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   ش.م.م.ع.   بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( 
 املوحدة   املالية   البياانت   حول   إيضاحات 

 1220  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة 
  

 

 عامة م لومات -1
  2007حزيران    21/و بتاريخ  4لوجب قرار جملس الوزرا  رقم  ش.م.م.ع )البنك( كشركة مسامهة مغفلة    بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( رخيص   ت مت

 . لدى وزارة التوارة الداخلية ومحاية املستهلك  2005آب  30بتاريخ   (14456السول التواري رقم )وحصل على 
 سورية.  – بوصف  مصرفاً خاصاً. اختذ البنك مركزاً رئيسياً ل  ف دمشق   12سول البنك لدى مفوضية احلكومة حتت رقم 

ألف لرية سورية للسهم الواحد، وقد مت زايدة رأ  املال بتاريخ  مليون سهم بقيمة إمسية    2.5مليار لرية سورية موزع إىل    2.5أتسس البنك برأمسال مقداره  
ليصبح مخسة مليارات وث مثائة ومخسون مليون لرية سورية،    2010حزيران    21ليصل إىل مخسة مليارات لرية سورية وزايدة أخرى ف    2009آب    20

 ب مائة وأربع وعشرون مليون ومخسمائة ألف لرية سورية. ليصل إىل مخسة مليارات وس  2011حزيران  1كما متت زايدة رأ  املال بتاريخ 
/  91لرية سورية وذلك لا يتفق مع أحكام املادة /  1.000لرية سورية بدالً من  100مت ت ديل القيمة اإلمسية للسهم لتصبح   2012حزيران  6بتاريخ 

لرية سورية    5.724.500.000صبح رأ  مال البنك والبالغ  لي   2011شباط    14/ يريخ  29من قانون الشركات الصادر ابملرسوم التشري ي رقم /
 لرية سورية للسهم الواحد.   100سهم بقيمة إمسية  57.245.000موزعاً على 

متت زايدة رأ  مال املصرف ليصل إىل ستة مليارات ومليون وأرب مئة وستة وستون ألفاً ومثامنئة لرية سورية موزع إىل   ، 2020تشرين الااين   16بتاريخ  
 لرية سورية للسهم الواحد.  100سهم بقيمة إمسية   60.014.668

، وافقت اهليئة ال امة غري ال ادية للمصرف على تغيري اسم املصرف من "بنك عوده سورية ش.م.م.ع " ليصبح " بنك االئتمان  2020متوز    28بتاريخ  
/ ابملوافقة على هذا الت ديل والذي  85رائسة جملس الوزرا  رقم /، وصدر قرار  "Ahli Trust Bank (ATB)"  –ي يت يب( ش.م.م.ع  ااألهلي )

/م ن ابملوافقة  8كما صدر تب اً قرار جملس النقد والتسليف رقم    ،2021كانون الااين    13/ بتاريخ  2021-2مت نشره ف اجلريدة الرمسية ف ال دد رقم /
، وقد مت شهر هذا التغيري أصوالً ف السول التواري امل ّدل  2021شباط    17/ من النظام األساسي للمصرف بتاريخ  2على ت ديل املادة رقم / 
 . 2021نيسان   5ليتم بد  ال مل والتداول ابالسم اجلديد للمصرف اعتباراً من يريخ  2021آذار   31للمصرف الصادر بتاريخ 

فروع متوقفة عن ال مل بسبب    3فرعاً منها  18مهورية وعددها  يقوم البنك بتقدمي عيع األعمال املصرفية واملالية من خ ل مركزه وفروع  داخل اجل
 الظروف الراهنة. 

 إن أسهم البنك مدرجة ف سوق دمشق لألوراق املالية. 
على األكار    %49سورية حبدود    -، وافقت اهليئة ال امة غري ال ادية للمصرف على شرا  بنك بيمو الس ودي الفرنسي  2021كانون الااين    26تاريخ  ب

صدر قرار رائسة    2021آذار    4من رأمسال املصرف وذلك ب د أن صدرت املوافقة املبدئية من مصرف سورية املركزي على عملية الشرا ، وبتاريخ  
بلغت نسبة مسامهة بنك بيمو الس ودي الفرنسي    2021آذار    29/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشرا . وعلي  بتاريخ  20وزرا  رقم )جملس ال
 . 2021كانون األول   31بتاريخ إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية ف  % 47 وبلغت، من رأمسال املصرف 46.05%
دودة املسؤولية واملسولة ف السول التواري  احملكابيتال    ستأهلي تر ف شركة    %99.99ش.م.م.ع بنسبة    ي يت يب(بنك االئتمان األهلي )ايساهم  

 . 2009كانون الااين   27بتاريخ   15663حتت رقم 

والبياانت املالية للشركة التاب ة أهلي ترست كابيتال احملدودة املسؤولية يتم توحيدها    . ش.م.م.ع  االئتمان األهلي )اي يت يب(ة لبنك  ي إن البياانت املال
 جملموعة بنك بيمو الس ودي الفرنسي.  املالية مع البياانت

  . 2022 حزيران 22لوافقة جملس اإلدارة بتاريخ   2021 األول  كانون  31كما ف ت املالية املوحدة للمصرف  البياانمتت املوافقة على إصدار 
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 تطبيق م ايري التقارير املالية الدولية اجلديدة وامل دلة  - 2

 م ايري حماسبية جديدة وم دلة سارية املف ول للسنة احلالية  . أ 
  2021أول كانون الااين   تباع امل ايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة وامل دلة التالية واليت أصبحت سارية املف ول للفرتات املالية اليت تبدأ ف أو ب دإ مت  
أبن    علماً   السابقة، السنوات  للسنة أو   املاليةالواردة ف القوائم  فصاحاتواليت مل تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واإل  ،مصرف لل املاليةعداد القوائم إف 

 قد يكون هلا أتثري على امل اجلـة احملاسبيـة للم ام ت والرتتيبات املستقبلية. 

 : س ر الفائدة امل ياري ار يص ح م إ

( وم يار احملاسبة  9ت دي ت املرحلة األوىل إلص ح م يار س ر الفائدة )ت دي ت على امل يار الدويل للتقارير املالية )  صرفطبق امل   السابقة، ف السنة  
. ت اجل هذه الت دي ت متطلبات حماسبة التحوط احملددة للسماح لواصلة حماسبة التحوط للتحوطات  ( ( 7( وامل يار الدويل للتقارير املالية )39الدويل ) 

 الفائدة. تأثرة خ ل فرتة عدم التيقن السابقة يتم ت ديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيوة إلص ح م يار م دل امل

( وم يار احملاسبة  9ف السنة احلالية ت دي ت املرحلة الاانية إلص ح م يار س ر الفائدة )ت دي ت على امل ايري الدولية للتقارير املالية )  صرف طبق امل
(. إن تطبيق هذه الت دي ت  16( وامل يار الدويل للتقارير املالية )4( وامل يار الدويل للتقارير املالية )7( وامل يار الدويل للتقارير املالية )39 )الدويل
يضا ابسم " امل دالت  ( ألس ار الفائدة امل يارية البديلة )يشار إليها أIBORمن عكس آاثر االنتقال من س ر االقرتاض بني البنوأل )  صرفميكن امل

 ( "( دون التسبب ف أتثريات حماسبية ال توفر م لومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية. RFRاخلالية من املخاطر ) 

تها  ( ل  قات التحوط اليت ختضع ل ستانا ات اليت أدخل7تقدم الت دي ت أيضا متطلبات إفصاح جديدة على امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
 (.  9الت دي ت على امل يار الدويل للتقارير املالية )

 يتطلب  والذي  املطلوابت املالية أو للموجودات الت اقدية النقدية التدفقات حتديد أسا  ف ابلتغري ابالعرتاف املنشأة  تقوم أن الت دي ت تتطلب

 حمددة استانا ات يوفر فإن   ذلك، إىل املالية. ابإلضافة املطلوابت أو للموجودات الف لي  الفائدة م دل  حتديث طريق عن الفائدة م دل م يار إص ح

 .التحوط  حماسبة ملتطلبات

  املت لقة   املشتقة   غري   واملطلوابت املالية  واملوجودات ال ادلة   القيمة   وحتوطات   النقدية   للتدفقات   ابلت رض   يت لق   فيما  أولية   دراسة   إبجرا   صرف امل  قام 

 .صرفامل نتائج  على الفائدة  س ر جوهري إلص ح  أثر يوجد  ال  أن   وتبني 2021عام  ب د   تستحق واليت   البنوأل بني  القياسية ابلفائدة

 : 16على امل يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  ت ديل- ۲۰۲۱حزيران  30ملا ب د  19امتيازات اإلجيار املت لقة بكوفيد 

( اليت قدمت إعفا   16)ت ديل على امل يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم    19امتيازات االجيار املت لقة بكوفيد    صرف اعتمد امل  السابق، ف ال ام  
  إلعداد، من خ ل تقدمي وسيلة عملية للم ايري الدولية  19للمستأجرين ف احملاسبة عن امتيازات اإلجيار اليت حدثت كنتيوة مباشرة لكوفيد   عملياً 

املدفوعات    ف  ي أثر ختفيض ف مدفوعات اإلجيار بشأهنا يؤثرأ. كانت هذه الوسيلة ال ملية متاحة المتيازات اإلجيار حبيث أن  16ملالية  التقارير ا
   التاريخ.أو قبل ذلك  2021حزيران   30املستحقة أص  ف 

ت ديل على امل يار الدويل إلعداد  )   ۲۰۲۱حزيران    30ملا ب د    19أصدر جملس امل ايري امتيازات اإلجيار ذات الصلة بكوفيد    ،2021ف آذار  
 . ۲۰۲۲  حزيران ۳۰( الذي يوسع الوسيلة ال ملية لتشمل تطبيق ختفيض مدفوعات اإلجيار املستحقة أص  ف أو قبل 16التقارير املالية رقم 

ي د ت دي  ل قد اإلجيار. جيب على املستأجر    19كوفيد  جر ابختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإلجيار املت لق بأال ملية للمست   الوسيلة تسمح  
والذي يطبق امل يار الدويل إلعداد    19حتساب أي تغيري ف مدفوعات اإلجيار الناتج عن امتياز اإلجيار املت لق بكوفيد  االذي يقوم هبذا االختيار  

 . كما لو أن التغيري مل يكن ت دي  ل قد اإلجيار   16رقم التقارير املالية 
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 التالية: وفقط إذا مت استيفا  عيع الشروط  19نطبق الوسيلة ال ملية فقط على امتيازات اإلجيار اليت حتدث كنتيوة مباشرة لكوفيد  

ق  يؤدي التغيري ف مدفوعات اإلجيار إىل ت ديل املقابل ل قد اإلجيار الذي يكون إىل حد كبري نفس أو أقل من مقابل عقد اإلجيار الذي يسب •
 التغيري مباشرة 

امتياز اإلجيار يفي هبذا الشرط  ) ۲۰۲۲حزيران  30أي ختفيض ف مدفوعات اإلجيار يؤثر فقط على املدفوعات املستحقة أص  ف أو قبل  •
 (. ۲۰۲۲  حزيران ۳۰وزايدة مدفوعات اإلجيار اليت متتد إىل ما ب د  ۲۰۲۲حزيران  30إذا أدى إىل ختفيض مدفوعات اإلجيار ف أو قبل 

 ال يوجد تغيري جوهري على شروط وأحكام عقد اإلجيار  •

أي عقود إجيار متأثرة    صرف حيث مل يكن لدى امل  املالية ملدرجة ف هذه القوائم  مل يكن هنالك أي أتثري جوهري على اإلفصاحات أو على املبالغ ا
 ابلت ديل 

 : م ايري التقارير املالية الدولية اجلديدة وامل دلة الصادرة وغري سارية املف ول ب د  . ب 

 وتفاصيلها  املالية  القوائم بتاريخ  كما ،  ب د املف ول سارية غري  لكن ة،الصادر  أدانه الواردة وامل دلة اجلديدة املالية للتقارير الدولية  امل ايري املصرف يطبق مل
 :يلي  كما

السنوية   للفرتات  سارية  لة وامل دّ  اجلديدة   امل ايري   
 ب د  أو  ف  تبدأ  اليت املف ول  

الدويل  على امل يار    20۲۰( عقود التأمني )لا ف ذلك ت دي ت حزيران  17امل يار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( ( 17للتقارير املالية ) 

( مبادئ االعرتاف ب قود التأمني وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها  17حيدد امل يار الدويل للتقارير املالية ) 
 . ( عقود التأمني4وحيل حمل امل يار الدويل للتقارير املالية )

  املشاركة يتم ت ديل  ل قود التأمني مع ميزات    عاماً،( منوذجا  17الدويل للتقارير املالية )  امل يار   يست رض
يتم تبسيط النموذج ال ام إذا مت استيفا  م ايري م ينة عن    املتغرية.املوصوف على أن  هنج الرسوم  ،املباشرة

 . طريق قيا  االلتزام ابلتغطية املتبقية ابستخدام هنج ختصيص األقساط
النقدية    النموذج تخدم  يس التدفقات  من  التأكد  والتوقيت وعدم  املبلغ  لتقدير  احلالية  االفرتاضات  ال ام 

املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. أيخذ ف االعتبار أس ار الفائدة ف السوق وأتثري  
 خيارات وضماانت حاملي الواثئق. 

للتقارير املالية )أصدر اجمللس ت دي ت على ا  ،۲۰۲۰  ران ف حزي ( مل اجلة املخاوف  17مل يار الدويل 
جل الت دي ت يريخ  ؤ (. ت 17وحتدايت التنفيذ اليت مت حتديدها ب د نشر امل يار الدويل للتقارير املالية )

الت دي ت( إىل فرتات إعداد التقارير    نا ( )متضم ۱۷التطبيق األويل للم يار الدويل للتقارير املالية رقم )
أصدر اجمللس متديدا لإلعفا     نفس ، . وف الوقت  2023ية اليت تبدأ ف أو ب د أول كانون الااين  السنو 

( )ت دي ت على امل ايري الدولية إلعداد  ۹املؤقت من تطبيق امل يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )
متدد يريخ انتها  اإلعفا  الاابت واملؤقت من تطبيق امل يار الدويل للتقارير املالية   اليت  ((4التقارير املالية )

إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ ف أو ب د أول كانون    (4رقم )الدويل للتقارير املالية  ف امل يار    (9)رقم  
 . ۲۰۲۳الااين 

يتم تطبيق الت دي ت أبثر رج ي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ ف أو ب د أول كانون  

، ما مل يكن ذلك غري  2023الااين 
عملي، وف هذه احلالة يتم تطبيق هنج  

 امل دل أو هنج القيمة ال ادلة  األثر الرج ي 
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بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق فيها    هو لغرض متطلبات االنتقال، يكون يريخ التطبيق األويل  
 األويل. املنشأة امل يار للمرة األوىل، ويكون يريخ االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة يريخ التطبيق  

 

ة  (: بيع أو مشارك ۲۸( وم يار احملاسبة الدويل رقم ) 10ت دي ت على امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
 املوجودات بني مستامر وشركت  الزميلة أو مشروع  املشرتأل. 

رقم   م يار احملاسبة الدويل على  ( و 10رقم )  امل يار الدويل للتقارير املالية إن الت دي ت اليت أجريت على  
بيع أو  (  ۲۸) فيها  اليت يكون  الزميلة أو مشروع     مسامهة ت اجل احلاالت  املستامر وشركت   أبصول بني 

الناجتة عن فقدان السيطرة على الشركة    املشرتأل. الت دي ت حتديداً على أن األرابح أو اخلسائر  تنص 
اليت ال تنطوي على نشاط جتاري ف م املة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتأل واليت يتم م اجلتها   التاب ة 
خسارة الشركة األم فقط ف  أو  يتم االعرتاف هبا ضمن ربح    امللكية،حقوق    ابستخدام طريقة  حماسبيا

فإن    وابملال، املشرتأل.ف تلك الشركة الزميلة أو املشروع   ال  قة  حدود حصص املستامرين من غري ذوي
صبحت  األرابح واخلسائر الناجتة عن إعادة قيا  االستامارات احملتفظ هبا ف أي شركة يب ة سابقة )واليت أ

هبا ضمن    االعرتافو مشروع مشرتأل يتم احملاسبة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية( يتم  أميلة  ز شركة  
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط ف حدود حصص املستامرين من غري ذوي ال  قة ف الشركة  

 اجلديد. الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتأل  

ح ابلتطبيق  نسم السراين يريخ مل حيدد  
 املبكر 

 االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة    تصنيف - (  1ت دي ت على م يار احملاسبة الدويل رقم ) 
( تؤثر فقط على عرض االلتزامات ف قائمة  ۱إن الت دي ت اليت أجريت على م يار احملاسبة الدويل رقم )

املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعرتاف أبي أصل أو التزام أو إيرادات  
البنود  مصاريف، أو   تلك  حول  عنها  اإلفصاح  مت  اليت  امل لومات  تصنيف  ت  . أو  أن  الت دي ت  وضح 

وحتدد أن التصنيف    التقرير، االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة ف هناية فرتة  
كما توضح أن    االلتزام،ال يتأثر ابلتوق ات حول ما إذا كانت املنشأة ستمار  حقها ف أتجيل تسوية  

وتقدم ت ريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا    التقرير،ت ف هناية فرتة  احلقوق ت د قائمة إذا مت االلتزام ابلت هدا
 تشري إىل حتويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطرف املقابل. 

رج ي على الفرتات   أبثر تطبق الت دي ت 
تبدأ ف أو ب د أول كانون   السنوية اليت 

بيق  مع السماح ابلتط  ،2023الااين 
   املبكر

 إلطار املفاهيم    مرجع - (  ۳ت دي ت على امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
  2018( حبيث يشري إىل اإلطار املفاهيمي لسنة  ۳الت دي ت امل يار الدويل للتقارير املالية رقم )ث  دّ  حتُ 

إطار سنة   من  املا 1989بداًل  للتقارير  الدويل  امل يار  إىل  أهنا تضيف  ). كما  رقم  متطلباً ۳لية  يت لق    ( 
وهو تطبق املنشأة املستحوذة م يار    (،37اباللتزامات احملددة ضمن نطاق م يار احملاسبة الدويل رقم )

  سابقة. ( لتحديد ما إذا كان هناأل التزام قائم ف يريخ االستحواذ نتيوة ألحداث  37احملاسبة الدويل رقم )
  الرسوم،  (: 21تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن نطاق  

( لتحديد  21تطبق أول كانون الااين املنشأة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )
ل  ما إذا كان احلدث امللزم يسمح ابلتطبيق املبكر إذا الذي نتج عن  التزام بسداد الضريبة قد وقع حبلو 

 االستحواذ. يريخ 
بياانً  الت دي ت  أبن املنشاة املستحوذة ال ت رتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ    صرحياً   وأخرياً، تضيف 

 األعمال. عليها ف اندماج 

تسري الت دي ت اليت أجريت على  
عمليات اندماج األعمال اليت يكون هلا  

ف أو ب د بداية الفرتة  ذ  يريخ استحوا
األوىل اليت تبدأ ف أو ب د أول   السنوية

. يسمح ابلتطبيق  2022كانون الااين 
املبكر إذا طبقت املنشأة كافة املراجع 

 األخرى احملدثة 
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 ( رقم  الدويل  احملاسبة  م يار  على  وامل دات  16ت دي ت  واآلالت  املمتلكات  قبل    املتحص ت - ( 
 املقصود. االستخدام  

ائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل  ال تسمح الت دي ت خبصم أي ع
أي ال ائدات احملققة أثنا     وامل دات،متاحا ل ستخدام من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت  

اليت تستهدفها   ل  إلجناز األعمال ابلطريقة  ال زمة  التشغيلية  املوقع واحلالة  إىل    . اإلدارةإحضار األصل 
  اخلسارة. ت رتف املنشأة ب ائدات تلك املبي ات إىل جانب التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو    وابلتايل،

توضح الت دي ت أيضا    “.( "املخزون2وتقيس املنشأة تكلفة هذه البنود وفقا مل يار احملاسبة الدويل رقم )
( ذلك على أن   16حملاسبة الدويل )وحيدد م يار ا   “.م ىن " اختبار ما إذا كان األصل ي مل بشكل سليم

تقييم ملا إذا كان األدا  القر واملادي لألصل ميكن استخدام  ف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو  
ينبغي أن    الشامل، أتجريها لآلخرين أو ألغراض إدارية وإذا مل يتم عرضها بشكل منفصل ف قائمة الدخل  

ف الريح أو اخلسارة واليت تت لق ببنود منتوة    والتكلفة املدرجةئدات  تفصح القوائم املالية عن قيمة ال ا
وأي بند )بنود( يتضمن تلك ال ائدات والتكلفة    للمنشأة،وليست إحدى خمرجات األنشطة االعتيادية  

تلكات واآلالت وامل دات  ملمولكن فقط على بنود ا  رج ي، تطبق الت دي ت أبثر    الشامل. ف قائمة الدخل  
إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية ال زمة هلا إلجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اإلدارة ف    اليت مت

 . أو ب د بداية الفرتة األوىل امل روضة ف القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة الت دي ت للمرة األوىل 
يل للت دي ت كت ديل على الرصيد االفتتاحي  ينبغي على املنشاة االعرتاف ابألثر الرتاكمي للتطبيق األو 

بنود حقوق   بند آخر من  املدورة )أو أي  الفرتة األوىل    امللكية،لألرابح  تلك  بداية  كما هو م ئم( ف 
 . امل روضة 

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون الااين 
 ابلتطبيق املبكر 

املاقلة    ال قود -   37امل ايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة وامل دلة ت دي ت على م يار احملاسبة الدويل رقم  
 الوفا  ابل قد   تكلفة - 

تنص الت دي ت أن "تكلفة الوفا " ابل قد تشمل "التكاليف اليت تت لق مباشرة ابل قد". تتكون التكاليف  
ليف اإلضافية للوفا  هبذا ال قد )على سبيل املاال ال مالة املباشرة أو املواد  املت لقة مباشرة ابل قد من التكا

مصاريف   توزيع  املاال  سبيل  )على  ال قد  بتنفيذ  مباشرة  تت لق  اليت  األخرى  التكاليف  وتوزيع  املباشرة( 
 ت على  تطبق الت دي  (.ل قداب االسته أل ألحد بنود املمتلكات واآلالت وامل دات املستخدمة ف الوفا   

ال قود اليت مل تف املنشأة فيها بكافة التزاماهتا كما ف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشأة  
يت ني على املنشأة االعرتاف ابألثر   ذلك، وبدال من    املقارنة، ال يتم ت ديل أرقام    األوىل. الت دي ت للمرة  

رصيد االفتتاحي لألرابح املدورة أو أي بند آخر من بنود  كت ديل لل  ياً ئالرتاكمي لتطبيق الت دي ت مبد
 . األويل ف يريخ التطبيق   م ئم،كما هو    امللكية،حقوق 

مع السماح   ، ۲۰۲۲ول كانون الااين أ
 ابلتطبيق املبكر 

(  1امل يار الدويل للتقارير املالية رقم )   ۲۰۲۰- ۲۰۱۸التحسينات السنوية للم ايري الدولية للتقارير املالية  
 امل ايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة    تطبيق - 

يقدم الت ديل إعفا  إضافيا للشركة التاب ة اليت تصبح أول شركة تطبق الت ديل ب د شركتها األم فيما يت لق  
ميكن اآلن للشركة التاب ة اليت تستخدم اإلعفا    الت ديل،نتيوة هلذا   املرتاكمة.فروق الرتعة    عن اسبة  ابحمل

قيا ،  ( أن ختتار أيضا  1أ( ضمن امل يار الدويل للتقارير املالية رقم )  16املنصوص علي  ف الفقرة )د.  

مع السماح  ، ۲۰۲۲ول كانون الااين أ
 ابلتطبيق املبكر 
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للشركة    املالية ية اليت سيتم إدراجها ف القوائم  الرتعة الرتاكمية جلميع ال مليات األجنبية ابلقيمة الدفرت   فروق 
إذا مل يتم إجرا  ت دي ت    املالية، على يريخ انتقال الشركة األم إىل تطبيق امل ايري الدولية للتقارير    بنا   األم، 

على إجرا ات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماج األعمال اليت استحوذت الشركة األم من خ هلا على  
يتاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرتأل خيار مماثل ابالستفادة من اإلعفا  املنصوص علي     التاب ة.ركة الش

 أ(.   16ف الفقرة )د. 

 األدوات املالية    (: 9امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعرتاف اباللتزام املايل أو   ( %10) يوضح الت ديل أن  عند تطبيق اختبار 

)املقرتض( واملقرض، لا ف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة    الرسوم املدفوعة أو املستلمة سوا  من املنشأة 
ثر مستقبلي على الت دي ت واملبادالت اليت  يطبق الت ديل أب  الغري.ض نيابة عن  رت أو املقسوا  من املنشأة  

 األوىل. حتدث ف أو ب د التاريخ الذي تطبق في  املنشأة الت ديل للمرة 

مع السماح   ، ۲۰۲۲ول كانون الااين أ
 املبكر ابلتطبيق 

 جيار  عقود اإل   : 16امل يار الدويل للتقارير املالية رقم  
 مستأجرة. يستب د الت ديل التوضيح املت لق ابلت ويض عن التحسينات على أرض 

 سراين حمدد  يريخال يوجد 

   الزراعة -   41م يار احملاسبة الدويل رقم  
( للمنشآت الستب اد التدفقات النقدية للضرائب  41يلغي الت ديل متطلب م يار احملاسبة الدويل رقم )

( مع  41هذا على موا مة قيا  القيمة ال ادلة ف م يار احملاسبة الدويل ) ي مل ال ادلة. عند قيا  القيمة 
( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  امل يار  القيمة    (، ۱۳متطلبات  النقدية    ال ادلة، قيا   التدفقات  الستخدام 
ين من حتديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية  املنسقة داخليا وم دالت اخلصم ومتكني امل دّ 

 القيمة. أو ب د الضريبة وم دالت اخلصم ألفضل س ر عادل لقيا   خصم الضرائب  وم دالت اخلصم قبل  
ال ادلة ف أو ب د التاريخ الذي تقوم في  املنشأة بتطبيق    أي لقيا  القيمة   مستقبلي، يتم تطبيق الت ديل أبثر  

 . الت ديل

مع السماح  ، 2022ول كانون الااين أ
 املبكر ابلتطبيق 

 ( الدويل  احملاسبة  م يار  الدولية إلعداد  1ت دي ت على  للم ايري  املمارسة  املالية وبيان  القوائم  ( عرض 
 عن السياسات احملاسبية    اإلفصاح - ( إصدار األحكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  م يار  متطلبات  الت دي ت  السياسات  (  ۱تغري  عن  ابإلفصاح  يت لق    احملاسبية. فيما 
احملاسبية   السياسات  "لصطلح"  اجلوهرية  احملاسبية  السياسة  م لومات   " مصطلح  الت دي ت  تستبدل 

إذا    “.اهلامة السياسة احملاسبية مهمة  امل لومات    كان،ت ترب م لومات  إليها جنبا إىل جنب  النظر  عند 
اليت يتخذها    اراتية للمنشأة من املتوقع بشكل م قول أن تؤثر على القر األخرى املدرجة ف القوائم املال

 املالية. املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض ال امة على أسا  تلك القوائم 

( لتوضيح أن م لومات السياسة احملاسبية  1كما مت ت ديل الفقرات الداعمة ف م يار احملاسبة الدويل رقم )
  عنها. لق ابمل ام ت غري املادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلزم اإلفصاح  " اليت تت 

أو   األحداث  أو  الصلة  ذات  امل ام ت  طبي ة  بسبب  جوهرية  احملاسبية  السياسة  م لومات  تكون  قد 
اسبية  ليست كل م لومات السياسة احمل ذلك،ومع  جوهرية.حق لو كانت املبالغ غري    األخرى،الظروف  

وضع جملس امل ايري    ذاهتا. املت لقة ابمل ام ت املادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي جوهرية حبد  

مع السماح   ، ۲۰۲۳أول كانون الااين 
   رج ي. ابلتطبيق املبكر ويتم تطبيق  أبثر 

  (2ال حتتوي ت دي ت بيان املمارسة ) 
على امل ايري الدولية إلعداد التقارير املالية  

 انتقالية. على يريخ سراين أو متطلبات 
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أيضا إرشادات وأمالة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األمهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة ف  
 .الية املاخلاص ابمل ايري الدولية إلعداد التقارير ( ۲بيان املمارسة )

 ( الدويل  احملاسبة  م يار  على  احملاسبية    احملاسبية،   السياسات - (  8ت دي ت  التقديرات  ف  والتغيريات 
 التقديرات احملاسبية   ت ريف - واألخطا   

لوجب الت ريف    احملاسبية. ت ريف التغيري ف التقديرات  تستبدل الت دي ت ت ريف التقديرات احملاسبية ب 
فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية ف القوائم املالية اليت ختضع ل دم التأكد من القيا ".    اجلديد،

احتفظ اجمللس لفهوم التغيريات ف التقديرات    ذلك، ومع    احملاسبية. مت حذف ت ريف التغيري ف التقديرات  
   التالية: حملاسبية ف امل يار مع التوضيحات ا

 خلطأ.  ال ي ترب التغيري ف التقدير احملاسيب الناتج عن م لومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاً  •

احملاسيب هي   • التقدير  لتطوير  املستخدم  القيا   أسلوب  أو  املدخ ت  أحد  التغيري ف  أتثريات  إن 
 . احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن تصحيح أخطا  الفرتة السابقةتغيريات ف التقديرات 

املصاحب   (،8( إىل اإلرشادات اخلاصة بتنفيذ م يار احملاسبة الدويل )5و 4أضاف اجمللس ماالني ) •
 الت دي ت. ( ألن  قد يسبب ارتباكا ف ضو  3حذف اجمللس مااالً واحداً )ماال  للم يار.

السماح  ، مع 2023أول كانون الااين 
 ابلتطبيق املبكر 

املؤجلة املت لقة ابألصول وااللتزامات    الضرائب - ( الضرائب  12ت دي ت على م يار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة عن م املة واحدة  

ال تطبق املنشأة إعفا     الت دي ت،لوجب    األويل.تقدم الت دي ت استانا  آخر من اإلعفا  من االعرتاف  
اعتمادا    للخصم.لم ام ت اليت تؤدي إىل فروق مؤقتة ومتساوية خاض ة للضريبة وقابلة  االعرتاف األويل ل

قد تنشأ الفروق املؤقتة اخلاض ة للضريبة واملقتط ة عند االعرتاف األويل    ب ، على قانون الضرائب امل مول 
بح اخلاضع للضريبة على  أبصل والتزام ف م املة ال متال اندماج أعمال وال تؤثر على الربح احملاسيب أو الر 

قد ينشأ هذا عند االعرتاف ابلتزام عقد اإلجيار وما يقابل  من حق استخدام األصل بتطبيق   املاال،سبيل 
ب د الت دي ت على م يار    اإلجيار. ف يريخ بد  عقد    (16)امل يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  

الدويل رقم ) املؤجلة ذات    (،۱۲احملاسبة  الضريبة  املنشأة االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت  يت ني على 
م  الصلة،  إدراج أي أصل ضرييب  الدويل رقم  ؤ مع  الواردة ف م يار احملاسبة  جل خيضع مل ايري االسرتداد 

الذي يوضح كيفية تطبيق  (  ۱۲يضيف اجمللس أيضا ماااًل توضيحيا مل يار احملاسبة الدويل رقم )  (.۱۲)
مقارنة    الت دي ت.  فرتة  أول  بداية  ب د  أو  اليت حتدث ف  امل ام ت  الت دي ت على    م روضة. تنطبق 
 يلي: ت رتف املنشأة لا   مقارنة، ف بداية أقرب فرتة   ذلك،ابإلضافة إىل 

  ف   ميكن  للضريبة  خاضع  ربح  توفر   احملتمل  من  في   يكون  الذي  احلد   إىل)   مؤجلة  ضريبية  موجودات  •
  القابلة   املؤقتة   الفروق   جلميع   مؤجل   ضرييب   والتزام (  للخصم   القابل   املؤقت   الفرق   استخدام   مقابل  
 : يلي لا  املرتبطة للضريبة   واخلاض ة للخصم

 . ق استخدام املوجودات والتزامات اإلجيارح -
التشغيل واالست ادة واملطلوابت املماثلة واملبالغ املقابلة امل رتف هبا كوز  من تك - لفة  إيقاف 

 األصل ذي الصلة 

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون الااين 
 املبكر ابلتطبيق 
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األثر الرتاكمي للتطبيق األويل للت دي ت كت ديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة )أو أي مكون   •
 التاريخ. حسب االقتضا ( ف ذلك  امللكية، آخر من حقوق 

عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه امل ايري والتفسريات    مصرف لل  املالية تتوقع اإلدارة تطبيق هذه امل ايري والتفسريات والت دي ت اجلديدة ف القوائم  
 .األويل ف فرتة التطبيق   مصرفلل  املاليةيكون هلا أي أتثري جوهري على القوائم  والت دي ت اجلديدة قد ال 

 
   السياسات احملاسبية  - 3

 إعداد امل لومات املالية والسياسات احملاسبية 
 إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدانه. 

وقرارات جملس النقد  ووفـقاً للقوانني املصــــــــــــــرفـية الســــــــــــــورـية الـناـفذة وت ليمـات  وفـقاً للمـ ايري اـلدولـية للتـقارير امـلالـية  املرفـقة   البـياانت امـلالـية املوحـدةمت إعـداد 
 والتسليف.
املوجودات املالية ومشـــــــــتقات األدوات املالية اليت يتم تقييمها على أســـــــــا     ب ض  وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابســـــــــتانا  البياانت املالية املوحدةمت إعداد  

 . البياانت املالية املوحدةالقيمة ال ادلة بتاريخ 
ــاابت ف املوجودات و  ــرى تبويبها ف  مت تصنيف احلسـ ــة كل منها وجـ ــوابت حسب طبي ـ ــي تب اً لسيولتها   البياانت املالية املوحدةاملطلـ لوجب ترتيب تقريبـ

 النسبية.
 ابللرية السورية )ل. .(، وهي ال ملة التشغيلية للمصرف، وعملة االقتصاد. البياانت املالية املوحدةتظهر 
 .2021 األول كانون  31ش.م.م.ع. والشركة التاب ة كما ف  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(لعلى امل لومات املالية  البياانت املالية املوحدةتشمل 

 التوحيد  أسس ( أ )
لسيطرة  والشركة اخلاض ة   للمصرف  املالية   لوماتتتضمن املشركة مسامهة مغفلة عامة  -   بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(ل  البياانت املالية املوحدة ن إ

 املصرف. 
والبياانت املالية للشركة التاب ة أهلي ترست كابيتال احملدودة املسؤولية يتم توحيدها    . ش.م.م.ع   االئتمان األهلي )اي يت يب( كما أن البياانت املالية لبنك  

 مع البياانت املالية جملموعة بنك بيمو الس ودي الفرنسي. 
 : حني  املصرفتتحقق السيطرة عند 

 يكون لدي  سلطة على الشركة املستامر فيها؛  •
 مشاركت  مع الشركة املستامر فيها؛ و ت رض، أو يكون لدي  حقوق، ل وائد متغرية من ي •
 . يكون لدي  القدرة على استخدام قوت  للتأثري على عوائدها •

أن هناأل تغيريات على واحد  إىل   سيطر أو ال على الشركة املستامر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشرييقد  كان  إبعادة تقدير ما إذا  املصرفقوم ي
 . الا ثة من السيطرة املذكورة أع ه أو أكار من ال ناصر 

ذا كانت حقوق التصويت  إأغلبية حقوق التصويت للشركة املستامر فيها، فقد يكون لدي  السلطة على الشركة املستامر فيها    املصرفلك مي عندما ال 
 ترب املصرف عيع احلقائق والظروف ذات الصلة ف تقييم ما  ي. طي  القدرة ال ملية لتوجي  األنشطة ذات الصلة للشركة املستامر فيها لفرده غكافية لت

 : حقوق التصويت للمصرف ف الشركة املستامر فيها تكفي لت طي  القوة أو ال، لا ف ذلك  كانتإذا  
 سهم أصحاب األصوات األخرى؛ أ حلقوق التصويت ابلنسبة حلوم وتوزيع  املصرفحوم امت أل  •
 ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى؛ املصرفهبا  تفظحي حقوق التصويت احملتملة اليت  •
  احلقوق الناشئة عن ترتيبات ت اقدية أخرى؛ و  •
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لتوجي  األنشطة ذات الصلة عندما حتتاج   املصرف أن  إىل    ي وقائع وظروف إضافية تشري أ • القدرة احلالية  القيام  إىل    لدي ، أو ليس لدي ، 
 . ابلقرارات املناسبة، لا ف ذلك أمناط التصويت ف اجتماعات املسامهني السابقة 

عبا   أتدرج إيرادات و .  الشركة التاب ة قد املصرف السيطرة على  يف سيطر املصرف على الشركة التاب ة ويتوقف عندما  ييبدأ توحيد شركة يب ة عندما  
 . السيطرة حق يريخ فقدان  السيطرة على الشركة التاب ة  املصرفمن يريخ كسب  الشركة التاب ة املشرتاة أو املباعة خ ل السنة ف بيان الدخل 

أو    رابح ن األإ .  مباشرة أو غري مباشرة  املصرفلكها  مياحلقوق غري املسيطرة متال اجلز  من الربح أو اخلسارة وصاف موجودات الشركات التاب ة اليت ال  
د احلقوق غري  م واحلقوق غري املسيطرة حق ولو نتج عن ذلك عوز ف رصياخلسائر وكل عنصر ف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ

 : ذا فقد املصرف السيطرة على شركة يب ة، عندئذ جيب علي  القيام لا يلي إيتم ت ديل البياانت املالية للشركة التاب ة  .  االقتضا  املسيطرة عند 
 ومطلوابت الشركة التاب ة؛ (  لا ف ذلك الشهرة)االعرتاف لوجودات   إلغا  •
 ابملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛   االعرتاف إلغا  •
 ؛ لكيةجنبية الظاهر ضمن حقوق املأحتياطي فروقات حتويل عم ت إب  االعرتاف إلغا  •
 ض النقدي املستلم؛ ي  و ت ة ال ادلة لليمابلق االعرتاف •
 ي استامار حمتفظ ب ؛ ابلقيمة ال ادلة أل االعرتاف •
 ما ربح أو خسارة؛ و إ ن  أ أبي فرق انتج على  االعرتاف •
إىل    أو اخلسائر، أو نقلها مباشرة   رابح حساب األإىل    عادة تصنيف املبالغ امل رتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر فيما يت لق ابلشركة التاب ةإ •

 . خرى ذلك األرابح املدورة ف حال اشرتطت امل ايري األ

 الشركات التاب ة املوحدة من:  تتكون
 مركز الشركة     

  نشاط الشركة    نسبة امللكية    القانوين    اسم الشركة  
 تقدمي االستشارات وحتليل ونشر امل لومات املت لقة   %  99.99   سورية    كابيتال احملدودة املسؤولية   ستأهلي تر شركة 

 ممـــارسة أعمال شــــرا   إىل  بـاألوراق املالية ابإلضافة        
   . حلســــــاب الشركة وحساب الغريوبيع األوراق املــالية        

 ال م ت األجنبية  ( ب)
ــائدة بتواريخ ال مليات.   البياانت املالية املوحدةإن ال مليات ب م ت غري عملة إعداد   ــ ار القطع السـ ــا  أسـ ــويلها على أسـ )عم ت أجنبية( يتم تسـ

حيث   ابل م ت األجنبية على أســا  أســ ار القطع الســائدة بتاريخ بيان الوضــع املايل املوحدبتاريخ كل بيان وضــع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية  
ــورية للدوالر األمريكي  2.512بلغ   ــورية للدوالر األمريكي 1.256)مقابل    2021  األول  كانون  31كما ف    لرية ســـــ   األول  كانون  31كما ف    لرية ســـــ

سـ ار القطع السـائدة ف التاريخ الذي أن البنود غري املالية ابل م ت األجنبية املسـولة على أسـا  القيمة ال ادلة ي اد حتويلها على أسـا   إ.  (2020
 ال ي اد حتويلها. أجنبيةن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أسا  الكلفة التارخيية ب ملة إمت في  حتديد القيمة ال ادلة. 

ددة فروقات القطع ف األرابح أو اخلســـــائر ف الفرتة اليت نشـــــأت فيها، ابســـــتانا  فروقات القطع على ال مليات املنفذة بقصـــــد التحّوط ملخاطر حم  دتقي
املتوقع تسديدها يتم نشاط أجنيب من غري املقرر أو  إىل    مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة  ب م ت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متال أرصدة

ومن مث تقيد ف الدخل عند التفرغ عن   لكية،ظهارها ف حساب فــــروقات حتويل عم ت أجنبية ضمن حقوق املإتسويلها ف الدخل الشامل اآلخر و 
 صاف املسامهة.
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 األدوات املالية )ج(
 .ف األحكام الت اقدية لألداة صبح املصرف طرفاً يللمصرف عندما  املوحد املايل بيان الوضعيُ رتف ابملوجودات واملطلوابت املالية ف 

ابلقيمة ال ادلة. كما ُتضـــــــاف تكاليف امل ام ت املت لقة مباشـــــــرة ابقتنا  أو إصـــــــدار املوجودات    تُقا  املوجودات واملطلوابت املالية امل رتف هبا مبدئياً 
القيمـة ال ـادـلة للموجودات  إىل   (األرابح أو اخلســـــــــــــــائراملطلوابت املـالـية ابلقيمـة ال ـادـلة من خ ل املـالـية واملطلوابت املـالـية )خب ف املوجودات املـالـية و 
. كما تُابت تكاليف امل املة املت لقة مباشــرة ابقتنا  موجودات مالية  األويل االعرتاف، عند  االقتضــا املالية أو املطلوابت املالية، أو تطرح منها، حســب 

 .مباشرة ف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرابحمة ال ادلة من خ ل اأو مطلوابت مالية ابلقي
 : اجل هذا الفرق حماسبياً على النحو التايلي، فإن املصرف األويل االعرتافإذا كان س ر امل املة خيتلف عن القيمة ال ادلة عند 

إذا مت إثبات القيمة ال ادلة بس ر حمدد ف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناً  على أسلوب تقييم يستخدم فقط بياانت   •
 (؛ األول اليوممنذ  )أي ربح أو خسارة األويل  االعرتافمن أسواق ميكن م حظتها، فإن  يُ رتف ابلفرق ف الربح أو اخلسارة عند 

من    األول  اليوم  منذ  يل ربح أو خسارةسو خرى، تُ دل القيمة ال ادلة لتتماشى مع س ر امل املة )أي أن  سيتم تف عيع احلاالت األ •
 (. االلتزام ية لألصل أو األول خ ل تضمين  / تضمينها ف القيمة الدفرتية

احلد الذي ينشأ في  عن تغيري ف عامل  إىل    ، فقطمنطقيالربح أو اخلسارة على أسا   إىل    الربح أو اخلسارة املؤجلة  تسويل، يتم  األويل عرتافب د اال
 .االلتزام)لا ف ذلك الوقت( أيخذه املشاركون ف السوق ب ني االعتبار عند تس ري األصل أو 

 املوجودات املالية 
ــل  تُابت عيع املوجودات املالية وي رتف هبا ف يريخ املتاجرة حيث يكون   شــــرا  أو بيع أحد األصــــول املالية لوجب عقد تتطلب شــــروط  تســــليم األصـ

ــافة ــتانا  تلك املوجودات املالية  إىل    املايل ضـــــــــمن اإلطار الزمر احملدد من الســـــــــوق امل ر، ويقا  مبدئياً ابلقيمة ال ادلة ابإلضـــــــ تكاليف امل املة، ابســـــــ
(. كما تُابت تكاليف امل ام ت املت لقة مباشـرة ابقتنا  موجودات مالية  FVTPLاخلسـائر )املصـنفة على أسـا  القيمة ال ادلة من خ ل األرابح أو  

 .مصنفة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسارة مباشرة ف الربح أو اخلسارة
الحقـاً ابلكلفـة املطفـأة أو القيمـة    9رقم  يـة  جيـب قيـا  عيع املوجودات املـاليـة امل رتف هبـا واليت تقع ضــــــــــــــمن نطـاق امل يـار الـدويل إلعـداد التقـارير املـال

 :ديدال ادلة على أسا  منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية الت اقدية للموجودات املالية. وعلى وج  التح

فقط   • ت اقدية هي  نقدية  تدفقات  هلا  الت اقدية، واليت  النقدية  التدفقات  أعمال هدفها حتصيل  احملتفظ هبا ف منوذج  الدين  أدوات  تقا  
 الحقاً ابلتكلفة املطفأة ؛ و  (SPPI) القائم مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي 

هدفها حتصيل التدفقات النقدية الت اقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدية ت اقدية    تقا  أدوات الدين احملتفظ هبا ف منوذج أعمال •
 ( الحقاً ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر؛ و SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ) هي

ألسهم ب د ذلك  اليت تدار على أسا  القيمة ال ادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستامارات  تُقا  عيع أدوات الدين األخرى )مال أدوات الدين ا •
 .ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسارة

 :على أسا  كل أصل على حدة ةاملالي ابملوجودات األويل ختيار / الت يني غري القابل لإللغا  ب د االعرتافومع ذلك، جيوز للمصرف إجرا  اال
جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغا  إدراج التغيريات ال حقة ف القيمة ال ادلة الستامار أسهم غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو   •

الدخل   ف(،  IFRS 3)  3  الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ ف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها امل يار ست حمتمل م رتف ب  من امل  العتبار 
 الشامل اآلخر؛ و 

م ايري  • أو  املطفأة  الكلفة  مع  تتوافق  لإللغا   قابلة  غري  دين  أداة  ت يني  للمصرف  اآلخر    جيوز  الشامل  الدخل  خ ل  من  ال ادلة  القيمة 
(FVTOCI)    إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليل  بشكل  إىل  خلسارة إذا أدى ذلك اتم قياسها ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو  يكما

 .كبري )يشار إلي  خبيار القيمة ال ادلة(
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 أدوات الدين ابلكلفة املطفأة أو ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر  )د( 

ــول املالية أمراً ي ترب تقييم مناذج ال مل   ــياً   إلدارة األصـ ــاسـ ــتوى ي كس كيفية إدارة   أسـ ــرف مناذج ال مل على مسـ ــل املايل. كما حيدد املصـ ــنيف األصـ لتصـ
لتحقيق هدف أعمال م ني. ال ي تمد منوذج ال مل اخلاص ابملصـــــرف على نوااي اإلدارة فيما يت لق أبداة فردية، وابلتايل    جمموعات األصـــــول املالية م اً 

 .وذج ال مل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أسا  كل أداة على حدةيقيم من

لنقدية. حتدد لدى املصــرف أكار من منوذج أعمال واحد إلدارة أدوات  املالية اليت ت كس كيفية إدارة املصــرف ألصــول  املالية من أجل توليد التدفقات ا
 .عن حتصيل التدفقات النقدية الت اقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج

، يُ اد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة امل رتف هبا  (FVTOCI)  رعندما ُتســتب د أداة الدين املقاســة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشــامل اآلخ
ــامل اآلخر ــابقاً ف الدخل الشـ ــهم امل ينإىل    من حقوق امللكية  سـ ــتامار ف األسـ ــوص االسـ ــارة. وعلى النقيض من ذلك، وخبصـ على أهنا    ةالربح أو اخلسـ

  الحقاً  اآلخرمقاسـة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشـامل اآلخر، ال ي اد تصـنيف الربح / اخلسـارة املرتاكمة امل رتف هبا سـابقاً ف الدخل الشـامل  
 .قوق امللكيةالربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حإىل 

 .ختضع أدوات الدين اليت تقا  الحقاً ابلكلفة املطفأة أو ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر للتدين
ــابقة، طبق املصـــــــــرف خيار القيمة ال ادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلكلفة املطفأة أو م ايري القيمة ال ادلة من    ف فرتة التقرير احلالية والســـــــ

 (.FVTPL) ئرأو اخلسا رابحاأل ( كما مت قياسها ابلقيمة ال ادلة من خ لFVTOCI)خ ل الدخل الشامل اآلخر 

 ر ئأو اخلسا رابح املوجودات املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل األ

 :هي (FVTPL) ئرأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل األ

 و/و أ ؛ (SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي )  املوجودات ذات التدفقات النقدية الت اقدية اليت ال تكون •

 أو  وبي ها؛ املوجودات احملتفظ هبا ف منوذج أعمال خب ف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية الت اقدية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخدام خيار القيمة ال ادلة ئر أو اخلسا رابح املوجودات احملددة ابلقيمة ال ادلة من خ ل األ •
 ف الربح أو اخلسارة. لقيا إعادة ا انجتة عن خسائرأرابح أو  يةأب عرتافال ادلة، مع اال ابلقيمة تقا  هذه املوجودات

 إعادة التصنيف 

. تســري متطلبات التصــنيف والقيا   املالية املتأثرة  املوجودات  تصــنيف، فإن  ي اد  لوجودات ماليةتفظ لوجب  املصــرف  حيي  الذ  تغري منوذج األعمالإذا  
اليت ت قب التغيري ف منوذج األعمال والذي ينتج عن  إعادة تصــنيف    األويل  من فرتة التقرير  األول  من اليوم  اً اعتبار املت لقة ابلفئة اجلديدة أبثر مســتقبلي  

 لمصرف. لاألصول املالية 

 تدين قيمة املوجودات املالية 
 مة ال ادلة من خ ل األرابح أو اخلسائر:خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوق ة على األدوات املالية التالية اليت مل تقا  ابلقييستدرأل املصرف 

 .القروض والسلف للبنوأل •

 قروض ودف ات مقدمة لل م  .  •

 مدينون لوجب قبوالت.  •

 أوراق استامار الديون.  •

 التزامات القروض الصادرة.   •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •
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 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة ف استامارات األسهم
  االئتمانخســائر   عتبارها بشــكل منفصــل أدانه(، جيب قيا ا)اليت يتم   (POCI) املوجودات املالية املشــرتاة أو الناشــئة ذات التدين االئتماينابســتانا   
 :من خ ل خمصص خسارة لبلغ مساوي املتوق ة

تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية  مدى احلياة انجتة عن   خسارة ائتمانية متوق ة  شهراً، أي   12خسارة ائتمانية متوق ة ملدة   •
 أو  (؛ 1ب د يريخ اإلب غ، )يشار إليها ف املرحلة  شهراً   12اليت ميكن حتقيقها ف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج عن عيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى   خسارة ائتمانية متوق ة  خسارة ائتمانية متوق ة ملدى احلياة، أي  •
 .(3واملرحلة   2عمر األداة املالية )املشار إليها ف املرحلة 

خســارة للخســارة االئتمانية املتوق ة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــكل كبري منذ    تكوين مؤونةجيب  
 . شهراً  12اخلسارة االئتمانية املتوق ة ملدة  لبلغ ي ادل اخلسارة االئتمانية املتوق ة األخرى، تقا . وخبصوص عيع األدوات املالية األويل االعرتاف

حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقا  على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية  اخلسائر االئتمانية املتوق ة هي تقدير مرجح ابالإن  
توقع املصــرف تلقيها واليت تنشــأ من ترجيح عدة ســيناريوهات اقتصــادية مســتقبلية، خمصــومة  يرف لوجب ال قد والتدفقات النقدية اليت  املســتحقة للمصــ

 .لألصل ليةوفقاً لس ر الفائدة الف 
فإن • املسحوبة،  غري  القروض  التزامات  املتوق ة خبصوص  االئتمانية  للتدفقا  اخلسارة  احلالية  القيمة  بني  الفرق  الت اقدية  هي  النقدية  ت 

 و  القرض؛ توقع املصرف تلقيها ف حالة السحب من ي املستحقة للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

هي الفرق بني املدفوعات املتوق ة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة   اخلسارة االئتمانية املتوق ة خبصوص عقود الضمان املايل، فإن •
 .توقع املصرف است مها من املالك أو املدين أو أي طرف آخريأي مبالغ  قصاً ان

على أســــا  فردي، أو على أســــا  عاعي حملافظ القروض اليت تتقاســــم خصــــائص خماطر اقتصــــادية مماثلة.   يقيس املصــــرف اخلســــارة االئتمانية املتوق ة
للتدفقات النقدية املتوق ة لألصـل ابسـتخدام سـ ر الفائدة الف ال األصـلي لألصـل، بصـرف النظر عما إذا  القيمة احلالية  إىل    ويسـتند قيا  بدل اخلسـارة

 .كان يُقا  على أسا  فردي أو على أسا  عاعي

 ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

.  للموجودات املالية التدفقات النقدية املســــــــــتقبلية املقدرة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكار ل  أتثري ضــــــــــار على   ةاملالي  وجوداتحيصــــــــــل "التدين" ف امل
. تشــمل األدلة على التدين االئتماين بياانت ميكن م حظتها حول األحداث 3املوجودات املالية ذات التدين االئتماين كموجودات املرحلة  إىل    ويشــار
 :التالية

 أو  املصدر؛ ص وبة مالية كبرية للمقرتض أو  •

 أو   املتأخر؛خرق لل قد مال احلدث االفرتاضي أو  •

 أو   تنازاًل؛، ألسباب اقتصادية أو ت اقدية تت لق ابلص وبة املالية للمقرتض،  قيام املصرف لنح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفا  سوق نشط لألوراق املالية بسبب الص وابت  •

 .ر خمفض ختفيضاً كبرياً ي كس خسائر االئتمان املتكبدةشرا  أصل مايل بس  •

موجودات  إىل    األصـــــول املالية  ولوبداًل من ذلك، قد يتســـــبب التأثري املشـــــرتأل ل دة أحداث ف حت،  حتديد حدث منفرد  يقوم املصـــــرف وف حال ت ذر
أو   املطفأة  ابلكلفة  ةاملقاس  املوجودات املالية  اليت متال  لدينقد حصل تدين ائتماين ألدوات ا  نما إذا کايقوم املصرف بتقييم  .  ذات قيمة ائتمانية متدنية

  الدين الســـــــــياديةئتماين ف أدوات  اما إذا کان هناأل تدين    لتقييم.  تقرير  كل  يريخف   (FVTOCI) خ ل الدخل الشـــــــــامل اآلخر  منال ادلة    القيمة
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  العوامل موال ائدة للشركات، ي ترب املصرف 
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 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً  

قيمة ائتمانية منخفضة عند    األن األصل يكون ذ  ( بطريقة خمتلفة نظراً POCIيتم الت امل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً ) 
  األويل   . وخبصوص هذه املوجودات، يستدرأل املصرف عيع التغريات ف اخلسارة االئتمانية املتوق ة على مدى احلياة منذ االعرتافاألويل  االعرتاف

 .حتقيق مكاسب تدين القيمةإىل  اإلجيايب ملال هذه األصولكمخصص خسارة، وتستدرأل أي تغيريات ف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري 
 التخلف عن السداد 

يا  قيمة اخلسارة  يُ ترب ت ريف التخلف عن السداد أمراً ف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوق ة. يستخدم ت ريف التخلف عن السداد ف ق 
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد    12ملدة  اخلسارة االئتمانية املتوق ةإىل   صص اخلسارة يستنداالئتمانية املتوق ة وف حتديد ما إذا كان خم 
وحتديد الزايدة الكبرية   اخلسائر االئتمانية املتوق ة اليت تؤثر على كل من قيا  ؛   (Probability of Default) هو أحد مكوانت نسبة احتمال الت ار  

 .االئتمانف خماطر 

 :ي ترب املصرف ما يلي لاابة حدث ختلف عن السداد
 أو  املصرف؛ إىل  يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مهم 90ختلف املقرتض عن السداد ألكار من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامات  االئتمانية للمصرف ابلكامل  •

ُيصمم ت ريف التخلف عن السداد بشكل مناسب لي كس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وت ترب السحوابت على تسهي ت ائتمانية  
 .ال ميل حداً حمدداً أو مت إع م  حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد انتهاألمستحقة الدفع لورد 

أن يدفع املقرتض التزام  االئتماين، أيخذ املصرف ف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وت تمد امل لومات اليت    عند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل
توزئة.  م على نوع األصل، وعلى سبيل املاال ف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق ال هود، وهو أمر غري مناسب لإلقراض ابل تقيّ 

آخر للطرف املقابل ذات ، هي مدخ ت رئيسية ف هذا التحليل. كما يستخدم املصرف    التزام لكمية، مال التأخر ف السداد وعدم سداد  إن املؤشرات ا 
 مصادر م لومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.  

 ن الزايدة الكبرية ف خماطر االئتما
القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناأل    والتزامات يراقب املصرف عيع املوجودات املالية 

ات اخلسارة على أسا   . إذا كانت هناأل زايدة كبرية ف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصاألويل   زايدة كبرية ف خماطر االئتمان منذ االعرتاف
 .شهراً   12اخلسارة االئتمانية املتوق ة مدى احلياة بداًل من 

، يقوم املصرف لقارنة خماطر حدوث التخلف  األويل  عند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتف ت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاف
املالية ف يريخ األداة  السداد على  استناداً   ف  لفرتة    االستحقاقإىل    التقرير  متوق اً  السداد كان  لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن  املتبقي 

عتبار كً  من امل لومات  االستحقاق املتبقية ف يريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة. عند إجرا  هذا التقييم، أيخذ املصرف ابال
للدعم، لا ف ذلك اخلربة التارخيية وامل لومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر ل ، بناً  على  الكمية والنوعية اليت تكون م قولة وقابلة  

 اخلربة التارخيية للمصرف وتقييم اخلبري االئتماين لا ف ذلك امل لومات املستقبلية. 
 املالية  وجودات ت ديل واستب اد امل

أو تُ دل بطريقة أخرى    للموجودات املاليةإعادة التفاوض على الشروط الت اقدية اليت حتكم التدفقات النقدية عند  املوجودات املالية حيدث الت ديل ف 
 واستحقاق األصل املايل. يؤثر الت ديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية الت اقدية سوا  على الفور أو ف يريخ مستقبلي.  األويل  بني االعرتاف 

يشكل إدخال أو ت ديل املواثيق القائمة لقرض قائم ت دي ً حق إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو امل دلة ب د على التدفقات  ابإلضافة لذلك، س
م دل  على ما إذا كان امليااق مستوفياً أم ال ) على سبيل املاال التغيري ف زايدة    النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق(
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عدم االعرتاف  إىل    لسياسة املصرف، يؤدي الت ديل   اً عرتاف. ووفقإلغا  االإىل    قيم املصرف ما إذا كان هذا الت ديل يؤديي ،  املوجودات املالية عند ت ديل  
 عندما ينتج عن  اخت ف كبري ف الشروط.  

عرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتهي ص حية احلقوق الت اقدية للتدفقات النقدية لألصل )لا ف ذلك انتها  الص حية الناجتة عن  يلغي املصرف اال
تفظ  حيكيان آخر. إذا مل حيول املصرف أو  إىل    املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصلحد كبري(، أو عندما حيول األصل  إىل    الت ديل مع شروط خمتلفة 

اللتزام املرتبط  بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمر ف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف ي رتف حبصت  احملتفظ هبا ف األصل وا 
قر  يابألصل املايل و   االعرتافحتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر ف  ضطر لدف ها. إذا ا يابملبالغ اليت قد  

 .قرتاض مضمون لل ائدات املستلمةاب أيضاً 

املستلم واملدين واألرابح/ اخلسائر   االعتبار وجمموع  لموجودات ابلكامل، فإن  يُ رتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل   ابملوجودات املالية  االعرتاف عند إلغا  
 االستامار ف األسهم احملددة ابلقيمة ال ادلة  ابستانا مت ف حقوق امللكية ف الربح أو اخلسارة،  تراكاملرتاكمة اليت مت إثباهتا ف الدخل الشامل اآلخر و 

الربح  إىل    ف الدخل الشامل اآلخر  ، حيث ال تصنف األرابح / اخلسائر املرتاكمة امل رتف هبا سابقاً (FVTOCI)  ن خ ل الدخل الشامل اآلخرم
 .أو اخلسارة

(، فإن  ة احملول  ملوجوداتخب ف ابلكامل )على سبيل املاال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شرا  جز  من ا  ابملوجودات املاليةعرتاف  عند إلغا  اال
 رتف ب  على أسا   ي د  يدرج  كتحسني مستمر واجلز  الذي مل يزال  يبني اجلز  الذي ما  للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة  

  االعتبار لك األجزا  ف يريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للوز  الذي مل ي د م رتف ب  وجمموع  القيم ال ادلة النسبية لت 
تم توزيع  املستلم للوز  الذي مل ي د م رتف ب  وأي أرابح / خسائر تراكمية ُخصصت ل  واعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ف الربح أو اخلسارة. ي

سا  القيم  ح / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز  الذي ما يزال ي رتف ب  واجلز  الذي مل ي د يُ رتف ب  على أ ألرابا
اآلخر، حيث ال  ال ادلة النسبية لتلك األجزا . ال ينطبق هذا على االستامارات ف األسهم احملددة كمقاسة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل  

 . الربح أو اخلسارةإىل   ف الدخل الشامل اآلخر ي اد تصنيف األرابح / اخلسائر املرتاكمة امل رتف هبا سابقاً 
 الشطب

هذه هي   يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف توق ات م قولة السرتداد املوجودات املالية )إما ف جمملها أو ف جز  منها(.
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاض ة للشطب. ميال      احلالة عندما يقرر املصرف أبن

املوجودات  ف حال قام املصرف ابالست انة ابلقوانني والت ليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمم املدينة املستحقة على  ،  االعرتافالشطب حدث إلغا   
 املالية املشطوبة فإن  يتم قيدها ف بيان الدخل عند اسرتدادها. 

 املايل  الوضع ف بيان  عرض خمصص اخلسارة االئتمانية املتوق ة

 :املايل كما يلي  وضع ف بيان ال  يتم عرض خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوق ة

 كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلعالية لألصول؛ للموجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفأة:   •
ال يتم إثبات خمصص خسارة ف بيان الوضع   (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقا  ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر •

عادة التقييم ف التغري املرتاكم  املايل حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة ال ادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة كوز  من مبلغ إ
 وراق مالية؛ أف القيمة ال ادلة الستامارات ف 

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

فصل عن تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لك  املكونني. يُ رض املبلغ اجملمع  القرض بشكل من 
املسحوب   للمكون  اإلعايل  املبلغ  اخلسارة عن  أي زايدة ف خمصص  تُ رض  املسحوب.  للمكون  اإلعالية  الدفرتية  القيمة  كخصم من 

  .كمخصص



 

- 26   - 

 امللكية املطلوابت املالية وحقوق  )ه( 

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب الت اقدي

ط قد تكون  إن املطلوابت املالية هي التزام ت اقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون املصرف  حيث يك  ات شتقاملغري    من   دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقدأبغري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويت  أو رلا يتم تسويت   

كون ملزم بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ب ، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أو ميكن  يملزم أو قد  
 .تسويتها خب ف تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( ل دد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف

 مللكية أدوات حقوق ا

يُ رتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف    .أداة حقوق امللكية هي أي عقد يابت فائدة متبقية ف موجودات املنشأة ب د خصم عيع مطلوابهتا
 .وفقاً لل وائد املستلمة، ب د خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة 

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

 أدوات مركبة 

امل الصادرة من  للتحويل(  القابلة  املركبة )مال األوراق  املكونة لألدوات  مالية وحقوق ملكية وفقاً بشصرف  تصنف األجزا     كل منفصل كمطلوابت 
لغ نقدي اثبت  ملضمون الرتتيبات الت اقدية وت ريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويت  من خ ل تبديل مب

 .هو أداة حقوق ملكية صرفأو أصل مايل آخر ب دد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل

ادلة ملكون املطلوابت ابستخدام م دل الفائدة السائد ف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل. وف حالة  ف يريخ اإلصدار، تُقدر القيمة ال 
لف الة حق  وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسول ابقي املطلوابت املالية على أسا  التكلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفائدة ا

 .ويل أو ف يريخ استحقاق األداةإطفائها عند التح 

 املطلوابت املالية 
 ."" أو "املطلوابت املالية األخرىئرأو اخلسا   رابحُتصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة ال ادلة من خ ل األ

 املطلوابت املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسارة 

الحقاً    (FVTPL)غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أهنا ابلقيمة ال ادلة من خ ل األرابح أو اخلسائر  يتم قيا  االلتزامات املالية  
 ابلكلفة املطفأة ابستخدام طريقة الفائدة الف لية. 

 . (FVTPL)عندما يتم االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يتم ت يينها على أهنا  (FVTPL)يتم تصنيف املطلوابت املالية على أهنا 
احملتمل الذي ميكن أن يدف   مشرتي كوز  من دمج األعمال    االعتبار املايل خب ف االلتزام املايل احملتفظ ب  لغرض املتاجرة أو    االلتزامميكن حتديد  

 : إذا األويل  ( عند االعرتافFVTPLة )ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسار 
 أو  لذلك؛ كان هذا الت يني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القيا  أو االعرتاف الذي قد ينشأ خ فاً  •
ها على أسا  القيمة ال ادلة،  ؤ من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا املايل يُشكل جز اً  االلتزامكان  •

على هذا األسا ؛    إدارة املخاطر أو االستامار املوثق للمصرف، وكانت امل لومات املت لقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً   السرتاتيوية   وفقاً 
 ، أو

ب قد   9رقم من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكار من املشتقات، ويسمح امل يار الدويل للتقارير املالية   اً املايل يشكل جز  االلتزامإذا كان  •
 (.  FVTPL(هوني ابلكامل )املركب( ليتم حتديده ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسارة 
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 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية  )و( 
ينوي املصرف  تقاص املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر ف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون هناأل حق قانوين ل مل ذلك أو عندما  

 إما القيام ابلتسوية على أسا  صاف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن. 

 القيمة ال ادلة  )ز( 
أو دف   لتحويل التزام لوجب عملية منظمة بني متشاركني ف السوق ف يريخ  صل  مـة ال ادلة هي الس ر الذي ميكن احلصول علي  من بيع األ ن القيإ

 القيا . 
االعتبار عند عملية    ب ني خذها  ن ف السوق أبو أو االلتزام واليت يقوم املشاركصل  خصائص األ إىل    والتزام م ني استناداً صل  يتم قيا  القيمة ال ادلة أل 

 . تس ري األصل أو االلتزام ف يريخ القيا  
خذ ب ني االعتبار قدرة متشارأل ف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خ ل التوظيفات الفضلى  ية ابألل غري املاصول  لة لأل د يتم قيا  القيمة ال ا

 . صل فات فضلى لأل لألصل أو من خ ل بي   ملتشارأل آخر ف السوق الذي قد يقوم بتوظي
يقوم املصرف ابعتماد تقنيات    داة نشطاً ذا مل يكن سوق األ إ   . دوات  املالية املتداولة ف سوق مايل نشطأ يقوم املصرف ابعتماد أس ار السوق لتقييم  

 . قصى مل لومات منظورة ف السوق حيث ينطبقلقيا  القيمة ال ادلة أتخذ ف االعتبار االست مال األ
 ال ادلة: مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة  13رقم  حدد امل يار الدويل للتقارير املالية 

امل دلة(  األ :  1املستوى  - امل لنة )غري  األسواق  س ار  إليها ف يريخ  ف  الوصول  للمنشأة  اليت ميكن  املتطابقة  االلتزامات  أو  النشطة لألصول 
 القيا ؛  

 واليت ت ترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛  األول املدخ ت عدا األس ار امل لنة املتضمنة ف املستوى  :  2املستوى  -
 امللحوظة لألصل أو االلتزام. املدخ ت غري  :  3املستوى  -

 األدوات املالية املشتقة  )ح( 

مايل.    بيان وضعقيمتها ال ادلة ف يريخ كل  إىل    ابلقيمة ال ادلة ف يريخ إبرام عقد املشتقات وي اد قياسها الحقاً   يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون ف الة كأداة حتوط، وف هذه احلالة ي تمد توقيت    بيان األرابح أو اخلسائر يتم إثبات األرابح / اخلسائر الناجتة ف 

 . على طبي ة ع قة التحوط  بيان األرابح أو اخلسائراالعرتاف ف 

 املشتقات املتضمنة 

كمشتقات منفصلة عندما ال تكون    األدوات املالية واألخرى أو ال قود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةضمنة ف  يتم الت امل مع املشتقات املت 
 : خماطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق لخاطر ال قود املضيفة

   ال تقا  ال قود املضيفة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو اخلسارة •
 . 9اق امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ليست من ضمن األصول ضمن نط •
 عقود الضمان املايل  )ط(  

سداد  عقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دف ات حمددة لت ويض حامل  عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد ف  
 .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين

ابلقيمة ال ادلة هلا، وف حالة عدم حتديدها ابلقيمة ال ادلة من خ ل الربح أو    ضماانت املالية الصادرة من كيان ي ود للمصرف مبدئياً تقا  عقود ال
 الحقاً: اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها 

 ؛ و 9لبلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للم يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  •
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املرتاكم امل رتف ب  وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات للمصرف،    ربح ، مبلغ ال ، مطروحاً من ، عندما يكون ذلك مناسباً اً املبلغ امل رتف ب  مبدئي •
 أيهما أكرب. 

 . (FVTPL)  ابلقيمة ال ادلة من خ ل األرابح أو اخلسائر دد املصرف أي عقود ضمان مايلحيمل 
 حماسبة التحوط   )ي( 

أو حتوطا  ال ادلة  القيمة  الفائدة ف حتوطات  األجنبية وخماطر س ر  ال م ت  يت لق لخاطر  فيما  املشتقات كأدوات حتوط  ب ض  املصرف  ت  حُيدد 
  على األجنيب  التدفقات النقدية أو حتوطات صاف االستامارات ف ال مليات األجنبية حسب االقتضا . كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف  

كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة ال ادلة على حتوطات حمفظة خماطر س ر الفائدة. ابإلضافة  صرف  التزامات امل
يطبق قواعد حماسبة  ، أي أن املصرف  39  قواعد حماسبة التحوط ابستخدام م يار احملاسبة الدويل رقم  ملواصلةاملصرف اإلعفا     يستخدم، ال  لذلك 

 . 9 رقم لتحوط مل يار التقارير املالية الدويل ا

للقيام ل ام ت    واسرتاتيويتهاأهداف إدارة املخاطر  إىل    يوثق املصرف ال  قة بني أداة التحوط والبند املتحوط ل ، ابإلضافة،  عند بداية ع قة التحوط
املصرف ما إذا كانت أداة التحوط ف الة ف تقاص التغريات ف القيمة  عند بداية التحوط وعلى أسا  مستمر، يوثق ، حتوط متنوعة. ع وة على ذلك 

ف الية التحوط  ال ادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط ل  اليت ميكن أن ت زى للخطر املتحوط ل ، واليت تليب عندها عيع ع قات التحوط متطلبات  
 :التالية 
 و  التحوط؛ني أداة جد ع قة اقتصادية بني البند املتحوط ل  وباتو  •

 ؛ و خماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هذه ال  قة االقتصادية  أثر   يهيمنال  •

  نسبة التحوط ل  قة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط ل  واليت يقوم املصرف ابلتحوط ل  ف لياً وكمية أداة التحوط اليت  •
 .وط لتلك الكمية من البند املتحوط ل يستخدمها املصرف ابلف ل للتح 

قاف على  يقوم املصرف إبعادة توازن ع قة التحوط من أجل االمتاال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. ف مال هذه احلاالت، قد يتم تطبيق اإلي 
لتحوط ال ي د جز اً من ع قة التحوط، وابلتايل  جز  فقط من ع قة التحوط. على سبيل املاال، قد تُ دل نسبة التحوط بطريقة جت ل جز  من بند ا

 . ال يتم إيقاف حماسبة التحوط إال حلوم بند التحوط الذي مل ي د جز اً من ع قة التحوط 

التحوط عن الوفا  لتطلبات ف الية التحوط املت لقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املخاطر ل  قة التحوط هذه هو ذات    ع قةتوقفت  إذا  
 الشي ، فإن املصرف ي دل نسبة التحوط ل  قة التحوط )مال إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع م ايري التأهيل مرة أخرى.  

املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. وف هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة ال ادلة ملكون القيمة الزمنية ل قد اخليار  ف ب ض ع قات التحوط، حيدد 
الربح أو اخلسارة  إىل    احلد الذي يت لق ب  ابلبند املتحوط ل  وي اد تصنيف  من حقوق امللكيةإىل    ف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، 

االعرتاف  إىل    ابلبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي   االعرتاف إىل    يؤدي البند املتحوط ل  عندما ال  
 .ابلبنود غري املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تت لق ابملواد املالية فقط

ات صلة ابلفرتة الزمنية، مما ي ر أن  ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املت لق ابلبند  إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذ
 .الربح أو اخلسارة على أسا  منطقي )على سبيل املاال، وفقاً لطريقة القسط الاابت( على مدى فرتة ع قة التحوطإىل    املتحوط ل  من حقوق امللكية 

  . ط عرب ال م تلتحو أو الفرق على أسا  ال م ت ألدوات ا   لل قود اآلجلة   اآلجلف من التحديد ال نصر  ف ب ض ع قات التحوط، يستب د املصر 
وت ترب م اجلة ال نصر اآلجل لل قد اآلجل وال نصر على أسا  ال ملة    ،ف هذه احلالة، ُتطبق م املة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات 

اخليار على أسا  كل حتوط على حدى، خب ف م اجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت ت ترب إلزامية. وخبصوص ع قات التحوط  أمراً اختيارايً ويطبق  
لة من  واملشتقات اآلجلة أو ال م ت األجنبية مال مقايضات أس ار الفائدة عرب ال م ت، عندما يُستب د ال نصر اآلجل أو الفرق على أسا  ال م

 ملصرف ي رتف عموماً ابل نصر املستب د ف الدخل الشامل اآلخر. التصنيف، فإن ا
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 التحوطات ابلقيمة ال ادلة 

ددة ابلقيمة ال ادلة  يُ رتف بتغري القيمة ال ادلة ألدوات التحوط املؤهلة ف األرابح أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احمل
أداة    حتوطال ادلة عندما  ع قات حتوط القيمة    املصرفمن خ ل الدخل الشامل اآلخر، وف هذه احلالة، يُ رتف ب  ف الدخل الشامل اآلخر. مل حيدد  

 (.  FVTOCIابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر )احملددة  التحوط أداة حقوق امللكية 
جرا   إهلا و   املخاطر املتحوط ال ادلة الذي ميكن أن ي زى إلی    القيمة غيري ف  تال ادلة ابل   يتم قياس  ابلقيمة للبند املتحوط ل  الذي مل    القيمة الدفرتية   تُ دل 
، ال تُ دل القيمة  (FVTOCI)  . وخبصوص أدوات الدين اليت تُقا  ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخراخلسارةف الربح أو    مقابل قيد  

املرتبط ابخلطر املتحوط ل  ف الربح  الدفرتية كما هي ابلف ل ابلقيمة ال ادلة، ولكن يُدرج جز  الربح أو اخلسارة من القيمة ال ادلة على البند املتحوط ل   
ل اآلخر  أو اخلسارة بداًل من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط ل  أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشام

(FVTOCI تبقى أرابح / خسائر التحوط ف ،)  ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر. 
 .رتف لكاسب / خسائر التحوط ف األرابح أو اخلسائر، فإن  يُ رتف هبا ف نفس البند مال البند املتحوط ل عندما يُ 

ن وجدت(.  ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتوقف ع قة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا  ابمل ايري املؤهلة )ب د إعادة التوازن، إ 
ص حية أداة التحوط أو بي ها أو إهناؤها أو ممارستها، وحيتسب االستب اد لألثر املستقبلي. كما يتم إطفا  ت ديل القيمة    يتضمن ذلك حاالت انتها  

ال ادلة  )أي أدوات الدين املقاسة ابلكلفة املطفأة أو ابلقيمة    الف لية ال ادلة للقيمة الدفرتية للبنود املتحوط هلا واليت ُتستخدم بشأهنا طريقة م دل الفائدة  
 من يريخ ال يتواوز يريخ التوقف عن حماسبة التحوط.   اً عن املخاطر املتحوط هلا ف الربح أو اخلسارة بد  الناتج من خ ل الدخل الشامل اآلخر( 

 حتوطات التدفق النقدي 

يت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية ف  يُستدرأل اجلز  الف ال من التغريات ف القيمة ال ادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة وال
ابلتغري الرتاكمي ف القيمة ال ادلة للبند املتحوط ل  من    احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل ف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .الربح أو اخلسارةإىل  من  أي مبالغ أعيد تدويرها  بداية التحوط مطروحاً 

ف بيان الربح أو اخلسارة ف الفرتات اليت يؤثر فيها بند التحوط    لكيةاملبالغ امل رتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر وتراكم ف حقوق املي اد تصنيف  
الربح  إلی    فوراً   املبلغتصنيف هذا  ، فإن  ي اد  حدوث امل املة  يتوقعي د املصرف    ملعلى الربح أو اخلسارة، ف نفس سطر البند املتحوط ل  املستدرأل. إذا  

 أو اخلسارة. 

جدت(.  يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف ع قة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا  ابمل ايري املؤهلة )ب د إعادة التوازن، إن و 
 ً  ا ال ي ترب حدوث م املة حتوط حمددة أمراً حمتمويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بي ها أو إهناؤها أو ممارستها، أو عندم

ك الوقت  بدرجة كبرية، وحُيتسب التوقف أبثر مستقبلي. تبقى أي أرابح / خسائر م رتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة ف حقوق امللكية ف ذل
أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث م املة كانت متوق ة غري متوقع، فإن   ف حقوق امللكية وي رتف هبا عند تسويل امل املة املتوق ة ف النهاية ف الربح 

 .وي رتف هبا مباشرة ف الربح أو اخلسارة لكيةي اد تصنيف األرابح / اخلسائر املرتاكمة ف حقوق امل
 حتوطات صاف االستامارات ف ال مليات األجنبية 

علی أداة    خسائر /    أرابحاسبياً على حنو مشاب  لتحوطات التدفقات النقدية. وي رتف أبي  تُ اجل حتوطات صاف االستامارات ف ال مليات األجنبية حم
 .وتراكم ف احتياطي حتويل ال م ت األجنبية الف ال للتحوط ف الدخل الشامل اآلخر التحوط املت لقة ابجلز 

ألرابح أو  ا إىل    الف ال للتحوط املرتاكم ف احتياطي حتويل ال م ت األجنبيةيُ اد تصنيف األرابح واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املت لقة ابجلز   
 .اخلسائر بنفس الطريقة كفروقات أس ار صرف ال م ت األجنبية ال ائدة لل ملة األجنبية كما هو موضح أع ه
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 قروض وتسليفات  )أل( 

ابلة للتحديد، وغري مدرجة ف سوق مايل انشط. تظهر القروض والتسليفات  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دف ات اثبتة أو ق
 على أسا  الكلفة املطفأة ب د تنـزيل مؤونة اخلسائر االئتمانية املتوق ة.  

 موجودات اثبتة مادية   )ل( 

 سارة تدين القيمة، إن وجدت.  تظهر املوجودات الاابتة املادية على أسا  الكلفـة التارخيية، ب د تنـزيل االسته كات املرتاكمة وخ
 مال طريقة  يتم احتساب استه أل املوجودات الاابتة املادية إلطفا  تكلفة املوجودات، ابستانا  األراضي والدف ات على حساب نفقـات رأمسالية، ابست

 التالية: القسط الاابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول امل نية ابعتماد األعمار اإلنتاجية 
  عدد السنوات     
 40  مباين  
 10-5  وأاثث وأجهزة م دات  
 10-5  نقل وسائط  
 25-3  املأجور على حتسينات  

ويتم تسويلها    إن األرابح واخلسائر الناجتة عن استب اد أي من املوجودات الاابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات
 ضمن بيان الدخل. 

 موجودات غري ملموسة   )م( 

أدانه وهي ختضع الختبار التدين ف  األعمار االنتاجية    غري امللموسة، ابستانا  الشهرة، ابست مال طريقة القسط الاابت وفق  املوجوداتإطفا     يتم
 قيمتها. 

  عدد السنوات     
 5  حاسوب برامج 
 70   الفروغ 

 لديون مستحقة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاً   )ن( 

  لقد مت متلك عقارات تنفيذاً لضماانت على قـروض وتسليفات. تظهر هذه املوجودات ابلكلفة انقص أي خسائر تدين مرتاكمة. إن متلك مال هذه
حال التخلف    املوجودات هو منظّم من قبل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية هذه املوجودات خ ل مهلة سنتني من يريخ التملك. وف

 كية. عن التصفية فإن السلطة املنظمة امل نية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األرابح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق املل
  املوجودات . يتم نقل  املستملكة من األفضل أن تستخدم لل مليات الداخلية أو جيب أن تباع   املوجودات وفقاً لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت  

  املوجودات املشاهبة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل    املوجوداتاملفيدة لل مليات الداخلية لفئة  
غري    للموجوداتلقيمة ال ادلة انقصاً تكاليف البيع  اليت يتم حتديد خيار بي ها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقيمة ال ادلة أو ا

   املالية ف يريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف. 

 التدين ف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   ) ( 

يفا  لديون( لتحديد  بتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف لراج ة القيم الدفرتية ملوجودات  امللموسة وغري امللموسة )لا فيها املوجودات املأخوذة است
السرتدادية لألصل  فيما إذا كان يوجد أي مؤشر أبن تلك املوجودات قد أصاهبا خسارة تدين ف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة ا

  لتحديد مدى خسارة تدين القيمة )إن وجدت(. 
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يتم حسم التدفقات  القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة ال ادلة انقص كلفة البيع والقيمة االست مالية. عند حتديد القيمة االست مالية، 
سبة حسم قبل الضريبة ت كس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر امل زمة  قيمتها احلالية ابست مال نإىل    النقدية املستقبلية املقدرة

 لألصل الذي مل يتم بشأن  ت ديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية. 
القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي  إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمت  الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي  

 القيمة كتخفيض  القيمة حااًل ف األرابح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسول دفرتايً بقيمة إعادة التقييم، وف هذه احلالة ت امل خسارة تدين 
 لوفر إعادة التقييم )املقيد سابقاً(. 

التقدير امل ّدل  إىل    أن تصلإىل    يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل )وحدة منتوة لتدفقات نقدية(  ف حال أن خسارة تدين القيمة ان كست الحقاً، 
خسارة تدين قيمة    لقيمتها االسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية ب د الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد

ات نقدية( ف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حااًل ف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص  لألصل )وحدة منتوة لتدفق
 مسول دفرتايً بقيمة إعادة التقييم، وف هذه احلالة ي امل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقييم )املقيد سابقاً(. 

 وظفني مؤونة ت ويضات هناية اخلدمة للم )ع( 

  هذه املؤسسة. متال  إىل    إن املصرف مسول ف مؤسسة التأمينات االجتماعية ف اجلمهورية ال ربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفي  
اتفاق املصرف مع موظفي  حول ت ويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على هذا الت ويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية.    املسامهات

 ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفي  فيما يت لق بت ويض هناية اخلدمة. 
 املؤوانت  )ف( 

إذا، نتيوة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأن  من احملتمل أن يتوجب    يتم قيد املؤوانت
 اخلارج لتسديد املوجب.  إىل   اقتصادية منافع إجرا  تدفق  

 صاف إيرادات الفوائد  )ص( 

املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة ال ادلة    يتم إثبات إيرادات وأعبا  الفوائد جلميع األدوات املالية ابستانا  تلك 
ابستخدام طريقة الفائدة الف الة. كما تُدرج    بيان الدخلمن خ ل األرابح الصافية ف "صاف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعبا  فوائد " ف  

أرابح  ضمن حركة القيمة ال ادلة خ ل الفرتة، "صاف   (FVTPL) ئرأو اخلسا  رابح الفوائد على األدوات املالية املقاسة ابلقيمة ال ادلة من خ ل األ
 . ."رئأو اخلسا  رابح ابلقيمة ال ادلة من خ ل األعلى حمفظة األدوات املالية للمتاجرة 

هو الس ر الذي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خ ل ال مر املتوقع لألداة املالية أو،   (EIR) يةم دل الفائدة الف ل
املستقبلية لراعاة عيع الشروط  أو املطلوابت املالية. كما تقدر التدفقات النقدية    للموجوداتصاف القيمة الدفرتية  إىل    ، لفرتة أقصر،االقتضا عند  

 . الت اقدية لألداة
ترتيبات  إىل    عيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف ال قد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة  ية يتضمن احتساب س ر الفائدة الف ل

. وفيما يت لق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة ال ادلة من خ ل  اإلقراض احملددة، وتكاليف امل املة، وعيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى
 . األويل  االعرتاف، تُابت تكاليف امل ام ت ف الربح أو اخلسارة عند واخلسائرألرابح ا

اإلعالية للموجودات املالية غري املتدنية ائتمانياً )أي  حُتتسب إيرادات الفوائد / أعبا  الفوائد من خ ل تطبيق م دل الفائدة الف ال على القيمة الدفرتية  
الكلفة املطفأة للمطلوابت املالية. وخبصوص املوجودات  إىل    على أسا  الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوق ة( أو

يق م دل الفائدة الف ال على الكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية ائتمانياً )أي إعايل  املالية املتدنية ائتمانياً، حُتتسب إيرادات الفوائد من خ ل تطب
، فإن  (POCI)شرتيت وهي متدنية ائتمانياً  ااملتوق ة(. أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو    االئتمانخمصص خسائر    القيمة الدفرتية انقصاً 
 .التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع است مها من األصل املايل ف حتديد  (ECLsاخلسائر االئتمانية املتوق ة )( ي كس EIRم دل الفائدة الف ال )
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 صاف إيرادات الرسوم وال موالت  )ق( 

تضمن الرسوم  تتضمن إيرادات الرسوم وال موالت واألعبا  رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جز اً ال يتوزأ من م دل الفائدة الف ال )انظر أع ه(. كما ت
ابلتزامات  للمصرف، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املت لقة    الدخلاملدرجة ف هذا اجلز  من بيان  

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

 . حُتتسب أعبا  الرسوم وال موالت فيما يت لق ابخلدمات عند است م اخلدمات
 اخلسائر أرابح على حمفظة األوراق املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل األرابح أو صاف  )ر(  

أو اخلسارة عيع األ الربح  ال ادلة من خ ل  املالية ابلقيمة  الدخل من األدوات  ال ادلة    رابح يشمل صاف  القيمة  التغريات ف  الناجتة عن  واخلسائر 
 م ذات الصلة. للموجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل األرابح أو اخلسائر لا ف ذلك إيرادات وأعبا  الفوائد وأرابح األسه

 توزي ات األرابح  )ش(  

 . املدفوعات تتحقق إيرادات توزي ات األرابح عند إثبات حق است م
 الضرائب  )ت( 
 الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.  مصاريف متال 

% من صاف األرابح    25، والذي حدد الضريبة ل دل  2001نيسان    16يريخ    28حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  
، وقد مت  2013متوز    2من قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداً  من    %5الوطنية إلعادة اإلعمار ل دل  املسامهة  إىل    ، ابإلضافة للضريبة  اخلاض ة

 . 2018كانون الااين    1من قيمة الضريبة ابتداً  من   %10لتصبح ل دل   2017لل ام   46ت ديلها ابلقانون رقم 
بيان الدخل املوحد بسبب استب اد املبالغ غري اخلاض ة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز  األرابح اخلاض ة للضريبة عن األرابح الصافية الواردة ف    ختتلف

 تنـزيلها من الوعا  الضرييب. 
قيمة  بياانت املالية والإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دف ها أو اسرتدادها نتيوة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت ف ال

لضرييب أو حتقيق  اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام ا
 املوجودات الضريبية املؤجلة. 

االعرتاف . بينما يتم  مبالغ سوف تدخل ف احتساب الربح الضرييب مستقب ً يتم االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها  
 ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبً  عند احتساب الربح الضرييب. 

ويتم ختفيضها ف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات    البياانت املالية املوحدةيتم مراج ة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة ف يريخ  
 الضريبية جزئياً أو كلياً. 

انون ضريبة  حيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية ال ربية السورية وفقاً لق
من    %7.5، والذي حدد الضريبة ل دل  2019نيسان    29الصادر عن وزارة املالية بتاريخ    1238/3رار رقم  والق  2003/ ل ام  24الدخل رقم /

من قيمة    %10من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية ل دل    % 10املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار ل دل  إىل    إعايل اإليرادات ف اخلارج ابإلضافة
 . 2019كانون الااين    1الضريبة ابتداً  من 

يريخ    16/ 1445والصادرة بت ميم مصرف سورية املركزي رقم ص/  2022شباط    22يريخ    ص /129/2بناً  على مداولة جملس النقد والتسليف رقم  
املرحلتني األوىل  املتضمنة الطلب من املصارف اعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة املقابل للت رضات املصنفة ضمن    2022آذار    23

ية املصنفة ضمن  والاانية )الت رضات املنتوة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة املقابل للت رضات االئتمان 
، وذلك  2021 ه ضمن التسوايت الضريبية لل ام  املرحلة الاالاة كنفقة مقبولة ضريبياً، وم اجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة الناعة عما ذكر أع

املرحلة الاالاة  ضمن البياانت املالية امل دة للنشر، وبنا  علي  مت ت ديل امل اجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية للت رضات املصنفة ضمن  
  تب اً لذلك.  2020- 2019واعتباره كنفقة مقبولة ضريبياً وت ديل قائمة الت ديل الضرييب لألعوام  
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 ال يوجد أثر هلذا الت ديل على الضرائب املدفوعة للسنوات السابقة نظراً لوجود خسائر ضريبية مقبولة ضريبياً عن السنوات السابقة.  
ملصارف ف دولة  الت رضات االئتمانية املباشرة لدى اتصنيف كافة    2022شباط    22/م.ن يريخ  15بناً  على قرار جملس النقد والتسليف رقم  ومت  

األعوام   ف  سابقاً  املكون  االئتمانية  اخلسائر  خمصص  مصروف  ل اجلة  املصرف  قام  الاالاة.  املرحلة  ضمن  والبالغ    2020-2019لبنان 
لألعوام    7,834,505,246 امل دلة  الضريبية  البياانت  ف  اعترب  والذي  سورية  رق  2020-2019لرية  والتسليف  النقد  جملس  مداولة  على  م  بنا  

مت فقط قبول مبلغ االسرتداد ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة بنفس    2021ضمن املصاريف املرفوضة ضريبياً، وف ال ام   129/2/2022
 القيمة املشكل هبا سابقاً كإيراد مرفوض ضريبياً ف البيان الضرييب. 

 النقد وما يوازي النقد  ( ث)

 أرصدة ذات استحقاقات ت اقدية أساسية تقل عن ث ثة أشهر. يتضمن النقد وما يوازي النقد 
 
 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية ل دم اليقني ف التقدير  -   4

، يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم  3عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف، املذكورة ف االيضاح  
امل  لدفرتية ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أسا  اخلربة السابقة وعو ا

 أخرى ت ترب ذات صلة. إن النتائج الف لية قد ختتلف عن هذه التقديرات.  

الية اليت حيصل فيها  يتم مراج ة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يتم إجرا  القيود الناجتة عن ت ديل التقديرات احملاسبية ف الفرتة امل
ر على الفرتة احلالية وفرتات  ت ديل التقدير وذلك إذا كان الت ديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو ف فرتة الت ديل وفرتات الحقة إذا كان الت ديل يؤث

 الحقة.  

 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية  أ( 

 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

ة ف خماطر  وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلام  اجتهاداتيتطلب من إدارة املصرف استخدام  
املتوق ة. إن أهم السياسات والتقديرات املستخدمة    االئتمان  هبا وم لومات القيا  املستقبلية خلسائر  األويل  االعرتافللموجودات املالية ب د    االئتمان 

 من قبل إدارة املصرف مفصلة أدانه: 
 تقييم منوذج األعمال 

مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعمال. حيدد    نتائج اختبار  ىلي تمد تصنيف وقيا  املوجودات املالية ع
لتحقيق هدف أعمال م ني. ويتضمن هذا التقييم احلكم    ًً ال على مستوى ي كس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية م امنوذج األعم  املصرف

.  وكيفية إدارهتا  الذي ي كس عيع األدلة ذات الصلة لا ف ذلك كيفية تقييم أدا  املوجودات وقيا  أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أدا  املوجودات
فهم  صرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفأة أو القيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استب ادها قبل استحقاقها ليراقب امل

ما إذا  حول    صرف صل للماسبب استب ادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هبا. وت ترب املراقبة جز اً من التقييم املتو 
هناأل تغيري ف منوذج األعمال    ألنوإذا كان من غري املناسب  ،  كان منوذج األعمال الذي يتم لوجب  االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً 

 لتصنيف تلك املوجودات.  اً مستقبلي اً وابلتايل يتم إدخال تغيري 
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 زايدة هامة ف خماطر االئتمان 

اخلسارة االئتمانية  ، أو  األوىل   شهراً ملوجودات املرحلة   (12)يتم قيا  اخلسارة االئتمانية املتوق ة كمخصص ي ادل اخلسارة االئتمانية املتوق ة ملدة  
اطر االئتمان بشكل كبري  املرحلة الاانية ف حال زايدة خمإىل    . ينتقل األصلالاالاة أو املرحلة    الاانيةعلى مدى ال مر الزمر للموجودات من املرحلة  

ما الذي يشكل زايدة كبرية ف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت خماطر    ( 9)لتقارير املالية رقم ل. ال حيدد امل يار الدويل األويل   منذ االعرتاف
ف التقديرات    لنوعية املستقبلية امل قولة واملدعومةف االعتبار امل لومات الكمية وا  صرفأيخذ امل ،  االئتمان ألي من املوجودات قد ارتف ت بشكل كبري

 (. 3و 2و  1تغري التصنيف ضمن املراحل الا ث )إىل   واليت تؤدي االئتماناملستخدمة من قبل إدارة املصرف املت لقة ابلتغري املهم ف خماطر 
 إنشا  جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة 

خسائر االئتمان املتوق ة على أسا  عاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أسا  خصائص املخاطر املشرتكة )مال نوع األداة،  عندما يتم قيا   
، الصناعة، املوقع اجلغراف للمقرتض، اخل(. يراقب  االستحقاق ، الفرتة املتبقية لتاريخ  األويل   درجة خماطر االئتمان، نوع الضماانت، يريخ االعرتاف 

مدى م  مة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أن  ف حالة تغيري   صرفامل
إىل    خصائص خماطر االئتمان، تكون هناأل إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات

 ت كس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات. حمفظة حالية 

 إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ
عند حدوث زايدة كبرية ف خماطر االئتمان )أو عندما تن كس تلك الزايدة الكبرية(    ي د إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكار شيوعاً 

ضمن احملافظ    آخر، أو ال كس، ولكنها قد حتدث أيضاً إىل    شهراً   (12)تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوق ة اليت ترتاوح مدهتا بني  وابلتايل  
أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسائر االئتمانية املتوق ة    شهراً   ( 12)اليت يستمر قياسها على نفس األسا  من اخلسائر االئتمانية املتوق ة ملدة  

 . الخت ف خماطر االئتمان من احملافظ  نظراً 

 املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة  )ب( 

واليت هلا التأثري األكار أمهية على املبالغ امل رتف هبا   مصرف فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة ف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 : البياانت املاليةف 

 مبدأ االستمرارية:
بتقييم قدرة   إدارة املصرف  املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتن ة أبن املصرف ميتلك املوارد ال زمة ملواصلة األعمال ف  قامت 

ذلك، إن إدارة املصرف ليست على علم أبي شكوأل جوهرية اليت قد تؤثر بشكل جوهري على قدرة املصرف  إىل    املستقبل املنظور. ابإلضافة
 حمضرة على أسا  مبدأ االستمرارية.  البياانت املالية املوحدةعلى االستمرار كمنشأة مستمرة. وابلتايل إن 

 حتديد القيم ال ادلة:
)ز(.    3س ر سوق ميكن حلظ  يتطلب است مال تقنيات تقييم كما هو مذكور ف االيضاح    إن حتديد القيمة ال ادلة ملوجودات مالية ليس هلا

متفاوتة    وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأس ارها قليلة الشفافية، فإن القيمة ال ادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات 
 سوق غري أكيدة، افرتاضات تس ري، وخماطر أخرى تؤثر على األداة امل نية. من األحكام ت تمد على السيولة، الرتكيز، عوامل 
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كون فيها  تستخدم امل طيات غري املنظورة ف قيا  الوحدة ال ادلة عندما تكون امل طيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق ف احلاالت اليت ت
ن تبقى الغـاية من قيــا  القــيمة ال ــادلة نفسها، أي أن متال الس ر املقبول للتفرغ  حركة السـوق بتاريخ التقييم ض يفة هذا إن وجدت، وجيب أ 

امل طيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل امل لومات  إىل    عنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية. يتم الوصول 
  ابإلجرا ات تطبيق م دالت حسم م ينة عم ً  إىل    كن أن تتضمن امل لومات املتوفرة لدى املنشأة ابإلضافةاملتوفرة ف ظل الظروف احمليطة، واليت مي

ح أو  الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم ف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أسا  القيمة ال ادلة من خ ل األراب 
 أة. اخلسائر وعلى أسا  الكلفة املطف 

املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتوات / السوق وحتديد امل لومات املستقبلية ذات الصلة بكل  النظرة    ، حتديد ال دد والوزن النسيب للسيناريوهات
 سيناريو 

املتوق ة  االئتمانية  اخلسارة  قيا   امل،  عند  تستند   صرف يستخدم  املستقبلية ملختلف  إىل    م لومات مستقبلية م قولة ومدعومة  احلركة  افرتاضات 
 احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على ب ضها الب ض. 

 احتمال الت ار نسبة 
  على   السداد  عن   الت ار   الحتمالية   تقديراً ر  احتمال الت ا   نسبةف قيا  اخلسارة االئتمانية املتوق ة. وت ترب    رئيسياً   احتمال الت ار مدخ ً   نسبة   تشكل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوق ات املت لقة ابلظروف املستقبلية.  احتسابفرته زمنية م ينة، واليت تشمل  مدى

 ف حال الت ار اخلسارة 
الفرق بني التدفقات النقدية الت اقدية املستحقة  إىل    يستند . وهو  ف السداد الت ار    عن هي تقدير للخسارة الناجتة  ف حال الت ار  ت ترب اخلسارة  

 التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والت دي ت االئتمانية املتكاملة.  االعتباروتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ ف 
 األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الاابتة:

 ( أع ه إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية ف هناية كل فرتة مالية. خ ل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو3ف اإليضاح رقم )   موضحكما هو  
 تغيري األعمار املقدرة للموجودات الاابتة. إىل  

 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت ال زمة:

غري املالية وذلك من خ ل إجرا   اجلمهورية ال ربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الراهنة اليت متر هبا   الظروف ف ظل  
. ابعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤوانت  الدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناأل أي مؤشر على تدين قيمتها   للقيممراج ة  

 تدين إضافية. 
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 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي  -5

 يتكون هذا البند مما يلي: 

  األول   كانون   31كما ف       
  2021   0202  
  ل. .    ل. .   

   7.918.787.520    17.692.094.585  نقد ف اخلزينة  
 : أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

   32.748.690.110    104.310.232.336  حساابت جارية وحتت الطلب  
   5.842.749.635    11.168.091.121  احتياطي نقدي إلزامي*  

 (  28.288.944) (  52.371.496) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  

   133.118.046.546    46.481.938.321  

السورية وبناً    * ال ربية  اجلمهورية  املطبقة ف  املصرفية  والتشري ات  للقوانني  رقم  وفقاً  الوزرا   الصادر عن رائسة جملس  القرار   يريخ   5938على 
ابحتياطي نقدي  على املصارف أن حتتفظ    2020كانون الااين    21/م ن( الصادر بتاريخ  7وقرار جملس النقد والتسليف رقم )  2011أاير    2 

 السكر.  االدخار والودائع ألجل ابستانا  ودائع  من متوسط الودائع حتت الطلب، ودائع التوفري  % 5ة املركزي بنسبة إلزامي لدى مصرف سوري 

 إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم است مال  ف األنشطة التشغيلية للمصرف. 

 ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة. 

 : خ ل السنة مصرف سورية املركزيفيما يلي احلركة على األرصدة لدى 
  2021  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  38.591.439.745    -     -     38.591.439.745  الرصيد كما ف بداية السنة 
  61.670.227.228    -     -     61.670.227.228  التغري خ ل السنة 

  15.216.656.484    -     -     48415.216.656.  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف

  115.478.323.457    -     -    115.478.323.457  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      الاالاة املرحلة       املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  19.830.979.694    -     -     19.830.979.694  الرصيد كما ف بداية السنة 
  7,772,588,525    -     -     7,772,588,525  التغري خ ل السنة 

   10,987,871,526    -     -     10,987,871,526  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف

   38.591.439.745    -     -     38.591.439.745  الرصيد كما ف هناية السنة 

  . 2020كانون األول   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31ال يوجد حتوي ت بني املراحل الا ث خ ل السنة املنتهية ف 
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 خ ل السنة:  مصرف سورية املركزي  رصدة لدى لألص اخلسائر االئتمانية املتوق ة  فيما يلي احلركة على خمص 
  2021  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  28.288.944    -     -     28.288.944  الرصيد كما ف بداية السنة 
 (  11.395.973)   -     -   (  11.395.973) التغري خ ل السنة 

   52535.478.    -     -     52535.478.  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف
  52.371.496    -     -     52.371.496  الرصيد كما ف هناية السنة 

 
  2020  األول  كانون   31املنتهية ف للسنة      
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  5.895.073    -     -     5.895.073  الرصيد كما ف بداية السنة 
  13.476.576    -     -     13.476.576  التغري خ ل السنة 

  8.917.295    -     -     8.917.295  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف
  28.288.944    -     -     28.288.944  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2020األول كانون   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31ال يوجد حتوي ت بني املراحل الا ث خ ل السنة املنتهية ف 

 
 أرصدة لدى مصارف  -6

 يتكون هذا البند مما يلي: 

  2021  األول  كانون   31كما ف     

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

 214.673.185.852   212.800.019.277    1.873.166.575  حساابت جارية وحتت الطلب 
  3.500.000.000    -     3.500.000.000  أشهر أو أقل(   3)استحقاقها األصلي خ ل فرتة ودائع ألجل  

 (  36.909.499.577) (  36.906.600.225) (  2.899.352) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  
   5.370.267.223    175.893.419.052   181.263.686.275  

 
  2020  األول  كانون   31كما ف     

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

  51.693.273.242    45.584.420.064    6.108.853.178  حساابت جارية وحتت الطلب 
 113.597.476.427   111.201.390.000    2.396.086.427  أشهر أو أقل(   3ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خ ل فرتة 

 (  10.466.825.984) (  10.457.557.763) (  9.268.221) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  
   8.495.671.384    146.328.252.301   154.823.923.685  
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  29.703.762.819)مقابل    2021  األول  كانون   31لرية سورية كما ف    214.673.185.852بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد  
 (. 2020 األول  كانون  31لرية سورية كما ف 

   . 2020  األول  كانون   31و  2021  األول   كانون   31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة ب مليات جتارية )أتمينات نقدية مقابل اعتمادات( كما ف
 فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خ ل السنة: 

  2021  األول  كانون   31املنتهية ف للسنة      
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  165.290.749.669    -     156.365.325.156    8.925.424.513  الرصيد كما ف بداية السنة 
  -     119.152.537.511  (119.152.537.511)   -   الاالاة ملرحلة  إىل اما مت حتويل  

 ( 53.927.504.256) ( 13.006.521.008) ( 37.212.787.645) ( 3.708.195.603) خ ل السنة التغري 
  106.809.940.439    105.548.387.836    -     1.261.552.603  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  218.173.185.852    211.694.404.339    -     6.478.781.513  هناية السنة الرصيد كما ف 
 

  2020  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  55.651.393.756    -     49.991.719.798    5.659.673.958  الرصيد كما ف بداية السنة 
  4.417,165,839    -     4.932.297.555  ( 515,131,716) خ ل السنة التغري 

   105.222,190,074    -     101.441.307.803    3,780,882,271  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 
  165.290.749.669    -     156.365.325.156    8.925.424.513  الرصيد كما ف هناية السنة 

 ألرصدة لدى املصارف خ ل السنة: لفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة  

  0212  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  10.466.825.984    -     10.457.549.984    9.276.000  الرصيد كما ف بداية السنة 
  -     6.624.669.316  (  6.624.669.316)   -   ملرحلة الاالاة إىل اويل   ما مت حت
  12.507.239.519    16.348.928.570  (  3.832.880.668)  (  8.808.383) خ ل السنة التغري 

   13.935.434.074    13.932.981.888    -     2.452.186  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 
  36.909.499.577    36.906.579.774    -     2.919.803  الرصيد كما ف هناية السنة 
مت تصنيف الت رضات االئتمانية املباشرة لدى املصارف اللبنانية   2022شباط  22/م.ن. الصادر بتاريخ  15والتسليف رقم بناً  على قرار جملس النقد 

 ضمن املرحلة الاالاة. 
مبلغ   لبنان  دولة  ف  املصارف  لدى  األرصدة  ف    211.694.404.339بلغت  سورية كما  األول    31لرية  مبلغ    2021كانون  )مقابل 

 . ( 2020كانون األول   31ف  اة سورية كملري   97.997.827.511
ركزي  وقام املصرف ابحتساب خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة املشكل لقا  األرصدة لدى املصارف ف دولة لبنان حبسب توجيهات مصرف سورية امل 

لرية سورية   36.906.579.747مبلغ  ، حيث بلغت هذه املخصصات 2022شباط  22/م.ن. الصادر بتاريخ 15وقرار جملس النقد والتسليف رقم  
  . ( 2020كانون األول   31لرية سورية للسنة املنتهية ف   10.445.664.869)مقابل مبلغ   2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف 



 

- 39   - 

  2020  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.239.410.786    -     1.232.487.819    6.922.967  الرصيد كما ف بداية السنة 
  7.363.996.282    -     7.371.509.542  (  7.513.260) خ ل السنة التغري 

   1.863.418.916    -     1.853.552.623    9.866.293  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 
  10.466.825.984    -     10.457.549.984    9.276.000  الرصيد كما ف هناية السنة 

 
 إيداعات لدى مصارف   - 7

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  2021  األول  كانون   31كما ف     

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

  375.000.000    -     375.000.000  ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكار من ث ثة أشهر( 
 (    42.181 )    -   (   42.181) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  

   374.957.819     -    374.957.819  
 
 

  2020  األول  كانون   31كما ف     

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

  1.000.000.000    -     1.000.000.000  ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكار من ث ثة أشهر( 
 (    18.589 )    -   (   18.589) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  

   999.981.411     -    999.981.411  
 

 . 2020كانون األول   31وكما ف  2021كانون األول   31املصارف اللبنانية كما ف ال يوجد إيداعات لدى 
 فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خ ل السنة: 

  2021  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.000.000.000    -     -     1.000.000.000  الرصيد كما ف بداية السنة 
 (  625.000.000)   -     -   (  625.000.000) التغري خ ل السنة 

  375.000.000    -     -     375.000.000  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  0202  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.389.858.027    -     -     1.389.858.027  الرصيد كما ف بداية السنة 
 (  389.858.027)   -     -   (  389.858.027) التغري خ ل السنة 

  1.000.000.000    -     -     1.000.000.000  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2020كانون األول   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31السنة املنتهية ف  وي ت بني املراحل الا ث خ لال يوجد حت
 

 إليداعات لدى املصارف خ ل السنة: لصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة  فيما يلي احلركة على خم
  2021  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   18.589    -     -      18.589  الرصيد كما ف بداية السنة 
    23.592    -     -      23.592  التغري خ ل السنة 

    42.181    -     -      42.181  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

 
  2020  األول  كانون   31املنتهية ف للسنة      
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   144.074    -     -      144.074  الرصيد كما ف بداية السنة 
 (   125.485)   -     -   (  125.485) التغري خ ل السنة 

   18.589    -     -      18.589  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2020كانون األول   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31ال يوجد حتوي ت بني املراحل الا ث خ ل السنة املنتهية ف 
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 الدخل الشامل اآلخر مالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل    موجودات  - 8
 يتكون هذا البند مما يلي: 

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

 سوقية  أس ار  هلا متوفر  غري ابلقيمة ال ادلة   مالية موجودات 
  411.661.021    821.989.808  الشركة السورية ال ربية للتأمني*  –  أسهم 
   99,294,560    248.236.400 ** مؤسسة ضمان خماطر القروض – أسهم  
   1.070.226.208    510,955,581  
من رأمسال الشــركة علماً أبن أســهم الشــركة غري مدرجة ف ســوق دمشـق    %5ميال املبلغ اســتامار املصــرف ف الشــركة الســورية ال ربية للتأمني بنســبة   *

 . تزم املصرف االحتفاظ هبذا االستامار على املدى الب يديلألوراق املالية. 
/ ل ام  12القروض  وهي شــركة مســامهة مغفلة خاصــة خاضــ ة ألحكام القانون رقم /ميال هذا البند اســتامار املصــرف ف مؤســســة ضــمان خماطر   **

 استكمال سداد مسامهة املصرف ف املؤسسة. 2021، مت خ ل ال ام 2016
 على هذه االستامارات وفق اجلدول التايل: ةوقد كانت احلرك

      2021     2020  
  ل. .      ل. .       

  243.745.781    510.955.581  السنة الرصيد كما ف بداية  
  -     148.941.840  إضافات  
   267.209.800    410.328.787  الناجتة عن التغري ف القيمة ال ادلة األرابح  
  510.955.581    1.070.226.208  الرصيد كما ف هناية السنة  

 التايل: وفق اجلدول ر ف القيمة ال ادلةـوقد كانت احلركة على احتياطي التغي
      2021     2020  
  ل. .      ل. .       

  94.451.221    361.661.021  الرصيد كما ف بداية السنة  
 األرابح الناجتة عن التغري ف القيمة ال ادلة  
   267.209.800    410.328.787  من خ ل الدخل الشامل اآلخر  لقيمة ال ادلة اب  للموجودات املالية  
  361.661.021    771.989.808  الرصيد كما ف هناية السنة  
 
 موجودات مالية ابلكلفة املطفأة -9

تستحق ب د سنة من االكتتاب    2019شباط    21شهادة( مت االكتتاب هبا لدى مصرف سورية املركزي بتاريخ    30هذا البند شهادات إيداع )  ميال
 .  بتاريخ التسوية  % 4.5مليون لرية سورية لكل شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة ل دل   100وتبلغ قيمتها اإلمسية عند استحقاقها 

 مليار لرية سورية من مصرف سورية املركزي.  3حتصيل قيمة هذه الشهادات لبلغ  2020شباط  23مت بتاريخ 
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 املباشرة االئتمانية التسهي ت صاف -10

 يتكون هذا البند مما يلي: 

  األول   كانون   31كما ف       
  2021   0202   
   ل. .    ل. .   

 الشركات الكربى 
   2.077.065.295    2.159.848.018  مدينة  جارية  حساابت 
   24.669.240.807    31.979.407.159  وسلف   قروض 
 (  351.471.078) (  498.203.452) قروض وسلف عن مقدماً   مقبوضة  فوائد 
   4.867.900     372.000  حمسومة  سندات 

   33.641.423.725    26.399.702.924   
 فراد )التوزئة( األ
   1.426.964.173    2.633.178.054  ائتمان بطاقات  
  2.573.460.274    4.872.278.749  قروض وسلف  
   3.170.711.562    4.783.775.055  القروض ال قارية  

   12.289.231.858    7.171.136.009  
 الشركات الصغرية واملتوسطة 

   216.575.146    251.464.426  قروض وسلف  
 (  29.201.786) (  18.999.825) وسلف  قروض عن مقدماً   مقبوضة  فوائد 

   232.464.601    187.373.360   

   33.758.212.293    46.163.120.184  اجملموع 
 (  2.539.169.132) (  2.313.641.202) خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  

 (  2.802.845.293) (  3.890.004.807) م لقة   فوائد

  28.416.197.868    39.959.474.175  املباشرة  االئتمانية  التسهي ت  صاف 
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 : السنةخ ل  باشرة املئتمانية اال تسهي ت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  2021  األول   كانون   31  للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  33.758.212.293    5.040.271.713    10.048.925.662    18.669.014.918  سنة البداية ف  كما  الرصيد

  -   (  84.952.477) (  5.585.247.956)   5.670.200.433    األوىل املرحلةإىل   ما مت حتويل 
  -     -     641.967.246  (  641.967.246) املرحلة الاانية إىل   ما مت حتويل 
  -     23.514.240  (  20.677.714) (  2.836.526) املرحلة الاالاة إىل   ما مت حتويل 

  9.827.424.927    -     8.576.544    9.818.848.383  سنة التسهي ت اجلديدة خ ل ال
 (  1.408.792.808) (  385.489.770) (  528.039.436) (  495.263.602) سنة التسهي ت املسددة خ ل ال

   3.234.746.275    431.169.587  (  1.459.091.226)   4.262.667.914  سنة التغري خ ل ال
 (  544.313.310) (  544.313.310)   -     -   التسهي ت املشطوبة 

  1.295.842.807    1.295.842.807    -     -   ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف

  46.163.120.184    5.776.042.790    3.106.413.120    37.280.664.274   سنة الرصيد كما ف هناية ال
 

  2020  األول   كانون   31  للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  34.662.999.566    3.565.737.377    4.236.729.308    26.860.532.881  سنة البداية ف  كما  الرصيد

  -   (  744.918) (  1.255.690.577)   1.256.435.495    األوىل ما مت حتويل  إىل املرحلة
  -     -     7.355.984.020  (  7.355.984.020) ما مت حتويل  إىل املرحلة الاانية 
  -     307.045.461  (  11.016.062) (  296.029.399) ما مت حتويل  إىل املرحلة الاالاة 

  1.989.605.599    1.657.130    162.040.283    1.825.908.186  التسهي ت اجلديدة خ ل السنة 
 (  2.684.045.457) (  68.321.046) (  44.214.466) (  2.571.509.945) التسهي ت املسددة خ ل السنة 

 (  1.123.738.117)   294.113.907  (  394.906.844) (  1.022.945.180) التغري خ ل السنة 
 (  166.860.875) (  139.467.775)   -   (  27.393.100) التسهي ت املشطوبة 

  1.080.251.577    1.080.251.577    -     -   ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف

  33.758.212.293    5.040.271.713    10.048.925.662    18.669.014.918   الرصيد كما ف هناية السنة 
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 فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوق ة خ ل السنة: 
  0212  األول   كانون   31  للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  2.539.169.132    1.970.743.847    231.014.302    337.410.983  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -   ( 18.382.187) ( 72.962.920)   91.345.107    األوىل  املرحلة إىل  ما مت حتويل 
  -     -     15.225.450  ( 15.225.450) املرحلة الاانية إىل  ما مت حتويل 
  -      822.227  (  810.876) (  11.351) املرحلة الاالاة إىل  ما مت حتويل 

  على  خسارة التدين
  180.093.958    -      53.792    180.040.166  اجلديدة التسهي ت 

 خسارة التدين املسرتد من 
 ( 344.004.429) ( 322.540.609) ( 11.710.257) ( 9.753.563) التسهي ت املسددة على  

 ( 239.240.533) ( 37.473.101) ( 63.591.068) ( 138.176.364) سنة التغري خ ل ال
 ( 53.767.032) ( 53.767.032)   -     -   التسهي ت املشطوبة * 

 ت دي ت نتيوة  
   231.390.106    231.390.106    -     -   تغري أس ار الصرف **  

  2.313.641.202    1.770.793.251    97.218.423    445.629.528  سنة الرصيد كما ف هناية ال
 

  2020  األول   كانون   31  للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  2.744.342.368    1.747.195.991    319.944.242    677.202.135  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -   (  564.240) ( 74.158.920)   74.723.160    األوىل  ما مت حتويل  إىل املرحلة 

  -     -     140.054.912  ( 140.054.912) ما مت حتويل  إىل املرحلة الاانية 
  -     14.782.694  (  209.545) ( 14.573.149) ما مت حتويل  إىل املرحلة الاالاة 

  على  خسارة التدين
  53.906.307    1.584.836    2.208.157    50.113.314  التسهي ت اجلديدة 

 خسارة التدين املسرتد من 
 ( 148.447.425) ( 73.463.410) ( 2.822.864) ( 72.161.151) على التسهي ت املسددة  

 ( 277.670.922)   86.776.072  ( 154.001.680) ( 210.445.314) التغري خ ل السنة 
 ( 79.363.339) ( 51.970.239)   -   ( 27.393.100) التسهي ت املشطوبة * 

 ت دي ت نتيوة  
   246.402.143    246.402.143    -     -   تغري أس ار الصرف **  

  2.539.169.132    1.970.743.847    231.014.302    337.410.983  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2021  األول   كانون  31املنتهية ف    للسنة  تسهي تخصصات مقابل شطب  لرية سورية من امل  53.767.032  مبلغ وقدرهاستخدام    مت *
 .  ( وذلك نتيوة القيام لوموعة من التسوايت مع ب ض ال م   2020  األول  كانون   31ف  للسنة املنتهية  لرية سورية    79.363.339)مقابل  

األجنبية مقابل التسهي ت املمنوحة ابل ملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق  تشكلت فروقات أس ار الصرف نتيوة تكوين خمصصات ابل ملة   ** 
 عن تغري س ر صرف ال م ت األجنبية على هذه املخصصات. 

 
  تتلخص حركة الفوائد امل لقة كما يلي: 

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

   1.693.424.715    2.802.845.293  السنة  بداية ف كما   الرصيد
 يضاف: 

   531.500.056    959.262.499  السنة الفوائد امل لقة خ ل  
 ينـزل: 
 (  76.332.346) (  490.382.072) السنة الفوائد امل لقة احملولة لإليرادات خ ل  
 (  87.497.536) (  490.546.278) السنة الفوائد امل لقة اليت مت شطبها خ ل  
   741.750.404    1.108.825.365  أتثري فروقات أس ار الصرف  

   2.802.845.293    3.890.004.807  السنة الرصيد كما ف هناية 
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   موجودات اثبتة  - 11

 يتكون هذا البند مما يلي: 
    2102  
 وحتسينات مباين           
  اجملموع      نقل   وسائط      وأاثث  وأجهزة   م دات      على املأجور      أراضي     
   .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

 التارخيية   التكلفة 
  5.003.477.044    56.800.000    2.197.677.900    2.736.367.144    12.632.000  2021كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
   946.616.233    -     702.100.332    244.515.901    -   إضافات  
 (  38.706.131)   -   ( 25.798.160) (  12.907.971)   -   استب ادات 
   7.918.560    -     7.918.560    -     -   التحوي ت  
   5.919.305.706    56.800.000    2.881.898.632    2.967.975.074    12.632.000  1220 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 املرتاكم   االسته أل 

 (  1.902.801.597) (  23.839.290) ( 1.256.791.297) (  622.171.010)   -   2021كانون الااين   1 كما  الرصيد 
 (  315.052.921) (  8.114.286) ( 229.748.614) (  77.190.021)   -   السنة  أعبا  إضافات،  
   322.332.55    -     111.544.00    210.788.55    -   استب ادات 
 (  2.195.521.965) (  631.953.57) ( 1.474.995.910) (  688.572.479)   -   1220 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 دف ات على حساب شرا  موجودات اثبتة  
   7.918.560    -     7.918.560    -     -   2021كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
   6.280.000    -     6.280.000    -     -   إضافات  
 (  7.918.560)   -   ( 7.918.560)   -     -   حتوي ت  
   6.280.000    -     6.280.000    -     -   1220 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 مشاريع قيد التنفيذ 
  -     -     -     -     -   2021كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
   21.205.000    -     4.985.000    16.220.000    -   إضافات  
   21.205.000    -     4.985.000    16.220.000    -   1220 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

   3.751.268.741    424.846.42    1.418.167.722    2.295.622.595    12.632.000  2021  األول  كانون   31كما ف    الاابتة   املوجودات   صاف 
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    2020  
 مباين وحتسينات          
  اجملموع      نقل   وسائط      وأاثث  وأجهزة   م دات      على املأجور      أراضي     
   .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

 التارخيية   التكلفة 
   3.888.979.633    56.800.000    1.598.994.667    2.220.552.966    12.632.000  2020كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
   995.954.225    -     523.543.114    472.411.111    -   إضافات  
 (  106.847.977)   -   ( 14.320.991) (  92.526.986)   -   استب ادات 
   225.391.163    -     89.461.110    135.930.053    -   التحوي ت  
   5.003.477.044    56.800.000    2.197.677.900    2.736.367.144    12.632.000  2020 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 املرتاكم   االسته أل 

 (  1.744.245.694) (  15.725.009) ( 1.076.096.878) (  652.423.807)   -   2020كانون الااين   1 كما  الرصيد 
 (  262.044.679) (  8.114.281) ( 192.058.589) (  61.871.809)   -   السنة  أعبا  إضافات،  
   103.488.776    -     11.364.170    92.124.606    -   استب ادات 
 (  1.902.801.597) (  23.839.290) ( 1.256.791.297) (  622.171.010)   -   2020 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 دف ات على حساب شرا  موجودات اثبتة  
   48.594.660    -     48.594.660    -     -   2020كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
   7.918.560    -     7.918.560    -     -   إضافات  
 (  48.594.660)   -   ( 48.594.660)   -     -   حتوي ت  
   7.918.560    -     7.918.560    -     -   2020 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

 مشاريع قيد التنفيذ 
  176.796.503    -     40,866,450    135,930,053    -   2020كانون الااين   1 ف كما  الرصيد 
 (  176.796.503)   -   ( 40.866.450) (  135.930.053)   -   حتوي ت  
  -     -     -     -     -   2020 األول  كانون  31 ف كما  الرصيد 

   3.108.594.007    32.960.710    948,805,163    2.114,196,134    12.632.000  2020  األول  كانون   31كما ف    الاابتة   املوجودات   صاف 
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  األول   كانون   31لرية سورية كما ف    1.274.134.151  بلغت تكلفة املوجودات الاابتة ابملصرف اليت مت استه أل قيمتها الدفرتية وال تزال ابخلدمة مبلغ
 (. 2020 األول كانون  31لرية سورية كما ف  1.153,504,250)مقابل مبلغ   2021

سوق اإلنتاج  وهي )   لدى املصرف  ة فروع ، مت إيقاف ال مل مؤقتاً ف ث ثاليت تشهدها ب ض املناطق ف اجلمهورية ال ربية السورية   االستانائية   نتيوة للظروف 
 اخلدمة. إىل    زي على إيقافهم مؤقتاً حلني زوال الظروف االستانائية لت ود ب دهاكعا، القامشلي(، وذلك ب د احلصول على موافقة مصرف سورية املر حبلب، در 

احملتوايت اهلامة سوا  على شكل نقد أو  حبسب امل لومات املتوفرة لدى اإلدارة، إن الفروع املذكورة مل يلحق هبا أضرار تذكر وقد مت إفراغها مسبقاً من كافة  
 مستندات ذات قيمة عالية. 

االعتيادية كاحلريق  دات األخرى من كافة املخاطر  واملوجو   د أتمني تشتمل على تغطية النق  ة صي إن كافة مكاتب وفروع املصرف مؤمن عليها ابلكامل ببول
 . والسرقة 

 : السته أل املرتاكم ف الفروع املغلقة يبني اجلدول التايل صاف املوجودات الاابتة ب د خصم ا
    األول  كانون   31كما ف          
  2020   2120   الفرع    احملافظة   
  ل. .    ل. .         
  38.417.021  36.745.632  سوق اإلنتاج    حلب  
   381.508   26.794  درعا    درعا   
  17.187.525  39.523.695  القامشلي    احلسكة  
       76.296.121  .05455.986  
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   ملموسة   غري   موجودات  - 12
 يتكون هذا البند مما يلي: 

     2021  
  اجملموع      حاسوب   برامج      غ الفرو     
    .   . ل      .   . ل      ل. .     

 كلفة التارخيية ت ال 
  433.918.558    334.204.372    99.714.186  2021كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
   28.160.000    28.160.000    -   إضافات 

   462.078.558    362.364.372    99.714.186  1220 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
 اإلطفا  املرتاكم 

 (  183.863.412) (  164.064.208) (  19.799.204) 2021كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
 (  46.628.125) (  45.203.637) (  1.424.488) إضافات، أعبا  السنة 

 (  230.491.537) (  209.267.845) (  21.223.692) 1220 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
   غري ملموسة   حساب شرا  موجودات  علىدف ات  
   -     -     -   2021كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
   16.450.000    16.450.000    -   إضافات 
   16.450.000    16.450.000    -   1220 األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
   248.037.021    169.546.527    78.490.494  1220 األول كانون  31كما ف  غري امللموسة   املوجودات  صاف 

 
     2020  

  اجملموع      حاسوب   برامج      غ الفرو     
    .   . ل      .   . ل      ل. .     

 كلفة التارخيية ت ال 
  358.640.058    258.925.872    99.714.186  2020كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
   66.700.000    66.700.000    -   إضافات 
   8.578.500    8.578.500    -   حتوي ت 

   433.918.558    334.204.372    99.714.186  2020 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
 اإلطفا  املرتاكم 

 (  138.743.132) (  120.368.412) (  18.374.720) 2020كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
 (  45.120.280) (  43.695.796) (  1.424.484) إضافات، أعبا  السنة 

 (  183.863.412) (  164.064.208) (  19.799.204) 2020 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
   غري ملموسة   حساب شرا  موجودات  علىدف ات  
   8.578.500    8.578.500    -   2020كانون الااين   1 ف  كما  الرصيد
 (  8.578.500) (  8.578.500)   -   حتوي ت 
   -     -     -   2020 األول  كانون  31 ف  كما  الرصيد
   250.055.146    170.140.164    79.914.982  2020 األول كانون  31كما ف  غري امللموسة   املوجودات  صاف 

 .حسب األس ار الرائوة ة، وميكن للمصرف إعادة بيع الفروغميال الفروغ املبلغ املدفوع للمؤجر من قبل املصرف عن ب ض الفروع املستأجر 
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 اإلجيار حقوق استخدام األصول املستأجرة / التزامات عقود   - 13
 يتكون هذا البند مما يلي: 

   حقوق استخدام األصول املستأجرة      
   اجملموع      مباين      
   .   . ل      ل. .      
 كلفة التارخيية ت ال 

   975.006.614    975.006.614  2020كانون الااين   1الرصيد كما ف 
   781.750.000    781.750.000  إضافات 

 (  70.325.751) (  70.325.751) استب ادات 
   1.686.430.863    1.686.430.863  2020 األول  كانون  31الرصيد كما ف 

   279.159.862    279.159.862  إضافات 
 (  166.721.112) (  166.721.112) استب ادات 

   1.798.869.613    1.798.869.613  1220 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
 املرتاكم سته أل  اال 

 (  258.933.354) (  258.933.354) 2020كانون الااين   1الرصيد كما ف 
 (  282.133.749) (  282.133.749) إضافات، أعبا  السنة 

   70.325.751    70.325.751  استب ادات 
 (  470.741.352) (  470.741.352) 2020 األول  كانون  31الرصيد كما ف 

 (  373.199.789) (  373.199.789) إضافات، أعبا  السنة 
   166.721.112    166.721.112  استب ادات 

 (  677.220.029) (  677.220.029) 1202 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
   41.121.649.58    41.121.649.58  1220 األول كانون  31الرصيد كما ف صاف 

   1.215.689.511    1.215.689.511  2020 األول كانون  31الرصيد كما ف صاف 
 

   اإلجيار التزامات عقود       
   اجملموع      مباين      
   .   . ل      ل. .      

  66.956.832    66.956.832  2020كانون الااين   1الرصيد كما ف 
  781.750.000    781.750.000  إضافات 

  2.841.495    2.841.495  سنة الفائدة خ ل ال
 (  825.673.000) (  825.673.000) ة سن املدفوع خ ل ال
  25.875.327    25.875.327  2020 األول  كانون  31الرصيد كما ف 

  279.159.862    279.159.862  إضافات 
  2.679.864    2.679.864  سنة الفائدة خ ل ال
 (  115.872.000) (  115.872.000) ة سن املدفوع خ ل ال
   191.843.053    191.843.053  1202 األول  كانون  31الرصيد كما ف 
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عقود   والتزامات  املستأجرة  األصول  استخدام  حقوق  على  احلركة  املدة  اإلجيارإن  قصرية  اإلجيار  الدخل  خ ل  من    وعقود  يلي قائمة   كانت كما 
 : ( 32)إيضاح 

  األول   كانون   31ف  للسنة املنتهية       
  2021   2020   

   ل. .      ل. .      
   25.558.148    35.620.415  مصاريف عقود إجيار قصرية املدة  

  2.841.495    2.679.864  اإلجيار فوائد على التزامات عقود 
   282.133.749    373.199.789   أل حقوق استخدام األصول املستأجرةستها

   411.500.068    310.533.392   
 
 أخرى   موجودات  - 14

 يتكون هذا البند مما يلي: 

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

 فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض 
   157.894.505    35.177.055  مصارف  
   282.950.297    320.991.448  شركات   -تسهي ت ائتمانية مباشرة  
   62.574.540    99.340.606  أفراد   -تسهي ت ائتمانية مباشرة  
   455.509.109    503.419.342   

   135.878.635    343.776.720  مقدماً مدفوعة    مصاريف أتمني
   1.575.000    1.875.000  مكاتب وفروع  إجياراتعن   مصاريف مدفوعة مقدماً 

   663.599.774    577.940.548  مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً 
   59.063.031    109.628.105  عموالت مستحقة من مصارف  

    734.030     877.405  طوابع الخمزون 
    909.718     909.718  مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة الصراف اآليل 

   57.800.247    40.312.567  حواالت وشيكات قيد التحصيل 
   392.215.348    373.144.383  ضرائب قيد االسرتداد 

   36.932.500    36.932.500  موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفا  لديون مستحقة* 
   42.342.085    90.580.144  ذمم مدينة أخرى 

   2.031.486.199    1.894.469.710  
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، وقد مت  2009حزيران    18ميال املبلغ قيمة عقار مت احلصول علي  استيفا  للتسهي ت االئتمانية ال ائدة ألحد ال م   لوجب ال قد املربم بتاريخ   *
سنتني من يريخ إبرام ال قد  ، على أن تتم تصفية ال قار خ ل  2009متوز    1بتاريخ    5/100/4062احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي رقم  

، ونظراً لتدين القيمة السوقية لل قار عن القيمة الدفرتية وجتنباً لتحقق خسائر نتيوة  2002عام    23/ب من القانون رقم  100/2وفق أحكام املادة  
، كما مت متديد  2015  آذار  31ة  حبيث تصبح لغاي   4/م ن/ب1103عملية تصفية ال قار حصل املصرف على مهلة لتصفية ال قار لوجب القرار رقم  

للقرار رقم    2015  األول   كانون   31املهلة لغاية     األول   كانون   31، ومت متديد املهلة أيضاً لغاية  2015حزيران    10يريخ    4/م ن/ب1278وفقاً 
/م ن املتضمن إلزام املصرف بتصفية  35صدر القرار    2017شباط    23. بتاريخ  2016أاير    19يريخ    4/م ن/ب1378وفقاً للقرار رقم    2016

للمصرف تصفية ال قار ضمن املدة احملددة، لذلك مت الطلب   نّ ، إال أن  مل يتس2017حزيران    6خ  ال قار املذكور خ ل مدة ث ثة أشهر تنتهي بتاري
  األول   كانون  31الذي منح املصارف مهلة حق يريخ    م ن./ 14صدر القرار رقم    2019نيسان    1، وبتاريخ  مصرف سورية املركزي متديد املهلة  من 

األخرية    2019 بوللمرة  تتم  ل لتزام  مل  أبن   علماً  لقا  ديون،  املستملكة  ال قارات  البياانتتصفية  إعداد  ال قار حق يريخ  ا  تصفية  ملوحدة  املالية 
 للمصرف. 

/م.ن. الذي منح عيع املصارف ال املة نتيوة الظروف االستانائية اليت مرت هبا الب د اليت تسببت هبا  67صدر القرار رقم    2021آذار    25وبتاريخ   
عدم االلتزام سيتم  ، وف حال  لتصفية ال قارات املستملكة لقا  ديون   2021كانون األول    31مهلة حق يريخ    (COVID-19)جائحة كوروان  

 . 2012نيسان  26/م.و يريخ 5727تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من املادة اخلامسة من قرار جملس الوزرا  رقم /

مة  يمة وبناً  علی هذا مت االعرتاف خبسارة تدين ف ق يت اخنفاضاً ف القهر مة ال قار واليت أظيق  بتخمني   2015قام املصرف خ ل الربع الااين من عام   
 ة. ية سور ري ل  55.398.750مة  ي قار بقال

 يلي:  كانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفا  لديون مستحقة كما 
  2021   2020   
   ل. .    ل. .   

   92.331.250    92.331.250  بداية السنة كما ف رصيد  ال 
 (  55.398.750) (  55.398.750) خمصص تدين موجودات آلت ملكيتها للمصرف 
   36.932.500    36.932.500  هناية السنة  كما ف   رصيدال 

ف   األخرى كما  املوجودات  )مقابل    273.273.553مبلغ    2021  األول   كانون   31تتضمن  سورية  ف   262.450.122لرية  سورية كما   لرية 
 . متال مصاريف الدعاوى القضائية املستحقة من املقرتضني املت ارين وقد مت تغطية هذه املبالغ ابلكامل ابملؤوانت(  2020 األول  كانون   31
 

 ودي ة جممدة لدى مصرف سورية املركزي  - 15

  %10يتوجب على مصـــارف القطاع اخلاص أن حتتوز    2001( ل ام  28رقم )( للفقرة )ب( من الت ليمات التنفيذية للقانون  12بناً  على أحكام املادة )
 من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف.

 مصرف سورية املركزي كالتايل:بلغ رصيد الودي ة اجملمدة لدى 
  األول   كانون   31كما ف       

  2021   2020   
  ل. .    ل. .   

   248.744.580    248.744.580  لرية سورية  
   8.647.915.737    17.295.831.474  دوالر أمريكي  

   17.544.576.054    8.896.660.317    
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   صارف امل   ودائع  - 16

 مما يلي: يتكون هذا البند 

  0212  األول  كانون   31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  19.598.049.446  566.563.362  08419.031.486. حساابت جارية وحتت الطلب 

  19.031.486.084  566.563.362  19.598.049.446  
 

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

  8.133.309.105  279.884.110  7.853.424.995 حساابت جارية وحتت الطلب 
  58.252.100.000  58.252.100.000  -  أشهر(  3)استحقاقها األصلي أقل من   ودائع ألجل

  7.853.424.995  58.531.984.110  66.385.409.105  
 
 الزابئن   ودائع  - 17

 يلي:   يتكون هذا البند مما
  األول   كانون   31كما ف       

  2021   2020   
  ل. .    ل. .   

   47.696.489.280    122.907.442.668  حساابت جارية وحتت الطلب  
   46.391.970.903    63.387.003.890  ودائع ألجل وخاض ة إلش ار  
   9.732.913.680    10.708.530.682  التوفري ودائع  
   70.440.155    864.661.548  حساابت جممدة أخرى  

   197.867.638.788    103.891.814.018   

)مقابل    الزابئن دائع  من إعايل و   % 0.44أي ما نسبت     2021  األول   كانون   31لرية سورية كما ف    864.661.548األخرى  مدة  اجمل  ساابت احل  بلغت 
من إعايل ودائع الزابئن(، وهي ختص حساابت اكتتاب رأ  مال    % 0.07أي ما نسبت     2020  األول   كانون  31لرية سورية كما ف    70.440.155

 وحساابت احلوز االحتياطي والتنفيذي.  وحساابت جممدة لقا  بيوع عقارية  شركات قيد التأسيس 

)مقابل    2021  األول  كانون   31من إعايل ودائع الزابئن كما ف    %0.51لرية سورية أي ما نسبت     1.000.000.000بلغت ودائع القطاع ال ام السوري  
 (. 2020  األول كانون  31من إعايل ودائع الزابئن كما ف    %2.45لرية سورية أي ما نسبت    2.550.054.645

  2021  األول  كانون   31من إعايل ودائع الزابئن كما ف    % 63.06لرية سورية أي ما نسبت     124.765.849.236بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد  
 (. 2020 األول  كانون   31من إعايل ودائع الزابئن كما ف   % 47.69لرية سورية أي ما نسبت    49.544.702.057)مقابل 
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 نقدية   أتمينات  - 18

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  األول   كانون   31كما ف       

  2021   2020   
  ل. .    ل. .   

   101.544.800    110.472.482  أتمينات مقابل تسهي ت مباشرة 
   920.013.147    2.644.852.134  أتمينات مقابل تسهي ت غري مباشرة

   2.777.800    10.081.663.115  دية مقابل بوالص شحن قأتمينات ن 
   16.873.000    21.113.000  أتمينات نقدية أخرى* 

   12.858.100.731    1.041.208.747   

 .ل م   املصرفمتال التأمينات النقدية األخرى أتمينات مقابل الصناديق احلديدية املؤجرة  *
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 متنوعة خمصصات -19
 احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي: 

   االسنة رصيد هناية       اإليرادات إىل    ما مت رده      السنة املستخدم خ ل      أس ار صرف أتثري فروقات       السنة املكون خ ل       السنة رصيد بداية     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .    

 2021  األول   كانون   31
  31.254.937  (  29.516.517)   -     -     -     60.771.454  خمصص مركز القطع التشغيلي 

  115.903.984  (  57.332.557)   -     -     23.298.125    149.938.416  ات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة* خمصص
  142.267.000    -     -     65.619.500    -     76.647.500  *خمصصات مقابل أعبا  حمتملة*

  81.257.231    -     -     16.889.432    -     64.367.799  خمصصات أخرى

   351.725.169    23.298.125    82.508.932     -   (86.849.074  )  370.683.152  
 خمصص خسائر ائتمانية متوق ة على التسهي ت االئتمانية غري املباشرة وتسهي ت مباشرة غري مستغلة 

  24,991,727    -     -     12,848,936    10,162,541    1,980,250  املرحلة األوىل -خمصص تدين تسهي ت إئتمانية غري مباشرة 
  -   (  19,097,436)   -     -     -     19,097,436  املرحلة الاانية  -خمصص تدين تسهي ت إئتمانية غري مباشرة 
  1,478,564  (  2,665,260)   -     -     -     4,143,824  املرحلة الاالاة  -خمصص تدين تسهي ت إئتمانية غري مباشرة 

 – خمصص خسائر ائتمانية متوق ة 
   1,954,263,730    -     -     949,027,105    43,218,507    962,018,118  املرحلة األوىل -مصارف –أرصدة خارج امليزانية  

 – خمصص خسائر ائتمانية متوق ة 
  -   (   466,145)   -     -     -      466,145  املرحلة الاانية  -مصارف –أرصدة خارج امليزانية  

 – خسائر ائتمانية متوق ة خمصص 
   840,913    -     -     -      840,913    -   املرحلة الاالاة  -مصارف –أرصدة خارج امليزانية  

   987,705,773    54,221,961    961,876,041     -   (22,228,841  )  1,981,574,934  

   1,339,430,942    77,520,086    1,044,384,973     -   (109,077,915  )  2,352,258,086  
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   رصيد هناية االسنة      ما مت رده إىل اإليرادات      املستخدم خ ل السنة     أتثري فروقات أس ار صرف      املكون خ ل السنة      رصيد بداية السنة    
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .    

   2020  األول   كانون   31
  60.771.454    -     -     -     46.930.946    13.840.508  خمصص مركز القطع التشغيلي 

  149.938.416    -   (  495.994.400)   217.984.800    105.832.328    322.115.688  ات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة* خمصص
  76.647.500    -     -     52.216.000    -     24.431.500  *خمصصات مقابل أعبا  حمتملة*

  64.367.799    -     -     11.026.540    -     53.341.259  خمصصات أخرى

   413.728.955    152.763.274    281.227.340   (495.994.400  )   -    351.725.169  
 التسهي ت االئتمانية غري املباشرة وتسهي ت مباشرة غري مستغلة خمصص خسائر ائتمانية متوق ة على  

  1,980,250  (  9,645,246)   -      2.427    -     11,623,069  املرحلة األوىل -خمصص تدين تسهي ت إئتمانية غري مباشرة 
  19,097,436    -     -     -     19,044,909     52,527  املرحلة الاانية  -غري مباشرة  خمصص تدين تسهي ت إئتمانية

  4,143,824    -     -     -     2,228,563    1,915,261  املرحلة الاالاة  -خمصص تدين تسهي ت إئتمانية غري مباشرة 
 – خمصص خسائر ائتمانية متوق ة 

   962,018,118    -     -      92.611    961,864,977    60,530  املرحلة األوىل -مصارف –امليزانية أرصدة خارج  
 – خمصص خسائر ائتمانية متوق ة 

   466,145    -     -     -      408,669     57,476  املرحلة الاانية  -مصارف –أرصدة خارج امليزانية  

   13,708,863    983.547.118    95.038      -   (9,645,246  )  987,705,773  

   427,437,818    1.136.310.392    281.322.378   (495.994.400  ) (9,645,246  )  1,339,430,942  
 
  31لرية سورية كما ف    115.903.984قدره  إضافية مت تشكيلها ف سنوات سابقة وذلك ملواجهة أعبا  ضريبية حمتملة قد تنتج عن تدقيق الدوائر املالية عن السنوات السابقة لبلغ و   يتضمن بند خمصصات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة مؤوانت *

 (2020 األول كانون   31لرية سورية كما ف  149,938,416)مقابل  2021 األول كانون 
 األول  كانون   31لرية سورية كما ف    76,647,500)مقابل    2021  األول  كانون   31لرية سورية كما ف    142.267.000يتضمن بند خمصصات مقابل أعبا  حمتملة مؤوانت إضافية على بوالص التأمني حيث بلغت قيمة هذه املخصصات   **

 طبي ت . حيث تغطي هذه املبالغ احلد األدىن من املخاطر اليت ال تشملها بوليصة التأمني وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصرف على اخت ف قيمت  أو  (2020



 

- 57   - 

 : خ ل السنة   املصارف خارج امليزانية فيما يلي احلركة على أرصدة  

  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف    
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  14,885,629,016    -     4,526,000    14,881,103,016  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     4.526.000  ( 4.526.000)   -   ما مت حتويل  إىل املرحلة الاالاة 

 ( 3.950.711.693)   -     -   ( 3.950.711.693) خ ل السنة  التغري
  9,000,634,759    -     -     9,000,634,759  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  19,935,552,082    4.526.000    -     19,931,026,082  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020  األول  كانون   31للسنة املنتهية ف    
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

 4,851,014,078    -     4,526,000    4,846,488,078  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  10,034,614,938    -     -     10,034,614,938  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  14,885,629,016    -     4,526,000    14,881,103,016  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

 : خ ل السنة   ألرصدة املصارف خارج امليزانية املتوق ة    ئتمانية فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال 

  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

   962,484,263    -     466,145    962,018,118  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     466.145  ( 466.145)   -   املرحلة الاالاة ما مت حتويل  إىل 
  43.593.275    374.768    -     43.218.507  التغري خ ل السنة 

  949.027.105    -     -     949.027.105  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 
  1.955..436104    840.913    -     1,954,263,730  الرصيد كما ف هناية السنة 

 
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  118,006    -      57,476     60,530  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  962,273,646    -     408,669    961,864,977  التغري خ ل السنة 

   92,611    -     -      92,611  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 
   962,484,263    -     466,145    962,018,118  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 السنة: فيما يلي احلركة على أرصدة التسهي ت االئتمانية غري املباشرة خ ل  

  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف    
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  1,887,847,824    13,038,000    695,930,200    1,178,879,624  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 611,517,500)   611,517,500  حتويل  إىل املرحلة األوىل ما مت 

  917,525,000    -     -     917,525,000  التسهي ت اجلديدة خ ل السنة 
 ( 153,912,000) ( 4,488,000) ( 84,412,700) ( 65,011,300) التسهي ت املستحقة خ ل السنة 

  20,788,018    -     -     20,788,018  التغري خ ل السنة 
  671,965,065    -     -     671,965,065  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  3,344,213,907    8,550,000    -     3,335,663,907  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف    
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  1,494,277,346    9,813,000    10,545,450    1,473,918,896  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -     543,193,550  ( 543,193,550) اانية ما مت حتويل  إىل املرحلة ال

  -     3,550,000  ( 3,550,000)   -   االاة حتويل  إىل املرحلة الما مت 
  115,000,000    -     -     115,000,000  التسهي ت اجلديدة خ ل السنة 
 ( 105,130,450) ( 325,000) ( 3,495,450) ( 101,310,000) التسهي ت املستحقة خ ل السنة 

 ( 61,283,792)   -     149,236,650  ( 210,520,442) خ ل السنة  التغري
  444,984,720    -     -     444,984,720  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  1,887,847,824    13,038,000    695,930,200    1,178,879,624  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  



 

- 59   - 

 :خ ل السنة غلة  ت وتسهي ت مباشرة غري مس   املباشرة   غري االئتمانية  احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة للتسهي ت  فيما يلي  

  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  25,221,510    4,143,824    19,097,436    1,980,250  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 18,001,813)   18,001,813  ما مت حتويل  إىل املرحلة األوىل  

 ( 11.600.155) ( 2.665.260) ( 1.095.623) ( 7.839.272) التغري خ ل السنة 
  12.848.936    -     -     12.848.936  نتيوة تغري أس ار الصرف ت دي ت 

  26,470,291    1,478,564    -     24,991,727  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
 

  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  13,590,857    1,915,261     52,527    11,623,069  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -     9,086,455  ( 9,086,455) ما مت حتويل  إىل املرحلة االاانية 
  -      20,891  (  20,891)   -   ما مت حتويل  إىل املرحلة الاالاة 

 على   خسارة التدين
   102,155    -     -     102,155  التسهي ت اجلديدة خ ل السنة  

 على  خسارة التديناملسرتد من 
 (  600,247)   -   (  1,829) ( 598,418) التسهي ت املسددة خ ل السنة  

  12,126,318    2,207,672    9,981,174  (  62,528) التغري خ ل السنة 
   2,427    -     -      2,427  ت دي ت نتيوة تغري أس ار الصرف 

  25,221,510    4,143,824    19,097,436    1,980,250  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 فيما يلي احلركة على سقوف التسهي ت االئتمانية املباشرة غري املستغلة خ ل السنة: 

  1202كانون األول    31املنتهية ف للسنة      
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  7,671,948    -     -     7,671,948  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 ( 4,895,070)   -     -   ( 4,895,070) التغري خ ل السنة 

  2,776,878    -     -     2,776,878  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  0202كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  6,131,157,503    -     6,511,749    6,124,645,754  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 ( 6,123,485,555)   -   ( 6,511,749) ( 6,116,973,806) التغري خ ل السنة 

  7,671,948    -     -     7,671,948  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

 املستغلة خ ل السنة: املباشرة غري  غري    فيما يلي احلركة على سقوف التسهي ت االئتمانية 

  1202كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  886,520,501    -     219,178,300    667,342,201  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  505,131,482    -   ( 219,178,300)   724,309,782  التغري خ ل السنة 

  1,391,651,983    -     -     1,391,651,983  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  0202كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  1,219,929,058    -     -     1,219,929,058  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 ( 333,408,557)   -     219,178,300  ( 552,586,857) التغري خ ل السنة 

  886,520,501    -     219,178,300    667,342,201  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 خمصص الضريبة -20

 هي كما يلي:  ضريبةال احلركة على خمصص 
 : ضريبة الخمصص  -أ

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

   117.966.707    371.144.972  السنة  بدايةف كما الرصيد  
 ( 124.538.825) ( 367.556.690) ** السنةخ ل ضريبة املدفوعة ال

  9.863.615     528.000  مصروف ضريبة دخل الشركة التاب ة 
 ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة على  التغري ف 

   367.853.475    107.778.168  إيرادات املصرف خارج سورية*  

   371.144.972    111.894.450  السنة ف هناية كما الرصيد  
)ضمناً( حسب التواريخ احملددة لذلك، ومت تسديد خمصصات الضريبة كما وردت ف هذه    2020إىل    2005البياانت الضريبية عن األعوام   تقدمي  مت

 البياانت، ف حني وصلت مراحل التكليف عن هذه السنوات نتيوة ألعمال التدقيق اليت قامت هبا الدوائر الضريبية إىل ما يلي: 
ا:  2011 ام  ال تكليف  ال ام    136.315.337. ومت دفع مبلغ  لرية سورية  160.205.654بلغ إضاف قدرهملصرف ل مت    2016لرية سورية خ ل 

 . تقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية  ل ستفادة من اإلعفا  على فوائد التأخري وحسم السداد املبكر.ومت
 ، ومت سداد هذا املبلغ، ومت تقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية. لرية سورية  241.064.346التكليف لبلغ إضاف قدره مت   :2012 ام ال

 قيد املراج ة لدى الدوائر الضريبية.  2020إىل  2013ما زالت األعوام من 
  وفقاً لقانون ضريبة   حيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية ال ربية السورية *

من إعايل اإليرادات ف    % 7.5، والذي حدد الضريبة ل دل    2019نيسان    29الصادر عن وزارة املالية بتاريخ    2003/ ل ام  24الدخل رقم /
الضريبة ابتدا  من    ن قيمة% م  10% من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية ل دل    10اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار ل دل  

 . . يقوم املصرف ابحتساب مبلغ الضريبة بشكل شهري وتوريد مبلغ الضريبة تب اً ف بداية ال ام التايل2019كانون الااين   1
  292,777,362  لرية سورية مقابل   45,863,935مبلغ    2021بلغ مصروف الضريبة على اإليرادات الناعة عن أعمال البنك ف اخلارج ل ام  

لرية سورية لل ام    3,159,147,756  مقابل   2021لرية سورية لل ام    583,281,771، حيث بلغت اإليرادات اخلارجية    2020لرية سورية لل ام  
 . 2019نيسان  29الصادر بتاريخ  3/  1238وذلك وفقا لقرار اهليئة ال امة للرسوم والضرائب رقم  2020

  ابل ملة   2019، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة عن إيرادات املصرف خارج سورية ع ال ام    2020كانون الااين    9مت بتاريخ   ** 
  9.863.615لرية سورية إضافة إىل الضريبة املدفوعة للشركة التاب ة عن تكليف سنوات سابقة لبلغ وقدره    114.675.210األصلية لا ي ادل  

 سورية.  لرية
  ابل ملة   2020، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة عن إيرادات املصرف خارج سورية عن ال ام    2021كانون الااين    12مت بتاريخ  

 لرية سورية.  367.556.690األصلية لا ي ادل  
بلغ ضريبة ريع رؤو  األموال املتداولة عن إيرادات املصرف  ، تسديد م  2022كانون الااين    15الحقاً لتاريخ إعداد البياانت املالية، مت بتاريخ  

 لرية سورية.  111.328.320ابل ملة األصلية لا ي ادل  2021سورية عن ال ام  خارج
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 : ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب  -ب
 كما يلي: ضريبة الدخل الظاهرة ف بيان الدخل املوحد  مت احتساب 

  األول   كانون   31كما ف       
   )م ّدلة(   2020   2021  
  ل. .    ل. .   

   40.073.328.322    74.305.550.595  قبل الضريبة  السنةربح 
 يضاف: 

   28.013.981    35.506.102  استه أل املباين  
   1.424.484    1.424.488  إطفا  الفروغ  
   16.132.489    25.453.751  استه أل حتسينات مباين مملوكة  
   8.277.562     2.049.369  مصاريف أخرى غري مقبولة ضريبياً  
   50.542.302    39.269.828  خمصص نفقات قضائية مستحقة من مقرتضني مت ارين  
  7.947.700.530    -   )مرحلة أوىل واثنية(  مصروف خمصص خسائر ائتمانية متوق ة 
   46.930.946    -   خمصص مركز القطع التشغيلي  
   105.832.328    23.298.125  خمصصات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة  
  8.204.854.622    127.001.663  جمموع اإلضافات  

 ينـزل:
 ( 44.602.382.131) ( 68.317.795.069) أرابح تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة 
  -   ( 7.846.445.877) )مرحلة أوىل واثنية( خمصص خسائر ائتمانية متوق ة  اسرتداد 
 ( 15,553,063) ( 3.266.722) )قبل الضريبة( أرابح شركة يب ة  
 اسرتداد خمصص خسارة تدين موجودات مالية  
 ( 71.983.559)   -   ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر  
  -   ( 57.332.557) حمتملة ضريبية اسرتداد خمصصات مقابل أعبا   
  -   ( 29.516.517) اسرتداد خمصص مركز القطع التشغيلي  
 ( 3.159.147.756) ( 583.281.771) لضريبة نوعية أخرى  حمققة خارج سورية خاض ة  إيراد فوائد  
 ( 47,849,066,509) ( 76.837.638.513) جمموع االستب ادات  

   429.116.435  ( 2.405.086.255) الضريبية قبل إضافة اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً األرابح  /)اخلسائر( 
 ( 475.026.022) ( 475.026.022) 2017اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً ل ام  
 ( 1.008.554.047) ( 1.008.554.047) 2018اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً ل ام  
   877.407.155    877.407.155  2019األرابح املدورة املقبولة ضريبياً ل ام  
   -     429.116.435  2020املدورة املقبولة ضريبياً ل ام  األرابح 
 ( 606.172.914 ) ( 177.056.479) جمموع اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً  
 ( 177.056.479) ( 2.582.142.734) اخلاض ة للضريبة  اخلسائر 

   -     -   من األرابح اخلاض ة للضريبة( %25) ضريبة الدخل املستحقة عن أرابح الفرتة
   -     -   ( %10ضريبة إعادة اإلعمار )

   -     -   مصروف ضريبة دخل املصرف
   9.863.615     528.000  الشركة التاب ة  ضريبة دخل  مصروف

    9.863.615     528.000  مصروف ضريبة الدخل 
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 . قررت اإلدارة عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة
يريخ   1445/16والصادرة بت ميم مصرف سورية املركزي رقم ص/ 2022شباط   22يريخ  ص /129/2بناً  على مداولة جملس النقد والتسليف رقم  

املتضمنة الطلب من املصارف اعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة املقابل للت رضات املصنفة ضمن املرحلتني األوىل    2022آذار    23
ر مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة املقابل للت رضات االئتمانية املصنفة ضمن  والاانية )الت رضات املنتوة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبا

، وذلك  2021لل ام  املرحلة الاالاة كنفقة مقبولة ضريبياً، وم اجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة الناعة عما ذكر أع ه ضمن التسوايت الضريبية  
، وبنا  علي  مت ت ديل امل اجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية للت رضات املصنفة ضمن املرحلة الاالاة  ضمن البياانت املالية امل دة للنشر 

 تب اً لذلك.  2020- 2019واعتباره كنفقة مقبولة ضريبياً وت ديل قائمة الت ديل الضرييب لألعوام  
 بقة نظراً لوجود خسائر ضريبية مقبولة ضريبياً عن السنوات السابقة.  ال يوجد أثر هلذا الت ديل على الضرائب املدفوعة للسنوات السا

الت رضات االئتمانية املباشرة لدى املصارف ف دولة لبنان  تصنيف كافة    2022شباط    22/م.ن يريخ  15بناً  على قرار جملس النقد والتسليف رقم  ومت  
لرية    7,834,505,246والبالغ    2020-2019ئر االئتمانية املكون سابقاً ف األعوام  ضمن املرحلة الاالاة. قام املصرف ل اجلة مصروف خمصص اخلسا

ضمن املصاريف    129/2/2022بنا  على مداولة جملس النقد والتسليف رقم    2020-2019سورية والذي اعترب ف البياانت الضريبية امل دلة لألعوام  
ال ام   القيمة املشكل هبا سابقاً كإيراد  مت فقط قبول مبلغ ا  2021املرفوضة ضريبياً، وف  املتوق ة بنفس  السرتداد ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية 

 مرفوض ضريبياً ف البيان الضرييب. 
 
 أخرى مطلوابت -21

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  األول   كانون   31كما ف       

  2021   2020   
  ل. .    ل. .   

  فوائد مستحقة غري مدفوعة: 
   189.235.013    131.418.846  ودائع الزابئن  
    129.442    -   ودائع مصارف  
    352.859    6.024.421  أتمينات نقدية  

   137.443.267    189.717.314   
   3.523.386.995    1.535.999.287  شيكات قيد التحصيل حواالت و 

   546.671.280    811.690.149  غرفة التقاص 
   188.549.058    293.508.112  مصاريف مستحقة وغري مدفوعة 

   219.936.962    622.980.305  ضرائب مستحقة 
   16.670.117    50.564.787  أتمينات اجتماعية 

   73.418.979    147.523.243  مستحقات شبكة البطاقات االلكرتونية 
   97.309.398    190.601.667  إيرادات مقبوضة مقدماً 

   2.092.287    2.092.287  أنصبة أرابح موزعة غري مدفوعة 
   43.080.658    398.984.119  حساابت دائنة أخرى  

   4.191.387.223    4.900.833.048   
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 رأ  املال املكتتب ب  واملدفوع  - 22

ــورية  6.001.466.800يبلغ رأ  مال املصــــرف املصــــرح واملكتتب ب  واملدفوع   ــهم بقيمة إمسية قدرها   60.014.668. موزع على لرية ســ لرية   100ســ
 عيع أسهم املصرف اإلمسية تقسم إىل فئتني:. 2020 األول كانون  31ف  كما  وكذلك 2021 األول كانون  31كما ف   سورية للسهم الواحد

املقيمني  وهي األسـهم اليت ال جيوز متلكها إال من قبل أشـخاص سـوريني طبي يني أو اعتباريني وتسـدد قيمتها ابللريات السـورية. ابسـتانا  السـوريني   -فئة أ
الفئة  نشـــرة مصـــرف ســـورية املركزي. تشـــكل هذه رف  صـــســـ ر  حســـب  م ابألســـهم ابلقطع األجنيب  هتف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تســـديد قيمة اكتتااب

 من رأ  مال البنك. %51نسبة 
وهي األســـهم اليت جيوز متلكها من قبل أشـــخاص طبي يني أو اعتباريني عرب أو أجانب بقرار من جملس الوزرا  وتســـدد قيمتها ابلقطع األجنيب   -فئة ب
 من رأ  مال البنك. %49نشرة مصرف سورية املركزي. تشكل هذه الفئة رف صس ر حسب 

على األكار   %49سـورية حبدود   -، وافقت اهليئة ال امة غري ال ادية للمصـرف على شـرا  بنك بيمو السـ ودي الفرنسـي  2021لااين  كانون ا  26بتاريخ  
ــرا ، وبتاريخ   ــورية املركزي على عملية الشــ صــــدر قرار رائســــة    2021آذار   4من رأمسال املصــــرف وذلك ب د أن صــــدرت املوافقة املبدئية من مصــــرف ســ

الفرنســـــي  بلغت نســـــبة مســـــامهة بنك بيمو الســـــ ودي    2021آذار    29/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشـــــرا . وعلي  بتاريخ  20م )جملس الوزرا  رق
 .2021كانون األول   31بتاريخ إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية ف  %47 وبلغت ،من رأمسال املصرف 46.05%

 شرا  بنك بيمو الس ودي الفرنسي للحصص كما يلي:وقد أصبح توزيع فئات األسهم ب د 
 من رأ  مال البنك. %98تشكل  -فئة أ
 من رأ  مال البنك. %2تشكل  -بفئة 

  2005ل ام    35واملرسوم رقم    2001ل ام    28املتضمن ت ديل ب ض أحكام مواد القانون رقم    3، صدر القانون رقم  2010كانون الااين    4بتاريخ  
مليارات لرية سورية وقد منحت البنوأل املرخصة مهلة    10حلد األدىن لرأمسال البنوأل ال املة ف اجلمهورية ال ربية السورية ليصبح  الذي يتضمن زايدة ا

مت متديد املهلة لتصبح مخس    2013ل ام    63ث ث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، ولوجب املرسوم التشري ي رقم  
، واليت انتهت لوجب القرار املذكور  سنوات   6مت متديد املهلة لتصبح    2015نيسان    22/م يريخ  13وات، ولوجب قرار رائسة جملس الوزرا  رقم  سن

، حيث سيتم متاب ة موضوع الزايدة املطلوبة عند است م البنك التوجيهات املطلوبة من قبل اجلهات الرقابية كوهنا صاحبة االختصاص  2016خ ل عام  
 حسب األصول.  

مال املصرف ب د الزايدة مبلغ    صبح رأ وعلي  أ  ،276,966,800وقدره  ، متت الزايدة على رأ  مال املصرف لبلغ  2020تشرين الااين  16بتاريخ  
فقط، وبلغت إعايل مصاريف الزايدة على  لرية سورية للسهم الواحد    100مسية  اسهم بقيمة    60.014.668لرية سورية موزع على    6.001.466.800

 لرية سورية موزعة كالتايل:  3,298,837رأ  املال مبلغ 
  ل. .    
  1.274.060 طابع قرار زايدة رأ  املال رسم  
 بدل تقدمي طلب موافقة على إصدار أسهم لزايدة   
  1.000.000 رأ  املال لدى هيئة األوراق واألسواق املالية السورية   
   830.900 بدل تسويل أسهم زايدة رأمسال الشركة لدى هيئة األوراق واألسواق املالية السورية  
   193.877 الزايدة لدى سوق دمشق لألوراق املالية بدل إدراج أسهم  

   3.298.837  
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 واخلاص القانوين االحتياطي -23

ــركات رقم  197حددت املادة   ــباط   24يريخ    29من قانون الشــ ــنوية حق بلوغ     10االحتياطي القانوين ل دل    2011شــ ــاف األرابح الســ % من صــ
 % من رأ  املال. 25

من    %100من صاف األرابح السنوية حق بلوغ     %10االحتياطي اخلاص ل دل    2002( ل ام  23قانون النقد األساسي رقم )من   97حددت املادة  
 رأ  املال.

أبهنا تشـــكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة    2011شـــباط    24يريخ    29من قانون الشـــركات رقم   200مت ت ريف األرابح الصـــافية حســـب املادة  
 صروفات واالسته أل قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرابح. وجمموع امل

 
والت ميم رقم   2009كانون الااين    20بتاريخ    369/100/3الت ميمني الصــادرين عن مصــرف ســورية املركزي رقم إىل    وابإلشــارة  قما ســبإىل    ابالســتناد
 كما يلي:  القانوين االحتياطي، مت احتساب 2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1
  األول   كانون   31كما ف         
       2021     2020   
  .   . ل      .   . ل        
   40.073.328.311    74.305.550.590    املصرف ال ائد ملسامهي  الضريبة  قبل  الربح 

 (  44.602.382.131) (  68.317.795.069)  ينزل أرابح غري حمققة انجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي 
      5.987.755.521   (4.529.053.820  ) 

   -     598.775.552    ( % 10)  القانوين االحتياطي 

 كانت حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
       2021     2020   
  .   . ل      .   . ل        

  723.033.122    723.033.122    رصيد بداية السنة
   -     598.775.552    السنة خ ل  احتياطيات مكونة
   723.033.122    1.321.808.674    رصيد هناية السنة

 مت احتساب االحتياطي اخلاص كما يلي: 
  األول   كانون   31كما ف         
       2021     2020   
  .   . ل      .   . ل        
   40.073.328.311    74.305.550.590    ملسامهي املصرف الضريبة ال ائد  قبل  الربح 

 (  44.602.382.131) (  68.317.795.069)  ينزل أرابح غري حمققة انجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي 
      5.987.755.521   (4.529.053.820  ) 

   -     598.775.552    ( % 10)  اصاخل االحتياطي 
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 كما يلي:  اصاالحتياطي اخلكانت حركة 
       2021     2020   
  .   . ل      .   . ل        

  723.033.122    723.033.122    رصيد بداية السنة
   -     598.775.552    السنة  احتياطيات مكونة خ ل 

   723.033.122    1.321.808.674    رصيد هناية السنة
 
 حمققة غري    مدورة أرابح  خسائر مرتاكمة حمققة و  - 42

الصادر بتاريخ    952/100/1والت ميم رقم    2008ل ام    1/م ن/ ب 362صرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم  مبناً  على ت ليمات 
ابلة للتوزيع من حساب  يتم فصل األرابح املدورة لفروقات القطع غري احملققة الناجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي وغري الق  2009  شباط  12

 األرابح املدورة.

 (. 2020 األول  كانون  31ما ف لرية سورية ك  4.743.812.482)مقابل   2021 األول كانون  31كما ف حمققة  خسائر مرتاكمة  ال يوجد 

لرية سورية    65.577.367.064)مقابل    2021  األول  كانون   31لرية سورية كما ف    133.895.162.133كما بلغت األرابح املدورة غري احملققة  
 (. 2020 األول كانون  31كما ف 

 
 الدائنة الفوائد -52

 : مما يلي البند  اذهيتكون 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       0212     0202  
 ل. .      ل. .        

 مباشرةتسهي ت ائتمانية 
 كربى   شركات 
  3.345.676.763    3.318.646.986   قروض وسلف   
    6.295     11.422   سندات حمسومة   
  67.082.763    54.398.095   حساابت جارية مدينة   
 أفراد  
  491.665.292    914.642.995   قروض وسلف   
  90.545.748    59.000.021  ابلصدفة وفوائد أتخري مقبوضة  حساابت جارية مدينة   
 شركات صغرية ومتوسطة  

  61.698.176    26.545.691   قروض وسلف   
     4.373.245.210    4.056.675.037   

  18.863.013    -   شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي 
  3.385.996.589    843.638.843   أرصدة وودائع لدى املصارف 

     5.216.884.053    7.461.534.639   
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 املدينة الفوائد -62

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       0212     0202  
 ل. .      ل. .        

  4.349.662    1.313.951   ودائع املصارف 
    : الزابئن ودائع 
  503.382.195    501.982.602   ودائع التوفري   
  1.666.182.220    1.989.137.275   ودائع ألجل   

  6.184.661    19.549.935   أتمينات نقدية 

     2.511.983.763    2.180.098.738  
 
 دائنة وعموالت رسوم -72

 يلي: مما  يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       2021     2020  
  .   . ل      .   . ل        

   54.249.913    96.706.803    املباشرة التسهي ت على  عموالت
   161.455.317    1.252.902.618    املباشرة غري  التسهي ت على  عموالت
   633.717.148    16.675.551.347    * املصرفية  اخلدمات  على  عموالت

      18.025.160.768    849.422.378   

 يتضمن هذا البند عموالت لقا  إدارة حساابت الزابئن وعموالت على احلواالت املصرفية وعموالت على البطاقات االئتمانية.  *

 
 مدينة وعموالت رسوم -82

 يلي: مما  يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       0212     0202  
  .   . ل      .   . ل        

   55.268.580    3.541.218.796    للمصارف  مدفوعة   عموالت
  4.118.650    6.207.554    ورسوم حواالت  عموالت

      3.547.426.350    59.387.230   
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 أخرى تشغيلية إيرادات -29
 يلي: يتكون هذا البند مما  

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       0212     0202  
  .   . ل      .   . ل        

  28.056.667    47.659.000    إجيار صناديق خزينة 
  -      347.300    إيراد ت ويض من شركة التأمني 

  16.834.608    -     أرابح بيع موجودات اثبتة 
   856.519    2.726.702    أخرى  إيرادات

      50.733.002    45.747.794  
 
 املوظفني نفقات -03

 يلي: يتكون هذا البند مما  

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       0212     0202  
  .   . ل      .   . ل        

   1.447.537.967    4.508.022.512    وت ويضات  ومكافآت   رواتب
  99.785.400    310.649.006    االجتماعية  التأمينات من   املصرف حصة

   56.864.882    159.761.456    أتمني صحي ومصاريف طبية   مصاريف
  5.893.959    32.857.565    سفر مياومات مصاريف  
   2.120.400    12.496.450      تدريبمصاريف 

   14.654.200    78.099.550    مصاريف أخرى 

      5.101.886.539    1.626,856,808   
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 مصروف خمصص خسائر ائتمانية متوق ة -13

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  األول   كانون   31للسنة املنتهية ف         
       2021     2020  
 ل. .      ل. .        
 أرصدة لدى مصرف سورية املركزي خمصص   مصروف ( / اسرتداد )
  13,476,576  (  11,395,973)  املرحلة األوىل  

    (11,395,973  )  13,476,576  
 خمصص أرصدة لدى املصارفمصروف 

 (  7,513,260) (  8,808,383)  املرحلة األوىل  
  7,371,509,542  (  10,457,549,984)  املرحلة الاانية  
  -     22,973,597,886   املرحلة الاالاة  

     12,507,239,519    7,363,996,282  
 خمصص ايداعات لدى املصارف  ( اسرتداد )مصروف /  

 (   125,485)    23,592   املرحلة األوىل  

     23,592    (125,485   ) 
 خمصص تسهي ت ائتمانية مباشرة  اسرتداد

 (  312,398,054)   108,218,545   املرحلة األوىل  
 (  88,929,941) (  133,795,879)  املرحلة الاانية  
  29,115,954  (  377,573,670)  املرحلة الاالاة  

    (403,151,004  ) (372,212,041  ) 
 خمصص تسهي ت ائتمانية غري مباشرةمصروف 

  952,219,730    53,381,047   املرحلة األوىل  
  19,453,579  (  19,563,581)  املرحلة الاانية  
  2,228,564  (  1,824,346)  املرحلة الاالاة  

     31,993,120    973,901,873  

     12.124.709.254    7.979.037.205   
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 أخرى   تشغيلية   مصاريف  - 23
   :يلي   مما البند  هذا يتكون
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       2021     2020  
  .   . ل      .  . ل        

   309.396.881    411.500.068  ( 14)إيضاح   إجيارات
  16.500.000    78.479.165  ( 35)إيضاح  جملس اإلدارة أعضا  ت ويضات 
   14.768.222    37.110.577    إع انت
   106.010.020    261.490.260  مكتبية  مصاريف و   قرطاسية

   77.563.906    123.775.900  انرتنت و   فاكسبريد، هاتف،  
   2.441.200    1.922.500  ائتمان بطاقات 
  58.670.409    147.686.670  حكومية  وأعبا  رسوم 

   121.750.312    176.380.350    قانونية رسوم استشارات و 
  33.379.039    111.806.323  رسوم واشرتاأل سويفت 

   382.991.585    623.507.365     صيانة 
   64.614.064    276.539.688  تنقل و   سفر

   260.913.925    1.289.654.596  وحمروقات   ومياه كهراب  
   100.053.355    206.603.555   أتمني 
   495.298.516    1.112.241.045  م لومات   أنظمة

   127.184.014    184.853.292  خدمات مساندة  مصاريف
   487.620     695.400  اشرتاكات
  50.542.302    39.269.828  مستحقة من مقرتضني مت ارين قضائية  نفقات خمصص 

   108,221,400    171.640.880  ت قيمتنظيف و  مستلزمات ومواد 
   81,378,991    236.109.841  أخرى   مصاريف

    5.491.267.303    2,412,165,761   
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 مسامهي املصرفإىل  ال ائدة األساسية واملخـففة السهمرحبية  -33

 مسامهي املصرف كما يلي: إىل  ال ائد  سنةمت احتساب حصة السهم األساسية واملخففة من ربح ال
  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
     0212     2020  

  39.770.687.334    74.259.158.655  ال ائد ملسامهي املصرف )لرية سورية(  سنة ربح ال
  60.014.668    60.014.668  * )سهم(  سنةاملتوسط املرجح ل دد األسهم قيد التداول خ ل ال

   68.662     .35.2371   رحبية السهم األساسية واملخففة )لرية سورية( 

 أصدرها املصرف ذات أتثري على حصة السهم ف األرابح عند حتويلها. تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة ف القيمة ل دم وجود أدوات  
 
 النقد وما يوازي النقد  - 43

 يلي:   يتكون هذا البند مما
  األول   كانون   31  ف   كما       
     2021     0202  
  ل. .      ل. .      
  7.918.787.520    17.692.094.585  ف اخلزينة   نقد

 لدى مصرف سورية املركزي )استحقاقها األصلي   أرصدة 
  32.748.690.110    104.310.232.336  * أقل( أشهر أو   3خ ل فرتة  

  165.290.749.669    218.173.185.852  أشهر أو أقل(  3لدى مصارف )استحقاقها األصلي خ ل فرتة  أرصدة 
 (  66.385.409.105) (  19.598.049.446) أقل( أشهر أو   3)استحقاقها األصلي خ ل فرتة ودائع مصارف 

    320.577.463.327    139.572.818.194  

    اليومية، لذلك ال ي ترب جز  من النقد وما يوازي    التشغيلية ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي ف أنشطة املصرف
 . النقد 
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 امل ام ت مع األطراف ذوي ال  قة -53

ار املســـامهني يقوم املصـــرف )ضـــمن أعمال  االعتيادية( ابإلضـــافة إىل الت ام ت مع أعضـــا  اإلدارة ال ليا بت ام ت جتارية مع املصـــارف ذات ال  قة وكب
 حبدود الت ام ت التوارية السائدة املسموح هبا، وابستخدام أس ار فوائد وعموالت جتارية سائدة. 

 ملوحد بنود بيان الوضع املايل ا  - أ 

 تشمل البياانت املالية املوحدة، البياانت املالية للمصرف والشركة التاب ة:
   رأ  مال الشركة        
  2020     2021    نسبة امللكية    اسم الشركة   
 ل. .      ل. .        
 شركة أهلي ترست كابيتال   
   270.000.000    270.000.000   %99.99   احملدودة املسؤولية   

 :ت ام ت مع أطراف ذات ع قة 
 من خ ل بيان الوضع املايل املوحد كما يلي:   2021كانون األول   31كما ف لقد كانت الت ام ت مع األطراف ذات ال  قة  

  اجملموع    اجلهة ذات ال  قة    
 كانون األول   31كما ف           بنك بيمو    
  2021     دارة اإلأعضا  جملس     بيمو لبنان بنك     الس ودي الفرنسي    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 :بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد 

 املوجودات  
  197.219.126.797  -   196.972.976.521  246.150.276 مدينة  حساابت جارية  
  727.418.565  727.418.565  -   -  تسهي ت ائتمانية  

 املطلوابت  
  101.031.894  30.443.337  -   70.588.557  دائنة  حساابت جارية  
   100.000   100.000  -   -  أتمينات نقدية  

 بنود خارج بيان الوضع املايل املوحد:
  1.000.000.000  -   -   1.000.000.000  كفاالت صادرة  

  1.200.000.000  1.200.000.000  -   -    ضماانت واردة لقا  تسهي ت ائتمانية
  375.000.000  375.000.000  -   -  واردة لقا  تسهي ت ائتمانية كفاالت 
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 من خ ل بيان الوضع املايل املوحد كما يلي:   2020كانون األول   31لقد كانت الت ام ت مع األطراف ذات ال  قة كما ف 
  اجملموع    اجلهة ذات ال  قة    
 األول   كانون   31كما ف     كبار املسامهني          
  2020     دارة اإل وأعضا  جملس     الشركات احلليفة    بنك عودة ش.م.ل.    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد:

 املوجودات  
  45.163.935.156  -   115.397.645  45.048.537.511 حساابت جارية  
  74.104.000.000  -   -   74.104.000.000 ودائع ألجل   
  169.856.327  -   169.856.327  -  تسهي ت ائتمانية  
  411.661.021  -   411.661.021  -  استامارات ومسامهات  
  116.123.370  -   1.755.182  114.368.188 الفائدة املستحقة القبض  

 املطلوابت  
  1.013.954.813   2.995.660  1.010.959.153  -  حساابت جارية  
  60.647.234.108   50.000  2.395.084.108  58.252.100.000 ودائع ألجل*  
   100.000  -    100.000  -  أتمينات نقدية  
   6.414  -    6.414  -  حساابت مقيدة  
  2.016.083   287  1.886.354   129.442 الفائدة املستحقة الدفع  

 بنود خارج بيان الوضع املايل املوحد:
  4.526.000  -   4.526.000  -  كفاالت صادرة  

  750.000.000  -   -   750.000.000 ضماانت واردة لقا  تسهي ت ائتمانية

منوحة  ال ليا والدنيا مل دالت الفائدة اليت متنح على ودائع أعضا  جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ال ليا هي نفس حدود م دالت الفائدة امل  احلدود *
   .%8.5و %7بني  ترتاوح للزابئن واليت 
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 بنود بيان الدخل املوحد   - ب
  اجملموع    اجلهة ذات ال  قة   
  كانون األول   31كما ف     كانون األول   31كما ف        الشركات احلليفة    بنك عودة ش.م.ل.   
  2020   2021   جملس اإلدارة   أعضا     2021آذار   29حق يريخ     2021آذار   29حق يريخ    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   

 :الدخل املوحد بيان  عناصر  
  3.006.909.398    599.497.136   25.858.982    4.304.346    569.333.808  دائنة* فوائد  
 (   34.463.845) (   6.989.531)  -  (  5.675.580) (  1.313.951) فوائد مدينة*  
  1.066.641     149.613    23.840    125.773    -   عموالت دائنة*  
 (   3.160.954) (   441.028.180)  -  (   382.266) (  440.645.914) عموالت مدينة*  
 (   77.682.580) (   43.382.492)  -  (  43.382.492)   -   مصاريف أتمني*  

حق   لذلك    ، %47 ، وبلغت هذه النسبة بتاريخ إعداد البياانت املالية من رأ  مال املصرف %46.05بلغت حصة بنك بيمو الس ودي الفرنسي    2021آذار  29بتاريخ  * وال موالت  الفوائد  احتساب  مت 
جمموعة  مع  الدخل املوحد    بيان   ، حيث مل تسول ت ام ت من خ ل بنود جمموعة بنك بيمو الس ودي الفرنسي صاحل  وب د ذلك التاريخ ل  ، يريخ شرا  بنك بيمو الس ودي الفرنسي لصاحل جمموعة بنك عوده 

 . 2021ول كانون األ  31لغاية  بنك بيمو الس ودي الفرنسي

 ت ويضات اإلدارة التنفيذية وأعضا  جملس اإلدارة   - ج 
  األول   كانون   31املنتهية ف  للسنة         
     2021     0202  
  ل. .      ل. .      

  216.784.461    1.631.751.900  ت ويضات ومكافآت موظفي اإلدارة ال ليا 
   16.500.000    78.479.165  ت ويضات أعضا  جملس اإلدارة

    10.231.06571.    .461233.284  
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 القيمة ال ادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة ال ادلة ابلبياانت املالية املوحدة  - 63

 القيمة ال ادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة ال ادلة ابلبياانت املالية املوحدة:   أواًل: 
  0202  األول  كانون   31كما ف     2021  األول  كانون   31كما ف    
   رتف ب  امل النتيوة غري     ال ادلة القيمة     القيمة الدفرتية     رتف هبا امل النتيوة غري     القيمة ال ادلة    القيمة الدفرتية   
 ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   

 املوجودات املالية 
 ( 23.750.327)  46.458.187.994  46.481.938.321 ( 53.289.393)  133.064.757.153  133.118.046.546 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  260.154.725  155.084.078.410  154.823.923.685 ( 103.353.266)  181.160.333.009  181.263.686.275 أرصدة لدى مصارف 
  -   999.981.411  999.981.411  -   374.957.819  374.957.819 إيداعات لدى مصارف 

 ( 117.163.725)  28.299.034.143  28.416.197.868 ( 383.897.014)  39.575.577.161  39.959.474.175 صاف التسهي ت االئتمانية املباشرة 
  -   8.896.660.317  8.896.660.317  -   17.544.576.054  17.544.576.054 ودي ة جممدة لدى مصرف سورية املركزي 

 املالية   املطلوابت 
 (  728.151)  66.386.137.256  66.385.409.105  -   19.598.049.446  19.598.049.446 صارف املودائع 

  -   103.891.814.018  103.891.814.018  2.266.648  197.865.372.140  197.867.638.788 ودائع الزابئن 
  -   1.041.208.747  1.041.208.747  -   12.858.100.731  12.858.100.731 أتمينات نقدية 

        (538.273.025 )        118.512.522  
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 حتديد مستوايت قيا  القيمة ال ادلة ابلنسبة لألدوات املالية املدرجة ابلقيمة ال ادلة ابلبياانت املالية:  اثنياً: 
  2021  األول  كانون   31كما ف    
  اجملموع    املستوى الاالث    املستوى الااين    األول   املستوى   
  لرية سورية    لرية سورية     لرية سورية     لرية سورية    

 ابلقيمة ال ادلة من    مالية موجودات 
  1.070.226.208  -   1.070.226.208  -  خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  -  1.070.226.208   -  1.070.226.208  
 

  2020  األول  كانون   31كما ف    
  اجملموع    املستوى الاالث    املستوى الااين    األول   املستوى   
  لرية سورية    لرية سورية     لرية سورية     لرية سورية    

 ابلقيمة ال ادلة من    مالية موجودات 
  510.955.581  -   510.955.581  -  خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  -  510.955.581   -  510.955.581  

 خ ل ال ام.  ، والاالثالااين، األول  ية حتوي ت ما بني املستوىال توجد أ
 

 ال ادلة  القيمة  قيا  ألغراض املست ملة واالفرتاضات  التقييم نيات قت
 : التالية التقييم مستوايت   ابست مال  املالية واملطلوابت للموجودات ال ادلة  القيمة  حتديد  يتم

 

 . ف الة أسواق  ف  مماثلة ملوجودات( امل دلة  غري)  املتداولة لألس ار   ال ادلة  القيمة  ميال: األول املستوى

  بشكل ( أو األس ار  خ ل من)  مباشر  بشكل م حظتها  يتم  واليت األول  املستوى  ضمن  املتداولة األس ار  األخرى خب ف ال ناصر ميال: الااين  املستوى
 (. األس ار من اشتقاقها  يتم) مباشر  غري

 . السوق  ببياانت املرتبطة  غري املوجودات  ميال: الاالث املستوى
 

 الدفرتية  القيمة  ال ادلة قيمتها تقارب  اليت  األدوات املالية
 . ال ادلة  لقيمتها مقاربة  الدفرتية  قيمتها  وتكون  سنة من  أقل  استحقاق فرتة  هلا اليتأو   النقدية املالية  واملطلوابت املوجودات  هي
 

 اثبت فائدة  س ر  ذات  األدوات املالية
  املخصــومة  النقدية  التدفقات  مقارنة  طريق  عن  اثبت  فائدة  ســ ر  هلا  واليت  املطفأة  ابلتكلفة  املدرجة  املالية  واملطلوابت  للموجودات  ال ادلة  القيمة  تقدير  يتم

 .مشاهبة ألدوات مالية احلالية السوقية األس ار مع مرة أول إدراجها عند السوقية الفائدة أس ار ابستخدام
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 إدارة املخاطر  -  73

 مقدمة

صرف يقوم على حتديد وفهم وتقييم املخاطر اليت تواج  عمل امل  صرفاملصارف واإلطار ال ام إلدارة املخاطر ف املاملخاطر هي جز  أساسي من أعمال  
ــتوايت احملدودة واملقبولة واختاذ اإلجرا ات ال زمة   التوازن األمال بني عاملي املخاطرة إىل    املخاطر للوصــــول  لضــــبط حوموالتأكد من بقائها ضــــمن املســ

 وال ائد.

 ، وخماطر التشغيل.  خماطر السيولة ،)خماطر أس ار الفائدة وخماطر ال م ت( أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر السوقإن 

 االسرتاتيويات ال امة واهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر 

 تتلخص اسرتاتيوية املصرف لا يت لق إبدارة املخاطر ابلنقاط التالية:  •
 صل ف أعمال املصرف التوارية ومساندة اسرتاتيويات  هبذا اخلصوص. ا التطور احل مواكبة   
آاثر أية أحداث غري   ختفيف إىل    من خ ل إجياد التوازن األمال بني عاملي املخاطرة وال ائد إضافة صرف  املسامهة ف تطور الوضع املايل للم  

 على رأمسال املصرف وأرابح .   متوق ة قد تؤثر سلباً 
لى صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املصرف اليت حتدد السقوف للمخاطر اليت من ضمنها جيب على إدارة املصرف أن  ال مل ع  

 ت مل. 
 .املراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر ف املصرف من أجل التأكد من مدى االلتزام لستوايت سقوف املخاطر احملددة  

القبول هبا، فيما يت لق بكل نوع من   صرف السقوف القصوى اليت ميكن للم إىل  أنواع املخاطر إضافة جملس اإلدارة هو اجلهة املسؤولة عن حتديد  •
. يوافق جملس اإلدارة على سياسات وإجرا ات إدارة  Risk Appetite  ت رض هلا وهي ما ي رف بــ "القابلية للمخاطر" ي أنواع املخاطر اليت  

 واجهها املصرف مستقبً . ي واجهها أو ميكن أن  ي املخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى دورايً تقارير عن املخاطر اليت  

مراج ة واقرتاح سياسات  إىل    فة جلنة إدارة املخاطر التاب ة جمللس اإلدارة ومهمتها اإلشراف على إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم ف اليتها إضا  •
جملس اإلدارة، كما أن هذه اللونة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى املخاطر ف املصرف،  إىل  وإجرا ات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورف ها 

 حتديد سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقييم نتائوها وهي صلة الوصل بني إدارة املخاطر وجملس اإلدارة. 

 مدير إدارة املخاطر وجتتمع بشكل دوري. إىل    غري تنفيذيني من أعضا  جملس اإلدارة ابإلضافة   أعضا    3ألف اللونة من  تت 

 طر. اللونة التنفيذية تشارأل ف صياغة السياسات واإلجرا ات املت لقة إبدارة املخاطر وتقوم لراج ة التقارير الصادرة عن قسم إدارة املخا  •

واملطلوابت وهي مسؤولة عن اختاذ ومتاب ة القرارات املت لقة جبميع األعمال ف املصرف واليت ينتج عنها خماطر السوق    جلنة إدارة املوجودات •
حتديد اسرتاتيويات مواجهة هذه املخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام ابلسقوف احملددة والسياسات  إىل    ابإلضافة   السيولة وخماطر  

 واإلجرا ات املوافق عليها من قبل جملس اإلدارة.   

واجهها  ي بشكل مستقل فيما يت لق ابملخاطر اليت    التقيد ابإلجرا ات والسياسات امل تمدة، وإبدا  الرأي أيضاً   ا مهمته   ف املصرف   إدارة املخاطر  •
إدارة املخاطر    تلتزم جلنة إدارة املخاطر وإىل اإلدارة ال ليا وجملس اإلدارة.  إىل    ، ويقوم إبصدار التقارير الدورية عن هذه املخاطر ورف ها صرف امل 

 ارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي املت لقة ب . ابلت ليمات والقر 
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 اهليكل التنظيمي لدائرة املخاطر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قشة  التدقيق الداخلي يقوم بتدقيق عملية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق املصرف مع اإلجرا ات والسياسات املتب ة، وتتم منا  •
 جلنة التدقيق. إىل    التقارير واالقرتاحات نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع  

 قيا  املخاطر ونظام التقارير 

بناً  على تقدير إعايل  املتوق ة  ال ادية واخلسائر غري  تنتج ف الظروف  املتوق ة اليت ميكن أن  الف لية  يتم قيا  املخاطر بطريقة ت كس اخلسائر   اخلسائر 
االحتماالت املبنية من التوارب السابقة وم دلة لت كس الظروف االقتصادية. كما تتم دراسة أثر أسوأ  ابستخدام طرق إحصائية. هذه الطرق ت تمد على  

 االحتماالت اليت ميكن أن تنتج عن الظروف االستانائية. 

كما تقوم إدارة املخاطر بقيا   يتم مراقبة وضبط املخاطر بناً  على السقوف امل تمدة اليت ت كس اسرتاتيوية املصرف وحدود ومستوايت املخاطر املقبولة.  
 القدرة اإلعالية لتحمل املخاطر ومقارنتها ابملخاطر اإلعالية لختلف أنواعها. 

جملس اإلدارة وجلنة  إىل  يتم جتميع امل لومات من عيع وحدات ال مل ألغراض التحليل واملراقبة والت رف على املخاطر ف مرحلة مبكرة كما يتم تقدمي تقرير 
عات  خاطر يتضمن إعايل خماطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل رب ي حسب قطاعات األعمال والزابئن والقطا إدارة امل 

بتقييم خمصص اخلسائر االئتمانية بشكل رب ي. يستلم جملس اإلدارة تقريراً شامً  عن املخاطر بشكل ربع سنوي   زويده جبميع  لت اجلغرافية وتقوم اإلدارة 
 املصرف. امل لومات ال زمة لتقييم املخاطر ف  

 سياسات وإجرا ات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض املخاطر 

 خماطر االئتمان 

رف على إدارة خماطر االئتمان هي خماطر حدوث خسائر نتيوة ختلف أو عوز الطرف اآلخر عن الوفا  ابلتزامات  جتاه املصرف. ت مل إدارة املخاطر ف املص 
جغرافية، كما تقوم  السقوف والرقابة على خماطر الرتكزات االئتمانية على مستوى ال ميل )فرد أو مؤسسة( وحوم الت رض االئتماين لكل قطاع أو منطقة  

ولكل قطاع أو   بتحديد مستوايت خماطر االئتمان املقبولة من خ ل وضع سقوف ملقدار املخاطر املقبولة لل  قة مع املقرتض الواحد أو جمموعة املقرتضني 
  منطقة جغرافية. 
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ي جملس  ئ لنقد والتسليف ذات الصلة وقد يرت ها بقرارات جملس ا إن ال امل األساسي ف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية هو السقوف اليت مت حتديد 
هداف اليت  اإلدارة حتديد سقوف دون السقوف املشار إليها أع ه وذلك تب اً لشروط التشغيل واليت ت كس اسرتاتيوية املصرف ف ت امل  مع السوق واأل 

خاطر القصوى املقبول هبا من قبل املصرف واليت ال جيب جتاوزها. تتضمن هذه   مل لتحقيقها، وف الوقت نفس  بنا  على هذه السقوف حتدد مستوى امل ي 
 السقوف احلدود االئتمانية بشكل عام وبشكل حمدد ف قطاعات م ينة أو مناطق جغرافية واحدة. 

ت رض هلا املصرف ومقارنتها ابلسقوف  ي   يتم بشكل دوري متاب ة ودراسة البياانت واألرقام الصادرة عن إدارة التسليف من أجل حتديد وقيا  املخاطر اليت 
جملس اإلدارة من أجل اختاذ القرارات املناسبة فيما يت لق  إىل    اإلدارة ال ليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير فصلية إىل    احملددة وابلتايل رفع نتائج هذه الدراسات 

 هبذه املخاطر. 

على عدة أساليب وممارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضماانت حيث يتم قبول الضماانت وفقاً مل ايري وأسس    وت تمد إدارة املخاطر أيضاً 
 م تمدة ووفقاً للت ليمات النافذة. 

 تركزات املخاطر 

غرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد  تنشأ الرتكزات عند قيام جمموعة من املراسلني أو ال م   أبعمال متشاهبة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة ج 
الظروف األخرى. تدل  تؤثر على قدرة املراسلني أو ال م   على اإليفا  ابلتزاماهتم الت اقدية واليت ممكن أن تتأثر بنفس التغريات االقتصادية والسياسية و 

 ني. الرتكزات على حساسية املصرف جتاه قطاع اقتصادي م ني أو قطاع جغراف م  

   حددت سياسات وإجرا ات املصرف أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتونب الزايدة ف الرتكزات وإدارة خماطر االئتمان وضبطها. 
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 الكمية اإلفصاحات

 االئتمان خماطر
 (: األخرى املخاطر  وخمفضات الضماانت  وقبل  التدين خمصص   ب د)  االئتمان  ملخاطر  الت رضات (1
  األول   كانون   31كما ف         
       2021     2020  
   . ل      .   . ل        
 :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

   38.563.150.801    115.425.951.961    املركزي  سورية  مصرف لدى  أرصدة 
   154.823.923.685    181.263.686.275    املصارف  لدى  أرصدة 

   999.981.411    374.957.819    املصارف  لدى  إيداعات
 املباشرة االئتمانية التسهي ت صاف
   2.244.591.686    4.634.578.212    لألفراد  
   2.861.834.267    4.369.952.641    ال قارية  القروض 
   23.132.993.809    30.730.013.210    الكربى  للشركات 
   176.778.106    224.930.112    واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 

   503.419.342    455.509.109    أخرى  موجودات 
   8.896.660.317    17.544.576.054    املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة ودي ة 
   232.203.333.424    355.024.155.393    اجملموع 
 :امليزانية خارج بنود

   1.887.847.824    3.344.213.907    لزابئن  صادرة كفاالت 
   16.220.000    14.720.000    دفع 
   1.700.427.824    3.166.343.907    حسن تنفيذ  
   171.200.000    163.150.000    أخرى 

   14.885.629.016    19,935,552,082    صارف مل صادرة كفاالت 
   7,671,948    2.776.878   مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية  تسهي ت  سقوف
   886.520.501    1.391.651.983   مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهي ت  سقوف
   17,667,669,289    24.674.194.850    اجملموع 

   249.871.002.713    379.698.350.243    اإلعايل 
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 : املخاطر درجة   حسب االئتمانية الت رضات توزيع (2

 وفق اجلدول التايل:2021 األول كانون  31/ كما ف 9تتوزع الت رضات االئتمانية املباشرة وفق امل يار الدويل للتقارير املالية رقم /

  الشركات                  
  اجملموع      الصغرية واملتوسطة املؤسسات       الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل     مباشرة   تسهي ت  
  37.280.664.274    225.370.684    28.249.610.420    4.177.997.139    4.627.686.031    األوىل  املرحلة 
  3.106.413.120    -     2.783.075.931    307.034.384    16.302.805    املرحلة الاانية  
  5.776.042.790     7.093.917    2.608.737.374    298.743.532    2.861.467.967    املرحلة الاالاة  
  46.163.120.184    232.464.601    72533.641.423.    4.783.775.055    7.505.456.803    اجملموع  
 ( 3.890.004.807) (  1.060.438) ( 1.508.703.056) ( 109.127.831) (  2.271.113.482)  م لقة  فوائد: يطرح 
 ( 2.313.641.202) (  6.474.051) ( 1.402.707.459) ( 304.694.583) (  599.765.109) اخلسارة االئتمانية املتوق ة  خمصص : يطرح 
  39.959.474.175    224.930.112    30.730.013.210    4.369.952.641    4.634.578.212    املباشرة  االئتمانية   التسهي ت   صاف   
 

 وفق اجلدول التايل:2020 األول كانون  31/ كما ف 9االئتمانية املباشرة وفق امل يار الدويل للتقارير املالية رقم / تتوزع الت رضات

  الشركات                  
  اجملموع      املؤسسات الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل     مباشرة   تسهي ت  
  18.669.014.918     73.022.389    13.997.647.537    2.367.298.872    2.231.046.120    األوىل  املرحلة 
  10.048.925.662    105.513.704    9.558.866.372    346.428.532    38.117.054    املرحلة الاانية  
  5.040.271.713     8.837.267    2.843.189.015    450.343.791    1.737.901.640    الاالاة املرحلة  
  33.758.212.293    187.373.360    26.399.702.924    3.164.071.195    4.007.064.814    اجملموع  
 ( 2.802.845.293) (  1.229.935) ( 1.510.322.649) ( 95.558.699) (  1.195.734.010)  م لقة  فوائد: يطرح 
 ( 2.539.169.132) (  9.365.319) ( 1.756.386.466) ( 206.678.229) (  566.739.118) اخلسارة االئتمانية املتوق ة  خمصص : يطرح 
  28.416.197.868    176.778.106    23.132.993.809    2.861.834.267    2.244.591.686    املباشرة  االئتمانية   التسهي ت   صاف   
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 وفق اجلدول التايل: 2021 األول كانون  31/ كما ف 9باشرة وفق امل يار الدويل للتقارير املالية رقم /ملغري ا تتوزع الت رضات االئتمانية

  الشركات      
        املؤسسات            
  اجملموع    املصارف    الصغرية واملتوسطة    الشركات الكربى    ال قارية   القروض      األفراد   

  ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   مباشرة غري    تسهي ت  
  23.266.689.989  19.931.026.082  -   3.335.663.907   -   -  األوىل  املرحلة 
  -   -   -   -   -   -  املرحلة الاانية  
  13.076.000  4.526.000  -   8.550.000  -   -  املرحلة الاالاة  
  23.279.765.989  19.935.552.082  -   3.344.213.907  -   -  اجملموع  
 ( 1.981.574.935) ( 1.955.104.644)  -  ( 26.470.291)  -   -  اخلسارة االئتمانية املتوق ة  خمصص : يطرح 
  21.298.191.054  17.980.447.438  -   3.317.743.616  -   -    املباشرة غري    االئتمانية   التسهي ت   صاف   

 
 وفق اجلدول التايل: 2020 األول كانون  31/ كما ف 9االئتمانية غري املباشرة وفق امل يار الدويل للتقارير املالية رقم / تتوزع الت رضات

  الشركات      
        املؤسسات            
  اجملموع    املصارف    الصغرية واملتوسطة    الشركات الكربى    ال قارية   القروض      األفراد   

  ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   مباشرة غري    تسهي ت  
  16.059.982.640  14.881.103.016  -   1.178.879.624  -   -  األوىل  املرحلة 
  700.456.200  4.526.000  -   695.930.200  -   -  املرحلة الاانية  
  13.038.000  -   -   13.038.000  -   -  املرحلة الاالاة  
  16.773.476.840  14.885.629.016  -   1.887.847.824  -   -  اجملموع  
 ( 987.705.773) ( 962.484.263)  -  ( 25.221.510)  -   -  اخلسارة االئتمانية املتوق ة  خمصص : يطرح 
  15.785.771.067  13.923.144.753  -   1.862.626.314  -   -    املباشرة غري    االئتمانية   التسهي ت   صاف   
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 صاف التسهي ت االئتمانية:

 االئتمانية املباشرة للشركات حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:  تتوزع الت رضات 
  2021 األول   كانون   31ف   كما     

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  -     -     -     -    1.17-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  19,992,185,294    -     373,878,077    19,618,307,217   6.96-1.62  متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  11,265,871,742    -     2,409,197,854    8,856,673,888   51.24-9.03  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  2,615,831,290    2,615,831,290    -     -    100  مت ار غري عاملة

  33,873,888,326    2,615,831,290    2,783,075,931    28,474,981,105     إعايل التسهي ت املباشرة 
 (  1,509,763,492) ( 1,509,763,492)   -     -      الفوائد امل لقة 

 (  1,409,181,510) ( 1,100,704,713) ( 83,523,519) ( 224,953,278)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  30,954,943,324    5,363,085    2,699,552,412    28,250,027,827     صاف التسهي ت االئتمانية 
  4.35     99.52     3     0.79      )%(  نسبة التغطية

 
  2020 األول   كانون   31كما ف     

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  -     -     -     -    1.17-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  8,976,137,179    -     5,718,241,596    3,257,895,583   6.96-1.62  اجلودة االئتمانية / عاملةمتوسط 

  14,758,912,824    -     3,946,138,481    10,812,774,343   51.24-9.03  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 
  2,852,026,282    2,852,026,282    -     -    100  مت ار غري عاملة

  26,587,076,285    2,852,026,282    9,664,380,077    14,070,669,926     إعايل التسهي ت املباشرة 
 (  1,511,552,583) ( 1,511,552,583)   -     -      الفوائد امل لقة 

 (  1,765,751,789) ( 1,310,952,516) ( 206,173,483) ( 248,625,790)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  23,309,771,913    29,521,183    9,458,206,594    13,822,044,136     صاف التسهي ت االئتمانية 
  7.04     97.8     2.13     1.77      )%(  نسبة التغطية
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 حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:  توزئة االئتمانية املباشرة لل تتوزع الت رضات 
  2021 األول   كانون   31كما ف     

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  9,043,545,914    -     315,476,143    8,728,069,771   1.05-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  77,832,582    -     219,184    77,613,398   48.97-25.02  متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  7,641,862    -     7,641,862    -    72.95-48.98  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  3,160,211,500    3,160,211,500    -     -    100  مت ار غري عاملة

  12,289,231,858    3,160,211,500    323,337,189    8,805,683,169     إعايل التسهي ت املباشرة 
 (  2,380,241,315) ( 2,380,241,315)   -     -      الفوائد امل لقة 

 (  904,459,692) ( 670,088,538) ( 13,694,904) ( 220,676,250)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  9,004,530,851    109,881,647    309,642,285    8,585,006,919     صاف التسهي ت االئتمانية 
  9.13     85.91     4.24     2.51      )%(  نسبة التغطية

 
  2020 األول   كانون   31كما ف     

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  4,805,171,342    -     323,087,052    4,482,084,290   5.5-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  122,956,007    -     6,695,305    116,260,702   47.43-26.47  متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  54,763,228    -     54,763,228    -    68.4-47.44  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  2,188,245,431    2,188,245,431    -     -    100  مت ار غري عاملة

  7,171,136,008    2,188,245,431    384,545,585    4,598,344,992     إعايل التسهي ت املباشرة 
 (  1,291,292,710) ( 1,291,292,710)   -     -      الفوائد امل لقة 

 (  773,417,343) ( 659,791,330) ( 24,840,820) ( 88,785,193)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  5,106,425,955    237,161,391    359,704,765    4,509,559,799     صاف التسهي ت االئتمانية 
  13.15     73.56     6.46     1.93      )%(  نسبة التغطية
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 :ومصرف سورية املركزي أرصدة وإيداعات لدى مصارف  
  2021 األول   كانون   31ف كما     

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة        
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

 أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
  115,478,323,457    -     -     115,478,323,457     مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  115,478,323,457    -     -     115,478,323,457    أرصدة لدى مصرف سورية املركزيإعايل 
 (  52,371,496)   -     -   ( 52,371,496)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  115,425,951,961    -     -     115,425,951,961    أرصدة لدى مصرف سورية املركزيصاف 
  0.05     -     -     0.05      )%(  نسبة التغطية

 أرصدة لدى املصارف:
   -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  1,105,614,938    -     -     1,105,614,938     متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
  5,373,166,575    -     -     5,373,166,575     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  211,694,404,339    211,694,404,339    -     -      مت ار غري عاملة

  218,173,185,852    211,694,404,339    -     6,478,781,513     املصارف أرصدة لدى إعايل 
 (  36.909.499.577) ( 36.906.579.774)   -   ( 2,919,803)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  181.263.686.275    174.787.824.565    -     6,475,861,710     املصارف رصدة لدى صاف األ
  16.92     17.43     -     0.05      )%(  نسبة التغطية

 إيداعات لدى املصارف:
   -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
  375,000,000    -     -     375,000,000     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  375,000,000    -     -     375,000,000     إيداعات لدى املصارف إعايل 
 (   42,181)   -     -   (  42,181)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  374,957,819    -     -     374,957,819     إيداعات لدى املصارف صاف 
  0.01     -     -     0.01      )%(  نسبة التغطية
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  2020 األول   كانون   31كما ف    
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة        
   ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

 أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
   38.591.439.745    -     -     38.591.439.745     مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  38.591.439.745    -     -     38.591.439.745    أرصدة لدى مصرف سورية املركزيإعايل 
 (  28.288.944)   -     -   ( 28.288.944)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  38.563.150.801    -     -     38.563.150.801     أرصدة لدى مصرف سورية املركزيصاف 
  0.07     -     -     0.07      )%(  نسبة التغطية

 أرصدة لدى املصارف:
   -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  420,484,908    -     -     420,484,908     متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
  164,870,264,761    -     156.365.325.156    8,504,939,605     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  165.290.749.669    -     156.365.325.156    8.925.424.513     املصارف أرصدة لدى إعايل 
 (  10.466.825.984)   -   ( 10.457.549.984) ( 9.276.000)    اخلسائر االئتمانية املتوق ة خمصص 

  154.823.923.685    -     145.907.775.172    8.916.148.513     املصارف رصدة لدى صاف األ
  6.33     -     6.69     0.1      )%(  نسبة التغطية

 إيداعات لدى املصارف:
   -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  -     -     -     -      متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة 
   1.000.000.000    -     -     1.000.000.000     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  1.000.000.000    -     -     1.000.000.000     إيداعات لدى املصارف إعايل 
 (   18.589)   -     -   (  18.589)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  999.981.411    -     -     999.981.411     إيداعات لدى املصارف صاف 
  -     -     -     -      )%(  نسبة التغطية
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف )بنوأل( تتوزع الت رضات االئتمانية غري املباشرة 
  2021 األول   كانون   31ف   كما    

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة        
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

  -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  18,400,014,504    -     -     18,400,014,504     متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  1.535.537.578    4.526.000   -     1.531.011.578     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  19,935,552,082    4.526.000    -     19,931,026,082    غري املباشرة  االئتمانية إعايل التسهي ت
 (  1,955,104,644) (  840,913)   -   ( 1,954,263,731)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  17,980,447,438    3,685,087    -     17,976,762,351    صاف التسهي ت االئتمانية غري املباشرة 
  9.81     18.58     -     9.81      )%(  نسبة التغطية

 
  2020 األول   كانون   31كما ف    

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة        
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

  -     -     -     -      مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  14,595,016,222    -     -     14,595,016,222     متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  290,612,794    -     4,526,000    286,086,794     منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  -     -     -     -      مت ار غري عاملة

  14,885,629,016    -     4,526,000    14,881,103,016    غري املباشرة  االئتمانية إعايل التسهي ت
 (  962,484,263)   -   ( 466,145) ( 962,018,118)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  13,923,144,753    -     4,059,855    13,919,084,898    صاف التسهي ت االئتمانية غري املباشرة 
  6.47     -     10.3     6.46      )%(  نسبة التغطية
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف )شركات( تتوزع الت رضات االئتمانية غري املباشرة 
  2021 األول   كانون   31كما ف    

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  -     -     -     -    1.17-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  528,816,910    -     -     528,816,910   6.96-1.62  متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  2,806,846,997    -     -     2,806,846,997   51.24-9.03  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  8,550,000    8,550,000    -     -    100  مت ار غري عاملة

  3,344,213,907    8,550,000    -     3,335,663,907    غري املباشرة  االئتمانية إعايل التسهي ت
 (  26,470,291) ( 1,478,564)   -   ( 24,991,727)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  3,317,743,616    7,071,436    -     3,310,672,180    صاف التسهي ت االئتمانية غري املباشرة 
  0.79     17.29     -     0.75      )%(  نسبة التغطية

 
  2020 األول   كانون   31كما ف    

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     احتمال الت ار    
  ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     %   

  -     -     -     -    1.17-0.05  مرتفع اجلودة االئتمانية / عاملة 
  668,807,499    -     192,718,700    476,088,799   6.96-1.62  متوسط اجلودة االئتمانية / عاملة
  1,206,002,325    -     503,211,500    702,790,825   51.24-9.03  منخفض اجلودة االئتمانية / عاملة 

  13,038,000    13,038,000    -     -    100  مت ار غري عاملة

  1,887,847,824    13,038,000    695,930,200    1,178,879,624    غري املباشرة  االئتمانية إعايل التسهي ت
 (  25,221,510) ( 4,143,824) ( 19,097,436) ( 1,980,250)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوق ة 

  1,862,626,314    8,894,176    676,832,764    1,176,899,374    املباشرة صاف التسهي ت االئتمانية غري 
  1.34     31.78     2.74     0.17      )%(  نسبة التغطية
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 : التسهي ت  مقابل للضماانت   ال ادلة القيمة توزيع (3

 :2021 األول كانون  31 ف كما  االئتمانية املباشرة التسهي ت مقابل للضماانت ال ادلة القيمة توزيع يلي فيما
  الشركات                  
  املؤسسات                       
  اجملموع      الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

  30.055.064.401    225.370.684    26.371.085.662    3.317.205.381    141.402.674  األوىل  املرحلة
  3.075.619.290    -     2.768.584.906    307.034.384    -   املرحلة الاانية 
  667.163.296     7.093.917    220.313.105    243.624.564    196.131.710  املرحلة الاالاة 

  33.797.846.987    232.464.601    29.359.983.673    3.867.864.329    337.534.384  اجملموع  
 منها
  41.458.899    -     2.492.674     366.611    38.599.614  نقدية  ضماانت 
  28.325.618.559    231.680.197    24.181.206.576    3.866.496.221    46.235.565  عقارية  ضماانت 
  63.970.869    -     63.970.869    -     -   آالت 
  157.602.621    -     -     -     157.602.621  آليات و  سيارات 
  5.209.196.039     784.404    5.112.313.554    1.001.497    95.096.584    كفاالت شخصية 

  33.797.846.987    232.464.601    29.359.983.673    3.867.864.329    337.534.384  اجملموع  

 مت إدراج قيمة الضماانت حبيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهي ت املستغلة. 
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 :2020 األول كانون  31 ف كما  االئتمانية املباشرة التسهي ت مقابل للضماانت ال ادلة القيمة توزيع يلي فيما
  الشركات                  
  املؤسسات                       
  اجملموع      الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل        

  14.988.713.679    73.022.388    12.509.428.787    2.251.482.651    154.779.853  األوىل  املرحلة
  9.811.083.554    105.513.704    9.349.128.454    346.428.532    10.012.864  املرحلة الاانية 
  1.334.396.190     8.837.267    686.472.976    394.747.992    244.337.955  املرحلة الاالاة 

  26.134.193.423    187.373.359    22.545.030.217    2.992.659.175    409.130.672  ع اجملمو  
 منها
  47.285.221    -     1.800.821     394.853    45.089.547  نقدية  ضماانت 
  20.310.649.129    185.889.841    17.038.883.580    2.988.915.880    96.959.828  عقارية  ضماانت 
  1.453.089.842    -     1.453.089.842    -     -   آالت 
  205.710.226    -     -     -     205.710.226  آليات و  سيارات 
  4.117.459.005     1.483.518    4.051.255.974    3.348.442    61.371.071    كفاالت شخصية 

  26.134.193.423    187.373.359    22.545.030.217    2.992.659.175    409.130.672  اجملموع  

 مت إدراج قيمة الضماانت حبيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهي ت املستغلة. 



 

- 91   - 

 : 2021 األول كانون  31 ف  كما  االئتمانية غري املباشرة التسهي ت  مقابل   للضماانت ال ادلة  القيمة  توزيع  يلي فيما
  الشركات                  
  اجملموع      الصغرية واملتوسطة املؤسسات       الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل        
  2.404.593.037    -     2.404.593.037    -     -     األوىل  املرحلة 
  -     -     -     -     -     املرحلة الاانية  
  8.550.000    -     8.550.000    -     -     املرحلة الاالاة  
  2.413.143.037    -     2.413.143.037    -     -     اجملموع  

 منها
  1.485.475.960    -     1.485.475.960    -     -   نقدية  ضماانت 
  7.225.000    -     7.225.000    -     -   عقارية  ضماانت 
  920.442.077    -     920.442.077    -     -   كفاالت شخصية  
  2.413.143.037    -     2.413.143.037    -     -   اجملموع  

 
 : 2020 األول كانون  31 ف  كما  االئتمانية غري املباشرة التسهي ت  مقابل   للضماانت ال ادلة  القيمة  توزيع  يلي فيما

  الشركات                  
  اجملموع      املؤسسات الصغرية واملتوسطة      الشركات الكربى      ال قارية   القروض      األفراد        
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل        
  1.130.333.754    -     1.130.333.754    -     -     األوىل  املرحلة 
  542.133.348    -     542.133.348    -     -     املرحلة الاانية  
  9.378.739    -     9.378.739    -     -     املرحلة الاالاة  
  1.681.845.841    -     1.681.845.841    -     -     اجملموع  

 منها
  916.093.717    -     916.093.717    -     -   نقدية  ضماانت 
  77.508.656    -     77.508.656    -     -   عقارية  ضماانت 
  688.243.468    -     688.243.468    -     -   كفاالت شخصية  
  1.681.845.841    -     1.681.845.841    -     -   اجملموع  

  قيمة الضماانت حبيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهي ت املستغلة.مت إدراج 
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 الديون اجملدولة: 
لوجب جدولة أصــــــولية ومت تصــــــنيفها    املرحلة الاالاةوأخرجت من  ضــــــمن املرحلة الاالاة  هي تلك الديون اليت ســــــبق وأن صــــــنفت كتســــــهي ت ائتمانية  

ــنـة املنتهيـة ف   حيـث  ضــــــــــــــمن املرحلـة الاـانيـةكـديون   إعـايل الـديون امل ـاد  يبلغ ، ف حني  2021كـانون األول   31ال يوجـد ديون جمـدولـة خ ل الســــــــــــ
 لرية سورية. 38.707.386 مبلغاً وقدره 2020 األول كانون  31جدولتها خ ل السنة املنتهية ف 

 الديون امل اد هيكلتها: 
يقصــــــــد إبعادة اهليكلة إعادة ترتيب وضــــــــع التســــــــهي ت االئتمانية من حيث ت ديل األقســــــــاط أو إطالة عمر التســــــــهي ت االئتمانية أو أتجيل ب ض  

  كانون  31لســـنة املنتهية ف  خ ل اهيكلتها  إعايل الديون امل اد  يبلغ  حيث    ضـــمن املرحلة الاانيةاألقســـاط أو متديد فرتة الســـماح ومت تصـــنيفها كديون  
 . ( 2020  األول  كانون  31ف    خ ل السنة املنتهيةلرية سورية    12.054.721.161مقابل  )  لرية سورية  128.572.027مبلغاً وقدره    2021  األول

 : اجلغراف  الرتكز (4

 :يلي كما  اجلغراف التوزيع حسب االئتمانية الت رضات ف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 الشرق   دول       
  اجملموع    أورواب    األخرى   األوسط      سورية   داخل   
  .   . ل    .   . ل    .   . ل    .   . ل    
  115.425.951.961  -   -   115.425.951.961 املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
  181.263.686.275  1.023.672.624  174.869.746.429  5.370.267.222 مصارف  لدى أرصدة

  374.957.819  -   -   374.957.819 مصارف  لدى إيداعات
  : املباشرة االئتمانية التسهي ت صاف
  4.634.578.212  -   -   4.634.578.212   لألفراد 
  4.369.952.641  -   -   4.369.952.641 ال قارية  القروض 
  30.730.013.210  -   -   30.730.013.210 الكربى  الشركات 
  224.930.112  -   -   224.930.112 واملتوسطة  الصغرية املؤسسات 

  455.509.109  -   -   455.509.109 أخرى موجودات
  17.544.576.054  -   -   17.544.576.054 املركزي سورية مصرف لدى جممدة ودي ة

  355.024.155.393  1.023.672.624  174.869.746.429  179.130.736.340 2021 اإلعايل

  232.203.333.424  463.151.077  145.981.776.902  85.758.405.445 2020 اإلعايل
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 ( كما يلي: 9اجلغراف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع امل يار الدويل للتقارير املالية رقم )تتوزع الت رضات االئتمانية حسب التوزيع 
  0212  األول  كانون   31كما ف      

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     / املرحلة   املنطقة اجلغرافية  
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  179.130.736.340    122.063.615    3.097.831.085    175.910.841.640  سوريةداخل 

  174.869.746.429    -     174.787.824.566    81.921.863  دول الشرق األوسط األخرى 
  1.023.672.624    -     -     1.023.672.624  أورواب 

  355.024.155.393    122.063.615    177.885.655.651    177.016.436.127   اإلعايل 
 

  2020  األول  كانون   31كما ف      
  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     / املرحلة   املنطقة اجلغرافية  

 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  85.758.405.445    301.405.887    9.902.822.015    75.554.177.543  سوريةداخل 

  145.981.776.902    -     145.940.815.970    40.960.932  دول الشرق األوسط األخرى 
  463.151.077    -     83.609.782    379.541.295  أورواب 

  232.203.333.424    301.405.887    155.927.247.767    75.974.679.770   اإلعايل 
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 االقتصادي: الرتكز حسب القطاع  

 الرتكز حسب القطاع االقتصادي: 
 حسب القطاع االقتصادي: 2021 األول كانون  31يوضح اجلدول التايل الرتكز ف الت رضات االئتمانية كما ف 

  اجملموع    خدمات أفراد و    زراعة    عقارات    جتارة     صناعة    مايل    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

  115.425.951.961  -    -    -    -    -   115.425.951.961 لدى مصرف سورية املركزي   أرصدة
  181.263.686.275  -    -    -    -    -   181.263.686.275 لدى مصارف    أرصدة

  374.957.819  -    -    -    -    -    374.957.819 إيداعات لدى مصارف 
  39.959.474.175  14.225.928.929  2.032.091.042  506.606.901  14.324.181.428  8.870.665.875  -   املباشرة ئتمانية  صاف التسهي ت اال 

  455.509.109  193.212.315  16.207.695   3.157.627  74.830.341  132.924.076  35.177.055 موجودات أخرى 
  17.544.576.054  -    -    -    -    -    17.544.576.054 ي ودي ة جممدة لدى مصرف سورية املركز 

  355.024.155.393  14.419.141.244  2.048.298.737  509.764.528  14.399.011.769  9.003.589.951 314.644.349.164 2120  األول  كانون  31الرصيد كما ف  

  232.203.333.424  9.504.376.567  197.117.114  617.843.297  7.718.203.000  5710.552.878.9 203.612.914.489 2020  األول  كانون  31الرصيد كما ف  
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 ( كما يلي: 9االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع امل يار الدويل للتقارير املالية رقم ) تتوزع الت رضات 
  2021  األول  كانون   31كما ف      

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     القطاع االقتصادي / املرحلة   
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  314.644.349.164    -    174.787.824.592   139.856.524.572   مايل 

  9.003.589.951    7.291.917    2.309.125.065    6.687.172.969   صناعة 
  14.399.011.769    -     215.636.453    14.183.375.316   جتارة

  509.764.528    -     99.740.110    410.024.418   عقارات 
  2.048.298.737    -     -     2.048.298.737   زراعة 

  14.419.141.244    114.771.699    473.329.457    13.831.040.088  أفراد وخدمات 
  355.024.155.393    122.063.616  177.885.655.677   0177.016.436.10   اإلعايل 

 
  2020  األول  كانون   31كما ف      

  اجملموع      املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية      األوىل   املرحلة     القطاع االقتصادي / املرحلة   
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     
  203.612.914.489    -    146.024.425.753    57.588.488.736   مايل 

  10.552.878.957    51.864.682    3.963.997.426    6.537.016.849   صناعة 
  7.718.203.000     34.161    4.725.859.809    2.992.309.030   جتارة

  617.843.297    -     200.754.647    417.088.650   عقارات 
  197.117.114    -     -     197.117.114   زراعة 

  9.504.376.567    249.507.044    1.012.210.132    2.659.3918.24  أفراد وخدمات 
  232.203.333.424    301.405.887   155.927.247.767    75.974.679.770   اإلعايل 
 

 :قخماطر السو 

خماطر السوق بشكل رئيسي كً  من خماطر أس ار الفائدة وخماطر ال م ت، حيث تتم متاب ة خماطر السوق بشكل يومي من خ ل التأكد من    تتضمن
ب الفوائد  . تنتج خماطر السوق من احتمال التغري ف نسوالقوانني واألنظمة النافذة  والسياسات واإلجرا ات احملددة من قبل جملس اإلدارة  ابلسقوف االلتزام  

 إخل. ... وف أس ار السلع وأس ار صرف ال م ت األجنبية واملوجودات املالية 
  ني اثن ئدة بنسبة  يقوم البنك بصورة دورية بتقييم خماطر أس ار الفائدة لكل عملة من ال م ت الرئيسية ف حمفظت  من خ ل دراسة أتثري تغري م دالت الفا 

االقتصادية. كما يقوم البنك بتقييم خماطر أس ار صرف ال م ت األجنبية من خ ل مراقبة مستمرة لوض يت  الصافية    متهاوقي ابملائة على عوائد هذه امل دالت  
 . املقبولةاملستوايت  ضمن   ئهاواإلعالية من ال م ت األجنبية، وحيرص على املتاب ة اليومية لوض ية ال م ت األجنبية املتداول هبا مع التشديد على إبقا 

يتم  إدارة خماطر السوق هو اإلبقا  على مستوى م تدل من الت رض للمخاطر اليت هلا نتائج سلبية على أرابح البنك أو قيمت  االقتصادية، حيث   أهدافأهم 
 إجرا  سلسة من اختبار اجلهد واليت تسمح بتقدير حوم املخاطر اليت قد يت رض هلا البنك ف حال: 

 ارتفاعاً أو هبوطاً خ ل فرتة زمنية حمددة وأثرها على تقييم مراكز القطع املوجودة تقلبات أس ار الصرف .1
   تذبذب أس ار الفائدة ف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خ ل فرتة زمنية حمددة. .2
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 : الفائدة   أس ار   خماطر 
املصــــرف أو على قيمة األدوات املالية، يت رض املصــــرف ملخاطر أســــ ار  تنوم خماطر أســــ ار الفائدة عن احتمال أتثري التغريات ف أســــ ار الفائدة على أرابح  

الفوائد ف فرتة   الفائدة نتيوة ل دم توافق أو لوجود فووات كبرية ف مبالغ املوجودات واملطلوابت حســـــــــــب اآلجال الزمنية املت ددة أو إعادة مراج ة أســـــــــــ ار
مراج ة أســـــــــ ار الفوائد على املوجودات واملطلوابت وحتديد ســـــــــقوف حلوم اخلســـــــــائر الناعة عن زمنية م ينة ويقوم املصـــــــــرف إبدارة هذه املخاطر عن طريق  

 احتمال تغري أس ار الفوائد.

  املوجودات  اســـــــــــــتحقاقات  ف  الفووات  دراســـــــــــــة  ويتم  الدورية  اجتماعاهتا  خ ل  من  الفائدة  أســـــــــــــ ار  خماطر  بدراســـــــــــــة  واملطلوابت  إدارة املوجودات  جلنة  تقوم
 .األمر لزمإذا  التحوط اسرتاتيويات وتطبيق عليها املوافق ابحلدود ومقارنتها واملتوق ة السائدة الفائدة أبس ار أتثرها ىومد واملطلوابت
 %2 الفائدة س ر ف للتغري الفائدة أس ار ملخاطر الكمي الوصف

 %2 الزايدة أثر
  2021  األول  كانون   31  
      األثر على الربح            
  حقوق امللكية   األثر على      قبل الضريبة      الرتاكمية   الفووة     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
  2,120,593,866    2,827,458,488    141,372,924,414   أمريكي  دوالر  
 (  30,480,092) (  40,640,123) (  2,032,006,133)   يورو 
 (   89.443) (   119.257) (  5.962.860)  اسرتلير  جني   
 (   12,849) (   17,132) (   856,612)  سويسري  فرنك  
 (  367,226,436) (  489,635,248) (  24,481,762,423)   لرية سورية  
 (   32,781) (   43,708) (  2,185,394)  أخرى   عم ت 

 
 %2 النقص أثر

  2021  األول  كانون   31  
     األثر على الربح            
  األثر على حقوق امللكية      قبل الضريبة      الرتاكمية   الفووة     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
 (  2,120,593,866) (  2,827,458,488)   141,372,924,414   أمريكي  دوالر  
  30,480,092    40,640,123  (  2,032,006,133)   يورو 
   89.443     119.257  (  5.962.860)  اسرتلير  جني   
   12,849     17,132  (   856,612)  سويسري  فرنك  
  367,226,436    489,635,248  (  24,481,762,423)   لرية سورية  
   32,781     43,708  (  2,185,394)  أخرى   عم ت 
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 %2 الزايدة أثر
  2020  األول  كانون   31  
      األثر على الربح            
  حقوق امللكية   األثر على      قبل الضريبة      الرتاكمية   الفووة     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
  866.190.017    1.154.920,022    57.746,001,099   أمريكي  دوالر  
 (  40.855.633) (  54.474,177) (  2.723,708,837 )    يورو 
   220.346     293.795    14.689.763   اسرتلير  جني   
    2.021     2.694     134.709    ايابين   ين 
   50.730     67.640    3.381.979   فرنك سويسري  
 (  468.220.625) (  624,294,167) (  31,214,708,329 )      سورية  لرية 
 (   32.697) (   43.596) (  2.179.805)  ال م ت األخرى  

 
 %2 النقص أثر

  2020  األول  كانون   31  
     األثر على الربح            
  األثر على حقوق امللكية      قبل الضريبة      الرتاكمية   الفووة     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
 (  866.190.017) (  1.154.920,022)   57.746,001,099   أمريكي  دوالر  
   40.855.633    54.474,177  (  2.723,708,837 )    يورو 
 (   220.346) (   293.795)   14.689.763   اسرتلير  جني   
 (   2.021) (   2.694)    134.709    ايابين   ين 
 (   50.730) (   67.640)   3.381.979   فرنك سويسري  
   468.220.625    624,294,167  (  31,214,708,329 )      سورية  لرية 
    32.697     43.596  (  2.179.805)  ال م ت األخرى  
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 : ال م ت   صرف   أس ار   خماطر 
  اإلدارة بوضع   وتقوم   ل ،   الرئيسية  ال ملة   السورية   اللرية  املصرف   ي ترب .  األجنبية   ال م ت   صرف  أس ار   ف   التغريات   بسبب  املالية   األداة  قيمة  بتذبذب   تتمال
 . احملددة املستوايت  تتواوز ال  املراكز أن  من   للتأكد  يومي  بشكل  املراكز مراقبة  يتمو  ال م ت،  ملراكز  حدود
  املتغريات   بقية  بقا   مع  الصرف   أس ار  ف  م قول   تغري  حدوث  حال  ف  اخلسائر   و أ  األرابح   صاف  على  التغريات  أثر  ملراقبة  احلساسية   حتليل   إبعداد   املصرف   يقوم
  صاف  املوجب املبلغ ميال بينما املوحد امللكية  حقوقالتغريات ف  أو   الدخل املوحد بيان   ف املتوقع االخنفاض صاف  أدانه اجلدول ف  السالب املبلغ ميال. اثبتة

 . املتوقع االرتفاع

 
 %10 ال ملة صرف س ر ف أو النقصان للزايدة ال م ت صرف أس ار خماطر

 %10 لزايدةا أثر
  2021  األول  كانون   31  
      على   األثر            
   املسامهني حقوق  إىل    املرحل   األثر      الربح قبل الضريبة      مراكز القطع     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
   13.663.559.014    13.663.559.014    136.635.590.138   قطع بنيوي  أمريكي  دوالر  
  176.845.898    235.794.530    2.357.945.295  تشغيلي دوالر أمريكي قطع   
   1.140.344    1.520.459    15.204.586    يورو 
   1.506.197    2.008.263    20.082.632   اسرتلير  جني   
 (   10.773) (   14.364) (   143.637)  سويسري  فرنك  
   972.901    1.297.201    12.972.006   أخرى   عم ت 

 
 %10 النقص أثر

  2021  األول  كانون   31  
      على   األثر            
   املسامهني   األثر املرحل إىل حقوق      الربح قبل الضريبة      مراكز القطع     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
 (  13.663.559.014) (  13.663.559.014)   136.635.590.138   قطع بنيوي  أمريكي  دوالر  
 (  176.845.898) (  235.794.530)   2.357.945.295  تشغيلي دوالر أمريكي قطع   
 (   1.140.344) (  1.520.459)   15.204.586    يورو 
 (   1.506.197) (  2.008.263)   20.082.632   اسرتلير  جني   
   10.773     14.364  (   143.637)  سويسري  فرنك  
 (   972.901) (  1.297.201)   12.972.006   أخرى   عم ت 
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 %10 لزايدةا أثر
  2020  األول  كانون   31  
      على   األثر            
   املسامهني حقوق  إىل    املرحل   األثر      الربح قبل الضريبة      مراكز القطع     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
   6.831.779.507    6.831.779.507    68.317.795.068   قطع بنيوي  أمريكي  دوالر  
  82.146.841    109.529.121    1.095.291.214  تشغيلي دوالر أمريكي قطع   
    250.277     333.702    3.337.023    يورو 
   2.084.978    2.779.971    27.799.709   اسرتلير  جني   
    11.264     15.018     150.176    ايابين   ين 
   596.376     795.168    7.951.679   سويسري  فرنك  
   1.340.255    1.787.006    17.870.061   أخرى   عم ت 

 
 %10 النقص أثر

  2020  األول  كانون   31  
      على   األثر            
   املسامهني   األثر املرحل إىل حقوق      الربح قبل الضريبة      مراكز القطع     ال ملة   
 .   . ل      .   . ل      .   . ل       
 (  6.831.779.507) (  6.831.779.507)   68.317.795.068   قطع بنيوي  أمريكي  دوالر  
 (  82.146.841) (  109.529.121)   1.095.291.214  تشغيلي دوالر أمريكي قطع   
 (   250.277) (   333.702)   3.337.023    يورو 
 (   2.084.978) (  2.779.971)   27.799.709   اسرتلير  جني   
 (   11.264) (   15.018)    150.176    ايابين   ين 
 (   596.376) (   795.168)   7.951.679   سويسري  فرنك  
 (   1.340.255) (  1.787.006)   17.870.061   أخرى   عم ت 
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  الفائدة إعادة تس ري فووة
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تس ري فرتات  على التصنيف يتم
  2021  األول   كانون   31كما ف       

  من سنة    أشهر   9 من    أشهر   6  من    أشهر   3  من    شهر   من      
  حق سنتني    سنة   حق    أشهر   9  حق    أشهر   6  حق    أشهر   3  حق      الشهر   دون   

 ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات  
  -    -    -    -    -    104,310,232,336 املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  -    -    -    -    500,000,000  217,673,185,852 مصارف   لدى  أرصدة
  -    -    -    375,000,000  -    -   مصارف   لدى  إيداعات
  8.200.074.066  2.342.263.076  2.452.881.875  1.999.412.182  2.093.353.721  679.982.666   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
  -    -    -    -    -    -   خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  -    -    -    -    -    -   اثبتة   موجودات
  -    -    -    -    -    -   ملموسة   غري   موجودات

  -    -    -    -    -    -   حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  -    -    -    -    -    -   أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  ودي ة
  8,200,074,066  2,342,263,076  2,452,881,875  2,374,412,182  2,593,353,721  322,663,400,854 املوجودات   جمموع 

   املطلوابت  
  -    -    -    -    -    19.598.049.446 صارف امل  ودائع
  -    300.500.978  172.891.268  651.401.788  6.043.249.029  190.699.595.725 الزابئن   ودائع

  -    -    -    1.200.000  -    109.272.482 نقدية   أتمينات
  -    -    -    -    -    -   متنوعة   خمصصات

  -    -    -    -    -    -   اإلجيار التزامات عقود  
  -    -    -    -    -    -   ضريبة ال  خمصص
  -    -    -    -    -    -   أخرى   مطلوابت

  -    300.500.978  172.891.268  652.601.788  6.043.249.029  210.406.917.653 املطلوابت   جمموع 
  8,200,074,066  2,041,762,098  2,279,990,607  1,721,810,394 (  3,449,895,308)  112,256,483,201 الفائدة  إعادة تس ري   فووة
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  / )يبع( الفائدة إعادة تس ري فووة
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تس ري فرتات  على التصنيف يتم
  2021  األول   كانون   31كما ف       

 ال تتأثر    أكار من    سنوات   4من    سنوات   3من    من سنتني   
  اجملموع    أبس ار الفوائد    سنوات   5   سنوات   5حق     سنوات   4حق     سنوات   3حق    

 ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات  
  133.118.046.546  28,807,814,210  -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  181.263.686.275 (  36.909.499.577)  -    -    -    -   مصارف   لدى  أرصدة
  374.957.819 (   42,181)  -    -    -    -   مصارف   لدى  إيداعات
  39.959.474.175  5,756,758,459  3.900.373.562  2.333.533.026  4.740.777.543  5.460.063.999   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
  1.070.226.208  1.070.226.208  -    -    -    -   خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  3.751.268.741  3.751.268.741  -    -    -    -   اثبتة   موجودات
  248.037.021  248.037.021  -    -    -    -   ملموسة   غري   موجودات

  1.121.649.584  1.121.649.584  -    -    -    -   حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  2.031.486.199  2.031.486.199  -    -    -    -   أخرى   موجودات

  17.544.576.054  17.544.576.054  -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  ودي ة
  380.483.408.622  23.422.274.718  3.900.373.562  2.333.533.026  4.740.777.543  5.460.063.999 املوجودات   جمموع 

   املطلوابت  
  19.598.049.446  -    -    -    -    -   صارف امل  ودائع
  197.867.638.788  -    -    -    -    -   الزابئن   ودائع

  12.858.100.731  12.747.628.249  -    -    -    -   نقدية   أتمينات
  2.352.258.086  2.352.258.086  -    -    -    -   متنوعة   خمصصات

  191.843.053  191.843.053  -    -    -    -   اإلجيار التزامات عقود  
  111.894.450  111.894.450  -    -    -    -   ضريبة ال  خمصص
  4,191,387,223  4,191,387,223  -    -    -    -   أخرى   مطلوابت

  237.171.171.777  19.595.011.061  -    -    -    -   املطلوابت   جمموع 
  143.312.236.845  3.827.263.657  3.900.373.562  2.333.533.026  4.740.777.543  5.460.063.999 الفائدة  إعادة تس ري   فووة
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   الفائدة   إعادة تس ري   فووة 
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تس ري فرتات  على التصنيف يتم
  2020  األول   كانون   31كما ف       

  من سنة    أشهر   9 من    أشهر   6  من    أشهر   3  من    شهر   من      
  حق سنتني    سنة   حق    أشهر   9  حق    أشهر   6  حق    أشهر   3  حق      الشهر   دون   

 ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات  
  -    -    -    -    -    32.725.074.638 املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  -    -    -    -    1.400.939.632  153.422.984.053 مصارف   لدى  أرصدة
  -    -    -    -    -    999.981.411 مصارف   لدى  إيداعات
  5,311,006,641  1,360,318,141  1,494,911,319  1,036,014,765  1,262,036,822  443,181,187   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
  -    -    -    -    -    -   خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  -    -    -    -    -    -   اثبتة   موجودات
  -    -    -    -    -    -   ملموسة   غري   موجودات

  -    -    -    -    -    -   حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  -    -    -    -    -    -   أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  ودي ة
  5,311,006,641  1,360,318,141  1,494,911,319  1,036,014,765  2,662,976,454  187,591,221,289 املوجودات   جمموع 

   املطلوابت  
  -    -    -    -    -    66.385.409.105 صارف امل  ودائع
  -    238.586.100  174.500.000  2.497.999.119  3.692.175.821  97.288.552.978 الزابئن   ودائع

  56.936.534  -    -    4.293.474  -    40.314.792 نقدية   أتمينات
  -    -    -    -    -    -   متنوعة   خمصصات

  -    -    -    -    -    -   اإلجيار التزامات عقود  
  -    -    -    -    -    -   ضريبة ال  خمصص
  -    -    -    -    -    -   أخرى   مطلوابت

  56,936,534  238.586.100  174.500.000  2.502,292,593  3.692.175.821  163,714,276,875 املطلوابت   جمموع 
  5,254,070,107  1,121,732,041  1,320,411,319 (  1,466,277,828) (  1,029,199,367)  23,876,944,414 الفائدة  إعادة تس ري   فووة
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  / )يبع( الفائدة إعادة تس ري فووة
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تس ري فرتات  على التصنيف يتم
  2020  األول   كانون   31كما ف       

 ال تتأثر    أكار من    سنوات   4من    سنوات   3من    من سنتني   
  اجملموع    أبس ار الفوائد    سنوات   5   سنوات   5  حق    سنوات   4حق     سنوات   3حق    

 ل. .    ل.     ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات  
  46.481.938.321  13.756.863.683  -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  154.823.923.685  -    -    -    -    -   مصارف   لدى  أرصدة
  999.981.411  -    -    -    -    -   مصارف   لدى  إيداعات
  28.416.197.868  3,785,280,381  3.513.459.773  2.653.882.383  3,160,955,193  4,395,151,263   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت  صاف

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
  510.955.581  510.955.581  -    -    -    -   خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  3.108.594.007  3.108.594.007  -    -    -    -   اثبتة   موجودات
  250.055.146  250.055.146  -    -    -    -   ملموسة   غري   موجودات

  1.215.689.511  1.215.689.511  -    -    -    -   حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  1.894.469.710  1.894.469.710  -    -    -    -   أخرى   موجودات

  8.896.660.317  8.896.660.317  -    -    -    -   املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  ودي ة
  246.598.465.557  33,418,568,336  3.513.459.773  2.653.882.383  3,160,955,193  4,395,151,263 املوجودات   جمموع 

   املطلوابت  
  66.385.409.105  -    -    -    -    -   صارف امل  ودائع
 103.891.814.018  -    -    -    -    -   الزابئن   ودائع

  1.041.208.747  939.663.947  -    -    -    -   نقدية   أتمينات
  1.339.430.942  1.339.430.942  -    -    -    -   متنوعة   خمصصات

  25.875.327  25.875.327  -    -    -    -   اإلجيار التزامات عقود  
  371.144.972  371.144.972  -    -    -    -   ضريبة ال  خمصص
  4.900.833.048  4.900.833.048  -    -    -    -   أخرى   مطلوابت

  177.955.716.159  7,576,948,236  -    -    -    -   املطلوابت   جمموع 
  68.642.749.398  25,841,620,100  3.513.459.773  2.653.882.383  3,160,955,193  4,395,151,263 الفائدة  إعادة تس ري   فووة
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 تركز املخاطر ف ال م ت األجنبية 
  2021  األول   كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عم ت    ايابين   ين    اسرتلير   جني     يورو    أمريكي   دوالر    
  .   . ل    ل. .    .   . ل    .   . ل    .   . ل    .   . ل   املوجودات  
  44.450.592.464  15.870.333  -   26.045.492  9.908.804.759  34.499.871.880 املركزي سورية مصرف  لدى وأرصدة نقد

  186.281.330.354  3.483.892.556  -   -   8.732.446.112  174.064.991.686 مصارف   لدى أرصدة
  109.628.105  -   -   -   109.628.105  -  أخرى موجودات

  17.295.831.474  -   -   -   -   17.295.831.474 املركزي سورية مصرف لدى جممدة ودي ة

  248.137.382.397  3.499.762.889  -   26.045.492  18.750.878.976  225.860.695.040 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  
  15.370.030.618  155.092.361  -   -   3.148.534.024  12.066.404.233 صارفامل ودائع
  84.877.930.374  3.331.842.159  -   5.962.860  11.578.199.910  69.961.925.445 الزابئن ودائع

  6.242.623.490  -   -   -   3.704.004.856  2.538.618.634 نقدية  أتمينات
  2.096.192.931  -   -   -   142.473.828  1.953.719.103  متنوعة خمصصات
  111.366.450  -   -   -   12.910.645  98.455.805 ضريبةال خمصص
  397.587.514  -   -   -   149.551.127  248.036.387 أخرى  مطلوابت

  109.095.731.377  3.486.934.520  -   5.962.860  18.735.674.390  86.867.159.607 املطلوابت  جمموع 

  139.041.651.020  12.828.369  -   20.082.632  15.204.586  138.993.535.433 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 



 

- 105  - 

 تركز املخاطر ف ال م ت األجنبية 
  2020  األول   كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عم ت    ايابين   ين    اسرتلير   جني     يورو    أمريكي   دوالر    
  .   . ل    ل. .    .   . ل    .   . ل    .   . ل    .   . ل   املوجودات  
  21.778.554.285  7.986.422  -   13.093.225  6.590.712.518  15.166.762.120 املركزي سورية مصرف  لدى وأرصدة نقد

  151.648.721.725  160.453.028   150.176  17.748.624  59.453.584.808  92.016.785.089 مصارف   لدى أرصدة
  175.738.719   5.769  -    25.352  85.434.669  90.272.929 أخرى موجودات

  8.647.915.737  -   -   -   -   8.647.915.737 املركزي سورية مصرف لدى جممدة ودي ة

  182.250.930.466  168.445.219   150.176  30.867.201  66.129.731.995  115.921.735.875 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  
  65.409.962.861  74.569.306  -   -   59.220.434.668  6.114.958.887 صارفامل ودائع
  45.059.080.447  68.052.111  -   3.058.860  6.736.496.547  38.251.472.929 الزابئن ودائع

  703.087.973  -   -   -   5.987.136  697.100.837 نقدية  أتمينات
  1.055.554.949  -   -   -   78.695.395  976.859.554  متنوعة خمصصات
  371.144.972   2.062  -    8.632  39.327.112  331.807.166 الضريبة خمصص
  181.904.334  -   -   -   45.454.114  136.450.220 أخرى  مطلوابت

  112.780.735.536  142.623.479  -   3.067.492  66.126.394.972  46.508.649.593 املطلوابت  جمموع 

  69.470.194.930  25.821.740   150.176  27.799.709  3.337.023  69.413.086.282 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 
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 األعمال  خماطر -
  حتمل   واليت   احمليطة  واالقتصادية   السياسية   الظروف   عن   الناجتة  األخطار   ومنها   عامة،  بصفة   املصارف   قطاع   على   تؤثر   عوامل  عدة  من   األعمال   خماطر   تنشأ 
  للتقليل   املناسبة  اإلجرا ات  واختاذ   مستمر   بشكل  املخاطر  تلك  بتقييم  إدارة املصرف  تقوم.  األعمال  نتائج  على  السلبية  املؤشرات  من  ال ديد  طياهتا  ف

 . للمصرف  املايل والوضع  األعمال نتائج  على أثرها  من اإلمكان  بقدر

 املسبق  الدفع  خماطر -
  عوامل   إن .  استحقاقها   قبل  مستحقاهتم أو    اللتزاماهتم  ال م     دفعأو    طلب  نتيوة   مالية   خسائرإىل    املصرف  ت رض  ف   تكمن   املسبق   الدفع  خماطر  إن 

  املسبق   الدفع  خماطر   أتثري  ي ترب   املصرف  فإن   وابلتايل، .  املصرف   هبا   ي مل   اليت   األسواق   ف   جوهرية  غري   هي  املسبق   الدفعإىل    تؤدي   األخرى اليت   السوق 
 . املسبق الدفع عن  تنتج  قد مقبوضة  غرامات  أية االعتبار  ب ني األخذ ب د   جوهري، غري املقبوضة  الفائدة صاف على
 : ال مل  استمرارية وخطة  الطوارئ خطة  عن حملة  -

، مت تبر خطة للطوارئ واستمرارية ال مل ملواجهة  2008أاير    5الصادر بتاريخ    4/م ن/ب391التزاماً لبادئ ابزل وقرار جملس النقد والتسليف رقم  
 ية أو املوارد البشرية كما يلي: سيناريوهات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسية ل مل اجملموعة سوا  املت لقة لكان ال مل أو التوهيزات التقن 

بديل ومؤقت، جمهز خلدمة فريق عمل رئيسي إلدارة األنشطة    فيما خيص مكان ال مل مت حتضري خطة مرنة النتقال وتشغيل إدارة اجملموعة من موقع اثنٍ  -
 احليوية للموموعة أثنا  حدوث أزمة ما. 

مني تقنيات احتياطية )برجمية وجتهيزات مادية( لضمان استمرار ال مل بنظام اجملموعة  الداعمة لل مل املصرف، فقد مت أتابلنسبة للتوهيزات التقنية   -
 مني أنظمة اتصاالت طوارئ بديلة. أفروع اجملموعة وإدارهتا إضافة لت األساسي والربط الشبكي ل

 اختيار فريق عمل رئيسي وآخر بديل، من أصحاب اخلربات والكفا ات ل نتقال وال مل من موقع إدارة استمرارية  فيما خيص املوارد البشرية، فقد مت -
 ال مل. 

 : السيولة   خماطر 
على توفري التمويل ال زم لتأدية التزاماهتا ف تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذه املخاطر يتم مراقبة السيولة  صرف  تتمال خماطر السيولة ف عدم قدرة امل

بتقدير    يقوم املصرف بشكل يومي واالعتماد على مصادر متويل متنوعة إضافة إىل إدارة املوجودات واملطلوابت بشكل حيقق نسب سيولة عالية، كما  
 ستقبلية وتوفر الضماانت املمكن تسييلها لتوفري السيولة عند احلاجة. التدفقات النقدية امل

  ذلك، إىل    ابإلضافة.  السيولة  ف   منظورة  غري  نقص  حالة  أي  ضد  كحماية  بسهولة  تسييلها  ميكن  للتسويق  عالية  قابلية  ذات   لوجودات  املصرف  حيتفظ 
  املركزي   سورية  مصرف   لدى  الزامي  واحتياطي  املصرف  رأمسال  من  %10  تساوي  املركزي  سورية  مصرف  لدى  إلزامية  ودي ة   على  ابحملافظة  املصرف  يقوم
  النقد   جملس   قرار  بناً  على   السيولة   نسبة   حساب   ومت   الطارئة و   الطبي ية  الظروف   أسا    على   السيولة   رقابة و   قيا    يتم.  الزابئن  ودائع   متوسط   من  % 5   ادل ي
 . 2009 الااين  تشرين   22 بتاريخ   الصادر 588 رقم  التسليفو 

 .  املاقلة  امليزانية  خارج  االلتزاماتو   ال م   مطلوابتإىل   املتداولة  املوجودات  صاف   لنسبة  حدود  على  املصرف حيافظ
   2021   2020  
   %    %  

 108.69   150.89  السنة  خ ل  املتوسط 
  119.87   166.59  نسبة   أعلى 
  83.84   118.93  نسبة   أقل 
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 :املوحدة املالية  البياانت بتاريخ  الت اقدي  ل ستحقاق  املتبقية  الفرتة أسا  على ( خمصومة  غري)  واملطلوابت املوجودات توزيع أدانه  اجلدول يلخص
  0212 األول   كانون  31   

   الطلب   عند   
    بدون      من   أكار   أشهر   تس ة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر   ث ثة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     من   أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    وتس ة أشهر    أشهر   وستة      أشهر   وث ثة    وشهر    أايم   مثانية   
  .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل   

 لدى  وأرصدة  نقد
  133.118.046.546  11.158.572.705  -   -   -   -   -   -   121.959.473.841 املركزي   سورية مصرف 
  181.263.686.275  -   -   -   -   -   499.972.132  1.999.923.857  178.763.790.286 مصارف  لدى أرصدة

  374.957.819  -   -   -   -   374.957.819  -   -   -  مصارف  لدى إيداعات
  39.959.474.175 ( 427.603.230)  25.281.284.011  3.424.020.950  3.589.979.971  3.615.987.338  3.102.427.600  620.411.701  752.965.834   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت صاف 

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
   1.070.226.208  1.070.226.208  -   -   -   -   -   -   -  خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  3.751.268.741  3.751.268.741  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة   موجودات
  248.037.021  248.037.021  -   -   -   -   -   -   -  ملموسة  غري موجودات

  1.121.649.584  1.121.649.584  -   -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  2.031.486.199  -   13.572.472  23.807.290  104.807.451  166.853.783  236.447.263  599.619.237  886.378.703 أخرى  موجودات

   لدى جممدة  ودي ة
  17.544.576.054  17.544.576.054  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 
  380.483.408.622  34.466.727.083  25.294.856.483  3.447.828.240  3.694.787.422  4.157.798.940  3.838.846.995  3.219.954.795  302.362.608.664 املوجودات   جمموع  

  19.598.049.446  -   -   -   -   -   -   -   19.598.049.446 صارف امل ودائع 
  197.867.638.788  -   -   300.500.977  172.891.268  651.401.788  6.043.249.030  55.475.440.655  135.224.155.070 الزابئن  ودائع 

  12.858.100.731  -   -   376.810.994  -   1.200.000  103.703.568  578.316.799  11.798.069.370 نقدية   أتمينات
  2.352.258.086  -   -   -   -   -   -   2.352.258.086  -  متنوعة  خمصصات
  191.843.053  -   22.525.601  -   82.819.990   757.634  -   -   85.739.828 اإلجيارعقود  التزامات 
  111.894.450  -   -   -   -   111.894.450  -   -   -  ضريبة ال  خمصص
  4,191,387,223  -   -   4.031.029  4.620.901  13.697.823  31.546.852  80.801.837  4,056,688,781 أخرى  مطلوابت

  237.171.171.777  -   22.525.601  681.343.000  260.332.159  778.951.695  6.178.499.450  58.486.817.377  170,762,702,495 املطلوابت   جمموع  

  143.312.236.845  34.466.727.083  25.272.330.882  2.766.485.240  3.434.455.263  3.378.847.245 ( 2.339.652.455) ( 55.266.862.582)  131.599.906.169 الصاف 
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 السرتدادها أو تسويتها: يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوق ة  
  2020 األول   كانون  31   

   الطلب   عند   
    بدون      من   أكار   أشهر   تس ة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر   ث ثة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     من   أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    وتس ة أشهر    أشهر   وستة      أشهر   وث ثة    وشهر    أايم   مثانية   
  .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل    .  . ل   

 لدى  وأرصدة  نقد
  46.481.938.321  5.838.076.163  -   -   -   -   -   -   40.643.862.158 املركزي   سورية مصرف 
  154.823.923.685  -   -   -   -   -   1.400.939.632  102.809.890.531  50.613.093.522 مصارف  لدى أرصدة

  999.981.411  -   -   -   -   -   -   -   999.981.411 مصارف  لدى إيداعات
  28.416.197.868 ( 303.438.122)  19.902.520.132  2.070.817.101  2.124.851.720  1.629.973.145  1.963.884.399  363.299.853  664.289.640   املباشرة  االئتمانية  التسهي ت صاف 

 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من 
  510.955.581  510.955.581  -   -   -   -   -   -   -  خ ل الدخل الشامل اآلخر  

  3.108.594.007  3.108.594.007  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة   موجودات
  250.055.146  250.055.146  -   -   -   -   -   -   -  ملموسة  غري موجودات

  1.215.689.511  1.215.689.511  -   -   -   -   -   -   -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  1.894.469.710  -   19.405.324  44.761.728  88.339.220  110.587.173  152.098.678  248.716.610  1.230.560.977 أخرى  موجودات

   لدى جممدة  ودي ة
  8.896.660.317  8.896.660.317  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 
  246.598.465.557  19.516.592.603  19.921.925.456  2.115.578.829  2.213.190.940  1.740.560.318  3.516.922.709  103.421.906.994  94.151.787.708 املوجودات   جمموع  

  66.385.409.105  -   -   -   -   -   -   58.252.100.000  8.133.309.105 صارف امل ودائع 
  103.891.814.018  -   -   238.586.100  174.500.000  2.497.999.119  3.692.175.821  9.122.212.921  88.166.340.057 الزابئن  ودائع 

  1.041.208.747  -   56.936.534  -   -   4.293.474  109.935.836  105.676.504  764.366.399 نقدية   أتمينات
  1.339.430.942  -   -   -   -   -   -   1.339.430.942  -  متنوعة  خمصصات

  25.875.327  -   23.283.234  -   -    730.883  -   -   1.861.210 اإلجيارالتزامات عقود  
  371.144.972  -   -   -   -   371.144.972  -   -   -  ضريبة ال  خمصص
  4.900.833.048  -    6183.95  2.738.144  4.482.186  37.173.828  36.598.669  21.026.584  14.798.629.68 أخرى  مطلوابت

  177.955.716.159  -   80.403.724  241.324.244  178.982.186  2.911.342.276  3.838.710.326  68.840.446.951  101.864.506.452 املطلوابت   جمموع  

  68.642.749.398  19.516.592.603  19.841.521.732  1.874.254.585  2.034.208.754 ( 1.170.781.958) ( 321.787.617)  34.581.460.043 ( 7.712.718.744) الصاف 
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 امليزانية   خارج   بنود 
   2021  األول  كانون   31كما ف       

  اجملموع    سنوات   5  من   أكار    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية     
  .   . ل    .   . ل    .   . ل    .   . ل     
  2.776.878  -   -   2.776.878 مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية تسهي ت سقوف
  1.391.651.983  -   -   1.391.651.983 مستغلة  غري مباشرة غري  ائتمانية تسهي ت سقوف
  3.344.213.907  -   21.600.000  3.322.613.907  لزابئن  صادرة كفاالت

  19.935.552.082  -   1.000.000.000  18.935.552.082 كفاالت صادرة ملصارف 

    23.652.594.850  1.021.600.000   -  24.674.194.850  
 
 

   2020  األول  كانون   31كما ف       
  اجملموع    سنوات   5  من   أكار    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية     
  .   . ل    .   . ل    .   . ل    .   . ل     
  7.671.948  -   -   7.671.948 مستغلة  غري  مباشرة ائتمانية تسهي ت سقوف
  886.520.501  -   -   886.520.501 مستغلة  غري مباشرة غري  ائتمانية تسهي ت سقوف
  1.887.847.824  -   33.232.338  1.854.615.486  لزابئن  صادرة كفاالت

  14.885.629.016  -   -   14.885.629.016 كفاالت صادرة ملصارف 

    17.634.436.951  33.232.338   -  17.667.669.289  
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 التشغيل   خماطر 

ندما ت وز أنظمة  متال املخاطر التشغيلية خماطر اخلسائر الناجتة عن عمليات االحتيال، ت طل األنظمة، األخطا  البشرية، وعوامل داخلية وخارجية أخرى. ع 
خسائر مادية. ال تتوقع  الرقابة عن ال مل، فإن املخاطر التشغيلية قد تسبب أضرار على مس ة اجملموعة، تنشئ متطلبات قانونية وتشري ية كما قد تسبب  
الرقابة تتضمن فصل املهام  اجملموعة إزالة كل املخاطر التشغيلية ولكن ميكنها إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتاب ة املخاطر احملتملة. إن 

  ات التدقيق الداخلي.  بفاعلية، إجرا ات التفويض واملراقبة، تدريب املوظفني وتقييم اإلجرا ات، إضافًة إىل إجرا

واملخاطر التشغيلية    يتم االعتماد على سلسلة من اإلجرا ات لنشر التوعية من خ ل التدريب املتواصل على كيفية تبليغ وتبادل امل لومات لا يت لق ابألحداث
بياانهتا ل ستفادة منها من أجل تقييم اإلجرا ات املتب ة    وابعتماد منهج ت بئة استمارات ترسل إىل قسم إدارة املخاطر التشغيلية حيث يتم جتمي ها وم اجلة 

 ف اجملموعة وحتسينها. 

التش إدارة خماطر  التقييم الذايت للمخاطر والضوابط الذي تقوم  التشغيل هو اعتماد منوذج  غيل بتحضريه  من أهم األساليب املتب ة لقيا  وختفيف خماطر 
م من خ ل هذا التقييم الذايت حتديد مستوايت املخاطر اليت تواجهها األقسام خ ل أدائها ملهامها اليومية إضافة  ابلت اون مع رؤسا  األقسام ف اجملموعة. يت

املخاطر اليت مت  إىل حتديد املسؤوليات وأتثري هكذا خماطر على القسم أو الفرع الذي يتم تقييم . يتم است مال هذا املنهج من أجل اقرتاح آليات لتخفيف  
  ال مل على م اجلتها بشكل هنائي. إن أحد أساليب ختفيف املخاطر التشغيلية أيضا هو اعتماد بوالص التأمني من اجل تغطية أنواع حمددة من حتديدها و 

ديدها والتبليغ  ية حتخماطر التشغيل، كذلك القيام بدورات تدريبية لكافة األقسام الرئيسية والفروع من اجل ت ريف اجلميع على أنواع املخاطر التشغيلية وكيف 
 عنها للقسم املختص. 

ف الصناعة املصرفية، ملتزمة  ابلنسبة ملخاطر االلتزام حترص اجملموعة ف تنفيذ كافة أعماهلا على مبادئ االمتاال الراسخة واليت تستند إىل أعلى امل ايري املهنية 
 بنصوص وروح الت ليمات لتحقيق االلتزام ابملتطلبات الرقابية.  

 
 التحليل القطاعي  - 83

 أ. م لومات عن قطاعات أعمال املصرف:

 يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خ ل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حساابت األفراد -
 حساابت املؤسسات -
 اخلزينة -
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 فيما يلي م لومات عن قطاعات أعمال املصرف: 
 كانون   31  للسنة املنتهية ف      2021 األول   كانون   31املنتهية ف  للسنة         

  2020األول      اجملموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد        
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .        

  52.551.316.329    97.321.543.788    -     77.389.629.474    4.390.877.450    15.541.036.864   إعايل الدخل التشغيلي  
  -     -     -   ( 2.437.899.276)   896.703.812    1.541.195.464   التحوي ت بني القطاعات 

 ( 7.979.037.205) ( 12.124.709.254)   -   ( 12.495.867.137)   301.959.019    69.198.864  خسائر ائتمانية متوق ةخمصص مصروف 
  44.572.279.124    85.196.834.534    -     62.455.863.061    5.589.540.281    17.151.431.192    نتائج األعمال 

 ( 4.498.950.802) ( 10.891.283.939) ( 10.891.283.939)   -     -     -   مصاريف غري موزعة على القطاعات 
  40.073.328.322    74.305.550.595  ( 10.891.283.939)   62.455.863.061    5.589.540.281    17.151.431.192   قبل الضريبة سنة ال ربح
 ( 302.640.977) ( 46.391.935) ( 46.391.935)   -     -     -     الضريبة  روفصم

   39.770.687.345    74.259.158.660  ( 10.937.675.874)   62.455.863.061    5.589.540.281    17.151.431.192    ة سنالربح صاف 
 
 األول   كانون   31كما ف       2021  األول  كانون   31كما ف         

  0202     اجملموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد        
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .        

 م لومات أخرى: 
   240.728.718.990    373.864.630.971    -     333.483.915.024    31.275.934.770    9.104.781.177    موجودات القطاع  
  5.869.746.567    6.618.777.651    6.618.777.651    -     -     -   موجودات غري موزعة على القطاعات  
  246.598.465.557    380.483.408.622    6.618.777.651    333.483.915.024    31.275.934.770    9.104.781.177   جمموع املوجودات  
   171.508.149.184    230.461.232.232    -     19.598.049.446    93.982.495.042    116.880.687.744    مطلوابت القطاع  
  6.447.566.975    6.709.939.545    6.709.939.545    -     -     -   مطلوابت غري موزعة على القطاعات  
  177.955.716.159    237.171.171.777    6.709.939.545    19.598.049.446    93.982.495.042    116.880.687.744   جمموع املطلوابت   

  1.070.572.785    1.167.653.073    1.167.653.073    -     -     -     املصاريف الرأمسالية 
 307.164.959    361.681.046    361.681.046    -     -     -    االسته كات واإلطفا ات 
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 ب. م لومات التوزيع اجلغراف:

ة ف  يبني هذا اإليضاح التوزيع اجلغراف ألعمال املصرف حيث ميار  نشاط  بشكل رئيسي من خ ل مركزه الرئيسي ف القطر وشبكة فروع  املنتشر 
   . اجلمهورية ال ربية السورية

 :الرأمسالية حسب القطاع اجلغرافإيرادات املصرف ومصاريف  موجودات و  فيما يلي توزيع
  2021  األول   كانون   31للسنة املنتهية ف    

  اجملموع    خارج سورية    داخل سورية       
  ل. .    ل. .    ل. .       

  97.321.543.788  581.967.820  96.739.575.968     إعايل الدخل التشغيلي 
  380.483.408.622 175.893.419.053  204.589.989.569     جمموع املوجودات 

  1.167.653.073  -   1.167.653.073     الرأمسالية   اريفاملص
 

  2020  األول   كانون   31للسنة املنتهية ف    
  اجملموع    خارج سورية    داخل سورية       
  ل. .    ل. .    ل. .       

  52.551.316.329  3.159.147.756  49.392.168.573     إعايل الدخل التشغيلي 
  246.598.465.557 146.444.927.979  100.153.537.578     جمموع املوجودات 

  1.070.572.785  -   1.070.572.785     الرأمسالية   اريفاملص
 
 كفاية رأ  املال  - 39
ت زم أنشطت  املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأ  املال من خ ل النسب الصادرة لوجب  افظ املصرف على رأ  مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت  حي

 مقررات ابزل الدولية واليت يتم تبنيها من خ ل مصرف سورية املركزي. 
(  4/م ن/ب253التسليف رقم )و   حسب قرار جملس النقد  %8دىن ملتطلبات كفاية رأ  املال والبالغة  يلتزم املصرف ابحملافظة على م دالت تفوق احلد األ

يراعي كافة النسب املت لقة ابلرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأ  املال    ا (، كمحسب جلنة ابزل الدولية   %8)  2007كانون الااين    24الصادر بتاريخ  
 التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات. 

 يدير املصرف هيكلية رأ  مال  وجيري ت دي ت علي  ف ضو  التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر ف أنشطت .  
 مل املصرف وبشكل  ي ، وف سبيل ذلك  صرفإن أمهية كفاية رأ  املال أتيت من كون رأ  املال مصدر أساسي ملواجهة املخاطر املت ددة اليت قد تواج  امل

قوم ابملتاب ة احلاياة لكافة املخاطر اليت قد تكتنف  ي ، و صرف مستمر على حتسني ورفع كفا ت  ف إدارة املخاطر اليت قد تواج  نشاطات وتوظيفات امل
إىل   وابإلضافة  قوم بوضع األسس الكفيلة بتخفيض الت رض هلذه املخاطر قدر اإلمكان لتونب اخلسائر اليت قد تؤثر على متانة رأ  املال، يتوظيفات ، و 

اف   مل املصرف على حتسني إجرا ات الرقابة الداخلية واالمتاال األفضل ملتطلبات اجلهات الرقابية، األمر الذي يساعد املصرف ف حتقيق أهدي ذلك  
 كفاية رأ  املال. 

 األساسية واألموال املساندة. كما هو موضح ف اجلدول أدانه يتكون رأ  املال التنظيمي من صاف األموال اخلاصة 
لت ليمات وقرارات جملس النقد والتسليف ف سورية ذات الصلة واليت تستند ف مضمو  إىل    هنا يتم قيا  املخاطر عند احتساب كفاية رأ  املال وفقاً 

ت ليمات جملس النقد والتسليف، حيث يتم    ت ليمات ومقررات جلنة ابزل، وبشكل عام يتم قيا  هذه املخاطر وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة
ب د طرح والتسليف وذلك  النقد  ت ليمات جملس  املذكورة ف  التاقيل  إن وجد ووفقاً ألوزان  االئتماين  للتصنيف  وفقاً  االئتمان  املؤوانت    قيا  خماطر 

يلية احملمولة وذلك ب د تاقيلها أبوزان التاقيل املشار إليها ف  والضماانت املقبولة، أما ابلنسبة ملخاطر السوق فتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنيب التشغ
رف من الفوائد  ت ليمات اجمللس، وأخرياً يتم قيا  املخاطر التشغيلية وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي حيث يتم أخذ متوسط ث ثة سنوات لصاف إيراد املص

  ت ليمات اجمللس. وال موالت ومن مث تاقيل الناتج أبوزان التاقيل املذكورة ف 
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 يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأ  املال: 
   األول   كانون   31كما ف       
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

 بنود رأ  املال األساسي 
   6.001.467.551    6.001.467.556  رأ  املال املكتتب ب  واملدفوع 

   723.033.122    1.321.808.674  االحتياطي القانوين 
   723.033.122    1.321.808.674  االحتياطي اخلاص 
 (  4.743.812.482)   -   حمققة خسائر مرتاكمة 

   65.577.367.064    133.895.162.133  أرابح مدورة غري حمققة 
 (  250.055.146) (   248.037.021) صاف املوجودات غري امللموسة  

  -   (   248.236.400)   األسهم واملسامهات ف املصارف واملؤسسات املاليةصاف 
 املبالغ املمنوحة إىل كبار املسامهني وأعضا  جملس اإلدارة  

  -   (   1.938.076.153)   أو املست ملة من قبلهم )أيهما أكرب( 
 (  36.932.500) (   36.932.500) موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفا  لديون مستحقة 

   67.994.100.731    140.068.964.963  األساسية األموال اخلاصة صاف 
 ساعد بنود رأ  املال امل 

 صاف األرابح غري احملققة عن املوجودات املالية من  
   180.830.511    385.994.904  منها   %50خ ل الدخل الشامل اآلخر ب د خصم  

 خمصصات لقا  اخلسائر االئتمانية املتوق ة للت رضات املصنفة 
   3.358.783.635    2.577.394.708   والاانية* األوىل ضمن املرحلتني  

   3.539.614.146    2.963.389.612  األموال اخلاصة املساعدة
   71.533.714.877    143.032.354.575  صاف األموال اخلاصة )رأ  املال التنظيمي( 

   268.702.690.771    306.187.886.300  املوجودات املرجحة ابملخاطر 
   7.236.426.135    9.027.454.690  حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 

   1.170.395.763    2.408.413.964  خماطر السوق 
   3.875.937.999    8.999.426.860  املخاطر التشغيلية 

   280.985.450.668    326.623.181.814   اجملموع
   %25.46     %43.79   نسبة كفاية رأ  املال )%( 

   %24.20     %42.88   ( %نسبة كفاية رأ  املال األساسي ) 
   %99.06     %97.74   )%(  حقوق املسامهنينسبة رأ  املال األساسي إىل إعايل 

  ة ضمن املرحلتني فاملكونة لقا  اخلسائر االئتمانية املتوق ة للت رضات املصن   ملخصصات /م ن( يتم االعرتاف اب4التسليف رقم )و لوجب قرار جملس النقد  
ها رصيد حساب  إلي  اً امل رتف هبا ضمن هذه األموال، مضاف  خصصات  والاانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتواوز قيمة املاألوىل

من املوجودات املرجحة لخاطر االئتمان احملتسبة وفقاً لت ليمات كفاية األموال    %1.25حال وجوده(، ما نسبت   ف  )   االحتياطي ال ام ملخاطر التمويل 
  اخلاصة الصافية. 
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الاامنة من قرار جملس النقد والتسليف    من ت ديل املادةوالذي تض  2014شباط    26( يريخ  4/م ن/ب1088والتسليف رقم )  النقدصدر قرار جملس  
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض    2008شباط    4( يريخ  1/م ن/ب362رقم )

 . 2007( الصادر عام  4/م ن/ب253احتساب كفاية رأ  املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم )
 
 املطلوابت و   املوجودات   استحقاقات   حتليل  - 04

 : 2021 األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوق ة  للفرتة وفقاً   واملطلوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
  اجملموع    سنة   من   أكار   سنة   لغاية   

 .   . ل    .   . ل    .   . ل   ت املوجودا  
  133.118.046.546  11.158.572.705  121.959.473.841 املركزي  سورية مصرف لدى  أرصدة و  نقد

  181.263.686.275  -   181.263.686.275 مصارف لدى   أرصدة
  374.957.819  -   374.957.819 مصارف  لدى إيداعات 
  39.959.474.175  24.853.680.781  15.105.793.394 املباشرة  االئتمانية  التسهي ت صاف

  1.070.226.208  1.070.226.208  -  موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
  3.751.268.741  3.751.268.741  -  اثبتة  موجودات
  248.037.021  248.037.021  -  ملموسة  غري موجودات

  1.121.649.584  1.121.649.584  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  2.031.486.199  13.572.472  2.017.913.727 أخرى موجودات

  17.544.576.054  17.544.576.054  -  املركزي  سورية مصرف  لدى  جممدة  ودي ة

  380.483.408.622  59.761.583.566  320.721.825.056 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  
  19.598.049.446  -   19.598.049.446 صارف امل  ودائع
  197.867.638.788  -   197.867.638.788 الزابئن   ودائع

  12.858.100.731  -   12.858.100.731 نقدية  أتمينات
  2.352.258.086  -   2.352.258.086 متنوعة  خمصصات

  191.843.053  22.525.601  169.317.452 اإلجيارالتزامات عقود 
  111.894.450  -   111.894.450 الضريبة خمصص 
  4.191.387.223  -   4.191.387.223 أخرى مطلوابت

  37.171.171.7772  22.525.601  237.148.646.176 املطلوابت  جمموع 

  143.312.236.845  59.739.057.965   83.573.178.880  الصاف 
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 : 2020 األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوق ة  للفرتة وفقاً   واملطلوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
  اجملموع    سنة   من   أكار   سنة   لغاية   

 .   . ل    .   . ل    .   . ل   ت املوجودا  
  46.481.938.321  5.838.076.163  40.643.862.158 املركزي  سورية مصرف لدى  أرصدة و  نقد

  154.823.923.685  -   154.823.923.685 مصارف لدى   أرصدة
  999.981.411  -   999.981.411 مصارف  لدى إيداعات 
  28.416.197.868  19.599.082.010  8.817.115.858 املباشرة  االئتمانية  التسهي ت صاف

  510.955.581  510.955.581  -  موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر
  3.108.594.007  3.108.594.007  -  اثبتة  موجودات
  250.055.146  250.055.146  -  ملموسة  غري موجودات

  1.215.689.511  1.215.689.511  -  حقوق استخدام األصول املستأجرة 
  1.894.469.710  19.405.324  1.875.064.386 أخرى موجودات

  8.896.660.317  8.896.660.317  -  املركزي  سورية مصرف  لدى  جممدة  ودي ة
  246.598.465.557  39.438.518.059  207.159.947.498 املوجودات  جمموع 
 املطلوابت  
  66.385.409.105  -   66.385.409.105 صارف امل  ودائع
  103.891.814.018  -   103.891.814.018 الزابئن   ودائع

  1.041.208.747  56.936.534  984.272.213 نقدية  أتمينات
  1.339.430.942  -   1.339.430.942 متنوعة  خمصصات

  25.875.327  23.283.234   2.592.093 اإلجيارالتزامات عقود 
  371.144.972  -   371.144.972 خمصص الضريبة 

  4.900.833.048   183.955  4.900.649.093 أخرى مطلوابت
  177.955.716.159  80.403.724  177.875.312.435 املطلوابت  جمموع 
  68.642.749.398  539.358.114.33   29.284.635.063  الصاف 
 
 ارتباطات والتزامات ائتمانية خارج امليزانية )قيمة إمسية(  - 14

 يتكون هذا البند مما يلي: 
   األول   كانون   31كما ف       
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

 الكفاالت امل طاة للزابئن: 
   16.220.000    14.720.000  دفع 
   1.700.427.824    3.166.343.907  حسن تنفيذ  
   171.200.000    163.150.000  أخرى 

   1.887.847.824    3.344.213.907  اجملموع
   14.885.629.016    19.935.552.082  الكفاالت الصادرة للمصارف

   7,671,948    2.776.878  سقوف تسهي ت ائتمانية مباشرة غري مستغلة 
   886.520.501    1.391.651.983  سقوف تسهي ت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة 

   24.674.194.850    17,667,669,289    
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 املقارنة   أرقام  - 24
  كما   ،2021 األول  كانون   31لسنة املنتهية ف تبويب أرصدة ا مع  لتتناسب 2020 األول كانون  31املنتهية ف  للسنة   األرصدة ب ض  بويبت  إعادة مت
 : يلي
  األثر    الرصيد ب د الت ديل    الرصيد قبل الت ديل     البيان   
  ل. .    ل. .    ل. .      

 (  99,294,560)  1,894,469,710  1,993,764,270  موجودات أخرى *  
 موجودات مالية ابلقيمة ال ادلة  *  
  99,294,560   510,955,581  411,661,021  من خ ل الدخل الشامل اآلخر   
 (   475.949)  25.875.327  25.399.378  ** التزامات عقود اإلجيار  
   475.949  4.900.833.048  4.901.308.997  ** املطلوابت األخرى  
            -  

مت إعادة تصنيف استامار املصرف ف مؤسسة ضمان خماطر القروض من املوجودات األخرى إىل املوجودات املالية ابلقيمة ال ادلة من خ ل   *
 استكمال سداد مسامهة املصرف ف املؤسسة.  2021الدخل الشامل اآلخر، حيث أن  مت خ ل الربع الاالث من ال ام 

 الفوائد املستحقة على التزامات عقود اإلجيار من املطلوابت األخرى إىل التزامات عقود اإلجيار. مت إعادة تصنيف  ** 

 ان التدفقات النقدية بي  - 34

 مت استانا  األنشطة غري النقدية التالية من بيان التدفقات النقدية: 
 1202  األول   كانون   31املنتهية ف    للسنة 
لرية سورية ف بند "حقوق استخدام األصول املستأجرة" مقابل نفس الزايدة ف بند "التزامات عقود اإلجيار" كون  ميال    248,487,862زايدة لبلغ    -

 تدفقات غري نقدية. 

 2020  األول   كانون   31املنتهية ف    للسنة 
 مدورة حمققة" كون  ميال تدفقات غري نقدية.  ح النقص ف بند "أرابلرية سورية ف بند "رأ  املال" مقابل نفس   276,966,800زايدة لبلغ  -

" كون  ميال    اإلجيار عقود    ت لرية سورية ف بند "حق استخدام األصول املستأجرة" مقابل نفس الزايدة ف بند "التزاما  781.750.000زايدة لبلغ   -
 تدفقات غري نقدية. 

 "خمصصات متنوعة" مقابل نفس النقص ف بند "موجودات أخرى "كون  ميال تدفقات غري نقدية. لرية سورية ف بند    495.994.400نقص لبلغ   -
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 COVID)-(19 أثر انتشار فريو  كوروان  - 44

أدى حلدوث  و   عرب مناطق جغرافية خمتلفة على مستوى ال امل، مما تسبب ف ت طيل األنشطة التوارية واالقتصادية،   (COVID-19)كوروان    انتشر فريو 
 حالة من عدم اليقني ف بيئة االقتصاد ال املي. 

اابت احملتملة اليت قد يتسبب  يراقب املصرف الوضع عن كاب وقد قام بتف يل خطت  الستمرارية األعمال وممارسات إدارة املخاطر األخرى إلدارة االضطر 
 على أعمال املصرف وعمليات  وأدائ  املايل.  ( COVID-19فيها تفشي فريو  كوروان )

ليت حيتمل أتثرها.  قامت اإلدارة بتقييم أتثري اجلائحة عند حتديد الزايدة الكبرية ف خماطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدين القيمة للمخاطر ف القطاعات ا 
ريخ إعداد  ي  وجدت اإلدارة أن  مل يكن هناأل أتثري جوهري على الت رضات االئتمانية واالعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوق ة وخمصصاهتا لغاية يوبناً  عل 

 . 2021 كانون األول   31والسنة املنتهية ف  2020 كانون األول   31للسنة املنتهية ف  املوحدة  البياانت املالية

والت اميم والكتب املت لقة ب ، قام املصرف وب د إع م    2020آذار    26/م ن بتاريخ  25ألحكام القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف رقم  التزاماً  
ة ث ثة  كلياً او جزئياً ملد(  COVID-19ال م   ب دة وسائل، بتأجيل كافة األقساط املستحقة لتسهي ت ال م   املتأثرين من انتشار فريو  كوروان ) 

نية فقط وب د  أشهر من استحقاقها األصلي وملرة واحدة فقط، وذلك لل م   الراغبني ابالستفادة من هذا القرار واملصنفني ضمن املرحلتني األوىل والاا 
ف االئتماين الداخلي واملرحلة  دراسة تدفقاهتم النقدية. ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األقساط هيكلة أو جدولة وبذلك مت احلفاظ على كل من التصني

رد ابلقرار  اليت كان قد صنف هبا ال ميل، كما مت احلفاظ على املخصصات احملتوزة بغض النظر عن أتجيل األقساط املستحقة. والتزم املصرف كذلك لا و 
 خري. املذكور بتقاضي الفوائد الت اقدية فقط على مدة التأجيل دون فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد أت 

للفرتة  هام  أثر  يتبني وجود  ومل  التسليف  الف لي على حمفظة  الفائدة  م دل  وت دي ت  على  القرار  الدف ات موضوع  أثر أتجيل  دراسة  احلالية    كما مت 
كل أساسي بس ر  واملستقبلية، حيث أن م دل الفائدة الف لي ي رب عن س ر الفائدة السنوي مع أخذ ال امل الرتاكمي ب ني االعتبار وهو مرتبط بش

 الفائدة االمسي وعدد الدف ات السنوية، األمر الذي طرأ علي  تغيري بشكل جزئي ولفرتات قصرية نسبياً. 
 

 األحداث ال حقة  - 45
صادر عن مديرية مالية دمشق /مديرية    بضريبة الرواتب واألجور تبلغ املصرف تكليف مؤقت    2022نيسان    28وبتاريخ    ، الحقاً لتاريخ البياانت املالية 

والبالغ جمموعها    2020ولغاية    2013عن األعوام من  الرواتب واألجور متضمنة تكليف املصرف بتسديد فروقات الضريبة عن دخل الرواتب واألجور  
برفع دعوى للقضا  املختص  يها وقامت  حيث حتفظت إدارة املصرف على إخبارات التكليف وما ورد ف،  لرية سورية  951,865,880 مع الغرامات مبلغ 

 . 2022أاير  12بتاريخ 

 
 الدعاوى القضائية  - 64

تقوم ابختاذ كل ما يلزم لتحصيل أموال املصرف حبيث    صرفي ترب التقاضي من األمور الشائ ة لدى القطاع املصرف نظراً لطبي ة عمل ، حيث أن إدارة امل
حل تفاوضي، وعلي  فإن املصرف قد أقام ال ديد من  إىل    القضا  ضرورة تستدعيها ب ض احلاالت اليت استنفذت فيها إجرا ات التوصل إىل    يكون اللوو 

قام ب ض املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسباب خمتلفة، وف  الدعاوى القضائية على ب ض املدينني هبدف حتصيل الديون املت ارة. من جهة أخرى  
زمة من أجل  ك  احلالتني فإن  لدى املصرف جمموعة من اإلجرا ات يتم إتباعها لتقييم هذه القضااي، حيث يتم طلب االستشارات الفنية والقانونية ال 

. برأي اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف لن يكون هلا  املايل   بيان الوضع  زمة علىتبيان احتمالية وجود خسائر من عدم  وابلتايل إجرا  الت دي ت ال
 . 2021 األول كانون  31 املالية املوحدة كما ف البياانت أي أثر على 


