدرا( وحلب ودرعا واحلسكة )القامشل (.

 ف رأمسال البنك. %49يساهم بنك لبنان واملهجر ش.م.ل بنسبة 

 إن أسهم البنك مدرجة ف سوق دمشق لألوراق املالية.

تشري  األول    25ف شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤولية واليت ابشرت أعماهلا ف    %52بنسبة  يساهم بنك سورية واملهجر ش.م.م.ع  
 /م الصادر ع  هيئة األوراق واألسواق املالية السورية. 105بقرار رقم  2009

ف   2022حزيران    23  املصرف بتاريخ إدارةم  قبل جملس    2021األول    كانون  31  ف  املنتهيةللسنة    للمصرف  املوحدة  املالية  البياانتمتت املوافقة على  
 .166ف اجتماع  رقم 

 
 تطبيق مةايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملةدلة  - 2

 مةايري حماسبية جديدة ومةدلة سارية املفةول للسنة احلالية  . أ 
ف    2021أول كانون ال اين    تباع املةايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملةدلة التالية واليت أصبحت سارية املفةول للفرتات املالية اليت تبدأ ف أو بةدمت إ

للسنة أو السنوات السابقة، علماً أبن  قد  إعداد القوائم املالية للمصرف، واليت مل تؤ ر بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة ف القوائم املالية  
 يكون هلا   ري على املةاجلـة احملاسبيـة للمةامالت والرتتيبات املستقبلية. 

 إصالح مةيار سةر الفائدة املةياري: 

( ومةيار احملاسبة  9الدويل للتقارير املالية ) ف السنة السابقة، طبق املصرف تةديالت املرحلة األوىل إلصالح مةيار سةر الفائدة )تةديالت على املةيار  
((. تةاجل هذه التةديالت متطلبات حماسبة التحوط احملددة للسماح مبواصلة حماسبة التحوط للتحوطات  7( واملةيار الدويل للتقارير املالية ) 39الدويل )

 وط كنتيجة إلصالح مةيار مةدل الفائدة. املتأ رة خالل فرتة عدم التيق  السابقة يتم تةديل بنود التحوط أو أدوات التح

( ومةيار احملاسبة  9طبق املصرف ف السنة احلالية تةديالت املرحلة ال انية إلصالح مةيار سةر الفائدة )تةديالت على املةايري الدولية للتقارير املالية )
(. إن تطبيق هذه التةديالت ميك   16( واملةيار الدويل للتقارير املالية )4ملالية ) ( واملةيار الدويل للتقارير ا7( واملةيار الدويل للتقارير املالية )39الدويل )

( ألسةار الفائدة املةيارية البديلة )يشار إليها أيضا ابسم " املةدالت اخلالية  IBORاملصرف م  عكس آاثر االنتقال م  سةر االقرتاض بني البنو  )
 حماسبية ال توفر مةلومات مفيدة ملستخدم  القوائم املالية. ( "( دون التسبب ف   ريات  RFRم  املخاطر )

التةديالت أيضا متطلبات إفصاح جديدة على املةيار الدويل للتقارير املالية رقم ) التحوط اليت ختضع لالست نا ات اليت أدخلتها  7تقدم  ( لةالقات 
 (.  9التةديالت على املةيار الدويل للتقارير املالية )
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 إصالح يتطلب  والذي املطلوابت املالية أو للموجودات التةاقدية النقدية التدفقات حتديد أساف ف ابلتغري ابالعرتاف املنشأة تقوم أن تالتةديال  تتطلب

 ملتطلبات حمددة است نا ات يوفر فإن  ذلك، إىل املالية. ابإلضافة املطلوابت أو للموجودات الفةل  الفائدة مةدل حتديث طريق ع  الفائدة مةدل مةيار

 .التحوط حماسبة

  املتةلقة   املشتقة  غري  واملطلوابت املالية  واملوجودات  الةادلة  القيمة  وحتوطات  النقدية  للتدفقات  ابلتةرض  يتةلق  فيما  أولية  دراسة  إبجرا   املصرف  قام

 .املصرف نتائج  على الفائدة  سةر جوهري إلصالح  أ ر يوجد  ال  أن   وتبني 2021عام  بةد   تستحق واليت   البنو  بني  القياسية ابلفائدة

 : 16تةديل على املةيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم - ۲۰۲۱حزيران  30ملا بةد  19امتيازات اإلجيار املتةلقة بكوفيد 

( اليت قدمت إعفا   16)تةديل على املةيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم    19ف الةام السابق، اعتمد املصرف امتيازات االجيار املتةلقة بكوفيد  
يري الدولية إلعداد  ، م  خالل تقدمج وسيلة عملية للمةا19عملياً للمستأجري  ف احملاسبة ع  امتيازات اإلجيار اليت حد ت كنتيجة مباشرة لكوفيد  

أ ر ختفيض ف مدفوعات اإلجيار بشأهنا يؤ ر ف املدفوعات  16التقارير املالية   الةملية متاحة المتيازات اإلجيار حبيث أن أي  . كانت هذه الوسيلة 
 أو قبل ذلك التاريخ.   2021حزيران   30املستحقة أصال ف 

تةديل على املةيار الدويل إلعداد التقارير  ) ۲۰۲۱حزيران  30ملا بةد  19ذات الصلة بكوفيد   ، أصدر جملس املةايري امتيازات اإلجيار2021ف آذار 
 . ۲۰۲۲حزيران  ۳۰( الذي يوسع الوسيلة الةملية لتشمل تطبيق ختفيض مدفوعات اإلجيار املستحقة أصال ف أو قبل 16املالية رقم 

يةد تةديال لةقد اإلجيار. جيب على املستأجر الذي    19كان امتياز اإلجيار املتةلق بكوفيد   الةملية للمستأجر ابختيار عدم تقييم ما إذا الوسيلةتسمح 
والذي يطبق املةيار الدويل إلعداد التقارير املالية    19يقوم هبذا االختيار احتساب أي تغيري ف مدفوعات اإلجيار الناتج ع  امتياز اإلجيار املتةلق بكوفيد  

 مل يك  تةديال لةقد اإلجيار.  كما لو أن التغيري   16رقم 

 وفقط إذا مت استيفا   يع الشروط التالية:  19نطبق الوسيلة الةملية فقط على امتيازات اإلجيار اليت حتدث كنتيجة مباشرة لكوفيد  
قد اإلجيار الذي يسبق  يؤدي التغيري ف مدفوعات اإلجيار إىل تةديل املقابل لةقد اإلجيار الذي يكون إىل حد كبري نفس أو أقل م  مقابل ع •

 التغيري مباشرة 

امتياز اإلجيار يف  هبذا الشرط إذا  ) ۲۰۲۲حزيران  30أي ختفيض ف مدفوعات اإلجيار يؤ ر فقط على املدفوعات املستحقة أصال ف أو قبل  •
 (. ۲۰۲۲حزيران  ۳۰بةد وزايدة مدفوعات اإلجيار اليت متتد إىل ما  ۲۰۲۲حزيران  30أدى إىل ختفيض مدفوعات اإلجيار ف أو قبل 

 ال يوجد تغيري جوهري على شروط وأحكام عقد اإلجيار  •

تأ رة  مل يك  هنالك أي   ري جوهري على اإلفصاحات أو على املبالغ املدرجة ف هذه القوائم املالية حيث مل يك  لدى املصرف أي عقود إجيار م
 ابلتةديل 

 ة الصادرة وغري سارية املفةول بةد: مةايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملةدل  . ب 

 وتفاصيلها املالية القوائم بتاريخ بةد، كما املفةول سارية غري لك   ة،الصادر  أدانه الواردة  واملةدلة  اجلديدة املالية  للتقارير الدولية  املةايري  املصرف  يطبق  مل
 :يل   كما

 للفرتات  املفةول  سارية  واملةد لة  املةايري اجلديدة 
 بةد  أو  ف  تبدأ  اليت  السنوية 

على املةيار يتم    20۲۰( عقود التأمني )مبا ف ذلك تةديالت حزيران  17املةيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( 17تطبيق التةديالت أب ر الدويل للتقارير املالية ) 

وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها  ( مبادئ االعرتاف بةقود التأمني  17حيدد املةيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( عقود التأمني. 4وحيل حمل املةيار الدويل للتقارير املالية )

يتم تطبيق التةديالت أب ر رجة  للفرتات  
السنوية اليت تبدأ ف أو بةد أول كانون  

، ما مل يك  ذلك غري  2023ال اين 
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( منوذجا عاماً، يتم تةديل  لةقود التأمني مع ميزات املشاركة،  17الدويل للتقارير املالية )  املةياريستةرض  
 استيفا  مةايري مةينة ع  طريق  املوصوف على أن  هنج الرسوم املتغرية. يتم تبسيط النموذج الةام إذا مت

 قياف االلتزام ابلتغطية املتبقية ابستخدام هنج ختصيص األقساط. 
النقدية    النموذج يستخدم   التدفقات  م   التأكد  والتوقيت وعدم  املبلغ  لتقدير  احلالية  االفرتاضات  الةام 

فائدة ف السوق و  ري  املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. أيخذ ف االعتبار أسةار ال 
 خيارات وضماانت حامل  الواثئق. 

للتقارير املالية )۲۰۲۰ف حزيران   ( ملةاجلة املخاوف  17، أصدر اجمللس تةديالت على املةيار الدويل 
جل التةديالت اتريخ  ؤ (. ت 17وحتدايت التنفيذ اليت مت حتديدها بةد نشر املةيار الدويل للتقارير املالية )

متضمنا التةديالت( إىل فرتات إعداد التقارير  ( ) ۱۷يل للمةيار الدويل للتقارير املالية رقم )التطبيق األو 
. وف الوقت نفس ، أصدر اجمللس متديدا لإلعفا   2023السنوية اليت تبدأ ف أو بةد أول كانون ال اين  

ى املةايري الدولية إلعداد  )تةديالت عل  ( ۹املؤقت م  تطبيق املةيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )
متدد اتريخ انتها  اإلعفا  ال ابت واملؤقت م  تطبيق املةيار الدويل للتقارير املالية   اليت (( 4التقارير املالية )

إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ ف أو بةد أول كانون ال اين    4ف املةيار الدويل للتقارير املالية    9رقم  
۲۰۲۳ . 

عمل ، وف هذه احلالة يتم تطبيق هنج  
 األ ر الرجة  املةدل أو هنج القيمة الةادلة 

اد التقارير السنوية اليت تطبق فيها  لغرض متطلبات االنتقال، يكون اتريخ التطبيق األويل هو بداية فرتة إعد
 املنشأة املةيار للمرة األوىل، ويكون اتريخ االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريخ التطبيق األويل. 

 

بيع أو مشاركة    (: ۲۸( ومةيار احملاسبة الدويل رقم ) 10تةديالت على املةيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
 املوجودات بني مست مر وشركت  الزميلة أو مشروع  املشرت . 

( وعلى مةيار احملاسبة الدويل رقم 10إن التةديالت اليت أجريت على املةيار الدويل للتقارير املالية رقم )
الزميلة أو م(  ۲۸) املست مر وشركت   بيع أو مسامهة أبصول بني  فيها  اليت يكون  شروع   تةاجل احلاالت 

الناجتة ع  فقدان السيطرة على الشركة   التةديالت حتديداً على أن األرابح أو اخلسائر  املشرت . تنص 
التابةة اليت ال تنطوي على نشاط جتاري ف مةاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشرت  واليت يتم مةاجلتها  

يتم االعرتاف هبا ضم  ربح أو خسارة الشركة األم فقط ف    حماسبيا ابستخدام طريقة حقوق امللكية، 
حدود حصص املست مري  م  غري ذوي الةالقة ف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرت . وابمل ل، فإن  
األرابح واخلسائر الناجتة ع  إعادة قياف االست مارات احملتفظ هبا ف أي شركة اتبةة سابقة )واليت أصبحت  

اسبة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية( يتم االعرتاف هبا ضم   شركة زميلة أو مشروع مشرت  يتم احمل
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط ف حدود حصص املست مري  م  غري ذوي الةالقة ف الشركة  

 الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرت  اجلديد. 

نسمح ابلتطبيق   السراين مل حيدد اتريخ 
 املبكر 

 تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة  - (  1ر احملاسبة الدويل رقم ) تةديالت على مةيا 
تؤ ر فقط على عرض االلتزامات ف قائمة  (  ۱إن التةديالت اليت أجريت على مةيار احملاسبة الدويل رقم )

يرادات  املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعرتاف أبي أصل أو التزام أو إ
تصنيف   أن  التةديالت  توضح  البنود.  تلك  حول  عنها  اإلفصاح  مت  اليت  املةلومات  أو  مصاريف،  أو 
االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة ف هناية فرتة التقرير، وحتدد أن التصنيف  

ات  تطبق التةديالت أب ر رجة  على الفرت 
السنوية اليت تبدأ ف أو بةد أول كانون  

، مع السماح ابلتطبيق  2023ال اين 
 املبكر  
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تسوية االلتزام، كما توضح أن  ال يتأ ر ابلتوقةات حول ما إذا كانت املنشأة ستمارف حقها ف  جيل  
احلقوق تةد قائمة إذا مت االلتزام ابلتةهدات ف هناية فرتة التقرير، وتقدم تةريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا  

 تشري إىل حتويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطرف املقابل. 

 مرجع إلطار املفاهيم  - (  ۳تةديالت على املةيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
  2018حبيث يشري إىل اإلطار املفاهيم  لسنة  (  ۳حتد ث التةديالت املةيار الدويل للتقارير املالية رقم )

إطار سنة  بدالً  م   رقم )1989  املالية  للتقارير  الدويل  املةيار  إىل  أهنا تضيف  يتةلق  (  ۳. كما  متطلباً 
(، وهو تطبق املنشأة املستحوذة مةيار  37اباللتزامات احملددة ضم  نطاق مةيار احملاسبة الدويل رقم )

االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة.  ( لتحديد ما إذا كان هنا  التزام قائم ف اتريخ  37احملاسبة الدويل رقم )
(: الرسوم،  21ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضم  نطاق تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )
( لتحديد  21تطبق أول كانون ال اين املنشأة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )

ح ابلتطبيق املبكر إذا الذي نتج عن  التزام بسداد الضريبة قد وقع حبلول  ما إذا كان احلدث امللزم يسم
 اتريخ االستحواذ. 

بياانً صرحياً أبن املنشاة املستحوذة ال تةرتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ   التةديالت  وأخرياً، تضيف 
 عليها ف اندماج األعمال. 

تسري التةديالت اليت أجريت على  
اندماج األعمال اليت يكون هلا  عمليات 

اتريخ استحواذ ف أو بةد بداية الفرتة  
السنوية األوىل اليت تبدأ ف أو بةد أول  

. يسمح ابلتطبيق  2022كانون ال اين 
املبكر إذا طبقت املنشأة كافة املراجع 

 األخرى احملد ة 

 ( رقم  الدويل  احملاسبة  مةيار  على  املمتلكات  16تةديالت  واملةدات  (  قبل  - واآلالت  املتحصالت 
 االستخدام املقصود. 

ال تسمح التةديالت خبصم أي عائدات انجتة م  بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل  
متاحا لالستخدام م  تكلفة أي بند م  بنود املمتلكات واآلالت واملةدات، أي الةائدات احملققة أ نا   

امل إىل  اإلدارة.  إحضار األصل  اليت تستهدفها  ل  إلجناز األعمال ابلطريقة  الالزمة  التشغيلية  وقع واحلالة 
وابلتايل، تةرتف املنشأة بةائدات تلك املبيةات إىل جانب التكاليف ذات الصلة ضم  الربح أو اخلسارة.  

ح التةديالت أيضا  ( "املخزون“. توض2وتقيس املنشأة تكلفة هذه البنود وفقا ملةيار احملاسبة الدويل رقم )
( ذلك على أن   16مةىن " اختبار ما إذا كان األصل يةمل بشكل سليم“. وحيدد مةيار احملاسبة الدويل )

تقييم ملا إذا كان األدا  القي واملادي لألصل ميك  استخدام  ف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو  
ا بشكل منفصل ف قائمة الدخل الشامل، ينبغ  أن   جريها لآلخري  أو ألغراض إدارية وإذا مل يتم عرضه

تفصح القوائم املالية ع  قيمة الةائدات والتكلفة املدرجة ف الريح أو اخلسارة واليت تتةلق ببنود منتجة  
وليست إحدى خمرجات األنشطة االعتيادية للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضم  تلك الةائدات والتكلفة  

تطبق التةديالت أب ر رجة ، ولك  فقط على بنود املمتلكات واآلالت واملةدات  ف قائمة الدخل الشامل.  
اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية الالزمة هلا إلجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اإلدارة ف  

 لتةديالت للمرة األوىل. أو بةد بداية الفرتة األوىل املةروضة ف القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة ا
ينبغ  على املنشاة االعرتاف ابأل ر الرتاكم  للتطبيق األويل للتةديالت كتةديل على الرصيد االفتتاح   
الفرتة األوىل   تلك  بداية  امللكية، كما هو مالئم( ف  بنود حقوق  بند آخر م   املدورة )أو أي  لألرابح 

 . املةروضة 

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر. 
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الةقود امل قلة  -   37املةايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملةدلة تةديالت على مةيار احملاسبة الدويل رقم  
 تكلفة الوفا  ابلةقد - 

تنص التةديالت أن "تكلفة الوفا " ابلةقد تشمل "التكاليف اليت تتةلق مباشرة ابلةقد". تتكون التكاليف  
رة ابلةقد م  التكاليف اإلضافية للوفا  هبذا الةقد )على سبيل امل ال الةمالة املباشرة أو املواد  املتةلقة مباش

مصاريف   توزيع  امل ال  سبيل  )على  الةقد  بتنفيذ  مباشرة  تتةلق  اليت  األخرى  التكاليف  وتوزيع  املباشرة( 
ةقد(. تطبق التةديالت على  االستهال  ألحد بنود املمتلكات واآلالت واملةدات املستخدمة ف الوفا  ال

الةقود اليت مل تف املنشأة فيها بكافة التزاماهتا كما ف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشأة  
التةديالت للمرة األوىل. ال يتم تةديل أرقام املقارنة، وبدال م  ذلك، يتةني على املنشأة االعرتاف ابأل ر  

مبدئياً كتةديل للرصيد االفتتاح  لألرابح املدورة أو أي بند آخر م  بنود  الرتاكم  لتطبيق التةديالت  
 . حقوق امللكية، كما هو مالئم، ف اتريخ التطبيق األويل 

، مع السماح  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 

(  1رير املالية رقم ) املةيار الدويل للتقا   ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسينات السنوية للمةايري الدولية للتقارير املالية  
 تطبيق املةايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة  - 

يقدم التةديل إعفا  إضافيا للشركة التابةة اليت تصبح أول شركة تطبق التةديل بةد شركتها األم فيما يتةلق  
التابةة اليت تستخدم اإلعفا   ع  فروق الرت ة املرتاكمة. نتيجة هلذا التةديل، ميك  اآلن للشركة  -ابحملاسبة  

( أن ختتار أيضا قياف،  1أ( ضم  املةيار الدويل للتقارير املالية رقم )  16املنصوص علي  ف الفقرة )د.  
فروق الرت ة الرتاكمية جلميع الةمليات األجنبية ابلقيمة الدفرتية اليت سيتم إدراجها ف القوائم املالية للشركة  

تقال الشركة األم إىل تطبيق املةايري الدولية للتقارير املالية، إذا مل يتم إجرا  تةديالت  األم، بنا  على اتريخ ان 
على إجرا ات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماج األعمال اليت استحوذت الشركة األم م  خالهلا على  

دة م  اإلعفا  املنصوص علي   الشركة التابةة. يتاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرت  خيار مما ل ابالستفا
 أ(.   16ف الفقرة )د. 

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 

 (: األدوات املالية  9املةيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
( لتحديد ما إذا كان ينبغ  عدم االعرتاف اباللتزام املايل أو  %10يوضح التةديل أن  عند تطبيق اختبار ) 

سوم املدفوعة أو املستلمة سوا  م  املنشأة )املقرتض( واملقرض، مبا ف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة  الر 
سوا  م  املنشأة أو املقرتض نيابة ع  الغري. يطبق التةديل أب ر مستقبل  على التةديالت واملبادالت اليت  

 األوىل.  حتدث ف أو بةد التاريخ الذي تطبق في  املنشأة التةديل للمرة 

، مع السماح  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 

 : عقود اإلجيار  16املةيار الدويل للتقارير املالية رقم  
 يستبةد التةديل التوضيح املتةلق ابلتةويض ع  التحسينات على أرض مستأجرة. 

 سراين حمدد  اتريخال يوجد 

 الزراعة  -   41مةيار احملاسبة الدويل رقم  
( للمنشآت الستبةاد التدفقات النقدية للضرائب  41يلغ  التةديل متطلب مةيار احملاسبة الدويل رقم )

( مع  41عند قياف القيمة الةادلة. يةمل هذا على موا مة قياف القيمة الةادلة ف مةيار احملاسبة الدويل )
للتق  الدويل  املةيار  )متطلبات  رقم  املالية  النقدية    (، ۱۳ارير  التدفقات  الستخدام  الةادلة،  القيمة  قياف 

املنسقة داخليا ومةدالت اخلصم ومتكني املةد ي  م  حتديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية  
 ومةدالت اخلصم قبل خصم الضرائب أو بةد الضريبة ومةدالت اخلصم ألفضل سةر عادل لقياف القيمة. 

، مع السماح  2022أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 
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يتم تطبيق التةديل أب ر مستقبل ، أي لقياف القيمة الةادلة ف أو بةد التاريخ الذي تقوم في  املنشأة بتطبيق  
 التةديل. 

 ( الدويل  احملاسبة  مةيار  الدولية إلعد 1تةديالت على  للمةايري  املمارسة  املالية وبيان  القوائم  اد  ( عرض 
 اإلفصاح ع  السياسات احملاسبية  - ( إصدار األحكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  مةيار  متطلبات  التةديالت  احملاسبية.  (  ۱تغري  السياسات  ع   ابإلفصاح  يتةلق  فيما 
احملاسبي السياسات  "مبصطلح"  اجلوهرية  احملاسبية  السياسة  مةلومات   " مصطلح  التةديالت  ة  تستبدل 

املةلومات   إليها جنبا إىل جنب  النظر  إذا كان، عند  السياسة احملاسبية مهمة  تةترب مةلومات  اهلامة“. 
األخرى املدرجة ف القوائم املالية للمنشأة م  املتوقع بشكل مةقول أن تؤ ر على القرارات اليت يتخذها  

 ك القوائم املالية. املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض الةامة على أساف تل 

( لتوضيح أن مةلومات السياسة احملاسبية  1كما مت تةديل الفقرات الداعمة ف مةيار احملاسبة الدويل رقم )
" اليت تتةلق ابملةامالت غري املادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها.  

بس جوهرية  احملاسبية  السياسة  مةلومات  تكون  أو  قد  األحداث  أو  الصلة  ذات  املةامالت  طبيةة  بب 
الظروف األخرى، حى لو كانت املبالغ غري جوهرية. ومع ذلك، ليست كل مةلومات السياسة احملاسبية  
املتةلقة ابملةامالت املادية أو األحداث أو الظروف األخرى ه  جوهرية حبد ذاهتا. وضع جملس املةايري  

بات تطبيق "عملية األمهية النسبية املكونة م  أربع خطوات" املوضحة ف  أيضا إرشادات وأم لة لشرح وإ 
 .اخلاص ابملةايري الدولية إلعداد التقارير املالية ( ۲بيان املمارسة )

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر ويتم تطبيق  أب ر رجة .  

(  2ال حتتوي تةديالت بيان املمارسة ) 
املةايري الدولية إلعداد التقارير املالية  على 

 على اتريخ سراين أو متطلبات انتقالية. 

 ( الدويل  احملاسبة  مةيار  على  احملاسبية  - (  8تةديالت  التقديرات  ف  والتغيريات  احملاسبية،  السياسات 
 تةريف التقديرات احملاسبية - واألخطا   

ف التغيري ف التقديرات احملاسبية. مبوجب التةريف  تستبدل التةديالت تةريف التقديرات احملاسبية بتةري
اجلديد، فإن التقديرات احملاسبية ه  " املبالغ النقدية ف القوائم املالية اليت ختضع لةدم التأكد م  القياف".  
مت حذف تةريف التغيري ف التقديرات احملاسبية. ومع ذلك، احتفظ اجمللس مبفهوم التغيريات ف التقديرات  

 سبية ف املةيار مع التوضيحات التالية:  احملا

 ال يةترب التغيري ف التقدير احملاسيب الناتج ع  مةلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاً خلطأ.  •

احملاسيب ه    • التقدير  لتطوير  املستخدم  القياف  أسلوب  أو  املدخالت  أحد  التغيري ف  إن   ريات 
 تك  انجتة ع  تصحيح أخطا  الفرتة السابقة. تغيريات ف التقديرات احملاسبية إذا مل 

(، املصاحب  8( إىل اإلرشادات اخلاصة بتنفيذ مةيار احملاسبة الدويل )5و 4أضاف اجمللس م الني ) •
 ( ألن  قد يسبب ارتباكا ف ضو  التةديالت. 3للمةيار. حذف اجمللس م االً واحداً )م ال 

، مع السماح  2023أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 

الضرائب املؤجلة املتةلقة ابألصول وااللتزامات  - ( الضرائب  12تةديالت على مةيار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة ع  مةاملة واحدة  

تقدم التةديالت است نا  آخر م  اإلعفا  م  االعرتاف األويل. مبوجب التةديالت، ال تطبق املنشأة إعفا   
ت اليت تؤدي إىل فروق مؤقتة ومتساوية خاضةة للضريبة وقابلة للخصم. اعتمادا  االعرتاف األويل للمةامال

على قانون الضرائب املةمول ب ، قد تنشأ الفروق املؤقتة اخلاضةة للضريبة واملقتطةة عند االعرتاف األويل  
ضع للضريبة على  أبصل والتزام ف مةاملة ال مت ل اندماج أعمال وال تؤ ر على الربح احملاسيب أو الربح اخلا 

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلتطبيق املبكر 
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سبيل امل ال، قد ينشأ هذا عند االعرتاف ابلتزام عقد اإلجيار وما يقابل  م  حق استخدام األصل بتطبيق  
ف اتريخ بد  عقد اإلجيار. بةد التةديالت على مةيار احملاسبة    16املةيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  

اف ابملوجودات واملطلوابت الضريبة املؤجلة ذات الصلة، مع يتةني على املنشأة االعرت   (، ۱۲الدويل رقم )
يضيف  (. ۱۲إدراج أي أصل ضرييب مؤجل خيضع ملةايري االسرتداد الواردة ف مةيار احملاسبة الدويل رقم )

الذي يوضح كيفية تطبيق التةديالت. تنطبق  (  ۱۲اجمللس أيضا م ااًل توضيحيا ملةيار احملاسبة الدويل رقم )
ت على املةامالت اليت حتدث ف أو بةد بداية أول فرتة مقارنة مةروضة. ابإلضافة إىل ذلك، ف  التةديال

 بداية أقرب فرتة مقارنة، تةرتف املنشأة مبا يل : 
  ف   ميك   للضريبة  خاضع  ربح  توفر   احملتمل  م   في   يكون  الذي  احلد   إىل)   مؤجلة  ضريبية  موجودات  •

  القابلة   املؤقتة   الفروق   جلميع   مؤجل   ضرييب   والتزام (  للخصم   القابل   املؤقت   الفرق   استخدام   مقابل  
 : يل  مبا  املرتبطة للضريبة   واخلاضةة للخصم

 ق استخدام املوجودات والتزامات اإلجيار. ح -
التشغيل واالستةادة واملطلوابت املما لة واملبالغ املقابلة املةرتف هبا كجز  م  تكلفة   - إيقاف 

 األصل ذي الصلة 
األ ر الرتاكم  للتطبيق األويل للتةديالت كتةديل للرصيد االفتتاح  لألرابح املدورة )أو أي مكون   •

 آخر م  حقوق امللكية، حسب االقتضا ( ف ذلك التاريخ. 
ف القوائم املالية للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه املةايري والتفسريات  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املةايري والتفسريات والتةديالت اجلديدة  

 .والتةديالت اجلديدة قد ال يكون هلا أي   ري جوهري على القوائم املالية للمصرف ف فرتة التطبيق األويل 
 

 
   احملاسبية   السياسات  -   3

 البياانت املالية   إعداد أسس  

 والتسليف. البياانت املالية للمصرف وفقاً للمةايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتةليمات وقرارات جملس النقد مت إعداد 
 تظهر البياانت املالية املوحدة ابللرية السورية )ل.ف.(، وه  الةملة التشغيلية للمصرف، وعملة االقتصاد.

 ساسية ه  مدرجة أدانه: األإن السياسات احملاسبية 

 : التوحيد  أسس - (أ )

. يتم حتقيق السيطرة عندما  2021  كانون األول   31املالية للمصرف وشركت  التابةة )"اجملموعة"( كما ف    البياانت املالية املوحدة على    البياانت تشتمل  
حكم ابجلهة املست مر  يكون للمجموعة حقوق م  الةوائد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املست مر فيها وهلا قدرة التأ ري على هذه الةوائد م  خالل سلطة الت

 فيها.  
 ة: تسيطر اجملموعة ابلتحديد على اجلهة املست مر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى اجملموع 

 سلطة حتكم ابجلهة املست مر فيها )احلقوق القائمة اليت تةطيها القدرة على توجي  األنشطة املتةلقة ابجلهة املست مر فيها(.  •
 حقوق م  الةوائد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املست مر فيها.  •
 عوائدها. القدرة على استخدام سلطتها على اجلهة املست مر فيها لتؤ ر على  •
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أ غلبية  م  املفرتض أن احلصول على أغلبية حقوق التصويت يؤدي إىل السيطرة، لك  تقوم اجملموعة بتأييد هذه الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة 
يم ما إذا كان لدى اجملموعة  األصوات أو احلقوق املما لة ف اجلهة املست مر فيها،  خذ اجملموعة بةني االعتبار  يع احلقائق والظروف ذات الصلة ف تقي

 سلطة التحكم ف اجلهة املست مر فيها، مبا ف ذلك: 
 الرتتيبات التةاقدية مع أصحاب األصوات األخرى ف اجلهة املست مر فيها.  •
 احلقوق الناشئة ع  ترتيبات تةاقدية أخرى.  •
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.  •

سيطرهتا على اجلهة املست مر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هنا  تغيريات ف واحد أو أك ر م  الةناصر ال ال ة  تقوم اجملموعة إبعادة تقييم 
.  الشركة التابةةللسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابةة عندما حتصل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابةة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على  

ف بيان الدخل الشامل املوحد م  اتريخ اكتساب  سنة  ة املقتناة أو املستبةدة خالل التدرج املوجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف للشركة التابة 
 اجملموعة السيطرة حى اتريخ توقف اجملموعة ع  السيطرة على الشركة التابةة. 

ة غري املسيطرة(، حى  هلدخل الشامل األخرى ملسامه  الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق االقلية )اجلتةود األرابح أو اخلسائر وكل عنصر م  عناصر ا
ة غري املسيطرة(. عند الضرورة، يتم إجرا  تةديالت على البياانت املالية للشركات التابةة جلةل  هقلية )اجللو كان هذا يؤدي إىل عجز ف أرصدة حقوق األ

 شى مع السياسات احملاسبية للمجموعة. سياساهتا احملاسبية تتما
 لتوحيد. يتم حذف  يع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة ع  عمليات ضم  اجملموعة عند ا

 الةمالت األجنبية  ( ب)
املوحدة )عمالت أجنبية( يتم تســــــــجيلها على أســــــــاف أســــــــةار القطع الســــــــائدة بتواريخ الةمليات.    البياانت املاليةإن الةمليات بةمالت غري عملة إعداد  

حيث بلغ    ايل املوحدبتاريخ كل بيان وضــع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية ابلةمالت األجنبية على أســاف أســةار القطع الســائدة بتاريخ بيان الوضــع امل
.  ( 2020كانون األول    31  كما ف  لرية ســـورية للدوالر األمريك   1.256)مقابل    2021كانون األول  31كما ف    رية ســـورية للدوالر األمريك ل  2.512

ســـةار القطع الســـائدة ف التاريخ الذي مت في  حتديد أن البنود غري املالية ابلةمالت األجنبية املســـجلة على أســـاف القيمة الةادلة يةاد حتويلها على أســـاف  إ
 ال يةاد حتويلها. أجنبيةكلفة التارخيية بةملة تن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساف الإالقيمة الةادلة. 

ددة فروقات القطع ف األرابح أو اخلســـــــــائر ف الفرتة اليت نشـــــــــأت فيها، ابســـــــــت نا  فروقات القطع على الةمليات املنفذة بقصـــــــــد التحو ط ملخاطر حم  يدتق
املتوقع تسـديدها يتم مدينة مطلوبة م  أو دائنة متوجبة إىل نشـاط أجنيب م  غري املقرر أو    بةمالت أجنبية وفروقات القطع على بنــــــــــــــــود مالية مت ل أرصـدة

وم  مث تقيد ف الدخل عند التفرغ ع    لكية،ظهارها ف حســـــاب فروقات حتويل عمالت أجنبية ضـــــم  حقوق املإتســـــجيلها ف الدخل الشـــــامل اآلخر و 
 صاف املسامهة.

 األدوات املالية  )ج( 
 .ف األحكام التةاقدية لألداة املصرف طرفاً  صبحياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُةرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية ف 

ــدار املوجودات املالية    تُقاف املوجودات واملطلوابت املالية املةرتف هبا مبدئياً  ــرة ابقتنا  أو إصـ ــاف تكاليف املةامالت املتةلقة مباشـ ابلقيمة الةادلة. كما ُتضـ
( إىل القيمـة الةـادلـة للموجودات املـاليـة أو األرابح أو اخلســـــــــــــــائرابلقيمـة الةـادلـة م  خالل واملطلوابت املـاليـة )خبالف املوجودات املـاليـة واملطلوابت املـاليـة  

األويل. كما تُ بت تكاليف املةاملة املتةلقة مباشـرة ابقتنا  موجودات مالية أو مطلوابت   االعرتافاملطلوابت املالية، أو تطرح منها، حسـب اإلقتضـا ، عند  
 .مباشرة ف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرابحا مالية ابلقيمة الةادلة م  خالل

 :ةاجل هذا الفرق حماسبياً على النحو التايلياألويل، فإن املصرف  االعرتافإذا كان سةر املةاملة خيتلف ع  القيمة الةادلة عند 
إذا مت إ بات القيمة الةادلة بسةر حمدد ف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متما لة أو بناً  على أسلوب تقييم يستخدم فقط بياانت   •

 اليوم األول(؛ منذ األويل )أي ربح أو خسارة  االعرتافم  أسواق ميك  مالحظتها، فإن  يُةرتف ابلفرق ف الربح أو اخلسارة عند 

اليوم األول م  خالل    منذ  يل ربح أو خسارةسج خرى، تُةدل القيمة الةادلة لتتماشى مع سةر املةاملة )أي أن  سيتم تف  يع احلاالت األ •
 (. االلتزامتضمين  / تضمينها ف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو 
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، فقط إىل احلد الذي ينشــــأ في  ع  تغيري ف عامل  منطق   الربح أو اخلســــارة املؤجلة إىل الربح أو اخلســــارة على أســــاف  تســــجيلعرتاف األويل، يتم  بةد اال
 .االلتزام)مبا ف ذلك الوقت( أيخذه املشاركون ف السوق بةني االعتبار عند تسةري األصل أو 

 املوجودات املالية 
املالية مبوجب عقد تتطلب شــروط  تســليم األصــل املايل تُ بت  يع املوجودات املالية ويةرتف هبا ف اتريخ املتاجرة حيث يكون شــرا  أو بيع أحد األصــول  

املالية املصــــنفة على ضــــم  اإلطار الزمي احملدد م  الســــوق املةي، ويقاف مبدئياً ابلقيمة الةادلة ابإلضــــافة إىل تكاليف املةاملة، ابســــت نا  تلك املوجودات  
 بت تكاليف املةامالت املتةلقة مباشــرة ابقتنا  موجودات مالية مصــنفة ابلقيمة  (. كما تُ FVTPLأســاف القيمة الةادلة م  خالل األرابح أو اخلســائر )

 .الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة مباشرة ف الربح أو اخلسارة

طفأة أو القيمة الةادلة على كلفة املتالحقاً ابل  (9)رقم املالية    للتقاريرجيب قياف  يع املوجودات املالية املةرتف هبا واليت تقع ضــــــــم  نطاق املةيار الدويل  
 :أساف منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التةاقدية للموجودات املالية. وعلى وج  التحديد

وعات  تقاف أدوات الدي  احملتفظ هبا ف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التةاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تةاقدية ه  فقط مدف •
 و  املطفأة؛الحقاً ابلتكلفة   (SPPI) القائماملبلغ األصل  والفائدة على املبلغ األصل  

 هدفها حتصيل التدفقات النقدية التةاقدية وبيع أدوات الدي ، واليت هلا تدفقات نقدية تةاقدية ه تقاف أدوات الدي  احملتفظ هبا ف منوذج أعمال  •

 ( الحقاً ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و SPPIمدفوعات املبلغ األصل  والفائدة على املبلغ األصل  القائم )

ألسهم بةد ذلك ابلقيمة  اتُقاف  يع أدوات الدي  األخرى )م ل أدوات الدي  اليت تدار على أساف القيمة الةادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واست مارات   •
 .الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة

 :على أساف كل أصل على حدة ةاملالي ابملوجوداتختيار / التةيني غري القابل لإللغا  بةد االعرتاف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجرا  اال
حمتمل    العتبارجيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغا  إدراج التغيريات الالحقة ف القيمة الةادلة الست مار أسهم غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو   •

 الدخل الشامل اآلخر؛ و ف (، IFRS 3)  3الدويل للتقارير املالية رقم  وذ ف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املةيار حستمةرتف ب  م  امل

  ( FVTOCIالقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر )   كلفة املطفأة أو مةايريتجيوز للمصرف تةيني أداة دي  غري قابلة لإللغا  تتوافق مع ال •
خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليل  بشكل كبري )يشار إلي  خبيار  اتم قياسها ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو  ي كما  

 .القيمة الةادلة(

 كلفة املطفأة أو ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر تأدوات الدي  ابل  )د( 

لتصــــــنيف األصــــــل املايل. كما حيدد املصــــــرف مناذج الةمل على مســــــتوى يةكس كيفية إدارة   أســــــاســــــياً   إلدارة األصــــــول املالية أمراً يةترب تقييم مناذج الةمل  
لتحقيق هدف أعمال مةني. ال يةتمد منوذج الةمل اخلاص ابملصــرف على نوااي اإلدارة فيما يتةلق أبداة فردية، وابلتايل يقيم    جمموعات األصــول املالية مةاً 

 .وذج الةمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساف كل أداة على حدةمن

لنقدية. حتدد لدى املصــــــــرف أك ر م  منوذج أعمال واحد إلدارة أدوات  املالية اليت تةكس كيفية إدارة املصــــــــرف ألصــــــــول  املالية م  أجل توليد التدفقات ا
 .ع  حتصيل التدفقات النقدية التةاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج

، يُةاد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة املةرتف هبا  (FVTOCI)ر  اآلخعندما ُتســتبةد أداة الدي  املقاســة ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشــامل  
على أهنا مقاسة    ةلربح أو اخلسارة. وعلى النقيض م  ذلك، وخبصوص االست مار ف األسهم املةينم  حقوق امللكية إىل ا  سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر

إىل الربح    الحقاً   ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشـــامل اآلخر، ال يةاد تصـــنيف الربح / اخلســـارة املرتاكمة املةرتف هبا ســـابقاً ف الدخل الشـــامل اآلخر
 .وق امللكيةأو اخلسارة ولك  حتول ضم  حق

 .كلفة املطفأة أو ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينتختضع أدوات الدي  اليت تقاف الحقاً ابل
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  خالل  القيمة الةادلة م  كلفة املطفأة أو مةايريتف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصرف خيار القيمة الةادلة وكذلك حدد أدوات الدي  اليت تف  ابل
 (.FVTPL) ئرأو اخلسا رابحاأل ( كما مت قياسها ابلقيمة الةادلة م  خاللFVTOCI)الدخل الشامل اآلخر 

 ر ئأو اخلسا رابح املوجودات املالية ابلقيمة الةادلة م  خالل األ

 :ه  (FVTPL) ئر أو اخلسا رابح املوجودات املالية ابلقيمة الةادلة م  خالل األ

 و/و أ؛ (SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصل  والفائدة على املبلغ األصل  ) التدفقات النقدية التةاقدية اليت ال تكوناملوجودات ذات  •

 أو  وبيةها؛ املوجودات احملتفظ هبا ف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التةاقدية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخدام خيار القيمة الةادلة ئر أو اخلسا رابح م  خالل األ  املوجودات احملددة ابلقيمة الةادلة •

 ف الربح أو اخلسارة.  لقيافإعادة ا  انجتة ع   خسائرأرابح أو  أبية   عرتافالةادلة، مع اال ابلقيمة  تقاف هذه املوجودات

 إعادة التصنيف 

. تسري متطلبات التصنيف والقياف  املالية املتأ رة  املوجودات  تصنيف، فإن  يةاد  مبوجودات ماليةتفظ مبوجب  املصرف  حيي  الذ  تغري منوذج األعمالإذا  
اليت تةقب التغيري ف منوذج األعمال والذي ينتج عن  إعادة تصنيف    م  اليوم األول م  فرتة التقرير األويل  اً املتةلقة ابلفئة اجلديدة أب ر مستقبل  اعتبار 

 لمصرف.  لاألصول املالية 
 ملوجودات املالية تدين قيمة ا

 خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقةة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاف ابلقيمة الةادلة م  خالل األرابح أو اخلسائر:يستدر  املصرف 

 .مصارفالقروض والسلف لل •

 قروض ودفةات مقدمة للةمال .  •

 مدينون مبوجب قبوالت.  •

 أوراق است مار الديون.  •

 التزامات القروض الصادرة.   •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .ال يتم إ بات خسارة تدين القيمة ف است مارات األسهم

  خســــائر اإلئتمان عتبارها بشــــكل منفصــــل أدانه(، جيب قيافا)اليت يتم   (POCI) ابســــت نا  املوجودات املالية املشــــرتاة أو الناشــــئة ذات التدين االئتماين
 :م  خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقةة

مدى احلياة الناجتة ع  تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية   خسارة ائتمانية متوقةة شهراً، أي  12خسارة ائتمانية متوقةة ملدة   •
 أو  (؛ 1بةد اتريخ اإلبالغ، )يشار إليها ف املرحلة  شهراً   12اليت ميك  حتقيقها ف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج ع   يع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى عمر   خسارة ائتمانية متوقةة  خسارة ائتمانية متوقةة ملدى احلياة، أي •
 .(3واملرحلة   2األداة املالية )املشار إليها ف املرحلة 

ية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــــــكل كبري منذ االعرتاف للخســــــارة االئتمانية املتوقةة على مدى احلياة لألداة املال  تكوي  مؤونةجيب  
 . شهراً  12اخلسارة االئتمانية املتوقةة ملدة  مببلغ يةادل اخلسارة االئتمانية املتوقةة األويل. وخبصوص  يع األدوات املالية األخرى، تقاف

تمالية للقيمة احلالية خلســـــــــائر االئتمان، وتقاف على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية  حاخلســـــــــائر االئتمانية املتوقةة ه  تقدير مرجح ابالإن  
توقع املصـرف تلقيها واليت تنشـأ م  ترجيح عدة سـيناريوهات اقتصـادية مسـتقبلية، خمصـومة وفقاً  ياملسـتحقة للمصـرف مبوجب الةقد والتدفقات النقدية اليت  

 .ألصلل ليةلسةر الفائدة الفة
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ه  الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التةاقدية املستحقة   اخلسارة االئتمانية املتوقةة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •
 و  القرض؛ توقع املصرف تلقيها ف حالة السحب م  ي للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

  لتسديد حامل أداة الدي  املضمونة انقصاً   ه  الفرق بني املدفوعات املتوقةة  اخلسارة االئتمانية املتوقةة خبصوص عقود الضمان املايل، فإن  •
 .توقع املصرف استالمها م  املالك أو املدي  أو أي طرف آخري أي مبالغ 

على أسـاف فردي، أو على أسـاف  اع  حملافظ القروض اليت تتقاسـم خصـائص خماطر اقتصـادية مما لة. ويسـتند   يقيس املصـرف اخلسـارة االئتمانية املتوقةة
ة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقةة لألصـل ابسـتخدام سـةر الفائدة الفةال األصـل  لألصـل، بصـرف النظر عما إذا كان يُقاف  قياف بدل اخلسـار 

 .على أساف فردي أو على أساف  اع 

 ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

. ويشــــار  للموجودات املاليةائتمانياً عند وقوع حدث أو أك ر ل    ري ضــــار على التدفقات النقدية املســــتقبلية املقدرة   ةاملالي  وجوداتحيصــــل "التدين" ف امل
 :. تشمل األدلة على التدين االئتماين بياانت ميك  مالحظتها حول األحداث التالية3إىل املوجودات املالية ذات التدين االئتماين كموجودات املرحلة 

 أو  املصدر؛ لية كبرية للمقرتض أو صةوبة ما  •

 أو   املتأخر؛خرق للةقد م ل احلدث االفرتاض  أو  •

 أو   تنازاًل؛، ألسباب اقتصادية أو تةاقدية تتةلق ابلصةوبة املالية للمقرتض،  قيام املصرف مبنح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفا  سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصةوابت  •

 .شرا  أصل مايل بسةر خمفض ختفيضاً كبرياً يةكس خسائر االئتمان املتكبدة •

ت  إىل موجودات ذا   األصـــول املالية  ولوبداًل م  ذلك، قد يتســـبب التأ ري املشـــرت  لةدة أحداث ف حت،  حتديد حدث منفرد  يقوم املصـــرف وف حال تةذر
  القيمةأو    املطفأة  ابلتكلفة  ةاملقاســـ  املوجودات املالية  اليت مت ل  لدي قد حصـــل تدين ائتماين ألدوات ا  نما إذا کايقوم املصـــرف بتقييم  .  قيمة ائتمانية متدنية

ــامل اآلخر  م الةادلة   ــياديةئتماين ف أدوات  اما إذا کان هنا  تدين    لتقييم.  تقرير  كل  اتريخف   (FVTOCI) خالل الدخل الشـــــــــ والةائدة    الدي  الســـــــــ
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل م لللشركات، يةترب املصرف 

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً  

ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند االعرتاف    ( بطريقة خمتلفة نظراً POCIاملتدنية ائتمانياً )يتم التةامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة  
مخصص خسارة،  األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدر  املصرف  يع التغريات ف اخلسارة االئتمانية املتوقةة على مدى احلياة منذ االعرتاف األويل ك

 .هذه األصول إىل حتقيق مكاسب تدين القيمة  وتستدر  أي تغيريات ف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب مل ل 
 التخلف ع  السداد 

ياف قيمة اخلسارة يُةترب تةريف التخلف ع  السداد أمراً ف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوقةة. يستخدم تةريف التخلف ع  السداد ف ق
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف ع  السداد هو    12ملدة  تند إىل اخلسارة االئتمانية املتوقةة االئتمانية املتوقةة وف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يس 

وحتديد الزايدة الكبرية ف خماطر   اخلسائر االئتمانية املتوقةة اليت تؤ ر على كل م  قياف ؛(Probability of Default)أحد مكوانت نسبة احتمال التة ر  
 .االئتمان 
 :املصرف ما يل  مب ابة حدث ختلف ع  السداديةترب 
 يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مهم إىل املصرف؛ أو  90ختلف املقرتض ع  السداد ألك ر م   •
 .م  غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامات  االئتمانية للمصرف ابلكامل  •

ُيصمم تةريف التخلف ع  السداد بشكل مناسب ليةكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة م  األصول. وتةترب السحوابت على تسهيالت ائتمانية  
 .مستحقة الدفع مبجرد إنتها  الةميل حداً حمدداً أو مت إعالم  حبد أصغر م  املبلغ احلايل غري املسدد
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م  أن يدفع املقرتض التزام  االئتماين، أيخذ املصرف ف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتةتمد املةلومات اليت تقي    عند تقييم ما إذا كان م  غري احملتمل
زئة. إن  على نوع األصل، وعلى سبيل امل ال ف اإلقراض املؤسس ، فإن املؤشر النوع  املستخدم هو خرق الةهود، وهو أمر غري مناسب لإلقراض ابلتج 

  لكمية، م ل التأخر ف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذات ، ه  مدخالت رئيسية ف هذا التحليل. كما يستخدم املصرف مصادر املؤشرات ا
 مةلومات متنوعة لتقييم التخلف ع  السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يتم احلصول عليها م  مصادر خارجية.  

 ن الزايدة الكبرية ف خماطر االئتما
القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هنا  زايدة    يراقب املصرف  يع املوجودات املالية وإلتزامات 

أساف اخلسارة  كبرية ف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هنا  زايدة كبرية ف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسارة على  
 .شهراً  12مدى احلياة بداًل م   االئتمانية املتوقةة 

اطر حدوث التخلف ف  عند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفةت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاف األويل، يقوم املصرف مبقارنة خم
مع وجود خطر حدوث ختلف ع  السداد كان متوقةاً لفرتة االستحقاق  السداد على األداة املالية ف اتريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبق  لألداة  

 م  املةلومات الكمية والنوعية  املتبقية ف اتريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة. عند إجرا  هذا التقييم، أيخذ املصرف ابالعتبار كالً 
ك اخلربة التارخيية واملةلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر ل ، بناً  على اخلربة التارخيية للمصرف  اليت تكون مةقولة وقابلة للدعم، مبا ف ذل

 وتقييم اخلبري االئتماين مبا ف ذلك املةلومات املستقبلية. 
 املالية  وجودات تةديل واستبةاد امل

أو تُةدل بطريقة أخرى بني   للموجودات املالية عند إعادة التفاوض على الشروط التةاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املالية حيدث التةديل ف 
مستقبل . ابإلضافة    االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل. يؤ ر التةديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التةاقدية سوا  على الفور أو ف اتريخ

النقدية على الفور  لك، سيشكل إدخال أو تةديل املوا يق القائمة لقرض قائم تةدياًل حى إذا مل تؤ ر هذه املوا يق اجلديدة أو املةدلة بةد على التدفقات  لذ
دة مةدل الفائدة الذي ينشأ عندما  سبيل امل ال التغيري ف زاي  )علىعلى ما إذا كان املي اق مستوفياً أم ال    ولكنها قد تؤ ر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .يتم خرق املوا يق(
لسياسة املصرف، يؤدي التةديل إىل عدم االعرتاف    اً عرتاف. ووفققيم املصرف ما إذا كان هذا التةديل يؤدي إىل إلغا  االي، املوجودات املالية عند تةديل  

 عندما ينتج عن  اختالف كبري ف الشروط.  
صل املايل فقط عندما تنته  صالحية احلقوق التةاقدية للتدفقات النقدية لألصل )مبا ف ذلك انتها  الصالحية الناجتة ع   عرتاف ابأل يلغ  املصرف اال

تفظ بكافة  حيرف أو  التةديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري(، أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول املص 
م املرتبط ابملبالغ  خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمر ف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يةرتف حبصت  احملتفظ هبا ف األصل وااللتزا

  قر أيضاً يابألصل املايل و   ضطر لدفةها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر ف اإلعرتافياليت قد  
 .قرتاض مضمون للةائدات املستلمةاب

وجمموع اإلعتبار املستلم واملدي  واألرابح/ اخلسائر    لموجوداتابلكامل، فإن  يُةرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل   ابملوجودات املاليةعند إلغا  اإلعرتاف  
م    مت ف حقوق امللكية ف الربح أو اخلسارة، إبست نا  االست مار ف األسهم احملددة ابلقيمة الةادلةاكتر املرتاكمة اليت مت إ باهتا ف الدخل الشامل اآلخر و 

ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو    ، حيث ال تصنف األرابح / اخلسائر املرتاكمة املةرتف هبا سابقاً (FVTOCI)  خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .اخلسارة

(، فإن املصرف  ة احملول  ملوجودات خبالف ابلكامل )على سبيل امل ال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شرا  جز  م  ا  ابملوجودات املالية عرتاف  عند إلغا  اال
ةرتف ب  على أساف القيم الةادلة  يةد  يدرج  كتحسني مستمر واجلز  الذي مل يل زاي بني اجلز  الذي ما   للموجودات املاليةخيصص القيمة الدفرتية السابقة  

املستلم للجز  الذي    النسبية لتلك األجزا  ف اتريخ التحويل. يتم إ بات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجز  الذي مل يةد مةرتف ب  وجمموع اإلعتبار 
ألرابح / اخلسائر املرتاكمة  اية ُخصصت ل  واعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ف الربح أو اخلسارة. يتم توزيع  مل يةد مةرتف ب  وأي أرابح / خسائر تراكم
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بية لتلك األجزا .  اليت اعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز  الذي ما يزال يةرتف ب  واجلز  الذي مل يةد يُةرتف ب  على أساف القيم الةادلة النس
هذا على االست مارات ف األسهم احملددة كمقاسة ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يةاد تصنيف األرابح / اخلسائر  ال ينطبق  

 .ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة املرتاكمة املةرتف هبا سابقاً 
 الشطب

توقةات مةقولة السرتداد املوجودات املالية )إما ف جمملها أو ف جز  منها(. هذه ه     يتم شطب القروض وأوراق الدي  عندما ال يكون لدى املصرف
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضةة للشطب. مي ل الشطب      احلالة عندما يقرر املصرف أبن 

الستةانة ابلقوانني والتةليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمم املدينة املستحقة على املوجودات املالية املشطوبة  ف حال قام املصرف ابحدث إلغا  اإلعرتاف،  
 فإن  يتم قيدها ف بيان الدخل عند اسرتدادها. 

 املايل  الوضع ف بيان  عرض خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقةة

 :املايل كما يل   وضع ف بيان ال  املتوقةةيتم عرض خمصصات اخلسائر االئتمانية 

 كلفة املطفأة: كاستقطاع م  القيمة الدفرتية اإل الية لألصول؛ تللموجودات املالية املقاسة ابل •
ال يتم إ بات خمصص خسارة ف بيان الوضع املايل   (FVTOCI) :ألدوات الدي  اليت تقاف ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر •

لقيمة  حيث أن القيمة الدفرتية ه  ابلقيمة الةادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة كجز  م  مبلغ إعادة التقييم ف التغري املرتاكم ف ا 
 وراق مالية؛ أالةادلة الست مارات ف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص؛ و  •
على مكون التزام القرض  اخلسارة االئتمانية املتوقةة عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال ميك  للمصرف حتديد •

بشكل منفصل ع  تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكال املكونني. يُةرض املبلغ اجملمع كخصم م   
 .الدفرتية اإل الية للمكون املسحوب. تُةرض أي زايدة ف خمصص اخلسارة ع  املبلغ اإل ايل للمكون املسحوب كمخصص القيمة 

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية  )ه( 

 .تصنف أدوات الدي  وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التةاقدي

ط قد تكون  إن املطلوابت املالية ه  التزام تةاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون املصرف  حيث يك  ات شتقاملغري    م    دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقد أب غري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويت  أو رمبا يتم تسويت   

كون ملزم بتسليم عدد متغري م  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ب ، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أو ميك  تسويتها  يملزم أو قد 
 .خبالف تبادل مبلغ حمدد م  النقد )أو أصل مايل آخر( لةدد حمدد م  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف

 مللكية أدوات حقوق ا

يُةرتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة ع  املصرف    .متبقية ف موجودات املنشأة بةد خصم  يع مطلوابهتا حصةأداة حقوق امللكية ه  أي عقد ي بت  
 .وفقاً للةوائد املستلمة، بةد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة 

/ خسارة ف الربح أو اخلسارة عند   ربح يُةرتف إبعادة شرا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختصم مباشرة ف حقوق املسامهني. ال يتم إ بات أي  
 .شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف 

 أدوات مركبة 

ملضمون   بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً صرف األوراق القابلة للتحويل( الصادرة م  املتصنف األجزا  املكونة لألدوات املركبة )م ل 
اثبت أو أصل    الرتتيبات التةاقدية وتةريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويت  م  خالل تبديل مبلغ نقدي

 .هو أداة حقوق ملكية صرف وات حقوق امللكية اخلاصة ابمل مايل آخر بةدد حمدد م  أد 
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يل. وف حالة وجود  ف اتريخ اإلصدار، تُقدر القيمة الةادلة ملكون املطلوابت ابستخدام مةدل الفائدة السائد ف سوق األدوات املما لة غري القابلة للتحو 
ت املالية على أساف التكلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفائدة الفةالة حى إطفائها  مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسجل ابق  املطلواب

 .عند التحويل أو ف اتريخ استحقاق األداة

 املطلوابت املالية 
 ."" أو "املطلوابت املالية األخرىئرأو اخلسا   رابحُتصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة الةادلة م  خالل األ

 املطلوابت املالية ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة 

الحقاً    (FVTPL)  يتم قياف االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أهنا ابلقيمة الةادلة م  خالل األرابح أو اخلسائر
 ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفائدة الفةلية. 

 . (FVTPL)عندما يتم االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يتم تةيينها على أهنا  (FVTPL)يف املطلوابت املالية على أهنا يتم تصن 
لقيمة    دمج األعمال اب ميك  حتديد اإللتزام املايل خبالف االلتزام املايل احملتفظ ب  لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميك  أن يدفة  مشرتي كجز  م 

 :( عند االعرتاف األويل إذاFVTPLالةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة )
 أو  لذلك؛ كان هذا التةيني يلغ  أو يقلل بشكل كبري م  عدم تناسق القياف أو االعرتاف الذي قد ينشأ خالفاً  •
  ها على أساف القيمة الةادلة، وفقاً ؤ م  جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا  كان اإللتزام املايل يُشكل جز اً  •

 ، على هذا األساف؛ أو  إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االست مار املو ق للمصرف، وكانت املةلومات املتةلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً 
بةقد    9رقم  م  عقد حيتوي على مشتق واحد أو أك ر م  املشتقات، ويسمح املةيار الدويل للتقارير املالية    اً يل يشكل جز إذا كان اإللتزام املا  •

 (.  FVTPL(هجني ابلكامل )املركب( ليتم حتديده ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة 

 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية  )و( 
ابت املالية وتظهر ف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون هنا  حق قانوين لةمل ذلك أو عندما ينوي املصرف  تقاص املوجودات واملطلو 

 إما القيام ابلتسوية على أساف صاف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزام . 

 القيمة الةادلة  )ز( 
أو دفة  لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني ف السوق ف اتريخ  صل  السةر الذي ميك  احلصول علي  م  بيع األن القيمـة الةادلة ه   إ

 القياف. 
ملية تسةري  االعتبار عند ع  بةنيخذها  أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني ف السوق أبصل  والتزام مةني استناداً إىل خصائص األصل  يتم قياف القيمة الةادلة أل 

 . األصل أو االلتزام ف اتريخ القياف

خذ بةني االعتبار قدرة متشار  ف السوق على انتاج منافع اقتصادية م  خالل التوظيفات الفضلى لألصل  ية ابأللغري املاصول  لة لأل د يتم قياف القيمة الةا
 . صل أو م  خالل بية  ملتشار  آخر ف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لأل 

يقوم املصرف ابعتماد تقنيات لقياف   داة نشطاً ذا مل يك  سوق األإ  .دوات  املالية املتداولة ف سوق مايل نشطأيقوم املصرف ابعتماد أسةار السوق لتقييم 
 . قصى ملةلومات منظورة ف السوق حيث ينطبق القيمة الةادلة  خذ ف االعتبار االستةمال األ

 الةادلة: مستوايت التسلسل اهلرم  للقيمة  13رقم  املالية  حدد املةيار الدويل للتقارير 
 ف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميك  للمنشأة الوصول إليها ف اتريخ القياف؛  سةار املةلنة )غري املةدلة(  األ : 1املستوى  -
 املدخالت عدا األسةار املةلنة املتضمنة ف املستوى األول واليت تةترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛  : 2املستوى  -
 امللحوظة لألصل أو االلتزام. املدخالت غري  : 3املستوى  -
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 األدوات املالية املشتقة  )ح( 

مايل. يتم    بيان وضعابلقيمة الةادلة ف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويةاد قياسها الحقاً إىل قيمتها الةادلة ف اتريخ كل    يتم إ بات املشتقات املالية مبدئياً 
عرتاف على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فةالة كأداة حتوط، وف هذه احلالة يةتمد توقيت اال  بيان األرابح أو اخلسائرإ بات األرابح / اخلسائر الناجتة ف  

 . على طبيةة عالقة التحوط بيان األرابح أو اخلسائرف 
 املشتقات املتضمنة 

كمشتقات منفصلة عندما ال تكون    األدوات املالية واألخرى أو الةقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيتم التةامل مع املشتقات املتضمنة ف  
 : خماطرها وخصائصها مرتبطة بشكل و يق مبخاطر الةقود املضيفة

 ال تقاف الةقود املضيفة ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة   
  9ليست م  ضم  األصول ضم  نطاق املةيار الدويل للتقارير املالية رقم . 

 عقود الضمان املايل  )ط( 

ايل هو عقد يتطلب م  املصدر أن يسدد دفةات حمددة لتةويض حامل  ع  اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدي  احملدد ف سداد  عقد الضمان امل
 .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدي 

عدم حتديدها ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو    ابلقيمة الةادلة هلا، وف حالة  تقاف عقود الضماانت املالية الصادرة م  كيان يةود للمصرف مبدئياً 
 الحقاً: اخلسارة واليت ال تنتج ع  حتويل أصل مايل، يتم قياسها 

 ؛ و (9)املالية رقم  للتقاريرمببلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمةيار الدويل   •

املرتاكم املةرتف ب  وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات للمصرف،    ربح، مبلغ ال ، مطروحاً من ، عندما يكون ذلك مناسباً ًً املبلغ املةرتف ب  مبدئيا •
 أيهما أكرب. 

 . (FVTPL) دد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة الةادلة م  خالل األرابح أو اخلسائر حيمل 
 حماسبة التحوط   )ي( 

ت التدفقات  حُيدد املصرف بةض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتةلق مبخاطر الةمالت األجنبية وخماطر سةر الفائدة ف حتوطات القيمة الةادلة أو حتوطا 
الصرف   يتم احملاسبة ع  حتوطات خماطر  الةمليات األجنبية حسب االقتضا . كما  أو حتوطات صاف االست مارات ف  التزامات    على األجنيب  النقدية 

  يستخدم ، ال  لذلك كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة الةادلة على حتوطات حمفظة خماطر سةر الفائدة. ابإلضافة  صرف  امل
  الدويل   لمةيارللتحوط  ا يطبق قواعد حماسبة  ، أي أن املصرف  39  قواعد حماسبة التحوط ابستخدام مةيار احملاسبة الدويل رقم  ملواصلةاملصرف اإلعفا   

 . (9) رقم لتقارير املالية ل

يو ق املصرف الةالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط ل ، ابإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبةامالت  ،  عند بداية عالقة التحوط 
يو ق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فةالة ف تقاص التغريات ف القيمة  عند بداية التحوط وعلى أساف مستمر،  ،  حتوط متنوعة. عالوة على ذلك 

فةالية التحوط  الةادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط ل  اليت ميك  أن تةزى للخطر املتحوط ل ، واليت تليب عندها  يع عالقات التحوط متطلبات  
 :التالية 
 و  التحوط؛ل  وبني أداة جد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط اتو  •

 ؛ و خماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج ع  هذه الةالقة االقتصادية  أ ر   يهيم ال  •

اليت  • التحوط  أداة  وكمية  فةلياً  ل   ابلتحوط  املصرف  يقوم  واليت  ل   املتحوط  البند  الناجتة ع  كمية  نفسها  التحوط ه   لةالقة  التحوط    نسبة 
 .ابلفةل للتحوط لتلك الكمية م  البند املتحوط ل يستخدمها املصرف 
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قاف على جز   يقوم املصرف إبعادة توازن عالقة التحوط م  أجل االمت ال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. ف م ل هذه احلاالت، قد يتم تطبيق اإلي
جتةل جز  م  بند التحوط ال يةد جز اً م  عالقة التحوط، وابلتايل ال يتم  فقط م  عالقة التحوط. على سبيل امل ال، قد تُةدل نسبة التحوط بطريقة  

 . إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط الذي مل يةد جز اً م  عالقة التحوط

قة التحوط هذه هو ذات  ع  الوفا  مبتطلبات فةالية التحوط املتةلقة بنسبة التحوط ولك  ما زال هدف إدارة املخاطر لةال  التحوط  عالقة توقفت  إذا  
 الش  ، فإن املصرف يةدل نسبة التحوط لةالقة التحوط )م ل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع مةايري التأهيل مرة أخرى.  

ة لةقد اخليار ف  ف بةض عالقات التحوط، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. وف هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة الةادلة ملكون القيمة الزمني 
الربح أو اخلسارة عندما ال    الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، إىل احلد الذي يتةلق ب  ابلبند املتحوط ل  ويةاد تصنيف  م  حقوق امللكية إىل

رتاف ابلبنود غري  يؤدي البند املتحوط ل  إىل اإلعرتاف ابلبنود غري املالية. ال تتضم  سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي إىل االع
 .املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتةلق ابملواد املالية فقط

ددها املصرف ه  بنود حتوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية، مما يةي أن  ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املتةلق ابلبند املتحوط  إن البنود املتحوط هلا واليت حي
 .ل  م  حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساف منطق  )على سبيل امل ال، وفقاً لطريقة القسط ال ابت( على مدى فرتة عالقة التحوط

ف    . ط عرب الةمالتلتحو أو الفرق على أساف الةمالت ألدوات ا  للةقود اآلجلة  اآلجلعالقات التحوط، يستبةد املصرف م  التحديد الةنصر    ف بةض
ةملة أمراً  وتةترب مةاجلة الةنصر اآلجل للةقد اآلجل والةنصر على أساف ال  ، هذه احلالة، تُطبق مةاملة مما لة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات 

ط واملشتقات  اختيارايً ويطبق اخليار على أساف كل حتوط على حدى، خبالف مةاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تةترب إلزامية. وخبصوص عالقات التحو 
اف الةملة م  التصنيف، فإن  اآلجلة أو الةمالت األجنبية م ل مقايضات أسةار الفائدة عرب الةمالت، عندما يُستبةد الةنصر اآلجل أو الفرق على أس

 املصرف يةرتف عموماً ابلةنصر املستبةد ف الدخل الشامل اآلخر. 

 التحوطات ابلقيمة الةادلة 

  ددة ابلقيمة الةادلة يُةرتف بتغري القيمة الةادلة ألدوات التحوط املؤهلة ف األرابح أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احمل
أداة    حتوط عالقات حتوط القيمة الةادلة عندما    املصرف م  خالل الدخل الشامل اآلخر، وف هذه احلالة، يُةرتف ب  ف الدخل الشامل اآلخر. مل حيدد  

 (.  FVTOCIابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر )احملددة  التحوط أداة حقوق امللكية 
جرا   إهلا و   املخاطر املتحوطالةادلة الذي ميك  أن يةزى إلی    القيمةغيري ف  ت الةادلة ابل  يتم قياس  ابلقيمةط ل  الذي مل  للبند املتحو   القيمة الدفرتية  تُةدل
، ال تُةدل القيمة الدفرتية  (FVTOCI) . وخبصوص أدوات الدي  اليت تُقاف ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةف الربح أو   مقابلقيد 
ف الربح أو اخلسارة   ا ه  ابلفةل ابلقيمة الةادلة، ولك  يُدرج جز  الربح أو اخلسارة م  القيمة الةادلة على البند املتحوط ل  املرتبط ابخلطر املتحوط ل  كم

(،  FVTOCIلشامل اآلخر )بداًل م  الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط ل  أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة الةادلة م  خالل الدخل ا 
 .ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر  تبقى أرابح / خسائر التحوط ف

 .عندما يُةرتف مبكاسب / خسائر التحوط ف األرابح أو اخلسائر، فإن  يُةرتف هبا ف نفس البند م ل البند املتحوط ل 
ن وجدت(. يتضم   ال يتوقف املصرف ع  حماسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جز  منها( ع  الوفا  ابملةايري املؤهلة )بةد إعادة التوازن، إ

تةديل القيمة الةادلة للقيمة    ذلك حاالت انتها  صالحية أداة التحوط أو بيةها أو إهناؤها أو ممارستها، وحيتسب االستبةاد لأل ر املستقبل . كما يتم إطفا  
املطفأة أو ابلقيمة الةادلة م  خالل    ابلتكلفة )أي أدوات الدي  املقاسة    الفةلية الدفرتية للبنود املتحوط هلا واليت ُتستخدم بشأهنا طريقة مةدل الفائدة  

 خ ال يتجاوز اتريخ التوقف ع  حماسبة التحوط.  م  اتري اً ع  املخاطر املتحوط هلا ف الربح أو اخلسارة بد  الناتجالدخل الشامل اآلخر( 
 حتوطات التدفق النقدي 

نقدية ف احتياط   يُستدر  اجلز  الفةال م  التغريات ف القيمة الةادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات ال
ابلتغري الرتاكم  ف القيمة الةادلة للبند املتحوط ل  م  بداية التحوط    الشامل اآلخر، حمصوراً التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل ف الدخل  

 .من  أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة مطروحاً 
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الفرتات اليت يؤ ر فيها بند التحوط    ف بيان الربح أو اخلسارة ف   لكية يةاد تصنيف املبالغ املةرتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر وتراكم ف حقوق امل
الربح  إلی    فوراً   تصنيف هذا املبلغ، فإن  يةاد  حدوث املةاملة   يتوقعيةد املصرف    ملعلى الربح أو اخلسارة، ف نفس سطر البند املتحوط ل  املستدر . إذا  

 أو اخلسارة. 

ع  حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جز  منها( ع  الوفا  ابملةايري املؤهلة )بةد إعادة التوازن، إن وجدت(. ويشمل    املصرفيتوقف  
بدرجة كبرية،    الً تم ذلك احلاالت اليت تنته  فيها أداة التحوط أو يتم بيةها أو إهناؤها أو ممارستها، أو عندما ال يةترب حدوث مةاملة حتوط حمددة أمراً حم

وق امللكية  وحُيتسب التوقف أب ر مستقبل . تبقى أي أرابح / خسائر مةرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة ف حقوق امللكية ف ذلك الوقت ف حق
غري متوقع، فإن  يةاد تصنيف األرابح  ويةرتف هبا عند تسجيل املةاملة املتوقةة ف النهاية ف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث مةاملة كانت متوقةة 

 .ويةرتف هبا مباشرة ف الربح أو اخلسارة لكيةاخلسائر املرتاكمة ف حقوق امل /
 حتوطات صاف االست مارات ف الةمليات األجنبية 

علی أداة    خسائر/    أرابح ويةرتف أبي  تُةاجل حتوطات صاف االست مارات ف الةمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشاب  لتحوطات التدفقات النقدية.  
 .وتراكم ف احتياط  حتويل الةمالت األجنبية الفةال للتحوط ف الدخل الشامل اآلخر التحوط املتةلقة ابجلز 

ألرابح أو اخلسائر  ابية إىل  يُةاد تصنيف األرابح واخلسائر الناجتة ع  أداة التحوط املتةلقة ابجلز  الفةال للتحوط املرتاكم ف احتياط  حتويل الةمالت األجن 
 .بنفس الطريقة كفروقات أسةار صرف الةمالت األجنبية الةائدة للةملة األجنبية كما هو موضح أعاله

 قروض وتسليفات  ) ( 

ه  موجودات مالية غري مشتقة ذات دفةات اثبتة أو قابلة للتحديد، وغري مدرجة ف سوق مايل نشط. تظهر القروض والتسليفات   القروض والتسليفات 
 على أساف التكلفة املطفأة بةد تنـزيل مؤونة اخلسائر االئتمانية املتوقةة.  

 موجودات اثبتة مادية   )ل( 

 تظهر املوجودات ال ابتة املادية على أساف التكلفـة التارخيية، بةد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت.  
قة  ةمال طرييتم احتساب استهال  املوجودات ال ابتة املادية إلطفا  تكلفة املوجودات، ابست نا  األراض  والدفةات على حساب نفقـات رأمسالية، ابست

 القسط ال ابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املةنية ابعتماد األعمار اإلنتاجية التالية: 
    %  
 5  مباين 
 20-10  وأاثث وأجهزة مةدات 
 20  نقل وسائط 
 20  أجهزة احلاسب 
 20  املأجور على حتسينات 

املوجودات ال ابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم تسجيلها ضم   إن األرابح واخلسائر الناجتة ع  استبةاد أي م   
 بيان الدخل. 

 موجودات غري ملموسة   )م( 

 أدانه وه  ختضع الختبار التدين ف قيمتها. األعمار االنتاجية   غري امللموسة، ابست نا  الشهرة، ابستةمال طريقة القسط ال ابت وفق  املوجوداتإطفا   يتم
    %  
 20  حاسوب برامج 
 20  الفروغ 
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 املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاً  لديون مستحقة  )ن( 

ه  لقد مت متلك عقارات تنفيذاً لضماانت على قـروض وتسليفات. تظهر هذه املوجودات ابلتكلفة انقص أي خسائر تدين مرتاكمة. إن متلك م ل هذ
ع   خلف  املوجودات هو منظ م م  قبل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية هذه املوجودات خالل مهلة سنتني م  اتريخ التملك. وف حال الت 

 . التصفية فإن السلطة املنظمة املةنية توجب ختصيص احتياط  خاص للتصفية يؤخذ م  األرابح السنوية الصافية ويظهر ضم  بنود حقوق امللكية 
  وجودات املاملستملكة م  األفضل أن تستخدم للةمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل    املوجوداتوفقاً لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت  

  املوجودات املشاهبة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصل ، أيهما أقل. يتم نقل    املوجوداتاملفيدة للةمليات الداخلية لفئة  
غري املالية    للموجوداتة انقصاً تكاليف البيع  اليت يتم حتديد خيار بيةها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقيمة الةادلة أو القيمة الةادل

   ف اتريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.
 التدين ف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   )ف( 

وذة استيفا  لديون( لتحديد  بتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف مبراجةة القيم الدفرتية ملوجودات  امللموسة وغري امللموسة )مبا فيها املوجودات املأخ
صل لتحديد  فيما إذا كان يوجد أي مؤشر أبن تلك املوجودات قد أصاهبا خسارة تدين ف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل

 مدى خسارة تدين القيمة )إن وجدت(. 
ه  القيمة األعلى ما بني القيمة الةادلة انقص تكلفة البيع والقيمة االستةمالية. عند حتديد القيمة االستةمالية، يتم حسم التدفقات    القيمة االسرتدادية

ر املالزمة لألصل  املخاطالنقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية ابستةمال نسبة حسم قبل الضريبة تةكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد و 
 الذي مل يتم بشأن  تةديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية. 

لألصل أقـل م  قيمت  الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـ  القيمة    إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية
ة كتخفيض لوفر  حااًل ف األرابح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم، وف هذه احلالة تةامل خسارة تدين القيم 

 دة التقييم )املقيد سابقاً(. إعا
املةد ل لقيمتها  ف حال أن خسارة تدين القيمة انةكست الحقاً، يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( إىل أن تصل إىل التقدير  

ك  أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل )وحدة  االسرتدادية، لك  حبيث أن القيمة الدفرتية بةد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان مي
بقيمة    منتجة لتدفقات نقدية( ف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً ف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً 

 لوفر إعادة التقييم )املقيد سابقاً(. إعادة التقييم، وف هذه احلالة يةامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة 
 مؤونة تةويضات هناية اخلدمة للموظفني  )ع( 

  هذه  ل  إن املصرف مسجل ف مؤسسة التأمينات االجتماعية ف اجلمهورية الةربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات ع  موظفي  إىل املؤسسة. مت 
ة اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التةويض م  مؤسسة التأمينات االجتماعية.  اتفاق املصرف مع موظفي  حول تةويض هناي  املسامهات

 ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفي  فيما يتةلق بتةويض هناية اخلدمة. 
 املؤوانت  )ف( 

قديره بشكل مو وق، وأن  م  احملتمل أن يتوجب إجرا   يتم قيد املؤوانت إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين أو استنتاج  ميك  ت 
 اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب.  منافع تدفق  
 صاف إيرادات الفوائد  )ص( 

ددة ابلقيمة الةادلة م   يتم إ بات إيرادات وأعبا  الفوائد جلميع األدوات املالية ابست نا  تلك املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل
ريقة الفائدة الفةالة. كما تُدرج الفوائد  ابستخدام ط  بيان الدخل خالل األرابح الصافية ف "صاف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعبا  فوائد " ف  

أرابح على حمفظة  ضم  حركة القيمة الةادلة خالل الفرتة، "صاف   (FVTPL) أو اخلسارة  رابح على األدوات املالية املقاسة ابلقيمة الةادلة م  خالل األ
  . "ر ئ أو اخلسا  رابحابلقيمة الةادلة م  خالل األاألدوات املالية للمتاجرة 
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هو السةر الذي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل الةمر املتوقع لألداة املالية أو، عند   (EIR) يةفائدة الفةل مةدل ال 
مبراعاة  يع الشروط التةاقدية  أو املطلوابت املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية    للموجودات اإلقتضا ، لفرتة أقصر، إىل صاف القيمة الدفرتية  

 . لألداة 
 يع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف الةقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات اإلقراض    ية يتضم  احتساب سةر الفائدة الفةل 

ألرابح  الق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة الةادلة م  خالل  احملددة، وتكاليف املةاملة، و يع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتة 
 . أواخلسائر، تُ بت تكاليف املةامالت ف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل 

ة غري املتدنية ائتمانياً )أي  حُتتسب إيرادات الفوائد / أعبا  الفوائد م  خالل تطبيق مةدل الفائدة الفةال على القيمة الدفرتية اإل الية للموجودات املالي 
كلفة املطفأة للمطلوابت املالية. وخبصوص املوجودات  تكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقةة( أو إىل التعلى أساف ال

كلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية ائتمانياً )أي إ ايل  تلى ال املالية املتدنية ائتمانياً، حُتتسب إيرادات الفوائد م  خالل تطبيق مةدل الفائدة الفةال ع
، فإن  (POCI)شرتيت وه  متدنية ائتمانياً  اخمصص خسائر اإلئتمان املتوقةة(. أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو    القيمة الدفرتية انقصاً 

 .املايل.التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها م  األصل  ف حتديد   (ECLsاالئتمانية املتوقةة ) ( يةكس اخلسائر EIRمةدل الفائدة الفةال ) 

 صاف إيرادات الرسوم والةموالت  )ق( 

تضم  الرسوم  تتضم  إيرادات الرسوم والةموالت واألعبا  رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جز اً ال يتجزأ م  مةدل الفائدة الفةال )انظر أعاله(. كما ت 
بيان   ابلتزامات  للمصرف، ضم  أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املتةلقة    الدخلاملدرجة ف هذا اجلز  م  

 القروض عندما يكون م  غري احملتمل أن يؤدي ذلك إىل ترتيب حمدد لإلقراض ورسوم التمويل املشرت  للقروض.  

 . حُتتسب أعبا  الرسوم والةموالت فيما يتةلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات

 رابح أو اخلسائر أرابح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة ابلقيمة الةادلة م  خالل األ صاف  )ر( 

واخلسائر الناجتة ع  التغريات ف القيمة الةادلة للموجودات    رابحيشمل صاف الدخل م  األدوات املالية ابلقيمة الةادلة م  خالل الربح أو اخلسارة  يع األ
   الفوائد وأرابح األسهم ذات الصلة. املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة الةادلة م  خالل األرابح أو اخلسائر مبا ف ذلك إيرادات وأعبا

 توزيةات األرابح  )ش( 

 . تتحقق إيرادات توزيةات األرابح عند إ بات حق استالم املدفوعات

 الضرائب  )ت( 

 الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.  مصاريف مت ل 
  اخلاضةة % م  صاف األرابح    25، والذي حدد الضريبة مبةدل  2001نيسان    16اتريخ    28حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  

تةديلها ابلقانون    ، وقد مت2013متوز   2م  قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداً  م    %5، ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبةدل للضريبة 
 . 2018كانون ال اين   1م  قيمة الضريبة ابتداً  م   % 10لتصبح مبةدل   2017للةام   46رقم 

لغ غري اجلائز  األرابح اخلاضةة للضريبة ع  األرابح الصافية الواردة ف بيان الدخل املوحد بسبب استبةاد املبالغ غري اخلاضةة للضريبة وإضافة املبا  ختتلف
 الوعا  الضرييب.  تنـزيلها م  

بياانت املالية والقيمة  إن الضرائب املؤجلة ه  الضرائب املتوقع دفةها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت ف ال
يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق  اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت  

 املوجودات الضريبية املؤجلة. 
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االعرتاف  . بينما يتم  يتم االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل ف احتساب الربح الضرييب مستقبالً 
 ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضرييب. ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفروق 

ويتم ختفيضها ف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة م  تلك املوجودات    يتم مراجةة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة ف اتريخ البياانت املالية املوحدة
 الضريبية جزئياً أو كلياً. 

الدخل  ف مؤونة ضريبة ريع رؤوف األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراض  اجلمهورية الةربية السورية وفقاً لقانون ضريبة  حيتسب املصر 
يرادات  م  إ ايل اإل   % 7.5، والذي حدد الضريبة مبةدل  2019نيسان    29الصادر ع  وزارة املالية بتاريخ    1238/3والقرار رقم    2003/ لةام  24رقم / 

  1م  قيمة الضريبة ابتداً  م     %10م  قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية مبةدل    %10ف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبةدل  
 . 2019كانون ال اين 

بار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة  ، مت اعت2022آذار  23الصادر ع  مصرف سورية املركزي بتاريخ  16/ 1445بناً  على التةميم رقم ص/
امل املتوقةة  االئتمانية  واعتبار مصروف خمصص اخلسائر  املرحلتني األوىل وال انية كنفقة مرفوضة ضريبياً  املصنفة ضم   للتةرضات  للتةرضات  املقابل  قابل 

 االئتمانية املصنفة ضم  املرحلة ال ال ة كنفقة مقبولة ضريبياً. 
 النقد وما يوازي النقد  )ث( 

 يتضم  النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقاقات تةاقدية أساسية تقل ع   ال ة أشهر. 
 
 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لةدم اليقني ف التقدير  -   4

تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم الدفرتية   ، يتوجب على اإلدارة أن3عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف، املذكورة ف االيضاح 
تةترب    ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة م  مصادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساف اخلربة السابقة وعوامل أخرى

 ذات صلة. إن النتائج الفةلية قد ختتلف ع  هذه التقديرات.  
الية اليت حيصل فيها تةديل  يتم مراجةة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يتم إجرا  القيود الناجتة ع  تةديل التقديرات احملاسبية ف الفرتة امل

 ر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.  التقدير وذلك إذا كان التةديل يؤ ر فقط على تلك الفرتة، أو ف فرتة التةديل وفرتات الحقة إذا كان التةديل يؤ  

 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية  .أ( 4)

 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 
وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة ف    يتطلب م  إدارة املصرف استخدام إجتهادات

والتقديرات    خماطر اإلئتمان للموجودات املالية بةد اإلعرتاف األويل هبا ومةلومات القياف املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقةة. إن أهم السياسات
 املصرف مفصلة أدانه: املستخدمة م  قبل إدارة 

 تقييم منوذج األعمال 
مدفوعات املبلغ األصل  والفائدة على املبلغ األصل  القائم واختبار منوذج األعمال. حيدد    نتائج اختبار  ىل يةتمد تصنيف وقياف املوجودات املالية ع

لتحقيق هدف أعمال مةني. ويتضم  هذا التقييم احلكم   ًً منوذج األعمال على مستوى يةكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية مةا  املصرف
.  وكيفية إدارهتا  الذي يةكس  يع األدلة ذات الصلة مبا ف ذلك كيفية تقييم أدا  املوجودات وقياف أدائها، واملخاطر اليت تؤ ر على أدا  املوجودات 

دلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبةادها قبل استحقاقها  كلفة املطفأة أو القيمة الةاتيراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة ابل 
حول    صرفصل للمالفهم سبب استبةادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف م  األعمال احملتفظ هبا. وتةترب املراقبة جز اً م  التقييم املتو 

املتبقية مناسباً   ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجب  االحتفاظ ابملوجودات هنا  تغيري ف منوذج    ألن وإذا كان م  غري املناسب  ،  املالية 
  لتصنيف تلك املوجودات.  اً مستقبلي  اً األعمال وابلتايل يتم إدخال تغيري 
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 زايدة هامة ف خماطر االئتمان 

اخلسارة االئتمانية  األوىل، أو  شهراً ملوجودات املرحلة    ( 12)يتم قياف اخلسارة االئتمانية املتوقةة كمخصص يةادل اخلسارة االئتمانية املتوقةة ملدة  
اطر االئتمان بشكل كبري  . ينتقل األصل إىل املرحلة ال انية ف حال زايدة خمال ال ة أو املرحلة  ال انيةعلى مدى الةمر الزمي للموجودات م  املرحلة 

ما الذي يشكل زايدة كبرية ف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت خماطر    ( 9)لتقارير املالية رقم  ل . ال حيدد املةيار الدويل  ويلمنذ االعرتاف األ
بشكل كبري  ارتفةت  قد  املوجودات  م   امل ،  االئتمان ألي  وا  صرفأيخذ  الكمية  املةلومات  االعتبار  واملدعومة ف  املةقولة  املستقبلية  ف    لنوعية 

اإلئتمان  خماطر  ف  املهم  ابلتغري  املتةلقة  املصرف  إدارة  قبل  م   املستخدمة  ال الث  التقديرات  املراحل  ضم   التصنيف  تغري  إىل  تؤدي   واليت 
 (. 3و   2و 1)

 إنشا  جمموعات م  املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مما لة 

ائر االئتمان املتوقةة على أساف  اع ، يتم جتميع األدوات املالية على أساف خصائص املخاطر املشرتكة )م ل نوع األداة،  عندما يتم قياف خس
اخل(. يراقب    درجة خماطر االئتمان، نوع الضماانت، اتريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغراف للمقرتض، 

مدى مال مة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مما لة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أن  ف حالة تغيري    فاملصر 
خصائص خماطر االئتمان، تكون هنا  إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج ع  ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل  

 كس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املما لة لتلك اجملموعة م  املوجودات. حمفظة حالية تة

 إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

عند حدوث زايدة كبرية ف خماطر االئتمان )أو عندما تنةكس تلك الزايدة الكبرية(    يةد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيوعاً 
ضم  احملافظ    إىل آخر، أو الةكس، ولكنها قد حتدث أيضاً   شهراً   (12)وابلتايل تنتقل األصول م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة اليت ترتاوح مدهتا بني  

أو مدى احلياة ولك  مقدار تغيريات اخلسائر االئتمانية    شهراً   ( 12)ئر االئتمانية املتوقةة ملدة  اليت يستمر قياسها على نفس األساف م  اخلسا
 . الختالف خماطر االئتمان م  احملافظ املتوقةة نظراً 

 املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة  .ب( 4)

واليت هلا التأ ري األك ر أمهية على املبالغ املةرتف هبا ف   مصرفياسات احملاسبية للفيما يل  التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة ف عملية تطبيق الس
 : البياانت املالية

 مبدأ االستمرارية:

الالزمة ملواصلة األعمال   املوارد  مقتنةة أبن املصرف ميتلك  بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وه   إدارة املصرف  ف  قامت 
نظور. ابإلضافة إىل ذلك، إن إدارة املصرف ليست على علم أبي شكو  جوهرية اليت قد تؤ ر بشكل جوهري على قدرة املصرف على  املستقبل امل

 االستمرار كمنشأة مستمرة. وابلتايل إن البياانت املالية املوحدة حمضرة على أساف مبدأ االستمرارية. 
 حتديد القيم الةادلة:

القيمة   تقييم كما هو مذكور ف االيضاح  إن حتديد  تقنيات  )ز(.    3الةادلة ملوجودات مالية ليس هلا سةر سوق ميك  حلظ  يتطلب استةمال 
متفاوتة    وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسةارها قليلة الشفافية، فإن القيمة الةادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات 

 د على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسةري، وخماطر أخرى تؤ ر على األداة املةنية. م  األحكام تةتم
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كون فيها  تستخدم املةطيات غري املنظورة ف قياف الوحدة الةادلة عندما تكون املةطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق ف احلاالت اليت ت
قييم ضةيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية م  قيــاف القــيمة الةــادلة نفسها، أي أن مت ل السةر املقبول للتفرغ عنها  حركة السـوق بتاريخ الت

مات املتوفرة  م  مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية. يتم الوصول إىل املةطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املةلو 
الداخلية    ف ظل الظروف احمليطة، واليت ميك  أن تتضم  املةلومات املتوفرة لدى املنشأة ابإلضافة إىل تطبيق مةدالت حسم مةينة عمالً ابالجرا ات
اخلسائر  للمصرف وذلك ضم  منوذج التقييم املستخدم ف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساف القيمة الةادلة م  خالل األرابح أو  

 كلفة املطفأة. توعلى أساف ال

املستقبلية لكل نوع م  أنواع املنتجات / السوق وحتديد املةلومات املستقبلية ذات الصلة بكل  النظرة    ، حتديد الةدد والوزن النسيب للسيناريوهات
 سيناريو 

مةلومات مستقبلية مةقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف احملركات    صرفيستخدم امل،  عند قياف اخلسارة االئتمانية املتوقةة 
 االقتصادية وكيف تؤ ر هذه احملركات على بةضها البةض. 

 احتمال التة ر نسبة 
  على   السداد   ع   التة ر  الحتمالية   تقديراً ر  احتمال التة   نسبةف قياف اخلسارة االئتمانية املتوقةة. وتةترب    رئيسياً   احتمال التة ر مدخالً   نسبة  تشكل
 فرته زمنية مةينة، واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقةات املتةلقة ابلظروف املستقبلية.  مدى

 ف حال التة ر اخلسارة 

إىل الفرق بني التدفقات النقدية التةاقدية املستحقة وتلك    . وهو يستندف السدادالتة ر    ع ه  تقدير للخسارة الناجتة  ف حال التة ر  تةترب اخلسارة  
 اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ ف اإلعتبار التدفقات النقدية م  الضماانت اإلضافية والتةديالت االئتمانية املتكاملة. 

 األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات ال ابتة:

( أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية ف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو  3ف اإليضاح رقم )   موضح كما هو  
 إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات ال ابتة. 

 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوي  املؤوانت الالزمة:

غري املالية وذلك م  خالل إجرا   اجلمهورية الةربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الراهنة اليت متر هبا    الظروفف ظل  
. ابعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوي  مؤوانت  الدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هنا  أي مؤشر على تدين قيمتها   للقيممراجةة  

 تدين إضافية. 
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   املركزي   سورية   مصرف   لدى   أرصدة و   نقد  - 5

 يتكون هذا البند مما يل : 
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020  
  ل.ف.      ل.ف.      

  10,501,818,912    17.482.312.295  نقد ف اخلزينة 
   47,105,696    76.964.639  نقد ف الفروع املغلقة* 

 ركزي: امل  مصرف سورية أرصدة لدى 

   37,089,460,956    40,969,316,925  حساابت جارية وحتت الطلب  
  42,704,000,000    85,408,000,000  ودائع ألجل وخاضةة إلشةار**  
   9,859,137,416    16,675,743,476  احتياط  نقدي الزام  ***  

 (  402,195,858) (   729,540,261) خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

   99,799,327,122    159,882,797,074   اجملموع

نتيجة للظروف االست نائية اليت متر هبا  املدينة   – مي ل مبلغ نقد ف الفروع املغلقة النقد املوجود ف الفرع )حلب   * ( الذي مت إيقاف الةمل ب  مؤقتاً 
مؤقتاً حلني زوال تلك الظروف لتةود بةدها   ب  ل موافقة مصرف سورية املركزي على إيقاف الةماجلمهورية الةربية السورية، وذلك بةد احلصول على  

 إىل اخلدمة. 

لرية سورية، وأرصدة ابلةمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقوماً ابللرية السورية    15.608.912يتكون هذا الرصيد م  أرصدة ابللرية السورية جمموعها  
لرية    15,608,912)مقابل أرصدة ابللرية السورية جمموعها    2021كانون األول    31لرية سورية حسب سةر الصرف كما ف    61.355.727

كانون األول    31لرية سورية حسب سةر الصرف كما ف    31,496,784  سورية، وأرصدة ابلةمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقوماً ابللرية السورية
2020 .) 

ئدة ف  وعلى الرغم م  أن تلك األرصدة مغطاة بةقود  مني إال أن احتمالية عدم دفع التةويض م  قبل شركة التأمني نتيجة األوضاع األمنية السا
مببلغ  يقوم ابحتجاز مؤوانت  املصرف  املغلقة جةلت  الفروع  األول    31لرية سورية كما ف    76.964.639  مناطق  مبلغ    2021كانون  )مقابل 

(، تظهر ضم  خمصص املخاطر احملتملة، تغط  املخاطر اليت ال تشملها بوليصة التأمني  2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    47,105,696
 (. 19تالف طبيةت  أو قيمت  )راجع اإليضاح رقم وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصرف أو فروع  املنتشرة ف احملافظات على اخ

مبلغ   **  البند  هذا  ع     85.408.000.000يشمل  تزيد  فرتة  خالل  سورية  ف     ال ةلرية  األول    31أشهر كما  مبلغ    2021كانون   )مقابل 
 (. 2020كانون األول   31لرية سورية كما ف   42,704,000,000

شكل    وفقاً للقوانني واألنظمة اليت ختضع هلا املصارف الةاملة ف سورية، على البنك االحتفاظ ابحتياط  إلزام  لدى مصرف سورية املركزي على *** 
لرية    16.675.743.476مبلغ    2021كانون األول    31ودائع م  دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياط  لدى مصرف سورية املركزي كما ف  

  2020كانون ال اين    21/م.ن( اتريخ  7جملس النقد والتسليف رقم )   قرار ائع الةمال  وذلك ابالستناد إىل  م  متوسط ود  % 5ليت مت ل نسبة  سورية وا 
. إن هذا االحتياط  إلزام  وال يتم استةمال  خالل أنشطة املصرف  2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    9,859,137,416مقابل مبلغ  
 التشغيلية. 
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 خالل السنة فيما يل  احلركة على األرصدة لدى بنو  مركزية  

  1202كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

   89,652,598,372    -     -     89,652,598,372  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 (  9.028.636.442)   -     -   (  9.028.636.442) خالل السنة التغري 
  162,429,098,47    -     -     162,429,098,47  صرفالأسةار  فروقات 

 143.053.060.401    -     -    143.053.060.401  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
  ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  37,744,359,506    -     -     37,744,359,506  سنة البداية ف  كما  الرصيد

   11,026,040,608    -     -     11,026,040,608  السنة التغري خالل 
  840,882,198,25    -     -     840,882,198,25  فروقات أسةار الصرف

  89,652,598,372    -     -     89,652,598,372  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2020كانون األول   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31 ال يوجد حتويالت بني املراحل ال الث خالل السنة املنتهية ف 
 خالل السنة ألرصدة لدى بنو  مركزية  لفيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة  

  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

   402,195,858    -     -     402,195,858  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 ( 62,370,377)   -     -   ( 62,370,377) التغري خالل السنة 
  389,714,780    -     -     389,714,780  صرفالفروقات أسةار 

  729,540,261    -     -     729,540,261  هناية السنة الرصيد كما ف 
 

  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  118,437,377    -     -     118,437,377  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  57,012,093    -     -     57,012,093  التغري خالل السنة 

  226,746,388    -     -     226,746,388  فروقات أسةار الصرف 

  402,195,858    -     -     402,195,858  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  صارفامل لدى أرصدة -6

 يتكون هذا البند مما يل : 
  2120كانون األول    31كما ف     

  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

  115,091,315,543    114,417,523,285    673,792,258  حساابت جارية وحتت الطلب 
  63,000,000    -     63,000,000  ودائع ألجل )استحقاقها األصل  خالل فرتة  ال ة أشهر أو أقل( 

 (16,074,159,452) ( ,96716,074,119) (  39.485) خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

   736.752.773    403.31898,343,    99,080,156,091  
 
  2020كانون األول    31كما ف     

  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

 90,027,868,139    89,198,866,156    829,001,983  الطلب حساابت جارية وحتت 
 66,345,005,411    66,106,276,739    238,728,672  ودائع ألجل )استحقاقها األصل  خالل فرتة  ال ة أشهر أو أقل( 

 ( 9,665,220,154) ( 9,665,192,857) (  27,297) خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

   1,067,703,358    145,639,950,038    146,707,653,396  
 

 فيما يل  احلركة على األرصدة لدى املصارف خالل السنة: 
  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  156,372,873,550    556,963,871   154,726,938,072    1,088,971,607  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     146.764.775.508  (146.764.775.508)   -   ة ل ما مت حتويل  إىل املرحلة ال ا

 ( 97.874.808.442) ( 97.080.526.094) ( 440.884.520) ( 353,397,828) خالل السنة التغري 
  56.656.250.435    50.142.766.403    6.469.812.310    43,671,722  أسةار الصرف  فروقات

  115.154.315.543   100.383.979.688    13.991.090.354    779,245,501  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020األول  كانون    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  43,595,596,380    196,231,871    42,867,726,652    531,637,857  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  3,881,163,160    -     3,881,163,160    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة 
 ( 28,042,912) ( 4,400,100)   -   ( 23,642,812) األرصدة املسددة خالل السنة

  5,779,068,165    -     5,229,833,603    549,234,562  التغري خالل السنة 
  103,145,088,757    365,132,100  102,748,214,657    31,742,000  فروقات أسةار الصرف 

  156,372,873,550    1556,963,87   154,726,938,072    71,088,971,60  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 األرصدة لدى املصارف خالل السنة: -فيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة
  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

   9,665,220,154    556,963,871    9,108,228,986     27,297  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     8.759.816.464  (  8.759.816.464)   -   ل ة ما مت حتويل  إىل املرحلة ال ا

 (  968.181.867) (  992.918.472)   24.739.007  (   2,402) خالل السنة التغري 
  7.377.121.165    7.087.500.754    289.604.978     15,433  فروقات أسةار الصرف

  16.074.159.452    5.411.362.6171    662.756.507     40,328  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  1,399,230,173    196,231,871    1,202,983,079     15,223  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 اخلسائر االئتمانية املتوقةة على  

  320,336,300    -     320,336,300    -   اجلديدة خالل السنة   األرصدة 
 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة على 

 (  4.400.629) (  4,400,100)   -   (   529) املسددة خالل السنة  رصدة األ 
  4,922,717,619    -     4,922,719,295  (   1,676) التغري خالل السنة 

  3,027,336,691    365,132,100    2,662,190,312     14,279  فروقات أسةار الصرف

  9,665,220,154    556,963,871    9,108,228,986     27,297  الرصيد كما ف هناية السنة 

مبلغ   فوائد  تتقاضى  ال  اليت  املصارف  لدى  األرصدة  ف    115.091.315.543بلغت  سورية كما  األول    31لرية  )مقابل    2021كانون 
 (. 2020كانون األول   31سورية كما ف  لرية  156.134.144.878

لرية سورية كما ف    146.749.314.988)مقابل  لرية سورية 99.248.833.905بلغت األرصدة لدى املصارف املودعة ف مصارف لبنانية مبلغ وقدره  
وقام البنك ابحتساب خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقةة املشكلة لقا  األرصدة لدى املصارف اللبنانية حبسب توجيهات    ( 2020كانون األول    31

املخصصات هذه  بلغت  حيث  املتوقةة  االئتمانية  اخلسائر  ابحتساب  املتةلقة  املركزي  سورية  ف   مصرف  األول   31كما  مبلغ    2021كانون 
التةرض )مقابل مبلغ    % 14.38ذلك بنسبة تساوي  و   لرية سورية  14.276.216.335 كانون األول    31لرية سورية كما ف    8.759.136.652م  

 . م  التةرض( % 5.97وبنسبة  2020

 . 2020كانون األول   31وكما ف  2021 كانون األول   31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب لقا  اعتمادات مستندية كما ف 

 . 2020كانون األول   31ة املنتهية ف والسن 2021 كانون األول  31املنتهية ف   السنةأرصدة مةدومة خالل  ال توجد 
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  صارفامل لدى إيداعات -7
 يتكون هذا البند مما يل : 

  1220كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

 188.238.351.820    178,642,951,820    9.595.400.000  )استحقاقها األصل  أك ر م   ال ة أشهر(ودائع ألجل 
 ( 17,304,710,326) ( 17,303,759,828) ( 950,498) توقةة  املئتمانية  السائر ااخلخمصص 

   9,594,449,502    161,339,191,992    170,933,641,494  
 

  2020األول  كانون    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

 32.322.753.032   25.822.753.032    6.500.000.000  أشهر( 3ودائع ألجل )استحقاقها األصل  أك ر م  
 ( 1.689.760.374) ( 1.689.204.930) ( 555.444) خمصص خسائر ائتمانية متوقةة

   6.499.444.556    24.133.548.102    30.632.992.658   

 فيما يل  احلركة على اإليداعات لدى املصارف خالل السنة: 

  2021كانون األول    31ة املنتهية ف ن للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  32,322,753,032    -     25,822,753,032    6,500,000,000  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     11.278.331.952  (  11.278.331.952)   -   ل ة ما مت حتويل  إىل املرحلة ال ا

  68.273.872.377    64.901.239.554    277.232.823    3,095,400,000  التغري خالل السنة 
  87.641.726.411    72.820.072.506    14.821.653.905    -   فروقات أسةار الصرف 

  188,238,351,820    148.999.644.012    29.643.307.808    9.595.400.000  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      األوىل املرحلة      
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  30,557,098,927    -     24,752,098,927    5,805,000,000  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
 ( 2,000,000,000)   -     -   ( 2,000,000,000) اإليداعات املسددة خالل السنة

 ( 13,413,254,976)   -   ( 16,108,254,976)   2,695,000,000  التغري خالل السنة 
  17,178,909,081    -     17,178,909,081    -   فروقات أسةار الصرف 

  32,322,753,032    -     25,822,753,032    6,500,000,000  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 : اإليداعات لدى املصارف خالل السنة   - فيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 

  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  1,689,760,374    -     1,689,204,930     555,444  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     1.670.949.348  (  1.670.949.348)   -   ما مت حتويل  للمرحلة ال ال ة 

  12.051.932.710    12.236.289.252  ( 184.751.596)    395,054  التغري خالل السنة 
  3.563.017.242    3.361.521.432    201.495.810    -   الصرففروقات أسةار 

  17,304,710,326    17.268.760.032    34.999.796     950,498  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
  ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  1,553,403,626    -     1,552,925,478     478,148  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة على 

 (  201,725)   -     -   ( 201,725) املسددة خالل السنةاإليداعات  
 ( 2,520,252,553)   -   ( 2,520,532,183 )    279,630  التغري خالل السنة 

   2,656,811,026    -     2,656,811,635  (  609)  فروقات أسةار الصرف 

  1,689,760,374    -     1,689,204,930     555,444  الرصيد كما ف هناية السنة 
) مقابل    2021كانون األول    31كما ف    لرية سورية  148.999.644.012بلغت اإليداعات لدى املصارف املودعة ف مصارف لبنانية مبلغ وقدره  

، وقام البنك ابحتساب خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقةة املشكلة لقا  األرصدة  ( 2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    11.278.331.952
االئتمانية   اخلسائر  ابحتساب  املتةلقة  املركزي  سورية  مصرف  توجيهات  حبسب  اللبنانية  املصارف  مبلغ  لدى  املخصصات  هذه  بلغت  حيث  املتوقةة 

  2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    1.670.949.345م  التةرض )مقابل    % 11.59وذلك بنسبة تساوي    لرية سورية  17.268.760.032
 م  التةرض(.   %14.82وبنسبة 
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 املباشرة االئتمانية التسهيالت صاف -8

 يتكون هذا البند مما يل : 
   كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
   ل.ف.      ل.ف.      

  507.464.167    449,812,267  حساابت جارية مدينة  
  14.532.023.685    32,176,108,108  قروض وسلف  
   105.133.332    65,074,416  سندات حمسومة  
  3,163,534,142    6,993,916,698  قروض جتزئة   
   139.890.062    235,020,212  حساابت دائنة صدفة مدينة  
 (   642,664,235) (  1,413,520,985) ع  القروض  فوائد مقبوضة مقدماً  
    38,506,410,716    17,805,381,153   

 الشركات الكربى:
  446,488,712    384,895,690  حساابت جارية مدينة  
  10,779,971,707    16,134,033,624  قروض وسلف  
  25,464,681    20,335,871  سندات حمسومة  
  25,013,632    28,033,482  صدفة مدينة   دائنةحساابت  
 (   210,466,707) (  163,275,520) فوائد مقبوضة مقدماً  
    16,404,023,147    511,066,472,02  

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة:
  60,975,455    64,916,577  حساابت جارية مدينة  
  3,752,051,978    16,042,074,484  قروض وسلف  
   79,668,651    44,738,545  سندات حمسومة  
  17,155,894    5,347,546  صدفة مدينة   دائتةحساابت  
 (   123,861,504) (  164,858,289) فوائد مقبوضة مقدماً  
    15,992,218,863    43,785,990,47  

 األفراد:
  1,246,519,246    2,332,430,511  وسلف   قروض 
  97.720.536    201.639.184  صدفة مدينة   دائنةحساابت  
 (   223,682,772) (  388,620,169) ع  القروض  فوائد مقبوضة مقدماً  

    2.145.449.526    .120.557.0101   
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   كانون األول   31كما ف       
     2021     2020   
   ل.ف.      ل.ف.      

  1,917,014,896    4,661,486,187  القروض الةقارية 
 (   84,653,252 )  (  696,767,007) ع  القروض  فوائد مقبوضة مقدماً 

    3.964.719.180    1.832.361.644  
   17,805,381,153    38,506,410,716  إ ايل التسهيالت االئتمانية 

 (   3,900,457,586) (  6,351,379,322) خسائر ائتمانية متوقةة   خمصص 
 (   2,873,084,986) (  95,723,908,74) فوائد مةلقة 

   111,031,838,58    26.431.122.645  صاف التسهيالت االئتمانية املباشرة 

م  رصيد إ ايل التسهيالت    % 30.98لرية سورية، أي ما نسبت     11,927,909,081املباشرة غري الةاملة املرحلة ال ال ة    االئتمانيةبلغت التسهيالت  
املباشرة كما ف   األول    31االئتمانية  مبلغ  2021كانون  نسبت   6,865,874,949  )مقابل  ما  أي  األول    31كما ف    %38.56لرية سورية،  كانون 

2020 )  . 

م  رصيد    %16.11لرية سورية، أي ما نسبت     6,204,000,332التسهيالت االئتمانية املباشرة غري الةاملة املرحلة ال ال ة بةد تنزيل الفوائد املةلقة  بلغت  
م  رصيد    %22.42لرية سورية، أي ما نسبت     3,992,789,963  )مقابل مبلغ   2021كانون األول    31إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما ف  
 . (2020كانون األول   31إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما ف 

ال ال ة   املرحلة  الةاملة  غري  املباشرة  غري  االئتمانية  التسهيالت  سورية  7.539.253.511بلغت  ف    لرية  األول    31كما  )مقابل    2021كانون 
 . ( 2020كانون األول   31لرية سورية كما ف   3.793.438.511

 : خالل السنة باشرة املئتمانية اال تسهيالت فيما يل  احلركة على أرصدة ال
  1202كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  17,805,381,153    6,865,874,949    2,511,795,172    8,427,711,032  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     -   ( 269,252,552)   269,252,552  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل  
   -     -     837,622,463  ( 837,622,463) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 

  20,296,433,446     20,199    592,952,128    19,703,461,119  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 2,694,930,508) ( 452,486,137) ( 1,534,826,193) ( 707,618,178) التسهيالت املسددة خالل السنة 

 ( 1,877,253,245)   499,376,634  ( 355,179,350) ( 2,021,450,529) التغري خالل السنة 
 ( 41,959,866) ( 2,034,368) ( 39,925,498)   -   التسهيالت املةدومة 

  5,018,739,736    5,017,157,804    1,581,467     465  فروقات أسةار الصرف 
  38,506,410,716    11,927,909,081    1,744,767,637    24,833,733,998  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  18,618,564,771    3,431,586,868    1,589,905,123    13,597,072,780  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 113,138,921)   113,138,921  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل  
  -     -     1,075,893,828  ( 1,075,893,828) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 
  -     190,655,906  ( 190,655,906)   -   ما مت حتويل  إىل املرحلة ال ال ة 

  4,795,047,118    -     1,025,007,329    3,770,039,789  ة التسهيالت اجلديدة خالل السن 
 ( 3,926,443,940) ( 131,497,184) ( 688,219,787) ( 3,106,726,969) التسهيالت املسددة خالل السنة 

 ( 4,502,696,098)   367,223,563    -   ( 4,869,919,661) التغري خالل السنة 
 ( 187,354,502)   -   ( 187,354,502)   -   التسهيالت املةدومة 

  3,008,263,804    3,007,905,796     358,008       فروقات أسةار الصرف 
  17,805,381,153    6,865,874,949    2,511,795,172    8,427,711,032  الرصيد كما ف هناية السنة 

 
 االئتمانية املباشرة املتوقةة خالل السنة:  فيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر

  1202كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  3,900,457,586    3,806,056,086    45,825,203    48.576.297  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     -   (  996,593)    996,593  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل  
   -     -     6,709,690  ( 6,709,690) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 
 اخلسائر االئتمانية املتوقةة على 

  97,985,681    -     9,467,551    88,518,130  التسهيالت اجلديدة خالل السنة  
 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة  

 ( 241,356,064) ( 224,621,116) ( 12,820,334) ( 3,914,614) التسهيالت املسددة  على 
   40,142,331    24,504,961    33,736,947  ( 18,099,577) التغري خالل السنة 

 ( 41,959,866) ( 2,034,368) ( 39,925,498)   -   التسهيالت املةدومة* 
  2,596,109,654    22,594,626,78    311,482,8     14  **  فروقات أسةار الصرف

  6,351,379,322    6,198,532,345    43,479,797    109,367,180  الرصيد كما ف هناية السنة 
  



 

- 45  - 

  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      األوىل املرحلة      
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  2,440,707,658    2,104,893,580    230,833,502    104.980.576  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  537,690)    537,690  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل  
  -     -     7,361,267  ( 7,361,267) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 
  -     29,972,737  ( 29,972,737)   -   ما مت حتويل  إىل املرحلة ال ال ة 

 اخلسائر االئتمانية املتوقةة على  
  34,895,770    -     12,606,464    22,289,306  التسهيالت اجلديدة خالل السنة  

 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة  
 ( 99,529,818) ( 69,797,947) ( 8,128,519) ( 21.603.352) على التسهيالت املسددة  

   14,663,983    44.713.919    20.234.104  ( 50.284.040) التغري خالل السنة 
 ( 187.354.502)   -   ( 187,354,502)   -   التسهيالت املةدومة* 
   1.697.074.495    1.696.273.797     783.314     17.384  **  فروقات أسةار الصرف

  3,900,457,586    3,806,056,086    45,825,203    48.576.297  الرصيد كما ف هناية السنة 

  187.354.502)مقابل    2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف  لرية سورية مقابل شطب تسهيالت    41.959.866مت استخدام خمصصات مببلغ   *
 ( وذلك نتيجة القيام مبجموعة م  التسوايت مع بةض الةمال . 2020كانون األول   31لرية سورية للسنة املنتهية ف 

األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة ابلةملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق ع   تشكلت فروقات أسةار الصرف نتيجة تكوي  خمصصات ابلةملة   ** 
 تغري سةر صرف الةمالت األجنبية على هذه املخصصات. 

  تتلخص حركة الفوائد املةلقة كما يل : 
     1202     2020   
   ل.ف.      ل.ف.      

  1,211,648,581    2,873,084,986  السنة  أول  ف  الرصيد
   384,193,081    635.700.911  إضافات خالل السنة 

 (   124,911,672) (  190.116.063) الفوائد احملولة لإليرادات  اسرتدادات 
   1,402,154,996    52.405.238.91  فروقات أسةار الصرف

   2,873,084,986    95.723.908.74  السنة  هناية  ف  الرصيد
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 م  خالل األرابح أو اخلسائرموجودات مالية ابلقيمة الةادلة  -9

 يتكون هذا البند مما يل : 
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

   4.632.082    6.174.770  الرصيد ف بداية السنة 
   1.542.688    4,361,625  تغري ابلقيمة الةادلة ال

  6.174.770    10,536,395  الرصيد ف هناية السنة 

 
 ابلقيمة الةادلة م  خالل بيان الدخل الشامل اآلخر مالية موجودات -01

 يتضم  هذا البند مايل : 
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

  274.251.060    270,634,068  الرصيد كما ف بداية السنة 
  -     131,483,198  السنة االست مارات اجلديدة خالل 

 (   3.616.992 )    237,039,023  التغري ابلقيمة الةادلة 

  270.634.068    639,156,289  الرصيد كما ف هناية السنة 

سوق دمشق لألوراق املالية، ومت تقييم  بسةر  م  أسهم الشركة وه  شركة مدرجة ف   %5.05مت ل است مار البنك ف الشركة السورية أروب للتأمني بنسبة  
   السوق. يةتزم البنك االحتفاظ هبذا االست مار على املدى البةيد. 

م  أسهم الشركة وه  شركة غري مدرجة ف سوق دمشق لألوراق املالية، يةتزم    %4,275است مار البنك ف شركة مؤسسة ضمان خماطر القروض بنسبة  
 ت مار على املدى البةيد. البنك االحتفاظ هبذا االس

البنك م  عوائد    سهم حصة  30,250، مقابل توزيع  سهم  31,762البنك  على شكل أسهم جمانية، حيث بلغت حصة  2021مت توزيع عوائد خالل عام  
 . 2020عام 
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 اإلجيار / التزامات عقود    حقوق استخدام األصول املستأجرة  - 11

 يتكون هذا البند مما يل : 
   استخدام األصول املستأجرة حقوق       
   اجملموع      مباين      
   . ف . ل      ل.ف.      
 كلفة التارخيية ت ال 

  132,385,179    132,385,179  2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 

  3,324,700      3,324,700  إضافات 
  135,709,879    135,709,879  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 

   643.146324.    243.643.146  إضافات 
   379,353,025    379,353,025  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 

 املرتاكم ستهال   اال 
 (  53,912,097) (  53,912,097) 2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 

 (  50,127,112) (  50,127,112) إضافات، أعبا  السنة 
 (  104,039,209) (  104,039,209) 2020كانون األول   31الرصيد كما ف 

 (  31,914,423) (  31,914,423) سنة إضافات، أعبا  ال
 (  135,953,632 )  (  135,953,632) 2021كانون األول   31الرصيد كما ف 

 القيمة الدفرتية 

  243,399,393    243,399,393  2021كانون األول   31الرصيد كما ف صاف 

   31,670,670    31,670,670  2020كانون األول   31الرصيد كما ف صاف 
 

   التزامات عقود اإلجيار      
   اجملموع      مباين      
   . ف . ل      ل.ف.      

  45,179,228    45,179,228  2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
   3,324,700    3,324,700  إضافات 
  2,671,076    2,671,076  سنة الفائدة خالل المصروف 

 (  24,493,362) (  24,493,362) املدفوع خالل السنة 
  26,681,642    26,681,642  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 

  243,643,146    243,643,146  إضافات 
   979,590     979,590  سنة الفائدة خالل المصروف 

 (  20,952,367) (  20,952,367) سنة املدفوع خالل ال
   250,352,011    250,352,011  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
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 كانت كما يل : قائمة الدخل  خالل م  ر جيال املستأجرة والتزامات عقود اإل إن احلركة على حقوق استخدام األصو 
  كانون األول   31  ف للسنة املنتهية       
     1202     2020  
   ل.ف.      ل.ف.      

   329,583    57,994,772  مصاريف عقود إجيار قصرية املدة  
  50,127,112    31,914,423  اهتال  حقوق استخدام األصول املستأجرة

   2,671,076     979,590  ار جيفوائد على التزامات عقود األ

    90,888,785    53,127,771  
 
 



 

- 49  - 

 مادية   اثبتة   موجودات  - 21

 يتكون هذا البند مما يل : 
    1220  
  اجملموع      املأجور   على   حتسينات      وأاثث  وأجهزة   مةدات      نقل   وسائط      مباين أراض  و     
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

 التارخيية   التكلفة 
   5,430,410,539    1,329,877,277    1,361,484,584    18,290,000    2,720,758,678  1202كانون ال اين   1 ف  كما  الرصيد

   133,708,600    22,285,000    111,423,600    -     -   إضافات 
  2,499,880,615    684,918,164    792,532,931    -     1,022,429,520  حتويالت 

 (  3,463,000)   -   (  3,463,000)   -     -   استبةادات 

   8,060,536,754    2,037,080,441    2,261,978,115    18,290,000    3,743,188,198  1202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 املرتاكم   االستهال  

 (  2,518,807,362) (  1,045,043,775) (  729,768,008) (  18,290,000) (  725,705,579) 2021 ال اين كانون  1 ف  كما  الرصيد
 (  513,120,455) (  154,193,722) (  267,084,944)   -   (  91,841,789) السنة  أعبا  إضافات، 
   3.463.000    -     3.463.000    -     -   استبةادات 

 (  173,028,464,8) (  1,199,237,497) (  993.389.952) (  18,290,000) (  68817,547,3) 1202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 أصول قيد التنفيذ 

  2,181,860,762    -     299,940,847    -     1,881,919,915  2021كانون ال اين   1 ف  كما  الرصيد
   3,027,122,828    -     596,112,700    -     2,431,010,128  إضافات 
 (  272,499,880,6)   -   (  36113,417,5)   -   (  2,386,463,091) حتويالت 

   632,709,102,9    -     11782,636,0    -     1,926,466,952  2021األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 الدفرتية   القيمة   صاف 

   7,741,174,900    837,842,944    742,051,224,1    -     824,852,107,7  1202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
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    0202  
  اجملموع      املأجور   على   حتسينات      وأاثث  وأجهزة   مةدات      نقل   وسائط      مباين أراض  و     
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

 التارخيية   التكلفة 
  5,157,033,654    1,308,488,543    1,109,496,433    18,290,000    2,720,758,678  0202كانون ال اين   1 ف  كما  الرصيد

   57,920,600    4,469,500    53,451,100    -     -   إضافات 
  234,777,449    16,919,234    217,858,215    -     -   حتويالت 

 (  19,321,164)   -   (  19,321,164)   -     -   استبةادات 

  5,430,410,539    1,329,877,277    1,361,484,584    18,290,000    2,720,758,678  0202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 املرتاكم   االستهال  

 (  2,181,880,139) (  938,730,839) (  572,403,860) (  16,994,980) (  653,750,460) 2020 ال اين كانون  1 ف  كما  الرصيد
 (  354,934,556) (  106,312,936) (  175,371,481) (  1,295,020) (  71,955,119) السنة  أعبا  إضافات، 
   18,007,333    -     18,007,333    -     -   استبةادات 

 (  2,518,807,362) (  1,045,043,775) (  729,768,008) (  18,290,000) (  725,705,579) 0202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 أصول قيد التنفيذ 

  1,347,061,795    -     111,639,277    -     1,235,422,518  0202كانون ال اين   1 ف  كما  الرصيد
   1,069,576,416    -     406,159,785    -     663,416,631  إضافات 
 (  234,777,449)   -   (  217,858,215)   -   (  16,919,234) حتويالت 

   2,181,860,762    -     299,940,847    -     1,881,919,915  0202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
 الدفرتية   القيمة   صاف 

   5,093,463,939    284,833,502    931,657,423    -     3,876,973,014  0202األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد

وذلك بةد احلصول على موافقة   ،والقامشل ف محص وريف دمشق وحلب   نتيجة الظروف االست نائية اليت تشهدها بةض املناطق ف اجلمهورية الةربية السورية يتم حالياً إيقاف الةمل مؤقتاً ف ستة فروع موزعة 
بني أن الفروع املغلقة مل يلحق هبا أي ضرر يذكر ابست نا   ال ة فروع  مصرف سورية املركزي على إيقافها مؤقتاً حلني زوال الظروف االست نائية لتةود بةدها إىل اخلدمة، وحبسب آخر مةلومات متوفرة لإلدارة ت 

 . 2020و 2021لرية سورية كما ف عام  157.781.226ي  مت تقدير قيمة األضرار املادية مببلغ وفرع قيد االنشا ، وبناً  عل 
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 : م  استبةاد أصول اثبتة أرابح ببني اجلدول التايل 
  كانون األول   31كما ف    
  1202   2020  
  ل.ف.    ل.ف.   
   19,321,164    3.463.000  التكلفة التارخيية  

 (   18,007,333) (  3,463,000) االستهال  املرتاكم 

   1,313,831    -   صاف القيمة الدفرتية  

   7.375.002    12.499.985  املتحصل م  بيع أصول اثبتة  

  6.061.171    499.98512.  أرابح بيع أصول اثبتة  
 
   ملموسة   غري   موجودات  - 31

 البند مما يل : يتكون هذا 
  اجملموع      حاسوب   برامج      غ الفرو     
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     
 كلفة التارخيية ت ال 

  168,778,381    91,000,000    77,778,381  2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
  24,800,000    -     24,800,000   إضافات 

  193,578,381    91,000,000    102,578,381  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
  33,390,000    -     33,390,000   إضافات 

  226,968,381    91,000,000    135,968,381  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 املرتاكم   طفا  اإل 

 (  108,578,655) (  66,221,769) (  42,356,886) 2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
 (  14,452,843) (  4,562,466) (  9,890,377) إضافات، أعبا  السنة 

 (  123,031,498) (  70,784,235) (  52,247,263) 2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
 (  24,020,311) (  4,549,999) (  19,470,312) إضافات، أعبا  السنة 

 (  147,051,809) (  75,334,234) (  71,717,575) 2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 صاف القيمة الدفرتية 
  79,916,572    15,665,766    64,250,806  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 

  70,546,883    20,215,765    50,331,118  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
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 موجودات أخرى -41

 يتضم  هذا البند مايل : 
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

 فوائد وإيرادات برسم القبض: 
  354,777,568    2,215,968,381  مالية مصارف ومؤسسات   
  1,072,246,296    2,586,659,428  بنو  مركزية  
   16,549,280    116,287,807  قروض وتسليفات  

    4,918,915,616    1,443,573,144  
  242,342,200    -   دفةات مقدمة إىل موردي املوجودات ال ابتة 

  325,774,690    410,984,009  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  2,279,340    2,279,340  مصاريف قضائية 

  8,754,620    13,250,000  سلف تراخيص عمل  
  35,135,689    62,222,192  خمزون مطبوعات وقرطاسية 

  4,228,491    4,599,436  طوابع  
   25,243,566    25.274.781  حساابت مدينة أخرى

    5.437.525.374    2.087.331.740   

  44.218.583  جممل مصاريف هذه الدعاوى برفع دعاوى قضائية على مديي القروض املتوقفني ع  الدفع حيث بلغت    2013يقوم البنك منذ عام  
(، كما قام البنك بتسديد قيم بوالص  2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    48.380.716)مقابل    2021كانون األول    31لرية سورية كما ف  

لرية سورية كما    475.950)مقابل مبلغ    2021كانون األول    31لرية سورية كما ف    623.563املذكوري  بقيمة  حياة وحريق مستحقة م  املقرتضني  
 (. وقد قام البنك أبخذ خمصصات مقابل هذه املصاريف املدفوعة بكامل القيمة. 2020كانون األول   31ف 
 

 املركزي   سورية   مصرف   لدى   جممدة   وديةة  - 51

  % 10يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز    2001/ لةام  28للقانون رقم /  / للفقرة /ب/ م  التةليمات التنفيذية12املادة /بناً  على أحكام  
 م  رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميك  اسرتداده عند تصفية املصرف. 

 يتضم  هذا البند مايل : 
   كانون األول   31كما ف       
     0212     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

  679,789,800    679,789,800  أرصدة ابللرية السورية 
   4,391,203,386    8,782,406,772  أرصدة ابلدوالر األمريك  

    9,462,196,572    5,070,993,186   
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   صارف امل   ودائع  - 61

 يتكون هذا البند مما يل : 
  1202كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

  1,577,030,400  1,120,754,686  456,275,714 حساابت جارية وحتت الطلب 
  1,081,155,506  -   1,081,155,506 م   ال ة أشهر(   أك ر)استحقاقها األصل   ودائع ألجل

  1,537,431,220  1,120,754,686  2,658,185,906  
 
 
  2020كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    

  37,655,873,989  37,336,864,828  319.009.161 حساابت جارية وحتت الطلب 
  530,136,248  -   530,136,248 )استحقاقها األصل  أك ر م   ال ة أشهر(  ودائع ألجل

  849,145,409  37,336,864,828  38,186,010,237  

وقدره   مبلغ  اللبنانية  املصارف  قبل  م   املودعة  األرصدة  قيمة  ف    1.110.624.785بلغت  سورية كما  األول    31لرية  )مقابل    2021كانون 
 . ( 202كانون األول   31لرية سورية كما ف   37.331.396.618
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 الزابئ    ودائع  - 71

 : مما يل  يتكون هذا البند 
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

 الشركات الكربى 
  64,210,616,452    124.859.090.921  الطلب حساابت جارية وحتت  
  4,222,246,479    10.495.022.121  ودائع ألجل وخاضةة إلشةار  
   251,727,032    316.561.030  حساابت جممدة )مقيدة السحب(  

    135.670.674.072    68,684,589,963   
   األفراد )التجزئة( 

   66,969,994,002    114.611.604.140  حساابت جارية وحتت الطلب  
   3,647,486,837    3.687.146.968  ودائع توفري  
   50,120,045,012    83.192.283.068  ودائع ألجل وخاضةة إلشةار  

    201.491.034.176    120,737,525,851   

    337.161.708.248    189,422,115,814  
  131,180,610,454    239,470,695,061  الطلب  وحتت  جارية  حساابت  
   3,647,486,837    3,687,146,968  التوفري  ودائع  
  54,342,291,491    93,687,305,189  إلشةار  وخاضةة  ألجل ودائع  
   251,727,032    316,561,030  حساابت جممدة )مقيدة السحب(   

  189,422,115,814    337,161,708,248  اجملموع   

داخل سورية   الةام  والقطاع  واملشرت   التةاوين  القطاع  ودائع  نسبت     7.557.381.011بلغت  ما  أي  الودائع كما ف   %2.24لرية سورية  إ ايل   م  
 . ( 2020كانون األول   31م  إ ايل الودائع كما ف  % 2.42سورية أي ما نسبت   4.583.936.110مقابل  )  2021كانون األول   31

مقابل  )   2021كانون األول    31إ ايل الودائع كما ف    %71.08لرية سورية أي ما نسبت     239.669.421.310بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد  
 . ( 2020األول  كانون   31م  إ ايل الودائع كما ف  % 69.32لرية سورية أي ما نسبت    131.302.219.214

 لرية سورية كما ف   251.727.032مقابل  )  2021كانون األول    31لرية سورية كما ف    316.561.030(  بلغت الودائع احملجوزة )املقيدة السحب
 . (2020 كانون األول   31

كانون    31لرية سورية كما ف    72.949.161.331مقابل  )  2021كانون األول    31لرية سورية كما ف    130.077.447.095  مدة بلغت الودائع اجمل
 (. 2020األول 
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 نقدية    مينات  - 81

 يتكون هذا البند مما يل : 
   كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

  17,868,551    21,185,467   مينات مقابل تسهيالت مباشرة 
   2,524,787,576    5.063.395.744  مباشرة مينات مقابل تسهيالت غري  

   2,773,145,302    3,171,488,530   مينات نقدية مقابل بوالص 
  -     446,914,946  هامش تةهدات تصدير 

  -     813.500.000  أخرى

    9,516,484,687    5,315,801,429   

 
 خمصصات متنوعة  - 19

   يتضم  هذا البند ما يل : 

  كانون األول   31ف  كما       
     1220     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

 تسهيالت:  -خسائر ائتمانية متوقةة خمصص 
  1.911.308.365    3.777.526.755  رصيد مستةمل  - التسهيالت غري املباشرة 
   1.382.155    1.303.259  تسهيالت غري مباشرة - السقوف غري املستغلة 
  39.785.405     101.978  تسهيالت مباشرة  - املستغلةالسقوف غري  

    3,778,931,992    1,952,475,925  
  1,701,652,210    3,160,582,178  مصارف -خارج امليزانية  أرصدة-خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

   871,973,135    1,539,644,955  فروقات صناديق الفروع مؤونة 
  80,228,569    39,710,053  أعبا  حمتملة خمصص ملواجهة 

  204,886,923    234,745,865  خمصص فروع متضررة* 
    51,801,001    102,269,645  مؤونة تقلبات أسةار الصرف

    8,855,884,688    4,863,017,763  
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 : فيما يل  حركة املخصصات املتنوعة
      ري فروقات    املستخدم    ما مت    خالل   املكون    رصيد     
  لسنة رصيد هناية ا    أسةار الصرف    سنة خالل ال    رده لإليرادات    سنة ال    لسنة بداية ا     

  ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   1202كانون األول    31كما ف  
 تسهيالت–خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

  3,778,931,992  1,884,948,224  -  ( 81,448,051)  22,955,894  1.952.475.925 ائتمانية غري مباشرة   
 خمصص خسائر ائتمانية متوقةة  

  3,160,582,178  1,445,935,083  -  ( 41,727,385)  54,722,270  1.701.652.210 مصارف -)أرصدة خارج امليزانية(  
  1,539,644,955  703,464,220 ( 53,792,400)  -   18,000,000  871,973,135 الفروع مؤونة فروقات صناديق 

  39,710,053  -  ( 100,518,516)  -   60,000,000  80,228,569 خمصص ملواجهة أعبا  حمتملة 
  234,745,865  -   -   -   29,858,942  204,886,923 خمصص فروع متضررة

  102,269,645  -   -   -   50,468,644  51,801,001 سةار الصرف أ فروقات

   4,863,017,763  236,005,750  (123,175,436 ) (154,310,916 ) 4,034,347,527  8,855,884,688  
 
      ري فروقات    املستخدم    ما مت    خالل   املكون    رصيد     
  لسنة رصيد هناية ا    أسةار الصرف    سنة خالل ال    رده لإليرادات    سنة ال    لسنة بداية ا     

  ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   2020كانون األول    31كما ف  
 تسهيالت–خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

  1.952.475.925  1.231.613.430  -  ( 2.887.728)  26.210.778  697.539.445 ائتمانية غري مباشرة   
 خمصص خسائر ائتمانية متوقةة  

  1.701.652.210  993.803.250  -  ( 913.917)  429.255.319  279.507.558 مصارف -)أرصدة خارج امليزانية(  
  871,973,135  459,524,958 ( 213,520)  -   18,000,000  394,661,697 مؤونة فروقات صناديق الفروع 
  80,228,569  -  ( 39,883,149)  -   60,000,000  60,111,718 خمصص ملواجهة أعبا  حمتملة 

  204,886,923  -   -   -   20,886,269  184,000,654 خمصص فروع متضررة
  51,801,001  -   -   -   45,092,492  6,708,509 فروقات أسةار الصرف 

   11,622,529,58  599.444.858  (3.801.645 ) (40.096.669 ) 82,684,941,63  4,863,017,763  
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خصص  مت تكوي  خمصص فروع متضررة بناً  على دراسة األضرار اليت حلقت بفروع البنك املغلقة والكائنة ف مناطق غري آمنة، وقد تناول هذا امل *
 الزور )قيد اإلنشا ((. فروع )محص )سيت سنرت(، حلب )املدينة(، حلب )الشيخ جنار(، دير 

  76.964.639منها خمصصات نقدية بلغت    2021كانون األول    31كما ف    لرية سورية  234.745.865خمصص فروع متضررة مبلغ    بلغ رصيد 
 لرية سورية.   157.781.226لرية سورية وموجودات اثبتة بلغت  

 

 : خالل السنة  باشرةغري امل ئتمانيةاال تسهيالت فيما يل  احلركة على أرصدة ال
  1202كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  19,189,356,922    3,793,438,511    3,823,638,164    11,572,280,247  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 32,730,000)   32,730,000  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 21,445,000)   167,214,723  ( 145,769,723) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 

  425,836,471    -     -     425,836,471  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 11,881,637,810) (  590,000) ( 2,733,436,095) ( 9,147,611,715) ددة خالل السنة التسهيالت املس

  733,930,823  (  150,000) ( 1,120,000)   735,200,823  التغري خالل السنة 
  5,344,936,174    3,768,000,000    97,267,911    1,479,668,263  فروقات أسةار الصرف 

  13,812,422,580    7.539.253.511    1,320,834,703    4,952,334,366  هناية السنة الرصيد كما ف 
 

  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  8.997.978.948    1,335,214,557    1,149,699,803    6,513,064,588  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 7,500,000)   7,500,000  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل 
  -     -     1,298,298,517  ( 1,298,298,517) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية 

  1,674,326,352    -     100,000,000    1,574,326,352  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 1,085,901,291)   -   ( 277,340,806) ( 808,560,485) التسهيالت املسددة خالل السنة 

  6,087,708,291  ( 1,776,046)   1,501,971,578   4,587,512,759  السنة التغري خالل 
  3,515,244,622    2,460,000,000    509,07258,    996,735,550  فروقات أسةار الصرف 

  19,189,356,922    3,793,438,511    3,823,638,164    11,572,280,247  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 : خالل السنة  باشرةاملتوقةة للتسهيالت غري امل ئتمانية فيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر اال 
  1220كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  1,952,475,925    1,907,322,500    18,120,486    27,032,939  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  9,044)    9,044  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل 
  -   (  28,975)   1,921,802  ( 1,892,827) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية  
 اخلسائر االئتمانية املتوقةة على  

   582,300    -     -      582,300  التسهيالت اجلديدة خالل السنة  
 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة  

 ( 41,555,675) (  442,500) ( 16,711,858) ( 24,401,317) على التسهيالت املسددة  
 ( 17.518.782) ( 21.566.025)   2.907.121    1.140.122  التغري خالل السنة 

   1.884.948.224    1.884.000.001     304.058    644.165  فروقات أسةار الصرف 

  3,778,931,992    3,769,285,001    6,532,565    3,114,426  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
 
  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  697,539,445    676,926,250    3,490,083    17,123,112  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  1.943)    1.943  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل 
  -     -     4,352,024  ( 4,352,024) ما مت حتويل  إىل املرحلة ال انية  
 اخلسائر االئتمانية املتوقةة على  

   7,838,179    -      572,104    7,266,075  التسهيالت اجلديدة خالل السنة  
 املسرتد م  اخلسائر االئتمانية املتوقةة  

 ( 2,887,728)   -   (  994,249) ( 1,893,479) على التسهيالت املسددة  
  18.372.599     396,250    10.599.457    7.376.892  التغري خالل السنة 

   1.231.613.430    1,230,000,000     103.010    1.510.420  فروقات أسةار الصرف 

  1,952,475,925    1,907,322,500    18,120,486    27,032,939  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 فيما يل  احلركة على األرصدة خارج امليزانية مصارف خالل السنة: 
  2120كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      ال ال ة املرحلة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  2,447,252,854    1,677,477,364    277,378,153    492,397,337  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  6,000,000,000    -     -     6,000,000,000  األرصدة اجلديدة خالل السنة 

 ( 727,692,805)   -     -   ( 727,692,805) خالل السنة  األرصدة املسددة
   31,954,132,95    1,436,942,017    7225,713,84    291,477,089  فروقات أسةار الصرف 

  29,673,693,00    3,114,419,381    503.092.000    6,056,181,621  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  2020كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  876,044,073    534,859,897    148,494,860    192,689,316  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  3,000,000    -     3,000,000    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة 

 ( 31,333,103)   -   ( 22,661,563) ( 8,671,540) خالل السنة  األرصدة املسددة
   1,599,541,884    1,142,617,467    148,544,856    308,379,561  فروقات أسةار الصرف 

  2,447,252,854    1,677,477,364    277,378,153    492,397,337  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  :فيما يل  احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة أرصدة خارج امليزانية مصارف خالل السنة
  1202كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  1,701,652,210    1,677,477,356    23,844,306    330,548  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 على األرصدة  اخلسائر االئتمانية املتوقةة

   394,981    -     -     394,981  سنة اجلديدة خالل ال 

   اخلسائر االئتمانية املتوقةة املسرتد م  
 (  100,114)   -     -   ( 100,114) على األرصدة املسددة  

  12,700,018    -     12.600.201     99.817  سنة الالتغري خالل 

   1,445,935,083    1,436,942,025    8.773.098    219.960  فروقات أسةار الصرف 

  3,160,582,178    3,114,419,381    45,217,605    945,192  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول   31ف كما      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  279,507,558    267,429,949    11,962,733    114,876  سنة ال بداية ف  كما  الرصيد
 على األرصدة  اخلسائر االئتمانية املتوقةة

   246.046    -      246.046    -   سنة اجلديدة خالل ال 

   اخلسائر االئتمانية املتوقةةاملسرتد م  
 (  913,917)   -   ( 912,538) (   1,379) على األرصدة املسددة  

  429.009.273    424.860.833    4.119.966     28.474  سنة الالتغري خالل 

   993.803.250    985.186.574    98.428.09     188.577  تةديالت نتيجة تغري أسةار الصرف

  1,701,652,210    1,677,477,356    23,844,306    330,548  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
 الدخل ضريبة -02

 : يل  كما  ه   الدخل  ضريبة   خمصص  على احلركة 
 : خمصص ضريبة الدخل -أ
   كانون األول   31ف    للسنة املنتهية      
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

  403.884.310    455,803,248  السنة  أول  ف  الرصيد
 (   403.884.310) (  455,803,248) ضريبة الدخل املدفوعة 

  243.279.670    208,120,355  مصروف ضريبة الريع على اإليرادات خارج القطر 
  138.879.780    -   فروقات سةر الصرف على ضريبة الريع 

  -   (  131.631.362) ضريبة ريع مدفوعة  
  73.643.798    -   ضريبة دخل ع  سنوات سابقة 

   455.803.248    76.488.993  السنة  هناية  ف  الرصيد

 : مصروف ضريبة الدخل  -ب
   كانون األول   31للسنة املنتهية ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

   للسنةمصروف ضريبة الدخل 
 (   132,265,080)   -   م  ضريبة الدخل(   %10وضريبة إعادة اإلعمار ) 

  243,279,670    208,120,355  مصروف ضريبة الريع على اإليرادات خارج القطر 
  73,643,798    -   نفقات ضريبية سنوات سابقة 

  184,658,388    208.120.355  سنة لل مصروف ضريبة الدخل 
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 : موجودات ضريبية مؤجلة  -ج

 احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة ه  كما يل : 
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

   72.294.210    204,559,290  الرصيد كما ف بداية السنة 
  132.265.080    -   السنة  إيراد ضريبة الدخل ع 

  -   (  200.505.530) مصروف إطفا  موجودات ضريبية مؤجلة 

   204.559.290    4.053.760  السنة  ة املؤجلة كما ف هناية رصيد املوجودات الضريبي 

رابح املدورة لرية سورية واليت مت عكسها على األ 802.022.104املستحقة ع  سنوات سابقة واليت بلغت مت ل ضريبة الدخل على الفوائد املدينة 
 . 2021كانون ال اين   1كما ف 
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 : الضرييب الربح  مع احملاسيب  الربح  تسوية  ملخص -د

 : يل   كما  ضريبة الدخل الظاهرة ف بيان الدخل املوحد احتساب  مت
  األول كانون    31كما ف       
     1202     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

  33,991,750,703    56.078.049.942  الضريبة  قبل السنة  ربح
 : يضاف

  34,620,987    69,215,869  الشركة التابةة خسائر  
  2,751,785,190    -   نفقة خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة  
  4,562,466    4,550,000  إطفا  الفروغ  
  69,564,011    89,450,694  استهال  املباين  
   45,092,492    50,468,644  مؤونة تغري أسةار الصرف 
  60,000,000    60,000,000  نفقة خمصص خماطر حمتملة  
  18,000,000    18,000,000  مؤونة فروقات صناديق الفروع  
  20,886,269    29,858,942  خمصص فروع متضررة  
 زل: ـين
 (  239,651,986 )  (  156.633.500) مصاريف متت تغطيتها م  مؤوانت مرفوضة مسبقاً  
 (  34.541.612.901) (  61.160.920.000) البنيوي غري احملققة مركز القطع تقييم  انجتة ع     أرابح 
 (  28.000.000 )    -   اسرتداد مؤونة سلف متةهدي   
  -   (  10.579.327.795) * (2+1)مرحلة  ائتمانية متوقةة خمصص خسائر اسرتداد   
 (  2,703,105,546 )  (  2.311.144.085) * *إيرادات خارج القطر  

 (  12,952,000 )    -   نفقات زايدة رأف املال 
   -   (  1,691,938) استخدامات خمصص دعاوى قضائية  
  -   (  41.959.866) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   خداماست 

 (  529,060,315 )  (  17.852.083.093) ( اخلسارة الضريبية(الربح اخلاضع للضريبة 
  %25     %25   نسبة ضريبة الدخل 

     -    ( 132,265,080  ) 
  %10     %10   إعادة اإلعمار نسبة 

   -     -   رسم إعادة اإلعمار 
 (  132,265,080 )    -   مصروف ضريبة الدخل 

   73.643.798    -   نفقات ضريبة سنوات سابقة 
     -    ( 58.621.282 ) 
 . 2021كانون األول   31رت اإلدارة عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة للسنة املنتهية ف ر ق

  



 

- 63  - 

، مت اعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  2022آذار    23الصادر ع  مصرف سورية املركزي بتاريخ    16/ 1445بناً  على التةميم رقم ص/ *
قابل  توقةة املاملتوقةة املقابل للتةرضات املصنفة ضم  املرحلتني األوىل وال انية كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية امل

 للتةرضات االئتمانية املصنفة ضم  املرحلة ال ال ة كنفقة مقبولة ضريبياً. 
انون ضريبة  حيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوف األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراض  اجلمهورية الةربية السورية وفقاً لق ** 

م     % 7.5، والذي حدد الضريبة مبةدل  2019نيسان    29الصادر ع  وزارة املالية بتاريخ    1238/3والقرار رقم    2003/ لةام  24الدخل رقم /
م  قيمة    %10م  قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية مبةدل    % 10إ ايل اإليرادات ف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبةدل  

 . 2019كانون ال اين    1الضريبة ابتداً  م  
  243.279.670لرية سورية )مقابل    208.120.355مبلغاً وقدره    2021بلغت ضريبة ريع رؤوف املوال املتداولة ع  اإليرادات اخلارجية ع  عام   

 ( 2020لرية سورية ع  عام  

 أخرى   مطلوابت  - 12

 يتكون هذا البند مما يل : 
  كانون األول   31كما ف       
     1022     2020   
  ل.ف.      ل.ف.      

 فوائد مستحقة غري مدفوعة: 
  885,116,879    103,855,762  ودائع الةمال   
  4,626,653    7,666,088   مينات نقدية  
  25,147,115    309,589,702  ودائع مصارف  
    421,111,552    914,890,647  

  1,367,470,019    1,937,647,664  شيكات مصدقة وقيد التحصيل وحواالت 
  320,345,882    510,313,971  أماانت ضريبية ورسوم حكومية 
  111,161,008    128,050,001  مصاريف مستحقة غري مدفوعة 

  12,544,348    12,525,418  ابح غري مدفوعة ع  سنوات سابقة أنصبة أر 
  64,547,612    488,227,622  ذمم دائنة 

  18,995,342    56,148,082  عمال   كفاالت- ضة مقدماً عموالت مقبو 
  874,110,874    941,832,314  مكافآت موظفني مستحقة 

  225,346,432    408,867,692  أتةاب مهنية مستحقة 
  7,169,655    1,008,449,899  تحصيل م  مقاصة املصرف املركزي مبالغ مستحقة ال
   92,342,834    76.081.106  مطلوابت أخرى 

    5,989,255,321    4,008,924,653  
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 واملدفوع   ب    املكتتب   املال   رأف  - 22
ــورية موزعاً على    8.640.000.000يبلغ رأف املال املكتتب ب  واملدفوع   ــهم الواحد االمسية    86,400,000لرية ســ ــهم قيمة الســ ــورية    100ســ لرية ســ

 .2021 كانون األول  31كما ف 
لرية ســـــورية للســـــهم الواحد، وقد مت زايدة رأف    500ســـــهم بقيمة امسية    3,000,000موزع على    1,500,000,000 ســـــس البنك برأمسال مقداره 

 ســــــــــــهم بقيمة امسية   7,200,000لرية ســــــــــــورية موزع على    3,600,000,000إىل    2010كانون األول    31املال بشــــــــــــكل تدرجي  ليصــــــــــــل بتاريخ  
 الواحد. سورية للسهملرية  500
لرية    400,000,000وافقت اهليئة الةامة للمســـــــــــامهني على زايدة رأف املال وذلك بتوزيع جز  م  األرابح احملتجزة بقيمة    2011نيســـــــــــان    4بتاريخ  

سـهم   8,000,000لرية سـورية موزع على   4,000,000,000 كل حسـب نسـبة متلك  ليصـبح رأف املال  سـورية على شـكل أسـهم جمانية للمسـامهني
 .2011كانون األول   31لرية سورية للسهم الواحد بتاريخ  500بقيمة امسية 

ــامهني بتاريخ   ــان   24خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمســـ ــهم البنك  2012نيســـ ــبح  ، متت املوافقة على جتزئة أســـ ــهم   40,000,000لتصـــ ســـ
 لرية سورية للسهم الواحد. 100بقيمة 

ــان    25خالل اجتمــــاع اهليئــــة الةــــامــــة غري الةــــاديــــة للمســـــــــــــــــامهني بتــــاريخ   وافقــــت اهليئــــة الةــــامــــة للبنــــك على زايدة رأف املــــال مببلغ    2018نيســـــــــــــــ
وضـــم قســـم م  االحتياط     2017اخلســـائر حى هناية عام    لرية ســـورية ع  طريق ضـــم األرابح املرتاكمة القابلة للتوزيع بةد إطفا   2,000,000,000

 لرية سورية. 6,000,000,000اخلاص ليصيح رأف املال 
، اقرتح جملس اإلدارة على اهليئة الةامة للبنك زايدة رأف املال ع  طريق ضــــم  2019أاير    8خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمســــامهني بتاريخ  

، حصــل البنك على موافقة هيئة  2019حزيران    13لة للتوزيع وتوزيع األســهم النا ة ع  هذه الزايدة على املســامهني جماانً. بتاريخ  األرابح املدورة القاب
لرية ســــورية    7,200,000,000لرية ســــورية ليصــــبح رأمسال  بةد الزايدة    1,200,000,000األوراق واألســــواق املالية على زايدة رأمسال البنك مبقدار  

 2019آب    6كما حصـــــل البنك بتاريخ    املركزي،صـــــدرت موافقة مصـــــرف ســـــورية    2019متوز    22/ص/ا م. بتاريخ  700وجب القرار رقم وذلك مب
، ومت توزيع األسهم اجملانية على املسامهني كل حسب نسبة متلك  بتاريخ  2283على موافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك مبوجب القرار رقم  

 .2019أيلول  2
زايدة رأف املال ع  طريق   ، اقرتح جملس اإلدارة على اهليئة الةامة للبنك  2020متوز   26خالل اجتماع اهليئة الةامة غري الةادية للمسامهني بتاريخ 

حصل البنك   2020آب  18ريخ املسامهني جماانً، وبتا ضم األرابح املدورة القابلة للتوزيع إىل رأف املال، وتوزيع األسهم النا ة ع  هذه الزايدة على 
لرية سورية ليصبح رأمسال  بةد الزايدة   1,440,000,000وقدره غ على موافقة مصرف سورية املركزي على زايدة رأمسال البنك مببل

ة  حصل البنك على مصادقة وزارة التجار  2020أيلول   13/ص وبتاريخ   16/  4435رقم  لرية سورية وذلك مبوجب الكتاب  8,640,000,000
، كما حصل البنك على موافقة هيئة األوراق واألسواق    2389اهليئة الةامة بزايدة رأف املال مبوجب قرار رقم  الداخلية ومحاية املستهلك على قرار 

تشري    5  يخومت توزيع األسهم اجملانية على املسامهني كل حسب نسبة متلك  بتار  2020أيلول  21/م بتاريخ  107مبوجب القرار رقم  املالية وذلك 
 . 2020األول 

 : 2021كانون األول   31يتكون رأف املال مما يل  كما ف 
  التكلفة التارخيية        
   ل.ف.      الةملة األصلية     عدد األسهم    

  6.858.450.000    -     68.584.500  رأف املال املدفوع ابللرية السورية 
  1.781.550.000    34.961.811    17.815.500  ( رية سورية )ابللرأف املال مدفوع ابلدوالر األمريك  

  86.400.000    34.961.811    8.640.000.000   
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 واخلاص القانوين االحتياط  -32

األرابح الصـــافية قبل الضـــريبة بةد اســـتبةاد أ ر  م     %10يتوجب حتويل    2011شـــباط    14م  قانون الشـــركات الصـــادر بتاريخ    197بناً  على املادة  
 أرابح فروقات القطع غري احملققة إىل االحتياط  القانوين.

 .صرف% م  رأمسال امل 25التوقف ع  م ل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياط  القانوين مساوايً لـ  مصرفحيق لل

 كما يل :  القانوين احتساب االحتياط  مت
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020   
  . ف . ل      . ف . ل        

  33.823.710.391    55.903.153.204  صرفربح السنة الةائد إىل مسامه  امل
  184.658.388    208.120.355  مصروف ضريبة الدخل 

 (  34.541.612.901) (  61.160.920.000) فروقات القطع غري احملققة  أرابح

   (5.049.646.441  ) (533.244.122  ) 

  -     -   %10القانوين  االحتياط احملول إىل 

 

 احتياط  خاص

م  األرابح الصـافية قبل الضـريبة بةد اسـتبةاد أ ر أرابح   %10  يتوجب  حتويل  23/2002/ م  قانون النقد األسـاسـ  رقم 97اسـتناداً إىل املادة رقم /
 فروقات القطع غري احملققة إىل االحتياط  اخلاص.

 . صرفم  رأمسال امل %100التوقف ع  م ل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياط  اخلاص مساوايً لـ  مصرفحيق لل

 اخلاص كما يل : احتساب االحتياط  مت
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020   
  . ف . ل      . ف . ل        
 33.823.710.391    55.903.153.204  صرفبح السنة الةائد إىل مسامه  املر 

  184.658.388    208.120.355  مصروف ضريبة الدخل  
 (  34.541.612.901) (  61.160.920.000) فروقات القطع غري احملققة  أرابح

   (5.049.646.441  ) (533.244.122  ) 

   -     -   % 10احتياط  خاص 
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 القيمة الةادلة التغري فاحتياط   -24

 احتساب احتياط  القيمة الةادلة كما يل : مت
  األول   كانون   31كما ف         
       2021     2020   
  . ف . ل      . ف . ل        

  138,747,900    135,130,908  بداية السنة الرصيد كما ف 
 (  3,616,992 )    237,039,023  التغري ف القيمة الةادلة للموجودات املالية م  خالل الدخل الشامل اآلخر

    372,169,931    135,130,908   
 
 غري احملققة احملققة و األرابح املدورة  -52

  2009شباط  12بتاريخ  952/100/1والتةميم رقم  2008لةام   362بناً  على تةليمات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 
دورة. بلغت  ابح امليتم فصل األرابح املدورة لفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة ع  إعادة تقييم مركز القطع البنيوي م  حساب األر 

  493.457.884  )مقابل  2021 كانون األول  31ف    كما  لرية سورية  5.149.708.102  ف اتريخ البياانت املالية املوحدةاملرتاكمة احملققة سائر  اخل
لرية    109.427.324.596بينما بلغت األرابح املدورة غري احملققة ف اتريخ البياانت املالية املوحدة    . (2020 كانون األول  31كما ف    لرية سورية

 (. 2020كانون األول   31سورية كما ف  لرية  48.266.404.596)مقابل  2021 كانون األول  31سورية كما ف 
 
 الدائنة   الفوائد  - 62

 : مما يل  يتكون هذا البند 
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
   . ف . ل      . ف . ل        

  3,245,403,577    2,936,587,082  فوائد أرصدة وايداعات لدى املصارف
  1,585,755,695    4,201,115,938  املركزي   ةمصرف سوري لدى رصدة وايداعات أفوائد  

  89,824,659    -   املركزي  ةمصرف سوري لدى فوائد شهادات ايداع  
 تسهيالت ائتمانية مباشرة: 

 :للمؤسسات 

  54,105,572    9,908,732  حساابت جارية مدينة  
  1,512,943,233    1,945,405,963  قروض وسلف  
  1,880,139    -   سندات حمسومة  
  124,911,672    190,116,063  فوائد مسرتدة م  ديون غري منتجة   

 ة(:لألفراد )التجزئ 
  234,902,967    522,655,250  قروض وسلف  

    89,805,789,02    6,849,727,514  
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 املدينة الفوائد -72
 : مما يل  يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1220     2020  
 . ف . ل      . ف . ل        

  365,412,596    462,456,849  ودائع مصارف 
 ودائع عمال  

  205,122,373    209,242,602  ودائع توفري  
  1,095,933,163    702,549,399  ودائع ألجل وخاضةة إلشةار  
   742,902     460,710   مينات نقدية  

    1,374,709,560    1,667,211,034  
 
 دائنة وعموالت رسوم -82

 :  مما يل  يتكون هذا البند 
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

  24,189,660    19,239,550    املباشرة التسهيالت على  عموالت
  179,312,748    240,728,453    املباشرة غري  التسهيالت على  عموالت
  1,489,804,113    3,576,159,959    املصرفية  اخلدمات  على  عموالت

  8,540,441    22,916,655    عموالت وايرادات أعمال الوساطة 
      3,859,044,617    1,701,846,962  
 

 مدينة وعموالت رسوم -29
 :  مما يل  يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

  464,450,940    605,454,893    عموالت حتويالت مصرفية 
  3,067,338    42,915,07    عموالت ورسوم متنوعة 

      7608,369,96    467,518,278  
  



 

- 68  - 

 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة (اسرتداد)مصروف /  -03
 يتكون هذا البند مما يل : 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

 مصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي )اسرتداد( / 
  57,012,093  ( 62,370,377)  املرحلة األوىل 

    (62,370,377 )  57,012,093   
 خمصص أرصدة لدى املصارف  مصروف / )اسرتداد(

 (  2.205) (  2.402)  املرحلة األوىل 
  5.243.055.595    24.739.007   املرحلة ال انية 
 ( 4.400.100) ( 992.918.472)  املرحلة ال ال ة 

    (968.181.867 )  5,238,653,290  
 خمصص إيداعات لدى املصارف  / )اسرتداد( مصروف

   77.905     395.054   املرحلة األوىل 
 ( 2.520.532.183) ( 184.751.596)  املرحلة ال انية 
   -     12.236.289.252   املرحلة ال ال ة 

     12.051.932.710   (2,520,454,278 ) 
 خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة اسرتداد 

 ( 56.421.663)   60.790.842   املرحلة األوىل 
   1.562.889    36.097.261   املرحلة ال انية 
   4.888.709  ( 200.116.155)  املرحلة ال ال ة 

    (103,228,052 ) (49,970,065 ) 
 خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة  مصروف / )اسرتداد(

   8.399.407  ( 24.562.678)  املرحلة األوىل 
   14.527.393  ( 11.891.979)  املرحلة ال انية 
    396.250  ( 22.037.500)  املرحلة ال ال ة 

    (58,492,157 )  23,323,050  
 غري مباشرة   مصارفخمصص  مصروف

   27.095     394.684   املرحلة األوىل 
   3.453.474    12.600.201   املرحلة ال انية 
   424.860.833    -    املرحلة ال ال ة 

    12,994,885    428,341,402   
 أتةاب قضائية اسرتداد خمصص 

 ( 2,240,660) ( 1,691,938) املرحلة ال ال ة 
   (1,691,938 ) (2,240,660 ) 
    10.870.963.204    3,174,664,832    
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 املوظفني نفقات -13

 :  مما يل  يتكون هذا البند 
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

  1,735,657,833    3.041.381.297  رواتب ومنافع وعالوات املوظفني 
  1,496,799,766    2,508,219,260  ت  آمكاف

   151,159,045    250,308,664  مسامهة املصرف ف الضمان االجتماع 
  319,270,934    73.721.440  غري مدفوعة ت موظفني  آمصروف مؤونة مكاف

  54,117,900    91,252,817   مني صح  
  67,427,957    88,020,066  تدريب موظفني 
  13,947,000    14,306,000  تةويض مت يل  

    212,500    3,505,000  مالبس مستخدمني 

    6,070,714,544    3,838,592,935   
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 أخرى   تشغيلية   مصاريف  - 23

   :يل    مما البند  هذا يتكون
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  

  . ف . ل      . ف. ل        
   61,637,862    174,564,775  مصاريف مةلوماتية واشرتا  وكاالت دولية 
   310,600,543    750,210,567  منافع )كهراب  ومياه وحمروقات وحراسة( 

   198,642,659    438.777.864  صيانة 
   169,156,925    271.457.065  واستشارات وأتةاب قانونية دراسات  

   39,799,842    67,996,732  رسوم وأعبا  حكومية 
   7,673,261    142.720.713  اإللكرتونية ة الصرافات اآللية والبطاقات ر داإرسوم 

   329,583    57,994,772  جيارات  إ
   80,902,497    136.246.109  مصاريف قرطاسية ومطبوعات  

   2,671,076     979,590  ( 11)إيضاح   فوائد التزامات عقود اإلجيار 
   28,600,280    287,239,176  نفقات السويفت 

   177,314,840    227,584,814    مني 
   55,980,038    114,398,951  نفقات الربيد والنقل والسيارات 

   42,790,438    130,691,799  مصاريف اعالن وتسويق 
   27,251,772    87.909.833  فاكس وهاتف وانرتنيت  

  1,693,000     520,000   منح 
   90,066,638    105.318.092   أخرى

    2.994.610.852    1,295,111,254   
 
 سنة ال النصيب األساس  واملخف ض للسهم م  ربح   - 33

 يتضم  هذا البند مايل : 

  األول   كانون   31  ف للسنة املنتهية ف    
   2021   2020  

  ل.ف.      ل.ف.      
 (  717,902,510) (  5.257.766.796) خسائر السنة 

  34,541,612,901    61,160,920,000  أرابح غري حمققة 

    33,823,710,391    55.903.153.204  صاف ربح السنة متضمناً األرابح غري احملققة 
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 مت احتساب النصيب األساس  واملخفض للسهم كما يل : 
  كانون األول   31للسنة املنتهية ف ف    

     2021     2020  

 33,823,710,391    55.903.153.204  ة )لرية سورية( ن ربح السصاف 
   86,400,000    86,400,000  )سهم( املتوسط املرج ح لةدد األسهم

   391.48     647.03   السنة )لرية سورية(  ربحنصيب السهم األساس  واملخفض م   

   يتطابق نصيب السهم األساس  واملخفض ف القيمة لةدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات   ري على نصيب السهم ف األرابح عند حتويلها.
 
 النقد   يوازي   ما و   النقد  - 43

 يتكون هذا البند مما يل  : 
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

   10,501,818,912    17.482.312.295  نقد ف اخلزينة 
  37,089,460,956    45.993.316.925    تستحق خالل  ال ة أشهر رف سورية املركزي أرصدة لدى مص نقد و 

 يضاف:  
  156,372,873,550    115.154.315.543  أرصدة لدى املصارف تستحق خالل  ال ة أشهر  

 ينـزل: 
 (  556,963,871) (  1,135,145,782) رصدة متنازع عليها أ 
 (  37,655,873,989) (  1,577,030,400) ودائع املصارف اليت تستحق خالل  ال ة أشهر  

  165,751,315,558    175.917.768.581  ة ن يوازي النقد ف هناية السالنقد وما 
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 الةالقة   ات ذ   األطراف   املةامالت مع  - 53
ابستخدام أسةار الفوائد والةموالت التجارية وفيما    املسموحة النشاطات االعتيادية و قام املصرف ابلدخول ف مةامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني وأعضا  جملس اإلدارة واإلدارة الةليا ضم   

 : يل  ملخص املةامالت مع اجلهات ذات الةالقة خالل السنة 
 :بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد   -أ 
   1202كانون األول    31كما ف    

 كانون األول    31كما ف       أعضا  جملس اإلدارة وكبار         
  2020   اجملموع    املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة    الشركة األم   
  ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   

  األرصدة املدينة  

  65,800,174,697  113,162,445,983  -   -   113,162,445,983 ة أرصدة وحساابت جارية مدين
  -   32,978,722,217  -   -   32,978,722,217 ودائع ألجل  

 ( 1.770.122.384) ( 18.765.982.301)  -   -  ( 18.765.982.301) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 
  185,130,908  425,398,389  -   425,398,389  -  است مارات ومسامهات 

 الدائنة   األرصدة  
  37,605,882,664  1,974,621,142  134,550,249  729,314,723  1,110,756,170 حساابت جارية دائنة 

  798,667,602  2,153,105,969  -   2,153,105,969  -  ودائع ألجل 
 بنود خارج امليزانية:  - ب

  277,378,153  503,092,000  -   -   503,092,000 كفاالت واردة 
 ( 23.844.304) ( 45,217,605)  -   -  ( 45,217,605) خمصص خسائر ائتمانية متوقةة 

 
  1202كانون األول    31املنتهية ف    للسنة   
 املنتهية ف  للسنة        أعضا  جملس اإلدارة وكبار         
  2020كانون األول    31   اجملموع    املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة    الشركة األم   
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   الدخل املوحد:بنود بيان    - ج 

  1,052,909,404  451,560,210  -   -   451,560,210 فوائد وعموالت دائنة 
  104,131,036  47,940,960  -   30,358,043  17,582,917 فوائد وعموالت مدينة 

  54,591,693  154,388,314  -   154,388,314  -  مصاريف التأمني 
  17,320,099  91,252,817  -   91,252,817  -   مني صح  موظفني 
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 : منافع اإلدارة التنفيذية الةليا   - د 

 كافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية الةليا وأعضا  جملس إدارة املصرف: فيما يل  ملخص ملنافع )رواتب وم 
  كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
     2021     2020  
  ل.ف.      ل.ف.      

  1.262.445.349  2.081.732.743 رواتب ومكافآت 

  2.081.732.743  1.262.445.349  

 تةامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى   - ه 

. إن حصة املصرف  ( شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤولية ) للمصرف والشركة التابةة  املالية  ةلوماتامل،  املالية املوحدة   البياانتتشمل  
 التابةة موضحة كما يل :  الشركة  حقوق ملكية ف 
  التابةة الشركة    حقوق ملكية   حصة املصرف م       
  كانون األول   31كما ف       
  2020     2021    نسبة امللكية     
  ل.ف.      ل.ف.     %     

  158.010.131    122.017.879   52  شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤولية 

لرية سورية. بلغت حصة البنك م  رأمسال شركة سورية واملهجر    300,000,000يبلغ رأمسال شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤولية 
 لرية سورية ال غري.   156,000,000املالية احملدودة املسؤولية  للخدمات 

 مت استبةاد رصيد االست مار ف الشركة التابةة عند إعداد البياانت املالية املوحدة. 

لةالقة وكبار املسامهني  ابإلضافة إىل التةامالت مع أعضا  اإلدارة الةليا قامت اجملموعة )ضم  أعماهلا االعتيادية( بتةامالت جتارية مع املصارف ذات ا 
ل  التسهيالت االئتمانية املمنوحة  التجارية السائدة. إن  يع  الفوائد والةموالت  التجارية السائدة، وابستخدام أسةار  التةامالت  ألطراف ذات  حبدود 

 الةالقة تةترب عاملة ومل يؤخذ هلا أية خمصصات. 
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 الةادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة الةادلة ابلبياانت املالية املوحدة القيمة   - 63

 القيمة الةادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة الةادلة ابلبياانت املالية املوحدة: 
  2020األول    كانون   31كما ف     1202األول    كانون   31كما ف    
 ةرتف هبا امل غري  النتيجة     القيمة الةادلة    القيمة الدفرتية    ةرتف هبا امل النتيجة غري     القيمة الةادلة    القيمة الدفرتية   
 ل.ف.    ل.ف    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   

 املوجودات املالية 
  -   99,799,327,122  99,799,327,122  31.554.806  159.914.351.880  159.882.797.074 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و 
  -   146,707,653,396  146,707,653,396  -   99.080.156.091  99.080.156.091 صارف امللدى  أرصدة

  18,453,048  30,651,445,706  30,632,992,658 ( 18.827.545)  170.914.813.949  170.933.641.494 صارف املإيداعات لدى 
  -   11,031,838,581  11,031,838,581 ( 30.192.084)  26.400.930.561  26.431.122.645 صاف التسهيالت االئتمانية املباشرة 

  -   5,070,993,186  5,070,993,186  -   9.462.196.572  9.462.196.572 ةة جممدة لدى مصرف سورية املركزيودي

 املالية   املطلوابت 
  -   38,186,010,237  38,186,010,237  -   2.658.185.906  2.658.185.906 صارف املودائع 

 ( 374,269,760)  189,796,385,574  189,422,115,814  11.520.432  337.150.187.816  337.161.708.248 ودائع الزابئ  
  -   5,315,801,429  5,315,801,429  -   9.516.484.687  9.516.484.687  مينات نقدية 

 ( 355,816,712)       ( 15.944.39)       التغري ف القيم الةادلة غري املةرتف هباجمموع 
 فيما يل  االفرتاضات املستخدمة لتحديد القيم الةادلة لألدوات املالية: 

   املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة الةادلة 
 تغري. املفائدة الفري وحتت الطلب واألدوات املالية ذات مةدل م  املفرتض أن القيمة املسجلة للموجودات واملطلوابت املالية قصرية األجل مساوية تقريباً للقيمة الةادلة. ينطبق ذلك على ودائع التو 

 األدوات املالية ذات املةدل ال ابت 
مةدل الفائدة احلايل ألداة مالية مما لة. يتم احتساب القيمة الةادلة املقدرة يتم تقدير القيمة الةادلة للموجودات واملطلوابت املالية ذات املةدل ال ابت مبقارنة مةدل الفائدة ف السوق عند االعرتاف األويل مع  

للسندات  لنقدية املخصومة إبستخدام مةدالت الفائدة السائدة ف السوق ألداة مما لة ف خماطر االئتمان واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة الةادلة  للودائع اليت تتقاضى فائدة مبةدل اثبت بناً  على التدفقات ا 
يتم حتديد القيمة الةادلة    تظمة، اليت ليست متداولة ف أسواق مالية انشطة من  املتداولة ف األسواق املالية الناشطة واملنتظمة، ابلرجوع إىل األسةار املةلنة ف سوق األوراق املالية. أما فيما يتةلق ابلسندات 

 ستحقاق. ستخدام تقنية التدفقات النقدية املخصومة على أساف مردود مةدل الفائدة الفةل  املناسب للفرتة املتبقية لالاب
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 املخاطر إدارة   - 73

 ع  إدارة املخاطر   مقدمة 

عمل اجملموعة  املخاطر ه  جز  أساس  م  أعمال املصارف واإلطار الةام إلدارة املخاطر ف اجملموعة يقوم على حتديد وفهم وتقييم املخاطر اليت تواج  
  التوازن األم ل بني عامل  املخاطرة والةائد. والتأكد م  بقائها ضم  املستوايت احملدودة واملقبولة واختاذ اإلجرا ات الالزمة لتقليص املخاطر للوصول إىل

 طر الةمالت. إن أهم أنواع املخاطر ه  خماطر االئتمان، خماطر السوق، خماطر السيولة وخماطر التشغيل. خماطر السوق تتضم  خماطر أسةار الفائدة وخما

 التنظيم  إلدارة املخاطر   االسرتاتيجيات الةامة و اهليكل 

 تتلخص اسرتاتيجية البنك مبا يتةلق إبدارة املخاطر ابلنقاط التالية:  •

 مواكبة التطور احلاصل ف أعمال البنك التجارية ومساندة اسرتاتيجيات  هبذا اخلصوص.  -

آاثر أية أحداث غري   ةائد إضافة إىل ختفيفاملسامهة ف تطور الوضع املايل للبنك م  خالل إجياد التوازن األم ل بني عامل  املخاطرة وال  -
 متوقةة قد تؤ ر سلباً على رأمسال البنك وأرابح . 

 الةمل على صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى البنك اليت حتدد السقوف للمخاطر اليت م  ضمنها جيب على إدارة البنك أن تةمل.  -

 .أكد م  مدى االلتزام مبستوايت سقوف املخاطر احملددةاملراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر ف البنك م  أجل الت -

وع م   جملس اإلدارة هو اجلهة املسؤولة ع  حتديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقوف القصوى اليت ميك  للمجموعة القبول هبا، فيما يتةلق بكل ن •
بــ "القابلية للمخاطر  إدارة "Risk Appetite"أنواع املخاطر اليت تتةرض هلا وه  ما يةرف  . يوافق جملس اإلدارة على سياسات وإجرا ات 

 . تقارير ع  املخاطر اليت يواجهها أو ميك  أن يواجهها البنك مستقبالً   دورايً املخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى  

 مسؤوليات جملس اإلدارة 

اخلارج ، وحتديد االحنرافات والتجاوزات   الداخل  واملدقق  نفيذية واملدقق مراجةة أدا  البنك بنا  على التقارير الدورية، اليت ترفةها إلي  اإلدارة الت -
 وحتليل أسباهبا وإصدار التةليمات الالزمة ملةاجلتها وتفادي تكرارها. 

 دراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تةزيز ممارسات البنك ف كافة اجملاالت.  -

 أهداف واسرتاتيجيات البنك على املدى الطويل واملصادقة عليها. مراجةة  -

 البنك هبا.  التزام م  للبنك والتأكد اهلامة  على السياسات املصادقة  -

 مناقشة بياانت وإحصائيات املخاطر )النوعية والكمية( ف البنك بشكل منتظم.  -

لديهم والرقابة على عملهم وذلك بشكل   املطلوبة  اخلربات توفر  م  يذيني والتأكداملوافقة على تةيني املدير الةام ونواب  ومساعدي  واملدرا  التنف  -
 مباشر أو عرب جلان جملس اإلدارة. 

 والسنوية.  الفصلية املالية البياانت  اعتماد -

 التأكد م  أن البنك يتمتع بنزاهة عالية ف ممارسة أعمال .  -
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 اللجان املشكلة لدى البنك 

 جملس اإلدارة اللجان املنب قة ع   

 فيما يل  تشكيلة اللجان املنب قة ع  جملس اإلدارة: 

 جلنة التدقيق وتتضم  مسؤوليات هذه اللجنة املهام الرئيسية التالية:  ▪

 مراجةة وإقرار خطة التدقيق الداخل  السنوية املقرتحة م  املدقق الداخل .  -

 ابية ومتابةة اإلجرا ات املتخذة بشأهنا. مراجةة تقارير التدقيق الداخل  واخلارج  وتقارير السلطات الرق -

 مراجةة مدى التقيد ابلقوانني واألنظمة وبسياسات البنك ونظام  الداخل .  -

 مراجةة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ف البنك والتحقق م  مدى كفايتها.  -

 ضات  وتقييم أدائ . التوصية إىل جملس اإلدارة بتةيني مدير التدقيق الداخل  واخلارج  وعزل  وحتديد تةوي  -

الرئيسية  جلنة إدارة املخاطر التابةة جمللس اإلدارة ومهمتها اإلشراف على إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم فةاليتها، وتتضم  مسؤوليتها املهام   ▪
 التالية: 

 مراجةة التقارير الدورية حول طبيةة املخاطر اليت يتةرض هلا البنك وحجمها وأنشطة إدارة املخاطر.  -

 بدا  الرأي أمام جملس اإلدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االست نائية اليت تطرأ عليها. إ -

لقة  ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر ومراقبة مدى التزام إدارة املخاطر ابملةايري املوضوعة م  قبل جلنة ابزل، واملتة  -
 واملخاطر التشغيلية وغريها. مبخاطر االئتمان وخماطر السوق 

 جلنة الرتشيحات واملكافآت التابةة جمللس اإلدارة، وتتضم  مسؤوليتها املهام الرئيسية التالية:  ▪

وضع املةايري وشروط احلد األدىن للخربات واملؤهالت واملهارات املطلوبة لةضوية جملس اإلدارة، وللمديري  التنفيذي . ووضع مةايري    -
 س اإلدارة واللجان املنب قة عن  وتقييم أدا  املديري  التنفيذيني. تقييم فةالية جمل

أدا     - إذا  بت عدم فاعليت  وتقصريه ف  تنفيذي  التنفيذيني، وإلغا  تةيني أي مدير  التوصية جمللس اإلدارة خبصوص تةيني املديري  
 واجبات  ومسؤوليات . 

 دارة واملديري  التنفيذيني. ضمان وجود سياسة واضحة لتةويضات ومكافآت أعضا  جملس اإل  -

 دراسة طلبات الرتشيح لةضوية جملس اإلدارة والتأكد م  توافقها مع القوانني واألنظمة النافذة.  -

 جلنة احلوكمة التابةة جمللس اإلدارة، وتتضم  مسؤوليتها املهام الرئيسية التالية:  ▪

 الضرورة.اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل احلوكمة ومراجةت  وحتدي   عند  -

 التنسيق مع جلنة التدقيق للتأكد م  االلتزام بدليل احلوكمة.  -
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 جلنة التسليف وجلنة الصريفة ابلتجزئة وتتضم  مسؤولياهتم املهام الرئيسية التالية:  ▪

وعة م  املتطلبات  البت ف التوصيات املرفوعة إليها واملتةلقة مبنح االئتمان وشروط  أو إلغا ه وحيكم قرار اللجنة ف هذا الشأن جمم   -
 منها السيولة املتوفرة لدى البنك واألوضاع االقتصادية السائدة. 

 ضمان حس  تطبيق سياسات وإجرا ات منح االئتمان الصادرة ع  جملس اإلدارة.  -

 متابةة مستوايت املخاطر ف احملفظة االئتمانية ومراجةة أدا  حتصيل الديون غري املنتظمة.  -

ملطلوابت وه  مسؤولة جزئياً ع  إدارة خماطر السوق والسيولة ابإلضافة إىل حتديد اسرتاتيجيات مواجهة هذه املخاطر  جلنة إدارة املوجودات وا ▪
 ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام ابلسقوف احملددة والسياسات واإلجرا ات املوافق عليها م  قبل جملس اإلدارة. 

بتحليل املخاطر اليت تواج  البنك وتطوير منهجيات قياسها وضبطها وإبدا  الرأي خبصوصها وإصدار التقارير الدورية  تقوم دائرة إدارة املخاطر   ▪
 : ع  هذه املخاطر ورفةها إىل جلنة إدارة املخاطر واإلدارة التنفيذية للبنك. هذا وتتألف دائرة إدارة املخاطر م  مخس دوائر رئيسية 

 .قسم خماطر االئتمان -

 .تابةة االئتمانية قسم امل  -

 .قسم خماطر احملفظة االئتمانية والتوظيفات  -

 .قسم خماطر السوق والسيولة  -

 قسم خماطر التشغيل.   -

التدقيق الداخل  يقوم بتدقيق عملية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق البنك مع اإلجرا ات والسياسات املتبةة. وتتم   ▪
 .رة وترفع التقارير واالقرتاحات إىل جلنة التدقيق مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدا

 اهليكل التنظيم  لدائرة إدارة املخاطر 
 

 
جملس اإلدارة  

جلنة إدارة املخاطر

دائرة إدارة املخاطر

قسم خماطر 
االئتمان

قسم املتابةة 
االئتمانية

قسم خماطر احملفظة 
فاتاالئتمانية والتوظي

قسم خماطر 
السوق والسيولة

قسم خماطر 
التشغيل
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 سياسات إدارة املخاطر
 يتضم  اإلطار الةام لسياسات البنك املةتمدة م  قبل جملس اإلدارة ف عملية إدارة املخاطر النقاط الرئيسية التالية: 

 املختلفة ف عملية إدارة املخاطر. مسؤوليات ومهام األطراف  -

 حتديد املخاطر املختلفة اليت يتةرض هلا البنك.  -

 الطرق املةتمدة ف عملية قياف املخاطر وإدارهتا.  -

 احلدود القصوى للمخاطر اليت ميك  القبول هبا.  -

 األساليب املختلفة للتخفيف م  املخاطر اليت يتةرض هلا البنك.  -

 اختبارات اجلهد

تبارات اجلهد بشكل دوري ومستمر ملةرفة أ ر بةض التغريات السلبية احملتملة احلدوث على الوضع املايل للبنك وأموال  اخلاصة ومستوايت  جيري البنك اخ 
ل اخلاصة  األمواالسيولة لدي . هذا وتساعد النتائج اليت يتم الوصول إليها كل م  جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ف عملية التخطيط املستقبل  حلجم  

 املطلوبة والسيولة الالزمة الستمرار البنك واستدامة أعمال . 

 اختبارات احلساسية فيما يتةلق مبخاطر االئتمان والسيولة  

الةوامل  وه  اختبارات أل ر كل عامل م  عوامل املخاطرة اليت قد يتةرض هلا البنك على وضة  املايل ومستوايت السيولة لدي  مع افرتاض  بات 
 األخرى، وهذه االختبارات على الشكل التايل: 

 ارتفاع التسهيالت املباشرة غري املنتجة بنسب مدروسة م  رصيد التسهيالت املباشرة املنتجة.  -

 قيام الةمال  واملصارف واملؤسسات املالية بسحب نسب مدروسة م  ودائةهم.  -

 املمنوحة وغري املستغلة. استةمال نسب مدروسة م  السقوف االئتمانية  -

 كما يتم إجرا  اختبارات تشمل أ ر كل عامل م  عوامل املخاطر )املذكورة أعاله( اليت قد يتةرض هلا البنك ف وقت واحد. 

ة ممكنة ومتويل الزايدة ف  يتم دراسة أ ر هذه االختبارات على قوة ومتانة املركز املايل للبنك، وكفاية أرصدت  النقدية لتغطية السحوابت املفرتضة أبقل تكلف
 جانب املوجودات مع االحتفاظ مبستوايت عالية م  السيولة. 

 اختبار اجلهد على صةيد خماطر أسةار الفائدة 

 ت. ه التغريايتضم  هذا االختبار سيناريو حدوث تغريات ف أسةار الفوائد املطبقة بنسب مةينة وم  مث حساب قيمة التدين ف إيرادات البنك نتيجة هلذ

 اختبار اجلهد على صةيد خماطر التشغيل 

 أضرار  يتضم  هذا االختبار سيناريوهات وقوع حوادث تشغيلية غري متوقةة وم  احملتمل جداً أن ينتج عنها خسارة أو تةرض أصول البنك ال ابتة إىل 
 هابية(.  نتيجة حدوث اضطراابت تشغيلية كربى م ل: )الكوارث الطبيةية، أعمال الشغب، حروب، أعمال إر 

 يتم دراسة أ ر تنفيذ هذا االختبار على أموال البنك اخلاصة ونسبة كفايتها. 
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 قياف املخاطر ونظام التقارير 

ميك  أن تنتج   يتم قياف خماطر اجملموعة بطريقة تةكس اخلسائر املتوقةة اليت ميك  أن تنتج ف الظروف الةادية. كما يدرف البنك أسو  االحتماالت اليت
 الظروف االست نائية. ع  

موعة بقياف  تتم مراقبة وضبط املخاطر بناً  على السقوف املةتمدة اليت تةكس اسرتاتيجية اجملموعة وحدود ومستوايت املخاطر املقبولة. كما تقوم اجمل
 القدرة اإل الية لتحمل املخاطر ومقارنتها ابملخاطر اال الية مبحتلف أنواعها.  

ة وإدارة  املةلومات م   يع وحدات الةمل ألغراض التحليل واملراقبة والتةرف على املخاطر ف مرحلة مبكرة كما يتم تقدمج تقرير إىل جملس اإلدار يتم جتميع  
ألعمال  املخاطر ورؤسا  األقسام يتضم  إ ايل خماطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل شهرايً حسب قطاعات ا

املخاطر بشكل    والزابئ  والقطاعات اجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم خمصص اخلسائر االئتمانية بشكل ربع سنوي. يستلم جملس اإلدارة تقريراً شاماًل ع  
 دوري لتزويده جبميع املةلومات الالزمة لتقييم خماطر اجملموعة. 

 سام للتأكد م  أن  يع املةلومات الضرورية واحملد ة متوفرة على مستوايت اجملموعة كافة. يتم حتضري تقارير خماطر تفصيلية وتوزع على  يع األق

 أساليب ختفيض املخاطر 

الضماانت وفقاً  ملةايري وأسس  قبول  يتم  منها احلصول على ضماانت حيث  االئتمان    تةتمد اجملموعة على عدة أساليب وممارسات لتخفيف خماطر 
 مةتمدة. 

 املخاطر   تركزات 

صادية متما لة  تنشأ الرتكزات عند قيام جمموعة م  املراسلني أو الةمال  أبعمال متشاهبة أو ممارسة األعمال ضم  بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقت 
قتصادية والسياسية والظروف األخرى. تدل  قد تؤ ر على قدرة املراسلني أو الةمال  على اإليفا  ابلتزاماهتم التةاقدية واليت ممك  أن تتأ ر بنفس التغريات اال

 الرتكزات على حساسية اجملموعة جتاه قطاع اقتصادي مةني أو قطاع جغراف مةني. 

 حددت سياسات وإجرا ات البنك أطراً للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزايدة ف الرتكزات وإدارة خماطر االئتمان وضبطها 

 خماطر االئتمان 

خسائر نتيجة ختلف أو عجز الطرف اآلخر ع  الوفا  ابلتزامات  جتاه اجملموعة. تةمل اجملموعة على إدارة السقوف    حدوث االئتمان ه  خماطر  خماطر  
 والرقابة على خماطر الرتكزات االئتمانية على مستوى الةميل )فرد أو مؤسسة( وحجم التةرض االئتماين لكل قطاع أو منطقة جغرافية. 

املقبولة م  خالل وضع سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للةالقة مع املقرتض الواحد أو جمموعة املقرتضني    االئتمانوتقوم اجملموعة بتحديد مستوايت خماطر  
 ولكل قطاع أو منطقة جغرافية. 

 نظام التصنيف الداخل   

البنك ابجرا   تقييم  منفصل للزابئ  الرئيسيني حيث يقوم بتصنيف الزابئ  وفق   يدير قسم  خماطر االئتمان مناذج التصنيف الداخلية ف املصرف.  يقوم  
. تشتمل النماذج على مةلومات نوعية وكمية  ابإلضافة إىل مةلومات خاصة ابملقرتض اليت قد يكون هلا أ ر    10اىل  1لدرجات التصنيف الداخل  م  

 البنك مبقارنة  التصنيف الداخل  للةميل مع وكاالت التصنيف اخلارجية.  على سلوك . إضافة اىل ما سبق وعندما يكون متاح يقوم 
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 اإلفصاحات الكمية:
 خماطر االئتمان:

ذه الدفةات وفقاً  تقوم اجملموعة بتقدمج كفاالت لتلبية احتياجات الةمال . تلزم هذه التسهيالت اجملموعة أبدا  دفةات ابلنيابة ع  عمالئها. يتم حتصيل ه
 موعة وإجرا اهتا الرقابية.  لشروط االعتماد. تتسم هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية م  هذه املخاطر ابتباع نفس سياسات اجمل

 (: األخرى  املخاطر وخمفضات الضماانت  وقبل  سائر االئتمانية املتوقةةاخل خمصص  بةد)  االئتمان  ملخاطر  التةرضات ( 1
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020  
 ف . ل      . ف . ل        

 :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود
  89,250,402,514    142.323.520.140    املركزي  سورية  مصرف لدى  أرصدة 
  146,707,653,396    99.080.156.091    املصارف  لدى  أرصدة 

   30,632,992,658    170.933.641.494    املصارف  لدى  إيداعات
 املباشرة االئتمانية التسهيالت صاف

   774.481.604    1.754.320.385     ألفراد ا
   1,712,602,588    3.882.245.678    الةقارية  القروض

  5.737.025.931    6.288.880.478    الكربى  لشركات ا
  2.807.728.458    14.505.676.104    واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات

 وأذوانت وأسناد سندات
   1,443,573,144    4.918.915.616    أخرى  موجودات 

   5,070,993,186    9.462.196.572    املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديةة 

   284,137,453,479    453.149.552.558     اجملموع
 :امليزانية خارج بنود

 كفاالت: 
   916,282,418    1.113.397.702    دفع 
   6,231,876,042    11.191.093.258    حس  تنفيذ  
   446,209,000    741.485.000    أخرى 

   2,447,252,854     9.673.693.002    مصارف وجهات أخرى  كفاالت 
   10,802,180,540    45.000.000   مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية  تسهيالت  سقوف
   792,808,922    721.446.620   مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهيالت  سقوف

   21,636,609,776    23.486.115.582     اجملموع

       476.635.668.140    305,774,063,255   

 



 

- 81  - 

 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التةرضات توزيع (2

 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   /9/وفق املةيار الدويل للتقارير املالية رقم تتوزع التةرضات االئتمانية املباشرة 

  الشركات                 
  املؤسسات الصغرية                      
  اجملموع      واملتوسطة      الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل    مباشرة   تسهيالت  
  24,833,733,998    13,624,116,590    5,657,338,202    3,791,640,409    1,760,638,797   املرحلة األوىل  
  1,744,767,637    977,284,770    664,278,534    99,286,647    3,917,686   املرحلة ال انية  
  11,927,909,081    1,390,817,503    10,082,406,411    73,792,124    380,893,043   املرحلة ال ال ة  
  38,506,410,716    15,992,218,863    16,404,023,147    3,964,719,180    2,145,449,526   اجملموع  
 ( 5,723,908,749) ( 733,855,848) ( 4,799,144,714) ( 31,493,588) ( 159,414,599) مةلقة  فوائد : يطرح 
 ( 6,351,379,322) ( 752,686,914) ( 5,315,997,953) ( 50,979,914) ( 231,714,541) اخلسائر االئتمانية املتوقةة خمصص: يطرح 
  26,431,122,645    14,505,676,101    6,288,880,480    3,882,245,678    1,754,320,386   املباشرة  االئتمانية   التسهيالت  صاف   

 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف /  9وفق املةيار الدويل للتقارير املالية رقم /تتوزع التةرضات االئتمانية املباشرة 

  الشركات                 
  املؤسسات الصغرية                      
  اجملموع      واملتوسطة      الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل    مباشرة   تسهيالت  
  8,427,711,032    2,501,099,546    3,547,511,618    1,603,071,893    776,027,975   املرحلة األوىل  
  2,511,795,172    195,670,717    2,200,683,581    113,343,743    2,097,131   املرحلة ال انية  
  6,865,874,949    1,089,220,211    5,318,276,826    115,946,008    342,431,904   املرحلة ال ال ة  
  17,805,381,153    3,785,990,474    11,066,472,025    1,832,361,644    1,120,557,010   اجملموع  
 ( 2,873,084,986) ( 421,408,580) ( 2,298,876,549) ( 50,322,867) ( 102,476,990) مةلقة  فوائد : يطرح 
 ( 3,900,457,586) ( 556,853,435) ( 3,030,569,546) ( 69,436,190) ( 243,598,415) اخلسائر االئتمانية املتوقةة خمصص: يطرح 
  11,031,838,581    2,807,728,459    5,737,025,930    1,712,602,587    774,481,605   املباشرة  االئتمانية   التسهيالت  صاف   
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 : التايل  اجلدول  وفق  2021األول  كانون   31 ف  كما/  9وفق املةيار الدويل للتقارير املالية رقم / املباشرة غري  االئتمانية التةرضات  تتوزع

  الشركات                 
    الصغرية   املؤسسات      الشركات                 
  اجملموع      واملتوسطة      الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 مباشرة   غري   تسهيالت  
   4,952,334,366    4,523,395,879    428,938,487    -     -   املرحلة األوىل   
   1,320,834,703    39,090,000    1,281,744,703    -     -   املرحلة ال انية   
  7,539,253,511     3,253,511    7,536,000,000    -     -   املرحلة ال ال ة   
  13,812,422,580   4,565,739,390    9,246,683,190    -     -   اجملموع   
 ( 3,778,931,992) (  3,673,496) ( 3,775,258,496)   -     -   اخلسائر االئتمانية املتوقةة خمصص: يطرح  

  10,033,490,588    4,562,065,894    5,471,424,694   -     -   املباشرة   غري  اإلئتمانية   التسهيالت  صاف   
 

 : التايل  اجلدول  وفق  2020األول  كانون   31 ف  كما/  9وفق املةيار الدويل للتقارير املالية رقم / املباشرة غري  االئتمانية التةرضات  تتوزع

  الشركات                 
    الصغرية   املؤسسات      الشركات                 
  اجملموع      واملتوسطة      الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 مباشرة   غري   تسهيالت  
   11,572,280,247    5,046,026,999    6,526,253,248    -     -   املرحلة األوىل   
   3,823,638,164    411,541,000    3,412,097,164    -     -   املرحلة ال انية   
  3,793,438,511     3,843,511    3,789,595,000    -     -   ال ال ة املرحلة   
  19,189,356,922    5,461,411,510    13,727,945,412    -     -   اجملموع   
 ( 1,952,475,925) (  9,490,163) ( 1,942,985,762)   -     -   اخلسائر االئتمانية املتوقةة خمصص: يطرح  

  17,236,880,997    5,451,921,347    11,784,959,650   -     -   املباشرة   غري  اإلئتمانية   التسهيالت  صاف   
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يتم تصنيف حمفظة التسهيالت االئتمانية إىل    ( 9املةيار الدويل للتقارير املالية رقم )ة بتطبيق  مصرف سورية املركزي اخلاص  وتةليمات  2019شباط    14/م ن والصادر بتاريخ  4قرار جملس النقد والتسليف رقم  بناً  على  
   . وقبل الضماانت وخمففات املخاطر األخرى( توقةة سائر االئتمانية املاخل خمصصعشر درجات وذلك طبقاً للمؤشرات واملواصفات اليت يتسم هبا كل دي  يتم تصنيف  وتوزع التةرضات ملخاطر االئتمان )بةد خمصص 

 

 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرف تتوزع التةرضات االئتمانية املباشرة شركات 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
     اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  114.552.929    -     -     114.552.929    0.73-0.49   مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية 
  18.500.441.522    -     420.370.220    18.080.071.302    1.57-1.08   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  2.308.023.645    -     1.221.193.084    1.086.830.561    3.7-2.25   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  11.473.223.914    11.473.223.914    -     -     100    ديون متة رة

  32.396.242.010    11.473.223.914    1.641.563.304    19.281.454.792       إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
 (  5.533.000.562) (  5.533.000.562)   -     -         املةلقة الفوائد 

 (  6.068.684.867) (  5.936.283.628) (  39.042.732) (  93.358.507)        املتوقةة خمصص اخلسائر االئتمانية 

  20.794.556.581    3.939.724    1.602.520.572    19.188.096.285       صاف التسهيالت االئتمانية  
  22.59     99.93     2.38     0.48        نسبة التغطية )%( 
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  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
     اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  6.516.774    -     -     6.516.774    0.64-0.37   مرتفع م  اجلودة االئتمانية مستوى 
  7.449.694.569    -     1.447.126.490    6.002.568.079    1.91-1.11   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  988.754.119    -     949.227.808    39.526.311    7.31-3.29   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  6.407.497.037    6.407.497.037    -     -     100    ديون متة رة

  14.852.462.499    6.407.497.037    2.396.354.298    6.048.611.164      إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
 (  2.720.285.129) (  2.720.285.129)   -     -         الفوائد املةلقة 

 (  3.587.422.981) (  3.504.037.511) (  42.773.312) (  40.612.158)       خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 

  8.544.754.389    183.174.397    2.353.580.986    6.007.999.006       صاف التسهيالت االئتمانية  
  29.57     95.03     1.78     0.67        نسبة التغطية )%( 
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرف تتوزع التةرضات االئتمانية املباشرة جتزئة 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
    اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة              
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  5.647.659.582    -     98.199.800    5.549.459.782    1.17-0.41   مرتفع م  اجلودة االئتمانية مستوى 
  2.819.424    -     -     2.819.424    2.48-0.44   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  5.004.533    -     5.004.533    -     4.61-0.47   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  454.685.167    454.685.167    -     -     100    ديون متة رة

  6.110.168.706    454.685.167    103.204.333    5.552.279.206       إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
 (  190.908.187) (  190.908.187)   -     -         الفوائد املةلقة 

 (  282.694.455) (  262.248.717) (  4.437.065) (  16.008.673)        املتوقةة خمصص اخلسائر االئتمانية 

  5.636.566.064    1.528.263    98.767.268    5.536.270.533       صاف التسهيالت االئتمانية  
  4.78     99.42     4.3     0.29        نسبة التغطية )%( 
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 وفق اجلدول التايل:  2020كانون األول   31حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرف كما ف   جتزئة   تتوزع التةرضات االئتمانية املباشرة
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
       اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة              
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  2.474.089.081    -     111.733.505    2.362.355.576    1.2-0.2   مرتفع م  اجلودة االئتمانية مستوى 
  16.744.292    -     -     16.744.292    1.77-0.22   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  3.707.369    -     3.707.369    -     3.28-0.24   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  458.377.912    458.377.912    -     -     100    ديون متة رة

  2.952.918.654    458.377.912    115.440.874    2.379.099.868       إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
 (  152.799.857) (  152.799.857)   -     -         الفوائد املةلقة 

 (  313.034.605) (  302.018.575) (  3.051.891) (  7.964.139)       اخلسائر االئتمانية املتوقةة خمصص 

  2.487.084.192    3.559.480    112.388.983    2.371.135.729       صاف التسهيالت االئتمانية  
  11.18     98.84     2.64     0.33        نسبة التغطية )%( 
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 تتوزع التةرضات االئتمانية غري املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرف وفق اجلدول التايل: 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
     اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة              
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  2.987.033.414    -     -     2.987.033.414    0.73-0.49   مرتفع م  اجلودة االئتمانية مستوى 
  2.435.300.952    -     470.000.000    1.965.300.952    1.57-1.08   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  850.834.703    -     850.834.703    -     3.7-2.25   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  7.539.253.511    7.539.253.511    -     -     100    ديون متة رة

  13.812.422.580    7.539.253.511    1.320.834.703    4.952.334.366       إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
   -     -     -     -         الفوائد املةلقة 

 (  3.778.931.992) (  3.769.285.001) (  6.532.565) (  3.114.426)        املتوقةة خمصص اخلسائر االئتمانية 

  10.033.490.588    3.769.968.510    1.314.302.138    4.949.219.940       صاف التسهيالت االئتمانية  
  27.36     50     0.49     0.06        نسبة التغطية )%( 
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 وفق اجلدول التايل:  2020كانون األول   31املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرف كما ف  غري  تتوزع التةرضات االئتمانية
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
     اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة              
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التة ر       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      %       

  1.795.437.415    -     -     1.795.437.415    0.64-0.37   مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية 
  11.137.302.355    -     1.467.614.359    9.669.687.996    1.91-1.11   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  2.463.178.641    -     2.356.023.805    107.154.836    7.31-3.29   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  3.793.438.511    3.793.438.511    -     -     100    ديون متة رة

   19.189.356.922    3.793.438.511    3.823.638.164    11.572.280.247       إ ايل التسهيالت االئتمانية املباشرة
   -     -     -     -         الفوائد املةلقة 

 (  1.952.475.925) (  1.907.322.500) (  18.120.486) (  27.032.939)       خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 

  717.236.880.99    1.886.116.011    3.805.517.678    811.545.247.30       صاف التسهيالت االئتمانية  
  10.17     50.28     0.47     0.23        نسبة التغطية )%( 
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخل  للمصرفتتوزع التةرضات االئتمانية جتاه املصارف 
  2021كانون األول    31كما ف    
   املرحلة ال ال ة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل        
      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة         
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى        
   ل.ف.      ل.ف.      ل.ف.      ل.ف.        

 : لدى مصرف سورية املركزي أرصدة  
  143.053.060.401    -      -      143.053.060.401     مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  -      -      -      -       ديون متة رة  

  143.053.060.401    -      -      143.053.060.401    إ ايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي  
 (   729,540,261)   -      -    (   729,540,261)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   

  142.323.520.140    -      -      142.323.520.140      صاف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
 0.51     -      -      0.51      نسبة التغطية )%( 

 : أرصدة لدى املصارف 
  779,245,501    -      -      779,245,501     مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  13,991,090,354    -      13,991,090,354    -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  100,383,979,688    100,383,979,688    -      -       ديون متة رة  

  115,154,315,543    100,383,979,688    13,991,090,354    779,245,501    إ ايل أرصدة لدى املصارف  
 (   16,074,159,452) (  15,411,362,617) (   662,756,507) (    40,328)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   

   99,080,156,091    84,972,617,071    13,328,333,847    3779,205,17    صاف أرصدة لدى املصارف  
  13.96     15.35     4.74     0.01      نسبة التغطية )%( 

 : يداعات لدى املصارفإ
  9,595,400,000    -      -      9,595,400,000    االئتمانية مستوى مرتفع م  اجلودة   
  -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  29,643,307,808    -      29,643,307,808    -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  148,999,644,012    148,999,644,012    -      -       ديون متة رة  

  188,238,351,820    148,999,644,012    29,643,307,808    9,595,400,000    إ ايل ايداعات لدى املصارف  
 (   17,304,710,326) (  17,268,760,032) (   34,999,796) (    950,498)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   

   170.933.641.494    131,730,883,980    29,608,308,012    9,594,449,502    لدى املصارف    إيداعاتصاف  
  9.19     11.59     0.12     0.01      نسبة التغطية )%( 
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  0202كانون األول    31كما ف    
   املرحلة ال ال ة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل        
    اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة      اخلسائر االئتمانية املتوقةة         
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى        
   ل.ف.      ل.ف.      ل.ف.      ل.ف.        

 : أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  89,652,598,372    -      -      89,652,598,372    مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  -      -      -      -       ديون متة رة  

  89,652,598,372    -      -      89,652,598,372       مصرف سورية املركزي إ ايل أرصدة لدى  
 (   402,195,858)   -      -    (   402,195,858)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   

  89,250,402,514    -      -      89,250,402,514    صاف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  0.45     -      -      0.45      نسبة التغطية )%( 

 : أرصدة لدى املصارف 
  1,088,971,607    -      -      1,088,971,607     مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية  
   -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  154,726,938,072    -      154,726,938,072    -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  556,963,871    556,963,871    -      -       ديون متة رة  

  156,372,873,550    556,963,871    154,726,938,072    1,088,971,607    إ ايل أرصدة لدى املصارف  
 (   9,665,220,154) (  556,963,871) (   9,108,228,986) (    27,297)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة 

  146,707,653,396    -      145,618,709,086    1,088,944,310     صاف أرصدة لدى املصارف  
  6.18     100     5.89     0.003      نسبة التغطية )%( 

 : يداعات لدى املصارفإ
  6,500,000,000    -      -      6,500,000,000     مستوى مرتفع م  اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -       مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  25,822,753,032    -      25,822,753,032     -       مستوى منخفض جلودة االئتمان  
  -      -      -      -       ديون متة رة  

  32,322,753,032    -      25,822,753,032    6,500,000,000    إ ايل ايداعات لدى املصارف  
 (   1,689,760,374)   -    (   1,689,204,930) (    555,444)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقةة   

  30,632,992,658    -      24,133,548,102    6,499,444,556    صاف ايداعات لدى املصارف  
  5.23     -      6.54     0.01      نسبة التغطية )%( 

 .
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 :القيمة الةادلة للضماانت مقابل التسهيالت توزيع (3

 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد داخلمقابل التسهيالت  للضماانت الةادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                 
  اجملموع      املؤسسات الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل    مباشرة   تسهيالت  
  24,833,733,998    13,624,116,590    5,657,338,202    3,791,640,409    1,760,638,797   املرحلة األوىل  
  1,744,767,637    977,284,770    664,278,534    99,286,647    3,917,686   املرحلة ال انية  
  11,927,909,081    1,390,817,503    10,082,406,411    73,792,124    380,893,043   املرحلة ال ال ة  

  38.506.410.716    15,992,218,863    16,404,023,147    3,964,719,180    2,145,449,526   اجملموع  
 :منها 
  19,288,897     285    8,488,225     206,650    10,593,737   مينات نقدية  
  20,257,977,356    11,248,481,828    5,056,016,922    3,465,644,796    487,833,810   عقارية 
  18,229,144,463    4,743,736,750    11,339,518,000    498,867,734    1,647,021,979   غري مغطى  

  38.506.410.716    15,992,218,863    16,404,023,147    3,964,719,180    2,145,449,526   املباشرة  االئتمانية   التسهيالت  صاف   
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 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد داخلمقابل التسهيالت  للضماانت الةادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                 
  اجملموع      واملتوسطة املؤسسات الصغرية       الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل    مباشرة   تسهيالت  
  8,427,711,032    2,501,099,546    3,547,511,618    1,603,071,893    776,027,975   املرحلة األوىل  
  2,511,795,172    195,670,717    2,200,683,581    113,343,743    2,097,131   املرحلة ال انية  
  6,865,874,949    1,089,220,211    5,318,276,826    115,946,008    342,431,904   املرحلة ال ال ة  

  17.805.381.153    3,785,990,474    11,066,472,025    1,832,361,644    1,120,557,010   اجملموع  
 :منها 
  16,480,345     285    11,752,944    -     4,727,116   مينات نقدية  
  6,907,383,795    2,259,148,732    2,321,713,933    1,722,909,719    603,611,411   عقارية 
  10,881,517,013    1,526,841,457    8,733,005,148    109,451,925    512,218,483   غري مغطى  

   17,805,381,153    3,785,990,474    11,066,472,025    1.832.361.644    1,120,557,010   املباشرة  االئتمانية   التسهيالت  صاف   
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 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد مقابل التسهيالت خارج للضماانت الةادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                 
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       

  4,952,334,366    4,523,395,879    428,938,487    -     -    املرحلة األوىل 
  1,320,834,703    39,090,000    1,281,744,703    -     -    املرحلة ال انية 
  7,539,253,511     3,253,511    7,536,000,000    -     -    املرحلة ال ال ة 

  13,812,422,580    4,565,739,390    9,246,683,190    -     -   مباشرةغري  ائتمانية  تسهيالت جمموع 
 منها 
  2,335,877,513    1,913,203,873    422,673,640    -     -    مينات نقدية  
  776,188,587    587,061,802    189,126,785    -     -    عقارية 
  10,700,356,480    2,065,473,715    8,634,882,765    -     -   كفاالت شخصية  

  13,812,422,580    4,565,739,390    9,246,683,190    -     -      اجملموع 
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 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد مقابل التسهيالت خارج للضماانت الةادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                 
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      الةقارية   القروض      األفراد       
  . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       

  11,572,280,247    5,046,026,999    6,526,253,248    -     -    املرحلة األوىل 
  3,823,638,164    411,541,000    3,412,097,164    -     -    املرحلة ال انية 
  3,793,438,511     3,843,511   3,789,595,000    -     -    املرحلة ال ال ة 

  19,189,356,922    5,461,411,510    13,727,945,412    -     -   مباشرة  غري ائتمانية تسهيالت جمموع 
 منها 
  1,681,621,013    1,281,391,174    400,229,839    -     -    مينات نقدية  
  1,966,941,428    1,142,682,928    824,258,500    -     -    عقارية 
  15,540,794,481    3,037,337,408    12,503,457,073    -     -   كفاالت شخصية  

  19,189,356,922    5,461,411,510    13,727,945,412    -     -      اجملموع 
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 الديون اجملدولة: 
، ف حني بلغـــت الـــديون اجملـــدولـــة )ديون غري منتجـــة مةـــاد جـــدولتهـــا( مبلغ  2021  األول كـــانون  31مل يك  هنـــا  ديون مةـــاد جـــدولتهـــا كمـــا ف  

 .2020كانون األول   31لرية سورية كما ف  26.227.940
 الديون املةاد هيكلتها: 

 جيل بةض  أو    إطالة عمر التســــــــهيالت االئتمانيةأو    ترتيب وضــــــــع التســــــــهيالت االئتمانية م  حيث تةديل األقســــــــاطإعادة  اهليكلة  عادة  يقصــــــــد إب
مقابل  )  2021األول    كانون  31كما ف  لرية سـورية  827.781.547متديد فرتة السـماح ومت تصـنيفها كديون حتت املراقبة ويبلغ رصـيدها  أو   األقسـاط

 .(2020األول  كانون  31كما ف لرية سورية   1.763.079.911

 :للمخاطر الداخل  التصنيف حسب االئتمانية التةرضات توزيع (4
  األول   كانون   31كما ف          
        1202     2020   
  . ف . ل      . ف . ل         

 جيد 

   94,723,591,558   152.515.256.973     * األوىل الدرجة
   7,567,730,655    10.332.192.258     ** ال انية الدرجة
   -     -      ال ال ة  الدرجة

       162.847.449.231    102,291,322,213   
 عادي 

   -     -      الرابةة  الدرجة
   -     -      اخلامسة  الدرجة
   14,583,165,338    29.720.786.086     السادسة  الدرجة
  165,966,525,767    13.913.612.078     بةة السا الدرجة

  -     -      الدرجة ال امنة 
  -     -      الدرجة التاسةة 
  556,963,871    249.383.623.698     الدرجة الةاشرة
   21,240,951    42.453.242     غري مصنف 

       293.060.475.104    181,127,895,927  

       455.907.924.335    283.419.218.140   
 . األوىل  الدرجة  ضم  املركزي  سورية   مصرف  لدى  أرصدة تصنيف  مت * 

 .  انية ال  الدرجة  ضم    حملية مصارف أرصدة  تصنيف مت ** 
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 :اجلغراف الرتكز (5

 :يل  كما  اجلغراف التوزيع حسب االئتمانية التةرضات ف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 الشرق   دول       
  اجملموع    أفريقيا    * آسيا    أورواب    األخرى   األوسط      سورية   داخل   
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    

 142.323.520.140  -   -   -   -   142.323.520.140 املركزي سورية مصرف  لدى  أرصدة
 99.080.156.091   -   -   12,886,662,999  85.456.740.319  736.752.773 صارف امل لدى  أرصدة

  170,933,641,494  -   -   -   161,339,191,992  9,594,449,502 صارف امل  لدى إيداعات
  26,431,122,645  -   -   -   -   26,431,122,645 : املباشرة االئتمانية  التسهيالت صاف

  4,918,915,616  -   -   -   2,044,793,723  2,874,121,893 أخرى موجودات
  9,462,196,572  -   -   -   -   9,462,196,572 املركزي سورية مصرف لدى  جممدة وديةة

  453.149.552.558  -   -   12,886,662,999  248.840.726.034  191.422.163.525 1202 اإل ايل

  284.137.453.479  14,780,707  -   7,389,674,131  162,626,527,886  114,106,470,755 2020 اإل ايل

  .ابست نا  دول الشرق األوسط 
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 ( كما يل : 9االئتمانية حسب التوزيع اجلغراف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املةيار الدويل للتقارير املالية رقم ) تتوزع التةرضات 
  1202كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     / املرحلة   املنطقة اجلغرافية  
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  191.422.163.525    5.467.992    1.705.354.584    189.711.340.949  سوريةداخل 
  248.840.726.034    218.660.922.238    30.137.351.396    42,452,400  دول الشرق األوسط األخرى 

  12.886.662.999    -     12,886,662,999    -   أورواب 

  453.149.552.558    218.666.390.230    44.729.368.979    189.753.793.349   اإل ايل 
 
 
  2020كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     / املرحلة   املنطقة اجلغرافية  
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  114,106,470,755    186,730,886    2,465,970,899   111,453,768,970  سوريةداخل 
  162,626,527,886    -     162,605,287,272    21,240,614  دول الشرق األوسط األخرى 

  7,389,674,131    -     7,389,674,131    -   أورواب 
   14,780,707    -     14,780,707    -   أفريقيا 

  284,137,453,479    186,730,886    172,475,713,009    111,475,009,584   اإل ايل 
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 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز (6

 :االقتصادي القطاع حسب االئتمانية التةرضات ف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 ، أفراد                  
  اجملموع    وأخرى خدمات     زراعة    عقارات      جتارة    صناعة    مايل   
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    ل.ف.   

  142.323.520.140  -    -    -    -    -    142.323.520.140 زي املرك   سورية  مصرف  لدى  أرصدة
  99.080.156.091  -    -    -    -    -    99.080.156.091   مصارف  لدى  أرصدة

  170,933,641,494  -    -    -    -    -    170,933,641,494 املصارف   لدى  إيداعات
  26,431,122,645  2,993,322,583  944,418,869  3,882,245,677  7,414,984,272  10,546,837,481  649,313,763 املباشرة   اإلئتمانية  التسهيالت  صاف

  4,918,915,616  4,808,842  4,275,414  15,137,662  33,369,355  48,540,441  4,812,783,902 أخرى   موجودات
  9,462,196,572  -    -    -    -    -    9,462,196,572 املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديةة

  453.149.552.558  2,998,131,425  948,694,283  3,897,383,339  7,448,353,627  10,595,377,922  427.261.611.962 2021كانون األول   31اإل ايل كما ف  

  284,137,453,479  1.337.762.496  269.928.057  1.716.471.893  3.021.548.514  4.339.253.045  273.452.489.474 2020كانون األول   31اإل ايل كما ف  
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 ( كما يل : 9تتوزع التةرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املةيار الدويل للتقارير املالية رقم )
  1202كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     القطاع االقتصادي / املرحلة  
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     

  427.261.611.962    218.660.922.238    43.024.014.395    165.576.675.329  مايل
  10,595,377,922    1,939,726    804,161,869    9,789,276,327  صناعة 
  7,448,353,627    2,000,000    728,409,594    6,717,944,033  جتارة

  3,897,383,339    899,560    98,755,716    3,797,728,063  عقارات
  948,694,283    -     72,940,062    875,754,221  زراعة

   2,998,131,425     628,706    1,087,343    2,996,415,376  أفراد وخدمات 

  453.149.552.558    218.666.390.230    44.729.368.979    189.753.793.349   اإل ايل 
 
 
  2020كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     القطاع االقتصادي / املرحلة  
 ل.ف.      . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل     
  273,452,489,474    -     170,009,742,110    103,442,747,364  مايل

  4,339,253,045    151,346,860    1,038,671,726    3,149,234,459  صناعة 
  3,021,548,514    31,827,537    1,287,967,356    1,701,753,621  جتارة

  1,716,471,893    2,248,721    112,318,693    1,601,904,479  عقارات
  269,928,057    -     -     269,928,057  زراعة

   1,337,762,496    1,307,768    27,013,124    1,309,441,604  أفراد وخدمات 

  284,137,453,479    186,730,886    09172,475,713,0    4111,475,009,58   اإل ايل 
 

 الضماانت احملتفظ هبا والتحسينات االئتمانية  

ملةايري وأسس   الضماانت وفقاً  قبول  يتم  منها احلصول على ضماانت حيث  االئتمان  لتخفيف خماطر  أساليب وممارسات  تةتمد اجملموعة على عدة 
 مةتمدة. 

 وأبرز أنواع الضماانت ه : 

 التجزئة: الرهوانت الةقارية والةينية و الضماانت النقدية و الكفاالت الشخصية.  ابلنسبة للتسهيالت التجارية و قروض -

دراسة كفاية  تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضماانت ويتم طلب ضماانت إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجةة القيمة السوقية للضماانت خالل 
 خمصص اخلسائر االئتمانية. 
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 . سهماأل أسةار و   الةمالت صرف أسةار  ،الفوائد أسةار  ف  التقلبات  ع   السوق خماطر  تنشأ  : السوق   خماطر   - ب 

   تتضم  خماطر السوق بشكل رئيس  كال م  خماطر أسةار الفائدة وخماطر الةمالت، حيث تتم متابةة خماطر السوق بشكل يوم  م  خالل التأكد م
 .احملددة م  قبل جملس اإلدارةااللتزام ابلسقوف والسياسات واإلجرا ات 

  ...تنتج خماطر السوق م  احتمال التغري ف نسب الفوائد وف أسةار السلع وأسةار صرف الةمالت األجنبية واملوجودات املالية اخل 
  ني  تغري مةدالت الفائدة بنسبة ا نيقوم البنك بصورة دورية بتقييم خماطر أسةار الفائدة لكل عملة م  الةمالت الرئيسية ف حمفظت  م  خالل دراسة   ري 

رة لوضةيت   ابملائة على عوائد هذه املةدالت وقيمتها االقتصادية. كما يقوم البنك بتقييم خماطر أسةار صرف الةمالت األجنبية م  خالل مراقبة مستم
 .الةمالت األجنبية املتداول هبا مع التشديد على إبقا  أدىن املستوايت هلا الصافية واإل الية م  الةمالت األجنبية، وحيرص على املتابةة اليومية لوضةية 

قتصادية،  إن أهم أهداف إدارة خماطر السوق هو اإلبقا  على مستوى مةتدل م  التةرض للمخاطر اليت هلا نتائج سلبية على أرابح البنك أو قيمت  اال
 :قدير حجم املخاطر اليت قد يتةرض هلا البنك ف حالحيث يتم إجرا  سلسلة م  اختبارات اجلهد واليت تسمح بت 

 .االستحواذ على أرصدة بةمالت أجنبية خاضةة لتقلبات أسةار الصرف .1
 تذبذب أسةار الفائدة ف السوق ارتفاعا أو هبوطا خالل فرتة زمنية حمددة .2

 : الفائدة   أسةار   خماطر  (1
ابلسوق واليت تؤ ر ابلتايل على التدفقات النقدية املستقبلية أو القيم الةادلة لألدوات املالية. يراقب  ه  املخاطر النا ة ع  تغريات أسةار الفائدة السائدة  

م  أن    جملس اإلدارة مستوايت خماطر مةدالت الفائدة بوضع حدود لفجوات مةدل الفائدة خالل فرتات حمددة. يتم مراقبة املراكز بشكل يوم  للتأكد
 ت احملددة. املراكز ال تتجاوز املستواي

ار الفائدة،  يبني اجلدول التايل حتليل احلساسية لألدوات اخلاضةة ألسةار الفائدة وا ر ذلك على بيان الدخل املوحد ف حال حدوث تغري مةقول ف أسة
 مع بقا  بقية املتغريات اثبتة. 

دات الفوائد، وذلك ابالعتماد على فجوة إعادة تسةري الفائدة  إن حساسية بيان الدخل املوحد هو أ ر التغري املفرتض ألسةار الفائدة على صاف إيرا
 الرتاكمية وابلتايل يكون األ ر على حقوق امللكية هو صاف التغري ف ايرادات الفوائد بةد استبةاد ا ر ضريبة الدخل.  

 
 %2 الفائدة سةر ف للتغري الفائدة أسةار ملخاطر الكم  الوصف

 %2 الزايدة أ ر
  1202األول    كانون   31  
 األ ر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابح )      الرتاكمية   الفجوة     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 (  467.958.690) (  623.944.920) (  31.197.246.000)   سورية  لرية 
   786.683.385    1.048.911.180    52.445.559.000   أمريك   دوالر  
 (  231.849.225) (  309.132.300) (  15.456.615.000)   يورو 
  14.703.585    19.604.780    980.239.000   اسرتليي  جني   
   740.415    987.220    49.361.000    ايابين   ي  
   753.765    1.005.020    50.251.000   فرنك سويسري  
   23.073.930    30.765.240    1.538.262.000   األخرى الةمالت  
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 %2 النقص أ ر
  1202األول    كانون   31  
 األ ر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابح )      الرتاكمية   الفجوة     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
   467.958.690    623.944.920 (  31.197.246.000)   سورية  لرية 
 (  786.683.385) (  1.048.911.180)   52.445.559.000   أمريك   دوالر  
  231.849.225    309.132.300 (  15.456.615.000)   يورو 
 (  14.703.585) (  19.604.780)   980.239.000   اسرتليي  جني   
 (   740.415) (   987.220)   49.361.000    ايابين   ي  
 (   753.765) (  1.005.020)   50.251.000   فرنك سويسري  
 (  23.073.930) (  30.765.240)   1.538.262.000   األخرى الةمالت  

 %2 الزايدة أ ر
  2020األول    كانون   31  
 األ ر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابح )      الرتاكمية   الفجوة     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 (  108,403,035) (  144,537,380) (  7,226,869,000 )    سورية  لرية 
   900,085,380    1,200,113,840    60,005,692,000   أمريك   دوالر  
 (  64,680,480) (  86,240,640) (  4,312,032,000)   يورو 
   2,889,735    3,852,980    192,649,000   اسرتليي  جني   
   547,860     730,480    36,524,000    ايابين   ي  
    69,465    92,620    4,631,000   فرنك سويسري  
   252,810     337,080    16,854,000   األخرى الةمالت  

 %2 النقص أ ر
  2020األول    كانون   31  
 األ ر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابح )      الرتاكمية   الفجوة     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
  108,403,035    144,537,380  (  7,226,869,000 )    سورية  لرية 
 (  900,085,380) (  1,200,113,840)   60,005,692,000   أمريك   دوالر  
  64,680,480    86,240,640  (  4,312,032,000)   يورو 
 (  2,889,735) (  3,852,980)   192,649,000   اسرتليي  جني   
 (   547,860) (   730,480)   36,524,000    ايابين   ي  
 (   69,465) (   92,620)   4,631,000   فرنك سويسري  
  (   252,810) (   337,080)   16,854,000   األخرى الةمالت  
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 : الةمالت   صرف   أسةار   خماطر  (2
اللرية السورية الةملة الرئيسية ل ، ويقوم اجمللس بوضع  تتم ل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغريات ف أسةار صرف الةمالت األجنبية.  تةترب اجملموعة  

 .حدود ملراكز الةمالت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يوم  للتأكد م  أن املراكز ال تتجاوز املستوايت احملددة
تغري مةقول ف أسةار الصرف مع بقا  بقية  تقوم اجملموعة إبعداد حتليل احلساسية ملراقبة أ ر التغريات على صاف األرابح واخلسائر ف حال حدوث  

بلغ املوجب صاف الربح  املتغريات اثبتة. مي ل املبلغ السالب ف اجلدول أدانه صاف اخلسارة املتوقةة ف بيان الدخل املوحد أو حقوق امللكية بينما مي ل امل 
 .املتوقع

 
 %10 الةملة صرف سةر ف للزايدة الةمالت صرف أسةار خماطر

 %10 لزايدةا أ ر
  1202األول    كانون   31كما ف    
 على   األ ر      على   األ ر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابح      مراكز القطع     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
  644,583,868    859,445,157    8,594,451,569   دوالر أمريك  تشغيل   
  12,513,804,320    12,513,804,320    125,138,043,200   وي يبن  أمريك   دوالر  
  11,475,234    15,300,312    153,003,122    تشغيل   يورو 
 (   104,237) (   138,983) (  1,389,827)  اسرتليي  جني   
   2,640,079    3,520,105    35,201,053    ايابين   ي  
   441,953     589,271    5,892,708   سويسري  فرنك  
  124,606,583    166,142,110    1,661,421,101   أخرى   عمالت 
 

 %10 النقص أ ر
  1220األول    كانون   31كما ف    
 على   األ ر      على   األ ر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابح      مراكز القطع     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 (  644,583,868) (  859,445,157)   8,594,451,569   دوالر أمريك  تشغيل   
 (  12,513,804,320) (  12,513,804,320)   125,138,043,200   بنيوي  أمريك   دوالر  
 (  11,475,234) (  15,300,312)   153,003,122    تشغيل   يورو 
    104,237     138,983  (  1,389,827)  اسرتليي  جني   
 (  2,640,079) (  3,520,105)   35,201,053    ايابين   ي  
 (   441,953) (   589,271)   5,892,708   سويسري  فرنك  
  (  124,606,583) (  166,142,110)   1,661,421,101   أخرى   عمالت 
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 %10 لزايدةا أ ر
  2020األول    كانون   31كما ف    
 على   األ ر      على   األ ر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابح      مراكز القطع     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
  74,286,372    99,048,497    990,484,966   دوالر أمريك  تشغيل   
  6,116,092,000    6,116,092,000    61,160,920,000   بنيوي  أمريك   دوالر  
 (   671,424) (   895,232) (  8,952,321 )    تشغيل   يورو 
 (  5,095,712) (  6,794,282) (  67,942,820 )   اسرتليي  جني   
   2,136,658    2,848,877    28,488,773    ايابين   ي  
   4,545     6,060     60,603   سويسري  فرنك  
  4,126,827    5,502,436    55,024,364   أخرى   عمالت 
 

 %10 النقص أ ر
  2020األول    كانون   31كما ف    
 على   األ ر      على   األ ر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابح      مراكز القطع     الةملة   
 . ف . ل      . ف . ل      . ف . ل       
 (  74,286,372) (  99,048,497)   990,484,966   دوالر أمريك  تشغيل   
 (  6,116,092,000) (  6,116,092,000)   61,160,920,000   بنيوي  أمريك   دوالر  
   671,424     895,232  (  8,952,321 )    تشغيل   يورو 
  5,095,712    6,794,282  (  67,942,820 )   اسرتليي  جني   
 (  2,136,658) (  2,848,877)   28,488,773    ايابين   ي  
 (   4,545) (   6,060)    60,603   سويسري  فرنك  
 (  4,126,827) (  5,502,436)   55,024,364   أخرى   عمالت 
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   الفائدة   تسةري إعادة    فجوة  (3
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  تسةريإعادة  فرتات  على التصنيف يتم
  1202األول    كانون   31ف    كما      
  سنوات   3م     م  سنتني    م  سنة    أشهر   9 م     أشهر   6  م     أشهر   3  م     شهر   م           
  سنوات   4حى     سنوات   3حى     حى سنتني    سنة   حى    أشهر   9  حى    أشهر   6  حى    أشهر   3  حى    الشهر   دون      
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     املوجودات  

  -    -    -    12,336,777,325  14,867,002,462  24,925,388,100  20,018,634,922  53,505,357,002  املركزي   سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد
  -    -    -    -    -    -    -    99,080,156,091   صارف امل  لدى  أرصدة

  -    -   101,477,584,988  2,299,583,018  11,973,230,637  3,495,069,198  3,499,859,285  48,188,314,368  صارف امل   لدى  إيداعات
  2,534,478,959  4,226,332,286  7,340,997,603  2,111,543,119  2,449,974,068  2,869,482,926  1,886,689,139  1,093,174,129    املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م  
  -    -    -    -    -    -    -    -    األرابح أو اخلسائر خالل     

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة  
  -    -    -    -    -    -    -    -    م  خالل الدخل الشامل االخر  

  -    -    -    -    -    -    -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  -    -    -    -    -    -    -    -     مادية   موجودات اثبتة

  -    -    -    -    -    -    -    -     ملموسة   غري   موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -    مؤجلة   ضريبية  موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -    -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديةة
  2,534,478,959  4,226,332,286 108,818,582,591  16,747,903,462  29,290,207,167  31,289,940,224  25,405,183,346  201,867,001,590   املوجودات   جمموع 
   املطلوابت  

  -    -    -    -    -    1,081,155,506  -    1,577,030,400   صارف امل  ودائع
  -    -    117,123,000  432,986,000  1,878,328,000  1,880,207,000  7,477,588,000  325,375,476,248   الزابئ    ودائع

  -    -    -    1,049,731,000  2,073,544,000  571,199,000  4,285,143,000  1,536,867,687   نقدية    مينات
  -    -    -    -    -    -    -    -     التزامات عقود اإلجيار 

  -    -    -    -    -    -    -    -     متنوعة   خمصصات
  -    -    -    -    -    -    -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   مطلوابت
  -    -    117,123,000  1,482,717,000  3,951,872,000  3,532,561,506  11,762,731,000  328,489,374,335   املطلوابت   جمموع 

  2,534,478,959  4,226,332,286 108,701,459,591  15,265,186,462  25,338,335,167  27,757,378,718  13,642,452,346 ( 126,622,372,745)  الفائدة  تسةري إعادة    فجوة
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   / )اتبع(   الفائدة   تسةري إعادة    فجوة 
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  تسةريإعادة  فرتات  على التصنيف يتم
  1202األول    كانون   31كما ف       
 ال تتأ ر    أك ر م     سنوات   4م       
  اجملموع    الفوائد   سةار أب    سنوات   5   سنوات   5حى       
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     املوجودات  

  159,882,797,074  34,229,637,263  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد
  99,080,156,091  -    -    -     صارف امل  لدى  أرصدة

  170,933,641,494  -    -    -    صارف امل   لدى  إيداعات
  26,431,122,645   5,467,988  651,423,296  1,261,559,132    املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف

   10,536,395   10,536,395  -    -  األرابح أو اخلسائر موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م  خالل  
 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة  

  639,156,289  639,156,289  -    -    م  خالل الدخل الشامل االخر  
  243,399,393  243,399,393  -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  7,741,174,900  7,741,174,900  -    -     مادية   اثبتة  موجودات
   79,916,572   79,916,572  -    -     ملموسة   غري   موجودات
   4.053.760   4.053.760  -    -    مؤجلة   ضريبية  موجودات
  5,437,525,374  5,437,525,374  -    -     أخرى   موجودات

  9,462,196,572  9,462,196,572  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديةة
  559479.945.676.  57.853.064.506  651,423,296  1,261,559,132   املوجودات   جمموع 

   املطلوابت  
  2,658,185,906  -    -    -     صارف امل  ودائع
  337,161,708,248  -    -    -     الزابئ    ودائع

  9,516,484,687  -    -    -     نقدية    مينات
  250,352,011  250,352,011  -    -     التزامات عقود اإلجيار 

  8,855,884,688  8,855,884,688  -    -     متنوعة   خمصصات
   76,488,993   76,488,993  -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  5,989,255,321  5,989,255,321  -    -     أخرى   مطلوابت
  364,508,359,854  15,171,981,013  -    -     املطلوابت   جمموع 

  115.437.316.705  42.681.083.493  651,423,296  1,261,559,132  الفائدة  تسةري إعادة    فجوة
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 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تسةري فرتات  على التصنيف يتم
  2020األول    كانون   31كما ف       
  سنوات   3م     م  سنتني    م  سنة    أشهر   9 م     أشهر   6  م     أشهر   3  م     شهر   م          
  سنوات   4حى     سنوات   3حى     حى سنتني    سنة   حى    أشهر   9  حى    أشهر   6  حى    أشهر   3  حى      الشهر   دون      
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     املوجودات  

  -    -    -    8,642,184,609  9,919,167,630  12,475,561,535  7,510,519,228  40,846,919,666  املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد
  -    -    -    -    -    -    82.324.521  146,625,328,875   صارف امل  لدى  أرصدة

  -    -    9,607,382,597  799,846,131  99,983,768  3,099,709,647  1,999,914,811  15,026,155,704  صارف امل   لدى  إيداعات
  876,840,519  1,402,455,291  1,691,424,947  952,344,294  1,007,565,618  1,906,573,183  1,342,617,154  727,922,978    املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م  
  -     -    -    -    -    -    -    -    خالل األرابح أو اخلسائر    

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة  
  -     -    -    -    -    -    -    -    م  خالل الدخل الشامل االخر  

  -    -    -    -    -    -    -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  -    -    -    -    -    -    -    -     مادية   موجودات اثبتة

  -    -    -    -    -    -    -    -     ملموسة   غري   موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -    مؤجلة   ضريبية  موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -    -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديةة
  876,840,519  1,402,455,291  11,298,807,544  10,394,375,034  11,026,717,016  17,481,844,365  10,935,375,714  203,226,327,223   املوجودات   جمموع 
   املطلوابت  

  -    -    -    -    -    530.136.248  -    37,655,873,989   صارف امل  ودائع
  -    -    16,270,000  119,582,000  933,091,000  1,182,948,000  4,126,871,000  183,043,353,814   الزابئ    ودائع

  -    -    -    41,366,000  1,044,120,000  79,397,000  2,939,171,000  1,211,747,429   نقدية    مينات
  -    -    -    -    -    -    -    -     التزامات عقود اإلجيار 

  -    -    -    -    -    -    -    -     متنوعة   خمصصات
  -    -    -    -    -    -    -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   مطلوابت
  -    -    16,270,000  160,948,000  1,977,211,000  1,792,481,248  7,066,042,000  221,910,975,232   املطلوابت   جمموع 

 876,840,519  1,402,455,291  11,282,537,544  10,233,427,034  9,049,506,016  15,689,363,117  3,869,333,714 (  18,684,648,009)  الفائدة  إعادة تسةري   فجوة
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   / )اتبع(   الفائدة   إعادة تسةري   فجوة 
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تسةري فرتات  على التصنيف يتم
  2020األول    كانون   31كما ف       
 ال تتأ ر    أك ر م     سنوات   4م        
  اجملموع    أبسةار الفوائد    سنوات   5   سنوات   5حى       
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     املوجودات  

  99.799.327.122  20,404,974,454  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد
  146.707.653.396  -    -    -     صارف امل  لدى  أرصدة

  30.632.992.658  -    -    -    صارف امل   لدى  إيداعات
  11,031,838,581  186,733,878  558,129,745  379,230,974    املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف

 الةادلة م  موجودات مالية ابلقيمة  
   6,174,770   6,174,770  -    -    خالل األرابح أو اخلسائر    

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة  
  270,634,068  270,634,068  -    -    الدخل الشامل االخر   م  خالل 

   31,670,670   31,670,670  -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  5,093,463,939  5,093,463,939  -    -     مادية   اثبتة  موجودات
   70,546,883   70,546,883  -    -     ملموسة   غري   موجودات
  204,559,290  204,559,290  -    -    مؤجلة   ضريبية  موجودات
  2,087,331,740  2,087,331,740  -    -     أخرى   موجودات

  5,070,993,186  5,070,993,186  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديةة
  301,007,186,303  33,427,082,878  558,129,745  379,230,974   املوجودات   جمموع 
   املطلوابت  

  38,186,010,237  -    -    -     صارف امل  ودائع
  189,422,115,814  -    -    -     الزابئ    ودائع

  5,315,801,429  -    -    -     نقدية    مينات
   26,681,642   26,681,642  -    -     التزامات عقود اإلجيار 

  4,863,017,763  4,863,017,763  -    -     متنوعة   خمصصات
  455,803,248  455,803,248  -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  4,008,924,653  4,008,924,653  -    -     أخرى   مطلوابت
  242,278,354,786  9,354,427,306  -    -     املطلوابت   جمموع 

  58,728,831,517  24,072,655,572  558,129,745  379,230,974  الفائدة  إعادة تسةري   فجوة
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 جنبية تركز املخاطر ف الةمالت األ  (4
  1202األول    كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عمالت    ايابين   ي     اسرتليي   جني     يورو    أمريك    دوالر    
  . ف . ل    ل.ف.    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    

 املوجودات  

 139.308.962.179  186.332.484  -   77.188.135  7.805.646.062  131.239.795.498 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و 
  102.135.362.409  1.967.287.712  87.031.264  5.979.939.289  12.977.529.699  81.123.574.445 صارف امللدى  أرصدة

  161.339.191.992  -   -   -   38.463.955.227  122.875.236.765 صارف املإيداعات لدى 
  -   -   -   -   -   -  قروض للمصارف

  2.668  -   -   -    30   2.638 صاف التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  4.631.475.368   5.108  -  (  34) (  1.823)  4.631.472.117 موجودات أخرى

  8.782.406.772  -   -   -   -   8.782.406.772 وديةة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  416.197.401.388  2.153.625.304  87.031.264  6.057.127.390  59.247.129.195  348.652.488.235 جمموع املوجودات  

 املطلوابت  
  2.565.039.758  30.784.120  -   -   1.383.008.550  1.151.247.088 صارفامل ودائع
  264.963.432.780  453.994.656  51.830.211  6.057.199.058  52.374.295.502  206.026.113.353 الزابئ  ودائع

  3.611.978.386  -   -   -   1.306.701.140  2.305.277.246 نقدية   مينات
  8.280.031.090  -   -   -   3.106.139.623  5.173.891.467  متنوعة خمصصات

   76.488.993  -   -   -   -   76.488.993 خمصص ضريبة الدخل
  1.113.807.455   1.532.719  -    1.318.159  923.981.258  186.975.319 أخرى  مطلوابت

  280.610.778.462  486.311.495  51.830.211  6.058.517.217  59.094.126.073  214.919.993.466 املطلوابت  جمموع 

  135.586.622.926  1.667.313.809  35.201.053 ( 1.389.827)  153.003.122  133.732.494.769 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 
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 جنبية تركز املخاطر ف الةمالت األ 
  2020األول    كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عمالت    ايابين   ي     اسرتليي   جني     يورو    أمريك    دوالر    
  . ف . ل    ل.ف.    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    

 املوجودات  

  71,416,334,381  84,056,867  -   38,547,543  4,514,882,878  66,778,847,093 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  145,666,168,038  402,896,503  57,293,329  1,535,113,155  55,635,282,254  88,035,582,797 صارف املأرصدة لدى 

  24,133,548,104  -   -   -   9,607,382,605  14,526,165,499 صارف املإيداعات لدى 
  -   -   -   -   -   -  قروض للمصارف

  26,610   495   65  -    1,257   24,793 صاف التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  1,329,837,634  -   -   -   -   1,329,837,634 موجودات أخرى

  4,391,203,386  -   -   -   -   4,391,203,386 سورية املركزيوديةة جممدة لدى مصرف 

  246,937,118,153  486,953,865  57,293,394  1,573,660,698  69,757,548,994  175,061,661,202 جمموع املوجودات  

 املطلوابت  
  38,101,825,314  230,632,200  -   -   37,296,348,453  574,844,661 صارفامل ودائع
  139,208,989,088  200,469,125  28,804,621  1,637,794,667  29,499,219,008  107,842,701,667 الزابئ  ودائع

  2,024,044,763  -   -   -   827,257,740  1,196,787,023 نقدية   مينات
  4,284,894,805   444  -   -   1,673,103,679  2,611,790,682  متنوعة خمصصات

  -   -   -   -   -   -  خمصص ضريبة الدخل
  1,159,280,618   767,129  -   3,808,851  470,572,435  684,132,203 أخرى  مطلوابت

  184,779,034,588  431,868,898  28,804,621  1,641,603,518  69,766,501,315  112,910,256,236 املطلوابت  جمموع 

  62,158,083,565  55,084,967  28,488,773 ( 67,942,820) ( 8,952,321)  62,151,404,966 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 
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 املسبق  الدفع  خماطر -
اللتزاماهتم أو مستحقاهتم قبل استحقاقها، م ل رهوانت  إن خماطر الدفع املسبق تكم  ف تةرض اجملموعة إىل خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع الةمال   

اق اليت  ذات مةدالت فائدة اثبتة عندما تتدىن مةدالت الفائدة، إن عوامل السوق األخرى اليت قد تؤدي إىل الدفع املسبق ه  غري جوهرية ف األسو 
ق على صاف الفائدة املقبوضة غري جوهري، بةد األخذ بةني االعتبار أية غرامات  تةمل فيها اجملموعة. وابلتايل، فإن اجملموعة تةترب   ري خماطر الدفع املسب

 قد تنتج ع  الدفع املسبق. 

 خطة الطوارئ وخطة استمرارية الةمل  -
، مت تبي خطة للطوارئ واستمرارية الةمل ملواجهة  2008أاير  5الصادر بتاريخ  4/م ن/ب391مببادئ ابزل وقرار جملس النقد والتسليف رقم  التزاماً 

 ة كما يل : سيناريوهات متنوعة قد تؤ ر على الركائز األساسية لةمل اجملموعة سوا  املتةلقة مبكان الةمل أو التجهيزات التقنية أو املوارد البشري 
تشغيل إدارة اجملموعة م  موقع اثين بديل ومؤقت، جمهز خلدمة فريق عمل رئيس  إلدارة فيما خيص مكان الةمل مت حتضري خطة مرنة النتقال و  -

 األنشطة احليوية للمجموعة أ نا  حدوث أزمة ما. 
تقنيات احتياطية )برجمية وجتهيزات مادية( لضمان استمرار الةمل بنظ - للةمل املصرف، فقد مت اتمني  الداعمة  التقنية  ام  ابلنسبة للتجهيزات 

 اجملموعة األساس  والربط الشبك  لفروع اجملموعة وإدارهتا إضافة لتامني أنظمة اتصاالت طوارئ بديلة للتواصل داخل وخارج القطر. 
فيما خيص املوارد البشرية، فقد مت اختيار فريق عمل رئيس  وآخر بديل، م  أصحاب اخلربات والكفا ات لالنتقال والةمل م  موقع إدارة  -

 مل. استمرارية الة
 : السيولة   خماطر   - ج 

اطر تقوم اإلدارة بتنويع  تتم ل خماطر السيولة ف عدم قدرة اجملموعة على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماهتا ف تواريخ استحقاقها. وللوقاية م  هذه املخ
بة السيولة على أساف يوم . ابإلضافة إىل ذلك، تقوم اجملموعة  مصادر التمويل ابإلضافة إىل الودائع وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة ف االعتبار، ومراق

 بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمك  استةماهلا لتوفري السيولة عند احلاجة. 
إىل ذلك، تقوم اجملموعة ابحملافظة  حتتفظ اجملموعة مبوجودات ذات قابلية للتسييل بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غري منظورة ف السيولة. ابإلضافة 

م  متوسط ودائع الزابئ . يتم قياف ورقابة السيولة على أساف الظروف الطبيةية والطارئة.    % 5على احتياط  الزام  لدى مصرف سورية املركزي يساوي  
 . 588ويتم احتساهبا بنا  على قرار جملس النقد والتسليف رقم 

 املوجودات املتداولة اىل مطلوابت الةمال  وااللتزامات خارج امليزانية امل قلة بكافة الةمالت. حيافظ البنك على حدود لنسبة صاف 
 .  فيما يل  نسب السيولة: 

  1202   2020  
   %    %  
  111.20   124.66  السنة  خالل  املتوسط 
  120.03   131.55  نسبة   أعلى 
  102.38   117.77  نسبة   أقل 

 املخاطر إدارة  مسؤولية جلنة  

 . املخاطر املصرفية إدارة  ربة ف م  ذوي اخلدارة خماطر تضم أعضا  غري تنفيذيني م  أعضا  جملس اإلدارة مت تشكيل جلنة إل
  إىل   املخاطر املرتبطة ابلنشاط القائم للمصرف،ابإلضافة إدارة  املخاطر ف املصرف لرسم وحتديد سياسات  إدارة  مع دائرة  صل  اتةمل اللجنة بشكل متو 
 منتج مصرف جديد. أو    تلك املتةلقة أبي نشاط
 املخاطر. إدارة الةليا ابملةاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها م  قبل دارة تتأكد اللجنة م  قيام اإل
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 : املوحدة املالية  البياانت بتاريخ   التةاقدي لالستحقاق  املتبقية الفرتة أساف على  واملطلوابت  املوجودات  توزيع أدانه  اجلدول  يلخص: أوالً 
  1220األول   كانون  31  
   الطلب   عند   
    بدون      م    أك ر   أشهر   تسةة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر    ال ة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     م    أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    أشهر   تسةة  و   أشهر   وستة      أشهر   و ال ة    وشهر    أايم   مثانية   
  . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل   

 لدى  أرصدة و  نقد
  159.882.797.074  16.747.324.968  -   12.336.777.325  14.867.002.462  24.925.388.100  20.018.634.922  7.524.139.592  63.463.529.705 املركزي   سورية مصرف 

  99.080.156.091  -   -   -   -   -   -   -   99.080.156.091 صارف امل  لدى أرصدة
  170.933.641.494  -   101.477.584.988  2.299.583.018  11.973.230.637  3.495.069.198  3.499.859.285  29.608.308.012  18.580.006.356 صارف امل   لدى إيداعات

  26.431.122.645  5.467.988  16.014.791.276  2.111.543.119  2.449.974.068  2.869.482.926  1.886.689.139  685.750.439  407.423.690 التسهيالت االئتمانية املباشرة )ابلصاف( 
 م  خالل ابلقيمة الةادلةموجودات مالية 

  10.536.395  10.536.395  -   -   -   -   -   -   -  قائمة األرابح واخلسائر   
 ة الةادلة  مموجودات مالية ابلقي 

  639.156.289  639.156.289  -   -   -   -   -   -   -    الدخل الشامل اآلخرم  خالل  
  243.399.393  243.399.393  -   -   -      -   -   -  ق استخدام األصول املستأجرة و حق

  7.741.174.900  7.741.174.900  -   -   -   -   -   -   -  مادية  اثبتة  موجودات
  79.916.572  79.916.572  -   -   -   -   -   -   -  موجودات غري ملموسة  

  4.053.760  -   4.053.760  -   -   -   -   -   -  مؤجلة  ضريبية موجودات
  5.437.525.374  -   1.582.266.912  144.298.600  710.625.177  1.340.001.927  1.233.432.614  329.429.052  97.471.092 أخرى  موجودات

     لدى جممدة  وديةة
  9.462.196.572  9.462.196.572  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 

  479.945.676.559  34.929.173.077  119.078.696.936  16.892.202.062  30.000.832.344  32.629.942.151  26.638.615.960  38.147.627.095  181.628.586.934 املوجودات   جمموع 

 2.658.185.906  -   -   -   -   1.081.155.506  -   -   1.577.030.400 صارف امل ودائع 
  337.161.708.248  -   117.123.000  432.986.000  1.878.328.000  1.880.207.000  7.477.588.000  54.492.050.000  270.883.426.248 الزابئ   ودائع 

  9.516.484.687  -   -   1.049.731.000  2.073.544.000  571.199.000  4.285.143.000  366.572.000  1.170.295.687 نقدية    مينات
  250.352.011  -   10.352.011  -   -   -   -   240.000.000  -  التزامات عقود اإلجيار

  8.855.884.688  -   -   -   -   -   8.855.884.688  -   -  متنوعة  خمصصات
  76.488.993  -   -   -   -   -   76.488.993  -   -  الدخل  ضريبة  خمصص

  5.989.255.321  -   147.958.341  553.214.279  1.983.766.244  1.832.494.382  51.390.108  213.041.964  1.207.390.003 أخرى  مطلوابت

  364.508.359.854  -   275.433.352  2.035.931.279  5.935.638.244  5.365.055.888  20.746.494.789  55.311.663.964  274.838.142.338 املطلوابت   جمموع 

  115.437.316.705  34.929.173.077  118.803.263.584  14.856.270.783  24.065.194.100  27.264.886.263  5.892.121.171 ( 17.164.036.869) ( 93.209.555.404) الصاف 
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  2020األول   كانون  31  
   الطلب   عند   
    بدون      م    أك ر   أشهر   تسةة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر    ال ة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     م    أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    أشهر   تسةة  و   أشهر   وستة      أشهر   و ال ة    وشهر    أايم   مثانية   
  . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل    . ف. ل   

 لدى  وأرصدة  نقد
  99,799,327,122  9,903,155,542  -   8,642,184,609  9,919,167,630  12,475,561,535  7,510,519,228  3,762,236,316  47,586,502,262 املركزي   سورية مصرف 

  146,707,653,396  -   -   -   -   -   82,324,521  60,805,379,131  85,819,949,744 صارف امل  لدى أرصدة
  30,632,992,658  -   9,607,382,597  799,846,131  99,983,768  3,099,709,647  1,999,914,811  15,026,155,704  -  ارف ص امل   لدى إيداعات

  11,031,838,581  186,733,879  4,908,081,476  952,344,293  1,007,565,618  1,906,573,183  1,342,617,154  166,276,641  561,646,337 التسهيالت االئتمانية املباشرة )ابلصاف( 
 ة الةادلة  مموجودات مالية ابلقي 

  6,174,770  -   -   -   -   -   -   -   6,174,770 م  خالل األرابح أو اخلسائر   
 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   

  270,634,068  270,634,068  -   -   -   -   -   -   -  خالل الدخل الشامل االخر  
  31,670,670  31,670,670  -      -      -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  5,093,463,939  5,093,463,939  -   -   -   -   -   -   -  مادية  اثبتة  موجودات
  70,546,883  70,546,883  -   -   -   -   -   -   -  موجودات غري ملموسة  

  204,559,290  204,559,290  -   -   -   -   -   -   -  مؤجلة  ضريبية موجودات
  2,087,331,740  -   12,824,000  75,600,826  580,538,917  388,809,864  415,517,009  609,778,353  4,262,771 أخرى  موجودات

   لدى جممدة  وديةة
  5,070,993,186  5,070,993,186  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 

  301,007,186,303  20,831,757,457  14,528,288,073  10,469,975,859  11,607,255,933  17,870,654,229  11,350,892,723  80,369,826,145  133,978,535,884 املوجودات   جمموع 

  38,186,010,237  -   -   -   -   530,136,248  -   -   37,655,873,989 صارف امل ودائع 
  189,422,115,814  -   16,270,000  119,582,000  933,091,000  1,182,948,000  4,126,871,000  32,006,611,000  151,036,742,814 الزابئ   ودائع 

  5,315,801,429  -   -   41,366,000  1,044,120,000  79,397,000  2,939,171,000  418,765,000  792,982,429 نقدية    مينات
  26,681,642  -   26,681,642  -   -   -   -   -   -  التزامات عقود اإلجيار

  4,863,017,763  -   -   -   -   -   4,863,017,763  -   -  متنوعة  خمصصات
  455,803,248  455,803,248  -   -   -   -   -   -   -  الدخل  ضريبة  خمصص

  4,008,924,653  -    264,850  1,857,354  15,465,406  26,739,068  3,161,941,702  522,977,309  279,678,964 أخرى  مطلوابت

  242,278,354,786  455,803,248  43,216,492  162,805,354  1,992,676,406  1,819,220,316  15,091,001,465  32,948,353,309  189,765,278,196 املطلوابت   جمموع 

  58,728,831,517  20,375,954,209  14,485,071,581  10,307,170,505  9,614,579,527  16,051,433,913 ( 3,740,108,742)  47,421,472,836 ( 55,786,742,312) الصاف 
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 امليزانية  خارج بنود:  اثنياً 
  1202األول    كانون   31  
  اجملموع    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية     
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     

  22.719.668.962  175.715.000  22.543.953.962 الكفاالت 
  45.000.000  -   45.000.000 مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية  تسهيالت  سقوف
  721.446.620  -   721.446.620 مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهيالت  سقوف

 23.310.400.582  175.715.000  23.486.115.582  
 
  2020األول    كانون   31  
  اجملموع    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية     
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل     

  10.041.620.314  12.900.000  10.028.720.314 الكفاالت 
  10.802.180.540  -   10.802.180.540 مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية  تسهيالت  سقوف
  792.808.922  -   792.808.922 مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهيالت  سقوف

 21.623.709.776  12.900.000  21.636.609.776  

 التشغيل   خماطر   - د 
  الةمل، فإن  مت ل املخاطر التشغيلية خماطر اخلسائر الناجتة ع  تةطل األنظمة، خطأ بشري، احتيال وعوامل خارجية أخرى. عندما تةجز أنظمة الرقابة ع 

ع اجملموعة إزالة كل  املخاطر التشغيلية قد تسبب أضرار على مسةة اجملموعة، ينشأ عنها متطلبات قانونية وتشريةية كما قد تسبب خسائر مادية. ال تتوق
املهام بفاعلية، إجرا ات  املخاطر التشغيلية ولك  ميكنها إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابةة املخاطر احملتملة. إن الرقابة تتضم  فصل  

 التفويض واملراقبة، تةليم املوظفني وتقييم اإلجرا ات.  
يتةلق ابألحداث واملخاطر  يتم االعتماد على سلسلة م  اإلجرا ا مبا  املةلومات  تبليغ وتبادل  املتواصل على كيفية  التدريب  التوعية م  خالل  لنشر  ت 

  أجل تقييم اإلجرا ات  التشغيلية وابعتماد منهج تةبئة استمارات ترسل إىل قسم إدارة املخاطر التشغيلية حيث يتم جتميةها ومةاجلة بياانهتا لالستفادة منها م 
 ف اجملموعة وحتسينها. املتبةة  

 تةىن إدارة خماطر التشغيل مبراجةة إجرا ات الةمل الداخلية هبدف إبراز خماطرها والتوصية لتخفيفها والسيطرة عليها. 
 التأمني م  أجل تغطية أنواع حمددة م  خماطر التشغيل.  إن أحد أساليب ختفيف املخاطر التشغيلية أيضا هو اعتماد بوالص
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 القيمة الةادلة للموجودات واملطلوابت املالية  - 83

    ال ة مستوايت: لغاايت إعداد القوائم املالية، مت حتديد تسلسل القيمة الةادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياف القيمة الةادلة ضم
: إن مدخالت املستوى األول عبارة ع  أسةار مةلنة )غري مةدلة( ف السوق النشط لألصول أو االلتزامات املطابقة اليت تستطيع املنشاة  املستوى األول 

 الوصول إليها ف القياف. 
عنها واليت يتم تضمينها ف املستوى األول. هذا وتكون هذه  : تتم ل مدخالت املستوى ال اين بكافة املدخالت اليت ال تةترب أسةاراً مةلناً  املستوى ال اين 

 . املدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر 
 : تةترب مدخالت املستوى ال الث مدخالت غري ملحوظة لألصل أو االلتزام. املستوى ال الث 

 : الةادلة  للقيمة  اهلرم ة الةادلة حسب كل مستوى م  التسلسل يوضح اجلدول التايل حتليل املوجودات املالية املسجلة ابلقيم
  1202كانون األول    31كما ف    
  اجملموع    املستوى ال الث    املستوى ال اين    املستوى األول   
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  10.536.395  -   -   10.536.395 خالل األرابح أو اخلسائر  

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  639.156.289  639.156.289  -   -  * خالل الدخل الشامل اآلخر 

 10.536.395   -  639.156.289  684649.692.  
 
  2020كانون األول    31كما ف    
  اجملموع    املستوى ال الث    املستوى ال اين    املستوى األول   
 ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.    ل.ف.   

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  6.174.770  -   -   6.174.770 خالل األرابح أو اخلسائر  

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  270.634.068  270.634.068  -   -  * خالل الدخل الشامل اآلخر 

 6.174.770   -  270.634.068  276.808.838  

 . 2020كانون األول   31و 2021كانون األول   31مت اعتبار القيمة الةادلة هلذه األسهم مطابقة للتكلفة التارخيية كما ف   *
 
 القطاع    التحليل  - 39

 :املصرف أعمال قطاعات ع  مةلومات. أ
 :التالية الرئيسية األعمال قطاعات خالل م  إدارية ألغراض املصرف تنظيم يتم

 األفراد حساابت -
 املؤسسات حساابت -
 اخلزينة -
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 : املصرف  أعمال  قطاعات ع   مةلومات  يل  فيما
 ف   املنتهية   للسنة    1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة    
  2020  كانون األول  31   اجملموع    أخرى    اخلزينة    املؤسسات    األفراد    
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    

  42,863,612,996  76.741.721.317  12,499,985  72.270.910.234  2,292,837,963  2.165.473.135 إ ايل الدخل التشغيل 
 (  3,174,664,832) (  10.870.963.204)  -  (  11.034.375.351)  98,440,858  64,971,289 خمصص خسائر ائتمانية متوقةة مصروف 

  39,688,948,164   65.870.758.113  12,499,985  61.236.534.883  2,391,278,821  2.230.444.424 نتائج أعمال القطاع  
  -    -   -   -   -   -  مصاريف تشغيلية للقطاع 

 (  5,697,197,461) (  719.792.708.1) ( 71.792.708.19)  -    -    -   مصاريف غري موزعة على القطاعات 

  33,991,750,703   56.078.049.942 ( 9.780.208.186)  61.236.534.883  2,391,278,821  2.230.444.424 الربح قبل الضريبة 
 (  243,279,670) (  208,120,355) ( 208,120,355)  -    -    -   القطر مصروف ضريبة الريع على إيرادات خارج

  58,621,282  -   -   -    -    -   ضريبة الدخل 

  33,807,092,315   55.869.929.587 ( 9.988.328.541)  61.236.534.883  2,391,278,821  42.230.444.42 سنة صاف ربح ال 

  294,778,056,016  470.933.123.787  -   444.385.713.336  20,969,028,616  5,578,381,835 موجودات القطاع 
  185,130,908  425,398,389  -   425,398,389  -    -   االست مار ف شركات حليفة 

  6,043,999,379  8.587.154.383  8.587.154.383  -    -    -   موجودات غري موزعة على القطاعات 

  301,007,186,303  479.945.676.559  8.587.154.383  444.811.111.725  20,969,028,616  5,578,381,835 جمموع املوجودات 
  238,846,160,598  359.599.968.117  -   10,031,321,339  146.944.553.139  202.624.093.639 مطلوابت القطاع 

  3,432,194,188  4.908.391.737  4.908.391.737  -    -    -   مطلوابت غري موزعة على القطاعات 

  242,278,354,786  364.508.359.854  4.908.391.737  10,031,321,339  146.944.553.139  202.624.093.639 جمموع املطلوابت 

 : أخرى   مةلومات
  1,152,297,016  3,194,221,428  3,194,221,428  -    -    -   املصروفات الرأمسالية

  419,514,511  569,055,189  569,055,189  -    -    -   االستهالكات واإلطفا ات 
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 :اجلغراف التوزيع مةلومات. ب
  ف   املنتشرة  فروع   وشبكة  القطر  ف   الرئيس   مركزه  خالل  م   رئيس   بشكل  نشاط   ميارف  حيث   املصرف  ألعمال  اجلغراف   التوزيع  اإليضاح  هذا  يبني

 . السورية الةربية اجلمهورية
 :اجلغراف القطاع حسب الرأمسالية ومصاريف  املصرف اتإيراد توزيع يل  فيما
  1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة   
  اجملموع    سورية   خارج    سورية   داخل  
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل   

  76.741.721.317    1.859.560.027    74.882.161.290  التشغيل   الدخل  إ ايل
  3.194.221.428    -     3.194.221.428  رأمسالية  مصاريف

 
  2020األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة   
  اجملموع    سورية   خارج    سورية   داخل  
  . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل   

  42.863.612.996    2.345.911.548    40.517.701.448  التشغيل   الدخل  إ ايل
  1.152.297.016    -     1.152.297.016  رأمسالية  مصاريف

 

 املال   رأف   كفاية  - 04

  مبوجب  الصادرة  النسب  خالل   م   املال   رأف   كفاية   مدى  مراقبة   يتم .  املختلفة   أنشطت   تالزم   اليت   املخاطر   ملواجهة   مناسب مال  رأف   على   املصرف   حيافظ 
 .  املركزي  سورية  مصرف   خالل م   تبنيها يتم واليت  الدولية ابزل   مقررات

   رقم  التسليفو   النقد  جملس   قرار  حسب  %8  والبالغة   املال   رأف  كفاية  ملتطلبات  االدىن  احلد  تفوق  مةدالت  على  ابحملافظة   املصرف  يلتزم

  واليت   االئتمانية  ابلرتكزات   املتةلقة  النسب  كافة  يراع   ا(، كمالدولية   ابزل  جلنة  حسب  %8)  2007  ال اين  كانون  24  بتاريخ  الصادر(  4ب/ن  م/ 253)
 . الرتكزات لتلك  كمؤشر  التنظيم  املال رأف تستخدم 

 .  أنشطت   ف  املخاطر  ووصف االقتصادية  الظروف على  تطرأ  اليت التغريات ضو    ف  اعليه تةديالت وجيري  مال   رأف هيكلية  املصرف يدير 
املخاطر اليت تالزم أنشطت  املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأف املال م  خالل النسب الصادرة ع  جملس  حيافظ البنك على رأمسال مناسب ملواجهة  

 النقد والتسليف واملستندة إىل مقررات ابزل الدولية. 
 أنشطت . يدير البنك هيكلية رأمسال  وجيري تةديالت علي  ف ضو  التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر ف 
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 : املال  رأف كفاية   نسبة احتساب كيفية   التايل اجلدول  يوضح 
  األول   كانون   31       
       1220     2020  
  . ف . ل      . ف . ل        

 رأف املال األساس :
  8,785,855,506    8.752.631.889  رأف املال املكتتب ب  واملدفوع   
  1,432,376,246   1,432,376,246  االحتياط  القانوين  
  602,522,145    602,522,145  االحتياط  اخلاص  

 48,266,404,596    109.427.324.596  أرابح مدورة غري حمققة *  
 (  493,457,884) ( 5.149.708.102) خسائر مرتاكمة حمققة 
    115.065.146.774    58,593,700,609   

 ينـزل منها:
 ( 85.503.160) ( 213.757.900) األسهم واملسامهات ف املصارف واملؤسسات املالية صاف   
 ( 70,546,883) ( 79.916.572) صاف موجودات غري ملموسة  
   58.437.650.566    114.771.472.302  صاف رأف املال األساس   

 يضاف رأف املال املساعد:
   املالية ابلقيمة الةادلة م صاف األرابح غري احملققة ع  االست مارات  
   67,565,454    186.084.965  منها  %50بةد خصم  خالل بيان الدخل الشامل اآلخر   
 املؤوانت املكونة لقا  اخلسائر االئتمانية املتوقةة للتةرضات  
   3.397.782.483    71.636.944.15  املصنفة ضم  املرحلتني األوىل وال انية **   

   61.902.998.503    4116.594.501.42  جمموع رأف املال التنظيم  )األموال اخلاصة(
  271.822.598.650    388.752.570.850  ر خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة ابملخاط 
  1,587,359,000    3.781.622.000  ابملخاطر خماطر حساابت خارج امليزانية املرجحة  
   1,161,483,000    1.933.683.000  خماطر السوق  
   3,953,997,344    7.302.141.379  املخاطر التشغيلية  

   278.525.437.994    401.770.017.229  جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
   % 22.23     % 29.02   رأف املال )%( نسبة كفاية 

   % 20.98     % 28.57   (% املال األساس  )رأف  كفايةنسبة  
  % 99.50     % 99.42   نسبة رأف املال األساس  إىل إ ايل حقوق امللكية )%(

املادة ال امنة م  قرار جملس النقد والتسليف  والذي تضم  تةديل    2014شباط    26( اتريخ  4/م ن/ب1088جملس النقد والتسليف رقم )  قرارصدر  
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضم  األموال اخلاصة األساسية ألغراض    2008شباط    4( اتريخ  1ب/م ن/362رقم )

 . 2007عام  ( الصادر 4/م ن/ب253احتساب كفاية رأف املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم )

كلفة رأف املال واملخاطر كأحد    دوري، وكجز  م  تلك املراجةة، أيخذ جملس اإلدارة بةني اإلعتبار  بشكل رأف املال   هيكلية يقوم جملس اإلدارة مبراجةة  
  الةوامل األساسية ف إدارة رأف مال املصرف وذلك م  خالل وضع سياسة للتوزيةات النقدية ورمسلة االحتياطيات. 
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الصادري  ع  مصرف    2020حزيران    23  بتاريخ  (/ص3203/16)  والقرار  2020شباط    26بتاريخ    ( /ص1206/16)  ناً  على القراري  رقمب *
ل. يتضم  هذا املبلغ  سورية املركزي مت إدراج أرابح تقييم مركز القطع البنيوي ضم  األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأف املا

 فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة الناجتة ع    ري ارتفاع الصرف.  

يتم االعرتاف ابملؤوانت املكونة لقا     2019  شباط   14اتريخ    ( م.ن /4رقم )قرار  م املادة ال امنة م  قرار جملس النقد والتسليف  بناً  على أحكا  ** 
ت  وز قيمة املؤواناخلسائر االئتمانية املتوقةة للتةرضات املنتجة )املصنفة ضم  املرحلتني األوىل وال انية( ضم  األموال اخلاصة املساندة على أال تتجا

م  املوجودات    %1.25املةرتف هبا ضم  هذه األموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياط  الةام ملخاطر التمويل )ف حال وجوده( ما نسبت   
 املرجحة ابملخاطر. 
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 املطلوابت و   املوجودات   استحقاقات   حتليل  - 14

 : 2021األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوقةة  للفرتة وفقاً   واملطلوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
 :املوحد املايل الوضع بيان  داخل  بنود 

  اجملموع    سنة   م    أك ر   سنة   لغاية   
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    
 املوجودات  

 159.882.797.074  16.747.324.968  143.135.472.106 املركزي سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد
 99.080.156.091  -   99.080.156.091 صارف امل لدى  أرصدة 

  170.933.641.494  101.477.584.988  69.456.056.506 صارف امل  لدى  إيداعات
  26.431.122.645    16.020.259.264  10.410.863.381 املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف 

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  10.536.395  -   10.536.395 خالل األرابح أو اخلسائر   

 ابلقيمة الةادلة م   موجودات مالية  
  639.156.289  639.156.289  -  خالل الدخل الشامل اآلخر  

  243.399.393  243.399.393  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  7.741.174.900  7.741.174.900  -  مادية   اثبتة موجودات 
  79.916.572  79.916.572  -  ملموسة  غري  موجودات 
  4.053.760  4.053.760  -  مؤجلة   ضريبية  موجودات 
  5.437.525.374  1.582.266.912  3.855.258.462 أخرى  موجودات 

  9.462.196.572  9.462.196.572  -  املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديةة 

  479.945.676.559  153.997.333.618  325.948.342.941 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  

  2.658.185.906  -   2.658.185.906 صارف امل ودائع
 337.161.708.248    117.123.000    337.044.585.248 الزابئ   ودائع

  9.516.484.687  -     9.516.484.687 نقدية   مينات 
  8.855.884.688  -   8.855.884.688 متنوعة  خمصصات 

  250.352.011    10.352.011  240.000.000 اإلجيار التزامات عقود 
  76.488.993  -   76.488.993 الدخل  ضريبة خمصص 

  5.989.255.321  147.958.341  5.841.296.980 أخرى  مطلوابت 

  364.508.359.854  275.433.352  364.232.926.502 املطلوابت  جمموع 

  115.437.316.705  153.721.900.266 (  38.284.583.561) الصاف 
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 : 2020األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوقةة  للفرتة وفقاً   واملطلوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
 :املوحد املايل الوضع بيان  داخل  بنود 

  اجملموع    سنة   م    أك ر   سنة   لغاية   
 . ف . ل    . ف . ل    . ف . ل    
 املوجودات  

  99,799,327,122  9,903,155,542  89,896,171,580 املركزي سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد
  146,707,653,396  -   146,707,653,396 صارف امل لدى  أرصدة 

  30,632,992,658  9,607,382,597  21,025,610,061 صارف امل  لدى  إيداعات
  11,031,838,581  5,094,815,354  5,937,023,227 املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صاف 

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  6,174,770  -   6,174,770 خالل األرابح أو اخلسائر   

 موجودات مالية ابلقيمة الةادلة م   
  270,634,068  185,130,908  85,503,160 خالل الدخل الشامل االخر  

  31,670,670  31,670,670  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  5,093,463,939  5,093,463,939  -  مادية   اثبتة موجودات 
  70,546,883  70,546,883  -  ملموسة  غري  موجودات 
  204,559,290  204,559,290  -  مؤجلة   ضريبية  موجودات 
  2,087,331,740  12,824,000  2,074,507,740 أخرى  موجودات 

  5,070,993,186  5,070,993,186  -  املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديةة 

  301,007,186,303  35,274,542,369  265,732,643,934 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  

  38,186,010,237  -   38,186,010,237 صارف امل ودائع
  189,422,115,814  16,270,000  189,405,845,814 الزابئ   ودائع

  5,315,801,429  -   5,315,801,429 نقدية   مينات 
  4,863,017,763  -   4,863,017,763 متنوعة  خمصصات 

  26,681,642  26,681,642  -  اإلجيار التزامات عقود 
  455,803,248  73,643,798  382,159,450 الدخل  ضريبة خمصص 

  4,008,924,653   264,850  4,008,659,803 أخرى  مطلوابت 

  242,278,354,786  116,860,290  242,161,494,496 املطلوابت  جمموع 

  58,728,831,517  35,157,682,079  23,571,149,438 الصاف 
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 ( إمسية   قيمة )   امليزانية   خارج   حمتملة   والتزامات   ارتباطات  - 24
 (: إمسية قيمة) ائتمانية  والتزامات  ارتباطات -أ
  األول   كانون   31       
       1202     2020  
  . ف . ل      . ف . ل      

 كفاالت: 
  916.282.418    1.113.397.702  دفع 
  6.231.876.042    11.191.093.258  التنفيذحس   
   446.209.000    741.485.000  أخرى 
    13,045,975,960    7.594.367.460  

  2.447.252.854    9.673.693.002  كفاالت بنو  وجهات أخرى 
  10.802.180.540    45.000.000  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة 

   792.808.922    721.446.620  تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة سقوف  

    23.486.115.582    21.636.609.776   
 ارتباطات والتزامات تةاقدية: -ب
  كانون األول   31كما ف         
     2120     2020  
  ل.ف.      ل.ف.      

 عقود إجيار فروع 
  75.773.562    27.800.960  استحقاقها لغاية سنة  
  13.223.460    43.395.102  استحقاقها أك ر م  سنة  

    71.196.062    88.997.022  
 
 أحداث الحقة  - 34

تكليف بضريبة الرواتب واألجور صادرة ع  مديرية مالية دمشق/ مديرية الرواتب واألجور متضمنة تكليف    تبلغ املصرف إخبارات  2022أاير    8بتاريخ:  
(  924,796,880والبالغ جمموع مبالغها مع الغرامات )  2020إىل    2013املصرف بتسديد فروقات الضريبة ع  دخل الرواتب واألجور ع  السنوات م   

إدارة املصرف ب  التكليف وما ورد فيها ومع    2022أاير    19تسديد املبلغ املطلوب بتاريخ  لرية سورية حيث قامت  مع حتفظها على صحة إخبارات 
 احتفاظها حبقها بسلو  طرق الطة  القانونية على إخبارات التكليف املذكورة.

 
 تةديالت على األرابح املدورة  - 44

الفوائد املستحقة على ودائع الةمال  إىل حساب الفوائد املدينة عند كسر الوديةة )سحبها كليا  إن النظام البنك  للمصرف ونتيجة خطأ في ال يقوم برد 
وتصحيح أ ره على القوائم املالية للسنة املنتهية ف    2021كانون األول    31مت اكتشاف هذا اخلطأ خالل السنة املنتهية ف    او جزئيا قبل استحقاقها(. 

بةد    2021كانون ال اين    1قامت اإلدارة بقيد أ ر اخلطأ على السنوات السابقة على رصيد األرابح املدورة كما ف  ف حني    2021كانون األول    31
 إخضاع  لضريبة الدخل. 
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ونقص ف  ،  2020كانون األول    31لرية سورية كما ف    802.022.108جنم ع  هذا اخلطأ زايدة ف بند الفوائد املستحقة على ودائع الةمال  مبقدار  
لرية سورية. إن الزايدة املذكورة تةود إىل الفوائد املستحقة    435.403.077مبقدار  2020كانون األول    31أرابح مركز القطع التشغيل  للسنة املنتهية ف  

 املرتاكمة ف حساب املطلوابت األخرى وأ ر فروقات أسةار الصرف على الفوائد املستحقة ابلةمالت األجنبية. 
 ا يل : يتكون هذا البند مم

  تةديالت على األرابح املدورة    
  ل.ف.    

  802.022.108 فوائد مستحقة على ودائع الزابئ 
 ( 200.505.530) (20( )إيضاح رقم: %25ضريبة الدخل املستحقة )

  601.516.578 تةديالت على األرابح املدورة
 
   COVID)-(19  أ ر انتشار فريوف كوروان  - 54

التجارية واالقتصادية،   (COVID-19كوروان )انتشر فريوف   الةامل، مما تسبب ف تةطيل األنشطة  أدى  و   عرب مناطق جغرافية خمتلفة على مستوى 
 حلدوث حالة م  عدم اليقني ف بيئة االقتصاد الةامل . 

املخاطر األخرى إلدارة االضطراابت احملتملة اليت قد يتسبب  يراقب املصرف الوضع ع  ك ب وقد قام بتفةيل خطت  الستمرارية األعمال وممارسات إدارة 
 على أعمال املصرف وعمليات  وأدائ  املايل.  ( COVID-19فيها تفش  فريوف كوروان )

اليت حيتمل   رها.  قامت اإلدارة بتقييم   ري اجلائحة عند حتديد الزايدة الكبرية ف خماطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدين القيمة للمخاطر ف القطاعات  
لغاية اتريخ إعداد    وبناً  علي  وجدت اإلدارة أن  مل يك  هنا    ري جوهري على التةرضات االئتمانية واالعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقةة وخمصصاهتا 

 . 2021كانون األول   31البياانت املالية للسنة املنتهية ف 
والتةاميم والكتب املتةلقة ب ، قام املصرف وبةد إعالم    2020آذار    26/م ن بتاريخ  25النقد والتسليف رقم    التزاماً ألحكام القرار الصادر ع  جملس

و جزئياً ملدة  ال ة  أكلياً  (  COVID-19الةمال  بةدة وسائل، بتأجيل كافة األقساط املستحقة لتسهيالت الةمال  املتأ ري  م  انتشار فريوف كوروان )
صل  وملرة واحدة فقط، وذلك للةمال  الراغبني ابالستفادة م  هذا القرار واملصنفني ضم  املرحلتني األوىل وال انية فقط وبةد  أشهر م  استحقاقها األ 

  اخل  واملرحلة دراسة تدفقاهتم النقدية. ومت ذلك دون اعتبار عملية  جيل األقساط هيكلة أو جدولة وبذلك مت احلفاظ على كل م  التصنيف االئتماين الد
رد ابلقرار  اليت كان قد صنف هبا الةميل، كما مت احلفاظ على املخصصات احملتجزة بغض النظر ع   جيل األقساط املستحقة. والتزم املصرف كذلك مبا و 

 املذكور بتقاض  الفوائد التةاقدية فقط على مدة التأجيل دون فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد  خري. 
أ ر  جيل  دراسة  احلالية    كما مت  للفرتة  هام  أ ر  يتبني وجود  ومل  التسليف  الفةل  على حمفظة  الفائدة  مةدل  وتةديالت  على  القرار  الدفةات موضوع 

بسةر  واملستقبلية، حيث أن مةدل الفائدة الفةل  يةرب ع  سةر الفائدة السنوي مع أخذ الةامل الرتاكم  بةني االعتبار وهو مرتبط بشكل أساس   
 وعدد الدفةات السنوية، األمر الذي طرأ علي  تغيري بشكل جزئ  ولفرتات قصرية نسبياً.   الفائدة االمس 
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  2020كانون األول    31  للسنة املنتهية ف   بيان الوضع املايل وبيان األرابح واخلسائر والدخل الشامل اآلخرمت إعادة تصنيف بةض أرقام املقارنة ف  
   .2021كانون األول   31للسنة املنتهية ف لتتناسب مع أرقام التصنيف 

 : بيان الوضع املايل املوحد 

  التبويب كما ف    لتبويب كما ف ا      
  املبلغ ابللرية السورية    1202كانون األول    31   2020كانون األول    31   البيان   

 اعادة تبويب املستحق لقا    
  382,159,450  خمصص ضريبة الدخل   مطلوابت أخرى   ضريبة ريع رؤوف األموال املتداولة   

 إعادة تبويب است مار املصرف ف  
   الةادلة  موجودات مالية ابلقيمة  موجودات أخرى  مؤسسة ضمان خماطر القروض  
 م  خالل        
 85.503.160  اآلخرالدخل الشامل         

 : املوحد   الدخل بيان  

  التبويب كما ف    التبويب كما ف      
  املبلغ ابللرية السورية    1202كانون األول    31   2020كانون األول    31   البيان   

  تقييم مركز القطعأرابح    انجتة ع  تقييم القطع أرابح   رابح الناجتة ع  إعادة تقييم األتبويب  إعادة 
  5.185.612.901  غري احملققة البنيوي   لزايدة مركز القطع البنيوي املخصص   مركز القطع التجمية    
 
 القضااي املقامة على املصرف  - 74

املالية   بياانت العلى   على املصرف جمموعة م  القضااي املرفوعة، مةظمها لصاحل املصرف برأي اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف، واليت ليس هلا أي أ ر 
 . 2021كانون األول    31كما ف املوحدة  


