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 كبنات عن المعلوم 1

 
 مجلس رئاسة قرار بموجب لها الترخيص تم عامة سورية مغفلة مساهمة شركة هو" البنك" ع.س.م.شوالخليج  سورية بنك إن

ل أ الصادر  /105، وقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 2006 نيسان 13 بتاريخ الصادر) و.م32/ ( رقم الوزراء
 القانون ألحكام وتخضع، 2006تشرين الثاني لعام  21بتاريخ  14765مسجل بالسجل التجاري رقم  ،2007شباط  10بتاريخ 

 33 رقم التجارة وقانون ،التنفيذية وتعليماته 2001 لعام 28 رقم بقانون النقد األساسي والقانون الخاص 2002 لعام 23 رقم
 .2007شباط  10تاريخ  14تم تسجيل البنك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف تحت رقم . 2007لعام

 

 .الجمهورية العربية السورية -أيار 29 شارع  -دمشقفي  عنواناً رئيسياً مسجالً له البنك اتخذ
 
 

 ليرة 500 اسمية بقيمة سهم 3,000,000 على موزع سورية ليرة 1,500,000,000 قدره برأسمال البنك تأسس
 16 بتاريخ ليصل المال رأس زيادة تم وقد 2007حزيران  13وبدأ بممارسة نشاطه البنكي بتاريخ . الواحد للسهم سورية
 للسهم سورية ليرة 500 اسمية بقيمة سهم 6,000,000 على موزع سورية ليرة 3,000,000,000 إلى  2007 أيلول

 .2010آب  15إدراج أسهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ ، وقد تم الواحد
 

 لتصبح البنك أسهم تجزئة على الموافقة تمت ،2011 نيسان 26 بتاريخ للمساهمين العادية غير العامة الهيئة اجتماع خالل
 27 تاريخ 1883 رقم قتصاداال وزارة قرار بموجب وذلك الواحد للسهم سورية ليرة 100 بقيمة سهم 30,000,000

 .2011 حزيران
 

آذار  19بتاريخ  المنعقد العادية غير العامة الهيئة اجتماع في المساهمين قبل من البنك رأسمال زيادة على الموافقة تمت
 .سورية ليرة 10,000,000,000 البنك رأسمال ليصبح سورية ليرة 7,000,000,000بمبلغ  2015

 
 سورية ليرة  10,000,000,000عنه  البنك المكتتب به والمدفوع والمصرح رأسمال بلغ ،2021كانون األول  31في  كما

 .للسهم سورية ليرة 100 قدرها اسمية بقيمة سهم مليون 100إلى  مقسم
 

كما تبلغ حصة كل من شركة الفتوح وبنك الخليج  المدفوع، رأسمال البنكمن % 21.7تمتلك شركة الخليج المتحد ما نسبته 
 .2021كانون األول  31على التوالي وذلك وفقاً للبيانات بتاريخ % 9.3 ،%11المتحد ما نسبته 

 

خالل مركزه الرئيسي في دمشق وفروعه داخل الجمهورية البنك بممارسة أنشطته وتقديم خدماته المصرفية والمالية من  يقوم
موزعة في مدينة دمشق وريفها ومحافظات  2021كانون األول  31فرعاً مرخصاً كما في  11العربية السورية البالغ عددها 

 .حلب وطرطوس وحماه وحمص ودير الزور والالذقية
 

مصرف سورية المركزي منذ عام  موافقة في التل وحمص ودير الزور بعدلقد تم إيقاف العمل مؤقتاً في ثالثة فروع للبنك الكائنة 
 .الثالثة سارية الفروع ال تزال رخصة. 2016، وتم تسليم مقر فرع دير الزور خالل العام 2012

 
 الموافقة على البيانات المالية 

 
 .2022 آذار 09بتاريخ مجلس إدارة البنك  من قبل 2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في تم إقرار البيانات المالية 

 
 والسياسات المحاسبية الهامةالبيانات المالية أسس إعداد  2
 

 أسس إعداد البيانات المالية   2.1
تم عرض البيانات والتسليف،  النقد مجلس وقرارات وتفسيراتها للمعايير الدولية إلعداد التقارير وفقاً  المالية البيانات إعداد تم

 .للبنك بالليرة السورية التي تعتبر العملة التشغيلية وفق القوانين النافذةالمالية 
 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقاً  المالية البيانات إعداد تم
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 )تتمة( والسياسات المحاسبية الهامةالبيانات المالية أسس إعداد  2

 

 2021كانون الثاني  01نافذة للتطبيق في  –المعايير والتعديالت الجديدة      2.2
ولجنة ) IASB(تم اتباع جميع المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الواردة أدناه والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 31التابعة للمجلس والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ) IFRIC(إعداد التقارير المالية تفسير 
، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم للبنكفي إعداد القوائم المالية  2020كانون األول 

 .ة، علماً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت والترتيبات المستقبليةالمالية للسنة والسنوات السابق
 

 :19-امتيازات اإليجار المتعلقة بمرض كوفيد- )16(التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاالً متنوعة، بما في . للمستأجرين، تم منح امتيازات إيجار )19-كوفيد (لجائحة فيروس كورونا نتيجةً 

إلعداد نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي  ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار،
كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس  ما إذا الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد) 16( لتقارير المالية رقما

يجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك ستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليمكن للم. يجارهو تعديل لعقد اإل 19كوفيد
التي  )اتالفتر( في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة. اإليجارتعديالت على عقد 

 .يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات
التي تطبق هذه االمتيازات العملية اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة العقود التي تم تطبيقها عليها وكذلك  البنوكيجب على 

 .المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة الناشئة عن االمتيازات اإليجارية
ومدد . قبله أو 2021حزيران  30انت مستحقة في صل محدوداً للتخفيض في مدفوعات اإليجار التي كاء في األكان اإلعف

 .2022حزيران  30المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الحقاً هذا التاريخ حتى 
جميع عقود اإليجار ذات إذا طبق المستأجر االمتياز السابق، فيجب عليه االستمرار في تطبيقها لنهاية التمديد، وذلك على 

التعديالت األصلية الصادرة سابقاً على امتيازات ) المستأجر( البنكطبق يا إذا لم الخصائص المتشابهة والظروف المماثلة، أم
 .2021اإليجار المؤهلة، فال يسمح بتطبيق االمتياز في تعديل 

التطبيق الفعلي المتيازات اإليجار المحددة ) أو عدم(تطبيق ومع ذلك، إذا لم يكن المستأجر قد وضع بعد سياسة محاسبية بشأن 
 .باالستثناء السابق، فال يزال خيار التطبيق متاح

 
، )7(، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المرحلة الثانية من - )16(والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 4( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 :إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة

والمعيار  ،)9(رقم  لتقارير الماليةإلعداد ا، أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي 2020في آب 
لمعالجة المشكالت التي نشأت أثناء  )16(رقم لتقارير المالية عداد ا، والمعيار الدولي إل)7(رقم لتقارير المالية إلعداد االدولي 

 .إصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة
 :ما يلي الثانيةتوفر تعديالت المرحلة 

يعتبر  ،)لتزامات اإليجارابما في ذلك (والمطلوبات المالية عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  •
 Interbank Offered)المعدل المعياري لسعر الفائدة  التعديل التغييرات الضرورية كنتيجة مباشرة إلصالح

Rate) IBOR  تؤدي إلى ربح أو خسارة فورية في بيان الدخل االقتصادية، ولنوالتي تعتبر متعادلة من الناحية. 
عفاءات بحسابات تتعلق اإل. المعياري لسعر الفائدةعفاءات فيما يتعلق بإصالح المعدل توفر هذه التعديالت بعض اإل •

. في إنهاء محاسبة التحوط التحوط ويتمثل تأثيرها في أن إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك يجب أال يتسبب عموماً 
وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات . ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية تحوط في بيان الدخل

الجهات المتأثرة إلى  تحتاج .الصناعاتفي جميع  البنوكعفاءات ستؤثر على ، فإن اإلIBORالتي تنطوي على عقود 
وكيفية إدارة  ،البنكتعرض له يالذي  IBORاإلفصاح عن معلومات حول طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح 

في إكمال االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة وكيفية إدارته لهذا  البنك هوالتقدم الذي أحرز المخاطر،لتلك  البنك
 .االنتقال

 
 صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد –المعايير والتعديالت الجديدة     2.3

، والتي للبنكُنشير فيما يلي إلى المعايير والتفسيرات التي صدرت، لكن لم يسر مفعولها بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية 
 :عندما تصبح سارية المفعول للبنكال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية 

 
، تاريخ العائدات قبل بدء االستخدام الفعلي: والمنشآت والمعدات الممتلكات-) 16(الدولي رقم المحاسبة التعديالت على معيار 

الخاص بالممتلكات والمنشآت  )16(رقم معيار المحاسبة الدولي ضمن التعديالت على . 2022كانون الثاني  01: السريان
يحظر على المنشأة أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي عائدات مستلمة من بيع  والمعدات،

والمعدات بأن تقييم جاهزية الممتلكات  اً كما يوضح أيض. لالستخدام المقصودالبنود المنتجة أثناء قيام المنشأة بإعداد األصل 
أن تفصح بشكل منفصل عن مبالغ  البنوككما يجب على  .ني دون أي صلة لألداء الماليالتق/تقتصر على األداء الفني لالستخدام

 .للبنوكالعائدات والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجة والتي ال تعتبر من مخرجات األنشطة العادية 
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 )تتمة(والسياسات المحاسبية الهامة البيانات المالية أسس إعداد  2

 )تتمة( صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد –المعايير والتعديالت الجديدة     2.3

كانون  01: ، تاريخ السريانباإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -) 3(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ع إلى دمج األعمال لتحديث المراج )3(التقارير المالية رقم  إلعدادتم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي . 2022الثاني 

المالية وإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معيار المحاسبة  اإلطار المفاهيمي للتقارير
أنه ال ينبغي  اً د التعديالت أيضتؤك. الرسوم 21ر المخصصات وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة والتفسي )37(رقم الدولي 

 .االعتراف بالموجودات الطارئة في تاريخ االستحواذ
 

كانون الثاني  01: العقود المثقلة بااللتزامات، تاريخ السريان- )37(تكاليف تنفيذ تعديالت العقد لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ن التكاليف المباشرة للوفاء بالعقد تشمل كالً من التكاليف أ )37(رقم توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي . 2022

قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المثقل . التراكمية للوفاء بالعقد وتخصيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود
 .بأي خسارة انخفاض حدثت على األصول المستخدمة في تنفيذ العقد البنكيعترف بااللتزامات، 

 
تم االنتهاء من . 2022كانون الثاني  01: ، تاريخ السريان - 20182020 الدوليةالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة 

 : 2020التحسينات التالية في أيار 
إللغاء  %10يوضح الرسوم التي يجب تضمينها في اختبار  - )9( رقم لتقارير الماليةإلعداد االمعيار الدولي  -األدوات المالية 

 .االلتزامات المالية

إلزالة الرسم التوضيحي  13تعديل المثال التوضيحي  - عقود اإليجار - )16(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .للمدفوعات من المؤجر فيما يتعلق بتحسينات عقود اإليجار، إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإليجار

التي قامت  ح للشركاتيسم – ألول مرة لمعايير التقارير المالية الدولية )1( رقم لتقارير الماليةإلعداد ااعتماد المعيار الدولي 
بالمبالغ الدفترية المسجلة في دفاتر الشركة األم لقياس أي فروق تراكمية في الترجمة باستخدام المبالغ  مطاليبهاوبقياس أصولها 

على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي حصلت على نفس  اً ق التعديل أيضسينطب. الشركة األمالمبلغ عنها من قبل 
 .)1( رقم لتقارير الماليةا إلعداد اإلعفاء من المعيار الدولي

 
 01: تاريخ السريان ،)1(تصنيف المطلوبات على أنها تعديالت متداولة أو غير متداولة على معيار المحاسبة الدولي رقم 

عرض ) 1(التعديالت المحدودة على معيار المحاسبة الدولي رقم ). 2022مؤجل من كانون الثاني ( 2023كانون الثاني 
على الحقوق الموجودة في نهاية  اً اولة أو غير متداولة، اعتمادالمطاليب تصنف على أنها متد/البيانات المالية توضح أن االلتزامات

على سبيل المثال، استالم تنازل أو (أو األحداث بعد تاريخ التقرير  البنك يتأثر التصنيف بتوقعات ال. فترة إعداد البيانات المالية
 .المطاليب/عندما يشير إلى تسوية التزام) 1(ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  أيضاً توضح التعديالت ). عدم ايفاء بالتعهدات

على نية اإلدارة  اً لنسبة للمنشآت التي اعتمدت سابقالمطلوبات، وخاصة با/زاماتمن الممكن أن تؤثر التعديالت على تصنيف االلت
 .لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض االلتزامات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية

السياسات المحاسبية والتغييرات ) 8(للمتطلبات العادية في معيار المحاسبة الدولي رقم  اً ت بأثر رجعي وفقويجب تطبيق التعديال
 .في التقديرات المحاسبية واألخطاء

 
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وبيان الممارسة التطبيقية للمعايير الدولية -) 1(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار 2023كانون الثاني  01: ، تاريخ السريان)2(قم إلعداد التقارير المالية ر
ليطلب من الشركات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية وليس عن سياساتها المحاسبية ) 1(المحاسبة الدولي رقم 

وهرية وتشرح كيفية تحديد متى تكون معلومات السياسة المحاسبية تحدد التعديالت ما هي معلومات السياسة المحاسبية الج. الهامة
 . جوهرية

إذا تم اإلفصاح عنها فال يجب أن تحجب . يوضحون كذلك أن معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إلى اإلفصاح
لجوهرية ال يجب أن يطغى حاسبية غير اكما توضح التعديالت بأن االفصاح عن السياسات الم. المعلومات المحاسبية الجوهرية

 .جوهرية ومهم من السياسات المفصح عنها يعلى ما ه
بتعديل بيان الممارسة التطبيقية للمعايير الدولية إلعداد التقارير  اً جلس معايير المحاسبة الدولية أيضلدعم هذه التعديالت، قام م

حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية على اإلفصاح عن السياسة إلصدار أحكام جوهرية لتوفير إرشادات ) 2(المالية رقم 
 .المحاسبية

  



 ع.س.م.بنك سورية والخليج ش
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
10 

 
 )تتمة(والسياسات المحاسبية الهامة البيانات المالية أسس إعداد  2

 )تتمة( صادرة وغير ملزمة للتطبيق بعد –المعايير والتعديالت الجديدة     2.3
 

يوضح . 2023كانون الثاني  01: تعريف التقديرات المحاسبية، تاريخ السريان - )8( رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء الطريقة التي  )8( رقم التعديل على معيار المحاسبة الدولي

 يعتبر التمييز مهماً . غييرات في التقديرات المحاسبيةيتوجب على الشركات التمييز بها بين التغييرات في السياسات المحاسبية والت
على المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى، بينما يتم  ألن التغييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها مستقبلياً 

 .حداث الماضية والحاليةتطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واأل

واحدة،  الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة - )12( رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
من " ضرائب الدخل" )12(تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم . 2023كانون الثاني  01: تاريخ السريان

الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي ينتج عنها عند االعتراف األولي مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة 
والتي تطبق عادًة على المعامالت مثل التزامات المستأجرين وإيقاف التشغيل مما سيتطلب االعتراف . الخاضعة للضريبة والخصم

 .ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافيةبموجودات 

باإلضافة إلى . يجب تطبيق التعديل على المعامالت التي حدثت في أو بعد بداية أول فترة مقارنة مدرجة ضمن البيانات المالية
والمطلوبات ) إلى الحد الذي يحتمل معه إمكانية استخدامها(ة المؤجلة يموجودات الضريباليجب على الشركات االعتراف ب ذلك،

 :الضريبية المؤجلة في بداية أقرب فترة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي
 .األصول والتزامات اإليجارحق استخدام أصول  •
 .لصلةالمماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة األصول ذات اأو استعادة المطلوبات سحب  •

حقوق يتم االعتراف بالتأثيرات المتراكمة لالعتراف بهذه التعديالت في األرباح المحتجزة أو الحساب األنسب ضمن حسابات 
 .الملكية حسب سياسة التسجيل المتبعة

يان المركز المسجلة في باإليجار كيفية حساب اآلثار الضريبية لعقود  اً لم يتناول سابق )12(إن معيار المحاسبة الدولي رقم 
الشركات اآلثار الضريبية المؤجلة لهذه العقود، لذلك من الممكن أال يكون  أدرجت بعضالمالي، سواء موجودات أو التزامات وقد 
 .هناك أثر لهذا التعديل على بياناتها المالية

بيع أو المساهمة في - )28(ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )10(التقارير المالية رقم  إلعدادتعديالت على المعيار الدولي 
اعتمد مجلس معايير المحاسبة . غير محدد: ، تاريخ السريانالمشتركالزميلة أو المشروع /األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة

) 28(لمحاسبة الدولي رقم ومعيار ا )10(التقارير المالية رقم  إلعدادالدولية تعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي 
 .االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

يؤكدون أن . تتضمن التعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو المساهمات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو المشاريع المشتركة
باعة أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت األصول غير النقدية الم

 ).دمج األعمال )3( رقم على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية( اً تجاري نشاطاً 

فسوف يعترف المستثمر بالمكاسب أو الخسارة الكاملة على أصول البيع أو  تجارياً، اً ما تشكل األصول غير النقدية نشاطعند
إذا كانت األصول ال تتوافق مع تعريف النشاط التجاري، فإن المستثمر يعترف بالربح أو الخسارة فقط في حدود . المساهمة

 .تقبليتسري التعديالت بأثر مس. حصص المستثمر اآلخر في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك
قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرجاء تاريخ تطبيق هذا التعديل حتى الوقت الذي ينتهي فيه مجلس  2015في كانون األول 

  .من مشروعه البحثي حول طريقة حقوق الملكية) IASB(معايير المحاسبة الدولية 

مع ذلك، فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد و. لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية
سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المحاسبية 

ا إذا كانت سياساتها ، سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيم2021كانون الثاني  01ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 
 .المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل

أن يتم تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منها، إال أنه من غير العملي  البنكوقع إدارة تت
اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام 

 .للبنكعلى القوائم المالية 
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 )تتمة(والسياسات المحاسبية الهامة البيانات المالية أسس إعداد  2

 أهم السياسات المحاسبية   2.4
 

 :المحاسبية الواردة أدناهوفقاً ألهم السياسات  تم إعداد البيانات المالية المرفقة
 

 العمليات بالعملة األجنبية

يتم ، والسائدة في تاريخ العمليات الصرفبالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية وذلك على أساس أسعار المنفذة يتم تحويل العمليات 
. السائدة في تاريخ التقرير الصرفس أسعار على أساالتشغيلية وهي الليرة السورية تحويل األصول وااللتزامات المالية إلى العملة 

في بداية السنة، التعديالت على  التشغيليةللبنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة للعملة  الصرفيتم احتساب مكاسب وخسائر أسعار 
في  لصرفة على أساس أسعار االمحول التشغيليةمعدل الفائدة الفعلي، التخفيضات والدفعات خالل السنة والتكلفة المخفضة للعملة 

 .نهاية السنة

العملة األجنبية إلى العملة التشغيلية على أساس أسعار بيتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 .السائدة عند تحديد القيمة العادلة الصرف

السائدة  الصرفالعملة األجنبية على أساس أسعار بيتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية والتي يتم قياسها بالقيمة التاريخية 
 .في تاريخ القيام بالعملية

األجنبية الناتجة  فروقات العملةبيان الدخل، إال أن  في للعملة التشغيلية تحويلالفروقات العملة األجنبية الناتجة عن ب يتم االعتراف
 :الدخل الشامل اآلخر من خالل بيان بنود التالية، يتم االعتراف بهاال تحويلعن 

لدخل الشامل ضمن بيان اعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة  في حال تم اختياراستثمارات حقوق الملكية  -
 .اآلخر

 .إلى الحد الذي كان فيه التحوط فعاالً عملية أجنبية في  االلتزامات المالية والمصنفة كتحوط لصافي االستثمار -

 .التحوط فعاالً  إلى الحد الذي كان فيهتحوطات التدفقات النقدية المؤهلة  -
 

 األدوات المالية  
 االعتراف والقياس األولي

 
. بهالثانوية في التاريخ الذي نشأت  لتزاماتلودائع وسندات الدين الصادرة واالوالسلف وابالقروض يقوم البنك باالعتراف األولي 

 ةالتعاقدياألحكام في اً طرف يصبح فيه البنكوهو التاريخ الذي  بتاريخ العملية، جميع األدوات المالية األخرىبينما يتم االعتراف ب
 .باألداة المالية ةالخاص
في حالة البنود المدرجة بغير القيمة العادلة من خالل األرباح  بالقيمة العادلة صل المالي أو االلتزام الماليلأل األولي ياسيتم الق

عام بشكل و. تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار األصل المالي أو االلتزام الماليالمعاملة التي  يضاف لها تكاليفووالخسائر 
 .هي سعر المعاملة ألوليعند االعتراف ا لألداة الماليةالقيمة العادلة إنَّ 
 

 وااللتزامات المالية األصول المالية فتصني
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح التكلفة المطفأة، ب: على النحو التالي كما يقاس،يتم تصنيف األصل المالي  األولي،عند االعتراف 
 .الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل أو  والخسائر

 :يةإذا استوفى الشروط التاليتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 
 .قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرلم يتم   -
 .التدفقات النقدية التعاقدية تحصيلباألصول ل االحتفاظ هدفه أعمالألصل محتفظ به ضمن نموذج ا -
مع الفائدة على المبلغ ة تساوي أصل الدين تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدي  -

 .المستحق األصلي
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 )تتمة( والسياسات المحاسبية الهامةالبيانات المالية أسس إعداد  2
 

 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  2.4
 

 )تتمة(األدوات المالية 
 

 )تتمة(وااللتزامات المالية  األصول المالية تصنيف
 

 :التاليةيتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشروط 
 .قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرلم يتم  -
بيع األصول كذلك التدفقات النقدية التعاقدية و تحصيلباألصول ل االحتفاظ هدفهألصل محتفظ به ضمن نموذج عمل ا -

 .المالية
ة تساوي ألصل الدين مع الفائدة على المبلغ تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدي  -

 .األصلي المستحق

رات الالحقة في القيمة يعرض التغي، يمكن للبنك أن يختار للمتاجرة اغير محتفظ به بأدوات حقوق ملكيةعند االعتراف األولي 
 .)فيه ةخيار ال رجع(اآلخر الدخل الشامل  ن خاللمالعادلة 

 .رباح والخسائريتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل األ
 التصنيف يفي بمتطلبات األصل المالي الذي يأخذ البنك خيار ال رجعة فيه فيما يخصقد  األولي،عند االعتراف  ذلك،باإلضافة إلى 

القيام كان  إذا األرباح والخسائر بتصنيفه بالقيمة العادلة من خاللبالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك ماثلبذلك يزيل أو يقلل بشكل كبير من عدم الت

 
 لاعمنموذج األ

ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة  على مستوى المحفظة مال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصلالهدف من نموذج األع يقوم البنك بتقييم
 :التي يتم أخذها بعين االعتبار على المعلوماتتشتمل . لإلدارة المعلوماتتقديم األعمال و

وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت ، السياسات في الممارسة العمليةآلية عمل هذه السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة و -
مدة األصول المالية  مقابلة، أو معدل فائدة معينأو الحفاظ على  التعاقدية الفوائداستراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات 

 .التي تمول تلك األصول أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع األصول لتزاماتمع مدة اال
 .بنكبالغ عنها إلى إدارة الكيفية تقييم أداء المحفظة واإل -
واستراتيجيته لكيفية ) نموذج األعمال هذا ضمنواألصول المالية المحتفظ بها (على أداء نموذج األعمال  المخاطر التي تؤثر -

 .إدارة تلك المخاطر
المدارة أو القيمة العادلة لألصول  ما إذا كان التعويض يعتمد على المثال،على سبيل (كيف يتم تعويض مديري األعمال  -

 .)التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة
فإن  ذلك،ومع . وأسباب هذه المبيعات وتوقعات نشاط المبيعات المستقبلي السابقة،وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات  تكرار -

إلدارة بنك للولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن  ال تؤخذ على حدة،المعلومات حول نشاط المبيعات 
 .ق التدفقات النقديةيتحق يةاألصول المالية وكيف

 .محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية قروض للعمالءبشكل أساسي ) تجزئة وشركات(للبنك تشمل األعمال المصرفية 
 .على المكشوف واإلقراض الشخصي غير المضمون والسحبالقروض العقارية  التجزئة من تتكون القروض في قطاع
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 )تتمة( لاعمنموذج األ
 

  والفائدة فقطتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات أصل الدين 
على أنها " الفائدة" فوتعر. األولياالعتراف  في على أنه القيمة العادلة لألصل المالي" األصل"يتم تعريف  التقييم،ألغراض هذا 

ولغيرها من مخاطر وتكاليف  زمنية،خالل فترة  غير المسدد أصل الدينمقابل للقيمة الزمنية للنقود ولمخاطر االئتمان المرتبطة ب
 . عن هامش الربح ، فضالً )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(اض األساسية اإلقر

. داةالشروط التعاقدية لألإلى  ينظر البنك، مدفوعات أصل الدين والفائدة فقطوعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 
يمكن أن يغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث  تعاقدياً  شرطاً ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت األصول المالية تتضمن 

 .ال يفي بهذا الشرط
 

 : ى إجراء التقييملد يأخذ البنك بعين االعتبار ما يلي
 .األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية -
 .ميزات الرافعة المالية -
 .والتمديدشروط الدفع المسبق  -
 .)مثل القروض بدون حق الرجوع(بالتدفقات النقدية من أصول محددة  البنكلشروط التي تحد من مطالبة ا -
 ).الفائدة ألسعارمثل إعادة الضبط الدوري (القيمة الزمنية للنقود  اعتباراتالميزات التي تعدل  -

 عمليات إعادة التصنيف

إلدارة  بنكإال في الفترة التي يطرأ فيها تغيير على نموذج أعمال ال بها،تراف األولي ال يتم إعادة تصنيف األصول المالية بعد االع
 .األصول المالية

 
 إلغاء االعتراف

 
 األصول المالية

قوم بتحويل حقوق يتنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما االعتراف باألصل المالي  يقوم البنك بإلغاء
عدم  في حاالت أو جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي لكبير تحوييتم فيها إلى حد لمعاملة ما التدفقات النقدية التعاقدية استالم 

 .أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع المخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي البنك بالتحويلقيام 
أو ( الفرق بين القيمة الدفترية لألصلفي بيان الدخل، والتي تمثل بالربح والخسارة  البنك يعترف، ماليل عند إلغاء االعتراف بأص

بما في ذلك أي أصل جديد تم (ومجموع المقابل المستلم ) القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل الذي تم استبعاده من الدفاتر
 .اآلخر االعتراف بها في الدخل الشامل أو خسارة متراكمة تم ربحوأي ) أي التزام جديد مفترض الحصول عليه ناقصاً 

ال يتم االعتراف ضمن بيان الدخل بأي ربح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يخص 
 .اآلخر لاستثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشام

 البنكالتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل  لغاء االعترافيتم االعتراف بأي مصلحة في األصول المالية المحولة المؤهلة إل
 .كأصل أو التزام منفصلباعتبارها 
يع أو إلى حد حتفظ إما بجميالمالي، ولكنه  مركزالنقل بموجبها األصول المعترف بها في بيان يفي معامالت يدخل البنك يمكن أن 

 . ال يتم استبعاد األصول المحولة الحاالت،مثل هذه  يف. منهاأو جزء  المحولةلألصول  منافعجميع المخاطر والبكبير 
يتم احتساب المعاملة كمعاملة تمويل  العائدات المتالزمة مع األصل المنقول،عند بيع األصول إلى طرف ثالث مع مقايضة إجمالي 

 .ملكية هذه األصول منافعجميع مخاطر وبحتفظ بجميع أو إلى حد كبير ي البنكمضمون مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، ألن 
حتفظ بالسيطرة على ينقلها إلى حد كبير، ويملكية أصل مالي وال  منافعبجميع مخاطر و بنكحتفظ فيها اليوفي المعامالت التي ال 

حددها مدى تعرضه للتغيرات في قيمة األصل ي، التي به باألصل إلى حد مشاركته المستمرة يواصل البنك االعترافاألصل، 
 .المحول

األصل المحول إذا كان ب عترافااليتم إلغاء . بالتزام خدمة األصول المالية المحولة مقابل رسوم بنكحتفظ اليفي بعض المعامالت، 
إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية أو  كأصل لعقد الخدمة لتزاميتم االعتراف باألصل أو اال. وفي معايير إلغاء االعترافيست

 .كانت أقل من كافية ألداء الخدمةكالتزام إذا 
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 )تتمة(إلغاء االعتراف 
 

 االلتزامات المالية
 .المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها لتزاماتاالعتراف بااليقوم البنك بإلغاء 

 
 تعديالت األصول المالية وااللتزامات المالية

 األصول المالية

كانت  ، وإذاجوهرياً  ختلف اختالفاً تبتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل  المالي يقوم البنكإذا تم تعديل شروط األصل 
في هذه . تعتبر منتهية الصالحية األصلي فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل اختالفاً جوهرياً،التدفقات النقدية مختلفة 

يتم استبعاد األصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أي تكاليف معاملة  ة،الحال
 :أي رسوم يتم استالمها كجزء من التعديل يتم احتسابها على النحو التالي. مؤهلة
يتم مؤهلة معاملة د والرسوم التي تمثل سداد تكاليف الرسوم التي تؤخذ في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجدي ●

 في القياس األولي لألصول؛تضمينها 
 .إلغاء االعترافند خرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عاألرسوم اليتم تضمين  ●

 
احتمال لزيادة عادة ما يكون التعديل  فإن الهدف من مالية،إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يكون المقترض يواجه صعوبات 

خطط لتعديل ي البنك إذا كان. إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير وليس إلى أقصى حد الشروط التعاقدية األصلية تحصيل
شطب جزء من األصل يجب  إذا كان فيمانظر أوالً ي فإنه نقدية،التدفقات المن عفاء اإلبطريقة من شأنها أن تؤدي إلى  مالياألصل ال

في مثل هذه  إلغاء االعترافعادة ال يتم استيفاء معايير ه ي ويعني أنيؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكمّ . قبل إجراء التعديل
 .الحاالت

اد األصل المالي، استبع إذا لم ينتج عن تعديل األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عترف بالتعديل يباستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل و لألصل المالي القيمة الدفترية اإلجماليةحساب  أوالً  البنك يعيدفإن 

 .في الربح أو الخسارة تعديل كربح أو خسارةالناتج 
 الفعلي األصلي المستخدم لحساب ربح أو خسارة التعديل المتغير، يتم تعديل سعر الفائدة الفائدة بالنسبة لألصول المالية ذات سعر

القيمة الدفترية اإلجمالية  المستلمة تعديلالأو رسوم متكبدة الرسوم التكاليف أو ال تعدل أي، عكس شروط السوق الحالية وقت التعديليل
 .ها على مدى المدة المتبقية لألصل المالي المعدلؤويتم إطفا ،لألصل المالي المعدل

في و .يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمةف للمقترض،إذا تم إجراء مثل هذا التعديل بسبب صعوبات مالية 
 .إيرادات فوائد محسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي على أنه عرضهيتم  خرى،األحاالت ال
 

 االلتزامات المالية

في . كبيراً  المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية لاللتزام المعدل اختالفاً  لتزاماتاالعتراف باال يقوم البنك بإلغاء
يتم االعتراف ضمن األرباح والخسائر . الشروط المعدلةبالقيمة العادلة استناداً على  بالتزامات مالية جديدة يتم االعتراف الحالة،هذه 

 .المقابل المدفوعوبين  هاالعتراف بإلغاء لتزام المالي الذي تم بالفرق بين القيمة الدفترية لال
 .، بما في ذلك االلتزام المالي الجديد المعدلملةتحماللتزامات االو وجدت،إن  المحولة،المقابل المدفوع األصول غير المالية  يتضمن

لتزام بخصم التدفقات التكلفة المطفأة لالم إعادة احتساب عندئٍذ يت إلغاء اعتراف، أنهإذا لم يتم المحاسبة عن تعديل التزام مالي على 
 . األرباح والخسائر ضمناالعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة  ويتمالفائدة الفعلي األصلي المعدلة باستخدام معدل النقدية 

ربح أو خسارة التعديل ، يعدل سعر الفائدة الفعلي األصلي المستخدم لحساب سعر الفائدة المتغيروبالنسبة لاللتزامات المالية ذات 
 . ليعكس شروط السوق الحالية وقت التعديل

تزامات لاللعلى مدى الفترة المتبقية  إطفاؤهاتزامات ويتم لالتعديل على القيمة الدفترية ليتم االعتراف بأي تكاليف ورسوم متكبدة ك
 .داةسعر الفائدة الفعلي على األ احتسابعادة المالية المعدلة عن طريق إ
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 التقاص
 

 عندما،وفقط  عندما،المركز المالي  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان
 وتسديد االلتزامإما تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق األصل  وينويالمبالغ  ملزم بالتقاص بينحق قانوني  بنك حالياً يكون لل

 .وقتال بنفس
 

 قياس القيمة العادلة
 
السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  هي" القيمة العادلة"

وتعكس . الوصول إليه في ذلك التاريخ بنكيمكن لل ذيال مالءمةالسوق األكثر  -حال عدم وجودهفي - تاريخ القياس في األصل أو
 .األداءمخاطر عدم لتزام لالالقيمة العادلة 

إذا تمت " نشطاً "يعتبر السوق . القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة بنكقيس الي، توفرها وعند
 .وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر كراربت االلتزاممعامالت األصل أو 

تزيد من استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن  خدم تقنيات التقييم التيستبنك يفإن ال نشط،ذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق إ
تتضمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون . التي ال يمكن مالحظتهامالحظتها وتقلل استخدام المدخالت 
 .معاملةفي السوق في االعتبار عند تسعير ال

أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف ) القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم(عر المعاملة سعادة ما يكون 
 منيتم إثبات القيمة العادلة بسعر مقتبس ولم  ،ي تختلف عن سعر المعاملةولاأل االعترافأن القيمة العادلة عند قرر البنك إذا . ولياأل

بالنسبة  إلى أسلوب التقييم الذي يعتبر أن أي مدخالت غير ملحوظة غير ذات أهمية استناداً  الو ،سوق نشطة ألصل أو التزام مطابق
 .لتظهر الفرق بين القيمة العادلة وسعر المعاملة المعدلةألداة المالية بالقيمة العادلة ل األولي قياساليتم عندها  للفرق،

ولكن في موعد ال  داةعلى مدى عمر األوعلى أساس مناسب  األرباح والخسائر ضمنوفي وقت الحق، يتم االعتراف بهذا الفرق 
 .إنهاء العملية أو عندما يتمبالكامل ببيانات السوق التي يمكن مالحظتها  عندما يكون التقييم مدعوماً  يتجاوز

 
 تدني الموجودات المالية

 
األرباح  من خاللال تقاس بالقيمة العادلة للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي  يعترف البنك بمخصصات

 :والخسائر
 .األصول المالية التي هي أدوات دين -
 .اإليجار الذمم المدينة من عقود -
 .الصادرة ةالمالي اتعقود الضمان -
 . )غير المستغلة( لتزامات القروض الصادرةا -

 .ستثمارات في حقوق الملكيةلالال يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة 
 

تم قياسها على تلك التي يباستثناء  ،عمر األصل مدىمخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على  البنك يقيس
 :، كما يلياً رشه 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  اعتبار أن

 .منخفضة في تاريخ التقرير المتعلقة بها مخاطر االئتمان عتبرالتي تُ  في سندات الديناالستثمار  -
منذ  جوهريبشكل  التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان) اإليجارالذمم المدينة من عقود غير (األدوات المالية األخرى  -

 .االعتراف األولي

 .عمر الذممبمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  اإليجار عقودمن لذمم المدينة قياس مخصصات الخسارة ل يتم دائماً 
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 )تتمة(تدني الموجودات المالية 
 

للتعريف المفهوم  االئتماني مساوياً  اذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيفه سندات الديناالستثمارات في  يعتبر البنك
 .إعفاء مخاطر االئتمان المنخفضة على أي أدوات مالية أخرى بنكطبق اليال ". درجة االستثمار" لـ عالمياً 

والتي تنتج عن أحداث  مدى عمر األداةهي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على  شهراً  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 بخسائر ائتمانية متوقعة هالويشار إلى األدوات المالية التي يتم االعتراف . بعد تاريخ التقرير المالي شهراً  12 تعثر محتملة خالل

 جوهريةلمرحلة األولى لزيادة ا صنفة ضمنم تتعرض األدوات المالية المول". األدوات المالية للمرحلة األولى"باسم  شهراً  12لمدة 
 .تعتبر مضمحلة ائتمانياً  في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي بها وال

دى المحتملة على م أحداث التعثرهي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع  عمر األداةالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 . العمر المتوقع لألداة المالية أو عن الحد األقصى للفترة التعاقدية للتعرض

األدوات "، باسم مضمحلة ائتمانياً ولكنها ليست  لها بخسائر ائتمانية متوقعة على مدى عمرها،يشار إلى األدوات المالية التي يعترف 
 ".المالية للمرحلة الثانية

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي  جوهريةً  لمرحلة الثانية هي تلك التي شهدت زيادةً ا صنفة ضمناألدوات المالية المإن 
 .ائتمانياً  مضمحلةولكنها ليست 

باسم  ائتمانية متوقعة على مدى عمر األداة وتلك المضمحلة ائتمانياً  ريتم االعتراف لها بخسائيشار إلى األدوات المالية التي 
 ".ة الثالثةاألدوات المالية للمرحل"
 

 )غير المستغلة(القروض  المالي والتزاماتعقود الضمان 
 
بتسديد دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي قد تحدث بسبب أن مدين ما لم  البنكهي عقود تلزم " الضمانات المالية"

 .لشروط أداة الدين يتمكن من تسديد الدفعات عند استحقاقها وذلك وفقاً 
 .بتقديم االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً  البنكهي التزامات " التزامات القروض"

 .يتم القياس األولي بالقيمة العادلة للضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
مبلغ بين و )9(لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  فقاً خسارة المحدد والوفي وقت الحق، تقاس بالقيمة األعلى بين مخصص 

لمبادئ المعيار التقارير المالية الدولي رقم  التراكمي للدخل المعترف به وفقاً  المبلغ -الحاجةعند -االعتراف األولي مطروحاً منه 
لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  بمجموع مخصص الخسارة المحدد وفقاً فتقاس أما التزامات القروض األخرى الصادرة . )15(
في حال كان من غير المرجح أن يسفر االلتزام  ،منه المبلغ التراكمي لإليراد المعترف به مستلمة مطروحاً أي رسوم  ومجموع )9(

 .  تطبق سياسات إلغاء االعتراف على التزامات القروض الصادرة والمحتفظ بها. عن إقراض
 .ناشئة عن الضمانات المالية والتزامات القروض ضمن المخصصاتيتم تضمين االلتزامات ال

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس 
 

 :تقاس على النحو التاليو. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية
أي الفرق بين التدفقات ( للنقص في التدفقات النقديةبالقيمة الحالية  :في تاريخ التقرير غير المضمحلة ائتمانياً الموجودات المالية  -

 .)الحصول عليها يتوقع البنكلعقد والتدفقات النقدية التي ل وفقاً  بنكالنقدية المستحقة لل
إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  الفرق بينب: في تاريخ التقرير المضمحلة ائتمانياً الموجودات المالية  -

 .المستقبلية المقدرة
في حال  بنكبالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لل :)غير المستغلة( التزامات القروض غير المسحوبة -

 .استالمها يتوقع البنكوالتدفقات النقدية التي  تم استغالل االلتزام،
 .يتوقع البنك استردادها مبالغ منها أي مطروحاً حاملها المدفوعات المتوقعة لتعويض ب: ةالمالي اتعقود الضمان -
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 عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

 :االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي يتم عرض مخصصات الخسائر
 .لألصول القيمة الدفتريةكخصم من إجمالي : الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -
 كمخصص؛ :التزامات القروض وعقود الضمان المالي -
تحديد الخسائر للبنك ال يمكن و )مستَغل وغير مستَغل( تشتمل األداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب عندما -

يعرض البنك : )المستغل( المسحوب خاصة بالجزءالتزام القرض بشكل منفصل عن تلك ال جزءاالئتمانية المتوقعة على 
 .جزئينلكال ال اً مخصص خسارة مجمع

زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ  يوأ .مسحوبجزء اليتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لل
 .كمخصص عرضهيتم  المسحوب للجزءاإلجمالي 

 الشطب

استرداد أصل مالي بالكامل أو جزء ب معقولتوقع عندما ال يكون هناك ) أو كلياً  إما جزئياً (يتم شطب القروض وسندات الدين 
يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية  المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يقرر البنك أنعندما  عموماً الحال هذا هو . منه

 .كل أصل على حدةيتم إجراء هذا التقييم على مستوى . لسداد المبالغ الخاضعة للشطب
في حال كان المبلغ المعدوم أو المشطوب أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معالجة الفرق كإضافة على المخصص 

 .جمالي القيمة الدفترية، ويتم تسجيل المبالغ المستردة الالحقة ضمن مصروف الخسائر االئتمانيةمقابل إ
 

 الضمانات تقييم

وهناك عدة أشكال للضمانات، مثل . باستخدام الضمانات، حيثما أمكن قوم البنك لغايات التخفيض من مخاطر االئتماني
والعقارات والمبالغ المستحقة القبض والمخزون وغيرها من  االعتمادألوراق المالية وخطابات الضمانات النقدية وا

والسياسة المحاسبية المتبعة من قبل البنك للضمانات المستخدمة في . الموجودات غير المالية واتفاقيات التحسينات االئتمانية
معيار المحاسبي الدولي رقم الموجب هي نفسها كما هي ب) 9(معيار الدولي للتقارير المالية رقم الاتفاقيات اإلقراض حسب 

)39(. 
ولكن تؤثر القيمة العادلة للضمانات على . ال يتم تسجيل الضمانات، ما لم يتم استردادها، في بيان المركز المالي للبنك

تقييمها بشكل يتم تقييمها بشكل عام، كحد أدنى، عند االعتراف األولي ويتم إعادة . احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك
 إلى اقصى حدٍ  . ماق المالية يتم تقييمها بشكل يوومع ذلك، بعض الضمانات، على سبيل المثال كالنقد أو األور. دوري

ويتم تقدير قيمة الموجودات المالية . ممكن، يستخدم البنك بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان
العقاري، بناًء  يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل الضمان. ا سوق نشط باستخدام نماذج األعمالالتي ليس لديهاألخرى 

 .أطراف خارجية مثل خبراء التقييم العقاري والبيانات المالية المدققة ومصادر أخرى مستقلة على البيانات المقدمة من
 
 للبنكلضمانات التي آلت ملكيتها ا

المستخدمة من قبل البنك فيما يخص الضمانات المستردة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم السياسات المحاسبية  نإ
تتمثل سياسة البنك في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام  .)39(ال تختلف مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم  )9(

لى فئة الموجودات الثابتة إالبنك ت المقرر استخدامها في نشاط يتم تحويل الموجودا. األصل المسترد في نشاط البنك أو بيعه
بالنسبة للضمانات المقرر بيعها كخيار أفضل يتم . يهما أقلأستردة أو صافي القيمة الدفترية، ويتم االعتراف بها بالقيمة الم

تكلفة البيع الية، وبالقيمة العادلة ناقصاً للموجودات المفئة الموجودات المحتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة بالنسبة  إلىتحويلها 
للموجودات غير المالية في تاريخ االستحقاق حسب سياسة البنك، يتم إرجاع أي أموال فائضة من بيع الضمانات إلى 

 .بيان المركز المالي لذلك، ال يتم تسجيل العقارات السكنية للضمانات المستردة في نتيجةً . المقترضين/ العمالء 
 

   في حكمهالنقد وما 
المصرف المركزي واألرصدة لدى لدى ، واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها النقد الموجود" وما في حكمهالنقد " يتضمن

والتي  حيازتهاالمالية عالية السيولة التي تبلغ آجال استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ  والموجودات المصارف
 .في إدارة التزاماته قصيرة األجل البنكستخدمها ويمن التغيرات في قيمتها العادلة،  جوهريغير تتعرض لخطر 

  .بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي وما في حكمهيتم تقييم النقد 
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 موجودات ثابتة
 .متراكمة وأي خسائر انخفاض قيمة المتراكم بالتكلفة مطروحاً منها االهتالكالموجودات الثابتة  يتم قياس

 .كجزء من تلك المعدات ،ويتم رسملة البرامج التي تم شراؤها والتي تشكل جزء ال يتجزأ من المعدات ذات الصلة
مكونات (منفصلة  نتاجي مختلف، فإنها تعتبر بنوداً إمن بند من بنود الممتلكات والمعدات عمر  جوهريةوإذا كان ألجزاء 

 .من الممتلكات والمعدات) رئيسية
ضمن اإليرادات األخرى في األرباح  األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي من الموجودات الثابتةيتم االعتراف ب

 .  والخسائر
أما عمليات . بنكأن تتولد منافع مستقبلية من خالل هذه النفقات لل من المرجحالحقة فقط في حال كان يتم رسملة النفقات ال

 .تحققهاالصيانة واإلصالحات المستمرة فتعتبر مصاريف فور 
رها على مدى عم) منها القيم المتبقية المقدرة مطروحاً (تكلفة بنود الممتلكات والمعدات  إعدام يتم حساب االهتالك من أجل

ال يتم اهتالك . األرباح والخسائر ضمنوذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، ويتم االعتراف بها بشكل عام  اإلنتاجي
 .األراضي

 :فيما يلي العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة
 

 سنوات 7 وسائط نقل  سنة 40-20 مباني
 سنوات 5 أجهزة الحاسب اآللي سنة 10-7 تجهيزات ومعدات مكتبية وأثاث 

 

 .الك، العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية من األصل في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إن دعت الحاجةتهيتم مراجعة طرق اال
 

 موجودات غير ملموسة   
 .متراكمة وأي خسائر انخفاض قيمة المتراكم طفاءبالتكلفة مطروحاً منها اإل البنكيتم قياس البرمجيات التي حصل عليها 

يتم رسملة النفقات الالحقة على الموجودات غير الملموسة فقط في حال كانت تزيد المنافع المستقبلية المتضمنة في األصل 
 .ايتم االعتراف بجميع المصاريف األخرى ضمن األرباح والخسائر فور تحققه. المتعلق

من اعتباراً حساب األرباح والخسائر،  على مدى عمرها اإلنتاجي ضمن يتم إطفاء البرمجيات باستخدام طريقة القسط الثابت
العمر اإلنتاجي المقدر للبرمجيات للفترات الحالية والمقارنة هو من ثالث إلى . التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام

 .خمس سنوات
 .اء، العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية من األصل في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إن دعت الحاجةيتم مراجعة طرق االطف

 

 سنوات 5 برامج حاسوب
 

يتم االعتراف بخسارة تدني في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل مبلغ القيمة القابلة لالسترداد، وتسجل خسارة تدني 
 .والخسائرالقيمة ضمن األرباح 

تجاوز قيمة األصل الدفترية بعد ن تفقط إلى الحد الذي ال يؤدي أل) باستثناء شهرة المحل(يمكن عكس خسارة التدني الحقاً 
 .مبلغ القيمة الدفترية السابقة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم، في حال لم يتم االعتراف بتدني القيمة في األصلعكس 

 
    الموجودات غير الماليةفي قيمة  التدني

أي مؤشر  هناكفيما إذا كان  المالية لتحديدغير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداته  بنكمالي، يقوم ال مركزبتاريخ كل بيان 
   .في حال وجود مؤشر على تدني القيمةلألصل  قابلة لالسترداديتم تقدير القيمة ال .على تدني القيمة

قيمة الموضوعة البين البيع و تكلفة امطروحاً منههي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة  لالستردادقابلة القيمة الإن 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية  خصم، يتم الموضوعة باالستخدامعند تحديد القيمة . باالستخدام
أو ة لألصل خاصد والمخاطر الوالحالية للقيمة الزمنية للنق عكس تقديرات السوقيقبل الضريبة  معدل خصمباستعمال 

 .الوحدة المولدة للنقد
      

 المؤونات  
موجب قانوني أو استنتاجي يمكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من  نتيجة حدث سابق البنكيتم قيد المؤونات إذا ترتب على 

 . ادية إلى الخارج لتسديد الموجبالمحتمل أن يتوجب إجراء تدفق منافع اقتص
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 إيرادات الفوائد 

  معدل الفائدة الفعلي
 .الفعليمعدل الفائدة األرباح والخسائر باستخدام طريقة  ضمنيتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة 

لألداة النقدية المستقبلية خالل العمر المتوقع  أو التحصيالت هو المعدل الذي يتم فيه خصم الدفعات" معدل الفائدة الفعلي"
 :ـل ةالمالي
 .القيمة الدفترية لألصل الماليإجمالي  •
 .التكلفة المطفأة لاللتزام المالي •

 

 التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية
لألصل المالي وااللتزام المالي هي القيمة التي يقاس بها األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف " التكلفة المطفأة"إن 

األولي مطروحاً منه تسديدات المبلغ األصلي، ويضاف أو يطرح منه اإلطفاء التراكمي ألي فرق بين ذلك المبلغ األولي 
 .بالنسبة لألصول المالية متوقعة مخصص خسائر ائتمانية معدلة بأي ،لفعلياومبلغ االستحقاق باستخدام معدل الفائدة 

إن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعديل بمخصص الخسائر االئتمانية 
 .المتوقعة

 
 إيرادات الرسوم والعموالت 

 :عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي البنكحقق ي
 .العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة -
تؤجل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس الفترة  -

 . الزمنية
 .العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند تنفيذ عمل هام -
يتم االعتراف . يعترف بالعموالت والرسوم كإيرادات عند إنجاز العمل الهام، مثال ذلك عمولة تخصيص أسهم لعميل -

 .بالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفيذ الشروط المتفق عليها في هذا الخصوص
 .العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية -

عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام : جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية ما يلي يعتبرها البنكتتضمن العموالت التي 
مع أي (ذه العموالت إن االعتراف به. للقروض التي من المحتمل أن يتم سحبها وغيرها من العموالت المتعلقة باالئتمان

يشكل جزءاً ال يتجزأ من األداة المالية المقابلة ويتم االعتراف بها كإيرادات فوائد من خالل إجراء تعديل ) تكاليف إضافية
 .على معدل الفائدة الفعلي

عند  يفتسجيلها كمصارالرسوم والعموالت األخرى بشكل رئيسي برسوم المعامالت والخدمات، والتي يتم  مصاريف تتعلق
 .استالم الخدمات

 
 عقود اإليجار

 .إيجارعند بداية العقد، يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على 
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من  نقليعقد ال في حال كان أو يحتوي على إيجار عقد إيجار يعتبر العقد

 .مالي الزمن مقابل تعويض
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 ستأجر كم البنك
يتم القياس األولي لحق استخدام األصل . يقوم البنك باالعتراف بحق استخدام أصل والتزام اإليجار بتاريخ بداية اإليجار

المبلغ األولي لاللتزام معدالً بأي دفعات إيجار عند أو بعد تاريخ بداية اإليجار، مضافاً إليها التكاليف بالتكلفة، والتي تتضمن 
 .األولية المباشرة المتكبدة والتكاليف المتوقعة إلعادة العقار إلى حالته األولية

وباإلضافة . دء حتى نهاية مدة اإليجارتاريخ الب ذمن ،صل باستخدام طريقة القسط الثابتاأل هالك حق استخداماست يتم الحقاً 
 قياسبخسائر انخفاض القيمة إن وجدت، ويعدل لمراعاة بعض عمليات إعادة  إلى ذلك، يخفض حق االستخدام دورياً 

 .التزامات اإليجار
 

 ،ة العقدبدايتدفع في تاريخ  مبالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لعند االعتراف األولي تقاس التزامات اإليجار 
إذا كان من  للبنك ضمنيمعدل االقتراض الباستخدام الفائدة المتضمن في عقد اإليجار، أو  معدل باستخدام مخصومة

 .الصعوبة تحديد معدل الفائدة المتضمن بالعقد
 

 :ويعاد تقييمها عندما لي،الفائدة الفع معدل يتم قياس التزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
 

ت المرتبطة بتحديد معدالالأو  اتمؤشرأحد الناجم عن تغيير في  المستقبليةيكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار  -
 اإليجار؛

 ؛ضمان القيمة المتبقيةلللمبلغ المتوقع دفعه  البنكأو إذا حدث تغير في تقدير  -
 ؛اإلنهاء خيار الشراء أو التمديد أو يستخدمس كانتقييمه لما إذا  البنكأو إذا غير  -
 .تعديل جوهري في دفعات اإليجار الثابتةأو إذا كان هناك  -
 

يسجل صل، أو ألاستخدام االلحق  للقيمة الدفتريةالتزامات اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة  قياسوعندما يعاد 
 .حق استخدام األصل إلى الصفر المبلغ ضمن األرباح والخسائر في حال تم تخفيض

 .بيان المركز المالي في ضمن الموجودات كبند مستقل األصلحق استخدام يظهر 
 

 عقود اإليجار واإليجارات القصيرة األجل لألصول المنخفضة القيمة
والتزامات اإليجار وذلك بالنسبة لعقود إيجار األصول المنخفضة القيمة  األصول حق استخدامبعدم االعتراف  البنكاختار 

 .)جميع عقود اإليجار الحالية( وعقود اإليجار القصيرة األجل
بمدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة  يعترف البنك

 .اإليجار
 

 بححصة السهم من الر
  .يعرض البنك بيانات حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح عن أسهمه العادية

من الربح بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين في البنك على المتوسط األساسية يتم حساب حصة السهم 
من الربح من خالل تعديل الربح أو المخفضة يتم حساب حصة السهم . المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل الفترة

الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين ومتوسط عدد األسهم العادية المرجحة المتداولة بآثار جميع األسهم العادية المحتملة 
 .المخففة، والتي تشمل خيارات األسهم الممنوحة للموظفين

 
 

 ضريبة الدخل
التزامات الضريبة أو األصول الضريبية المتوقعة على الربح الضريبي أو الخسارة الضريبية تتضمن ضريبة الدخل الحالية 

 .للسنة باإلضافة ألي تسويات على االلتزامات أو األصول الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة
ضريبة المتوقع أن يستلم بما غ الضريبة المتوقع أن يدفع أو إيراد الليعتبر مبلغ التزامات أو أصول الضريبة أفضل تقدير لمب

يعكس أي حالة عدم تيقن إن وجدت، ويتم احتسابه باستخدام معدالت الضريبة وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة ذات 
 .العالقة

ال يقوم البنك بتسجيل أصول ضريبية مؤجلة على مبلغ الخسارة الضريبية إن وجدت، إال أن الخسائر الضريبية المدورة 
يتم استخدامها لمقابلة ضريبة الدخل الحالية وتجنب تشكيل مخصص لضريبة ) يتجاوز الخمس سنوات السابقةبما ال (

 .الدخل
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 استخدام التقديرات 3
 

 

، يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافتراضات بشأن القيم الدفترية للبنكعند تطبيق السياسات المحاسبية 
إن التقديرات واالفتراضات الخاصة بها تبنى على أساس الخبرة . ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى التزاماتلموجودات 

 .   عن هذه التقديرات النتائج الفعلية قد تختلفو ،السابقة وعوامل أخرى
ديل التقديرات المحاسبية في عن تع التعديالت المحاسبية الناتجةيتم إجراء ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة، 

وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل وفترات الحقة  ،الفترة المالية التي يحصل فيها تعديل التقدير
 .إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة

 

 مبدأ االستمرارية
الظروف وعلى الرغم من  ،البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراريةقامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة 

الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك  والتحديات االستثنائية التي تشهدها
وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على  ،دى المستقبلي المنظورلديه الموارد الكافية لتساعده على االستمرار بالعمل في الم

بناًء عليه، فقد تم  ،مور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرةأدراية بأي 
 .على أساس مبدأ االستمرارية إعداد البيانات المالية

 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

عن طريق األسعار المعلنة أو التداول بيان المركز المالي المالية بتاريخ  وااللتزاماتفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات 
النشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث يتم 

 .في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد ،مات من مالحظة السوقالحصول على المعلو
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلب تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من إدارة البنك استخدام أحكام هامة لتقدير مبالغ وفترات التدفقات النقدية 

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية المستقبلية وتقدير 
 .لخسائر االئتمان المتوقعة

مالية  بنوك مراسلة ومؤسسات وتعرضات سيادية تعرضات إلى معها يتعامل التي الجهات تجاه التعرضات بتصنيف البنك يقوم
 االئتمانية الخسائر واحتساب ثالث مراحل ضمن وتصنيفها التعرضات هذه إلدارة منهجية وتطبق ائتمانية،وتعرضات تسهيالت 

 .لها المتوقعة
 :يقوم البنك بتصنيف التعرضات ضمن ثالث مراحل

 وتلك األولي االعتراف عند ماليةاألصول ال األولى المرحلة تتضمن: شهراً  12 لمدة المتوقعة االئتمان خسائر: ىاألول المرحلة
  .األولي االعتراف منذ جوهري بشكل االئتمانية د مخاطرهااتزد لم التي

 األصول الثانية المرحلة تتضمن: ائتمانياً  مضمحلة غير – االئتمان عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر: الثانية المرحلة
. اضمحاللها على موضوعي دليل وجود دون األولي االعتراف منذ جوهري بشكل االئتمانية مخاطرها التي ازدادت المالية

 الكمية المؤشرات من عدداً  البنك يعتمد البنك، تعرضات لمختلف جوهري بشكل االئتمانية زيادة المخاطر تحديد لغرض
 الدخل في جوهري انخفاض االئتماني، التصنيف انخفاض التعاقدية، بالشروط االلتزام المالية، عدم الصعوبات منها والنوعية،
 . فأكثر يوما 30السداد  عن تأخر المستقبلية، النقدية والتدفقات
 على موضوعي دليل يوجد التي المالية األصول الثالثة المرحلة تتضمن: ائتمانياً  المضمحلة المالية األصول: الثالثة المرحلة

 المالية األصول لتحديد والنوعية الكمية المؤشرات من على عدد البنك يعتمد .المالي المركز بيان تاريخ في اضمحاللها
 .)فأكثر يوماً  90 عن السداد تأخر( المحددة  مواعيدها في االلتزامات تسديد عدم منها المضمحلة،

 
 ساب الخسائر االئتمانية المتوقعةتحامنهجية  •

 هاسابتحا منهجيةتعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة المبالغ التي ال يتوقع البنك تحصيلها حيث يتم قياسها بشكل ربعي، وترتكز 
 :ت التاليةمعامالالعلى 
 .احتمال التعثر -1
 .الخسارة عند التعثرمعدل  -2
 .قيمة التعرض عند التعثر -3
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 ) تتمة( استخدام التقديرات 3
 

 )تتمة(االئتمانية المتوقعة مخصص الخسائر 
 

 التعثر  لاحتما •
يقوم البنك بتقدير احتمال التعثر للتسهيالت االئتمانية في تاريخ محدد باالستعانة بنماذج إحصائية، تعتمد هذه النماذج بشكل 

 . أساسي على بيانات داخلية تاريخية تتضمن عوامل كمية ونوعية ويتم معالجتها لتعكس نظرة مستقبلية
عكس المخاطر االئتمانية المرتبطة بعمر التعرضات االئتمانية عن طريق معالجة احتمال التعثر بناًء على الفترة الزمنية يتم 

من  على مدى العمر المتوقع للتعرض االئتمانيأو  من تاريخ القياسشهراً  12المتبقية الستحقاق التعرض لتكون إما على مدى 
 :وذلك تبعاً للمرحلة المصنف فيها التعرض تاريخ القياس

باستثناء التعرضات التي يقل العمر  اً شهر 12سب احتمال التعثر لغاية تيح: المرحلة األولى ضمنالتعرضات المصنفة  -
 .للتعرض لمدة العمر المتبقيسب لها احتمال التعثر تحيث يح ،شهراً  12المتبقي لها عن 

 .للتعرض لمدة العمر المتبقيسب احتمال التعثر تيح: ثانيةالمرحلة ال ضمنالتعرضات المصنفة  -
 %.100يكون احتمال التعثر : المرحلة الثالثة ضمنالتعرضات المصنفة  -

 الخسارة عند التعثر •
 . وهي حجم الخسائر المتوقعة في حال حدوث التعثر

 .المحددة وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي النسبالبنك باالستناد إلى  يقوم
 

   
 التعرض عند التعثر  •

تقدير قيمة التعرض عند التعثر من خالل االعتماد على  يتم .تمثل قيمة التعرض عند التعثر التعرضات المتوقعة في حالة التعثر
االعتبار كافة التدفقات النقدية المتوقع بإليها الفوائد المحققة غير المستحقة ومع األخذ  اً القيمة الدفترية للتعرض بتاريخ القياس مضاف

، في حين يتم بالنسبة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانيةوذلك استخدامها من قبل العميل قبل تاريخ وقوع التعثر 
تعرضات المصنفة ضمن بالنسبة للمطروحاً منه الفوائد المعلقة  ر بالقيمة الدفترية كما في تاريخ القياسثر التعرض عند التعيقدت

 .المرحلة الثالثة
 

 :إن أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة البنك هي كما يلي
 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان •

ئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر شهراً لموجودات المرحلة لمتوقعة كمخصص يعادل الخسائر االاالئتمانية االخسائر يتم قياس 
ينتقل األصل إلى . المرحلتين الثانية والثالثة المصنفة ضمن التعرضات االئتمانيةعمر كامل االئتمانية على  الخسائراألولى أو 

يم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي عند تقي. منذ االعتراف األولي جوهريالمرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل 
في التقديرات  الموثوقة، يأخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المستقبلية جوهريمن الموجودات قد ارتفعت بشكل 

 . في مخاطر االئتمان والتي تؤدي إلى تغير التصنيف ضمن المراحل الثالث الجوهريالمستخدمة والمتعلقة بالتغير 
 
 عوامل االقتصاد الكلي وعدد ووزن السيناريوهات •

عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، يستخدم البنك معلومات مستقبلية تستند إلى افتراضات مستقبلية لمختلف العوامل 
توقعة القيام تتطلب عملية تقدير وتطبيق المعلومات المستقبلية الم. االقتصادية وكيف تؤثر هذه العوامل على بعضها البعض

يقوم البنك بوضع عدة سيناريوهات ويطبق منهج االحتماالت المرجحة لكل سيناريو الحتساب الخسائر  حيث باجتهادات جوهرية
 .االئتمانية المتوقعة

 
ن عمر التسهيالت للتعرضات يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة مرجحة باحتمال التعثر خالل اثني عشر شهراً القادمة م

.نفة ضمن المرحلة الثانية أو الثالثةصالمصنفة ضمن المرحلة األولى، ولكامل عمر التسهيالت للتعرضات الم
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 مصرف سورية المركزينقد وأرصدة لدى   4

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 5,829,430,683 9,129,679,182  الخزينة في نقد
   :مصرف سورية المركزيأرصدة لدى 

 14,443,838,661 60,468,008,689 سورية المركزي مصرفالحسابات الجارية مع 
 1,357,763,657 2,512,000,000 ودائع ألجل مع مصرف سورية المركزي

 3,724,903,279 15,559,910,838 (*)ودائع ال علىإلزامي نقدي  احتياطي
 (56,339,833) (180,046,474) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ينزل

 87,489,552,235 25,299,596,447 
   

كانون  31وكما في  2021كانون األول  31إن األرصدة لدى مصرف سورية المركزي مصنفة ضمن المرحلة األولى كما في 
كانون  31أو أرصدة معدومة خالل السنة المنتهية في ) األولى، الثانية، الثالثة(، وال يوجد تحويالت بين المراحل 2020األول 
 .2020كانون األول  31والسنة المنتهية في  2021األول 

 .ال تتقاضى الحسابات الجارية لدى مصرف سورية المركزي أية فوائد
على شكل ودائع  مصرف سورية المركزيإلزامي لدى نقدي لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي  وفقاً  (*)

الصادر  5938رئاسة مجلس الوزراء رقم لى قرار إوذلك باالستناد  ،ئع العمالءمن متوسط ودا% 5نسبة بمن دون فوائد، 
م ن تاريخ /7ص المتضمن القرار رقم /164/2وتعديالته بالتعميم الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم  2011 أيار 02بتاريخ 

ليرة سورية كما  15,559,910,838، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 2020كانون الثاني  21
إن هذا االحتياطي  ).2020كانون األول  31ليرة سورية كما في   3,724,903,279مقابل مبلغ ( 2021كانون األول  31في 

 .إلزامي وال يتم استعماله في أنشطة البنك التشغيلية
 :األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة ىفيما يلي الحركة عل

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية 

 19,526,505,597 - - 19,526,505,597 2021كانون الثاني  1رصيد 

 53,839,827,639 - - 53,839,827,639 األرصدة الجديدة خالل السنة
 (238,122,553) - - (238,122,553) األرصدة المسددة خالل السنة

 5,411,708,844 - - 5,411,708,844 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف 

 78,539,919,527 - - 78,539,919,527 2021كانون األول  31رصيد 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 16,137,666,446 - - 16,137,666,446 2020كانون الثاني  1رصيد 

 9,936,304,955 - - 9,936,304,955 الجديدة خالل السنةاألرصدة 

 (10,282,368,784) - - (10,282,368,784) األرصدة المسددة خالل السنة

 3,734,902,980 - - 3,734,902,980 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف 

 19,526,505,597 - - 19,526,505,597 2020كانون األول  31رصيد 
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 )تتمة( نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  4
 

 كانون األول 31رصدة لدى مصرف سورية المركزي كما في ألفيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ل
2021: 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 56,339,833 - - 56,339,833 2021كانون الثاني  1رصيد 

 35,187,555 - - 35,187,555 خسائر ائتمانية متوقعة للسنة
 88,519,086 - - 88,519,086 أثر تغيرات أسعار الصرف

 180,046,474 - - 180,046,474 2021كانون األول  31رصيد 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 32,443,888 - - 32,443,888 2020كانون الثاني  1رصيد 

 10,325,419 - - 10,325,419 خسائر ائتمانية متوقعة للسنة

 13,570,526 - - 13,570,526 أثر تغيرات أسعار الصرف

 56,339,833 - - 56,339,833 2020كانون األول  31رصيد 
 

 

 

، 2021كانون األول  31كما في  ريةوليرة س 161,486,054,185مبلغ  التي ال تتقاضى فوائد لدى المصارف بلغت األرصدة
 .2020كانون األول  31ليرة سورية كما في  58,271,900,874مقابل 

غت بل. يورو  35,232يورو،  21,149بتسديد كفالتين صادرتين عنه مقابل كفالتين خارجيتين بالعمالت األجنبية بقيمة  البنك قام
 ما يعادل مقابل ،2021 كانون األول 31ليرة سورية كما في  160,423,826 ا يعادلالكفاالت المدفوعة عن مصارف خارجية م

 . 2020كانون األول  31في  كما ليرة سورية 86,429,637
 

  لدى المصارف أرصدة  5
 

 مصارف محلية 2021
 ليرة سورية

 مصارف خارجية
 ليرة سورية

 المجموع
 ليرة سورية

    
 165,720,035,338 4,989,666,352 160,730,368,986 حسابات جارية وتحت الطلب

 األصلي خالل فترةودائع استحقاقها 
 47,281,039,600 46,281,039,600 1,000,000,000 ثالثة أشهر أو أقل

 160,423,826 160,423,826 - كفاالت مدفوعة 
 - - - تأمينات اعتمادات مستندية

 (1,045,973,170) (813,585,086) (232,388,084) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ينزل
 161,497,980,902 50,617,544,692 212,115,525,594 

2020 
 

 مصارف محلية
 ليرة سورية

 مصارف خارجية
 ليرة سورية

 المجموع
 ليرة سورية

    
 59,858,769,625 2,368,918,719 57,489,850,906 حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة 
 23,774,262,043 23,774,262,043 - أو أقل أشهر ثالثة

 86,429,637 86,429,637 - كفاالت مدفوعة
 49,748,005,000 49,748,005,000 - تأمينات اعتمادات مستندية

 (517,177,180) (459,105,699) (58,071,481) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ينزل
 57,431,779,425 75,518,509,700 132,950,289,125 
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 :المدرجة ضمن األرصدة الجارية الخارجيةو الخارجية المدفوعة عن مصارف خارجية فيما يلي محفظة الكفاالت
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 86,429,637 160,423,826 قيمة الكفاالت مقومة بالليرة السورية
 (86,429,637) (160,423,826) مخصص الكفاالت الخارجية المدفوعة

 - - 
 

 :التالي الحركة على محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعةيوضح الجدول 
 
 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 27,549,570 86,429,637 قيمة الكفاالت مقومة بالليرة السورية
 58,880,067 73,994,189 أثر تغيرات أسعار الصرف

 160,423,826 86,429,637 
 

 :خالل السنة المصارفاألرصدة لدى  ىفيما يلي الحركة عل
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 133,467,466,305 82,857,386 49,936,872,285 83,447,736,634 2021كانون الثاني  1رصيد 
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 - - 26,103,030 (26,103,030) تم تحويله إلى المرحلة الثانية ما
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 86,102,766,791 - 6,151,071,161 79,951,695,630 األرصدة الجديدة خالل السنة 
 (59,310,626,183) (222,278) (49,857,231,269) (9,453,172,636) األرصدة المسددة

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
 52,901,891,851 72,826,799 83,891,224 52,745,173,828 الصرف

 213,161,498,764 155,461,907 6,340,706,431 206,665,330,426 2021كانون األول  31رصيد 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 17,770,895,737 - 23,398,153 17,747,497,584 2020كانون الثاني  1رصيد 
 - - 188,867,286 (188,867,286) ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 - 82,857,386 (72,126,736) (10,730,650) ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 101,954,534,574 - 49,748,005,120 52,206,529,454 األرصدة الجديدة خالل السنة 

 (6,267,837,627) - - (6,267,837,627) األرصدة المسددة
تعديالت نتيجة تغير أسعار 

 20,009,873,621 - 48,728,462 19,961,145,159 الصرف

 133,467,466,305 82,857,386 49,936,872,285 83,447,736,634 2020كانون األول  31رصيد 



 ع.س.م.بنك سورية والخليج ش
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
26 

 
 )تتمة(لدى المصارف  أرصدة  5
 

 :فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 517,177,180 82,857,386 138,320 434,181,474 2021كانون الثاني  1رصيد 

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 - - 93,093 (93,093) ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

مخصص الخسائر االئتمانية 
 71,251,588 - 68,393 71,183,195 المتوقعة 

مخصص الخسائر المسترد من 
 (54,469,195) (224,263) (390) (54,244,542) االئتمانية المتوقعة
 - - - - أرصدة معدومة 

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
 512,013,597 72,828,784 245,191 438,939,622 الصرف

 1,045,973,170 155,461,907 544,607 889,966,656 2021كانون األول  31رصيد 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 131,364,337 - 1,314,950 130,049,387 2020كانون الثاني  1رصيد 

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 - - 138,320 (138,320) تحويله إلى المرحلة الثانيةما تم 

 - 82,857,386 (72,126,736) (10,730,650) ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
مخصص الخسائر االئتمانية 

 224,580,536 23,588,336 70,749,530 130,242,670 المتوقعة 
مخصص الخسائر المسترد من 

 (26,232,898) - - (26,232,898) االئتمانية المتوقعة

 )(63,286,803 )(63,286,803 - - أرصدة معدومة 
نتيجة تغير أسعار -تعديالت 
 250,752,008 39,698,467 62,256 210,991,285 الصرف

 517,177,180 82,857,386 138,320 434,181,474 2020كانون األول  31رصيد 
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 :خالل السنة المصارفلدى  اإليداعات فيما يلي الحركة على

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 6,280,000,000 - - 6,280,000,000 2021كانون الثاني  1رصيد 

 - - - - تم تحويله إلى المرحلة األولى ما
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 - - - - الجديدة خالل السنة  اإليداعات
 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 المسددة اإليداعات

تعديالت نتيجة تغير أسعار 
 6,280,000,000 - - 6,280,000,000 الصرف

 13,560,000,000 - - 13,560,000,000 2021كانون األول  31رصيد 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 500,000,000 - - 500,000,000 2020كانون الثاني  1رصيد 

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 6,280,000,000 - - 6,280,000,000 الجديدة خالل السنة  اإليداعات

 (500,000,000) - - (500,000,000) المسددة اإليداعات

 - - - - تغير أسعار الصرفتعديالت نتيجة 

 6,280,000,000 - - 6,280,000,000 2020كانون األول  31رصيد 
 

   إيداعات لدى المصارف  6

 مصارف محلية 
 ليرة سورية

 مصارف خارجية
 ليرة سورية

 المجموع
 ليرة سورية

2021     
 ثالثة أكثر مناستحقاقها األصلي ألجل ودائع 

 13,560,000,000 - 13,560,000,000  أشهر
 (420,095,623) - (420,095,623) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ينزل

 13,139,904,377 - 13,139,904,377 

 مصارف محلية 2020
 ليرة سورية

 مصارف خارجية
 ليرة سورية

 المجموع
 ليرة سورية

 أكثر مناستحقاقها األصلي ألجل ودائع 
 6,280,000,000 - 6,280,000,000  أشهر ثالثة

 (122,949,102) - (122,949,102) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ينزل

 6,157,050,898 - 6,157,050,898 
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 )تتمة( إيداعات لدى المصارف  6
  

 :فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة
 

 المجموع الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة األولى   2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 122,949,102 - - 122,949,102 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة 

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

مخصص الخسائر االئتمانية 
 87,169,155 - - 87,169,155 المتوقعة 

مخصص الخسائر المسترد من 
 - - - - االئتمانية المتوقعة

 209,977,366 - - 209,977,366 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 420,095,623 - - 420,095,623 2021كانون األول  31رصيد 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
 113,670 - - 113,670 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة 

 - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 - -  - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 - - - - الثالثةما تم تحويله إلى المرحلة 
مخصص الخسائر االئتمانية 

 68,914,146 - - 68,914,146 المتوقعة 
مخصص الخسائر المسترد من 

 (113,670) - - (113,670) االئتمانية المتوقعة

 54,034,956 - - 54,034,956 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 122,949,102 - - 122,949,102 2020كانون األول  31رصيد 
 
 )بالصافي(رة مباشية ائتمانتسهيالت   7
 

 2021 2020 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

   الشركات الكبرى
 4,979,955 5,141,001 *سندات محسومة

 1,220,177,911 935,424,905 حسابات جارية مدينة 
 115,621,517,995 485,951,040,517 *قروض وسلف 
 19,029 4,182,509 بالصدفةحسابات جارية مدينة  

 486,895,788,932 116,846,694,890 
   )التجزئة( والقروض العقارية األفراد

 1,025,053,220 2,067,926,792 *قروض 
 189,614 1,018 حسابات جارية مدينة بالصدفة 

 2,067,927,810 1,025,242,834 
 488,963,716,742 117,871,937,724 

 (25,164,540,147) (54,527,538,148) )محفوظة(معلقة ينزل فوائد 
 (22,843,340,585) (44,443,149,915) خسائر ائتمانية متوقعة ينزل مخصص

 69,864,056,992 389,993,028,679 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 
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 )تتمة( )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة   7
 

من إجمالي % 19.39ليرة سورية أي ما نسبته  94,833,487,576بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة مبلغ 
من % 39.77ما نسبته (ليرة سورية  46,878,446,064، مقابل 2021 كانون األول 31التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في 

 .)2020كانون األول  31إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة كما في 
 31ليرة سورية كما في  40,305,949,428قام البنك بتشكيل مخصصات مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة بقيمة 

 .2020كانون األول  31ليرة سورية كما في  21,199,147,364مقابل ما قيمته  2021 كانون األول
 

ليرة سورية، أي ما نسبته  40,305,949,428 مبلغ بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة
 مقابل، 2021 كانون األول من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 9.28%

من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما % 23.42ليرة سورية، أي ما نسبته  21,713,905,917
 .2020كانون األول  31في 
 

 :السنةأرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل التغير في فيما يلي 
 

 
 

 
 

 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 117,871,937,724 46,878,446,064 11,718,752,917 59,274,738,743  2021كانون الثاني  1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - (90,724,515) (10,044,592,119) 10,135,316,634 محول إلى المرحلة األولى
 - (188,398,656) 22,405,508,245 (22,217,109,589) محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 (1,172,663) (1,172,663) - - ديون مشطوبة
 323,225,248,569 41 42,619,311,689 280,605,936,839 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 (4,088,905,219) (761,725,781) (1,900,899,881) (1,426,279,557) التسهيالت المسددة خالل السنة

 7,854,384,483 8,970,112,819 611,274,600 (1,727,002,936) التغير في األرصدة
 44,102,223,848 40,026,950,268 - 4,075,273,580 أثر تغيرات أسعار الصرف 

 488,963,716,742 94,833,487,577 65,409,355,451 328,720,873,714  2021كانون األول  31رصيد 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 27,708,870,394 18,475,720,717 5,147,169,229 4,085,980,448  2020كانون الثاني  1رصيد 

:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     
 - - (297,507,788) 297,507,788 محول إلى المرحلة األولى
 - - 1,516,272,700 (1,516,272,700) محول إلى المرحلة الثانية
 - 428,882,242 (131,729,590) (297,152,652) محول إلى المرحلة الثالثة

 58,953,811,424 192,233,196 1,103,876,164 57,657,702,064 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 (2,806,338,292) (795,819,530) (819,126,749) (1,191,392,013) التسهيالت المسددة خالل السنة

 4,067,969,882 4,471,831,814 (642,227,740) 238,365,808 التغير في األرصدة
 29,947,624,316 24,105,597,625 5,842,026,691 - أثر تغيرات أسعار الصرف

 117,871,937,724 46,878,446,064 11,718,752,917 59,274,738,743  2020كانون األول  31رصيد 
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 )تتمة( )بالصافي( تسهيالت ائتمانية مباشرة  7
 

 شركات كبرى

 
 أفراد

 
 سكنيةقروض 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 116,846,694,890 46,419,084,960 11,716,699,649 58,710,910,281  2021كانون الثاني  1رصيد 
:نتيجة التحويل بين المراحلتغيرات الرصيد االفتتاحي      
 - (90,724,515) (10,043,269,411) 10,133,993,926 محول إلى المرحلة األولى
 - (188,398,656) 22,405,508,245 (22,217,109,589) محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 321,956,239,035 - 42,619,311,689 279,336,927,346 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 (3,823,093,492) (632,720,597) (1,900,169,321) (1,290,203,574) التسهيالت المسددة خالل السنة

 7,813,724,651 8,929,452,987 611,274,600 (1,727,002,936) التغير في األرصدة
 44,102,223,848 40,026,950,268 - 4,075,273,580 أثر تغيرات أسعار الصرف 

 486,895,788,932 94,463,644,447 65,409,355,451 327,022,789,034  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 843,990,934 397,956,524 - 446,034,410   2021 كانون الثاني 1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 (1,172,663) (1,172,663) - - ديون مشطوبة
خالل السنةالتسهيالت الجديدة   347,704,944  41 347,704,985 

 (188,973,790) (72,586,956) - (116,386,834) التسهيالت المسددة خالل السنة
 40,659,832 40,659,832 - - التغير في األرصدة

 - - - - أثر تغيرات أسعار الصرف 

 1,042,209,298 364,856,778 - 677,352,520  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

     
 181,251,900 61,404,580 2,053,268 117,794,052  2021كانون الثاني  1رصيد 

:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     
 - - (1,322,708) 1,322,708 محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 921,304,549 - - 921,304,549 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 (76,837,937) (56,418,228) (730,560) (19,689,149) التسهيالت المسددة خالل السنة

 - - - - التغير في األرصدة
 - - - - أثر تغيرات أسعار الصرف 

 1,025,718,512 4,986,352 - 1,020,732,160  2021كانون األول  31رصيد 
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 :السنةفيما يلي تفاصيل الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 
 

 

 
 شركات كبرى

 
  

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 22,843,340,585 21,199,147,364 737,343,356 906,849,865  2021كانون الثاني  1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - (490,410) (119,043,602) 119,534,012 محول إلى المرحلة األولى
 - (4,068,737) 351,200,919 (347,132,182) محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 (1,172,663) (1,172,663) - - ديون مشطوبة
ئتمانية االخسائر صافي ال

متوقعة للسنةال  2,298,989,223 136,656,126 (203,822,957) 2,231,822,392 

 19,369,159,601 19,316,356,832 - 52,802,769 أثر تغيرات أسعار الصرف 

 44,443,149,915 40,305,949,429 1,106,156,799 3,031,043,687  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 8,691,312,644 8,572,804,145 80,102,586 38,405,913  2020كانون الثاني  1رصيد 
:المراحلتغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين      

 - - (7,602,362) 7,602,362 محول إلى المرحلة األولى
 - - 61,932,058 (61,932,058) محول إلى المرحلة الثانية
 - 104,918,551 (47,025,334) (57,893,217) محول إلى المرحلة الثالثة

     
صافي الخسائر االئتمانية 

 1,161,021,452 (221,472,708) 401,827,295 980,666,865 المتوقعة للسنة
 12,991,006,489 12,742,897,376 248,109,113 - أثر تغيرات أسعار الصرف

 22,843,340,585 21,199,147,364 737,343,356 906,849,865  2020كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سورية ليرة 
     

 22,692,833,424 21,058,514,846 736,695,778 897,622,800  2021كانون الثاني  1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - (490,410) (119,008,342) 119,498,752 محول إلى المرحلة األولى
المرحلة الثانيةمحول إلى   (347,132,182) 351,200,919 (4,068,737) - 

 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة
     

صافي الخسائر االئتمانية 
 2,264,082,718 (159,767,220) 137,268,444 2,286,581,494 المتوقعة للسنة

 19,369,159,601 19,316,356,832 - 52,802,769 أثر تغيرات أسعار الصرف 

 44,326,075,743 40,210,545,311 1,106,156,799 3,009,373,633  2021كانون األول  31رصيد 
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 )تتمة( )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة   7
 

 أفراد

 
 سكنيةقروض 

 
 .نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبيةتشكلت فروقات أسعار الصرف 

 .تنتج االستردادات عن تسديد العمالء أو تحسن ناجم عن جدولة الديون غير المنتجة أو تحسن في محفظة التسهيالت االئتمانية
 

 الفوائد المعلقة
 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 9,798,217,596 25,164,540,147 كانون الثاني 1في  الرصيد
 3,579,917,571 7,974,016,813 السنةالفوائد المعلقة خالل : يضاف

 (316,452,747) (145,282,981) السنة الفوائد المحولة الى بيان الدخل خالل: ينزل
 (209,955,295) (310,104,954) الفوائد المعلقة المشطوبة خالل السنة: ينزل

 12,312,813,022 21,844,369,123 أثر تغيرات أسعار الصرف
 25,164,540,147 54,527,538,148 السنة نهايةالرصيد في 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 126,253,128 119,177,054 - 7,076,074  2021كانون الثاني  1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 (1,172,663) (1,172,663) - - ديون مشطوبة
صافي الخسائر االئتمانية 

 (22,246,556) (24,693,322) - 2,446,766 المتوقعة للسنة

 - - - - أثر تغيرات أسعار الصرف 

 102,833,909 93,311,069 - 9,522,840  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 24,254,033 21,455,464 647,578 2,150,991  2021كانون الثاني  1رصيد 
:تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل     

 - - (35,260) 35,260 محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

     
صافي الخسائر االئتمانية 

 (10,013,770) (19,362,415) (612,318) 9,960,963 المتوقعة للسنة

 - - - - أثر تغيرات أسعار الصرف 

 14,240,263 2,093,049 - 12,147,214  2021كانون األول  31رصيد 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر   8
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

   
 85,699,440 214,248,600 موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

 - - أسهم –أدوات حقوق الملكية 
 214,248,600 85,699,440 

 
 

/ مؤسسة ضمان مخاطر القروض/ع في رأس مال شركة .س.م.تمثل االستثمارات المالية مساهمة بنك سورية والخليج ش
سهم اسمي  50,000,000س وهو موزع على .ل 5,000,000,000المغفلة الخاصة، حيث بلغ رأس مال الشركة المساهمة 

ع .س.م.اهمة بنك سورية والخليج شوكانت مس س وقد اكتتب المؤسسون على رأس المال بشكل كامل.ل 100وقيمة كل سهم 
.مطابقة للتكلفة التاريخية 2021ون األول كان 31تم اعتبار القيمة العادلة لهذه األسهم بتاريخ  %.4.28بنسبة 
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 موجودات ثابتة 9
 

  المباني وتحسيناتها  2021
تجهيزات ومعدات 

 اإلجمالي  مشاريع قيد التنفيذ  أجهزة الكمبيوتر  وسائل النقل  مكتبية وأثاث

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
             :التكلفة

 2,647,691,170  535,011,581  386,820,565  93,535,030  497,165,439  1,135,158,555  كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 9,168,821,685  4,545,820,361  912,475,955  1,680,351,767  2,030,173,602  -  إضافات

 (26,700,532)  -  (16,148,172)  -  (10,552,360)  -  استبعادات 
 11,789,812,323  5,080,831,942  1,283,148,348  1,773,886,797  2,516,786,681  1,135,158,555 ول كانون األ 31الرصيد كما في 

             
             :االستهالك المتراكم

 (860,593,930)  -  (225,989,616)  (17,044,309)  (261,622,718)  (355,937,287)  كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 (319,543,100)  -  (111,291,811)  (61,383,640)  (115,886,636)  (30,981,013)  إضافات

 26,700,532  -  16,148,172  -  10,552,360  -  استبعادات
 (1,153,436,498)  -  (321,133,255)  (78,427,949)  (366,956,994)  (386,918,300) ول كانون األ 31الرصيد كما في 

 10,636,375,825  5,080,831,942  962,015,093  1,695,458,848  2,149,829,687  748,240,255  كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وذلك ) حمص دير الزور، التل،(للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتاً في الفروع التالية  نتيجةً 

ا أي ضرر يذكر باستثناء فرع دير الزور حيث تم تسليم فرع دير الزور خالل عام بهخر معلومات متوفرة للبنك، تبين أن الفروع المذكورة لم يلحق آلحين زوال الظروف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة، وبحسب 
ائية تؤكد حدوث الضرر وحجمه مع اإلشارة إلى أن شركات نهئج ليه تم التنسيق مع شركة التأمين من أجل المباشرة بإجراءات التحقق من الضرر وذلك للمطالبة بالتعويض، إال أنه لم يتم التوصل إلى نتا، وع2016

كانون  31ليرة سورية كما في  13,234,189فروع مغلقة لدواعي أمنية بلغت  -حجمه، وعليه تم تكوين مؤونات لقاء خسائر محتملة التأمين ال تغطي هذا النوع من األحداث بالكامل ولم يتم التأكد من وقوع الضرر و
 ). 17إيضاح ) (2020كانون األول  31ليرة سورية  كما في  13,234,189 مقابل( 2021األول 

 .)2020كانون األول  31في  سورية كماليرة  441,426,595 مقابل( 2021كانون األول  31ليرة سورية كما في  446,434,144بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل والتي مازالت قيد التشغيل 
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  )تتمة(موجودات ثابتة  9

  وتحسيناتهاالمباني   2020
تجهيزات ومعدات 

 اإلجمالي  مشاريع قيد التنفيذ  أجهزة الكمبيوتر  وسائل النقل  مكتبية وأثاث

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
             :التكلفة

 2,292,391,789  525,202,400  312,495,365  16,060,030  303,475,439  1,135,158,555  كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 355,299,381  9,809,181  74,325,200  77,475,000  193,690,000  -  إضافات

 2,647,691,170  535,011,581  386,820,565  93,535,030  497,165,439  1,135,158,555 كانون االول  31الرصيد كما في 

             
             :االستهالك المتراكم

 (776,200,967)  -  (193,743,449)  (16,059,995)  (240,308,910)  (326,088,613)  كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 (84,392,963)  -  (32,246,167)  )(984,314  (21,313,808)  (29,848,674)  إضافات

 (860,593,930)  -  (225,989,616)  (17,044,309)  (261,622,718)  (355,937,287) كانون االول  31الرصيد كما في 

 1,787,097,240  535,011,581  160,830,949  76,490,721  235,542,721  779,221,268  كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 )تتمة(موجودات ثابتة  9
 
 

 :  يوضح الجدول التالي تكلفة الموجودات الثابتة واالستهالك المتراكم المقابل لها في الفروع المغلقة
 

 

 
 

 موجودات غير ملموسة    10
 

  2021  2020 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     التكلفة

 116,197,392  116,197,392  الثانيكانون  1الرصيد كما في 
 -  870,886,572  إضافات

 116,197,392  987,083,964  كانون األول 31الرصيد كما في 
     اإلطفاء

 (84,810,648)  (91,555,612)  كانون الثاني 1الرصيد كما في 
 (6,744,964)  (30,375,474)  إضافات

 (91,555,612)  (121,931,086)  كانون األول 31الرصيد كما في 
 24,641,780  865,152,878  كانون األول 31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 

 
2021 

 التكلفة
 ليرة سورية

 االستهالك المتراكم
 ليرة سورية

 صافي القيمة الدفترية
 ليرة سورية

    
 5,515,288 (23,609,003) 29,124,291 حمص

 2,708,130 (10,312,675) 13,020,805 )ريف دمشق(التل 
    

 42,145,096 (33,921,678) 8,223,418 

 
2020 

 التكلفة
 ليرة سورية

 االستهالك المتراكم
 ليرة سورية

 صافي القيمة الدفترية
 ليرة سورية

    
 6,221,846 (22,902,445) 29,124,291 حمص

 3,046,614 (9,974,191) 13,020,805 )ريف دمشق(التل 
    

 42,145,096 (32,876,636) 9,268,460 
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 حق استخدام األصل 11
أعماله مكاتب لممارسة بإيجار  متعلقة ثالثة عقود إيجار البنكإلعداد التقارير المالية، لدى  16رقم  الدولي المعيار البنكطبق 

 :المصرفية واإلدارية

 تباالمك 
 ليرة سورية

 المجموع 
 ليرة سورية

    :حق استخدام األصل
 -  - 2021كانون الثاني  1كما في 

   949,000,000    949,000,000 : السنةخالل  اإلضافات
   949,000,000    949,000,000 2021كانون األول  31 كما في

    :األصلاستخدام مصروف إطفاء حق 
 -  - 2021كانون الثاني  1كما في 

 (195,031,594)  (195,031,594) : السنةالتسديدات خالل 
كانون األول  31كما في  استخدام األصلصافي حق 

2021 753,968,406  753,968,406 

 
 :األثر على قائمة الدخل*
 2020 كانون األول 31  2021 كانون األول 31 

  ليرة سورية  ليرة سورية 
 -  195,031,594 مصروف إطفاء حق االستخدام

 -  195,031,594 المجموع
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 موجودات أخرى  12
 2021 2020 

 
 

  ليرة سورية  ليرة سورية

 52,503,068 147,031,192 مصارف- ) غير مستحقة القبض(فوائد محققة 
-تسهيالت ائتمانية مباشرة- ) غير مستحقة القبض(فوائد محققة 

 3,326,853 6,603,296 تجزئة

-تسهيالت ائتمانية مباشرة - )غير مستحقة القبض(فوائد محققة 
 988,041,412 10,134,833,782 شركات

 10,288,468,270 1,043,871,333 
 758,866,606 906,367,448 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 217,341,579 432,697,367 تأمينات مدفوعة بالنيابة عن الزبائن
 149,571,162 61,908,710 مدينون

 128,459,919 265,651,294 سلف للموردين
المدفوع من مساهمة البنك في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر 

 - -  القروض
 54,601,304 51,594,425 (**)   مصاريف دعاوي قضائية مستحقة من المقترضين

 4,405,853 8,078,623 )33إيضاح (ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة 
 865,550 82,660 مخزون طوابع

 343,477 343,477 (*)عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة 
 - 5,349,184,032 مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة البنك المركزي

 10,068,143 151,286,636 أخرى
 17,515,662,942 2,368,394,926 

 

 القيمة الدفترية للعقارات المستملكة وبلغت لعمالئه، عائدة ائتمانية لتسهيالت ستيفاءً ا عقارات باستمالك عدة البنك قام (*)
تم  ،2020كانون األول  31 سورية كما في ليرة 343,477مقابل  ،2021 كانون األول 31ليرة سورية كما في  343,477

 مصرفتسجيل هذه العقارات بناًء على التكلفة التاريخية لها وهي خاضعة للمعالجة القانونية والمحاسبية المفروضة من قبل 
 .كزيسورية المر

 

كانون األول  31كما في ليرة سورية  343,477بلغت قيمة األصول المستملكة التي يملكها البنك لمدة سنتين ولم يتم بيعها مبلغ 
، وإن البنك حالياً بصدد التفرغ عن هذه األصول وفق 2020 كانون األول 31 ليرة سورية كما في 343,477مقابل  ،2021

 .القرارات واألنظمة الصادرة بهذا الخصوص
 

   :فيما يلي ملخص الحركة على العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
 

 2021  2020 
  ليرة سورية ليرة سورية 

   
 757,977 343,477 كانون الثاني 1الرصيد في 

 - - إضافات 
 (414,500) - استبعادات

 343,477 343,477 الرصيد في نهاية السنة
 

 .قام البنك بتخمين العقار وال يوجد انخفاض في القيمة
 

قضائية على مديني القروض المتعثرين عن الدفع حيث بلغت مجمل مصاريف  ىبرفع دعاو 2011يقوم البنك منذ عام  (**) 
 31ليرة سورية كما في  205,451,853مقابل  2021 كانون األول 31ليرة سورية كما في   251,792,025هذه الدعاوي
 .2020كانون األول 

 

عند انتهاء هذه  تستحق للبنكوالتي المرفوعة على الزبائن القضائية  ىمخصصات مقابل مصاريف الدعاو بحجزقام البنك 
 150,850,549مقابل  2021 كانون األول 31 ليرة سورية كما في 200,197,600 وبلغت هذه المخصصات الدعاوى،

  .2020كانون األول  31 ليرة سورية كما في
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 مصرف سورية المركزيمجمدة لدى الديعة الو 13
 

المصارف  على يجب ،2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  19البند األول من الفقرة رقم بناًء على أحكام 
يتم تحرير  ،فوائد وبدون مجمدة وديعة شكل على مصرف سورية المركزي لدى البنك رأسمال من% 10 بـ االحتفاظ الخاصة

 . هذه الوديعة عند التصفية
 :كالتالي هو المركزي سوريةمصرف  لدى المجمدة الوديعة رصيد إن
 

 2021 2020  
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 536,426,374 536,426,374 رصدة بالليرة السوريةأ
 4,822,089,208 9,644,178,416 أرصدة بالدوالر األميركي

 242,176,974 449,509,659 أرصدة باليورو
 - - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 10,630,114,449 5,600,692,556 
 

 المصارف ودائع   14
 

 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 117,551,509,853 357 117,551,509,496 حسابات جارية 
ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل 

 37,600,000,000 - 37,600,000,000 او اقل أشهر 3فترة 

من ثالثة  أكثرودائع استحقاقها االصلي 
 64,100,000,000 - 64,100,000,000 أشهر

 219,251,509,496 357 219,251,509,853 
 

 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 48,899,835,381 177 48,899,835,204 حسابات جارية 
استحقاقها األصلي أكثر من ودائع ألجل 

 38,000,000,000 - 38,000,000,000 ثالثة أشهر
    
 86,899,835,204 177 86,899,835,381 

 
 ودائع العمالء  15

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   الشركات الكبرى
 38,371,654,567 165,171,501,950 حسابات جارية وتحت الطلب

 46,036,401,269 89,672,364,250 إلشعار ودائع ألجل وخاضعة
   )التجزئة(األفراد 

 7,201,166,014 11,725,963,622 حسابات جارية وتحت الطلب
 3,486,078,877 3,908,248,284 ودائع توفير

 16,864,429,037 26,517,452,368  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 - 235,500,000 ودائع أخرى

 297,231,030,474 111,959,729,764 
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 )تتمة( ودائع العمالء  15
 31ليرة سورية كما في  4,016,842,878تتضمن الودائع ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع مجمدة من شركات صرافة بلغت 

كانون  31ليرة سورية كما في  488,834,277 مقابل(من إجمالي ودائع الزبائن % 1.35أي ما نسبته  2021 كانون األول
بتاريخ  24، وذلك بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم )من إجمالي ودائع الزبائن% 0.44أي ما نسبته  2020األول 

من رأسمالها لدى المصارف العاملة في % 25والذي ينص على أن تحتفظ شركات الصرافة بما نسبته  2006نيسان  24
 . ة على شكل ودائع مجمدةالجمهورية العربية السوري

 الودائع إجمالي من % 59.52 نسبته ما أي سورية ليرة  176,897,452,884 فوائد تحمل ال التي الحسابات الجارية بلغت
في كما  الودائع إجمالي من %40.70 نسبته ما أي سورية ليرة 45,572,792,639 مقابل( 2021 كانون األول 31في كما 
 .)2020كانون األول  31

 31في  كما الودائع إجمالي من % 20.10 نسبته ما أي سورية ليرة  59,757,458,861 مبلغ العام القطاع ودائع بلغت
كانون  31في  الودائع إجمالي من %30.31 نسبته ما أي سورية ليرة  33,706,737,919 مقابل( 2021 كانون األول

 .)2020األول 
مقابل ( 2021كانون األول  31ليرة سورية كما في  898,297,297بلغت حسابات التوفير التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 

 ).2020كانون األول  31كما في  ليرة سورية  610,807,836
 ليرة 10,638,962,330 غاً وقدرهمبل 2016تموز  24تاريخ  4ب/م ن/1418حسب القرار رقم  الخامدة ودائعال بلغت

 .)2020كانون األول  31كما في  سورية ليرة 3,441,954,245 مقابل( 2021 كانون األول 31كما في  سورية
 2021كانون األول  31ليرة سورية كما في  235,500,000لتي ال تحمل فوائد مبلغ بلغت أرصدة ودائع البيوع العقارية وا

 .2021و لعام .م/28وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
 

 تأمينات نقدية  16
 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 312,590,000 312,661,200 تسهيالت مباشرةتأمينات نقدية مقابل 
 1,532,275,866 87,622,376,731 تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة

 896,737,402 77,801,057,347 تأمينات اعتمادات مستندية 
 تأمينات كفاالت

 تأمينات تعهدات تصدير
 تأمينات شهادات جمركية

2,312,955,987 
732,332,202 

6,776,031,195 

- 
- 

635,538,464 
 18,235,000 26,603,168 تأمينات أخرى

 87,961,641,099 1,863,100,866 
   

 مخصصات متنوعة  17
 

 

الرصيد في بداية  2021
 السنة

فروقات أسعار  المكون خالل السنة
 الصرف

ما تم رده  المستخدم خالل العام
 لإليرادات

الرصيد في نهاية 
 السنة

       
فروع  -مؤونة خسائر محتملة 

 13,234,189 - - - - 13,234,189 مغلقة

 7,057,782 - - - - 7,057,782 *مؤونة رد فوائد
 20,031,544 (15,278,683) - - - 35,310,227 مؤونة تقلبات أسعار صرف

 340,770,210 - - 285,954 340,150,239 334,017 كفاالت صادرةمخصصات 
 1,327,536,111 - (106,014,368) - 1,433,550,479 - مخصص نهاية خدمة 

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 - (2,387,973) - - - 2,387,973 مباشرة غير مستخدمة

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 156,151,843 - - - 153,780,245 2,371,598 غير مباشرة مرحلة أولى

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 105,780,895 - - 19,206,045 83,736,401 2,838,449 غير مباشرة مرحلة ثانية

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 - - - - (3,158,200) 3,158,200 غير مباشرة مرحلة ثالثة 

 66,692,435 2,008,059,164 19,491,999 (106,014,368) (17,666,656) 1,970,562,574 
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 )تتمة(  مخصصات متنوعة  17
 

الرصيد في بداية  2020
 السنة

المكون خالل 
 السنة

فروقات أسعار 
 الصرف

الرصيد في نهاية  ما تم رده لإليرادات
 السنة

      
 13,234,189 - - - 13,234,189 فروع مغلقة  - مؤونة خسائر محتملة

 7,057,782 - - - 7,057,782 *دمؤونة رد فوائ
 35,310,227 - - 34,468,666 841,561 مؤونة تقلبات أسعار صرف
 334,017 (164,567,452) 106,381,029 - 58,520,440 مخصصات كفاالت صادرة

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 2,387,973 )2,070,605( - - 4,458,578 مباشرة غير مستخدمة

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 2,371,598 )410,316( - - 2,781,914 غير مباشرة مرحلة أولى

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 2,838,449 )2,701,145( 489,490 - 5,050,104 غير مباشرة مرحلة ثانية

مخصص مقابل تسهيالت ائتمانية 
 3,158,200 - - 3,158,200 - غير مباشرة مرحلة ثالثة 

 91,944,568 37,626,866 106,870,519 )169,749,518( 66,692,435 
 

 
 .وال يتوقع تحصيلهامؤونة لتغطية فوائد تم تسجيلها كإيراد  بتكوينقام البنك *

ليرة  31,582,000، مقابل مبلغ 2021كانون األول  31عاملة كما في  لم يكن هناك أرصدة لتسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير
ل لها كّ وشُ   2020كانون األول  31من إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة كما في % 0.05أي ما نسبته  سورية

 .ليرة سورية بتاريخه 3,158,200مخصصات بقيمة 
 
 

 
 :  خالل السنة )مصارف(فيما يلي الحركة على األرصدة خارج الميزانية 

 

 

 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

2021كانون الثاني  1رصيد  333,423,514 - - 333,423,514 
   :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية

 - - - - المرحلة الثالثةمحول إلى 
 - - - - التغير خالل السنة

 - - - - األرصدة الجديدة خالل السنة
 - - - - األرصدة المسددة

 301,714,856 - - 301,714,856 أثر تغيرات أسعار الصرف

 635,138,370 - - 635,138,370  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 109,487,560 109,487,560 - -  2020كانون الثاني  1رصيد 
   :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - (109,487,560) - 109,487,560 محول إلى المرحلة األولى
 - - - - المرحلة الثانيةمحول إلى 

 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة
 - - - - األرصدة الجديدة خالل السنة

 - - - - األرصدة المسددة
 223,935,954 - - 223,935,954 أثر تغيرات أسعار الصرف

 333,423,514 - - 333,423,514  2020كانون األول  31رصيد 
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 )تتمة(  مخصصات متنوعة  17
 
 

 :السنةفيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل 
 

 

 
 : مصارف خالل السنةللرصدة خارج الميزانية لألفيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 58,090,485,871 31,582,000 94,329,752 57,964,574,119  2021كانون الثاني  1رصيد 
    :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - (4,317,000) 63,157,000 (58,840,000) محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 92,731,231,596 - 165,710,000 92,565,521,596 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 (57,648,831,204) (27,265,000) (25,195,417) (57,596,370,787) التسهيالت المسددة خالل السنة

 523,392,880 - 17,717,265 505,675,615 التغير في األرصدة
 17,717,265 - - 17,717,265 أثر تغيرات أسعار الصرف

 93,713,996,408 - 315,718,600 93,398,277,808  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 815,647,804 - 570,545,665 245,102,139  2020كانون الثاني  1رصيد 
    :التحويل بين المراحلتغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة 

 - - (768,013,485) 768,013,485 محول إلى المرحلة األولى
 - - 25,729,217 (25,729,217) محول إلى المرحلة الثانية
 - 31,582,000 - (31,582,000) محول إلى المرحلة الثالثة

 56,988,411,302 - - 56,988,411,302 التسهيالت الجديدة خالل السنة
 )585,660,390( - (197,092,883) (388,567,507) التسهيالت المسددة خالل السنة

 449,062,918 - 449,062,918 - التغير في األرصدة
 423,024,237 - 14,098,320 408,925,917 أثر تغيرات أسعار الصرف

 58,090,485,871 31,582,000 94,329,752 57,964,574,119  2020كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 334,017 - - 334,017  2021كانون الثاني  1رصيد 
    :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

     
 - - - - مستخدم إلقفال الديون المعدومة

صافي الخسائر االئتمانية 
 340,150,239 - - 340,150,239 للسنةالمتوقعة 

 285,954 - - 285,954 أثر تغيرات أسعار الصرف
     

 340,770,210 - - 340,770,210  2021كانون األول  31رصيد 
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 )تتمة(  متنوعةمخصصات   17

 

 
 :خالل السنةللتسهيالت خارج الميزانية فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

 

 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 58,520,440 58,520,440 - -  2020كانون الثاني  1رصيد 
   :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

األولىمحول إلى المرحلة   58,520,440 - (58,520,440) - 
 - - - - محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

 - - - - مستخدم إلقفال الديون المعدومة
صافي الخسائر االئتمانية 

 (164,567,452) - - (164,567,452) المتوقعة للسنة

 106,381,029 - - 106,381,029 أثر تغيرات أسعار الصرف

 334,017 - - 334,017  2020كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 10,756,220 3,158,200 3,183,949 4,414,071  2021كانون الثاني  1رصيد 
    :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - - - - محول إلى المرحلة األولى
 - (55,485) 8,230,721 (8,175,236) محول إلى المرحلة الثانية
 - - - - محول إلى المرحلة الثالثة

     
 - - - - مستخدم إلقفال الديون المعدومة

صافي الخسائر االئتمانية 
 231,970,473 (3,102,715) 75,160,181 159,913,007 المتوقعة للسنة

 19,206,045 - 19,206,045 - أثر تغيرات أسعار الصرف

 261,932,738 - 105,780,896 156,151,842  2021كانون األول  31رصيد 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 12,290,596 - 5,610,825 6,679,771  2020كانون الثاني  1رصيد 
    :تغيرات الرصيد االفتتاحي نتيجة التحويل بين المراحل

 - - (2,284,657) 2,284,657 محول إلى المرحلة األولى
 - - 307,384 (307,384) محول إلى المرحلة الثانية
 - 3,158,200 - (3,158,200) محول إلى المرحلة الثالثة

     
 - - - - مستخدم إلقفال الديون المعدومة

صافي الخسائر االئتمانية 
 (2,023,866) - (939,093) (1,084,773) المتوقعة للسنة

تغيرات أسعار الصرفأثر   - 489,490 - 489,490 

2020كانون األول  31رصيد   4,414,071 3,183,949 3,158,200 10,756,220 
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 مطلوبات أخرى  18

  2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية  

    مستحقة غير مدفوعة فوائد
 426,935,116 964,261,269  ودائع زبائن

 112,787,671 1,288,980,138  ودائع مصارف
 3,250,624 4,668,663  تأمينات

    
 2,128,607,984 2,128,672,040  )33إيضاح (أرصدة دائنة للمساهمين 

 743,161,094 12,304,299,868  شيكات مصدقة
 259,009,193 522,539,985  )33إيضاح (ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 114,890,852 1,607,461,454  الدفع مصاريف مستحقة
 أمانات طوابع ومستحقات للتأمينات االجتماعية وأمانات

 ضريبية مستحقة
 
 937,808,290 371,203,317 

 105,004 262,353,288  حواالت وشيكات قيد الدفع
 659,784,882 3,172,110,803  موردون

 16,399,020 11,400,670  إيرادات مؤجلة من بيع عقارات مستملكة
 28,988,257 9,848,907  إيرادات عموالت مقبوضة مقدماً 

 1,516,617 1,249,961  عموالت تأمين مقبوضة مقدماً 
 482,857,587 226,581,613  أخرى

    
  23,442,236,949 5,349,497,218 
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 وعرأس المال المكتتب به والمدف  19

 
 ليرة سورية 500 اسمية بقيمة سهم 3,000,000 على موزع ليرة سورية 1,500,000,000 قدره برأسمال البنك تأسس
ليرة سورية موزع على  3,000,000,000إلى  2007 أيلول 16وقد تم زيادة رأس المال ليصل بتاريخ  ،الواحد للسهم

 .الواحد سورية للسهمليرة  500سهم بقيمة اسمية  6,000,000

 والمرسوم 2001 لعام 28 رقم القانون بنود أحكام بعض تعديل المتضمن 3 رقم القانون صدر 2010 الثاني كانون 04بتاريخ 
 10 السورية ليصبح العربية الجمهورية في العاملة البنوك لرأسمال األدنى الحد زيادة يتضمن والذي 2005 لعام 35 رقم

 رأسمالها أوضاعها بزيادة لتوفيق سنوات 3 مهلة المرخصة البنوك منحت وقد ،التقليدية البنوك يخص فيما سورية ليرة مليارات
 المهلة تمديد تم قدو سنوات، 4إلى  3 من المهلة هذه تمديد تم 2011 لعام 17 رقم القانون المطلوب، وبموجب األدنى الحدإلى 

 بتاريخ و.م/13رقم  مجلس الوزراء رئاسة قرار وبموجب ،2013 لعام 63 رقم التشريعي المرسوم بموجب سنوات 5 لتصبح
 .سنوات 6 لتصبح المهلة تمديد تم 2015 نيسان 22

، تمت الموافقة على تجزئة أسهم البنك لتصبح 2011نيسان  26خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 
حزيران  27تاريخ  1883قتصاد رقم وذلك بموجب قرار وزارة اال الواحد للسهم ليرة سورية 100سهم بقيمة  30,000,000

2011. 

 2015آذار  19بتاريخ  المنعقد العادية غير العامة الهيئة اجتماع في المساهمين قبل من البنك رأسمال زيادة على الموافقة تمت
االكتتاب بمقدار  وتم سورية، ليرة 10,000,000,000 البنك رأسمال ليصبح سورية ليرة 7,000,000,000بمبلغ 

قامت شركة الخليج المتحد القابضة وهي  2019شباط  21، بتاريخ 2018 األول كانون 31 تاريخ حتى سهم 8,501,4053
 2,170,000,000دينار أردني ما يعادل  3,530,981الشركة القابضة لبنك الخليج المتحد بشراء حصة البنك بمبلغ قدره 

من % 36.3وحصة شركة الخليج المتحد القابضة % 15.5ال لتصبح حصة بنك الخليج المتحد ليرة سورية من زيادة رأس الم
مقسم  سورية ليرة 6,020,140,500 مبلغ 2019 آذار 31 في كما المدفوع المال رأس أصبحرأس المال المدفوع، وبذلك 

وديعة مجمدة لدى مصرف من الزيادة ك% 10دوالر أمريكي تمثل  497,707، وتم حجز مبلغ سهم 60,201,405إلى 
وذلك بعد أخذ موافقة مصرف سورية المركزي بتجميد المبلغ بعملة الدوالر األمريكي  2019آذار  17سورية المركزي بتاريخ 

 . 2019آذار  12ص تاريخ /144/16رقم 

ليرة  770,000,000دينار أردني ما يعادل  1,252,134قامت شركة الفتوح باالكتتاب بمبلغ  2019حزيران 13بتاريخ 
 2019 حزيران 24بتاريخ و ،من رأس المال المكتتب به %15.49سورية من زيادة رأس المال لتصبح حصة شركة الفتوح 

مبلغ  2019 حزيران 30سهم من عدة مساهمين وبذلك أصبح رأس المال المدفوع كما في  3,092,524ـ تم االكتتاب ب
 .سهم 70,993,929ليرة سورية مقسم إلى  7,099,392,900

تمت آخر عملية بيع لألسهم، وعليه تم استكمال عملية االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال، لتصبح  2019أيلول  10بتاريخ 
 .سهم 100,000,000ليرة سورية مقسمة على  10,000,000,000قيمة رأس المال المدفوع 

عنه  البنك المكتتب به والمدفوع والمصرح رأسمال بلغ ،2020كانون األول  31و 2021كانون األول  31 في كما
 .للسهم سورية ليرة 100 قدرها اسمية بقيمة مليون سهم 100إلى  مقسم سورية ليرة  10,000,000,000

 
على ، 21.7%، 11%، 9.3%إن نسبة بنك الخليج المتحد وشركة الفتوح وشركة الخليج المتحد من رأس المال المدفوع هي 

 .2020كانون األول  31و 2021كانون األول  31 في التوالي كما
 

 :التالية المراحل على المال رأس زيادة عملية تمت
األول  كانون 13 وحتى 2015 األول تشرين 27 تاريخ من واالكتتاب، - االكتتاب في األفضلية حقوق تداول مرحلة •

2015. 
 .السوق في الفائضة األسهم بيع مرحلة •

 :فئتينإلى  االسمية البنك أسهم جميع تقسم
السورية،  بالليرات قيمتها وتسدد معنويين أو طبيعيين سوريين أشخاص قبل من إال تملكها يجوز ال التي األسهم هي:   أ الفئة

 صرف سعر حسب األجنبية بالعمالت اكتتاباتهم قيمة تسديد عليهم يتوجب الخارج، في المقيمين للسوريين بالنسبة
ً للمبين في الفقرة المركزي  سورية نشرة مصرف الفئة  هذه تشكل. أدناه وبما يتوافق مع النظام األساسي) ب(ووفقا

 .البنك رأسمال من 51%
الوزراء  مجلس من بقرار أجانب أو عرب اعتباريين أو طبيعيين أشخاص قبل من تملكها يجوز التي األسهم هي:  ب الفئة

 مصرف عن الصادرة الحرة الصرف أسعار نشرة في المحدد الشراء سعر حسب األجنبية بالعمالت قيمتها وتسدد
 رأسمال من %49 الفئة هذه وتشكل. االكتتاب بدء تاريخ يسبق الذي اليوم في المفعول السارية سورية المركزي

 .البنك



 ع.س.م.بنك سورية والخليج ش
  المالية بياناتإيضاحات حول ال

 2021 كانون األول 31

 
46 

 

 )تتمة( رأس المال المكتتب به والمدفوع  19
 

 :السورية والدوالر األميركي والدينار األردني كما يلييتوزع رأسمال البنك بين الليرة 
 
 التكلفة التاريخية العملة األصلية عدد األسهم 
    

 5,590,000,000 5,590,000,000 55,900,000 ليرة سورية 
 1,470,000,000 31,172,125 14,700,000 دوالر أمريكي  

 2,940,000,000 4,783,116 29,400,000 دينار أردني 
 100,000,000  10,000,000,000 
 
  

 االحتياطيات  20
 

 احتياطي قانوني
 

 369/100/3ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم  2011لعام  29على المرسوم التشريعي رقم  بناءً 
من األرباح % 10يتم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاريخ 

 .المحققة إلى االحتياطي القانونيالصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير 
، ويجوز من رأسمال البنك% 25مساوياً لـ  يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني

 .بموافقة الهيئة العامة للبنك االستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي رأسمال البنك
 :القانوني االحتياطي احتساب طريقة التالي الجدول يوضح

 
2020  2021 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 قبل الضريبة خسارة السنة/صافي ربح 75,564,475,263  31,894,879,668
 أرباح القطع غير المحققة (47,625,526,524)  (31,093,102,944)

801,776,724  27,938,948,739 
 %10احتياطي قانوني  2,500,000,000  80,177,672 
 
 

 :كانت حركة االحتياطي القانوني
2020  2021 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 كانون الثاني 1الرصيد كما في  114,584,093  34,406,421
 االحتياطي القانوني المشكل خالل السنة 2,385,415,907  80,177,672

 كانون األول 31الرصيد كما في  2,500,000,000  114,584,093
 

 .من رأس المال% 25ما يعادل  حيث تم احتجازالقانوني  تم التوقف عن تشكيل االحتياطي
 احتياطي خاص

ً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي  2002لعام  23من قانون النقد األساسي  97حكام المادة أعلى  بناءً  ووفقا
، يحدد 2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاريخ  369/100/3رقم 

حتى بلوغه  استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة األرباح الصافية قبل الضريبة بعدمن % 10االحتياطي الخاص بنسبة 
 .من رأسمال البنك% 100
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 )تتمة(االحتياطيات   20
  

 :الخاص االحتياطي احتساب طريقة التالي الجدول يوضح
2020  2021 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 خسارة السنة قبل الضريبة/ربحصافي  75,564,475,263  31,894,879,668
 أرباح القطع غير المحققة (47,625,526,524)  (31,093,102,944)

801,776,724  27,938,948,739 
 %10احتياطي خاص  2,793,894,874  80,177,672 
 

 :كانت حركة االحتياطي الخاص كما يلي
2020  2021 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
     

 كانون الثاني 1الرصيد كما في  114,584,093  34,406,421
 االحتياطي الخاص المشكل خالل السنة 2,793,894,874  80,177,672

 كانون األول 1الرصيد كما في  2,908,478,967  114,584,093
 

 غير المحققةاألرباح المدورة المحققة و المتراكمة) الخسائر(األرباح   21
 

 952/100والتعميم رقم  2008لعام  362وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  ةالمركزي الصادرطبقاً لتعليمات مصرف سورية 
الناتجة عن إعادة تقييم مركز وغير القابلة للتوزيع محققة اللفروقات القطع غير األرباح المدورة ، يتم فصل 2009شباط  12تاريخ 

 ).المحققة المتراكمةالخسائر (األرباح المدورة القطع البنيوي من حساب 
 مقابل مبلغ ،2021كانون األول  31كما في  ليرة سورية 86,522,259,732بلغت األرباح المدورة غير المحققة مبلغ 

 .2020كانون األول  31ليرة سورية كما في  38,896,733,208
مقابل خسائر متراكمة ، 2021كانون األول  31كما في ليرة سورية  3,805,862,282 المتراكمة المحققة مبلغ األرباحبلغت 
 .2020كانون األول  31سورية كما في  ليرة 11,224,756,534مبلغ ب محققة

 
 الفوائد الدائنة  22
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   :تسهيالت ائتمانية مباشرة
   مؤسسات      

 53,542,460 106,181,136 حسابات جارية مدينة
 3,504,984 1,047,577,714 بالصدفةحسابات جارية مدينة 

 2,731,502,346 36,922,955,867  قروض
 - - سندات محسومة

   )التجزئة(أفراد  
 1,108,960 2,227,464 حسابات جارية مدينة بالصدفة

 89,791,038 224,270,869 وسلف قروض
 820,972,000 1,460,081,393 أرصدة وإيداعات لدى المصارف

 39,763,294,443 3,700,421,788 
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 الفوائد المدينة  23
 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 143,838,101  3,598,601,036             ودائع مصارف

   :العمالءودائع 
 - - حسابات جارية وتحت الطلب     
 198,078,091 190,629,820 ودائع توفير    
 1,112,245,070 6,291,868,582 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار    

 5,336,928 14,100,655 تأمينات نقدية
 10,095,200,093 1,459,498,190 
   

 

 العموالت والرسوم الدائنة  24
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 1,507,880,638 8,887,317,820 عموالت ورسوم االئتمان    
 162,474,200 352,772,451 عموالت ورسوم الخدمات المصرفية    

 9,240,090,271 1,670,354,838 
 

 العموالت والرسوم المدينة 25
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 5,858,033 - مدفوعة لقاء تشغيل الصراف اآلليعموالت     
 85,767,661 1,213,405,537 عموالت تحويالت مصرفية     
 50,000 265,600 عموالت ورسوم أخرى    

 1,213,671,137 91,675,694 
 أخرى تشغيلية إيرادات 26

 
 2021 2020 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 18,001,095 36,856,557 *إيرادات أخرى
 36,856,557 18,001,095 

مستهلكة  تالفةباإلضافة لبيع موجودات  الناتجة عن بيع العقارات المستملكة من قبل البنكاألرباح يتضمن بند اإليرادات األخرى * 
 .كاملبشكل 

 نفقات الموظفين 27
 2021 2020 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 506,932,386 2,438,495,340 رواتب الموظفين
 646,045,227 1,859,771,627 مزايا ومنافع الموظفين

 18,265,273 61,148,745 مصاريف طبية
 3,857,200 143,688,610 تدريب موظفين

 16,199,145 57,356,238 نقل وسفر
 43,499,514 242,611,335 حصة البنك من التأمينات االجتماعية

   
 4,803,071,895 1,234,798,745 
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 ضريبة الدخل  28
 

 :المحاسبي الربحالضريبي مع  الربحفيما يلي ملخص تسوية 
 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 

 31,894,879,668 75,564,475,263 قبل الضريبة) الخسارة(الربح 
 (31,093,102,944) (47,625,526,524)  ةتقييم مركز القطع البنيوي غير المحققرباح أينزل 
 34,468,666 (15,278,683)  مخصصات متنوعةينزل 

 29,848,674 30,981,013  استهالك المباني
 )854,054,500( (1,046,508,095) (*)إيرادات البنك من أعماله في الخارج ينزل 

 خسائر ائتمانية متوقعةمخصص ) استرداد(مصروف 
 1,435,891,363 3,154,846,778 )مرحلة أولى وثانية(     

المرحلتين تحويالت مخصص خسائر ائتمانية متوقعة من 
 (108,076,751) - األولى والثانية إلى المرحلة الثالثة

 1,339,854,176 30,062,989,752 )الضريبية الخسارة(الربح الضريبي 
 - (2,299,959,201) الخسارة المتراكمة

 - 27,763,030,551 الربح الخاضع للضريبة 
 %25 %25 الدخل ضريبة نسبة

 - 6,940,757,640 ضريبة الدخل
 %10 %10 نسبة ضريبة إعادة اإلعمار

 - 694,075,764 ضريبة إعادة اإلعمار
 - 7,634,833,404 مخصص ضريبة الدخل  

 
 - 97,518,880 كانون الثاني 1في رصيد ضريبة ريع رؤوس األموال 

 97,518,880 27,599,771 (*)اإلضافة على ضريبة ريع رؤوس األموال 
 97,518,880 125,118,651 كانون األول 1في  األموالرصيد ضريبة ريع رؤوس 

 
 
نيسان  29تاريخ  1238/3قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم و 2003لعام  24قانون ضريبة الدخل رقم  على بناءً * 

باإلضافة إلى  ،%7.5بمعدل  من أعماله في الخارج تخضع لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة البنكفإن إيرادات  2019
 .من الضريبة% 10من الضريبة، ورسم اإلدارة المحلية بمعدل % 10المساهمة الوطنية في إعادة اإلعمار بمعدل 

 
 1,046,508,095 إيرادات البنك من أعماله في الخارج
 78,488,107 ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة

 7,848,811 إدارة محلية 
 7,848,820 المساهمة الوطنية في إعادة اإلعمار من ضريبة ريع رؤوس األموال 

 94,185,738  مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال 
 

خالل العام  ليرة سورية 66,585,967، سدد منها 2021ليرة سورية عن عام  94,185,738 بلغ مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال
. 
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص مصروف  29
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2021
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
   

 479,513,605 - 161,095 479,352,510 مصارف ومؤسسات مصرفية
ائتمانية مباشرة تسهيالت  2,071,391,055 368,813,445 - 2,440,204,500 

 235,128,673 - 83,390,902 151,737,771 ذمم خارج بيان المركز المالي

    استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 (224,263) (224,263) - - مصارف ومؤسسات مصرفية

ائتمانية مباشرة تسهيالت  - - (208,382,108) (208,382,108) 
خارج بيان المركز الماليذمم   - - (3,158,200) (3,158,200) 

 2,702,481,336 452,365,442 (211,764,571) 2,943,082,207 

 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

    تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

  303,820,101  23,588,336  70,749,530  209,482,235 مصارف ومؤسسات مصرفية
ائتمانية مباشرة تسهيالت  980,666,865  401,827,295  - 1,382,494,160  

 - - - - ذمم خارج بيان المركز المالي
    استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 (60,243,244) - - (60,243,244) مصارف ومؤسسات مصرفية
ائتمانية مباشرة تسهيالت  - - (221,472,708) (221,472,708) 

 (166,591,318)  - (939,093) (165,652,225) ذمم خارج بيان المركز المالي
 964,253,631  471,637,732  (197,884,372) 1,238,006,991 
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 مصاريف تشغيلية أخرى 30
 

  2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية  

 109,884,390 187,059,992  إيجارات

بدالت مجلس اإلدارة ومصاريف اجتماعات مجلس 
 85,344,051 184,439,263  اإلدارة والهيئة العامة

 81,771,856 319,835,603  رسوم وأعباء حكومية
 79,033,905 475,680,675  محروقات

 75,838,700 145,991,695  صيانة
 66,591,031 156,308,736  مصاريف تنظيف وحراسة

 46,475,770 143,730,088  بريد وهاتف وإنترنت
 44,019,471 119,427,557  استشارات

 42,368,196 74,420,119  تأمين
 40,627,600 142,777,108  مصاريف معلوماتية

 34,410,000 32,550,000  مصاريف مهنية
 27,921,404 426,835,227  نفقات الضيافة

 26,748,915 148,243,088  قرطاسية ومطبوعات
 20,956,570 94,888,792  إعالنات وعالقات عامة

 18,840,927 37,854,521  ماء وكهرباء
 15,774,537 27,120,851  خسائر عمليات
 15,668,230 49,347,051  دعاوى قضائية

 12,407,399 32,365,923  مصاريف سويفت
 9,091,460 300,000,000  الصرافات اآللية مع شركةمصاريف ربط 

 8,170,291 101,727,800  مصاريف ورسوم قانونية
 - 12,627,417  مصاريف الشحن النقدي

 - 70,281,025  مصاريف أرشفة الكترونية
 - 191,991,500  تبرعات

 47,933,184 1,684,677,620  أخرى
  5,160,181,651 909,877,887 
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 السنةربح من  األساسية والمخفضة للسهم حصةال  31
 

 وذلك السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح متوسطال على السنةربح  قسمة خالل من الواحد العادي السهم حصة حساب يمكن
 :يلي كما

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 31,797,360,788 67,835,456,121 )ليرة سورية( السنةربح 

   
 100,000,000 100,000,000 السنةسهم قيد التداول خالل وسطي عدد األ

 ربح السنة من للسهم والمخفضة األساسية الحصة
 )سورية ليرة(  

678.35 317.97 
 

 حصة على تأثير لها يكون قد ألدوات البنك إصدار لعدم األساسية للحصة مطابقة السنةربح  من للسهم المخفضة الحصة قيمة إن
 .اتحويله عندوالخسائر  األرباح من السهم

 

 
 النقد وما في حكمه  32

 

 :التالية المبالغ من النقدية التدفقات بيان في الظاهر حكمه في وما النقد يتكون
 

  2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية  

    
 20,273,269,344 69,597,687,871    *سورية المركزيمصرف  لدى واألرصدة النقد

 خالل األصلي استحقاقها-المصارف لدى أرصدة :يضاف
 83,633,031,668 213,001,074,938  أشهر ثالثة

 ثالثة خالل استحقاقها األصلي –ودائع المصارف : يطرح
 )48,899,835,381( (155,151,509,853)  أشهر

  127,447,252,956 55,006,465,631 
 

يعتبر جزء من النقد وما  البنك التشغيلية اليومية لذلك ال أنشطةال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في * 
 .في حكمه
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة  33
 
 المجموع  الجهات ذات العالقة 
 2020 2021  مساهمين الشركات الشقيقة الشركة األم 
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

       :المركز المالي بيانبنود داخل 

       األرصدة المدينة

 13,089,171,495 26,990,790,944  - - 26,990,790,944 أرصدة لدى بنك الخليج المتحد 
 (39,369,383) (28,815,188)  (28,815,188) - - *** ألطراف ذات عالقةتسهيالت ائتمانية 

 4,405,853 8,078,623  8,078,623 - - )12إيضاح (ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة 
 10,330,613 20,661,225  - - 20,661,225 فوائد مستحقة وغير مقبوضة من بنك الخليج المتحد

 األرصدة الدائنة
      

 (259,009,193) (522,539,985)  - - (522,539,985) ذمم دائنة لبنك الخليج المتحد
)2,128,607,984( (2,128,672,040)  (2,128,672,040) - - *أرصدة دائنة للمساهمين  

 (483,137,123) (389,105,588)  (277,438,401) - (111,667,187) **ودائع العمالء 
       
 
 

     
 

 2020 2021  مساهمين الشركات الشقيقة الشركة األم 
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

         :الدخل بيانعناصر 
 (74,677,760) (149,464,000)  (149,464,000) - - بدالت مجلس اإلدارة

 - (40,088,836)  (40,088,836) - - مجلس اإلدارة أعضاءت مكافآ
 (10,666,291) (34,975,263)  (34,975,263) - - والهيئة العامة مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة

 419,687,594 719,139,329  - - 719,139,329 فوائد مقبوضة من بنك الخليج المتحد
 - -  - - - فوائد مدفوعة لبنك الخليج المتحد
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة 33
 
 .المساهمين اكتتاب عن الفائضة المبالغ للمساهمين دائنة أرصدة تمثل *

تمثل ودائع العمالء المدرجة ضمن بنك الخليج المتحد ودائع عائدة لشركة سورية والخليج لالستثمار مودعة لدى بنك  **
 .والخليجسورية 

عام ) 4ب/م ن/500(والمشمولة بأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم  عالقة ذات ألطراف الممنوحة التسهيالت إن ***
شخصية بقيمة  ضمانات ويقابلها ،%15 فائدة معدل متوسط وتحملهي تسهيالت ضمن المرحلة الثانية  2009

ليرة سورية كما  427,346مبلغ  لها المتوقعةئتمانية االخسائر البلغت قيمة مخصص  وقد ،ليرة سورية 60,000,000
 .2020كانون األول  31ليرة سورية كما في   2,263,185، مقابل  2021 كانون األول 31في 

 
 :التالية المبالغ من العليا اإلدارة تعويضات تتكون

 
 2021 2020 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 261,124,102 765,254,571 الراتب األساسي
 210,478,796 1,042,019,012 ميزات ومنافع قصيرة األجل

   
 471,602,898 1,807,273,583 مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
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 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات الماليةالقيمة   34

 
 

 

   2021كانون األول   31كما في 2020كانون األول  31كما في 

 القيمة الدفترية القيمة العادلة النتيجة غير المعترف بها
النتيجة غير المعترف 

 الدفتريةالقيمة  القيمة العادلة بها
  

 الموجودات المالية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية
 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  87,489,552,235 87,489,552,235 - 25,299,596,447 25,299,596,447 -
 أرصدة لدى المصارف  212,115,525,594 212,115,525,594 - 132,950,289,125 132,950,289,125 -
 ودائع لدى المصارف  13,139,904,377 13,139,904,377 - 6,157,050,898 6,157,050,898 -

 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  389,993,028,679 386,715,798,584 (3,277,230,095) 69,864,056,992 67,984,433,141 (1,879,623,851)

من خالل بيان الدخل  بالقيمة العادلة مالية موجودات 214,248,600 214,248,600 - 85,699,440 85,699,440 -
 الشامل اآلخر

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي   10,630,114,449 10,630,114,449 - 5,600,692,556 5,600,692,556 -
 وعالمجم 713,582,373,934 710,305,143,839 (3,277,230,095) 239,957,385,458 238,077,761,607 (1,879,623,851)

   المطلوبات المالية        
 ودائع المصارف  219,251,509,853 219,251,509,853 - 86,899,835,381 86,899,835,381 -

         ودائع الزبائن  297,231,030,474 297,241,534,777 (10,504,303) 111,959,729,764 161,079,015,519 (49,119,285,755)
 تأمينات نقدية  87,961,641,099 87,961,641,099 - 1,863,100,866 1,863,100,866 -
  ) ذمم أطراف ذات عالقة(مطلوبات أخرى  522,539,985 522,539,985 - 259,009,193 259,009,193 -

 المجموع 604,966,721,411 604,977,225,714 (10,504,303) 200,981,675,204 250,100,960,959 (49,119,285,755)
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 ):تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية   34
 

 :العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات الماليةفيما يلي االفتراضات المستخدمة لتحديد القيم 
 

 :  العادلة ةالمبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيم
 

ذلك على ودائع بق ينط. للقيمة العادلة قصيرة األجل مساوية تقريباً ة من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالي
 .الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغيرالتوفير وتحت 

 
 :ألدوات المالية ذات المعدل الثابتا
 

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي 
على  ءً ب القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بنايتم احتسا. مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلة

يتم تسجيل  .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق
أما . المالية األوراقسعار المعلنة في سوق األالمالية النشطة والمنتظمة بالرجوع إلى  األسواقالقيمة العادلة للسندات المتداولة في 

ستخدام تقنية التدفقات النقدية بافيما يتعلق بالسندات التي ليست متداولة في أسواق مالية نشطة منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة 
 . لالستحقاقللفترة المتبقية  المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب
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 إدارة المخاطر  35

 
 مقدمة   35.1

 
تنظر اإلدارة إلى المخاطر من منظور شامل ال ينطوي فقط على األحداث التي تؤدي إلى تحقق خسائر بل يمتد التعريف ليشمل 

أي أحداث مستقبلية تؤدي إلى آثار سلبية على أداء البنك مما يحول دون "ا نهالفرص الضائعة ومن هنا تم تعريف المخاطر على أ
تقوم إدارة المخاطر في البنك على تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي تواجه ". تحقيق األهداف الموضوعة أو استغالل الفرص المتاحة

لتحقيق التوازن بين العائد  الُمـثلىاذ اإلجراءات أعمال البنك والعمل على إبقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخ
 . والمخاطرة

إدراكاً من إدارة البنك بتعدد المخاطر التي تواجهه والناجمة عن طبيعة األعمال التي يقوم بها، وإدراكاً ألهمية ترشيد القرارات 
ملة للمخاطر، وهي عملية رسمية وموثقة ومن ضمن المتخذة في ضوء المخاطر المحيطة، فقد قام البنك بتبني مبدأ عملية اإلدارة الشا

 .الهيكل التنظيمي للبنك، وتعمل على تحقيق اإلشراف والتوجيه الالزمين لسير العمل ضمن بيئة رقابية مناسبة
 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر
 :لتاليةتتركز المحاور الرئيسية لالستراتيجية العامة الخاصة بإدارة المخاطر في النقاط ا

بناء إدارة مخاطر فّعالة بهدف تعزيز التحكم المؤسسي وتوفير نظام إداري متين يعزز دور إدارة المخاطر كجزء ال يتجزأ  -
من العمل اليومي لكل موظف من موظفي البنك، واعتبار إدارة المخاطر الجزء األهم في عملية إعداد خطط األعمال لكافة 

 . أنشطة وخدمات البنك
تحفيز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر الغتنام كافة الفرص المتاحة في ظل البيئة التنافسية والمتقلبة التي  -

   .يعمل بها البنك
تحسين األداء وتعظيم الربحية من خالل التقييم األفضل للتحديات التي تواجه عمل البنك ورفع سوية القرارات المتخذة  -

 . ظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفيف الخسائر وخفض التكاليفوالتأكد من وجود أن
المعايير المعمول  ألحدث وفقاً وذلك بهدف الوصول بالبنك لتحقيق أداء مالي متميز  للمخاطر تمثيالً تطبيق المقاييس األكثر  -

 . بها في هذا المجال
اطر السيولة وإيجاد مصادر بديلة وفّعالة الحرص على تنويع مصادر أموال البنك واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخ -

 . لألموال
والتشريعات والقوانين المحلية والدولية وأحدث المعايير الصادرة بهذا الخصوص، والسعي  Basel IIالتوافق مع متطلبات  -

  .Basel IIIلتطبيق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة إلدارة المخاطر وخاصة توصيات 
زمة والكفيلة بتحقيق التوافق المطلوب مع أفضل التجارب والممارسات الدولية للمؤسسات المصرفية اتخاذ اإلجراءات الال -

 . والمنسجمة مع التشريعات المحلية والدولية
 .االرتقاء بمستوى البنك في مجال إدارة المخاطر -
 .خلق ونشر ثقافة المخاطر لدى موظفي البنك -

 
 أنظمة إدارة المخاطر 

كما يقع على عاتقه ، عن إدارة المخاطر في البنك اإلدارة المسؤول األول أمام المساهمين وأصحاب المصالحعتبر مجلس يُ 
إدارة ذات الصلة ب جراءاتاإلسياسات وال إضافة إلى المصادقة على، لها الحدود المقبولة واعتمادتحديد أنواع المخاطر 

التنفيذية للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد وقياس ومراقبة ، إضافة إلى مسؤوليته اإلشرافية على اإلدارة المخاطر
   .مستقبالً  التي من المحتمل حدوثهاتلك أو  البنك التي يواجهها المخاطر من خالل التقارير الدورية ذات الصلة بالمخاطر
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35
 

 )تتمة(مقدمة   35.1
 

 : لجنة إدارة المخاطر
تعتبر إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وتكون مسؤولة عن وضع سياسة إدارة المخاطر في البنك ومراجعة أداء 

 . اإلدارة التنفيذية في إدارة األنواع المختلفة من المخاطر
ال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو  يجب أن تضم لجنة إدارة المخاطر على األقل ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة بحيث

 .واحد، ويجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين
 . ، وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة)مرة كل ثالثة أشهر( على األقل تقوم اللجنة باالجتماع أربع مرات سنوياً 

 :تقع ضمن مهام لجنة إدارة المخاطر األمور التالية
ت واستراتيجيات إدارة المخاطر لتتم المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذ هذه مراجعة سياسا -

   .السياسات واإلجراءات
كفاية  مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة، وضمان -

 . نجم عنها تحمل المخاطر في البنك، وتوافر الموارد الالزمة لهااستقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي يو
 . مراقبة مدى االمتثال لألنظمة والسياسات واإلجراءات، ومراقبة مدى االلتزام بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل -
التي تطرأ على إدارة مراجعة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة عن المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات  -

   .المخاطر
مراجعة وإعطاء توصيات للمجلس عن حدود المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها والحاالت المستعجلة فيما  -

   .يتعلق بإدارة المخاطر
اطر السوق مراقبة مدى التزام إدارة البنك بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخ -

 . والمخاطر التشغيلية وغيرها
عقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك وكفاية طرق معالجتها  -

 . وتقديم التوصيات بشأنها
 

  :اإلدارة التنفيذية
ة وموضوعية واستقاللية إدارة المخاطر، وذلك من خالل تعمل اإلدارة التنفيذية في البنك على كافة اإلجراءات التي تضمن متان

توفير الموارد الالزمة لعمل إدارة المخاطر بالشكل األمثل وتأمين الكوادر البشرية المؤهلة ضمن الرؤية الشمولية لتدعيم فعالية 
فصل المهام والواجبات تفادياً ألي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، إضافة إلى وضع الهياكل التنظيمية بغية تحديد المسؤوليات 

  .تضارب في المصالح

قبل مجلس من كما تشارك اإلدارة التنفيذية في صياغة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر التي يتم اعتمادها  
 .اإلدارة، باإلضافة لمراجعة كافة التقارير الصادرة عن إدارة المخاطر
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35

 
 )تتمة(مقدمة   35.1

 
 : المخاطرإدارة 

طر عملية إلدارة هذه أُ ختلفة، ووضع تعتبر اإلدارة المسؤولة عن التأكد من وجود منهجية شاملة لتحديد وإدارة عوامل المخاطر الم
العوامل لتتماشى مع استراتيجية أعمال البنك ودرجة تحمله للمخاطر، حيث تلتزم إدارة المخاطر وتتقيد بالسياسات واإلجراءات 
المعتمدة والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتقوم بشكل مستقل بإبداء الرأي فيما يتعلق بكافة المخاطر التي 

نك أو تلك المحتملة الحدوث مستقبالً، كما تقوم بإصدار مجموعة من التقارير الدورية حول جميع أنواع المخاطر ورفعها يواجهها الب
 . إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات بخصوصها

 :المهام والمسؤوليات األساسية إلدارة المخاطر في البنك

المخاطر التشغيلية وأمن (وإجراءات وصالحيات إدارة المخاطر في البنك بجميع أنواعها  تطوير استراتيجيات وسياسات -
ورفعها إلى لجنة المخاطر للمصادقة عليها ) المعلومات، مخاطر السوق والسيولة، مخاطر االئتمان ومراجعة التمويل

 .واعتمادها أصوالً من مجلس اإلدارة
كد من مدى التقيد بالسقوف والمستويات المحددة في البنك وضبط التجاوزات المتابعة لمجمل األعمال واألنشطة، والتأ -

 .ومعالجتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا
ورفع تقارير ربعية لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة  IIالتحقق من تطبيق خطة البنك الخاصة بااللتزام بمعايير لجنة بازل  -

 .المخاطر للتجاوزات عن الخطة وأسبابها
سة العمليات التمويلية واالستثمارية التي توصي بها إدارات العمل المعنية، والتأكد من تطابقها مع السقوف المقررة، درا -

وذلك بهدف تحديد حجم المخاطر المتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسائل واإلجراءات لمواجهة هذه المخاطر أو 
 .التخفيف منها قدر اإلمكان

ان المحتملة وإدارتها في كل نشاط ائتماني جديد أو في كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل بهما، تحديد مخاطر االئتم -
 .ووضع السياسات واإلجراءات والخطط الالزمة إلدارة هذه المخاطر

 .التوصيات الالزمة وتحديد المخاطر المرتبطة بالملفات االئتمانية المرفوعة من إدارة التسهيالت مراجعة وإصدار -
تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات في البنك، وذلك بغرض التخفيف من مخاطرها والتحقق من  -

 .وضع الضوابط الالزمة لحماية كل ما يتعلق ببيانات البنك وأصول معلوماته
ادقتها من قبل مجلس اإلدارة اقتراح مؤشرات اإلنذار المبكر وحدود المخاطر المقبولة التي يمكن أن يتحملها البنك ومص -

 .من خالل لجنة المخاطر، وإصدار التقارير الالزمة المتعلقة بها
، وذلك من خالل تطبيق عدة أساليب IIتحديد وتقييم المخاطر وخاصة التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات لجنة بازل  -

 .خاطر التشغيليةومؤشرات للقياس، إضافة إلى قيام البنك بتبني آلية التقييم الذاتي للم
 .التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطة الطوارئ واستمرارية العمل في كافة إدارات ومراكز العمل المختلفة في البنك -
والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية  IIمراقبة نسبة كفاية رأس المال بما يضمن التوافق مع متطلبات لجنة بازل  -

 .المركزي



 ع.س.م.بنك سورية والخليج ش
  إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
60 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة(مقدمة  35.1

 
 :لهيكل التنظيمي إلدارة المخاطرا

 . لب الهيكل التنظيمي الشاملتتواصل إدارة المخاطر مع كافة اإلدارات واألقسام ضمن البنك، لذا فهي تعتبر من صُ 

   :تتألف إدارة المخاطر من ثالث وحدات رئيسية
  .االئتمانيةوحدة إدارة المخاطر  -
 .وحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة -
 .وحدة إدارة المخاطر التشغيلية واألعمال -

 

 
 
 
 

  :لجنة إدارة الموجودات والمطاليب
صة باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة موجودات ومطلوبات  تعتبر إحدى أهم اللجان التنفيذية الداخلية في البنك، وهي اللجنة الُمتخصِّ

وإدارة معظم المخاطر في البنك، ) قصيرة وطويلة األجل(بما فيها التخطيط لكفاية رأس المال ونسب الفوائد والسيولة البنك، 
الخطط واالستراتيجيات االستثمارية واالئتمانية في البنك، بالشكل الذي يضمن تعظيم الربحية ضمن  إضافة إلى تقييم مدى فاعلية

 :دف عمل اللجنة إلى تحقيق الجوانب التاليةمستويات المخاطر المقبولة، كما يه
 

إيجاد الهيكل األمثل لقائمة المركز المالي للبنك والذي يحقق له أعلى عائد ُممكن ضمن مستوى المخاطر الُمحدد  -1
بما في ذلك مراجعة االستراتيجية العامة واستراتيجية التسعير والموازنات التقديرية والبدائل (والمقبول لدى البنك، 

ة من قبل إدارة طالع على المالحظات والحدود الُمعدّ لموجودات والمطلوبات، وكذلك االالمتاحة لكل من جانبي ا
 ).المخاطر والتعليق عليها ليصار إلى إجازتها من قبل مجلس اإلدارة

 .القرارات بخصوصهامتابعة تنفيذ الخطط االستثمارية وخطط اإلقراض، باإلضافة إلى دراسة الفرص المتاحة واتخاذ  -2
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة(مقدمة  35.1

 
 )تتمة( :لجنة إدارة الموجودات والمطاليب

السيولة ومراجعة استراتيجية إدارة  طوارئتطبيق سياسات السيولة، بما في ذلك إقرار خطة ب التزام البنكالتأكد من  -3
 .أيضاً  السيولة

 .والتوظيف وأي سياسات أخرى ذات الصلة اإلقراضسياسات وخطط  التزام البنك بتطبيقالمراجعة والتأكد من  -4
 .المراجعة والتأكد من تطبيق السياسات المتعلقة بإدارة العائد -5
افة إلى كفاية رأس المال، باإلضل النسبة المستهدفةالتأكد من االلتزام بالخطط الُمعدة وحدود المخاطر للمحافظة على  -6

 .البنك بالحدود والتوزيعات التي تهدف لتوزيع مخاطر التزام المعنيينالتأكد من 
الت الجارية على أسعار الصرفمتابعة الخطط والحدود الموضوعة لالستفادة والتحوُّ  -7  .ط من التبدُّ
ة بإدارة وقياس كافة أنواع التأكد من التزام البنك بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية والقوانين النافذة المتعلق -8

 .المخاطر المرتبطة بأنشطة وأعمال البنك
  

 : التدقيق الداخلي
مراقبة مدى وكذلك من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللية هذه اإلدارة،  يكون مسؤوالً عن التحقق

المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واإلجراءات  سياسة إدارةالتقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في 
 . لجنة التدقيق مجلس اإلدارة من خالل وترفع التقارير إلى ،الموضوعة

 
  :قياس المخاطر ونظام التقارير

السقوف المقررة الحدود و وبما ينسجم مع ،تتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على الحدود المقررة ضمن وثيقة تقبل المخاطر
 .ضمن الخطط واالستراتيجيات المعتمدة من البنك والتي تم اعتمادها

وذلك من خالل إعداد الدراسات الضرورية  ،بالمخاطر المستقبلية والتوصية بإجراءات التحوط لها التنبؤكما يتم العمل على 
أي مؤشرات إضافية تنذر بمخاطر متوقعة يرى البنك المبنية على نماذج التوقع المعتمدة على البيانات التاريخية مع مراعاة 

   .ضرورة األخذ بها
يعتمد البنك على نظام التقارير الدورية والتي يتم من خاللها اإلبالغ عن أي مخاطر ضمن البنك  ،لتحقيق إدارة مخاطر سليمة

إدارة المخاطر ومنها لمجلس اإلدارة، وفي هذا من المستويات اإلدارية الدنيا وصوالً للتقارير الكمية والنوعية التي ترفع للجنة 
السياق تلتزم إدارة المخاطر برفع أربع تقارير ربعية على األقل وعند الحاجة تتضمن بالحد األدنى تغطية المخاطر األساسية، 

لوقوف على حال مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات المخاطر، ويتم أيضاً عرض نتائج اختبارات الجهد الهادفة ل والسيما
 .البنك ضمن الظروف المعاكسة غير االعتيادية

 
 أساليب تخفيض المخاطر 

يتبنى البنك جملة من الوسائل الكفيلة بتخفيض حجم المخاطر االئتمانية، ومنها الحصول على الضمانات وفق ما هو موضح أدناه 
 .وذلك بناء على األسس والسياسات المعتمدة أصوالً 

ترتكز سياسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانية على السقوف التي يتم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة، والتي تعكس استراتيجية 
البنك في تعامله مع السوق واألهداف التي يعمل على تحقيقها، وبناء عليه يتم تحديد مستوى المخاطر القصوى المقبولة والتي ال 

 . هذه السقوف الحدود االئتمانية بشكل عام محددة بقطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة يجب تجاوزها، بحيث تتضمن
يتم إجراء المتابعة الدورية للبيانات الصادرة عن إدارة التسهيالت االئتمانية ودراستها وتحليلها، وذلك بغية تحديد وقياس 

من ثم رفع نتائج هذه الدراسات إلى اإلدارة العليا، كما يتم رفع المخاطر التي يتعرض لها البنك ومقارنتها بالسقوف المحددة، و
 .تقارير ربعية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بهذه المخاطر
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة(مقدمة  35.1

 
 :المخاطر التي يتعرض لها البنك في ضوء ممارسة أنشطته وأعماله

 
 مخاطر التركزات 

تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو 
ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي من الممكن أن 

ادية والسياسية والظروف األخرى، تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين تتأثر بنفس التغيرات االقتص
 . أو قطاع جغرافي معين

على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر  للمحافظة أطراً حددت سياسات وإجراءات البنك 
 . عات دورية وفق حدود المخاطر المقبولة والمعتمدة أصوالً من مجلس اإلدارةاالئتمان وضبطها، مع القيام بما يلزم من متاب

 
 مخاطر االئتمان 35.2

. تعرف مخاطر االئتمان على أنها مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك
وحجم التعرض ) فرد أو مؤسسة(تمانية على مستوى العميل يعمل البنك على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئ

 . االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية
ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض 

جغرافية، مع مراعاة المالءة المالية للعميل وجدارته  أو منطقة ولكل قطاعالواحد أو مجموعة مترابطة من المقترضين 
 .االئتمانية ضمن الدراسات المعدة لهذا الغرض

 
 نظام التصنيف االئتماني الداخلي 

، فقد تبنى البنك نظام 9، الخاص بتطبيق معيار التقارير المالية رقم 4/2019التزاماً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 
 . للتصنيف االئتماني الداخلي خاص باألصول المالية

وبدورها . منتجةالغير مار، فئة المضاربة وفئة الديون فئة االستث: درجات تتوزع على ثالث فئات/ 10/يتألف هذا النظام من 
 . درجات/ 4/درجات باستثناء فئة االستثمار والتي تتكون من / 3/تتألف كل منها من 

ُتعبر درجات التصنيف سابقة الذكر عن مخاطر االئتمان المرتبطة باألصل المالي، فمع ارتفاع درجة التصنيف من الدرجة 
   .أن الدرجات الثالثة األخيرة تعبر عن تعثر األصلاألولى الى الدرجة السابعة ترتفع مخاطر هذا األصل، في حين 

 
نقطة، حيث تم تقسيم  100يتم تعيين درجات التصنيف الموصوفة ألصول البنك المالية كافة بحسب نظام تقييم يتألف من 

ف الثالث النقاط الى عدة مجاالت يقابل كل مجال منها درجة تصنيف من الدرجات السبعة األولى، في حين أن درجات التصني
   .يوماً  90األخيرة مرتبطة بالتأخر عن السداد لفترات زمنية تزيد عن 

) الخ... مثل نسبة المديونية، سوق األصل المالي، التأخر عن السداد (تتوزع النقاط على مجموعة من المؤشرات المحددة 
ضها باألصل المالي ذاته ومنها ما يرتبط وذلك بحسب درجة المخاطر التي تمثل كل منها، وتتميز هذه المؤشرات بارتباط بع

كما وتصنف هذه المؤشرات ) الخ... العميل الحاصل على االئتمان، ُمصدر األدوات المالية، المصارف (باألطراف األخرى 
   :في مجموعتين

مثل (وهي مؤشرات كمية قابلة للقياس بدقة استناداً الى بيانات رقمية متوفرة من سجالت البنك : المجموعة األولى -
مثل نسب الربحية في البيانات المالية للعمالء (وسجالت األطراف األخرى المتاحة ) األقساط المستحقة غير المسددة

   ).وسوق النشاط
مؤشرات تقيم جوانب مهمة لألصل المالي اال أنه ال تتوفر لقياسها خاصة بالمؤشرات النوعية، وهي : الثانية المجموعة -

بيانات رقمية او ان البيانات المتوفرة غير دقيقة فتعتمد في عملية التقييم لها على الخبرة المتوفرة لدى البنك في إصدار 
 .آراء حكمية بخصوصها
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كما يوجد لدى البنك عدة أنظمة تقييم تتناسب وخصوصية الموجودات المالية موضوع التصنيف أو األطراف المرتبطة بها 

   .كالمؤسسات المالية
يقوم البنك بتحديث التصنيف االئتماني الداخلي ألصوله المالية بشكل دوري، وفي حال حدوث ما يستدعي إعادة التصنيف من 

يستخدم البنك برمجية آلية لتنفيذ التصنيف، كما تخضع عملية إدخال بيانات  صل او أكثر من األصولأحداث سلبية، وذلك أل
 . العمالء لرقابة ثنائية

 
   تقييم انخفاض القيمة إفرادياً 

يوماً أو وجود صعوبات  90إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن 
 . مالية تواجه العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية، أو اإلخالل بشروط العقد األصلي

 
 الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

يب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات يعتمد البنك على عدة أسال
 . وأسس معتمدة لمعايير وفقاً 

 : من أبرز أنواع الضمانات
الرهونات العقارية السكنية والتجارية، إضافة إلى المخزون والضمانات النقدية والكفاالت : بالنسبة للقروض التجارية -

 .ق المالية، وذلك وفقاً لسياسة قبول الضمانات المعتمدة في البنكالمصرفية واألورا
 .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والرواتب والضمانات النقدية: بالنسبة لألفراد -

ذا لشروط االتفاقية إ  وفي هذا اإلطار، تراقب اإلدارة باستمرار القيمة السوقية للضمانات المقدمة وطلب ضمانات إضافية وفقاً 
اقتضى األمر، إضافة إلى مراجعة القيم السوقية للضمانات خالل عملية قياس كفاية مخصص الخسائر االئتمانية، كما يتم إجراء 
التقييم الالزم للضمانات بشكل دوري وفق اإلجراءات المعتمدة وبما يتماشى مع ظروف السوق ولكافة أنواع الضمانات وخاصة 

، حيث تتم تي قد تؤثر سلباً على قيمة الضمانة كما يتم إجراء ذلك التقييم حال تعثر المقترضفي ظل التغيرات االقتصادية ال
 .عملية التقييم من خالل الجهات المختصة المعتمدة أصوالً من قبل البنك

يعتبر مبدأ التنويع في المحفظة االئتمانية من المبادئ األساسية في تخفيف مخاطر االئتمان، كما يتم مراقبة التركزات حسب 
القطاعات والمناطق واتخاذ إجراءات تصحيحية عند اللزوم، فضالً عن إعداد الدراسات الكافية عن مالءة العمالء ومتابعتها 

 .  والتأكد من سير نشاط فئات العمالء المقترضيندورياً لتقييم المتانة المالية 
 

 ) البنود خارج الميزانية(المخاطر االئتمانية المتعلقة بالخدمات التجارية 
يقوم البنك بتقديم كافة أنواع الخدمات التجارية من كفاالت صرفية واعتمادات مستندية وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم 

 . بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه، ويتم تحصيل هذه الدفعات حسب الشروط المتفق عليهاهذه التسهيالت البنك 
تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس سياسات البنك وإجراءاته 

 . الرقابية
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
  المخاطر وأساليب تخفيض المخاطر وإجراءات إدارةسياسات 

 
يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان لبنود داخل بيان المركز المالي بعد مخصص التدني وقبل الضمانات 

 :األخرىومخففات المخاطر األخرى ولبنود خارج بيان المركز المالي قبل مخصص التدني والضمانات ومخففات المخاطر 
 

 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية  

   :المالي المركزداخل بيان بنود 
 19,470,165,764 78,359,873,053 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 132,950,289,125 212,115,525,594 أرصدة لدى المصارف
 6,157,050,898 13,139,904,377 ودائع لدى المصارف

 69,864,056,992 389,993,028,679 االئتمانية مباشرةصافي التسهيالت 
 438,958,341 667,829,679 لألفراد

 117,048,745 1,008,584,946 سكنيةقروض 
 69,308,049,906 388,316,614,054 الشركات الكبرى

 85,699,440 214,248,600 من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مالية موجودات
 2,368,394,926 17,515,662,942 موجودات أخرى

 5,600,692,556 10,630,114,449 مدة لدى مصرف سورية المركزيلمجالوديعة ا

 721,968,357,694 236,496,349,701 

   :المالي المركزبنود خارج بيان 
 58,423,909,385 108,999,958,633 االلتزامات المحتملة

 1,102,074,569 15,914,034,061 كفاالت زبائن
 333,423,514 635,138,370 كفاالت مصارف
 49,828,073,801 26,391,644,442 اعتمادات استيراد
 7,160,337,501 51,408,317,905 اعتمادات تصدير

 - 14,650,823,855 كفاالت تعهدات تصدير
 2,618,162,497 - سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

 2,798,012,140 4,865,292,123 سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة
 113,865,250,756 63,840,084,022 

 300,336,433,723 835,833,608,450 المجموع
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 : توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 
 : وفق الجدول التالي 2021األول  كانون 31في  المخاطر كماتتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة 

 
  األفراد السكنيةالقروض  الشركات الكبرى المجموع

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

    المرحلة األولى    677,352,520 1,020,732,160 327,022,789,034 328,720,873,714

    المرحلة الثانية    - - 65,409,355,451 65,409,355,451

    المرحلة الثالثة    364,856,778 4,986,352 94,463,644,447 94,833,487,577

 المجموع   1,042,209,298 1,025,718,512 486,895,788,932 488,963,716,742

    فوائد معلقة: يطرح (271,545,710) (2,893,303) (54,253,099,135) (54,527,538,148)

(44,443,149,915) (44,326,075,743) (14,240,263) (102,833,909) 
خسائر ائتمانية مخصص : يطرح
    متوقعة

 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 667,829,679 1,008,584,946 388,316,614,054 389,993,028,679
 

 : وفق الجدول التالي 2020األول  كانون 31في  المخاطر كماتتوزع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة 
 

  األفراد القروض العقارية الشركات الكبرى المجموع
  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

    المرحلة األولى    446,034,410 117,794,052 58,710,910,281 59,274,738,743

    المرحلة الثانية    - 2,053,268 11,716,699,649 11,718,752,917

    المرحلة الثالثة    397,956,524 61,404,580 46,419,084,960 46,878,446,064

 المجموع    843,990,934 181,251,900 116,846,694,890 117,871,937,724

    فوائد معلقة: يطرح (278,779,465) (39,949,122) (24,845,811,560) (25,164,540,147)

(22,843,340,585) (22,692,833,424) (24,254,033) (126,253,128) 
خسائر ائتمانية مخصص : يطرح
    متوقعة

69,864,056,992 69,308,049,906 117,048,745 438,958,341 
صافي التسهيالت االئتمانية 

 المباشرة
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
  )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 
 :وفق الجدول التالي 2021األول  كانون 31في  المخاطر كماالمباشرة حسب درجة  غير تتوزع التعرضات االئتمانية

 
  األفراد السكنيةالقروض  الشركات الكبرى المجموع

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

    المرحلة األولى    - - 93,398,277,808 93,398,277,808

    المرحلة الثانية    - - 315,718,600 315,718,600

    المرحلة الثالثة    - - - -

 المجموع    - - 93,713,996,408 93,713,996,408

    فوائد معلقة: يطرح - - - -

    خسائر ائتمانية متوقعةمخصص : يطرح - - (245,353,263) (245,353,263)

 المباشرةغير صافي التسهيالت االئتمانية  - - 93,468,643,145 93,468,643,145
 

 : وفق الجدول التالي 2020األول  كانون 31في  المخاطر كماالمباشرة حسب درجة غير تتوزع التعرضات االئتمانية 
 

  األفراد القروض العقارية الشركات الكبرى المجموع
  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

    المرحلة األولى    - - 57,964,574,119 57,964,574,119

    المرحلة الثانية    - - 94,329,752 94,329,752

    المرحلة الثالثة    - - 31,582,000 31,582,000

 المجموع    - - 58,090,485,871 58,090,485,871

    خسائر ائتمانية متوقعةمخصص : يطرح - - (7,789,665) (7,789,665)

 المباشرةغير صافي التسهيالت االئتمانية  - - 58,082,696,206 58,082,696,206
 

  :الديون المجدولة -
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة 

كانون األول  31ليرة سورية بتاريخ  183,249,861بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغت 
 ). 2020كانون األول  31ليرة سورية بتاريخ  4,014,944مقابل ( 2021

 : الديون المعاد هيكلتها -
يقصد بالهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل 

ليرة سورية بتاريخ  30,051,022,177فترة السماح ويتم تصنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغت  بعض األقساط أو تمديد
 ).2020كانون األول  31ليرة سورية بتاريخ  2,167,800,601مقابل ( 2021كانون األول  31
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 )تتمة( التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطرتوزيع 

 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة 
  .إفرادياً أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل  باالعتباريتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ 

 وفق الجدول التالي 2021األول  كانون 31 فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة كما في

فراداأل   المـجـمـوع الشركات الكبرى القروض العقارية 
     

 92,362,214,593 90,999,467,308 1,018,218,564 344,528,721 المرحلة األولى
 8,458,218,678 8,458,218,678 - - المرحلة الثانية
 527,610,786 527,610,786 - - المرحلة الثالثة

             
 101,348,044,057 99,985,296,772 1,018,218,564 344,528,721 المجموع

     

     :منها
 312,661,200 312,590,000 - 71,200 تأمينات نقدية 

 101,035,382,857 99,672,706,772 1,018,218,564 344,457,521 عقارية
 - - - - أسهم متداولة

 - - - - وآلياتسيارات 
     
 101,348,044,057 99,985,296,772 1,018,218,564 344,528,721 مجموعال
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 
 توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة 

  .إفرادياً أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل  باالعتباريتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ 
 :وفق الجدول التالي 2020األول  كانون 31فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة كما في 

 

فراداأل   المـجـمـوع الشركات الكبرى القروض العقارية 
     

 37,302,220,786 36,789,578,263 117,797,053 394,845,470       المرحلة األولى
 2,344,054,932 2,342,001,627 2,053,305 -    المرحلة الثانية   
 1,316,133,725 1,280,288,361 34,970,364 875,000    المرحلة الثالثة   

             
 40,962,409,443 40,411,868,251 154,820,722 395,720,470 مجموع ال
     

     :منها
 312,590,000 312,590,000 - - تأمينات نقدية     

 40,649,819,443 40,099,278,251 154,820,722 395,720,470 عقارية
 - - - - أسهم متداولة

 - - - - سيارات وآليات
     
 40,962,409,443 40,411,868,251 154,820,722 395,720,470 مجموعال

     



 ع .س.م.بنك سورية والخليج ش
  إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
69 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 
 المباشرة  غير توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 . عتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باال
 :وفق الجدول التالي 2021األول  كانون 31المباشرة كما في  غير فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 
 

 المـجـمـوع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 
     

 80,551,820,986 80,551,820,986 - - المرحلة األولى
 130,615,290 130,615,290 - -    المرحلة الثانية
 - - - -     المرحلة الثالثة

 80,682,436,276 80,682,436,276 - - المجموع 
     :منها

 79,807,975,123 79,807,975,123 - - تأمينات نقدية  
 874,461,153 874,461,153 - - عقارية

 - - - - أسهم متداولة

 - - - - سيارات وآليات

 80,682,436,276 80,682,436,276 - - مجموعال
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

 
 المباشرة  غير توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 . عتبار أال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً يتم إدراج قيمة الضمانات مع األخذ باال
 :وفق الجدول التالي 2020األول  كانون 31المباشرة كما في  غير فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 

 المـجـمـوع الشركات الكبرى القروض العقارية األفراد 
     

 976,162,817 976,162,817 - -       المرحلة األولى
 64,452,177 64,452,177 - -    المرحلة الثانية   
 31,582,000 31,582,000 - -    المرحلة الثالثة   

             
 1,072,196,994 1,072,196,994 - -  المجموع

     :منها
 963,722,237 963,722,237 - -    تأمينات نقدية 

 108,474,757 108,474,757 - - عقارية
 - - - - أسهم متداولة

 - - - - سيارات وآليات
     
 1,072,196,994 1,072,196,994 - - مجموعال
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 )تتمة( المخاطرإدارة   35

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 
 نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان

يتم قياس نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان باستخدام آلية داخلية للتصنيف االئتماني، يوضح الجدول التالي 
إن األرقام المبينة ال تتضمن  .باستخدام اآللية الداخلية للتصنيف االئتمانينوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان 

 : مخصص االنخفاض في القيمة

 

       2021كانون األول  31كما في      

   جيد  عادي      القيمة منخفض  المجموع

         

 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي  78,359,873,053  -  -  78,359,873,053
 * أرصدة لدى المصارف 27,661,161,347  184,318,819,719  135,544,528  212,115,525,594

 ودائع لدى المصارف  -  13,139,904,377  -  13,139,904,377

ديعة مجمدة لدى مصرف سورية  10,630,114,449  -  -  10,630,114,449
 المركزي 

314,245,417,473  135,544,528  197,458,724,096  116,651,148,849  
 
 

       2020كانون األول  31كما في      

   جيد  عادي  منخفض القيمة  المجموع

         

 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي  19,470,165,764  -  -  19,470,165,764

 * أرصدة لدى المصارف 22,479,185,837  110,471,103,288  -  132,950,289,125

 ودائع لدى المصارف  6,157,050,898  -  -  6,157,050,898

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية  5,600,692,556  -  -  5,600,692,556
 المركزي 

164,178,198,343  -  110,471,103,288  53,707,095,055  
 
 ). 5 إيضاح رقم(عن مصارف خارجية والمؤونات المقابلة لها يتضمن بند أرصدة لدى المصارف الكفاالت المدفوعة * 

 
 
 
 



 ع .س.م.بنك سورية والخليج ش
  إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
72 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر       35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 محفظة الشركات – جودة التعّرضاتنوعية الموجودات المالية من ناحية 
من الدرجة األولى والثانية والتي تمثل تعّرضات ذات مستوى (التقييم المعتمدة ضمن البنك يتم إجراء التقييم االئتماني للعمالء وفقاً لنظام التقييم االئتماني الداخلي المعتمد ضمن البنك، حيث يتم تقييم العميل بأحد درجات 

إلى التعّرضات غير  خامسة، السادسة والسابعة والتي تمثل تعّرضات ذات مستوى منخفض من الجودة االئتمانية، بينما تشير الدرجات الثامنة، التاسعة والعاشرةمرتفع من الجودة االئتمانية وصوالً إلى الدرجات ال
شهر وتصنيف  12المعتمدة ضمن نظام التقييم االئتماني الداخلي ضمن البنك، احتمال التعثر لمدة ومقدار التعّرض لمخاطر االئتمان بناًء على درجات التقييم للتعّرضات يعرض الجدول أدناه الجودة االئتمانية ، )المنتجة

 :العميل ضمن أحد المراحل الثالث كما في نهاية السنة المالية
  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة  

 
احتمال مجال 

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى التعثر
شهر 12لمدة  2021  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم
 درجة عالية

 )2-1 الدرجة(
2.040%-
3.224% 4,770,391,746 598,625,666 - 5,369,017,412 20,911,935 3,586,247 - 24,498,182 

 درجة قياسية
 115,478,241 - 913,174 114,565,067 22,420,026,608 - 73,583,954 22,346,442,654 %4.192 )3 الدرجة(

 درجة قياسية فرعية 
 3,371,347,219 - 553,387,030 2,817,960,189 330,369,316,093 - 35,311,369,131 295,057,946,962 %5.022 )4الدرجة (

 درجة منخفضة
 )7-6-5 الدرجة(

5.757%-
7.046% 4,848,007,672 29,425,776,700 3,137,936 34,276,922,308 55,936,442 548,270,348 2,485,148 606,691,938 

 غير منتجة
 40,208,060,163 40,208,060,163 - - 94,460,506,511 94,460,506,511 - - %100 )10-9-8 الدرجة(

 44,326,075,743 40,210,545,311 1,106,156,799 3,009,373,633 486,895,788,932 94,463,644,447 65,409,355,451 327,022,789,034  المجموع 
  %42.57 %1.69 %0.92      نسبة التغطية 
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 )تتمة( المخاطرإدارة       35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 )تتمة( محفظة الشركات – جودة التعّرضاتنوعية الموجودات المالية من ناحية 
 

  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة  

 
احتمال مجال 

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى التعثر
شهر 12لمدة  2020  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم
 درجة عالية

 )2-1 الدرجة(
4.565%-
7.970% 1,817,233,273 140,808,687 - 1,958,041,960 17,823,735 2,929,586 - 20,753,321 

 درجة قياسية
 304,523,810 - 50,413,636 254,110,174 16,449,801,990 - 1,344,695,392 15,105,106,598 %11.144 )3 الدرجة(

 درجة قياسية فرعية 
 988,225,400 - 362,536,509 625,688,891 47,257,068,320 - 5,468,497,910 41,788,570,410 %14.216 )4الدرجة (

 درجة منخفضة
 )7-6-5 الدرجة(

17.2%-
22.915% - 4,762,697,660 - 4,762,697,660 - 320,816,047 - 320,816,047 

 غير منتجة
 21,058,514,846 21,058,514,846 - - 46,419,084,960 46,419,084,960 - - %100 )10-9-8 الدرجة(

 22,692,833,424 21,058,514,846 736,695,778 897,622,800 116,846,694,890 46,419,084,960 11,716,699,649 58,710,910,281  المجموع 
  %45.37 %6.29 %1.53      نسبة التغطية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 )تتمة( محفظة الشركات – جودة التعّرضاتنوعية الموجودات المالية من ناحية 
 

المباشرةغير إجمالي التسهيالت االئتمانية      مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 
احتمال مجال 

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى التعثر
شهر 12لمدة  2021 سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم
 درجة عالية

 )2-1 الدرجة(
2.040%-
3.224% 1,008,075,687 17,564,960 - 1,025,640,647 35,370,313 20,608,484 - 55,978,797 

 درجة قياسية
 2,974,302 - 451,636 2,522,666 1,464,191,800 - 45,853,800 1,418,338,000 %4.192 )3 الدرجة(

 درجة قياسية فرعية 
 142,581,689 - 24,322,826 118,258,863 39,475,222,678 - 165,710,000 39,309,512,678 %5.022 )4الدرجة (

 درجة منخفضة
 )7-6-5 الدرجة(

5.757%-
7.046% 254,033,538 86,589,840 - 340,623,378 - 60,397,950 - 60,397,950 

 غير منتجة
 - - - - - - - - %100 )10-9-8 الدرجة(

 261,932,738 - 105,780,896 156,151,842 42,305,678,503 - 315,718,600 41,989,959,903 - المجموع 
  - %33.50 %0.37      نسبة التغطية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 35

 )تتمة( االئتمانمخاطر  35.2
 

 )تتمة( محفظة الشركات – جودة التعّرضاتنوعية الموجودات المالية من ناحية 
 
 

المباشرةغير إجمالي التسهيالت االئتمانية      مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 
احتمال مجال 

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى التعثر
شهر 12لمدة  2020  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم
 درجة عالية

 )2-1 الدرجة(
4.565%-
7.970% 213,696,900 4,044,960 - 217,741,860 1,500,866 370,000 - 1,870,866 

 درجة قياسية
 936,452 - 307,384 629,068 80,249,217 - 25,729,217 54,520,000 %11.144 )3 الدرجة(

 درجة قياسية فرعية 
 241,664 - - 241,664 45,000,000 - - 45,000,000 %14.216 )4الدرجة (

 درجة منخفضة
 )7-6-5 الدرجة(

17.2%-
22.915% 662,945,917 64,555,575 - 727,501,492 - 2,161,065 - 2,161,065 

 غير منتجة
 3,158,200 3,158,200 - - 31,582,000 31,582,000 - - %100 )10-9-8 الدرجة(

 8,368,247 3,158,200 2,838,449 2,371,598 1,102,074,569 31,582,000 94,329,752 976,162,817  المجموع 
  %10 %3.01 %0.24      نسبة التغطية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 ة ئمحفظة التجز –جودة التعّرضات نوعية الموجودات المالية من ناحية 

 

المباشرةغير إجمالي التسهيالت االئتمانية      مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 
احتمال مجال 

 المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى التعثر
شهر 12لمدة  2021  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم

 درجة عالية
0.06%-
7.38% 1,698,084,680 - - 1,698,084,680 21,670,054 - - 21,670,054 

-%8.99 درجة متوسطة 
35.53% - - - - - - - - 

 95,404,118 95,404,118 - - 369,843,130 369,843,130 - - %100 غير منتجة
 117,074,172 95,404,118 - 21,670,054 2,067,927,810 369,843,130 - 1,698,084,680  المجموع 

  %25.8 - %1.28      نسبة التغطية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر 35
 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2

 )تتمة(محفظة التجزئة  –جودة التعّرضات نوعية الموجودات المالية من ناحية 
 

المباشرةغير إجمالي التسهيالت االئتمانية      مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 
احتمال مجال 

أولىمرحلة  التعثر  المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية مرحلة أولى المجموع مرحلة ثالثة مرحلة ثانية 
شهر 12لمدة  2020  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        :االئتماني الداخلي درجات التقييم

 درجة عالية
0.05%-
10.40% 563,828,462 - - 563,828,462 9,227,065 - - 9,227,065 

 647,578 - 647,578 - 2,053,286 - 2,053,286 - 59.80 درجة متوسطة 

 140,632,518 140,632,518 - - 459,361,104 459,361,104 - - %100 غير منتجة
 150,507,161 140,632,518 647,578 9,227,065 1,025,242,852 459,361,104 2,053,286 563,828,462  المجموع 

  %30.61 %31.54 %1.64      نسبة التغطية 
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 التركز حسب القطاع االقتصادي
 

 :سب القطاع االقتصاديحية ئتمانالتركز في التعرضات اال يبين الجدول التالي
 

 2021كانون األول  31
 
 )سوريةليرة (
 

 القطاع االقتصادي
 

 البند
 جماليإ زراعة خدمات-أفراد عقارات تجارة صناعة مالي

 87,489,552,235 - - - - - 87,489,552,235 أرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد و
 212,115,525,594 - - - - - 212,115,525,594 أرصدة لدى المصارف  

 13,139,904,377 - - - - - 13,139,904,377 ودائع لدى مصارف
 389,993,028,679 322,829,597,076 2,264,905,549 97,948,872 54,223,881,477 10,576,695,705 - )بالصافي( المباشرة التسهيالت االئتمانية

بالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات
 214,248,600 - - - - - 214,248,600 بيان الدخل الشامل اآلخر

 753,968,406 - - 753,968,406 - - - استخدام األصلحق 
 17,515,662,942 8,929,281,191 1,830,026,237 1,000,033 1,179,872,898 17,358,657 5,558,123,926 موجودات أخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 
 10,630,114,449 - - - - - 10,630,114,449 المركزي

 731,852,005,282 331,758,878,267 4,094,931,786 852,917,311 55,403,754,375 10,594,054,362 329,147,469,181 جمالي اإل

  
 
  



 ع .س.م.بنك سورية والخليج ش
  إيضاحات حول البيانات المالية

 2021كانون األول  31

 
79 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 )تتمة( التركز حسب القطاع االقتصادي
 

 2020كانون األول  31
 
 )ليرة سورية(

 
 القطاع االقتصادي

 
 البند

 جماليإ زراعة خدمات-أفراد عقارات تجارة صناعة مالي

 25,299,596,447 - - - - - 25,299,596,447 أرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد و
 132,950,289,125 - - - - - 132,950,289,125 أرصدة لدى المصارف  

 6,157,050,898 - - - - - 6,157,050,898 ودائع لدى مصارف
 69,864,056,992 54,759,063,798 1,960,068,123 - 3,928,314,508 9,216,610,563 - )بالصافي( المباشرة االئتمانيةالتسهيالت 
بالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 85,699,440 - - - - - 85,699,440 بيان الدخل الشامل اآلخر

 2,368,394,926 940,929,791 1,271,911,423 343,477 24,601,569 15,534,894 115,073,772 موجودات أخرى

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية 
 5,600,692,556 - - - - - 5,600,692,556 المركزي

 242,325,780,384 55,699,993,589 3,231,979,546 343,477 3,952,916,077 9,232,145,457 170,208,402,238 جمالي اإل
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 )تتمة( التركز حسب القطاع االقتصادي

 
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مع تماشياً  التصنيف، مراحل وفق قطاع االقتصاديال حسب االئتمانية التعرضات تتوزع

 :يلي كما )9(رقم 
 
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  2021كانون االول  31

     
 329,147,469,181 - 6,357,216,620 322,790,252,561 مالي

 10,594,054,362 - 41,239,947 10,552,814,415 صناعة

 55,403,754,375 - 361,249,533 55,042,504,842 تجارة

 852,917,311 - 753,968,407 98,948,904 عقارات

 4,094,931,786 - - 4,094,931,786 وخدماتأفراد 

 331,758,878,267 - 63,909,507,326 267,849,370,941 زراعي

 731,852,005,282 - 71,423,181,833 660,428,823,449 المجموع
 

 
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى  2020كانون االول  31

     
 170,208,402,238 - 49,936,733,965 120,271,668,273 مالي

 9,232,145,457 85,267,638 8,974,877,101 172,000,718 صناعة

 3,952,916,077 221,991,910 1,899,369,647 1,831,554,520 تجارة

 343,477 - - 343,477 عقارات

 3,231,979,546 207,499,006 141,153,435 2,883,327,105 أفراد وخدمات

 55,699,993,589 - - 55,699,993,589 زراعي

 242,325,780,384 514,758,554 60,952,134,148 180,858,887,682 المجموع
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 )تتمة( إدارة المخاطر  35

 )تتمة( مخاطر االئتمان 35.2
 

 التوزع الجغرافيالتركز حسب 
 

   :الجغرافييوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع 
 
 

خرىأ اإلجمالي *آسيا   أوروبا 
دول الشرق األوسط 

سوريةداخل  األخرى   

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية
 لدى مصرف سورية المركزيأرصدة نقد و 87,489,552,235 - - - - 87,489,552,235

 أرصدة ودائع لدى مصارف 161,497,980,901 49,887,193,965 599,009,113 89,651,279 41,690,336 212,115,525,594
 إيداعات لدى المصارف 13,139,904,377 - - - - 13,139,904,377

 المباشرةصافي التسهيالت االئتمانية  389,993,028,679 - - - - 389,993,028,679
 األفراد 667,829,679 - - - - 667,829,679

 القروض السكنية 1,008,584,946 - - - - 1,008,584,946
 الشركات الكبرى 388,316,614,054 - - - - 388,316,614,054

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  مالية موجودات 214,248,600 - - - - 214,248,600
 اآلخر

 الموجودات األخرى 17,455,521,481 60,141,461 - - - 17,515,662,942
 سورية المركزي مصرفوديعة مجمدة لدى  10,630,114,449 - - - - 10,630,114,449

 2021كانون األول  31اإلجمالي للسنة المنتهية في  680,420,350,722 49,947,335,426 599,009,113 89,651,279 41,690,336 731,098,036,876
 2020كانون األول  31اإلجمالي للسنة المنتهية في  166,787,767,186 75,144,348,510 324,254,230 48,329,113 21,081,345 242,325,780,384

 
 باستثناء دول الشرق األوسط*
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35

 
 مـخـاطـر الـسـوق 35.3

أسعار الفائدة، سعر (داخل وخارج الميزانية كنتيجة للتغيرات في  البنك هي مخاطر الخسارة التي ربما تتعرض لها مراكز
ن أهم أهداف إدارة ، حيث أوالظروف االقتصادية في السوق التي يعمل ضمنها البنك) إلخ......الصرف، واألدوات المالية، 

، باإلضافة إلى بذل العناية التي لها نتائج سلبية على أرباح البنك من المخاطر مقبولمخاطر السوق هو اإلبقاء على مستوى 
الالزمة في تجنب كافة أنواع التركزات سواء على مستوى العملة أو البلدان أو البنوك وذلك وفقاً لسقوف يتم تحديدها بناء على 

إجراء سلسلة من اختبارات الجهد والتي تسمح بنك االستثمارية ومصادقتها من قبل المجلس، إضافة إلى قيام البنك بسياسة ال
 :لها البنك في حالض بتقدير حجم المخاطر التي قد يتعر

 .للبنكخالل فترة زمنية محددة وأثرها على تقييم مراكز القطع  أو هبوطاً  تقلبات أسعار الصرف ارتفاعاً  - أ
 .خالل فترة زمنية محددة أو هبوطاً  أسعار الفائدة في السوق ارتفاعاً  تذبذب - ب

 مخاطر سعر الفائدة

يقوم البنك بصورة حيث . تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغير في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلية للبنك
دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية في محفظته من خالل دراسة تأثير تغير معدالت الفائدة بنسبة 

إضافة إلى قيام اإلدارة بإجراء اختبارات جهد من خالل مجموعة من . على عوائد هذه الفوائد وقيمتها االقتصادية 2%
 .دف اإلحاطة بالخطر قدر اإلمكان ومعالجة أماكن الضعف وإصدار التوصيات بخصوصهاالسيناريوهات به

 

 
 %)2(مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة 

 %)2(أثر الزيادة 
 2021  2020 

 الفجوة التراكمية العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 الفجوة التراكمية  الملكية
الربح قبل  األثر على

 الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 (704,990,414) (939,987,219) (46,999,360,926)  593,870,060 791,826,747 39,591,337,356 ليرة سورية
 445,240,964 593,654,619 29,682,730,935  965,335,465 1,287,113,953 64,355,697,652 دوالر أميركي

 4,694,132 6,258,842 312,942,116  369,914,849 493,219,798 24,660,989,918 يورو
 4,222 5,630 281,479  8,958 11,944 597,183 جنيه استرليني

 112 150 7,483  202 269 13,465 ين ياباني
 877,515,262 1,170,020,350 58,501,017,479  262,546,720 350,062,293 17,503,114,653 عمالت أخرى

        
        

 

 %)2(أثر النقص 
 2021  2020 

 الفجوة التراكمية العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 الفجوة التراكمية  الملكية
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
على حقوق األثر 

 الملكية
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 704,990,414 939,987,219 (46,999,360,926)  (593,870,060) (791,826,747) 39,591,337,356 ليرة سورية
 (445,240,964) (593,654,619) 29,682,730,935  (965,335,465) (1,287,113,953) 64,355,697,652 دوالر أميركي

 (4,694,132) (6,258,842) 312,942,116  (369,914,849) (493,219,798) 24,660,989,918 يورو
 (4,222) (5,630) 281,479  (8,958) (11,944) 597,183 جنيه استرليني

 (112) (150) 7,483  (202) (269) 13,465 ين ياباني
 (877,515,262) (1,170,020,350) 58,501,017,479  (262,546,720) (350,062,293) 17,503,114,653 عمالت أخرى
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35
    )تتمة(مـخـاطـر الـسـوق  35.3
 :يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب  إعادة تسعير الفائدةفجوة 

شهرأقل من   أشهر 3من شهر حتى   أشهر 6أشهر حتى  3من    
 9أشهر حتى  6من 

أشهر حتى سنة 9من  أشهر سنوات 5من سنة حتى   سنوات 5أكثر من    اإلجمالي ال تتأثر بأسعار الفوائد 
سورية ليرة 2021 وريةسليرة  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية 

          الموجودات
أرصدة لدى مصرف سورية 

 87,489,552,235 24,554,417,333 - - - 2,474,941,960 - - 60,460,192,942 المركزي
 212,115,525,594 - - - - - - 23,153,295,628 188,962,229,966 أرصدة لدى المصارف

 13,139,904,377 - - - 499,904,705 - 12,639,999,672 - - لدى المصارف ودائع
صافي التسهيالت االئتمانية 

 389,993,028,679 - 506,308,223 25,559,699,645 56,618,884,678 84,897,246,414 89,148,377,842 48,531,254,081 84,731,257,796 المباشرة
بالقيمة  ماليةموجودات 

العادلة من خالل بيان الدخل 
 الشامل اآلخر

- - - - - - - 214,248,600 214,248,600 

 10,636,375,825 10,636,375,825 - - - - - - - موجودات ثابتة 
 865,152,878 865,152,878 - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 753,968,406 753,968,406 - - - - - - - حق استخدام األصل
 17,515,662,942 17,515,662,942 - - - - - - - موجودات أخرى 

وديعة مجمدة لدى مصرف 
 10,630,114,449 10,630,114,449 - - - - - - - سورية المركزي

 743,353,533,985 65,169,940,433 506,308,223 25,559,699,645 57,118,789,383 87,372,188,374 101,788,377,514 71,684,549,709 334,153,680,704 مجموع الموجودات

          المطلوبات
 219,251,509,853 - - - 25,000,000,000 23,000,000,000 6,000,000,000 10,600,000,000 154,651,509,853 ودائع المصارف

 297,231,030,474 - - 5,654,456,328 32,643,705,965 5,684,930,072 26,954,447,211 14,643,913,117 211,649,577,781 ودائع الزبائن
 87,961,641,099 87,136,488,106 - - 67,763,900 10,000,000 123,082,128 608,425,497 15,881,468 تأمينات نقدية

 1,970,562,574 1,970,562,574 - - - - - - - مخصصات متنوعة
 مخصص ضريبة ريع

 125,118,651 125,118,651 - - - - - - - رؤوس األموال
 7,634,833,404 7,634,833,404 - - - - - - - مخصص ضريبة الدخل

 23,442,236,949 23,442,236,949 - - - - - - - مطلوبات أخرى

 637,616,933,004 120,309,239,684 - 5,654,456,328 57,711,469,865 28,694,930,072 33,077,529,339 25,852,338,614 366,316,969,102 مجموع المطلوبات

 105,736,600,981 (55,139,299,251) 506,308,223 19,905,243,317 (592,680,482) 58,677,258,302 68,710,848,175 45,832,211,095 (32,163,288,398) فجوة إعادة تسعير الفائدة
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35

 

 )تتمة(مـخـاطـر الـسـوق  35.3
 :يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب فجوة إعادة تسعير الفائدة

 
شهرأقل من   أشهر 3من شهر حتى    

 6أشهر حتى  3من 
 أشهر

 9أشهر حتى  6من 
أشهر حتى سنة 9من  أشهر سنوات 5من سنة حتى   سنوات 5أكثر من    اإلجمالي ال تتأثر بأسعار الفوائد 

وريةسليرة  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2020  ليرة سورية ليرة سورية 

          الموجودات

 25,299,596,447 9,518,877,468 - - - 1,337,957,113 - - 14,442,761,866 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 132,950,289,125 - - - - - - 61,336,737,380 71,613,551,745 أرصدة لدى المصارف

 86,157,050,89 - - - - - 86,157,050,89 - - لدى المصارف ودائع

 69,864,056,992 514,758,555 223,747,356 10,942,788,709 975,601,988 954,775,305 49,775,881,974 5,898,564,655 577,938,450 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
بالقيمة العادلة من خالل بيان  موجودات مالية

 85,699,440 85,699,440 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر

 1,787,097,240 1,787,097,240 - - - - - - - موجودات ثابتة

 24,641,780 24,641,780 - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 2,368,394,926 2,368,394,926 - - - - - - - موجودات أخرى 

 5,600,692,556 5,600,692,556 - - - - - - - وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 244,137,519,404 19,900,161,965 223,747,356 10,942,788,709 975,601,988 2,292,732,418 55,932,932,872 67,235,302,035 86,634,252,061 مجموع الموجودات

          المطلوبات

 86,899,835,381 - - 5,000,000,000 25,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 48,899,835,381 ودائع المصارف

 111,959,729,764 - - 20,332,335,336 23,286,737,268 1,427,449,090 4,190,456,526 3,937,435,797 58,785,315,747 ودائع الزبائن

 1,863,100,866 1,791,565,914 - - 22,000,000 963,969 1,574,700 40,550,000 6,446,283 تأمينات نقدية

 66,692,435 66,692,435 - - - - - - - مخصصات متنوعة

 97,518,880 97,518,880 - - - - - - - مخصص ضريبة ريع رؤوس األموال

 5,349,497,218 5,349,497,218 - - - - - - - مطلوبات أخرى

 206,236,374,544 7,305,274,447 - 25,332,335,336 48,308,737,268 2,428,413,059 9,192,031,226 5,977,985,797 107,691,597,411 مجموع المطلوبات

 37,901,144,860 12,594,887,518 223,747,356 (14,389,546,627) (47,333,135,280) (135,680,641) 46,740,901,646 61,257,316,238 (21,057,345,350) فجوة إعادة تسعير الفائدة
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 )تتمة(دارة المخاطر إ  35

 
 )تتمة(مـخـاطـر الـسـوق  35.3

 
 مخاطر العمالت

 
 الليرة البنك يعتبر ،األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب مالية أداة قيمة بتذبذب تتمثل األجنبية العمالت مخاطر
وتقوم  ،بعد الموافقة عليها من مجلس اإلدارة العمالت لمراكز حدود بوضع إدارة المخاطر قوموت له، الرئيسية العملة السورية

 بإعداد البنك يقوم ،المحددة المستويات تتجاوز ال المراكز أن من للتأكد يومي بشكل المراكزوحدة مخاطر السوق بمراقبة 
في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف مع بقاء  والخسائر األرباح صافي على التغيرات أثر لمراقبة الحساسية تحليل

حقوق الملكية بينما يمثل  الدخل أو بيانيمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في  ،بقية المتغيرات ثابتة
 .المبلغ الموجب صافي االرتفاع المتوقع

 
 %10في سعر الصرف  زيادةأثر ال

  
  2020كانون األول  31   2021كانون األول  31 

 مركز القطع العملة
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

 مركز القطع  الملكية
األثر على الربح 

 قبل الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 3,951,362,069 3,963,409,793 39,634,097,925  7,905,147,166 7,930,050,291 79,300,502,908 دوالر أميركي
 (3,099,152) (4,132,203) (41,322,032)  (5,815,292) (7,753,722) (77,537,222) يورو

 21,111 28,148 281,479  44,789 59,718 597,184 جنيه استرليني
 561 748 7,483  1,010 1,347 13,465 ين ياباني

 4,595,051,642 5,844,290,938 58,442,909,381  1,729,082,064 1,740,553,583 17,405,535,830 عمالت األخرىال
 

 %10أثر النقص في سعر الصرف 
 

  2020كانون األول  31   2021كانون األول  31 

 مركز القطع العملة
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 مركز القطع  الملكية
األثر على الربح قبل 

 الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية
 ليرة سورية سورية ليرة ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

دوالر 
 (3,951,362,069) (3,963,409,793) 39,634,097,925  )(7,905,147,166 )(7,930,050,291 79,300,502,908 أميركي

 3,099,152 4,132,203 (41,322,032)  5,815,292 7,753,722 (77,537,222) يورو
جنيه 

 (21,111) (28,148) 281,479  (44,789) (59,718) 597,184 إسترليني
 (561) (748) 7,483  (1,010) (1,347) 13,465 ين ياباني

عمالت ال
 )(4,595,051,642 (5,844,290,938) 58,442,909,381  )(1,729,082,064 (1,740,553,583) 17,405,535,830 األخرى

        
 

مقابل ( 2021كانون األول  31في  سورية كماليرة  78,304,377,925بلغ مركز القطع البنيوي بالدوالر األميركي ما يعادل 
 .)2020كانون األول  31ليرة سورية كما في  39,152,189,000مبلغ 

مقابل ( 2021كانون األول  31في  سورية كماليرة   16,946,675,048بلغ مركز القطع البنيوي بالدينار األردني ما يعادل 
 ).2020كانون األول  31ليرة سورية كما في   8,473,337,524مبلغ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35
 

    )تتمة(مـخـاطـر الـسـوق  35.3
 

 )تتمة( مخاطر العمالت
 

 :بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية العمالت األجنبيةيوضح الجدول التالي التركز في مخاطر 
 

   2021  دوالر أمريكي يورو جنيه إسترليني عمالت أخرى إجمالي
      

 الموجودات     

أرصدة لدى مصرف سورية  25,020,806,203 6,196,065,841 - 1,872,625 31,218,744,669
 المركزي

 أرصدة لدى المصارف 118,133,082,000 39,781,512,023 647,987 17,553,404,285 175,468,646,295
 لدى المصارف ودائع 12,140,045,268 - - - 12,140,045,268

صافي التسهيالت االئتمانية  7,768,107,217 - - - 7,768,107,217
 المباشرة

موجودات مالية بالتكلفة  - - - - -
 المطفأة

 موجودات أخرى  545,360,598 9,255,550 - 29,971,055 584,587,203

وديعة مجمدة لدى مصرف  9,644,178,416 449,509,659 - - 10,093,688,075
 سورية المركزي

 مجموع الموجودات 173,251,579,702 46,436,343,073 647,987 17,585,247,965 237,273,818,727
 المطلوبات     

 ودائع المصارف 64,066,173 7,915,417,743 - 357 7,979,484,273
 ودائع الزبائن 89,572,826,166 11,704,251,203 50,804 179,697,155 101,456,825,328

 تأمينات نقدية 226,080,000 26,547,728,498 - 1,151 26,773,809,649
 مخصصات متنوعة 38,412,090 340,770,210 - - 379,182,300

 مطلوبات أخرى 4,049,692,364 5,712,646 - 7 4,055,405,017
 مجموع المطلوبات 93,951,076,793 46,513,880,300 50,804 179,698,670 140,644,706,567

صافي التركز داخل الميزانية  79,300,502,909 (77,537,227) 597,183 17,405,549,295 96,629,112,160
 2021للعام 
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 )تتمة(المخاطر إدارة   35

 
    )تتمة(مـخـاطـر الـسـوق  35.3

 
 )تتمة( مخاطر العمالت

 
   2020  دوالر أمريكي يورو جنيه إسترليني عمالت أخرى إجمالي

      

 الموجودات     

أرصدة لدى مصرف سورية  5,987,079,039 1,235,094,989 - 1,095,930 7,223,269,958
 المركزي

 أرصدة لدى المصارف 47,615,119,162 6,152,903,346 325,747 58,527,591,428 112,295,939,683
 لدى المصارف ودائع 6,157,050,898 - - - 6,157,050,898

صافي التسهيالت االئتمانية  8,143,616,934 718,519 - - 8,144,335,453
 المباشرة

موجودات مالية بالتكلفة  - - - - -
 المطفأة

 موجودات أخرى  368,095,543 6,519,452 - 4,570,868 379,185,863

وديعة مجمدة لدى مصرف  4,822,089,208 242,176,974 - - 5,064,266,182
 سورية المركزي

 مجموع الموجودات 73,093,050,784 7,637,413,280 325,747 58,533,258,226 139,264,048,037

 المطلوبات     
 ودائع المصارف 32,045,647 2,059,302,854 - 182 2,091,348,683

 ودائع الزبائن 29,761,964,804 4,846,714,203 44,268 90,340,346 34,699,063,621
 تأمينات نقدية 113,040,000 637,050,285 - 576 750,090,861

 مخصصات متنوعة - 1,052,536 - - 1,052,536
 مطلوبات أخرى 3,551,902,408 134,615,434 - 258 3,686,518,100

 مجموع المطلوبات 33,458,952,859 7,678,735,312 44,268 90,341,362 41,228,073,801

صافي التركز داخل الميزانية  39,634,097,925 (41,322,032) 281,479 58,442,916,864 98,035,974,236
 2020للعام 

 
 مخاطر الدفع المسبق 35.4

قبل  مستحقاتهم أو اللتزاماتهم العمالء دفع أو طلب نتيجة مالية خسارة إلى البنك تعرض في تكمن المسبق الدفع مخاطر إن
 الدفع إلى تؤدي قد التي األخرى السوق عوامل إن الفائدة، معدالت تتدنى عندما ثابتة فائدة معدالت ذات رهونات مثل استحقاقها،

  .البنك فيها يعمل التي األسواق في غير جوهرية هي المسبق
 باتخاذإلى قيام البنك  جوهري، إضافةً  المقبوضة غير الفائدة صافي على المسبق الدفع مخاطر تأثير يعتبر البنك فإن وبالتالي،

 .من المخاطر الناتجة عن الدفع المسبق التي تحدّ  تاإلجراءامجموعة من 
 

 مخاطر التشغيل 35.5
كل من العمليات واإلجراءات الداخلية واألشخاص واألنظمة اآللية يقصد بها خطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل 

 .واألحداث الخارجية، وبحيث يتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية
بشكل يومي بمتابعة وتجميع وتصنيف ودراسة وتحليل تلك المخاطر،  اطر تقوم وحدة المخاطر التشغيليةولمواجهة هذه المخ

لكافة المراكز وإدارات البنك بهدف تحديد المخاطر المحتملة واحتمالية ) Risk Profile(خاطر إلى إنشاء ملفات الم إضافةً 
المخاطر التشغيلية بالتأكد ف منها وكفايتها، كما تقوم وحدة حدوثها وتحديد األصل المرتبط بها واإلجراءات الرقابية المتبعة للتخفي

ات وإجراءات وأنظمة وعمليات رقابة داخلية وأساليب مناسبة للتخفيف من من متانة البيئة الرقابية في البنك واستخدام سياس
المخاطر التشغيلية، وكذلك التأكد بأن أدوات الرقابة الداخلية مالئمة وقادرة على تبويب المخاطر التشغيلية ومن وجود فصل 

 .مناسب للمهام والواجبات لتفادي حاالت تضارب المصالح
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 مخاطر األعمال 35.6

 الظروف عن الناتجة األخطار ومنها عامة، بصفة البنوك قطاع أو البنك على تؤثر قد عوامل عدة من األعمال مخاطر تنشأ
 .البنك أعمال نتائج على السلبية المؤشرات من العديد في طياتها تحمل المحيطة والتي واالقتصادية السياسية

 اإلجراءات واتخاذ مستمر بشكل المخاطر التي تؤثر على البنك بشكل مباشر أو غير مباشر، والعمل تلك بتقييم البنك إدارة تقوم
 .المناسبة لتخفيف منها

 
 االمتثالمخاطر  35.7

الخسائر المحتملة نتيجة فرض غرامات مالية على البنك من الجهات الرقابية والوصائية أو الخسارة الناتجة من مخاطر السمعة 
أو /اإلرهاب ونتيجة عدم االمتثال للقوانين أو اللوائح المطبقة محلياً ودولياً، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل 

 .فية والرقابيةتعليمات السلطات اإلشرا
 

 مخاطر السمعة 35.8
احتمالية انخفاض إيرادات البنك أو قاعدة عمالئه نتيجة تآكل االسم التجاري وذلك تحت تأثير مجموعة من األحداث أو القرارات 

 .التي اتخذها البنك
 
 

 خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعمال  35.9
تقديم أفضل الخدمات بالجودة والوقت المناسبين من أهم عوامل تعتبر سمعة البنك وقدرته على االستمرار والمحافظة على 

المنافسة في السوق المصرفية، لذلك يسعى البنك التخاذ كافة اإلجراءات التي تساعده على استمرارية أعماله في ظل أسوء 
ن فعالية مركزي الظروف وذلك من خالل خطة لمواجهة الحاالت الطارئة التي يمكن أن يتعرض لها، فضالً عن التأكد م

البيانات األساسي والبديل، وشمولية خطط العمل ومستوى كفاية ومالءمة األنظمة المعلوماتية لتالفي مخاطر الحوادث الداخلية 
أو الخارجية وبالشكل الذي يؤمن استمرارية العمل والقدرة على تجاوز المعوقات وتخفيض الخسائر ضمن إطار زمني محدد 

 .مقبول
يام البنك بوضع خطة طوارئ السيولة بهدف إدارة األزمات وتحمل الظروف الطارئة غير المتوقعة مستقبالً، وذلك إلى ق إضافةً 

 .من خالل افتراض مجموعة من السيناريوهات في اختبارات جهد السيولة وتحديد كيفية التعامل معها
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 الـسيـولةمـخـاطـر  35.10
 

حيث تنشأ مخاطر السيولة . ُتعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، أو اإليفاء بها مع حدوث خسارة
 :من جانبين رئيسين وهما

أصول أو تسييلها بسعر كحالة عدم إمكانية تسييل (وذلك عند مواجهة صعوبات في تسييل األصول المقابلة للتدفقات : جانب األصول -
منخفض عن السعر السائد، توقف سداد أقساط القروض نتيجة تعثر العمالء، تعرض التوظيفات لدى المصارف الداخلية والخارجية 

 ).الخ...لمخاطر تؤثر على استرجاعها، 
جراءات اإلخاذ ما يلزم من وذلك عندما يقوم المودعين بسحب أموالهم بشكل مفاجئ مما يتطلب من البنك ات: جانب االلتزامات -

 .لضمان توفر أصول مالية عالية السيولة، أو االقتراض من الغير أو بيع بعض األصول لمقابلة عمليات السحب المفاجئ
تحول بنود من خارج الميزانية إلى داخل الميزانية (لى احتمال أن تكون مخاطر السيولة ناتجة عن عناصر من خارج الميزانية إافة باإلض

 ).إلخ. ..

 :وتقوم إدارة المخاطر بإدارة مخاطر السيولة من خالل
 

القيام بمراجعة استراتيجية السيولة والتأكد من مناسبتها وتوافقها مع تعليمات الجهات اإلشرافية والوصائية والنسب والحدود  -
 .تلك الحدود والنسبالُمدرجة ضمن وثيقة تقبل المخاطر، وإبداء الرأي والتوصية في أي تعديالت مطلوبة على 

مراقبة المخاطر التي يتعرض لها البنك في أدواته االستثمارية الرئيسية، ومراقبة السقوف والتجاوزات والنسب بهدف الرقابة  -
 .على مؤشرات السيولة وإعداد التقارير الالزمة للجنة إدارة المخاطر واإلدارة التنفيذية العليا

ة دورية، وذلك لتجنب مخاطر السيولة التي يمكن أن تنشأ من خالل تركز مصادر قياس التركز في مصادر األموال بصور -
 .األموال لديه في مجموعة محدودة

من خالل مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تنذر بوجود هذا الخطر،  متابعة ظهور أي من مؤشرات اإلنذار المبكر -
نتيجة نقص كبير في األصول السائلة، أو عدم القدرة على تلبية االحتياجات  نذكر منها زيادة حساسية التعرض لمخاطر السيولة

 .التمويلية وغيرها من النسب المعتمدة
 مع الحدودالمراقبة الدورية من خالل عدد من النسب المالية بهدف الرقابة على السيولة والتي تعكس واقع البنك وذلك بمقارنتها  -

 .المعتمدة
بيانات الموجودات والمطلوبات وذلك وفق عدة سيناريوهات وبنسب متصاعدة لكل سيناريو لبيان أثرها إجراء اختبارات إجهاد ل -

 .على نسبة السيولة وفجوات االستحقاق
 

 
 

2020 2021      

%55.76 %57.54    
كما في بداية  النسبة
 السنة 

 المتوسط خالل السنة     %55.50 %97.02
 أعلى نسبة     %65.86 %120.12
 نسبة  أدنى    %39.17 %55.62
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35
  )تتمة(مـخـاطـر الـسيـولة   35.10

 :المالية البيانات بتاريخ التعاقدي لالستحقاق المتبقية الفترة أساس على) مخصومة غير( والمطلوبات الموجودات توزيع التالي الجدول يبين

 
 8من عند الطلب أقل 

أيام وشهر 8بين  أيام أشهر  3 من شهر حتى  أشهر 6أشهر حتى  3من    
 9أشهر حتى  6من 

أشهر حتى سنة 9من  أشهر  االجمالي بدون استحقاق أكثر من سنة 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2021

          الموجودات
 سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

 87,489,552,235 15,424,738,151 - - 2,474,941,960 - - - 69,589,872,124 المركزي

 212,115,525,594 - - - - - 23,153,295,628 3,499,787,128 185,462,442,838 أرصدة لدى المصارف

 13,139,904,377 - - 499,904,705 - 12,639,999,672 - - - لدى المصارف ودائع
صافي التسهيالت االئتمانية 

 389,993,028,679 - 26,066,007,868 56,618,884,678 84,897,246,414 89,148,377,842 48,531,254,081 12,556,747,845 72,174,509,951 المباشرة
بالقيمة العادلة  ماليةموجودات 

من خالل بيان الدخل الشامل 
 214,248,600 214,248,600 - - - - - - - اآلخر

 10,636,375,825 10,636,375,825 - - - - - - - موجودات ثابتة 

 865,152,878 865,152,878 - - - - - - - موجودات غير ملموسة

 753,968,406 753,968,406 - - - - - - - حق استخدام األصل

 17,515,662,942 - 87,953,182 986,587,193 639,785 97,123,894 113,530,218 138,965 16,229,689,705 موجودات أخرى 
وديعة مجمدة لدى مصرف 

 10,630,114,449 10,630,114,449 - - - - - - - سورية المركزي

 743,353,533,985 38,524,598,309 26,153,961,050 58,105,376,576 87,372,828,159 101,885,501,408 71,798,079,927 16,056,673,938 343,456,514,618 مجموع الموجودات

          المطلوبات

 219,251,509,853 - - 25,000,000,000 23,000,000,000 6,000,000,000 10,600,000,000 17,600,000,000 137,051,509,853 ودائع المصارف

 297,231,030,474 - 5,654,456,328 32,643,705,965 5,684,930,072 26,954,447,211 14,643,913,117 27,176,371,244 184,473,206,537 ودائع الزبائن

 87,961,641,099 - 26,401,644,443 295,360,616 579,807,100 8,072,074,577 1,103,407,086 51,449,473,405 59,873,872 تأمينات نقدية

 1,970,562,574 1,970,562,574 - - - - - - - مخصصات متنوعة

 125,118,651 125,118,651 - - - - - - - ضريبة ريع رؤوس اموال 

 7,634,833,404 7,634,833,404 - - - - - - - مخصص ضريبة الدخل

 23,442,236,949 - - - - - - - 23,442,236,949 مطلوبات أخرى

 637,616,933,004 9,730,514,629 32,056,100,771 57,939,066,581 29,264,737,172 41,026,521,788 26,347,320,203 96,225,844,649 345,026,827,211 مجموع المطلوبات

 105,736,600,981 28,794,083,680 )(5,902,139,721 166,309,995 58,108,090,987 60,858,979,620 45,450,759,724 (80,169,170,711) (1,570,312,593) الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر   35
 

    )تتمة(مـخـاطـر الـسيـولة  35.10
 
 

 
 8عند الطلب أقل من 

أيام وشهر 8بين  أيام  
  3 من شهر حتى

 أشهر
 6أشهر حتى  3من 

 أشهر
 9أشهر حتى  6من 

أشهر حتى سنة 9من  أشهر  االجمالي بدون استحقاق أكثر من سنة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2020

          الموجودات
 25,299,596,447 3,689,446,785 - - 1,337,957,113 - - - 20,272,192,549 المركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

 132,950,289,125 - - - - - 61,336,737,380 11,899,176,383 59,714,375,362 أرصدة لدى المصارف
 6,157,050,898 - - - - 6,157,050,898 - - - لدى المصارف ودائع

 69,864,056,992 514,758,554 11,166,536,065 975,601,988 954,775,305 49,775,881,974 5,898,564,655 - 577,938,451 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 85,699,440 85,699,440 - - - - - - - بيان الدخل الشامل اآلخر
 1,787,097,240 1,787,097,240 - - - - - - - موجودات ثابتة 

 24,641,780 24,641,780 - - - - - - - موجودات غير ملموسة
 2,368,394,926 - 248,646,278 622,930,926 349,836 16,475,068 203,037,118 - 1,276,955,700 موجودات أخرى 

وديعة مجمدة لدى مصرف سورية 
 5,600,692,556 5,600,692,556 - - - - - - - المركزي

 244,137,519,404 11,702,336,355 11,415,182,343 1,598,532,914 2,293,082,254 55,949,407,940 67,438,339,153 11,899,176,383 81,841,462,062 مجموع الموجودات

          لمطلوباتا
 86,899,835,381 - 5,000,000,000 25,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 - 48,899,835,381 ودائع المصارف

 111,959,729,764 - 20,332,335,336 23,286,737,268 1,427,449,090 4,190,456,526 3,937,435,797 7,221,998,103 51,563,317,644 ودائع الزبائن
 1,863,100,866 - 2,325,000 87,381,977 607,295,037 969,959,379 186,663,222 5,656,251 3,820,000 تأمينات نقدية

 66,692,435 - - - - - - - 66,692,435 مخصصات متنوعة
 97,518,880 - - - - - - - 97,518,880 ضريبة ريع رؤوس اموال 

 5,349,497,218 - - - - - - - 5,349,497,218 مطلوبات أخرى
 206,236,374,544 - 25,334,660,336 48,374,119,245 3,034,744,127 10,160,415,905 6,124,099,019 7,227,654,354 105,980,681,558 مجموع المطلوبات

 37,901,144,860 11,702,336,355 (13,919,477,993) (46,775,586,331) (741,661,873) 45,788,992,035 61,314,240,134 4,671,522,029 (24,139,219,496) الصافي
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 يالتحليل القطاع  36
 

 .القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي عمالاأليمثل قطاع 
 

 :عمالاألقطاع  -
  

 :هيأعمال رئيسية  تأربعة قطاعالبنك ألغراض إدارية من خالل يتم تنظيم ا
 

 .يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى التجزئة
  

 .ية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسساتبنكوالخدمات الية ئتمانيشمل متابعة الودائع والتسهيالت اال الشركات
  

 .خرى واالستثمارات وخدمات التداولألية ابنكيشمل متابعة الودائع والتسهيالت بالبنوك والخدمات ال الخزينة
  

 .سابقاً  يشمل بقية الخدمات التي ال تخص القطاعات المذكورة أخرى
 

 .هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية
 

 :قطاع التوزيع الجغرافي- 
 

التي تمثل  الجمهورية العربية السوريةنشاطاته بشكل رئيسي في  البنك، يمارس البنكيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال 
 .كافة أنحاء العالمفي  هنشاطات البنكاألعمال المحلية وكذلك يمارس 
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   )تتمة( التحليل القطاعي  36

 

 قطاع األعمال
 :2021 كانون األول 31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في 

 

 2021  2020 
 المـجـمـوع المـجـمـوع أخرى الخزينة الشركات التجزئة ليرة سورية

       

 2,240,923,598 29,668,094,350 - (2,138,519,642) 31,649,147,411 157,466,581 الفوائد دخل صافي
 1,578,679,144 8,026,419,134 - (1,213,373,170) 8,854,814,560 384,977,744 صافي إيرادات العموالت

 472,463,103 5,077,136,415 5,077,136,415 - - - األجنبية صافي األرباح الناتجة عن التعامالت بالعمالت
 31,093,102,944 47,625,526,524 47,625,526,524 - - - أرباح تقييم مركز القطع البنيوي

 18,001,095 36,856,557 36,856,557 - - - إيرادات أخرى
 (1,238,006,991) (2,943,082,207) - (479,289,343) (2,496,053,190) 32,260,326 استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة) مصروف(

 (2,270,283,225) (11,926,475,510) (11,926,475,510) - - - مصاريف تشغيلية غير موزعة
 31,894,879,668 75,564,475,263 40,813,043,986 (3,831,182,155) 38,007,908,781 574,704,651 الضريبة قبل) الخسارة(الربح 

 - (7,634,833,404) (7,634,833,404) - - - ضريبة الدخل) إيراد(مصروف 
 (97,518,880) (94,185,738) (94,185,738) - - -  ضريبة ريع رؤوس األموالمصروف 

 31,797,360,788 67,835,456,121 33,084,024,844 (3,831,182,155) 38,007,908,781 574,704,651 السنة) خسارة(ربح 

      الموجودات والمطلوبات
 

 242,325,780,386 733,005,052,807 8,863,823,936 323,522,127,845 398,884,145,878 1,734,955,148 موجودات القطاع
 1,811,739,018 10,348,481,178 10,348,481,178 - - - موجودات غير موزعة على القطاعات

       
 244,137,519,404 743,353,533,985 19,212,305,114 323,522,127,845 398,884,145,878 1,734,955,148 مجموع الموجودات

       
 202,057,852,834 619,731,831,261 - 233,264,080,860 344,878,650,532 41,589,099,869 مطلوبات القطاع

 4,178,521,710 17,885,101,743 17,885,101,743 - - - القطاعات علىموزعة مطلوبات غير 
       

 206,236,374,544 637,616,933,004 17,885,101,743 233,264,080,860 344,878,650,532 41,589,099,869 مجموع المطلوبات

       
 355,299,381 9,168,821,683     مصاريف رأسمالية

 91,137,927 544,950,168     استهالكات وإطفاءات
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 )تتمة( التحليل القطاعي  36

 
 يافرمعلومات التوزيع الجغ

 
 قطاع التوزيع الجغرافي

 
يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية التي تمثل 

   .فريقياإنشاطاته في الشرق األوسط وآسيا واألعمال المحلية وكذلك يمارس البنك 
 

 31و 2021كانون األول  31جمالي الدخل التشغيلي والمصاريف الرأسمالية داخل وخارج سورية كما في إفيما يلي توزع 
 :2020كانون األول 

 
 المجموع ةخارج سوري ةداخل سوري  

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
       

 إجمالي
 الدخل

 التشغيلي

89,387,492,518 34,817,367,133 1,046,540,462 585,802,751 90,434,032,980 35,403,169,884 

مجموع 
 الموجودات

692,675,847,830 168,599,506,206 50,677,686,155 75,538,013,198 743,353,533,985 244,137,519,404 

مصاريف 
 355,299,381 9,168,821,683 - - 355,299,381 9,168,821,683 رأسمالية

 
 

 لاإدارة رأس الم  37
 

 :التالية األهداف تحقيق إلى المال رأس إدارة من البنك يهدف
 .المال برأس المتعلقة يالمركز مصرف سورية متطلبات مع التوافق -
 .االستمراريةعلى  البنك قدرة على المحافظة -
 .البنك أعمال في والتطور النمو لدعم قوية رأسمال بقاعدة االحتفاظ -
 

 .إن كفاية رأس المال واستخدام األموال الخاصة ُتراقب بشكل يومي من قبل إدارة البنك
 

يجب أال تتدنى نسبة المالءة المالية للبنوك  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253رقم  مصرف سورية المركزي قرار حسب
  .%8العاملة في الجمهورية العربية السورية عن 
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 )تتمة( لاإدارة رأس الم  37
 

 2020 2021 كفاية رأس المال 
 سورية ليرة سوريةليرة   

   
   :بنود رأس المال األساسي
 10,000,000,000 10,000,000,000 والمدفوع رأس المال المكتتب به

 114,584,093 2,500,000,000 االحتياطي القانوني
 114,584,093 2,908,478,967 االحتياطي الخاص

 38,896,733,208 86,522,259,732 أرباح مدورة غير محققة
 (11,224,756,534) 3,805,862,282 المحققةالمتراكمة  )الخسائر(األرباح 

 (24,641,780) (865,152,878) ي الموجودات الثابتة فصا
 (343,477) (343,477) أصول مستملكه سداداً لديون محتفظ بها أكثر من المهلة المحددة

 - (214,248,600) صافي األسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية
 المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة

 (60,000,000) (60,000,000) )أيهما أكبر(أو المستعملة من قبلهم 

   
 37,816,159,603 104,596,856,026 مجموع رأس المال األساسي

   :بنود رأس المال المساعد
المؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل التعرضات المصنفة 

 2,179,304,347 5,852,698,900 ضمن المرحلتين األولى والثانية

 39,995,463,950 110,449,554,926 )رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة الصافية
   
   

 153,966,010,000 464,364,084,000 المثقلة بالمخاطرالموجودات 
 11,722,044,000 3,851,828,000 بالمخاطر حسابات خارج الميزانية المثقلة

 50,532,177,818 1,615,433,125 مخاطر السوق
 1,556,180,615 14,077,559,499 المخاطر التشغيلية

   
 217,776,412,433 483,908,904,624 المجموع

   
 18.37% 22.82% (%)نسبة كفاية رأس المال 

 17.36% 21.61% *(%) نسبة كفاية راس المال األساسي
 94.55% 94.70% (%)إلى رأس المال التنظيمي  نسبة كفاية راس المال األساسي

 
تتدنى نسبة كفاية رأس المال  أاليجب  2007كانون الثاني 24الصادر في  4ب /ن.م/253حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 %. 8للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
 

والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار  2014شباط  26تاريخ  4ب /ن.م/1088صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم * 
دراج فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة ضمن إبحيث يتم  2008شباط  04تاريخ  1ب/ن.م/362مجلس النقد والتسليف رقم 

عام  4ب/ن.م/253س المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم أساسية ألغراض احتساب كفاية رموال الخاصة األاأل
2007. 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات 38

 
 :الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتهايبين الجدول التالي تحليل 

 
2021   

 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

       الموجودات

 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية 
 

72,064,814,084  15,424,738,151  87,489,552,235 

 المصارفأرصدة لدى 
 

212,115,525,594  -  212,115,525,594 
 13,139,904,377  -  13,139,904,377  ودائع لدى المصارف

  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
 

363,927,020,811  26,066,007,868  389,993,028,679 
بالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 214,248,600  214,248,600  -  بيان الدخل الشامل اآلخر

  موجودات ثابتة
 

-  10,636,375,825  10,636,375,825 
 موجودات غير ملموسة

 
-  865,152,878  865,152,878 

 753,968,406  753,968,406  -  حق استخدام األصل
  موجودات أخرى

 
17,427,709,760  87,953,182  17,515,662,942 

سورية وديعة مجمدة لدى مصرف 
 المركزي

 
-  10,630,114,449  10,630,114,449 

 مجموع الموجودات
 

678,674,974,626  64,678,559,359  743,353,533,985 

       المطلوبات
 219,251,509,853  -  219,251,509,853  ودائع المصارف

 ودائع الزبائن
 

291,576,574,146  5,654,456,328  297,231,030,474 
 87,961,641,099  26,401,644,443  61,559,996,656  تأمينات نقدية

 1,970,562,574  -  1,970,562,574  مخصصات متنوعة
 125,118,651  -  125,118,651  مخصص ضريبة ريع رؤوس األموال

 7,634,833,404  -  7,634,833,404  مخصص ضريبة الدخل
 23,442,236,949  -  23,442,236,949  مطلوبات أخرى

 637,616,933,004  32,056,100,771  605,560,832,233  مجموع المطلوبات

  الصافي
73,114,142,393  32,622,458,588  105,736,600,981 
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 )تتمة(تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات  38

 
 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة   2020

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

       الموجودات

 25,299,596,447  3,724,903,280  21,574,693,167  نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية 
 132,950,289,125  -  132,950,289,125  أرصدة لدى المصارف
 6,157,050,898  -  6,157,050,898  ودائع لدى المصارف

التسهيالت االئتمانية المباشرةصافي    
 58,182,762,372  11,681,294,620  69,864,056,992 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 85,699,440  85,699,440  -  الدخل الشامل اآلخر

  موجودات ثابتة
 -  1,787,097,240  1,787,097,240 

 موجودات غير ملموسة
 -  24,641,780  24,641,780 

  موجودات أخرى
 2,119,748,652  248,646,274  2,368,394,926 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
 -  5,600,692,556  5,600,692,556 

 244,137,519,404  23,152,975,190  220,984,544,214  مجموع الموجودات

       المطلوبات
 86,899,835,381  5,000,000,000  81,899,835,381  ودائع المصارف

 ودائع الزبائن
 

91,627,394,428  20,332,335,336  111,959,729,764 
 1,863,100,866  2,325,000  1,860,775,866  تأمينات نقدية

 66,692,435  -  66,692,435  مخصصات متنوعة

 97,518,880  -  97,518,880  مخصص ضريبة ريع رؤوس األموال

أخرى مطلوبات   5,349,497,218  -  5,349,497,218 

 206,236,374,544  25,334,660,336  180,901,714,208  مجموع المطلوبات
 37,901,144,860  (2,181,685,146)  40,082,830,006  الصافي
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 )تتمة(تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات  38

 
 :المركز الماليبنود خارج بيان 

 

 لغاية سنة  2021

 

 المجموع  أكثر من سنة

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
 26,391,644,442  -  26,391,644,442 اعتمادات استيراد
 51,408,317,905  -  51,408,317,905 اعتمادات تصدير

 16,549,172,431  10,000,000  16,539,172,431 كفاالت
 14,650,823,855  -  14,650,823,855 تعهدات تصديركفاالت 

 -  -  - السقوف المباشرة غير المستغلة
 4,865,292,123  -  4,865,292,123 السقوف غير المباشرة غير المستغلة

 113,865,250,756  10,000,000  113,855,250,756 المجموع
 

 

 لغاية سنة  2020

 

 المجموع  أكثر من سنة

سوريةليرة    ليرة سورية  ليرة سورية  
 49,828,073,801  -  49,828,073,801 اعتمادات استيراد
 7,160,337,501  -  7,160,337,501 اعتمادات تصدير

 1,435,498,083  10,825,000  1,424,673,083 كفاالت
 2,618,162,497  -  2,618,162,497 السقوف المباشرة غير المستغلة

 2,798,012,140  -  2,798,012,140 المباشرة غير المستغلةالسقوف غير 
 63,840,084,022  10,825,000  63,829,259,022 المجموع
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 ارتباطات والتزامات محتمل أن تطرأ  39
 

 يةائتمانالتزامات وارتباطات  39.1
 2021 2020 
سوريةليرة   سورية ليرة   

   عن العمالء  تعهدات نيابة
   :اعتمادات

 49,828,073,801 26,391,644,442 اعتمادات مستندية لالستيراد
 7,160,337,501 51,408,317,905 اعتمادات مستندية للتصدير

 1,102,074,569 15,914,034,061  :كفاالت
 103,681,682 335,817,682 دفع - 
 917,218,137 3,846,068,579 حسن تنفيذ - 
 81,174,750 11,732,147,800 أخرى - 

 - 14,650,823,855 كفاالت تعهدات تصدير

   تعهدات نيابة عن البنوك

 333,423,514 635,138,370 كفاالت
   

   تعهدات لتقديم تسهيالت ائتمانية
 2,618,162,497 - غير مستغلة مباشرة سقوف

 2,798,012,140 4,865,292,123 غير مستغلة مباشرة سقوف غير
   
 113,865,250,756 63,840,084,022 
   
 

 الدعاوي القضائية   40
 

ذ كل ما يلزم لتحصيل يعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة البنك تقوم باتخا
بعض الحاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، أموال البنك بحيث يكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعيها 

وعليه فإن البنك قد أقام العديد من الدعاوي القضائية على بعض المدينين بهدف تحصيل الديون المتعثرة، من جهة أخرى هناك بعض 
 .ال يوجد ضرورة لتشكيل أي مخصصات إضافية الدعاوي المرفوعة على البنك ألسباب مختلفة، برأي اإلدارة والمستشار القانوني البنك

 
 (COVID 19) تأثير فايروس كورونا المستجد  41
 

نتيجة  كجائحة  (COVID 19)، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فايروس كورونا المستجد 2020خالل شهر آذار 
 (COVID 19) النتشاره السريع في جميع دول العالم، قام الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفايروس كورونا المستجد

 .باتخاذ إجراءات احترازية للحد من سرعة انتشار الفايروس تضمنت اإلغالق المؤقت لبعض الفعاليات االقتصادية والتجارية
والمتضمن تأجيل كافة األقساط المستحقة على العمالء  2020آذار  26ن تاريخ .م/25لقرار رقم أصدر مجلس النقد والتسليف ا

من استحقاقها األصلي، دون اعتبار تأجيل األقساط لمدة ثالثة أشهر  (COVID 19)رونا المستجد المتأثرين من انتشار فايروس كو
والتسليف دون فرض أي عموالت أو فوائد تأخير على العمالء المستفيدين من التزم البنك بقرار مجلس النقد . عملية هيكلة أو جدولة

 .القرار، وقد قام العمالء بتسديد مستحقاتهم تباعاً 
إن األحداث الحالية والظروف االقتصادية السائدة تتطلب من البنك مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات لتحديد احتمالية التعثر 

 .توقعةوالخسائر االئتمانية الم
عكس التغيرات الحالية على سيناريوهات االقتصاد الكلي وعلى األوزان المعتمدة وتعديل نماذج احتساب الخسائر يقوم البنك بدراسة أثر 

 .االئتمانية المتوقعة للعمالء بعد األخذ بعين االعتبار تأثير فايروس كورونا المستجد على نشاطات العمالء وتسهيالتهم االئتمانية
ي تغييرات في نماذج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ستخضع لدرجة عالية من عدم التيقن، وبالتالي قد تختلف النتائج النهائية إن أ

الفعلية عن النتائج المتوقعة، سيقوم البنك بمراقبة التغيرات وعكس نتائجها على توقعات االقتصاد الكلي، والنظر في أثر هذه التغيرات 
 .ئر االئتمانية المتوقعة بشكل مستمرعلى الخسا
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 إعادة تصنيف أرقام سنوات سابقة  42
التصنيف  إعادةؤثر تلكي تتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية، لم  المقارنة السابقة السنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام 

 :، ويلخص ذلك كما يليعلى صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين
 

 القيمة التصنيف الحالي التصنيف السابق
 سبب إعادة التصنيف ليرة سورية

 موجودات أخرى
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل 

 الشامل اآلخر
85,699,440 

يمثل المبلغ الُمعاد تصنيفه جزء من مساهمة 
في رأس مال ع .س.م.شبنك سورية والخليج 

/ مؤسسة ضمان مخاطر القروض/شركة 
المساهمة المغفلة الخاصة والمسدد خالل السنة 

، وحيث أنه تم استكمال سداد 2020المالية 
 2021كامل قيمة المساهمة في السنة المالية 

لمساهمة إلى فقد تم إعادة تصنيف هذه ا
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل الشامل اآلخر بما يتفق مع نموذج 

وتعليمات مصرف  األعمال المعتمد لدى البنك
 .سورية المركزي

 
 


