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 معلومات عن البنك  1
 

جب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  )البنك( كشركة سورية مساهمة مغفلة عامة بمو  ع تم الترخيص لبنك سورية والمهجر ش.م.م.
اب   اص الخ  2001م  عال  28رقم  القانون  ألحكام     ً وفقا  2003نيسان    30تاريخ    و. /م20 الخاص ر صالم إحداث  والمشف  في  ة  تركة 

 . 2003كانون األول   29تاريخ  13900 سورية والمسجل في السجل التجاري تحت الرقم الجمهورية العربية ال
  

ي ان كانون الث   7يخ  اربت بنكاً خاصاً  / بوصفه  9الحكومة تحت الرقم /مديرية مفوضية    ى ارف الممسوك لدسجل البنك في سجل المص
2004 . 

 

قيمة السهم الواحد االسمية    هم س 86,400,000على  ًسورية موزعا ليرة 8,640,000,000والمدفوع   هب لمكتتب ا ال أس المر غيبل
 . 2020كانون األول    31ليرة سورية  كما في  100

 

وقد    ،الواحد  همة للسليرة سوري   500ية  سهم بقيمة اسم  3,000,000  موزع على   1,500,000,000ه  تأسس البنك برأسمال مقدار 
ال  ةدازي تم   بشكرأس  بتاريخ  مال  ليصل  تدريجي  األول    31ل  على    3,600,000,000إلى    2010كانون  موزع  سورية  ليرة 

 ليرة سورية  للسهم الواحد.  500سهم بقيمة اسمية  7,200,000
 

ال   2011  نيسان  4بتاريخ   رأ وافقت  زيادة  على  للمساهمين  العامة  بتوهيئة  وذلك  المال  جس  األ  زء زيع  المحب رمن  بقيمة    ة زتج اح 
للمساهمين كل حسب    400,000,000 تملكه ليصبح رأس المال  ليرة سورية على شكل أسهم مجانية    4,000,000,000نسبة 

 . 2011 كانون األول  31رية للسهم الواحد بتاريخ ليرة سو 500سهم بقيمة اسمية  8,000,000ليرة سورية موزع على 
 

الهيئة   ل خال ال  مة العا  اجتماع  للمدي اعغير  بتاري ي مهساة  ت 2012سان  ني   24خ  ن  على  الموافقة  تمت  لتصبح  ،  البنك  أسهم  جزئة 
 ليرة سورية للسهم الواحد.  100سهم بقيمة  40,000,000

 

 لغبمب   ل زيادة رأس الماى  عل   الهيئة العامة للبنك  وافقت   2018نيسان    25تاريخ  خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين ب 
وضم    2017ر حتى نهاية عام  ريق ضم األرباح المتراكمة القابلة للتوزيع بعد إطفاء الخسائ ط  عنسورية    ةيرل  2,000,000,000

 ليرة سورية.  6,000,000,000 رأس المال  حب ليصمن االحتياطي الخاص  قسم
 

بتاريخ   للمساهمين  العادية  غير  العامة  الهيئة  اجتماع  عافق الموتمت  ،  2019  أيار  8خالل  رأسي زلى  ة  اماادة  بمل   قدار لبنك 
سورية    1,200,000,000 ا ليرة  طريق ضم  على  ألعن  الزيادة  هذه  عن  الناجمة  األسهم  وتوزيع  للتوزيع،  القابلة  المدورة  رباح 

 ً سب  كل حة على المساهمين  ي تم توزيع األسهم المجان ليرة سورية    7,200,000,000ليصبح رأسماله بعد الزيادة    المساهمين مجانا
 ليرة سورية.   10,960,000وقد بلغت مصاريف إصدار هذه األسهم   2019أيلول  2 يخه بتاركلمت ة نسب 

 
، اقترح مجلس اإلدارة على الهيئة العامة للبنك زيادة 2020تموز    26الل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ  خ

جمة عن هذه الزيادة على المساهمين ناسهم الوزيع األوت   ل،أس المار  لى يع إوزت لة لح المدورة القابلارأس المال عن طريق ضم األرب 
وبتاريخ   وقدره    2020آب    18مجاناً،  بمبلغ  البنك  رأسمال  زيادة  على  المركزي  سورية  مصرف  موافقة  على  البنك  حصل 

الزيادة    1,440,000,000 بعد  رأسماله  ليصبح  سورية  وذ  8,640,000,000ليرة  سورية  الوجمب لك  ليرة  رقم    ب اكت ب 
حصل البنك على مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار الهيئة    2020لول  أي   13ريخ  ص وبتا/4435/16

بموجب قرار رقم   المال  بزيادة رأس  بموجب  2389العامة  المالية وذلك  األوراق واألسواق  البنك على موافقة هيئة  ، كما حصل 
تشرين   5نية على المساهمين كل حسب نسبة تملكه بتاريخ  جاسهم الم زيع األتو  تمو  2020  لويلأ  21خ  ي ربتا/م  107لقرار رقم  ا

 . 2020األول 
 

والبالغ عددها   وفروعه  والمالية من خالل مركزه  المصرفية  األعمال  جميع  بتقديم  البنك  ف  29يقوم  األول    كانون  31ي  فرع كما 
داخل    2020 امهوجالمنتشرة  العربية  كل    ية لسوررية  ودمش   نمفي  دري ق  وحل ف  ومشق  وطرطوس  ب  وحمص  وحماة  الالذقية 

 . رعا دو والحسكة والسويداء 
 

الفروع  يبلغ العمل    عدد  إيقاف  تم  السوريةمؤقت فيها  التي  العربية  الجمهورية  بها  تمر  التي  للظروف  نتيجة  للبنك    وع فر  سبعة بها    اً 
 . ارعود  ( شليلحسكة )القاموا عدرا( )مشق  وريف د   وحلب  متوزعة في حمص

 

 .رأسمال البنك% في 49لمهجر ش.م.ل بنسبة اولبنان نك ب  ماهيس
 

 مشق لألوراق المالية. إن أسهم البنك مدرجة في سوق د
 

لية المحدودة المسؤولية والتي باشرت  % في شركة سورية والمهجر للخدمات الما52يساهم بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع بنسبة  
 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية. عن   الصادر م / 105م ر رقاربق 2009ل ن األو تشري  25لها في اأعم

 

 152رقمجتماعه  ا في  بقرار مجلس اإلدارة    2020كانون األول    31بيانات المالية الموحدة للبنك كما في  تمت الموافقة على إصدار ال
 مين. هاة للمسعاميئة القاً من قبل الهحعلى أن تتم الموافقة ال  2021 شباط  25 يختارب  
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 السياسات المحاسبية الهامة و د  دا س اإلع س أ  2
 

 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة    2.1
 
لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية    البيانات تم إعداد   -   الدخل الشامل اآلخر الل  من خالمالية الموحدة وفقاً 

 المركز المالي الموحد.  بيان  خ ريدلة بتاالعمة ايلقاب رهتظتي لا  ن الدخلمن خالل بياة يوالموجودات المال
 وتفسيراتها وقرارات مجلس النقد والتسليف. اً لمعايير التقارير المالية الدوليةتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق -
 يل للمجموعة.غوهي عملة التشتم عرض البيانات المالية الموحدة بالليرة السورية  -
كانون   31كما في   التابعة والشركةع  ش.م.م.لبنك سورية والمهجر   المالية انات على البي ةحدالمو  ةيلاملا انات يتشتمل الب -

 .2020األول 
المالي  - المركز  بيان  بعرض  المجموعة  ادراج    تقوم  يتم  السيولة.  ترتيب  حسب  والمطلوبات الموحد  المالية  الموجودات 

صوص عليه  ها بالصافي فقط كما هو منفصاح عنها واإلاصقت  ، يتمحدو مال  لمالي ان المركز  جمالي في بياإلمالية عادةَ باال
 . 2.4في ملخص أهم السياسات المحاسبية في االيضاح 

 
 ات المالية يان البوحيد أسس ت

 
الموح المالية  البيانات  والمهجالمرفقة  دة  إن  سورية  شركة  التابعة،  الشركة  وأنشطة  البنك  أنشطة  المالية   ر تشمل    للخدمات 

ية  المالباألوراق    حليل ونشر المعلومات المتعلقةة هو تقديم االستشارات وترئيسي لهذه الشركال   شاط إن الن  .ةيولسؤ ملادودة  المح
 لحساب الشركة ولحساب الغير وإدارة اإلصدارات األولية واالستثمار. مارسة أعمال شراء وبيع األوراق المالية م لى ضافة إباإل

 
وسجلت بالسجل    2009تشرين األول    25الها بتاريخ  المسؤولية أعم  المحدودة  ةيلماال  ت اخدمجر للمهشركة سورية وال  باشرت 

 %.52ذه الشركة هي ه في البنك ملكية  نسبة . إن 41566 التجاري تحت رقم
 

ر  يثأالتقدرة  ا  ستثمر فيها ولهمحقوق من العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها بالجهة الندما يكون للمجموعة  يتم تحقيق السيطرة ع 
وفقط    ها إذا،مر فيجهة المستثيطر المجموعة بالتحديد على البالجهة المستثمر فيها. تسمن خالل سلطة التحكم    دالعوائه  ذه  ى عل
 كان لدى المجموعة:  ا،إذ
 
 . (اهفي ستثمرلم تعلقة بالجهة اموق القائمة التي تعطيها القدرة على توجيه األنشطة اللمستثمر فيها )الحقسلطة تحكم بالجهة ا -
 . جة مشاركتها بالجهة المستثمر فيها المتغيرة نتي دمن العوائ قو حق -
 عوائدها.على ؤثر ا لتثمر فيهالمستعلى الجهة القدرة على استخدام سلطتها  -

 
 

 ى السيطرة. لكي تقوم المجموعة بتأييد هذه الفرضية وعندما ال إليت يؤدي  صو لتغلبية حقوق اأ ول على  ض أن الحصرمن المفت
ل فيهاأ  اتية األصو لبوعة أغ مجلميكون  المستثمر  الجهة  المماثلة في  الحقوق  المجموعة بعين االعتبار جم، تأو  الحقائق خذ   يع 

 ، بما في ذلك: هاستثمر فيلما حكم في الجهةتالمجموعة سلطة ال تقييم ما إذا كان لدىي ف  الصلة روف ذات والظ
 
 فيها.  مرالمستث ة جهرى في الالترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخ -
 الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.  قوقالح -
 لمحتملة. ويت للمجموعة وحقوق التصويت احقوق التص -
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 )تتمة(   لهامة سبية ا حا لم سات ا السيا عداد و اإل   أسس  2
 

 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة   2.1
 

 )تتمة( أسس توحيد البيانات المالية
 

ير إلى أن هناك تغييرات في  شتوالظروف    قئاحقال  ت نذا كاإيها  ف  ستثمر ة المهسيطرتها على الج   تقييم  بإعادةة  وع المجمتقوم  
أو   للسيطرواحد  الثالثة  العناصر  التابعة ع أكثر من  الشركة  يبدأ توحيد  الشة.  السيطرة على  المجموعة على  ركة  ندما تحصل 

تفق  ويتوقف عندما  المجموعةالتابعة  الموجوداالة  الشرك  طرة على السي  د   فيرصاوالم  رادات يواإلت  طلوباوالم  ت تابعة. تدرج 
يخ اكتساب المجموعة السيطرة حتى تاريخ  ة من تارخالل السنة في البيانات المالية الموحد  ابعة المقتناة أو المستبعدةتلللشركة ا

 ة على الشركة التابعة.توقف المجموعة عن السيطر
 

ى حقوق  لموعة وإمجلل  مكة األرمي الشمساهل   ألخرىوحد امتعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ال 
)الحص لو كان  االقلية  المسيطرة(، حتى  إلى عجز في أرصدة حقة غير  عند   (. رةالمسيط صة غير  )الح  وق االقليةهذا يؤدي 

 سبيةحات الم سياسالبيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع االضرورة، يتم إجراء تعديالت على ال
اتجة عن  مصاريف والتدفقات النقدية النلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والوجودات والمطمف جميع الذح  معة. يتو للمجم

المليات  عم الملد  عنجموعة  ضمن  التغير في حصة  تتم معالجة  السيطرة، ضمن  التوحيد.  فقدان  التابعة، دون  الشركة  كية في 
فقالحقوق   إذا  المدملكية.  ت  على   رةيطلسا  جموعةت  ت،  ةعباشركة  بالمو لفإنها  االعتراف  الشهرة(  غي  ذلك  في  )بما  جودات 
ة  خرى بينما يتم االعتراف بأي ربح أو خسارألا  لملكيةحقوق ا  كونات لمسيطرة وملوبات ذات الصلة والحصص غير اوالمط

 ة. دلالعا لقيمةاناتجة ضمن بيان الدخل الموحد. يتم االعتراف بأي استثمار محتفظ به ب
 

 تبية واإلفصاحاساسات المحايسلت في ا االتغير 2.2
 

 عدلة الجديدة والم  والتفسيراتالمعايير 

 .2020لثاني كانون ا 1ي أصبحت نافذة ابتداًء من ة والتول مرأل ات تفسيرت والض التعديالبتطبيق بع مجموعةقامت ال -

 . قيالتطب ر نافذوغي صادرخر  ل آعديبالتطبيق المبكر ألي معيار أوتفسير أو ت المجموعةلم تقم  -

 أو تعديل جديد مبينة ادناه: كل معيار  أثرن طبيعة و إ
 

 عمال" : "تعريف األ 3لي رقم التعديالت على معيار التقارير المالية الدو  2.2.1

رقم   الدولي  المالية  التقارير  معيار  على  التعديل  هذا  مجموعة  3يوضح  اعتبار  يتم  كي  أنه  األعمال"  من  متكام  "اندماج  لة 
واألألنشا ا صطة  عليها  حتسملول  فوذ  يجب كأعمال،  جو   إنها  وعملية  مدخالت  على  أدنى  كحد  تشمل  معاً  أن  تساهمان  هرية 

التعديل يوضح أن األعمال ممكن أن تكون موجودة بشكل كبير في القدرة على إنتاج مخرجات. عالو  على ذلك، فإن هذا  ةً 
والعمليات   المدخالت  جميع  تضمين  إلنتالالزمدون  الاة  ع   التعديالت   هذهل ليس    .مخرجات ج  أثر  البياأي  المالية  لى  نات 

 لها.في أية اندماجات ألعما المجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخول  للمجموعة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 
 )تتمة(  صاحات بية واإلفالتغيرات في السياسات المحاس2.2      

 

 مة( ة )تتللمعداالجديدة و اتلتفسير اوالمعايير 

 

ومعيار المحاسبة الدولي    9التقارير المالية الدولي رقم    ومعيار   7التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم     2.2.2
 " اصالح معايير سعر الفائدة : "39رقم 

التعدي ا تتضمن  المالية  التقارير  معيار  على  المحمعياو   9رقم  لدولي  الت  اسار  ا"  39رقم    ي لو دلبة  االعتراف األدوات    لمالية: 
 .والقياس" عدداً من اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح معايير سعر الفائدة

المغطى    دنبة لليرالمعيادية  قات النالتدفقن عدم التيقن بشأن توقيت و/أو حجم  تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حالة م
أدبال أو  المالية  تحوط  البيانات  أثر على  التعديالت  لهذه  ليس  التحوط.  أية عالقات تحوط من    عةللمجمو اة  تمتلك  أنها ال  حيث 

 معدل الفائدة. 

 " ريجوهة ": تعريف كلم8ومعيار المحاسبة الدولي رقم   1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   2.2.3

 
أن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر   جوهري" الذي ينص على ا هو " جديداً لم  اً ف تعري  ت لتعديال ا  دم تق 

ك حذفها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية المعدة لألغراض العامة بناًء على تل 
 ". أة محددة ة حول منش ومات مالي ل ع م   ر توف   ي ت ة، وال مالي ل انات ا البي 

التعديالت أن "الجوهرية" سوف تعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في  توضح  
 سياق البيانات المالية. 

مين الرئيسيين.  د بل المستخ تخذة من ق م ل ا   ت رارا ق ل على ا   يؤثر   قول أن شكل مع يعتبر الخطأ في المعلومات جوهرياً إذا كان من المتوقع ب 
 . مجموعة ال ي أثر مستقبلي على  أ   لهذا التعديل يكون  ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية، وال يتوقع أن  

 
   2018آذار  29ي الصادر في اإلطار المفاهيمي للتقرير المال   2.2.4

 
المفاهيم  اإلطار  يعتبر  و معيار ي  ال  أي اً،  المف م   ال  ال ي اه ن  اإلطار   ة رد وا م  من  الغرض  أي معيار.  في  المتطلبات  أو  المفاهيم  تلغي  فيه 

( في تطوير المعايير لمساعدة معدي التقارير المالية على تطوير سياسات IASBة الدولية ) المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسب 
إن ذلك سيؤثر على  فهم المعايير وتفسيرها.    ى ل ع   اف األطر ع  دة جمي ع ا ولمس   طبيق، ل للت اب محاسبية متسقة في حال عدم وجود معيار ق 

 لمفاهيمي. إلطار ا محاسبية اعتماداً على ا المنشآت التي طورت سياساتها ال 
بعض    ضح تضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم كما يو ي 

 .عة للمجمو مالية  يالت أثر على البيانات ال د ع لت ا   لهذه   يس امة. ل هل هيم ا المفا 
 

 COVID-19المتعلقة بجائحة  اإليجار: امتيازات 16لي رقم التعديالت على معيار التقارير المالية الدو  2.2.5
 

ر ي ر قا لت ار ا ي ع م ل على  ي د "تع    COVID-19بـ ة  إليجار المتعلق ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات ا 2020أيار    28في  
 عقود اإليجار".   16لي رقم  المالية الدو 

بشأن المحاسبة عن التعديالت  16تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم 
تأجر اختيار عدم تقييم ز للمس و ج ي   ي، ر عمل يا . وكخ COVID-19ائحة  شر لج با يجار كتأثير م الناتجة عن امتيازات اإل   على عقد اإليجار 

من المؤجر تمثل تعديل في عقد اإليجار. وبالتالي يقوم المستأجر الذي يأخذ هذا  COVID-19ما إذا كانت امتيازات اإليجارالمتعلقة بـ  
بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعات عقد اإليجار   ة المحاسبة  ريق س ط نف ب   COVID-19بـ    ة ق متعل جارال اإلي   ات نتيجة امتياز االختيار 

 ، إذا لم يمثل ذلك التغيير تعديالً في عقد اإليجار.16عن التغيير وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  
ثر  ي أ أ   ل تعدي ذا ال يس له ل   طبيق المبكر. . يُسمح بالت 2020حزيران  1يطبق هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 . للمجموعة المالية    ت نا يا ى الب عل 
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 سياسات المحاسبية )تتمة( عداد وال أسس اإل 2
 

 المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق ادرة عن مجلس معايير معايير والتفسيرات الص ال2.3      
 

، مجموعة ل ة ل موحد ال   الية م ل ا  ات لبيان ا   دار اص   خ ي ق حتى تاري ب للتط ة  ر نافذ جديدة أو المعدلة الصادرة وغي فيما يلي المعايير والتفسيرات ال 
 . تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول   مجموعة زم التعت 
 

 عقود التأمين    – 17مالية الدولي رقم  معيار التقارير ال 2.3.1
لعقود    الً شام   جديداً   راً يا بر مع عت ذي ي ال و   2017يار  أ   في   17م  دولي رق ية معيار التقارير المالية ال أصدر مجلس معايير المحاسبة الدول 

محل    17لدولي رقم  لمالية ا يحل معيار التقارير ا ين يغطي االعتراف والقياس، العرض واإلفصاح. عندما يصبح نافذاً للتطبيق، س التأم
مين  أ د الت و ق ع   اع ة أنو اف لى ك ع   17ولي رقم  لد ا   لية ما ارير ال . يطبق معيار التق 2005بتاريخ  الصادر    4معيار التقارير المالية الدولي رقم  

ا يطبق أيضاً  عقود، كمي تقوم بإصدار هذه ال ى الحياة، التأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع المنشأة الت ين عل ل التأم)مث 
 ى ميزات مشاركة اختيارية.  على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحتوي عل 

هو تقديم نموذج محاسبة لعقود    17المالية الدولي رقم    قارير يار الت لمععام  دف ال ه ل ا   إن   طاق. لن ا   ت في ا ء نا الستث ض ا بع   ار عي ضمن الم ت ي 
ذي يستند بشكل كبير على ، وال 4متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم  ؤمنين. على العكس من اتساقاً بالنسبة للمو التأمين أكثر فائدة 

لعقود التأمين، يغطي    17لدولي رقم  لية ا ير الما قارالت   معيار   ن فإ ،  سابقة ال حلية  م ل ا   حاسبية الم ات  اس سي ظ على ال الحفا  يقدم نموذجاً شامالً 
 بـ:  هو النموذج العام، والمكمل    17ار التقارير المالية الدولي رقم  جوهر معي اسبية ذات الصلة. إن  كافة الجوانب المح 

 

 يرة( ت المتغ وال العم طريقة  ) ة  شر با الم   ة ك لمشار ا   زات ى مي عل   توي تحي  اشرة الت تطبيق محدد للعقود المب  •

 طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد.   •
 

بعرض   مع اإللزام   2023  الثاني كانون    1لتطبيق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  نافذ ا   17ية الدولي رقم  ار التقارير المالمعي إن  
بنفس أو قبل تاريخ    15و   9ياري التقارير المالية الدوليين  يق مع بتطب   مجموعة ل م ا تقو   رط ان ش ب ،  كر المب   يق بالتطب   ح نة. يسم قار الم   م قا أر 

 . مجموعة . إن هذا المعيار غير قابل للتطبيق على ال 17مالية الدولي رقم  يق معيار التقارير ال البدء بتطب 
 

 ولة متداغير  أو   لةاودتمك باتلوالمط ف ين: تص1م رق  وليلدا المالية التعديالت على معيار التقارير  2.3.2

لمحاسبة الدولي  ا   من معيار   76إلى    69ن تعديالت على الفقرات م   2020في كانون الثاني    معايير المحاسبة الدولية صدر مجلس  أ 
 ت: التعديالهذه  المتطلبات من أجل تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح    لتحديد   1رقم  

  ةلتسويا   تأجيل  ي ف   حق ال ب صود  المق 

  الماليةفترة  ال موجوداً في نهاية يجب أن يكون  ل  حق التأجي ن  أ 

  لتأجيلحقها في ا ل المنشأة  ة  ممارس باحتمالية ال يتأثر هذا التصنيف  ن  أ 

   لى ام ع لتز ال ا   ملكية، فلن تؤثر شروط ال أداة    نفسها   ي قابل للتحويل ه ال تزام  ل في اال   ة المشتقات المتضمن   ت كانإذا  أنه فقط

 اه ف ي تصن

.  بأثر رجعي ويجب تطبيقها    2023كانون الثاني    1  التي تبدأ في أو بعد السنوية    المالية لفترات  ل المفعول  ية  سار   ت يالعد ه الت هذ إن  

 . عة للمجمو جوهري على البيانات المالية    أثر ن يكون لهذه التعديالت  لمتوقع أمن غير ا 

 

 3ي رقم لولدا ماليةالير  قارتلا معيار   لىت ع الديالتع -طار المفاهيمي إلإلى ا  اإلشارة 2.3.3
 -"اندماج االعمال"    3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  2020في أيار  

ي عام ف  لصادر ية" ا المال ت  ار إعداد وعرض البياناإشارة إلى اإلطار المفاهيمي. تهدف هذه التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى "إط 
 .دون تغيير جوهري في متطلباته   2018إلى "اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار    ة ر ا شاإل ، ب 1989

مستقبلي. من وتطبق بأثر    2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 .للمجموعة البيانات المالية    ى لع ي  هر جو   ثر أ   عديالت ت لهذه ا كون ل أن ي   قع غير المتو 

 

 الضرائب في قياسات القيمة العادلة   -"الزراعة"   41ي رقم معيار المحاسبة الدول 2.3.4

السنوية دورة   الدولية  المحاسبة  الدولية، أصدر   2020-2018كجزء من تحسينات مجلس معايير  المالية  التقارير  على معايير 
من معيار المحاسبة   22ة  يل المتطلب المتضمن في الفقر "الزراعة". يلغي هذا التعد   41م  لي رق دو سبة الا ح ر الم معيا    على الً تعدي 

رقم   العادلة  41الدولي  القيمة  قياس  عند  بالضرائب  المتعلقة  النقدية  التدفقات  تستبعد  أن  يجب  المنشآت  أن  على  ينص  والذي   ،
 . المجموعة هذا التعديل على    بق نط. الي 41ي رقم ل و ة الدمحاسب ار ال عي لألصول الواقعة ضمن نطاق تطبيق م 
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 سياسات المحاسبية )تتمة( عداد وال أسس اإل 2

 

 )تتمة(  المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق  مجلس معايير  ت الصادرة عن التفسيرا معايير وال2.3      

 
 16لي رقم والد  ة سبحامر اليا مععلى  تتعديال  – م داستخالاما قبل    وائدعال ممتلكات واآلالت والمعدات: ال   2.3.4

 
العوائد ما قبل االستخدام"، والذي يحظر   –، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في أيار 

 إيصال   ل تج خال تي تنود ال بنالت والمعدات أية عائدات من بيع ال على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآل
للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه م ى  إل ألصل  ا  وقع التشغيل وجعله جاهزاً 

 .البنود وتكاليف تجهيزها في بيان األرباح أو الخسائر 
 

ب أن يطبق بأثر رجعي  ج وي،  2022  ني ن الثاو ن كا  1  و بعد في أ  دأ ل للفترات المالية السنوية التي تبإن هذا التعديل ساري المفعو 
المالية   البيانات  المعروضة في  الفترة األولى  التي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد  الممتلكات واآلالت والمعدات  على بنود 

 .عة مو المج ى  ل ع وهري  أثر جيالت  عد. من غير المتوقع أن يكون لهذه الت للمنشأة عندما تقوم بتطبيق هذا التعديل للمرة األولى 
 

 37معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على    -لعقد تكاليف إتمام ا - مثقلة بااللتزاماتلاالعقود     2.3.5
 

لتحديد التكاليف التي يجب   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2020في أيار  
 .ائر بداً خس مثقالً بااللتزامات أو متك   قد لع كان ا ا  ما إذ   م ي د تقيها عن تضمين ة  على المنشأ 

من   كالً  خدمات  أو  سلع  تقديم  بعقد  مباشرةً  المتعلقة  التكاليف  تتضمن  المباشرة".  العالقة  ذات  التكلفة  "طريقة  التعديالت  تطبق 
العقد.  بعمليات  مباشرةً  المرتبطة  التكاليف  وتوزيع  اإلضافية  ترتال   التكاليف  ال   ويتم ب مة  ري اإلدا و   العامة   ف تكالي بط  بالعقد  اشرةً 

 .لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقددها ما  استبعا
. من غير المتوقع أن يكون 2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 .عة و م المج   ي على جوهر  ثر لهذه التعديالت أ
 

تطبق  التي عة المنشأة التاب  – " للمرة األولى معايير التقارير المالية الدولية   بني ت "  1 الية الدولي رقم التقارير الم  ر يا مع    2.3.6
 للمرة األولى ر الدولية  المعايي 

 
دورة   السنوية  تحسيناته  من  معاي   2020-2018كجزء  الدولية،  على  المالية  التقارير  مج أص ير  مع در   ة لدولي ا   محاسبة ل ا ايير  لس 

الدولي رقم  يالً تعد المالية  التقارير  للمنشأة   1 على معيار  التعديل  للمرة األولى". يسمح هذا  الدولية  المالية  التقايير  "تبني معايير 
اكمة ر ت ة الم لترجم قات ا رو أن تقوم بقياس ف   1الدولي رقم    )أ(" من معيار التقارير المالية 16التابعة التي اختارت تطبيق الفقرة "د 

المعروض في القوائم المالية للمنشأة األم، بناًء على تاريخ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير التقارير المالية    لغ مب ل ا   تخدام اس ب 
ير لتقاريار ا مع)أ(" من 16تار تطبيق الفقرة "دالدولية. يطبق هذا التعديل أيضاً على الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي تخ 

 .1 م لي رق دو لية ال ا م ال 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 
   ة المالي   بات طلو لم با   االعتراف لغاء  إل   " % 10اختبار  "   رسوم  -"  دوات المالية األ "   9معيار التقارير المالية الدولي رقم      2.3.7

 
تحس م   كجزء  دورة  السنو   ه ات ين ن  ال   2020-2018ية  المالية  التقارير  معايير  الدولية على  المحاسبة  معايير  أصدر مجلس  دولية، 

. يوضح هذا التعديل الرسوم التي تُضمنُها المنشأة عندما تقَيم ما إذا كانت شروط 9تعديالً على معيار التقارير المالية الدولي رقم  
الرسوم فقط تلك المدفوعة  تزام المالي األصلي. تتضمن هذه بشكل جوهري عن شروط االل  ف ل خت ت  لمعدل ا  ديد أو ج ل الي ا م الم لتزا اال 

أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن 
لسنوية التي  أو بعد بداية الفترة المالية ا تعديلها أو مبادلتها في    م ت ي  تي ية الال ات الم ب و المطل على    تعديل الاآلخر. تطبق المنشأة هذا  

 .تطبق فيها المنشأة هذا التعديل للمرة األولى 
 .كر المب   يق ، مع السماح بالتطب 2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 . المجموعةجوهري على  التعديالت أثر    ه ذله ن  ن يكو أ  لمتوقع ا   من غير 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 ة امالمحاسبية اله  اساتملخص السي 2.4      

 
 السياسات المحاسبية التالية:أعدت البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقاً ألهم 

 
 جنبية األ عمالتالالتعامالت ب 2.4.1

  
لصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت، ويتم تحويل  ت األجنبية خالل السنة بأسعار االمبالع  لتي تتمات  الماعل الت جي يتم تس
والم أرصد الموجودات  ب ة  المالية  األجنبي طلوبات  العمالت  فأسعار صرف  السائدة  تاريخ  ة  و  بيان ي  المالي  قبل  المركز  من  المعلنة 

 الدخل الموحد. بيان  عن التحويل إلى العملة الرئيسية للمجموعة في  ناتجةسائر الخال و حاب األر يلتسجتم ي  مركزي.  ال ةسوري ف صرم
 

 تحقق اإليرادات  2.4.2
 

 ً الفائدة ا(، يتم تحقق إيرادات الفوائد ب 9مالي رقم )للتقارير ال  معيار الدولي للوفقا   لية الما  ات لفعلية لكافة األدواستخدام طريقة معدل 

لى  خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجيلها بالتكلفة المطفأة. يتم اثبات إيرادات الفوائد ع  نمادلة  يمة الع قالب   ة ددالمح  ية المال  ت ا واألدو

لمالية  ر اتقاري للاً للمعيار الدولي خالل الدخل الشامل اآلخر وفق  مل فائدة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة منالتي تح المالية  لموجوداتا

( هو السعر الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة  EIRي ) ة الفعلائدالف  لمعد   نإ  (. 9م )قر

 صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.  قصر، إلى الفترة األية أو، لمالا

 

وة عند االقتناء.  العم أو  ر أي خصاتب عالا  بعين  خذ ل األال خصل( من  لألطفأة  لم بالتالي، التكلفة اتساب معدل الفائدة الفعلية )و يتم اح

مدى العمر المتوقع للقرض.    ثابت علىلعائد اللمعدل ا  قديريعترف البنك بإيرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل ت 

ة  ا ي ورة حخرى لدألا  ئصاص خوال   ، فةل مختلحا على مر  ضهاتم فري   تلفة المحتملة التي اف بتأثير أسعار الفائدة المخومن ثم، يتم االعتر

 األصل )بما في ذلك الدفعات المسبقة، وفرض الغرامات والرسوم(. 

 

فة  ان. يتم إثبات التعديالت كإضاالموجودات المالية ألسباب غير مخاطر االئتم  لنقدية على علقة بالتدفقات االمت إذا تم تعديل التوقعات  

فرق في إيرادات الفوائد. يتم إطفاء التسوية فيما بعد من  لاطرح    يادة أو زع  م  ي لاالم  ز ركان المي ب صل في  لأل  فترية لد أو طرح للقيمة ا

 امل. لدخل الشي بيان الة فخالل الفوائد واإليرادات المماث 

 

 الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة  2.4.2.1
 

بالت لجميع   المقاسة  المالية  بالقاألدوات  المطفأة،  العيمكلفة  ب لة من خ دعاال  ةمالقي ب و  الدخل   لة من خالادل ة  فان  اي الل  الشامل  الدخل  ن 

 فعلي. ة الوالمدينة على هذه االدوات المالية تقيد بسعر الفائد الفائدة الدائنة

 

تضمن وت   مسبق( الالدفع  ثال، خيارات  ألدوات المالية )على سبيل المفائدة تأخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية لاحتساب الان عملية  

او ر  أي ا  يةافضإ  اليفكت  سوم  بهذه  المالية بشكل مباشر  ألتتعلق  تمثل  دوات  الفعلي ولكنها ال  الفائدة  يتجزأ من سعر  وهي جزء ال 

 انية مستقبلية. ائتمخسائر 

 

تمر  سي ، فانه  يمةي القدن لة من خالل خسائر ت من الموجودات المالية المماث   عندما يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات المالية او مجموعة 

 ي. لتدن مول به لخصم التدفقات النقدية المتوقعة ألغراض احتساب خسارة قيمة ادام سعر الفائدة المعخت وائد باسالف ادري ا ة مقي  ب اتساح
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 السياسات المحاسبية )تتمة( عداد وأسس اإل 2

 

 ( ياسات المحاسبية الهامة )تتمةملخص الس 2.4      
 

 ( تمة )ت تحقق اإليرادات  2.4.2

 ة لدائنا موالت علا    2.4.2.2
 مات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي:ت دائنة من الخدال وعة عموالمجم ققتح 

 
 خدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة ققة من الائنة المح الت الدو لعما -

نية.  مزرة الاس الفت أس  على  دإيراكا  اف فيهرت تم االعوي   محددة ة  مات خالل فترة زمني عموالت المحققة من تقديم الخدتؤجل ال
 واالستشارية.  ارية وتشمل إيرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصناديق االستثمار والرسوم األخرى اإلد

 
 تنفيذ عمل هام العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند   -

بالعموال  كإي يعترف  والرسوم  إت  رادات  العملجا ن عند  ألة  عمو  كذلال  مث   لهام،ا  ز  لتخصيص  االعتراف  معسهم  يتم  يل. 
 ص. الخصو ذاه فيبالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفيذ الشروط المتفق عليها  

 
 لدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية والت االعم -

تعتبرها  التي  العموالت  ال  المجموعة  تتضمن  مامن  تجزأ  ي   جزءاً  ي ي لأداة  ما  القرواصدإ   تال عمو  :لية  وعمر  ت  ال وض 
يتم سحبها وغيرها من ا المحتمل أن  التي من  للقروض  باالئتماااللتزام  المتعلقة  إلعموالت  بهذه  ن.  العموالت  ن االعتراف 

ء  ل إجرا الئد من خفواادات  يرتم اإلعتراف بها كإن األداة المالية المقابلة وي أي تكاليف إضافية( يشكل جزءاً ال يتجزأ م)مع  
 لي.  عفدة الل الفائ دمعى لع عديلت 

 
 توزيعات األرباح    2.4.2.3

 . اهمين على التوزيعاتد موافقة المسيحصل عادة عن  لذيوا ، يتم االعتراف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات

 
 صافي دخل المتاجرة  2.4.3

البند هذا  والخساألربا  جميع  يتضمن  الناتجة ح  تغي ع  ائر  والمئ داال  د ئ الفواو  لعادلة ا  القيمة   رات ن  إلى  ل ادينة  نة  باإلضافة  بها  متعلقة 
 . توزيعات أرباح الموجودات والمطلوبات المالية للمتاجرة 

 
 ألولي  االعتراف ا –الـمـالـيـة وات األد  2.4.4

 تـاريـخ االعـتـراف     2.4.4.1

يا في تاريخ المتاجرة  ئ دء، مب العمال  ائعوود ءعماللل  لمقدمة ا  والسلف  روض ء القنابات المالية، باستث االعتراف بالموجودات والمطلو  يتم

التعاقدية لألدا  في األحكام  البنك طرفاً  فيه  الذي يصبح  التاريخ  ال أي  أو مبيعات    الصفقات   يشمل ذلك مالية. وة  االعتيادية: مشتريات 

م إثبات  ت ي سوق.  ت في الاقي فات ا  ن أوي ان وجب قومب د عامة  محدني الزمدات خالل اإلطار الالية التي تتطلب تسليم الموجوالموجودات الم

حويل األموال  ء عند ت قة للعمالة المستحرصدالقروض والسلف للعمالء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. ويعترف البنك باأل

 إلى البنك.
 

 ألولي لألدوات الماليةالقياس ا     2.4.4.2

 قياس  يتم األدوات. بإدارة الخاص  عمالألا ونموذج قديةاتعال اهشروط ىلع لي وألا تراف عاال عند ة لي الما األدوات  تصنيف يعتمد

ً  المالية األدوات  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المسجلة المالية والمطلوبات المالية موجوداتلا اءباستثن  العادلة، بقيمتها مبدئيا

 القيمة  تختلف  عندما .الصفقة بسعر ة التجاري  ة دين الم م مذلا اسي ق يتم غ. لب الم من الت معاملا تكاليف خصم  أو  افة ضإ  يتم بحيث الخسارة، 

 .أدناه  موضح هو األول كما  اليوم  خسارة أو  ربح باحتساب البنك يقوم دئي،المب  االثبات عند المعاملة عن سعر المالية لألدوات  العادلة

 

 وم األول ربح أو خسارة الي    2.4.4.3

 يمكن فقط  مدخالت  باستخدام تقييم أسلوب  على  العادلة  القيمة وتعتمد نشأتها، عند ة دلعالا قيمة لا عن داة ألل لة عامالم سعر  لفيخت  عندما

البنك  ق،سو ال  معامالت  في  مالحظتها ا في  العادلة  والقيمة  المعاملة  سعر  بين فرق بال يعترف  الدخل   التي  الحاالت  في  لشامل. بيان 

 ويتم العادلة والقيمة المعاملة سعر بين الفرق باتث ا تأجيل يتم ،تهاخالد م بعض ظةمالح نكمي  ال ذجنما إلى لةالعاد القيمة فيها تستند

 ً  .ةالمالي  باألداة االعتراف  الغاء  عند أو ملحوظة، قابلة ت المدخال تصبح ادمعن  ط فق الدخل بيان في االعتراف بها الحقا
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 المحاسبية )تتمة(  أسس اإلعداد والسياسات 2

 

 ( ة )تتمةمهاال ةيحاسبمالياسات سلملخص ا  2.4      
 

 )تتمة( االعتراف األولي  –األدوات الـمـالـيـة  2.4.4

 

 المالية  باتومطل وال للموجودات  القياس  فئات    2.4.4.4

بتصنيفالب   يقوم إلدارة نموذج اسأس على  )الدين أدوات (المالية   الموجودات  نك   ميت ودية،  اقالتع والشروط  تجودا المو  األعمال 

 :اقياسه

 ة أفطالم ةلفبالتك -

 اآلخر  الشامل خالل الدخل  من العادلة ةقيمبال -

 والخسارة  خالل الربح من العادلة بالقيمة -

بتصنيف البنك   تصنيف  للبنك ويتاح لخسارة. ا أو  الربح خالل من  العادلة  بالقيمة المالية  ومشتقاته  التجارية  محفظته ياس قو  يقوم 

 الثبات عدم حاالت  من جوهري بشكل التقليص أو الغاء ىإل ذلك  أدى اإذ ة،راسالخ  وأ الربح لخال من ةادلالع ةيمبالق المالية  واتداأل

 .االعتراف  أو  القياس  في

 أو  بحالر  خالل من العادلة بالقيمة أو  ةالمطفأ المالية، بالتكلفة والضمانات القروض التزامات نع  المالية، عدا تلوباالمط قياس يتم

 .ة ي لاالم لمشتقاتاو ة رجات مال اتاي لغ بها ظ االحتفا مت ي  ادمعن  الخسارة 

 

 المالية  والمطلوبات  الموجودات  2.4.5

 المطفأة  بالتكلفة لمالية ستثمارات اللعمالء واال لفلسوا  ضوالقرو  البنوك  من المستحقة  المبالغ     2.4.5.1

 حال  من  المطفأة  ة كلفالت ب  ى ر خاأل ة لي الما ت ارالستثماوا الءعملل  والسلف  والقروض  وك البن  من  المستحقة المبالغ ياس بق يقوم البنك فقط 

 :معا التاليين الشرطين تحقق

 التعاقدية  ية النقد التدفقات ل تحصي  األعمال بهدف  نموذج ضمن  المالية  االحتفاظ بالموجودات -

 نقدية لا دفقاتلت وا الدين ل أص مدفوعات تعتبر يالت  النقدية التدفقات  تواريخ تحدد  المالية للموجودات  التعاقدية الشروط -

 .القائم بلغللم ةفائدلل

 .أدناه  مبينة الشروط هذه لي صتفا

 

 األعمال   نموذج تقييم    2.4.5.1.1

 .التجارية  أهدافه  لتحقيق ة المالي  الموجودات  إدارة  كيفية وجه  أفضل  على يعكس  الذي  المستوى  ل إلىعمااأل نموذج يقوم البنك بتحديد
 إلى  ويستند المجمعة  المحفظة  مستوى على تقييمه يتم ة، ولكندح ى عل ةاأد كل س أسا ىلع بالبنك ص خاال  ملعلا نموذج تقييم تمي   ال

 :مثل ملحوظة  عوامل

 في  العليا التنفيذية ة لإلدار وابالغها األعمال نموذج ضمن بها  المحتفظ ماليةلا والموجودات  مالاألع نموذج  أداء تقييم كيفية -
 .البنك

 
 يتم التي ، والطريقة )األعمال  نموذج  في  بها المحتفظ ةالي الم تا دولموجاو(مال  عألا نموذج اءدأ على ر تؤث  التي المخاطر  -

 المخاطر  هذه إدارة بها
 

 للموجودات لعادلةا القيمة على بناءً  التعويض كان المثال، إذا  سبيل على(األعمال   مديري ضتعوي  بها يتم التي  الطريقة -

 )ةل صالمح يةاقدالتع ية النقد التدفقات على أو  المدارة
 

 .البيع وتوقيت االعتبار قيمة األخذ بعين ضرورة مع البنك، قييمت ل عوقت ملا رارتكال -
 حت ت  الحالة  " أو    "األسوأ الحالة   "سيناريوهات   وضع دون ل معقو  بشكل متوقعة  هاتسيناريو األعمال على نموذج تقييم يعتمد

 .االعتبار بعين " الضغط 
 
 تصنيف للبنك، ال يقوم البنك بتغيير األساسية  توقعاتلا عن تختلف ة قري بط يئ المبدف  عتراالا بعد ديةنقلا قات دفالت  تحقيق  تم حال يف

 تم  التي المالية  الموجودات  تقييم عند المعلومات  هذه  بأخذ  تقوم ا ، ولكنهاألعمال نموذج  في  بها المحتفظ  المتبقية المالية  الموجودات 

ً حديث  شرائها  .الالحقة للفترات  ا
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 تمة( ت) يةبس احالم اتاسالسيو  اداإلعد  سسأ 2

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.4      
 

 )تتمة( المالية  والمطلوبات  الموجودات  2.4.5

 

 تتمة( ) المطفأة  بالتكلفة ت المالية للعمالء واالستثمارا والسلف والقروض البنوك  من مستحقة لا  المبالغ     2.4.5.1

 
 للفائدة  ة قديالن  ت اق فوالتد ن الدي لصأ  فوعاتدم  راختبا      2.4.5.1.2

 تجتاز  كانت إذا ما دلتحدي  المالية ات دوجوللم التعاقدية  الشروط  لألدوات المالية، يقوم البنك بتقييم التصنيف  عملية  بعد  الحقة كخطوة

 .للفائدة النقدية  اتوالتدفق  الدين أصل  مدفوعات اختبار

وقد ألا  االعتراف دن ع يال ملاصل  ألل عادلة لا بالقيمة ارختب الا  هذا  لغرض  "الدين لص أ"يعّرف   األصل   عمر  مدى  على  يتغير ولي 

 . )خصم / عالوة  فاء طإ أو  الدين أصل  دفعات المثال، تسديد  سبيل المالي )على

 لص أ فوعات دم راختبا متقيي  لغايات .انئتماال ومخاطر  للنقود الزمنية مة القي  في تتمثل القروض اتفاقيات في  الفوائد  عناصر أهم نإ

 ترة والفالمحددة،   المالية  للموجودات العمالت مثل  صلة  ذو عوامل واعتماد أحكام  البنك بتطبيقيقوم    ،للفائدة ةقدي الن  ت اقفوالتد نالدي 

 .الفائدة سعر  تحديد افيه يتم التي

 ري غ ة دي قاعالت  ة دي النق تاقالتدف يف  ت لباتقال أو للمخاطر  التعرض من الحد  من تزيد التي  عاقديةالت  الشروط  أخر، ال تؤدي  جانب  من

 ىلع للفائدة نقديةلا اتوالتدفق الدين أصل مدفوعات ضمن تعاقدية نقدية تدفقات وجود إلى األساسية اإلقراض تفاقياتاب  المرتبطة

 .ةخسارلا أو  خالل الربح من ة العادل بالقيمة المالية  جوداتالمو  قياس  الحاالت، يتم هذه مثل  المستحق. في  المبلغ

 
 الخسارة  أو خالل الربح نم  العادلة  مةيلقبا ةيمال ت قامشت    2.4.5.2

 
 :التالية الثالث  ائصالخص فيه اخرى، يتوفر  عقود  مالية، أو أدوات  هي المالية  المشتقات

سعر  الفائدة سعر  في التغير نتيجة قيمته تتغير - سعر األداة المحدد،   ؤشرم  ،األجنبي الصرف سعرالسلعة،   المالية، 

 متغير وجود  حالة ذلك، في يكون أن اخرى، شريطة  متغيرات اي  وأاالئتمان،   رؤشم و ين ائتمالا تصنيفلا ، أو عارسألا

 .دعقال في  لطرف  محدد  غير مالي غير
 

  .السوق  لعناصر ثرألا نفس  لها يكون  أن يتوقع عقود أية المتوقع من  أقل بمبلغ مبدئي استثمار مبدئي، او اراستثم ال تتطلب  -
 .ق ح لا بليتقمس خري ات  في تهاوي ست  يتم -
 
 لمشتقات المالية. ك معامالت بان ب وجد لدى الي  ال

 

 اآلخر  لشام لا  خالل الدخل  من  العادلة  بالقيمة الدين أدوات    2.4.5.3

 من دلةعالا يمةلقبا قياسها يتم التي لألدوات الدين (9) رقم دولية ال المالي التقارير معيار األدوات بموجب  هذه قنك بتطبي يقوم الب 

 :التالية  وطرشال  تحقق ندع خر اآل لمالشا خلالد  لالخ
 
ً  بها محتفظ  )الدين أدوات(المالية   الموجودات تلك كانت إذا -  بغرض داتبالموجو  االحتفاظ إلى دفهي  الأعم لنموذج  وفقا

 .المالية الموجودات  وبيع هاعلي  المتعاقد النقدية  التدفقات تحصيل
 

ً  متمثلة نقدية تلتدفقا محددة يداعوم لية ماال تجودا وملل قدية اتعال وطشرال عن ينشأ كان إذا -  غير الدين مبلغ بأصل حصريا

 .عليه  المترتبة والفوائد المسدد

 
 في تغيرلا من والخسائر األرباح تسجيل ويتم العادلة بالقيمة الشامل اآلخر خالل الدخل من ةادل الع بالقيمة دينلا اتأدو قياس يتم

 األرباح  في  األجنبية العمالت سعر في والتغير الفوائد إيرادات إثبات الشامل. يتم لدخ ال نابي  في اهراف ب ت عاال تم تيلا دلة عاال القيمة

 .المطفأة  بالتكلفة قياسها يتم التي المالية  ودات الموج  في المتبعة يقةالطر بنفس الخسائر أو

 
 إلغاء حالة في  .أوالً  درصا  -  الً أو ردواال  اسسأ على دهابعااست  ميت الضمان،   نفس  في اراستثم من بأكثر البنك يحتفظ اعندم

ً  بها المعترف المتراكمة  الخسائر أو  األرباح تصنيف  إعادة االعتراف، يتم  .الشامل ان الدخل ي ب  في  سابقا

 



 عامة(  ةمة مغفلشركة مساه) مهجرورية والس بنك

 دة الموحلمالية ا  تنا اول البي حيضاحات إ
 2020 ولاألكانون  31

 

17 

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2
 

 الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية 2.4      
 

 ة(تتم) لية ماال لوبات طموال دات وجوالم 2.4.5

 
 اآلخر  الشامل  خالل الدخل من العادلة  بالقيمة الملكية حقوق واتد أ    2.4.5.4

 الملكية  حقوق منض بشكل غير قابل لإللغاء  استثماراته بعض تصنيف  خيار اناألحي  بعض في كبن لل حاالعتراف األولي، يتا عند

الدخل  من دلة العا بالقيمة  ( 32) رقم  الدولي  المحاسبة معيار بموجب  ملكية لا ق حقو ت طلبا ت م يستوفي   اعندم خر اآل  ملشاال خالل 

 .حدة  على  أداة كل  أساس  على التصنيف  هذا تحديد . يتماجرةالمت  بغرض االحتفاظ بها ال يتم والتي  العرض  :األدوات المالية

 
 كإيرادات ةالخسار  أو بحالر  في  ح رباألا زيعاتوت  إثبات ميت  .ربحل ا إلى هذه الملكية  وقحق أدوات  من  والخسائر المكاسب تدوير ال يتم

مالم حق إثبات عند أخرى  تشغيلية في  كلفة  من جزء السترداد  التوزيعات من المتحصل يكن الدفع،  يتم هذه االدوات،   الحالة، 

 .القيمة ضانخفا لتقييم اآلخر، وال تخضعالشامل  الدخل  ضمن االعتراف باالرباح

 
 الخسارة  أو بحرل خالل ا من  لةد عاال ةمبالقي  ةمالي ت اب ومطلو ت وداموج     2.4.5.5

 يتم   العادلة  بالقيمة  المالي كز مرال بيان في  ارة خسال  و أ خالل الربح من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تسجيل  يتم

بالتغير  بالقيمة اهتصنيف تم ليةمالا ت اب مطلولل عادلةلا بالقيمة يرالتغ ناك إذا باستثناء ارةوالخس الربح في العادلة لقيمةبا االعتراف 

 االحتياطي  في العادلة  القيمة في  التغيرات  هذه  لجي تس يتم االئتمان للبنك. بمخاطر  التغير نتيجة الخسارة  أو  خالل الربح  من  العادلة

 ةالمتكبد أو  ة قحقمت لا ائدفوال ات رادي إ  .ارة خسال أو  بحرلا إلى  تدويرها ادة عإ وال يتم اآلخر  الشامل الدخل خالل   من الخاص االئتماني

المالية من الربح من العادلة بالقيمة المصنفة األدوات  باستخدا فاتمصرو أو إيرادات في والخسارة خالل   الفائدة سعر مالفوائد، 

 الية.  ملوات اداأل من زأ تجال ي  جزءاً  تشكل تيوال  المعاملة  وتكاليف خصم  /ةعالو االعتبار أي األخذ بعين الفعلي، مع

 يتم قدية.تعالا الفائدة أسعار باستخدام  الخسارة أو خالل الربح من العادلة بالقيمة المالية الموجودات نم المتحققة  ئدافوال ساقي  بجي 

 عند رى أخ ليةغي تش كإيرادات  الخسارة أو خالل الربح من العادلة  يمة بالق الملكية حقوق  أدوات من األرباح  توزيعات  راد اف بإي االعتر

 .اددس لا في حقال تباث إ
 

 المستغلة غير  القروض وسقوف االعتماد  وخطابات  المالية  ضمانات ل ا    2.4.5.6

 .للقروض وسقوف  ائتمان وخطابات ة لي ماال ضمانات  يقوم البنك بإصدار
 

ً الحق   ،ةالمستلمات  لعالوا  والتي هي  العادلة ةبالقيم المالية  البيانات في ةالمالي  الضماناتيتم األعتراف األولي ب   ولي األ ف ارت لالع ا

الب  به  بالمب  الضمانات التزامات تبأثبا  كن يقوم  المعترف  األوليلغ  االعتراف    مة قي ب أو   به معترفلا كمالمترا  اإلطفاء ناقص عند 

 أيهما أعلى.  الخسائر اإلتمانية المتوقعة 

 
 مدة على  تالثاب  القسط  اسسأ ىلع ت ال وعموال وم سر ال تاداإير  افي صب  الموحد   الشامل دخل لا بيان في  المستلمة العالوات  إثبات يتم

 .الضمان
 

  ل فترة اإللتزام ة إلى العميل خال م قرض بشروط محددتقدي تمثل السقوف غير المستغلة واالعتمادات المستندية إلتزامات على البنك ل

 . ةة المتوقع االئتماني  الخسائر نطاق  ضمن د العقو هذه  ادراج ويتم

 

ب اليقوم   ويتم ةدئ ا الف أسعار  من ل قا  تا ب بمسحو ضقرو  ات ماالتز اردإصبنك  ً  للسوق،  االئتمانية  الخسارة مبلغ بمعدل قياسها الحقا

 .المسجلة  مةالمتراك يراداتإلا لياجما منها مطروحا المتوقعة
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 ة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتم 2
 

 مة( تتة )المحاسبية الهامملخص السياسات  2.4      

 
 ة المالي  لوباتطلموا  تاجودموال تصنيف ة إعاد 2.4.6

 أو  باستحواذ بنكلا فيها التي يقوم الت الحا االعتراف األولي، باستثناء تاريخ  بعد المالية موجوداته تصنيف ال يقوم البنك بإعادة

 .داً أب  المالية المطلوبات  تصنيف ةإعاد وال يتم .قطاع أعمال معين   الغاء

 
 ة ليا ملا  باتلووالمط تا الموجودف ب ترا عاال  إلغاء  2.4.7

 
 الشروط واألحكام  في الجوهري للتعديل االعتراف نتيجة ء اغال   2.4.7.1

 بحد  للقروض  والبنود الشروط  على  التفاوض إعادة حال  في العمالء وض رق  المالية، مثل  ت جودااالعتراف بالمو يقوم البنك بإلغاء

بالعتراال عم  جديدة.  قروض  رهاتباباع وجدولتها  كبير  تسجيل فيه   يتم ال  الحد الذي   إلى اف  اإلعتراء  إلغ ر وخسائ  حكأربا ق ر فاف 

 .االئتمانية المتوقعة  الخسائر  سقيا ألغراض ولىألا  لة المرح في  الجديدة  القروض  تصنيف ويتم القيمة. في  انخفاض  خسائر

 
 :عميللل ة نوحممال القروض إلغاء سيتم كان إذا ما تقييم عند لتاليةا العوامل  البنك يأخذ

 ض رقال لة عم في يرغت  -
 ملكية لا في مزايا مدي قت  -
 المقابل  الطرف في تغير -
 فقط  للفائدة النقدية  والتدفقات ينالد أصل  مدفوعات  رتباالخ المالية  األداة استيفاء عدم إلى  أدى قد التعديل كان إذا -
 

 .رض قلاراف ب ت عاال ءغاال عنه جت ن ي  النقدية، ال فقاتالتد على جوهري  بشكل  يؤثر ال  التعديل كان حال  في
 انخفاض ئرخسا تسجيل يتم لم  الفعلي، ما الفائدة بسعر المخصومة  النقدية بالتدفقات التغير نتيجة وخسائر حاأرب  جيلك بتسن لب ا  موقي 

 .يمة الق في

 
 جوهرية  ت غيرتعديال ناتجة عن  االعتراف ألسباب  إلغاء    2.4.7.2

 المالية  جوداتموال   2.4.7.2.1

 باستالم بنكال حق  الغاء  ، عند)للبنك المالية  الموجودات  من جزء  أو ة ي المال دات وجوالم من  ءجز أو (  ماليةلا جودات مو ال الغاء ميت 

 المالية  الموجودات  تم كل من تحويل  ذاإ المالية  االعتراف بالموجودات  وم البنك أيضاً بإلغاءقي  المالية.  ت جوداالمو من  النقدية التدفقات

 .افترعلغاء االإل  يخضع يل وكان التحو
 
 فقط إذا:  المالية تالموجودا  ويلحبت ك ن ب لوم اقي 

 
 المالية  داتالموجو من النقدية التدفقات  لتحصيل  التعاقدية  حقوقه  بتحويل قام البنك -

 أو
 أي  دون  لامبالك المستلمة ةقدي الن  التدفقات  بدفع  التزامات د وجو افتراض النقدية، مع التدفقات  بحقوقه في  البنك تفظ حا إذا -

 .المباشر  ريرمت ال اتفاقية ب وجمب  ث لاث  طرف  ى إل يهروج تغيير
 
 الموجودات من النقدية التدفقات مالستال التعاقدية  ق حقوبال بموجبها البنك التي يحتفظ  المعامالت تمثل المباشر  التمرير اتفاقية إن

 :يةلتاال ةث الثال طالشرو  عي جم تحقق ند، علثثا طرف إلى  النقدية ت التدفقا هذه بدفع التزامها رضتفت  المالية، ولكنها
 

ما للطرف مبالغ بدفع ملزم ري غ البنك ◄  ثناءباست المالية،   الموجودات من المبلغ نفس حصلت  قد تكن لم المستفيد، 

 .السوق  ربأسعا المستحقة  الفائدة إلى ة باإلضاف المقرض للمبلغ كامل  استرداد في  الحق  مع األجل  قصيرة السلف 
 

  .مستلملا للطرف نوحة مملا م هسف األالل بخص ألا رهن أو عي ب  كبن لل ال يمكن ◄
باستث  رخي تأ يأ دون المستفيد الطرف عن بالنيابة المستلمة النقدية التدفقات بتحويل البنك يلتزم ◄  ناءجوهري، 

في  خي اروت  يلحصالت  تاريخ بين رةفت لل المستلمة الفوائد إيرادات ذلك في بما المعادل النقد أو  النقد االستثمارات 

 .دي مستفلا للطرف لي التحو
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 لمحاسبية )تتمة( والسياسات ا   أسس اإلعداد 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.4      
 

 )تتمة(   المالية والمطلوبات داتاالعتراف بالموجو ء غاإل 2.4.7
 

 )تتمة(  جوهرية  غيرتعديالت  ناتجة عن  راف ألسباب االعت إلغاء    2.4.7.2
 

 ( ةمتت)  لية ما ال داتوج المو   2.4.7.2.1

 :االعتراف إذا من أجل إلغاء هالً فقط ؤم التحويل رتب يع
 
 المالية  وداتالموج من والمخاطر  المزايا جميع بتحويل البنك قام -

 أو
 المالية  ودات الموج من والمخاطر المزايا فةكا نقل  االحتفاظ أو األصل، دون على  السيطرة بنقل البنك قام -

 

 ممارسة في  الحق  له  ويكون مستقل ثالث لطرف األصل بالكامل ببيع ي ف الحق  تفيدمسال طرف لل كان  اذإ  فقط ةي الملك لنق البنك ريعتب 

 .النقل على  إضافية قيود فرض  طرفه دون من اإلجراء  هذا

 فقط  لص األ ت باإث  ، يتمريجوه بشكل  والمخاطر  االمزاي  االحتفاظ بكافة  صل دون األ  على  باحتفاظه بالسيطرة البنك استمر  حال  في

يعترف هذه فيو  باالستثمار، نكالب  ةترل فالخ ً  البنك الحالة،  يتم المرتبطة  بااللتزامات أيضا المحول قياس بها.   املتزواال األصل 

 بلغ والم صل لأل  الدفترية  لقيمة اب  الضمانات  يقوم البنك بقياس  بها البنك. التي يحتفظ  وااللتزامات  الحقوق  يعكس  أساس  على  به  المتعلق

 .كبن ال ل ب ق من عه فد الممكن

 دفعه  المطلوب بلغلمبا االستثمار ، يقوم البنك بقياس )كليهما الشراء )أو خيار  أو  المشترى  األصل المحول  باستثمار نكاستمر الب  اذإ

 لة العاد ة مبالقي  رثمااالست  ف باعترا البنك ، يستمرالعادلة بالقيمة لألصل يقاس  ء الشرا خيار كان إذا  الشراء.  إعادة  عند البنك قبل  من

 .)أقل  )ايهما اءشرلا خيار أو ولحالم ل صلأل

 

 المطلوبات المالية    2.4.7.2.2
 أو  مختلفة  روطبش المقرض نفس  قبل  من المالية  المطلوبات  استبدال  ندااللتزام. ع من بنكلا اعفاء عند المالية  المطلوبات  الغاء يتم

 يتم  جديد.  واالعتراف بالتزام  صلي م األاء لاللتزالغكإ لي عدالت  اهذ مثل  ع م امل تعال ، يتمريجوه بشكل  ام الحالي لتزاال شروط  تعديل

 .الخسارة أو  الربح في  المدفوع  والمبلغ ياألصل المالي اللتزام الدفترية القيمة بين الفرق  إثبات
 

 لمالية ا  الموجودات قيمة  انخفاض 2.4.8
 توقعة لماانية تماالئ  الخسائر  ل مبادئوح  عامة نظرة    2.4.8.1

 من جوهري بشكل في البنك التدني للقروض  خسارة  احتساب طريقة تغيير إلى (9) رقم  ةالي الم للتقارير ولي الد ريامعلا تطبيق  ىدأ

ن  المتوقعةئتماال الخسائر طريقة جهخالل  بالخسارةاالعت  من بدالً  مستقبلية نظرة  ذات انية   معيار حسب ة الخسار تكبد عند راف 

 لجميع االئتمانية المتوقعة للخسائر المخصصات سجيلنك بت الب  يقوم،  2018ثاني لا ننوكا 1 من باراً ت ع( ا39) رقم ليدوال المحاسبة

ً  خالل األرباح من  العادلة يمةلقبا بها المحتفظ غير ةالمالي  الدين وموجودات القروض  وعقود القروض  لتزاماتا  مع  والخسائر، معا

 للتقارير الدولي  المعيار موجبب  التدني ارختب ال ال تخضع يةكملال قحقو   تأدوا  ." ةالمالي   وات "األد االيه المالية، والمشار  الضمان

 (. 9رقم ) المالية

 هناك يكن لم  حال  وفياألصل،   عمر مدى  على حدوثها  االئتمانية المتوقع ئر الخسا على ة ة المتوقعاالئتماني  الخسائر  مخصص  يستند

 12 لمدة االئتمانية المتوقعة ارةخسال ىلع المخصص دن ت يس،  الةحلا هذه فيو  نشاء،إلا ختاري  مناالئتمان   مخاطر على وسملم تغير

 .شهراً 

المتوقعة الخسارة إن ية  االئتمان  الخسائر من جزء هي شهر   12خالل   ئتمانيالا  للتعرض التعثر ة لي امباحت  المرجحة االئتمانية 

 يتم  .التقرير يختار من شهر 12  لخال  هاحدوث  كنيم تي لا الماليةات  ألدواب  فشل  احداث  عن الناتجة صل  األ حياة  مدة  على المتوقعة 

 االئتمانية المتوقعة  والخسائر تمانيئ اال التعرض عمر لكامل عة االئتمانية المتوق الخسارة من لكل االئتمانية المتوقعة  الخسائر احتساب

 ة المالي   األدوات ةيعب ط على ءان ب  عيمي جت  أساس  ى عل أو  ديفر  أساس  على  إما  شهراً  12ل  خال االئتماني للتعرض  التعثر باحتمالية

 .للمحفظة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2
 

 الهامة )تتمة(  يةسبملخص السياسات المحا  2.4      
 

 )تتمة(  المالية  الموجودات قيمة  انخفاض 2.4.8
 

 ()تتمة ة االئتمانية المتوقع ائر خس ال حول مبادئ عامة نظرة    2.4.8.1

 

 تاريخ من  ملموس بشكل  زادت  قد المالية  االئتمان لألداة مخاطر  كانت إذ  فيماي،  دور  شكل تقييم، ب  راء جإل ةاس سي  بوضع  كن قام الب 

 .لألدوات المالية المتبقي لعمرا مدى  على التعثر مخاطر في االعتبار التغير بعينخالل األخذ  نلي، مواأل االعتراف 

بتصن البوم  يق،  أعاله ذكر ما على ناءً ب   هو كما الثالثة، والمرحلة الثانية والمرحلة ولىاأل  ةرحلالم إلى  ةي لامال ت ادوالموج في نك 
 :أدناه موضح

 

للموجودات رت عاال عند  :األولى  المرحلة  األولي  بتسجيل للمرة المالية اف  البنك  يقوم  على مخصص األولى،   الخسائر بناًء 

ً  األولى المرحلة ملشت   شهر. 12خالل  ين االئتما رضللتع ثرالتع باحتمالية ةة المتوقعاالئتماني   الموجودات أيضا

 .الثانية المرحلة  من تصنيفها إعادة  تم التي المالية

 

من مخاطر  في  مؤثرة زيادة حدوث  عند  :الثانية المرحلة  األولي،   تاريخ االئتمان  بتسجيل االعتراف  البنك   مخصص  يقوم 

المتوقعة  رة الخسا ً  يةالثان  لة مرحل ا ضمنت ت  .يتمان ئ اال رضتعال عمر لاملك االئتمانية   المالية الموجودات  أيضا

 .ثالثة لا ةالمرحل  من تصنيفها إعادة  تم االئتمان والتي بمخاطر  تحسن شهدت  التي
 

 رمع  ل لكام عة االئتمانية المتوق الخسارة  ، يقوم البنك باحتساب )التعثرالتدني ) مفهوم  عليها ينطبق  التي القروض   :ةالث الث  المرحلة 

 .ين اماالئت  ضرالتع
 

 القيمة تخفيض تم، ي منه جزء القائم، أو المبلغ كامل اما السترداد معقولة توقعات للبنك ال يتوفر التي ةالي الم وداتللموج بةلنساب 

 .المالية للموجودات  جزئي((الغاء  بمثابة المالية. ويعتبر للموجودات  تريةالدف
 

 عةلمتوق ا  االئتمانية الخسائر احتساب   2.4.8.2

ال باحت ن ب يقوم  المتواالئتمان  رئ اسالخ باسك  المتوقع،   النقدي  العجز لقياس  سيناريوهات لعدة المرجح المتوسط  على بناءً  قعةية 

ً وف للبنك المستحقة النقدية  ات التدفق بين الفرق  هو  النقدي  العجز  إن  الفعالة.  الفائدة أسعار  تقريبي عر بس مخصومة  والتدفقات  للعقد قا

 .اتحصيله وقعالمت  يةالنقد

 :التالي النحو  على  الرئيسية والعناصر انية المتوقعة ئتماال ارةخسال ابتساح يةآل حي ضوت  يتم
 

يحدث  ان الممكن من معين. التعثر زمني خالل أفق السداد  عن التخلف الحتمال  تقدير هي ثرالتع  احتمالية التعثر احتمالية - ◄
 .التقييم خالل فترة  ةدد مح فترة في

   

األخذ   مستقبلي، مع تاريخ في للتعثر الخاضع القائم المبلغ تقدير هو التعثر دن ع تمانيئ اال رضتعال إن ثر تعال عند ين ااالئتم عرضالت  - ◄
أصل   سداد دفعات ذلك في التقرير، بما تاريخ بعد القائم المبلغ على المتوقعة التغيرات ارتب عاال بعين
فائدة  بها، وال الملتزم تيالالتسه نم وقعةت مال وبات لسحد، اقع ضمن مجدول  كان ائدة، سواء لفوا الدين

 .المستحقة  الدفعات تأخير  مستحقةال
   

وقت   في التعثر هافي  يحدث  التي  الحالة في  الناشئة  للخسارة  تقدير هي التعثر بافتراض ةارخسال نسبة التعثر بافتراض الخسارة نسبة - ◄
من  يلهتحص  مقرضل ا يتوقع ذيال بلغمل ا و تحقةسم ال  قديةا تعال  يةقد الن  التدفقات بين الفرق ثل م ت وهي معين. 
 .التعثر دن ع نياالئتما التعرض من مئوية كنسبة عنها التعبير يتم ما  عادة حقيقية.  ضمانات  وجود 

 
فإن  الخسائر يرتقد عند المتوقعة،  ثالثة  بعين خذ يأ البنك االئتمانية  ا )السيناريو يوهات سينار االعتبار  فضل،  أل ا ويناري لسالعادي، 

 اض بافتر الخسارة التعثر، ونسبة عند االئتماني التعثر، التعرض احتمالية من مختلفة وزاناب  منها كل ويرتبط (.وءاألس يولسيناراو

 .تعثرلا

ً  المتعددة سيناريوهاتلا تقييم يشتمل بما القروض داستردا كيفية على أيضا  عثرةمت ال القروض معالجة احتمالية كذل في المتعثرة، 

 .الضمانات عي ب  من لهاصي تح عوقمت لا غالمب ال أو ات ن االضم مة وقي 

والقروض بطاقات باستثناء فإن المتجددة االئتمان   العمر االئتمان هي خسائر تحديد  فيها يتم التي للفترة قصىألا  الحد  اآلخرى، 

ً مسبق شرائها في  القانوني الحق البنك لدى يكن لم ما  الماليةلألدوات  التعاقدي  .  ا

 الدفترية القيمة اجمالي تعديل من الناتجة والخسائر األرباح عن منفصل بشكل عنها اح فصواإل  ةم قي ال يف ين دت لا ئراسخ تسابحا ميت 

 .لية الما تللموجودا 
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 لمحاسبية )تتمة( والسياسات ا   أسس اإلعداد 2
 

 )تتمة( ص السياسات المحاسبية الهامة  ملخ 2.4      
 

 مة( تت)  لية ما ال تجودا موال قيمة  انخفاض 2.4.8
 

 )تتمة(  لمتوقعةئتمانية ا الا رائخسلا  ابتسحا   2.4.8.2

 
 :يلي  كما تتلخص االئتمانية المتوقعة  الخسائر احتساب آليات

 
 من كجزء شهر 12خالل   االئتماني للتعرض التعثر باحتمالية االئتمانية المتوقعة  رسائ الخ احتساب يتم :لى واأل حلة المر - ◄

 احتمالية  من  المخصص  سابنك باحت الب   يقوم  ياللت با، ولصأل ا اة ي ح مدة ى لع ة متوقعالاالئتمانية   الخسائر
 االفتراضية تاالحتماال هذه تطبيق يتم ر.التقري  تاريخ بعد شهراً   12لألدوات المالية خالل   تعثر حدوث 

االئتماني لغ مب  على شهراً 12 لمدة   المتوقعة   ض رابافت  الخسارة  بنسبة مضروبة  ثرالتع عند التعرض 
 هو  الثالثة، كما السيناريوهات من االحتساب لكل هذا إجراء  مويت  .ليعفلا ئدة فاال عرسب  مخصومة  عثرالت 

 .أعاله موضح
   

باحد  عند :ةالثاني  المرحلة  - ◄ مؤثرة  زيادة  االئتمانيةوث  األولي  لمخاطر  االعتراف  تاريخ  باحتساب  من  البنك  يقوم   ،
ساب المخصص  ة احت آلي ل  اث تتمو  ي،مان ت ئ تعرض االال  عمرل  امخسارة االئتمانية المتوقعة لكمخصص لل 

الطريق الموضحة  بنفس  يتم  أعالهة  ولكن  المختلفة،  السيناريوهات  استخدام  ذلك  في  بما  م  استخدا، 
جز النقدي  ة المالية، ويتم خصم مبلغ العلكامل عمر األداي عند التعثر  لتعرض االئتمان الية التعثر وااحتم

 . عليالفة ئدالمتوقع بمعدل الفا
   

)التعثر مفهوم عليها ينطبق التي المالية  للموجودات ةلنسب اب  :ةث الالث  ة حلالمر - ◄ باحتساب)التدني  البنك  يقوم   الخسارة ، 
ااني ئتماال لكاملة   المتبعة بالطريقة خصصالم احتساب آلية وتتماثل االئتماني. التعرض عمر لمتوقعة 

ك  ن تلبر متعثر أكال  اضترفباة  ارسخ   بةونس %100نسبة   ثرالتع يةاحتمال تحديد الثانية، ويتم ةبالمرحل
 .في معظم األحيان  المطبقة في المرحلتين األولى والثانية

   

وض  القر التزامات  ◄
 تماداتعاالو

 التزامات  من لة تغمس الغير للمبالغ االئتماني ض التعر عمر  لكامل االئتمانية المتوقعة خسائر لا تقدير عند
ا البنكيقوروض،  لقواعتمادات   العمر مدى على استغالله قعالمتو من ذيوال يبقت ملا ءجزال رتقدي ب   م 

 تم  لو كما النقدي  ز عجلل الحالية  القيمة لى اًء عن ب  ذلك  بعد الخسائر االئتمانية المتوقعة  المتوقع. وتحتسب 
المرجح  حسب مالً كا القرض  مبلغ استغالل ب،  تسا حاال في  المستخدمة سيناريوهات ثةللثال المتوسط 

 القروض تشمل  والتي المتجددة والتسهيالت االئتمان   لبطاقات  سبةبالن  لي. فعال دةئ افلا عر سب  مخصومة
يتم  غير والمبالغ المت  ر سائ الخ اب احتس المستغلة،  مع  وقعة االئتمانية   بالنسبة  القروض.  وعرضهم 

 .صاتصمخ ال نمض االئتمانية المتوقعة الخسائر تسجيل واالعتمادات، يتم لقروضا اللتزامات
 
 تمانية المتوقعة  ر االئصص الخسائخمى عل  19 –د كوفير ثأ
 

رقم   بالقرار  المركزي  تعليمات مصرف سورية  بناًء على  البنك  بتاريخ  25قام  والتسليف  النقد  مجلس  الصادر عن  آذار    26/م.ن 
بلغت    2020 العمالء حيث  المستحقة على مجموعة من  يكنوة،  رة سوري لي   248,999,000بتأجيل األقساط    عديل ت   ك أي ناه  لم 

  31مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    ىلك أثر جوهري علولم يكن لذ  .والمستقبليةالحالية  فعلية  فائدة الدالت العمى  عل
 . 2020كانون األول 
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 ( بية )تتمة اس محوالسياسات ال  إلعدادأسس ا 2

 

 تتمة( )امة  ية اله لمحاسبملخص السياسات ا  2.4      
 

 )تتمة(  المالية  تدا الموجو ة قيم اضخفان 2.4.8
 

 اآلخر  الشامل خالل الدخل  من  العادلة ة قيمبال المقاسة  الدين  ت أدوا   2.4.8.3
 
المتوقعة الخسائر  إن  ة الدفتري  القيمة  تخفض  ال  اآلخر  ل الشام  خل الد   ل خال من العادلة ةقيمبال سة المقا الدين ت ألدوا االئتمانية 

 الذي للمخصص مساوي  بمبلغاالعتراف   تمذلك، ي  من الً بد.  ةادل الع لقيمةاب  تظهر  ي ذلالمالي، وا المركز بيان في المالية للموجودات

 تكلفة مع كمارت م تدني كمبلغ ويظهر   اآلخر، الشامل  الدخل  في  المطفأة ةبالتكلف المالية  الموجودات قياس تم حال في شأين  ان كنيم

 استبعاد دن ع والخسارة  حالرب  ى لإ اآلخر  الشامل  الدخل  في  اهب  معترف لا متراكمة لا ائر خسال  تدوير إعادة  يتم .الخسارة أو  للربح مقابلة

 .الموجودات

 
 االئتمانية المتجددة  تمان والتسهيالتئاال اقاتط ب   2.4.8.4

وا لألفراد منوحة لما  االئتمانية تسهياللت وا البطاقات نم عدد البنك منتجات تتضمن  أو/ و إلغاء فيها للبنك يحق لتيوالشركات، 

بدالً   تحسب هاي، ولكن التعاقد األشعار لفترة لها المتعرض  االئتمانية رالخسائ  من البنك يحد   ال واحد. موي  بإشعار تالتسهيال ضتخفي 

ااالئتم الخسائر  تللك من واحتمال عمال بسلوك البنك توقعات تعكس  فترة  ى دم على  لمتوقعةانية   وإجراءات د السدا عن تخلفه يل، 

 .التسهي الت  إلغاء  أو نم الحد  ملشت  يمكن يت لللبنك، وا بليةستقالم المخاطر  تخفيف

للتسهي  اطرمخال في رةمؤث  زيادة وجود حول المستمر التقييم إن المتج تالاالئتمانية   على المطبقة تييماالتق تشبه ددةاالئتمانية 
 .خرىآلا  قروضلا

 .للعميل تمان الداخليةاالئ  درجة  في تال التحو على اذه يعتمد
 .الفعال الفائدة سعر االئتمان هو لبطاقات  لمتوقعة انية ااالئتم ائرخسال لخصم  المستخدم ة الفائد سعر ان
 

 للمعلومات  مستقبلية  رة نظ    2.4.8.5

 ت، وعلى الكمدخ المستخدمة  المستقبلية لومات عملا من مجموعة  ى لع كبن ال االئتمانية المتوقعة، يعتمد رة الخسا احتساب  نموذج  في

 :حصر ال ال  المثال سبيل

  محلي لا ماليجإلا الناتج ي ف الزيادة -
  ة البطال  معدالت -
  المركزي  للبنك الفائدة معدالت -
 

 ريخات  في  كما  السوق صخصائ  فة كا على  ال تشتمل  قد  قعة ية المتو االئتمان  الخسائر  اب تساح في المستخدمة  ماذج لن وا التدخالم ان

 .ةيركب  اختالفات  وجود لا ح في  تة مؤق تكتعديال األحيان ضعب  في  ية نوع تعديالت اجراء لذلك، يتم نتيجة  المالية. البيانات

 
 الضمانات  تقييم 2.4.9

 الضمانات لث مات،  ن ماللض أشكال  عدة وهناك .أمكن يثماالضمانات، ح مباستخدا  االئتمان مخاطر من ضخفي الت  اتاي يقوم البنك لغ

 ة المالي  غير  موجودات لا من هايرغو لمخزون او القبض  حقة المست  غوالمبال والعقارات  االعتماد وخطابات  المالية واألوراق ديةقن لا

 رمعيا حسب اإلقراض  اتفاقيات في  ة المستخدم للضمانات كبن ال قبل  من المتبعة سبية المحا سة والسيا االئتمانية. التحسينات واتفاقيات

 . (39م )قر الدولي  المحاسبي معيار بموجب  هي كما نفسها هي (9) رقم ة ي لاملا للتقارير يالدول

 
يتم مااناضمال جيل ست  ال  في  يتم م ل ت،   ب احتسا على للضمانات  دلة العا ة يمالق تؤثر ولكن  للبنك. المالي المركز بيان استردادها، 

 ومع دوري. بشكل تقييمها إعادة ويتم عتراف األوليالا ندأدنى، ع كحد  عام، كلبش تقييمها يتم للبنك. المتوقعةاالئتمانية   الخسائر

 .يومي بشكل تقييمها ميت  المالية األوراق و أ قدلن كا الالمث  يل ب س على نات، الضما ضذلك، بع

 
 ت الموجودا مةي ق ردي تق ويتم كضمان. بها المحتفظ  ليةماال الموجودات لتقييم ط النش  السوق  بيانات بنكلا تخدم يس،  ممكن  حد  اقصى  إلى

 على بناءً العقاري،   الضمان لث مة،  الي الم رغي  اتن امالض تقييم يتم ال.األعم نماذج باستخدام  نشط سوق  لديها ليس  األخرى التي ليةماال

 خرى مستقلة. ققة ومصادر أالمالية المدالبيانات العقاري و  التقييم راء ب خ مثل  يةخارج أطراف من المقدمة البيانات
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 ( بية )تتمة اس محوالسياسات ال  إلعدادأسس ا 2
 

 تتمة( )امة  ية اله لمحاسبملخص السياسات ا  2.4      
 

 للمصرف   هاملكيت آلت  تيال نات امالض 2.4.10

ال   (9) رقم  المالية  للتقارير الدولي  يارالمع ب حس المستردة  انات ضمال يخص  فيما البنك قبل  من المستخدمة  المحاسبية السياسات  إن
 د رت المس ل صاأل  متخداسا  فضلأل ا من كان  إذا ما  تحديد في  البنك سياسة  ثلتتم (. 39) رقم ليودل ا لمحاسبة ا ارمعي  مع مقارنة  تختلف

 االعتراف بها ويتم ثابتةل ا الموجودات فئة ىلا البنك نشاط في  استخدامها المقرر الموجودات تحويل  يتم بيعه. أو بنكلا نشاط  في
 تداوجوالم فئة الى تحويلها يتم أفضل كخيار بيعها مقررلا للضمانات  لنسبةاب  أقل. يهماة، ادفتري لا  القيمة صافي أو المستردة لقيمةاب 

ً ناقص العادلة ، وبالقيمةبالنسبة للموجودات المالية  العادلة هابقيمت  بيعلل بها فظت حالم  تاريخ في ليةماال غير للموجودات البيع ةتكلف ا
 .البنك سياسة  حسب  حقاق ت االس
 ات ان للضم ية ن السك ت اقارالع ل جي تس لذلك، ال يتم نتيجة  المقترضين. / الء عمال إلى  الضمانات  عي ب  من فائضة  ال أمو أي  إرجاع  يتم

 .المالي  المركز بيان في  ةالمسترد
 

 الدين  إعدام  2.4.11

 لف خت ت   ال  (9) مقر  ةالي الم  للتقارير  الدولي المعيار حسب  ينالد اعدام يخص  فيما  نكالب  قبل  من المستخدمة  ة محاسبي ال السياسات  إن
يتم39) رقم الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة  عن البنك توقف عند ط ق ف ي كل أو ي ئ زج بشكل  اإم المالية داتوجوالم اعدام (. 

 .االسترداد
 بلمقا قهاتطبي  يتم التي المخصص إلى  ضافة إك الفرق  معالجة  ة، يتمالمتراكم الخسائر  مخصص من  كبرأ المعدوم  المبلغ كان حال  في

 .ئتمانيةالا  ائرخسال  مصروف الالحقة الى  المستردة المبالغ تسجيل يتم دفترية.لا مة قي ال إجمالي
 

 ة دلمعلا  وض قر لا 2.4.12

 الصعوبات جةنتي  المقترض لطلب جابةكاست ألصلية للقروض  وط ا الشر ىعلبعض التنازالت أو التعديالت   ياناً بإجراءيقوم البنك أح
 للمقترض.  مالية  صعوبات وجود  أو  لظهور  نتيجة القرض  شروط  يقوم البنك بتعديل ،تامان الض تحصيل  او ادتردسا  من بدالً  المالية

أو إعادة جديدة   قروض  شروط  على  تفاق الا أو  السداد دفعات  يدتمد وط ر شلا تشمل  د ق  ي ف البنك سياسة تتضمن   . (هيكلة  )جدولة 
 البنك قرار  المستقبلية. إن  الدفعات  صيل ح ت  ر مرااست  ضمان على  دة اعمسال أجل  من فاوض على شروطها  د الت المعا القروض  مراقبة 
 مافي  خسارة اإلجراءات هذه  حددت  حدة، إذا على  ةحال  كل أساس  على ميت  ثالثةلا ةوالمرحل  الثانية لةالمرح نبي  التصنيف بتعديل

 .ئهاغالإ أو  تحصيلها يتم حتى  الثالثة حلة مر ال ضمن وإدارتها عنها اإلفصاح بالقرض، يتم لقيتع
 االئتمان. مخاطر  في  ةمؤثر ة ادزي  هناك كان إذا ما تقييم البنك الغائها، يعيد يتم ان دون  بنودها تعديل  أو  القروض  ةلكي ه ةادإع عند

 .تصنيفها في  النظر  ويقوم البنك بإعادة
 

 حكمه  في وما   دق الن 2.4.13
 

و النقد  عيشمل  حكمه  في  النقد  ما  خالواألرصدة  لى  تستحق  التي  مدالنقدية  أ ثالث ة  ل  البنك  ن الن  ويتضمشهر،  ة  لدى  واألرصدة  قد 
 ي. تاريخ التملك األصلثالثة أشهر من ة ترف ق خالل تحلتي تسا ائع البنوكتطرح ودالمركزي واألرصدة لدى المصارف، و

 

 الموجودات الثابتة  2.4.14
 

الموجودات    كهالة است طريق  ييرم تغيت يمة.  تراكم وأي انخفاض في القالكلفة بعد خصم االستهالك المإثبات الموجودات الثابتة ب   مت ي 
ها تغييرات  ات على أن ه التغييرفيها وتعالج هذة  من تضية المبلالمستق  ة االقتصادي   المنافعالثابتة وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك  

 اسبي. حمفي التقدير ال
  م ال يت اإلنتاجي،    ها مرع  لى طولقية عتب ا المهى قيمت بت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلك بطريقة القسط الثايتم احتساب االستهال

 :ابتةالث  تا دللموجو ة ية المتوقعاإلنتاجاستهالك األراضي. فيما يلي األعمار 

 سنة  20إلى  5من       يات المبان المباني وتحسين  ▪
 سنوات  10إلى  5من      جهيزات والسيارات لت واالمفروشات  ▪
 

أو    أية أرباح  اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده.    فعنام  ن هناك يكوال  عندما  اده أويتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبع
تسجل هذه األرباح أو    د.بعاستبعاد األصل وقيمة األصل المست   دبين عوائ   على أنها الفرق   تحتسبصل  ألا  استبعاد  ئر تنجم عنخسا
ال يتم استهالك    عاد األصل فيها. تب اسم  التي ت لسنة  ا  ي نفس فأخرى    ضمن بند إيرادات أو مصاريف الموحد  سائر في بيان الدخل  الخ

 شغيل. ت يد الضع قوت وستخدام ح جاهزة لالحتى تصب المشاريع قيد التنفيذ 
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 ( لمحاسبية )تتمة اد والسياسات ا اإلعدأسس   2

 

 مة( هامة )تتلسياسات المحاسبية الملخص ا 2.4

 
 هرة عمال والشتجميع األ  2.4.15

 
  ر ي لموجودات غفيها ا  وهذا ينطوي على إدراج الموجودات المحددة )بما   االستحواذ. ة  يق م طرخداست ال ب عمااألميع  يتم المحاسبة لتج

ا  ةوسالملم )بما  بها سابقا( وا  ترفلمعغير  الطارئة وللمطلوبات  باسفي ذلك االلتزامات  التثناء  كن  الهيكلة  مستقبلية( لألعمال  إعادة 
حي الت  تم  العادلة.  ي  بالقيمة  زي ب اف  عترااليتم  ازتها  المستحوذ  ت   في ادة  أي  األصول  لصافي  العادلة  القيمة  على  الحيازة  عليها  كلفة 
ن  اء مباشرة في بيام الشراف بخص مستحوذ عليها، يتم االعترلة لصافي األصول ال من القيمة العاد  ل قأ   الشراء  فة نت تكلاكشهرة. إذا  ك

 . الدخل في سنة الشراء
 

بأي ربح  عتراف  الستحواذ ويتم االي حصة قديمة بالقيمة العادلة في تاريخ ا أ  يمتقي   إعادة   يتمنه  فإ  احل، إذا تم تجميع األعمال على مر
ن   أو اجات خسارة  و  ييملتقة عن  يتم اضمن األرباح  بالتكلالعت الخسائر.  للشهرة  األولي  باراف  إجمعتبارهفة،  في  الزيادة  المقابل  ا  الي 

 صول المستحوذ عليها والمطلوبات المستلمة. ألا  صافي، عن  ةابقص سحص وأي   المعترف به كحقوق أقلية،المبلغ المدفوع و
 

ً طرو كلفة م ت الشهرة ب ل ايتم قياس    لمبدئي،بعد التسجيل ا  شهرة  يمة التراكمة. يتم مراجعة انخفاض قمخفاض القيمة المنها خسائر ان   حا
أكثر منس أو  إذا    نويا،  السنة،  اكانت هن مرة خالل  تغيرات في  أو  أحداث  ت لظرواك  اانخف  ى إل  شيرف  الدفترية. لغرض  يملقاض  ة 

قد في  كل وحدات توليد الن يع األعمال، على  مجت   ة خاللب تسة المكرهتخصيص الش  ستحواذاختبار انخفاض القيمة، يتم في تاريخ اال
( الوحموعة م( أو مجCGUsالبنك  المن  التي من  تستفيد من تجمدات،  إذا  يع األعتوقع أن  النظر عما    ويل تح  يتم كان  مال، بغض 
 المشتراة لتلك الوحدات.  مجموعةلوبات المطو ات أ موجود

 
 لملموسة الموجودات غير ا  2.4.16

 
تسجي  ا  ت دا الموجو  ليتم  عموسلملغير  فقط  يمة  قياس ندما  المرجح  كن  من  ويكون  موثوق  بشكل  االقتصادية    تكلفتها  المنافع  أن 

 ق إلى المجموعة. قبلية المتوقعة منها سوف تتدف المست 
عمال  األتجميع    يالمقتناة فملموسة  إن تكلفة الموجودات غير ال  بالتكلفة.   جودات غير الملموسة موال جيل  يتم تسنه  فإ  ها،شرائ في حال  

تقييمها ب   ازة.يخ الحي في تار  مة العادلة كمالقي ي اه يتم  ها أية  ي عبارة عن التكلفة منزالً من صافي القيمة الدفترية والتي هوفيما بعد 
 تها.يمق تدنيلقة ب عمت  صاتمخص أية مخصصات لإلطفاء و

 
ها  التي ل  لملموسة لموجودات غير اء اطفاويتم إ   ة. ير محددغأو لفترة    ة محددة يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفتر

تم  وي   سنة   ك الموجودات في نهاية كللعمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلعمر. كذلك تتم مراجعة تقدير اعمر زمني محدد خالل هذا ال
أية اإجر األصل غير  تيالتعد  ء  إطفاء  تغيير طريقة  يجب  الالحقة.   الفترات  الالملمو   على  وعمره  نمط غت   مني عندز س    ء فاإط  ير 

المحاسبي،    على أنها تغييرات في التقدير  ضروريا وتعالج هذه التغييرات  ية المتضمنة فيه كلما كان ذلك لمستقبلصادية االمنافع االقت 
حيث    بهة لها منر المشاملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الموحد مع العناصالر  ت غي وجودام ال  فاء إط  اريف كما تعالج مص

 ة. عبي الط
عمرها اإلنتاجي. فيما يلي    إلى قيمتها المتبقية على طول  ذلك لتخفيض قيمة الموجوداتت وط الثاب قة القستساب اإلطفاء بطري اح  يتم
 :ة لموسر المي ت غودا موج ة للعمار اإلنتاجية المتوقع األ

 سنوات  5   برامج الكمبيوتر  ▪
 ة ن س  20                    الفروغ  ▪

 
 لمالية ا ر ودات غي ج يم الموي ق تدن 2.4.17

تا  ومتق بياالمجموعة في  بتقييم ما إذز المن المركريخ    تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي ا كان هناك مؤشر على إمكانية  الي الموحد 
من القيمة  ة أكبر  قابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجل الغ  لمبلدير اقبت   وعةمجم م المؤشر من هذا النوع، تقو

 داد. دل القيمة القابلة لالسترتعا صل حتىقيمة األاالعتراف بتدني  مت ي  سترداد لاللقابلة ا

بيان مركز م تاريخ كل  إذا كفي  تقييم ما  يتم  أية داللة على أن خسالي،  توجد  ت تدن ارة  انت  السابقة  فا  به  فاالعترام  ي  السنوات  ي 
غ القابل لالسترداد لذلك  ليم المب المجموعة بتقي   قوم، ت الحالة  ذهوجدت ه  انخفضت، وإذاها قد  أو أن   موجودة ألصل، عدا الشهرة، لم تعد  

 األصل. 

السترداد  ل  بل القاألصل  الغ  مب   ديد لتح  في التقديرات المستخدمة   ا ألصل فقط إذا كان هناك تغيرعكس خسارة التدني المعترف به  يجب 
ال  اد.ستردابل لاللغه القرحل لألصل إلى مب ملا  المبلغ  دةتتم زيا  حالة كذلك،كانت ال منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا  

 ية. قيمة الشهرة في فترات مستقبل يتم عكس خسائر تدني
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 اد والسياسات المحاسبية )تتمة( اإلعدأسس   2

 

 مة( امة )تتله ا  المحاسبية سات لسياا ملخص  2.4
 

 عقود اإليجار  2.4.18
 

العقد    المجموعةتقيم   بدء  إذا  عند  ال  كانما  أو د إيجعن عق  ةعبار  دقعهذا  الحق فإي وي على  يحت   ار  يمنح  العقد  إذا كان  ي  جار. أي 
 ض. محدد لفترة من الوقت مقابل عو دام األصل الفي استخ التحكم

 
 كمستأجر  المجموعة   -
  بأصول   ة قالمتعل  أو   ة األجل الفردي لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصير  اس قي ف والاالعترا  طريقة   عة جموالمبق  طت 
ت القي   خفضةن م مد  عة المجمو  عترفمة.  لتسديد  اإليجار  اإلبالتزامات عقود  و فوعات  ا يجار،  استخدام  الحق  حق  يمثل  والذي  ألصول 

 ام األصول موضوع العقد. باستخد
 

 ألصول اخدام حق است  (أ
راً  متوف   العقد  ع موضو  لص فيه األ  كونالذي ي   بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ  عة المجموتعترف  

لمتراكمة،  الك أو خسائر انخفاض القيمة اي مجمع لالهت ا منها أ، مطروحً س حق استخدام األصول بالتكلفةيتم قياخدام(.  الست ل
إع بأي  تقي ومعدلة  تش  تزامالت يم الادة  الم  تكلفة حقل  تماإليجار.  اإليجار  التزامات  بهاستخدام األصول على مقدار  ا، عترف 

افز إيجار  ا منها أي حو، مطروحً يخ البدءالتي دفعت عند أو قبل تارجار  ات اإلي ومدفوع  المتكبدة،األولية    ة رشالمبا  في والتكال
أو العمر اإلنتاجي المقدر    اإليجار  قد ع  على مدى فترة  ثابت اللقسط  أساس ا  ك حق استخدام األصول على مستلمة. يتم استهال

 . لألصول، أيهما أقصر
 

 قيمة. خفاض الان سائر ا لخض ي أصول ألا استخدام حق ويخضع  
 

 التزامات عقود اإليجار  (ب 
بدء   تاريخ  اإلي في  تعت عقد  لمدفوع  المجموعة رف  جار،  الحالية  بالقيمة  اإليجار مقاسة  اإلي بالتزامات عقود  اات  يج لت جار    ب ي 

فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليج  ة المجموع على   وعات  مدف  ك لذا في  بم)ثابتة    عات ار مدفودفعها على مدى 
و  تغيرة والتي تعتمد على مؤشر أاإليجار الم  ومدفوعاتة القبض  ا منها أي حوافز إيجار مستحق ( مطروحً مضمونة  غير  ثابتة
المتوقمعد والمبالغ  دفعهال،  القاضمان   ببموج  ع  المت  خيار  ة.  قي تب يمة  ممارسة  أيًضا سعر  اإليجار  عقود  مدفوعات  تتضمن 

ار  قد اإليجت شروط عفوعات غرامات إنهاء العقد، إذا كان مدو  عة جموالم  مارسه أن ت   معقول  دإلى ح  د كمن المؤذي  شراء الال
 .لشركة الخيار بإنهاء العقدتبين أن ل

بإنتاج   مصروفات )إال في حالو معدل كأ  شرتعتمد على مؤ  ي اللت يرة ار المتغيتم إدراج مدفوعات اإليجا  يتم كانت  تتعلق 
 الدفع. دي إلى  الذي يؤظرف أو ال لحدث ها اي ف يحدث  يت للفترة اي اخزون( فالم
 

الحا القيمة  لمدفعند حساب  اإللية  تستخدم وعات  اإليج  المجموعة   يجار،  بدء  تاريخ  المتزايد في  االقتراض  سعر  ار ألن  معدل 
في عق  ائدةلفا البدء،  يجار ال اإلد  الضمني  تاريخ  بعد  بسهولة.  تحديده  مبل  يمكن  التزايزيد  ا   ماتغ  لي إلعقود  تركعي جار  اكم  س 
اإليجار إذا    قيمة الدفترية اللتزامات عقود عادة قياس ال، يتم إ  إلى ذلك  قيام بمدفوعات اإليجار. باإلضافةد الض عن نخفة وي لفائدا

ت هناك  أوكان  مر  تغيي   عديل  أودفي  اإليجار  مدغي ت   ة  في  اير  في  التغييرات  المثال،  سبيل  )على  اإليجار  ت  لمدفوعا فوعات 
التغير  ة جالنات   ةي لمستقبلا المؤش  عن  الفي  أو  الر  اإلي مستخمعدل  مدفوعات  تحديد  في  أو  دم  فيجار(  خيار    تغيير  شراء  تقييم 

 األصل موضوع العقد. 
 

 مة فضة القي نخم متعلقة بأصول لار ايجد اإلل و عقوج( عقود اإليجار قصيرة األج 
  يجار التي عقود اإللديها )جل  رة األر قصي يجاإلا  لعقود  ة ب ل بالنسألج قصيرة اإعفاء االعتراف بعقود اإليجار    المجموعةتطبق  

ر  جااإلي   ف بعقود طبق أيًضا إعفاء االعتراتحتوي على خيار شراء(. كما ت   يخ البدء والل من تارا أو أقشهرً   12تبلغ مدتها  
ل  علقة بأصوت ملجار اي إلعقود ا  ل و رة األج ة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار لإليجارات قصي ضة القيمخفمن تعلقة بأصول  مال

 إليجار. ى فترة ا أساس القسط الثابت على مدعلى كمصروف القيمة منخفضة 
 

 كمؤجر  المجموعة -
لكية األصل كعقود  مالمتعلقة ب   فعنالمخاطر والما  يعمجي  جوهر بشكل    المجموعةفيها    ي ال تنقلجار الت يتم تصنيف عقود اإلي 

 .يتأجير تشغيل
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 )تتمة( ة حاسبي ملا والسياسات   إلعدادأسس ا 2
 

 سبية الهامة )تتمة( المحا سياسات ملخص ال 2.4      
 

 اليةالكفاالت الم  2.4.19
 

ا يقوم  بممن خالل نشاطه االعتيادي  م االعتراف األولي  يت بوالت وت، وق، كفاال لية على شكل اعتمادات مستنديةت مانح كفااللبنك 
نك  األولي، يتم قياس التزام الب   عترافصل. بعد اإلالقسط المح  ليعاد  امب رى  أخ  وبات مطل  بندة ضمن  مة العادلة بالقي بالكفاالت المالي 

ً   المقارنة بالقسط المحصل  ى حدة من خاللبكل كفالة عل ت  لمدفوعاقدير لأفضل ت ء المعترف به في بيان الدخل وإلطفا منه امطروحا
 .انهمكبر بي األيمة، د القامالة واعت ذه الكفااللتزام المالي الناتج عن هسوية لت 

 

ل.  ان الدخ خسائر االئتمانية" في بي بند "مخصص ال  العتراف بها ضمنة على الكفاالت المالية يتم الوبات الناتجالمطفي    زيادة  ية إن أ
الاالعت يتم   بيان  في  المحصل  بالقسط  بند  دخل ضمراف  الالرسوو  ت "العموال ن  إطفاء  الدائنة" من خالل  المم  باست قسط  ام  دخحصل 
 . فالة ة الكرفت مدى  ى لعبت سط الثالقيقة اطر

 

 ع معلومات القطا 2.4.20
لمخاطر وعوائد  ضعة لدمات خا ات أو ختي تشترك معا في تقديم منتجعمليات المن الموجودات والقطاع األعمال يمثل مجموعة   ▪

 رى. أخل ات أعمابقطاع متعلقة تختلف عن تلك ال
المتعلقة    ف عن تلكئد تختلطر وعوامخال  ةاضع ة خدمحددية تصااق  بيئةات في  جات أو خدميم منت القطاع الجغرافي يرتبط في تقد -

 ى. ئات اقتصادية أخربقطاعات تعمل في بي 
 ركات، الخزينة. ئة، شلي: تجزك كما ي يتم توزيع التقارير القطاعية للبن  -
 

 المخصصات  2.4.21
هذا    وية ست لمة  زاللة الكلفوا  بق، ث ساعن حد   جموعة ناتجلى المي )قانوني أو متوقع( عالتزام حال  ودوجمخصصات عند  الت  إثبايتم  
 يمكن قياسها. ة ومحتمللتزام اال
 

 الضرائب  2.4.22
 

 حالية بة الالضري -أ
ق ايتم  الضريبية ياس  )الموجودات(  للفترالجاري   اللتزامات  ال ة  المتوقات  بالمبلغ  والماضية  دفعهجارية  من)استر  ع  السلطات  (  داده 

 حد. لمالي المو ن المركز ايا يخ ب ارت ب   فعالً   ريةلسا ة( االضريب )وقوانين   لضريبةلضريبية باستخدام معدالت اا
 

 ضريبة الدخل المؤجلة  -ب
رجة  ا المدبي للموجودات والمطلوبات وقيمتهالضري األساس  ما بين  لفروقات المؤقتة الناتجة  كامل على المؤجلة بالضرائب اتؤخذ ال

   الي الموحد. ز المان المركالموحدة بتاريخ بي لمالية ا اتالبيان  في
الم لضرائ ات ادجو لمو  ة جر دالمالقيمة  عة  مراجيتم   بتارب  بيان مركز مالي موحد وت ؤجلة  الذي يخ كل  الحد  إلى  توجد في   خفض  ه  ال 

لضرائب المؤجلة  جودات اموم  دة تقيي تم إعاجلة. ي أو جزء من موجودات الضرائب المؤكامل  ستعمال  سماح باأرباح ضريبية كافية لل 
ح بتغطية  فيه أرباح مستقبلية كافية تسمذي توجد  لحد الإلى ا  بها  اف عترالا  مويت ي موحد  مال  ركزن مبياكل  بتاريخ    ف بهاغير المعتر
 ؤجلة. الضرائب المموجودات 

المعمول بها كما بتاريخ هي بحكم    تيالمعمول بها أو  ية( السب الضريبة )أو القوانين الضريب ن   دامة باستخالمؤجل   يتم تحديد الضرائب
لة  قاق الضرائب المؤجالمؤجلة المدينة أو عند استح  د تحقق الضرائبفذة عن ن ناكوت   أن  عقولمت من ا  تيالوحد ولي المالمركز المابيان  

   الدائنة.
لضريبة المتعلقة بقياس  ا  استثناءلدخل ب بيان اإيراد ضريبي مؤجل في    يبة دخل أو كمصروف ضر  لة والمؤج  تدرج الضرائب الحالية 

العاد لالقيمة  متولة  لللموجودات  ففرة  العموربيع،  في  الحرك صافي  و   بيةن جأل الة  ق  اة  في تحوطات  تسجل  التي  النقدية  بيان   لتدفقات 
الشامل تصني الدخل  يتم  المستثناة  .  البنود  هذه  وقت  ف  منفي  مع  بيان  الحق  الدخل  بيان  إلى  الشامل  خس  ربحها  الدخل  ارتها  أو 

 جلة. بية المؤري لضا
 

 سهم العادية األ توزيعات األرباح عن 2.4.23

مساهمي  ها من قبل  ة عند الموافقة عليويتم تنزيلها من حقوق الملكي  ة كالتزامعاديم الاألسه  عن باح  رألاات  بتوزيع  افالعتريتم ا
 .كحدث الحق  حدمو المركز المالي لابيان اريخ األرباح الموافق عليها بعد تعن توزيعات  اإلفصاحكما يتم البنك. 

 

 التقاص  2.4.24

المركز المالي الموحد إذا كان   بيان   صافي في لغ البمر الوإظهاة  اليالم  ت طلوباوالم  ماليةالبين الموجودات    يتم إجراء المقاصة
لتحقيق    ،لغمبفي الاصعلى أساس  ة لتسويتها  وأن هناك ني ،جلة المس  وني قائم وملزم إلجراء المقاصة بين المبالغهناك حق قان

 ة المطلوبات في ذات الوقت.ت وتسويجودامو ال
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 ( مة ة )تتي المحاسب اتاسلسيواأسس اإلعداد   2
 

 ة( المحاسبية الهامة )تتمسياسات ملخص ال 2.4      
 

 

 وحد لمركز المالي المابات خارج بيان اسح 2.4.25
 

صاح عنها تحت  امية ويتم اإلفظندية كحسابات  ياعتاالن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة  تمل أمن المحت التي  تسجل االلتزاما
خارج المبي  بنود  المركز  و موحدال  الي ان  ه،  ا اباالحس  هذتتضمن  وكتب  لمن  لتزامات ت  سلف  واعتمادات ح  وقبوالت  الكفاالت 

 عائدة لها.  ة والالمقبوضأمينات مدرجة تحت هذا الباب التن البنود الستندية. ال تحسم مم
 

 دلة تحديد القيمة العا 2.4.26
 

وضح  ادلة الملعا  للقيمة  ي الهرم   سلسل س التسا أ  ت المالية على دواالقيم العادلة، تصنف األفية الحصول على  من أجل إظهار كي
 أدناه:

)المست - ف1وى  المستخدمة  المعطيات  أسعا(:  هي  التقييم  المي  السوق  أ ر  في  المعدلة(  )غير  مادرجة  نشط سواق  ة  لية 
 جودات ومطلوبات مماثلة.لمو 

 ه ضمن هذ. تتملحوظق  سو غير مباشر من  أو  قييم هي مستمدة بشكل مباشر  تخدمة في التلمعطيات المس: ا (2)  المستوى -
 شابهة. ومطلوبات مالية م في أسواق مالية نشطة لموجودات  المدرجةر السوق ادة أسعاع  ات المعطي

 وظة. ملح قياس القيمة العادلة ولكنها غيرعلى  ر جوهريها تأثي(: يتضمن معطيات ل3المستوى ) -
 . يةالنموذج معايرةوال عتمدةلما ذلك المنهجيات في بمراجعة أساليب التقييم بما  بشكل دوري يقوم البنك

ويالت  اية تح  وتحدد فيما إذا كان هناك ة على حدة،  ة على أساس كل أدايات المعتمدة في كل فترة ماليم المستو نك بتقيييقوم الب
 فترة مالية.  في نهاية كليم التصنيف تقي عادةتويات التسلسل الهرمي من خالل إين مسب
 

 امة  ه سبية المحاال اتيرقدت والتجتهادا اال أهم  2.5      
 

البي   نإ المالإعداد  المانات  المجموعةية  إدارة  من  يتطلب  بتقديرات    وحدة  والقيام  اواجتهادات  قيمة  في  تؤثر  ت  إليرادا افتراضات 
والمطلوبات،روفاتوالمص والموجودات  بالبي   تضاحاواالي  ،  االمرفقة  المالية  الطارئ انات  والمطلوبات  الموحدة  في ة  عنها    لمفصح 

ً نتائج تتطلب تعدي   رضيات والتقديرات قد تؤدي إلىالفهذه    رؤية حولبابية الض إنموحدة.  لالية االم  ياناتلب ا للقيمة الدفترية    الً جوهريا
 متأثرة في الفترات المستقبلية. ات الالمطلوب دات أو للموجو

 

ج عنهـا قـد ينـت  دة والتـيوحـلممالية الانات االبي اريخ ت   فيغير المؤكدة    داثيرات المستقبلية لألحية المتعلقة بالتقدرضيات الرئيسالفإن  
مالية الموحدة في ات الالبيان   اهرة فيلموجودات والمطلوبات الظفي أرصدة ا  لى تعديالت جوهريةاطر هامة من الممكن أن تؤدي إمخ

 :هي كما يلي حقةالال السنة المالية

 
 مبدأ االستمرارية  2.5.1

 

ا إدارة  ملمجقامت  بتقدير  على  ى دموعة  المجموعة  في  ارماالست   قدرة  على العم ر  ا  أساس  ل  من  مبدأ  الرغم  وعلى  الستمرارية. 
ن قلية بحالة عدم التي شرات السلبية وانعكاساتها المتجالمؤ  عديد مناتها الطي   تي تحمل في لمحيطة والالقتصادية اظروف والمتغيرات اال

المدى المستقبلي    ار بالعمل في ستمردها على االعاية لتسالكاف  د لديها الموار  ن أن المجموعةة مفإن إدارة المجموعة متأكدة،  المستقبلي 
جموعة  هامة حول قدرة المتثير شكوكاً    من الممكن أن   جوهرية  ر وأم ية بأية على درااإلدارة ليست    ة على ذلك، فإنالووع  المنظور. 

 تمرارية. سال مبدأ اى أساس الموحدة عل ة ي لبيانات المالد ابناء عليه، فقد تم إعدا منشأة مستمرة. ك راعلى االستمر
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 تتمة( ية )بالمحاس  لسياساتأسس اإلعداد وا 2
 

 امة )تتمة( ه لية ا سب احموالتقديرات ال  أهم االجتهادات 2.5      
 

 ودات الـضـريـبـيـة المؤجـلـةالـمــوجــ 2.5.2
 

بال االعتراف  الضريبيةيتم  الخسائ   موجودات  عن  المتوالمؤجلة  االسر  ا  ةادتفقع  الربح  تحقق  عند  االيتطلريبي.  لضمنها  تراف  عب 
الضرلمبا المـوجودات  اإليبية  من  تقديرات  على  داؤجلة  مبنية  ومب رة  األفترة  اب قالمست رباح  الغ  لللية  باإللخاضعة  إلى    ضافةضريبة 

 ية. الخطط الضريبية المستقبل
 
 

 مطلوبات المحتملة األخرى ات والالمخصص  2.5.3
 

  لك،تأصل في عملياته. ونتيجة لذطر التقاضي ممخا عال من    ر عنص،  هام طبيعت كبحمية وقانونية تتضمن،  ي تنظ  بيئةفي  نك  الب   يعمل
 للبنك. اق األعمال االعتياديةي ي سالتي تنشأ ف لف اإلجراءاتت خمويم والتحك رف في التقاضي يكون البنك ط

 

البنك    سجلحتملة، ي ات م فقتد ر هذه التب علق بقضية معينة، ويعما يت ادية في االقتص  موثوق لتدفق المنافعك القيام بقياس  عندما يمكن للبن 
ء تقدير موثوق له،  ال يمكن إجرا  لكن، وتمالً و محأ  ،دبعي ية  تصاداالقالمنافع    ن احتمال تدفقك أة. عندما يعتبر البن ات للقضي مخصص

 ت طارئة. ح عن وجود التزامايتم اإلفصا
 من العوامل بما في ذلك  ان عدداً حسب ي النك فالب   خذيأقيمتها،  و  د احتمال وقوع الخسائر حدي ت لمتضمنة  يرات الونظرا لعدم التيقن والتقد

امة ليصل الستنتاج ماثلة. يقوم البنك بتقديرات هن حوادث مابقة ملة السواألد  ة ي ضق ال  إليها  ت رحلة التي وصللقانونية، والما  المشورة 
 الخصوص. في هذا 

 
 كمستأجر  مجموعةال -ء انهإلاولى خيارات التجديد  ع   اويةإليجار الحا  تحديد مدة عقود  2.5.4

 
غطيها خيار تمديد عقد  رات ي ت ة فأي   افة إلى ضباإل  د اإليجار، بلة لإللغاء لعققاأنها المدة غير ال  مدة عقد اإليجار على  مجموعة التحدد  

  ن كان مإذا    ،ريجاإلاء عقد  طيها خيار إنها ت يغو أية فتراأ  نه ستتم ممارسة هذا الخيار،نحو معقول أ  على ا كان من المؤكد  اإليجار إذ
 خيار. قول أنه لن تتم ممارسة هذا ال ل معالمؤكد بشك

 
ال إيجار    ة مجموعلدى  عقود  خيارا عدة  واإلالتم  تتشمل  بتقديرالمجم تقوم    اء. نهديد  ا  وعة  من  كان  إذا  معما  نحو  على    قول لمؤكد 

ذات الصلة  ع العوامل  ر جمي عتباالعين ا  يذ فخأت   مجموعة وبذلك فإن ال  جار. ء عقد اإلي هاارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد أو إن مم
ك حدث  مدة عقد اإليجار إذا كان هنا  ييمتق  مجموعةال  ء، تعيدلبدا  خاري . بعد ت اإلنهاء لتجديد أو  قتصاديًا لممارسة االتي تشكل حافًزا ا

تجديد أو  ليار ارسة خامم معد   رسة أو قدرتها على مماعلى  ن أن يؤثر  مكف التي تقع تحت سيطرتها من المفي الظرو   ييركبير أو تغ
 . المؤجر( لألصل  يصات كبيرة ينات جوهرية أو تخصء )على سبيل المثال، بناء تحس نهااإل
 

 وات المالية لألد  ةادلالع القيمة   2.5.5
 

 خ ي تارب   قي السو بين مشاركين ف  تظمةي عملية من ف  استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام  كنهي السعر الذي يمإن القيمة العادلة  
   ات المالية.واألد قياس

 
التداول    ار المعلنة أوق األسعري ط  نعلمالي  كز ارمبيان اليخ  ية بتاروبات المالة للموجودات والمطلي حال عدم توفر القيمة العادل ف

  ث ير حي التسع  جماذن   ماستخداة والتي تتضمن  ختلفرق تقييم مط  المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر  تقاض األدوات والمشت النشط لبع
 . دتهاالجقدير واالت  ب ليتطلعادلة لقيمة اإن تحديد افي حال تعذر ذلك، فالمعلومات من مالحظة السوق.  على  يتم الحصول

 
 ئتمانية مخصص تدني قيمة التسهيالت اال 2.5.6

 

ت تحديتطلب   المب يد مخصص  االئتمانية  التسهيالت  إداراشدني  من  الرة  أحكاة  اصدار  واجت بنك  لت اه ات  داهم  مقدمة  التدفقات    بالغير 

ة بعد االعتراف المبدئي بها، لمالي اول  ألصمانية لئت اال  اطرفي المخجوهرية  أي زيادة    باإلضافة الى تقديرلنقدية المستقبلية وأوقاتها،  ا

 وقعة. ة المت ني مائت سائر االلخعلومات القياس المستقبلية لن االعتبار مبعي ضافة الى األخذ باإل

 

التقارات  تدني الموجودمخصص    ب قيمة ابحس  كن قام الب  لمعايير    ة ي رسو   ات مصرفبتعليم  ومقارنتها  ير المالية الدوليةالمالية وفقاً 

 مركزي. ال
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 تتمة( )  ئتمانيةاالمخصص تدني قيمة التسهيالت  2.5.6

 

التمنهجية تطبي الدولي ق معيار  المالية  ا ( )األدوا 9رقم )  قارير  اآللالمدخالمالية(:  لت  اوا  ياتت،    مة في حساب خدستلم لفرضيات 
 ة توقعالمية مانالخسائر االئت

 
لبنك  ن قبل ابار مت عبعين اال  ها والتي تم أخذت اإلدارة  ادادر عالي من اجتهاألثر الجوهري والتي تتطلب ق  ان المفاهيم الرئيسية ذات 

 عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي: 

 

 : ةاالئتماني وهرية في المخاطر الج تقييم الزيادة   •
 

  نيةللمخاطر االئتماإذا كان هنالك زيادة جوهرية    بي. يتم تقييم فيمانسى أساس  انية علي المخاطر االئتمية فجوهرادة الزي الم  يتم تقيي 

عند   تعثرر الالية مع مخاطة م في نهاية كل فتر  ثر للعمر المتوقع لألداة المالية التع  ة مخاطر بمقارن   قوم البنكي   نشأتها، حيث  منذ تاريخ

 لبنك. مخاطر المتوفرة لدى ادارة المليات إيم الرئيسية لعالمفاهتخدام باس ية اللمداة اء األوشن 

 

اًء ن ب تمان ور االئ التعرضات لمخاط كل من  صل لمنف  كل ة أشهر وبشث ئتمانية مرة واحدة كل ثالالاطر  ة الجوهرية للمخايتم تقييم الزياد

ن  لية ماة المايف األدانية فإنه يتم إعادة تصن اطر االئتمة للمخزيادة جوهري   ودجوعوامل الى  شار أحد هذه العلى ثالثة عوامل. إذا أ 

 : 2الى المرحلة  1المرحلة 

 
مقارنة مع تاريخ  ةالمالي ألداة حدوث التعثر ل مخاطر ر فيلتغي ا بناًء على يةر االئتمان هرية في المخاطوج ال  يد حدود لقياس تحدتم   -1

 ها.نشأت 
استخداإض -2 الى  نوافة  عوامل  نتائجة  ي عم  مراحالتغي   لتقييم  في  التعير  اجراء  أو  التصنيف  ب ل  يعكسديالت  الزيادة  وضع    ما 

 ل. ئتمانية بشكل أفضالجوهرية في المخاطر اال
نية لألدوات  جوهرية في المخاطر االئتما ةدود زيااً بوج لمالية( افتراض)األدوات ا(  9)م  الدولي رق  يةضمن معيار التقارير المالت ي  -3

 يوم.  30ن كثر مرت واستحقت ألتعث  مالية التيال

 
يد تعثر  حدمالية. ان طريقة ت فترة اللاية  في نهاتعثرة كما  ى ما إذا كانت األدوات المالية معل  3  المرحلةو  2حلة  يعتمد التغيير بين المر

وفالماوات  داأل الت لية  لمعيار  لطريقة   9  الدوالي  ة المالي قارير  قاً  مشابهة  ال  هي  حدوث  للموج تحديد  وفق  ات دوتعثر  لمعالمالية  يار  اً 
 ف والقياس(. عترا لية: االات الما)األدو  39بة الدولي رقم المحاس

 

 : ن سيناريوم  ية المتوقعة واستخدام أكثربلتقسكلي، األحداث الم عوامل االقتصاد ال •
 

 موثوقة عنـدومات عة وفقاً لمعلقوت تقبلية المفة لألحداث المسخية واألوضاع الحالية باإلضاالتاري   معلوماتن االعتبار الذ بعي األخيجب  
البنـك القيــام  مـن إدارةب طلـيت  ســتقبلية المتوقعـةة. إن قيـاس وتطبيـق المعلومـات الممرحلـ قعـة لكــلة المتوقيـاس الخسـائر االئتمانيـ

 ية.رهتهادات جواجب 
 

التعاحتمالية   اثر وخسارة احدوث  التعثر ولمفت لتعثر  المستخرضة واألثر عند  المالمدخالت  صص  لمخ  2والمرحلة    1ة  ل حردمة في 
كل مباشر  رتبطة بشلمواي(  مل االقتصاد الكلتصادية متغيرة )أو التغير في عوامل اقعلى عواة بناء  تسهيالت االئتمانية مصممتدني ال
 حفظة. ة بالمعلقالمت  ةي االئتمان  طربالمخا

 

 د الكلي المتغيرة. مل االقتصابعوا انية المتوقعةمت ئ لخسائر االتخدمة في حساب ا ت االقتصاد الكلي المسن حاالناريو ميتم ربط كل سي 
 

تقف  إن المستخداتن ديري  االئ ا  الخسائر  حساب  في  امة  السيناريوبا  2لة  رحلموا  1لمرحلة  لمتوقعة  تمانية  المرجحة هاستخدام    ت 
 لالقتصاد الكلي.  تقبليةت المستتضمن المعلوما لتي مة والمخصوا
 

السي  عيعتمد  األساسي  تنبؤات  ناريو  )الالى  الكلي  الممثل:  قتصاد  وأالناتج  والتضخم  اإلجمالي  الحلي  .سعار  تغيرات    ...(.فائدة  ان 
ال البديلا  القتصاديةا  لى أساس األوضاع عدادها عا  تمسي   عوامل االقتصاديةالصعود والهبوط في  السيناريو  . تشمللممكنة ة  هات  هذه 

 ة لذلك. جا حما تقتضي لوي على األقل وب هبوط إضافية بشكل سن  تغيرات على
 

حة  ت المرج هايونار. يتم تقييم السي الية التاريخية واألوضاع الحالية الحتمتعلق باير والمت المرجحة وفقا ألفضل تقداالحتماال   قياس يتم  
 الئتمانية المتوقعة. ا ئرللخساعرضة مميع المحافظ الت لجريوهالسيناا تطبق جميع. كل ثالثة أشهر
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 مة( تتسبية )احياسات المسأسس اإلعداد وال  2
 

 )تتمة( الهامة   سبيةت المحالتقديرا أهم االجتهادات وا  2.5      
 

 مة( )تت  ةت االئتمانيمخصص تدني قيمة التسهيال 2.5.6

 

التقا  المالية  ريمنهجية تطبيق معيار  المالي( )9دولي رقم )الر  المستخدماآلل  خالت، مدالة(:  األدوات  ة في حساب  يات والفرضيات 
 ( تمة)ت  المتوقعة يةناائر االئتم الخس
 

 تعريف التعثر:  •
  تماشى ويتفق مع المراحل ي   ني ر ب ي التغييم  م في تقئر االئتمانية المتوقعة والمستخدالخساي قياس  ستخدم فان تعريف التعثر الم

التعث ت  المخاطالمستخدم من قب ر  عريف  إدارة  لد   تمانيةر االئ ل  التعثر  الداخلية  البنك.  المعيار،غير معرف من قب ى  اك  وهن   ل 
 ر. وم فأكث ي  90توقف عن الدفع لمدة قض بانه البل للن افتراض قا

 

 متوقع: العمر ال •
ا يعتبرهلمتوقعة والتي  فقات النقدية اتد قصى مدى للا  باألخذ بعين االعتبار  بنكلاوم  ة، يقنية المتوقععند قياس الخسائر االئتما

  المقدم، وبما فيها خيارات الدفع  المتوقع،    للعمر  فقات النقديةتدلاتبار جميع  ألخذ بعين االعمعرضة لمخاطر التدني. يتم ا   كالبن 
على  بناًء اد محدد سد لها تاريخ د ة والتي ال يوجية المتجددن ائتمت االعض التسهيالمديد. يتم قياس العمر المتوقع لب ت الت وخيارا

 بها. كن لإلدارة تجن االئتمان التي ال يم لمخاطر  ا البنكفترة المعرض بهال
 

 ممتلكات والمعداتجية للمار اإلنتاعاأل 2.5.7
 

ر  باذ في االعت خحديد هذا التقدير بعد األت   ميت   هالك. لحساب االست متلكات والمعدات  جية المقدرة للمار اإلنتاعماأل  عة مومجتحدد إدارة ال
المتوق التجار ب طودات والموج  ع فيها استخدام المدة  التآكل والتقادم  تقوم اإلداريعة  بمراجعة  سن   س ة، على أساي.  المتبقية    القيمة وي، 

ويتم اإلنتاجية  اال تعديل    واألعمار  اإلدارستهالمخصص  تعتقد  عندما  المستقبلي  األعمك  بأن  اإلة  عج انت ار  تختلف  التقديرات  ية  ن 
 بقة. ساال
 

 د ي االمتز قتراضتقدير معدل اال  -عقود اإليجار   2.5.8
 

  (IBR)  ايدض المتزنها تستخدم معدل االقترابالتالي فإجار، وفي عقود اإلي ي  ن ملفائدة الضد بسهولة سعر اأن تحد   مجموعةال يمكن لل
ومع  مدة مماثلة،  ه لالقتراض ب فع د  مجموعة ى العلمعدل الفائدة الذي يتعين    و ه دمتزاي االقتراض الاس التزامات اإليجار. إن معدل  قي ل

للحصول على   مماثل،   ضمان الالزمة  م  األموال  قيمة  ذو  في حق    ماثلة ألصل أصل  مبيئة    االستخدام  فإن  اقتصادية  وبالتالي  ماثلة. 
ظة  حو معدالت مل  فر ا عند عدم تويتطلب تقديرً   او م"، وهدفعه  مجموعة يعكس ما "يمكن أن يتعين على ال   تزايدراض المل االقت معد

خالت  ددام مباستخ متزايدال   ضاالقترا  دلمع بتقدير  موعة مجيجار. تقوم الكام عقد اإلحأشروط ولتعكس  تاج إلى تعديل  أو عندما تح
 . موعةجمبالخاصة لتقديرات الا تكون متاحة وعليها إجراء بعض اعندم السوق(  ائدة فيالحظتها )مثل أسعار الفيمكن م

 
 الضرائب  2.5.9

 
ذ في  خاأل  ضريبة. عندبلي الخاضع للزمن الدخل المستقلغ وذلك مبارائب وكبتفسير قوانين الض لقمؤكدة فيما يتعر يات غي فرض اكهن 

النطاالعتبا الواسع  ر  الدولاق  التجارية  اية، وال للعالقات  ال لطويلطبيعة  التعاقدية  فداتهاحالية وتعقي ة األجل لإلرتباطات  الفروقات    نإ، 
ال النتائج  واالفت فعبين  المأرالية  مضات  الال سبقا،  خوذة  لت والتعديالت  االفحقة  تعدي لك  تتطلب  قد  مستقبلية  تراضات  لمخصص  الت 

ة،  لة، والتي تعتمد على عوامل متعددمعقو  تقديراتاء على  مجموعة بتكوين مخصصات بن قد قامت البقا. لخل المسجل مسلدا  ةضريب 
إ  كالخبرات سااءجرا من  تدقيق  الجت  قبل  من  الضريبيةهابقة  تف  االختالفو  ت  بن في  ما  سير  الضرائب  الجود  الضبين  ريبية  هات 

 والمجموعة. 
 

 المالية ير غ ات الموجود تدني قيم 2.5.10
 

القابلة لالستردنتجة  حدة المأو الو  تزيد القيم المدرجة لألصل ني عندما  لتدد ايوج د هي  لالستردا  ة لقاب مة الاد. إن القي للنقد عن قيمتها 
يف البيع  التك  ادلة ناقصا اب القيمة العأيهما أعلى. إن طريقة احتس  -م  ستخداد االي يع أو القيمة قصاّ تكاليف الب اقلة لألصل ن ادالقيمة الع

فية  اضاإلاليف  ناقصاً التكمماثلة أو أسعار السوق المعلنة    جوداتلية لمووط تفضي ن معامالت مشابهة دون شرمعلومات ع  ية علىمبن 
 اد األصل. الستبع



 عامة(  ةمساهمة مغفل  )شركة سورية والمهجر بنك

 حات حول البيانات المالية الموحدة يضاإ
 2020 األولكانون  31

31 

 
 كزي رف سورية المر مص   دة لدى وأرص د  نق  3

 

 
2020 

 
2019 

 

رية ليرة سو   ليرة سورية  
   

 2,331,606,076 10,501,818,912 لخزينة نقد في ا 
 19,723,960,803 37,089,460,956 ابات الجارية مع مصرف سورية المركزيحسال

 13,080,000,000 42,704,000,000 ودائع ألجل مع مصرف سورية المركزي
 4,940,398,703 9,859,137,416 )*(ودائع اطي تياح
 26,219,421 47,105,696 اهنة )**( المغلقة نتيجة الظروف الرروع الف في نقد

 ( 118,437,377) (402,195,858) مانية المتوقعة )***(لخسائر اإلئتمخصص ا ينزل: 

 99,799,327,122 39,983,747,626 
 

 
ً وفق ( *)  زي على شكل ودائع من  ركلمرية اسو  مصرف  إلزامي لدى  ي حتفاظ باحتياطاالعلى البنك  ،  لقوانين وأنظمة المصارف  ا

فو  بلغدون  وقد  االح  ائد،  سو اطي  يترصيد  مصرف  اللدى  فرية  كما  األول    31ي  مركزي    غبلم  2020كانون 
وال  9,859,137,416 نسبةي  ذيليرة سورية  العمال  %5  مثل  ودائع  متوسط  الى  من  باالستناد  وذلك  ع   ارالقرء   ن الصادر 

ورية كما في  س  ةلير  4,940,398,703لغ  مقابل مب  2020للعام    الثاني نون  كا  21  خ اريبت  .ن /م7  رقم  مجلس النقد والتسليف
 البنك التشغيلية. نشطة  له في أاستعما إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم. 2019كانون األول  31

 

  الراهنة الظروف  جة  نتيالقه  غ إحيث تم  ، دينةالمع حلب  ي فرود فالموج  قدالن  2020  كانون األول  31ي  )**( يمثل المبلغ كما ف
ا مصرف  بعد  موافقة  على  المركزريسو لحصول  أ  كون تي.  3201/161رقم    ي ة  من  بالليرالمبلغ  بقيمة  رصدة  السورية  ات 

وأر   رةلي  15,608,912 اسورية  بالعمالت  السصدة  بالليرات  مقومة  بقيمة ألجنبية  وذلك سو ة  لير  31,496,784  ورية    رية 
ليرة سورية   15,608,912  مةصدة بالليرات السورية بقيل أر مقاب  2020  ولن األنو اك  31  خ يف القائم بتارلصر ا  حسب سعر 

ادصوأر بالعمالت  بقيمةنبيألجة  السورية  بالليرات  مقومة  سو   10,610,509  ة  وذلليرة  القائم  رية  الصرف  سعر  حسب  ك 
وال    والحريق  السرقة   عمليات   ال ل إيشم  الن  ع شركة التاميم ممبرمين الد التأن عقكو ل  . ونظراً 2019  ون األولانك  31بتاريخ  

لبنك إدارة اارتأت    لمطالبة بالتعويض، وعليهة التأمين لواصل مع شركلتا  تم، لم ييةإرهاب  لعن أعماجة  ناتيشمل األضرار ال
في   راهات متنوعة الظخصصم ضمن بندالمؤونات  ذهوقد تم إدراج ه ،كورع المذتكوين مؤونات لتغطية النقد الموجود في الفر

  موحد.لاالي  مللمركز اا يان ب
 
 ية فوائد.أ زي رية المركف سو رصلدى م ةاريالجالحسابات تتقاضى  ال
 

 ما يلي: توقعة لألرصدة لدى مصرف سورية المركزي هي كة المئتماني سائر اإلإن الحركة الحاصلة على مخصص الخ (***)
 

  
ى المرحلة األول  نية ثاال المرحلة  الثالثة  ةرحل الم  ع وجم الم    

ية سور  رةيل  ة سوري   ةرلي   ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 118,437,377 - - 118,437,377   2020ي ون الثانناك 1كما في 

 57,012,093 - - 57,012,093 للسنةمتوقعة انية الصافي الخسائر االئتم
 226,746,388 - - 226,746,388 الصرف فروقات أسعار 

 402,195,858 - - 402,195,858   2020 لاألو انونك 31في   اكميد رصال

 
 

ة يالمرحلة الثان  المرحلة األولى   ة المرحلة الثالث    المجموع  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 117,216,231 - - 117,216,231   2019كانون الثاني  1كما في 
 1,221,146 - - 1,221,146 نية المتوقعة للسنةالئتماسائر االخ فيصا

 - - - - فروقات أسعار الصرف 

 118,437,377 - - 118,437,377   2019كانون األول  31الرصيد كما في 
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 )تتمة(   نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي      3
 

 يلي:  ي كماللبنك هلداخلي  إلئتماني ا التصنيف ا  اتفئمركزي حسب للدى مصرف سورية ا األرصدةإن توزيع إجمالي 
 

      

 2019   2020كانون األول  31 

الثانية  ةل المرح المرحلة األولى   لثة الثا ةالمرحل   ع موالمج المجموع    

سورية   رةلي  ورية س   ةلير  سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية    

      

 37,744,359,506 89,652,598,372 - - 89,652,598,372 ة ملإلئتمانية / عامرتفع الجودة ا 

 
 ي: يل اكم يه زي رف سورية المركصألرصدة لدى ملة على إجمالي ا إن الحركة الحاص

 
ولى األة ل حالمر   الثانية  المرحلة  الثالثة  ةالمرحل    المجموع  

ية ليرة سور  سورية ليرة   ليرة سورية    ليرة سورية  

     
 37,744,359,506 - - 37,744,359,506 2020 لثانياكانون   1كما في 

 11,026,040,609 - - 11,026,040,609 السنة التغيرات خالل 
 40,882,198,257 - - 40,882,198,257 ف ر صعار الأس قاتفرو

 89,652,598,372 - - 89,652,598,372   2020ألول كانون ا  31الرصيد كما في 

 
لمرحلة األولى ا  الثانية  المرحلة  الثالثة  ةرحلالم  موع مجال   

سورية  رةلي   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 52,309,637,152 - - 52,309,637,152   2019كانون الثاني  1ما في ك

 ( 14,548,027,188) - - ( 14,548,027,188) السنة التغيرات خالل 
 ( 17,250,458) - - ( 17,250,458) فروقات أسعار الصرف 

 37,744,359,506 - - 37,744,359,506   2019ول األن نوكا 31 في  كماالرصيد 
 

 
 صارف أرصدة لدى الم    4
 

 
 

 

 . 2019و 2020ول ألاكانون  31ف كما في ية مقيدة السحب لدى المصارسابات جارال توجد ح
 

 ابلمق  2020ون األول  ان ك   31في    ة كماسوري   رة ي ل  156,134,144,878  دفوائ ال تتقاضى  ى المصارف التي  لد   دةرصألبلغت ا
 . 2019كانون األول  31ة كما في ليرة سوري   522,859,015

  

 
2020   

 مصارف محلية 
 ليرة سورية

 ة مصارف  خارجي
 يةليرة سور 

 المجموع 
 ليرة سورية

    

 90,027,868,139 89,198,866,156 829,001,983  وتحت الطلب جارية حسابات 
 66,345,005,411 66,106,276,739 238,728,672                              قل هر أو أأش  3فترة  لالاستحقاقها األصلي خودائع  

 (9,665,220,154) (9,665,192,857) (27,297)   لمتوقعةينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية ا
    

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

2019 
 مصارف محلية 

 يةرليرة سو 
 جية راخ مصارف  

 رة سوريةي ل 
 ع المجمو

 ليرة سورية

    
 27,695,261,429 27,368,634,285 326,627,144 تحت الطلب  رية و اجحسابات 

 15,900,334,951 15,726,334,951 174,000,000                                        أشهر أو أقل   3لي خالل فترة ها األصاستحقاقئع  ودا
(14,465)   عةقمتوانية الاإلئتم  رص الخسائخص مينزل:   (1,399,215,708)  (399,230,173,1)  

    

 500,612,679 41,695,753,528 42,196,366,207 
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 ة( )تتم   المصارف أرصدة لدى      4
 

 
 يلي:  ماك هي ك بنلللداخلي ائتماني اإلف صنيلتا فئات   المصارف حسب ألرصدة لدى اإن توزيع إجمالي 

 
 

      

0022كانون األول  31   2019 

ألولى حلة ا مر لا  الثانية  ةرحل الم  الثالثة  المرحلة  موع جم ال   المجموع  

رة سورية يل  ية سور ليرة ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية    

      
 524,269,957 1,067,730,655 - - 1,067,730,655 ة مرتفع الجودة اإلئتمانية / عامل

 13,449,507 38,744,257 - 38,744,257 - جودة اإلئتمانية / عاملة الط متوس
 42,861,645,045 154,709,434,767 - 154,688,193,815 21,240,952 ة جودة اإلئتمانية / عاملض ال منخف

 196,231,871 556,963,871 556,963,871 - - لعثر/غير عامتم

 43,595,596,380 156,372,873,550 556,963,871 154,726,938,072 1,088,971,607 المجموع 

 
 

 دة لدى المصارف هي كما يلي: األرصصلة على احركة ال حالإن 

 
 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  ى المرحلة األول 

 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة   ورية ة س لير 

     
 43,595,596,380 196,231,871 42,867,726,652 531,637,857 2020 يلثانكانون ا 1كما في 

 9,632,188,414 (4,400,100) 9,110,996,764 525,591,750 السنة  خالل يرات تغلا

 - - - - 1رحلة لى الممحول إ

 - - - - 2ى المرحلة محول إل

 - - - - 3 رحلةلما  محول إلى

 103,145,088,756 365,132,100 102,748,214,656 31,742,000 ف  الصر  ارعفروقات أس

 156,372,873,550 556,963,871 154,726,938,072 1,088,971,607 ( *) 2020ل وألكانون ا  31الرصيد كما في 

 
 
 

 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  مرحلة األولى لا 

 ليرة سورية  ليرة سورية  رية ليرة سو ليرة سورية  

     
 69,023,860,783 200,779,304 13,458,250 68,809,623,229    2019كانون الثاني  1كما في 

 (24,293,481,895) (3,453,472) (15,117,661,511) (9,172,366,912) التغيرات خالل السنة 
 - - - - 1محول إلى المرحلة 
 - - 59,105,936,282 (59,105,936,282) 2محول إلى المرحلة 
 - - - - 3محول إلى المرحلة 

 (1,134,782,508) (1,093,961) (1,134,006,369) 317,822 ف  ر صالفروقات أسعار 

 43,595,596,380 196,231,871 42,867,726,652 531,637,857 ( *) 2019كانون األول  31ما في صيد كالر
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 ة( )تتم   المصارف أرصدة لدى      4
 

 يلي:  هي كما ف مصار رصدة لدى الة لألمتوقع ة الماني ئت صص الخسائر اإللحاصلة على مخإن الحركة ا
 

 المجموع  الثالثة  المرحلة ة الثاني ةل حر الم ى ولألا  حلةمر ال 

 ليرة سورية  سورية ليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 1,399,230,173 196,231,871 1,202,983,079 15,223   2020ثاني كانون ال 1في ا كم

 - - - - 1لة ى المرحمحول إل
 - - - - 2 المرحلة محول إلى

 - - - - 3إلى المرحلة  ولحم
 5,238,653,290 (4,400,100) 5,243,055,595 ( 2,205) مانية المتوقعة للسنةتئ اال ئرا سخلصافي ا 

 3,027,336,691 365,132,100 2,662,190,312 14,279 ت أسعار الصرف  اقفرو

 9,665,220,154 556,963,871 9,108,228,986 27,297 ( *) 2020ول األ انونك 31يد كما في رصال

 
 

 المجموع  الثالثة  المرحلة ة الثاني ةلرحمال ى ولألاة حلمرال 

 ليرة سورية  ية سور ليرة ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 252,652,809 200,779,304 - 51,873,505   2019كانون الثاني  1كما في 

 - - - - 1محول إلى المرحلة 
 - - 51,873,161 ( 51,873,161) 2لمرحلة إلى ا محول 

 - - - - 3رحلة إلى الم ولمح
 1,147,910,788 (3,453,076) 1,151,348,510 15,354 الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنةصافي 

 (1,333,424) (1,094,357) ( 238,592) ( 475) فروقات أسعار الصرف  

 1,399,230,173 196,231,871 1,202,983,079 15,223 ( *) 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 
لبنانية  لدى  رصدةاأل  غتلب   *() مصارف  في  المودعة  في    المصارف    رهوقد  مبلغ  2020  األولكانون    31كما 

سورية    146,749,314,988 ف  27,690,522,780)مقابل  ليرة  كما  سورية  األول    31ي  ليرة  البنك    ( 2019كانون  وقام 
ة  ي ف سورمصر ت  هاوجي ت   سب انية بحارف اللبن مصصدة لدى الركلة لقاء األمشة التوقعملتمانية ائ اال  الخسائر  مخصصاتساب  ت باح

باحتساب  زي  مركال اإلتمانيةالمتعلقة  المخصصات    الخسائر  هذه  بلغت  حيث  في  المتوقعة    مبلغ   2020األول    كانون  31كما 
ي  ف  ليرة سورية كما  1,175,094,731)مقابل مبلغ    رضمن التع   %5.97نسبة تساويوذلك ب ية  ليرة سور  8,759,136,652

 من التعرض(.  4.24%وبنسبة   2019األول  كانون 31

 
 المصارف  إيداعات لدى      5
 

 
 

 

 

 
2020   

 حلية مصارف م 
 ليرة سورية

 مصارف  خارجية 
 يةسور  ليرة

 المجموع 
 ةسوري  رةلي 

    
 32,322,753,032 25,822,753,032 6,500,000,000 جل ذات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشهر(ئع ألداو )ت اعإيدا

 (1,689,760,374) (1,689,204,930) (555,444) المتوقعةإلئتمانية الخسائر ا صص : مخينزل

 6,499,444,556 24,133,548,102 30,632,992,658 

 
2019 

 ة يحل م مصارف
 يةسور  ليرة 

 مصارف  خارجية 
 ليرة سورية

 المجموع 
 ليرة سورية

    
 30,557,098,927 24,752,098,927 5,805,000,000 (رثالثة أشه مني أكثر استحقاق أصلجل ذات ألإيداعات ) ودائع 

 (1,553,403,626) (1,552,925,478) (478,148) قعة  لمتوية ار اإلئتمان: مخصص الخسائينزل

 5,804,521,852 23,199,173,449 29,003,695,301 
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 )تتمة( رف  المصا إيداعات لدى      5
 

 للبنك هي كما يلي:   خلي تماني الدائصنيف اإللتا فئات ف حسب  ارلدى المص الودائعجمالي ع إيزإن تو 
 

      

 2019   2020ألول كانون ا 31 

لمرحلة األولى ا  ية ثانلا  المرحلة  ة الث الث المرحلة  مجموع لا المجموع    

ية روس ليرة   ليرة سورية   رية وس ليرة    رة سورية يل  ة ليرة سوري    

      
 5,805,000,000 6,500,000,000 - - 6,500,000,000 اإلئتمانية / عاملة  جودةلامرتفع 

 4,897,413,827 14,544,421,080 - 14,544,421,080 - متوسط الجودة اإلئتمانية / عاملة 
 19,854,685,100 11,278,331,952 - 11,278,331,952 - عاملة  /نية دة اإلئتمامنخفض الجو

 - - - - - ير عاملة ر/ غمتعث

 30,557,098,927 32,322,753,032 - 25,822,753,032 6,500,000,000 المجموع 

 

 ارف هي كما يلي: صمال لدى عدائالو الحاصلة على  إن الحركة 
 

 ع وم المج ة الثالث  ةل حر الم ة يالثان المرحلة ألولى المرحلة ا  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 30,557,098,927 - 24,752,098,927 5,805,000,000   2020ني الثا   نكانو 1كما في 

 ( 15,413,254,976) - ( 16,108,254,976) 695,000,000 السنة التغيرات خالل 
 - - - - 1حلة محول إلى المر

 - - - - 2لة رحلمإلى ا محول 
 - - - - 3ة لمرحلإلى ا محول 

 17,178,909,081 - 17,178,909,081 - لصرف افروقات أسعار 

 32,322,753,032 - 25,822,753,032 6,500,000,000 ( *) 2020ول كانون األ 31الرصيد كما في 

 
 

 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة ة األولى رحلالم 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ورية ليرة س 

     
 30,290,040,070 - 4,799,556,208 25,490,483,862      2019كانون الثاني  1كما في 

 746,518,544 - 1,778,638,544 (1,032,120,000) السنة التغيرات خالل 
 - - - - 1محول إلى المرحلة 
 - - 18,653,363,862 ( 18,653,363,862) 2محول إلى المرحلة 
 - - - - 3محول إلى المرحلة 

 ( 479,459,687) - ( 479,459,687) - أسعار الصرف فروقات 

 30,557,098,927 - 24,752,098,927 5,805,000,000 ( *) 2019 ألولكانون ا  31ي الرصيد كما ف

 



 عامة(  ةمساهمة مغفل  )شركة سورية والمهجر بنك

 حات حول البيانات المالية الموحدة يضاإ
 2020 األولكانون  31

36 

 
 إيداعات لدى المصارف )تتمة(     5
 

 لي: ا ي كم صارف هيالمى لد  عئادلو ل توقعةلمة اني ئتماإلامخصص الخسائر ن الحركة الحاصلة على إ
 

 وع م المج الثالثة  المرحلة الثانية  مرحلةلا المرحلة األولى  

 ية سور  ليرة ليرة سورية  رية وة س لير ية سور  رةلي 

     
 1,553,403,626 - 1,552,925,478 478,148 2020ني كانون الثا  1في ا كم

 - - - - 1ة محول إلى المرحل
 - - - - 2لة رحى المول إلحم

 - - - - 3لة ى المرحإل ولمح
 الخسائر االئتمانية المتوقعة   ()استردادصافي 

 (2,520,454,278) - (2,520,532,183) 77,905 للسنة   
 2,656,811,026 - 2,656,811,635 (609) الصرف  فروقات أسعار 

 1,689,760,374 - 1,689,204,930 555,444 ( *) 2020 كانون األول 31الرصيد كما في 

 
 

 المجموع  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 ية سور ليرة سورية ة لير ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 647,919,815 - 5,739,256 642,180,559    2019كانون الثاني  1كما في 

 - - - - 1محول إلى المرحلة 
 - - 513,225,072 (513,225,072) 2رحلة محول إلى الم

 - - - - 3محول إلى المرحلة 
 914,816,933 - 1,043,294,180 (128,477,247) لخسائر االئتمانية المتوقعة للسنةي ا صاف

 (9,333,122) - (9,333,030) (92) ر الصرف  فروقات أسعا

 1,553,403,626 - 1,552,925,478 478,148   2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 
لب   يداعات اإل  بلغت   )*(  مصارف  في  المودعة  المصارف  في    نانيةلدى  األول   31كما    وقدره مبلغ    2020  كانون 

سو  11,278,331,952 كما    19,379,885,100)مقابل  رية  ليرة  سورية  ا   31ي  فليرة  البنك  وقا  ( 2019ألول  كانون  م 
صرف سورية  لدى المصارف اللبنانية بحسب توجيهات م  تيداعاإلاء اكلة لقمشعة التمانية المتوقئ اال  مخصصات الخسائرساب  ت باح

الال الاإلتماسائر  خلا  باحتسابة  متعلقمركزي  ب ومت نية  حيث  المخصصات  قعة  هذه  في  لغت  األ  31كما  مبلغ    2020ول  كانون 
كما في    ليرة سورية   1,529,062,572)مقابل مبلغ    رضتعال ن  م  %14.82نسبة تساوي  ب   وذلكسورية  رةلي   1,670,949,345

 . ( من التعرض 7.89%وبنسبة   2019كانون األول  31
 
 

 خل الد ن  يا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ب      6
 

 2020 2019   

 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

 4,632,082 6,174,770 )*(  ليةة المحلي الما واق جة في األسمدركات أسهم شر

 6,174,770 4,632,082 

   
 

 ن خالل بيان الدخل: جودات المالية بالقيمة العادلة مفيما يلي الحركة الحاصلة على المو )*( 
 

 2020 2019 

 سوريةرة  يل ليرة سورية 
   

 6,488,338 4,632,082 ني  كانون الثا  1في ا كم
 (1,856,256) 1,542,688 دات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلجومو (خسائرأرباح )

 4,632,082 6,174,770 كانون األول  31في ا كم
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    لصافي(  با )   ة مباشرة ائتماني  يالت تـسه 7   

 

 
2020 

 
2019 

 

 سورية ليرة  ورية س   ليرة 
   الشركات  

   رىالشركات الكب
 2,592,954,986 549,608,206 ابات جارية مدينة سح

 193,152 25,488 نة دفة مدي ص ائنةية د حسابات جار
   

 14,210,642,920 14,518,575,785 ض قرو
 ( 614,054,294) (334,328,211) قروض عن الماً بوضة مقدفوائد مق

   
 123,027,931 105,133,332 سندات محسومة 
 - - ةندات المحسومالس نعمقدماً فوائد مقبوضة 

 14,839,014,600 16,312,764,695 

   سطة متوالصغيرة والت كاشرال
 20,598,428 13,447,900   قروض

 (14,820) - ض قرو د مقبوضة مقدماً عن الائفو

 13,447,900 20,583,608 

   

 14,852,462,500 16,333,348,303 

   
   تجزئة لا

 1,070,859,188 1,344,239,780 األفراد  قروض

 ( 176,283,299) (223,682,772) روض مقدماً عن القفوائد مقبوضة 

 1,120,557,008 894,575,889 

   
 1,445,311,011 1,917,014,897 لعقارية وض االقر

 ( 54,670,432) (84,653,252) القروض  مقدماً عنائد مقبوضة وف

 1,832,361,645 1,390,640,579 

   

 2,952,918,653 2,285,216,468 

   
 18,618,564,771 17,805,381,153 المجموع 

 (2,440,707,658) (3,900,457,586) قعةوت لممانية ائتر اإلسائزل: مخصص الخني
 (1,211,648,581) (2,873,084,986) حفوظة( )م ائد معلقة ينزل : فو 

   

 14,966,208,532 11,031,838,581 المباشرة ية ت االئتمانالصافي التسهي

   

 
االالت  بلغت  - العامل  ئتمانيةسهيالت  غير  الثالثةمرال ة  المباشرة  نسبتأ  ية،سور  ليرة  6,865,874,949  حلة  ما   ه ي 

التسهي  38.56% إجمالي  رصيد  االئتمانمن  في  المباشرة    يةالت  األول    31كما  التحين  في    ،2020كانون  يالت سه بلغت 
كانون   31ي  ف  كما  %18.43  ا نسبتهية، أي مليرة سور3,431,586,868 ة  الثالث  المرحلة المباشرة غير العاملة    مانيةاالئت

 . 2019األول 
  

التسهلب - العاملة  رش مباال  يةتمانئاالت  اليغت  غير  الثة  تنزالثة  المرحلة  الفو بعد  ايل  ليرة     3,992,789,963  ة لمعلقائد 
، في حين 2020كانون األول    31في  باشرة كما  لما  مانيةاالئتد إجمالي التسهيالت  رصي  % من 22.42  تهأي ما نسب،  وريةس

التسهيالت   ارة  المباش  انيةتمئالابلغت  تامللعغير  بعد  الة  المعلفو نزيل  سورية،    2,219,938,287  قةائد  نسبتليرة  ما   هأي 
 .2019األول  كانون  31 ي ف  باشرة كمالما يةاالئتمانالتسهيالت لي يد إجما% من رص11.92

 

ون انك 31 في  سورية، كما رةلي 5,470,915,875  المرحلة الثالثةغير العاملة  غير المباشرة  انيةاالئتم بلغت التسهيالت  -
، وريةليرة س 1,870,074,454 الثالثةالمرحلة  ملة غير العا شرةغير المبا االئتمانيةالت يهلتست اين بلغح ، في 2020ول األ

 .2019 ولانون األك 31في كما 
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 ()تتمةافي(  ص رة )بال ية مباش تـسهيالت ائتمان 7   
 

 نة السة خالل شرالمباية ت االئتمان يال تسهلي التغير في أرصدة الدول التا يوضح الج 
 
 
 ع المجمو لثة ثاال المرحلة الثانية  مرحلةلا لى ة األو رحل ملا 

 ية روة س لير ليرة سورية  رية ليرة سو ية ليرة سور 

     
 18,618,564,771 3,431,586,868 1,589,905,123 13,597,072,780 2020ثاني  كانون ال  1يد في رصال

 ( 3,634,092,920) 235,726,379 336,787,542 ( 4,206,606,841) نة التغيرات خالل الس

 - - (113,138,921) 113,138,921 1المحول إلى المرحلة  

 - - 1,075,893,828 (1,075,893,828) 2إلى المرحلة   لومحال

 - 190,655,906 (190,655,906) - 3المحول إلى المرحلة  

 محولة إلى بنود خارج  طوبة أوديون مش
 ( 187,354,502) - ( 187,354,502) - ***  يمالالمركز ال انيب  

 3,008,263,804 3,007,905,796 358,008 - ار صرف ت أسعفروقا

 17,805,381,153 6,865,874,949 2,511,795,172 8,427,711,032   2020ول األون كان 31في يد كما  رصال

 
 
 

 المجموع  ثالثة لة ال المرح الثانية  ةرحلملا ألولى المرحلة ا 

 ة رة سوري يل ية سوررة لي ليرة سورية  ية سور ليرة 

     
 13,412,607,653  3,602,545,497   3,350,300,229 6,459,761,927  2019ثاني  كانون ال  1الرصيد في 

 5,222,710,018 ( 150,728,613) ( 969,168,740) 6,342,607,371 التغيرات خالل السنة 

 - - (1,064,929,173) 1,064,929,173 1رحلة  ملا ل إلى المحو

 - (30,287,996) 297,649,233 (267,361,237) 2المحول إلى المرحلة  

 - 26,810,880 (23,946,426) (2,864,454) 3لمرحلة  ا إلى  المحول

 ارج ود خبة أو محولة إلى بنديون مشطو
 (16,453,990) (16,453,990) - - المركز المالي  بيان  

 ( (298,910 ( (298,910 - - ف صرر فروقات أسعا

 18,618,564,771 3,431,586,868 1,589,905,123 13,597,072,780 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
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 تمة( ( )ت صافي تمانية مباشرة )بال ئ الت ا تـسهي 7   

 

 قعة: ة المتوئتمانياإلالخسائر  مخصص تدني 
 

 :متوقعةانية الإلئتمائر اخسلا نيتدل حركة مخصص تفاصي  ما يليي ف
 
 ع جموم ال الثالثة  ةالمرحل  الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ية روس   رةلي 

     
 2,440,707,658 2,104,893,580 230,833,502 104,980,576 2020نون الثاني  كا  1ي الرصيد ف

 - - (537,690) 537,690 1لة حرمال إلى محول

 - - 7,361,267 (7,361,267) 2لة حرلى الممحول إ

 - 29,972,737 (29,972,737) - 3لة محول إلى المرح

  محولةو المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أ
 ( 187,354,502) - ( 187,354,502) - ***   الي(الم د خارج بيان المركزبنولى إ  

 ( 49,970,065) 4,888,709 1,562,889 ( 56,421,663) **  سنةصافي الخسائر اإلئتمانية )المستردة( لل 

 1,697,074,495 1,666,301,060 23,932,474 6,840,961 * فروقات أسعار صرف 

 3,900,457,586 3,806,056,086 45,825,203 48,576,297   2020ل كانون األو 31صيد كما في الر

 
 
 مجموع لا ة لث لثاالمرحلة ا الثانية ة لحالمر لى ة األو رحلالم 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ورية ليرة س 

     
 2,564,661,103 2,240,546,507 150,467,506 173,647,090   2019  يلثاننون اكا  1في الرصيد  

 - - (13,426,222) 13,426,222 1لمرحلة محول إلى ا 

 - (1,840,162) 4,233,511 (2,393,349) 2لة ى المرحول إلحم

 - 646,337 (590,294) ( (56,043 3المرحلة  لىإ ولحم

 ة لطوبة أو محوالمستخدم من المخصص )ديون مش 
 (16,453,990) (16,453,990) - - ارج بيان المركز المالي( خد بنو  ىإل

 (107,382,045) (117,887,702) 90,149,001 ( (79,643,344 ( للسنة ** )المستردة انيةخسائر اإلئتمصافي ال

 (117,410) (117,410) - - وقات أسعار صرف* فر

 2,440,707,658 2,104,893,580 230,833,502 104,980,576 2019ل واألكانون  31الرصيد كما في 

 
 ية. ألجنببالعملة انوحة ممليالت اات بالعملة األجنبية مقابل التسهتكوين مخصصصرف نتيجة ر الأسعافروقات  لت كشت* 

 

اال  ** بالنسبة    ت عن رداداتستنتج  الجدولة  إعادة  ناتج عن  أو تحسن  العمالء  قبل    ن أو تحس  نتجةالم  رغيون  يدللتسديدات من 
  نتجة.لما بالنسبة للديون  االئتمانية محفظة التسهيالت 

 
 خير الناتجة عن إعادة جدولة.د تأأخير ناجمة عن اتفافية رد فوائت*** يمثل المبلغ جزء من فوائد 

 

 المعلقة ائد الفو
 يلي الحركة على الفوائد المعلقة: مافي
 

 
2020 

 
2019   

 

ورية رة سلي ليرة سورية    
   

 1,130,423,223 1,211,648,581 نون الثاني ا ك 1في   الرصيد
 248,124,871 384,193,081 لسنة ا ة خالل المعلق  الفوائدف: ا ضي

 - 1,402,154,996 لصرف فروقات أسعار ا
 (166,899,513) (124,911,672) الدخل  لة إلى بيانالمحوّ الفوائد المعلقة ينزل: 

 1,211,648,581 2,873,084,986 ن األول انوك 31الرصيد في 
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 ()تتمةافي(  لص تـسهيالت ائتمانية مباشرة )با 7   

 
  الشركات

 

   :ي ت التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلائب فالت الممنوحة للشركات حسهيتسالالي إن تفاصيل إجم
 

 2019   2020األول  نونكا 31 

ة الثاني المرحلة المرحلة األولى   الثالثة  مرحلةلا  موع مجال  وع لمجما   

رية سورة  يل  رية سوليرة   ليرة سورية  ليرة سورية   ورية ليرة س   

      
 8,390,316 6,516,774 - - 6,516,774 / عاملة  يةانتماإلئمرتفع الجودة 

 9,975,955,403 7,449,694,569 - 1,447,126,490 6,002,568,079 لة مامتوسط الجودة اإلئتمانية / ع

 3,407,665,045 988,754,119 - 949,227,808 39,526,311 ة عامل /انية تمض الجودة اإلئ خفمن

 2,941,337,539 6,407,497,038 6,407,497,038 - - عثر / غير عاملة تم

 16,333,348,303 14,852,462,500 6,407,497,038 2,396,354,298 6,048,611,164 المجموع 

 

 : 2020نون األول كا 31 في كما   ت شركاة للوحالممنة ئتمانية المباشراإلإن الحركة على التسهيالت 
 
 

 وع م جم لا ثة الثال المرحلة الثانية  ةرحل الم األولى ة المرحل  

 ليرة سورية  سورية   رةلي ة ليرة سوري  ليرة سورية  

     
 16,333,348,303 2,941,337,539 1,585,160,581 11,806,850,183 2020الثاني   كانون 1الرصيد في 

 ( 4,276,179,251) 294,293,240 224,429,004 ( 4,794,901,495) ة سن ل الخالالتغيرات 

 - - (112,351,834) 112,351,834 1  إلى المرحلةالمحول 

 - - 1,075,689,358 (1,075,689,358) 2  المرحلةإلى المحول 

 - 189,220,407 (189,220,407) - 3رحلة  المحول إلى الم

 د نولى بأو محولة إ ديون مشطوبة
 ( 187,354,502) - ( 187,354,502) - لي الما زكالمرن  بياج خار   

 2,982,647,950 2,982,645,852 2,098 - الصرف  أسعار فروقات

 14,852,462,500 6,407,497,038 2,396,354,298 6,048,611,164   2020األول كانون  31 ا فيصيد كمرلا

 

 
 المجموع  ة الث الث المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ية ليرة سور رة سورية لي ليرة سورية  ية ليرة سور 

     
    2019كانون الثاني   1يد في رصال
  6,051,140,889 3,348,781,416 3,011,483,768 12,411,406,073 

 3,938,396,220 ( 47,350,669) ( 969,781,658) 4,955,528,547 ة سن ل الخالات التغير

 - - (1,064,929,173) 1,064,929,173 1المحول إلى المرحلة  
 - (30,287,996) 295,036,422 (264,748,426) 2لمرحلة  ا المحول إلى 

 - 23,946,426 (23,946,426) - 3المحول إلى المرحلة  

 إلى بنود  ولةديون مشطوبة أو مح
 (16,453,990) (16,453,990) - - ج بيان المركز المالي خار   

 - - - - فروقات أسعار الصرف 

 16,333,348,303 2,941,337,539 1,585,160,581 11,806,850,183   2019كانون األول  31صيد كما في الر
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 )تتمة((  ة مباشرة )بالصافي ائتماني   تـسهيالت 7  
 

 (ةتم)ت الشركات
 

 :تالشركعة لانية المتوقفيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر اإلئتم
 
 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  ةرحل مال ى لو حلة األمر ال 

 ورية ة س لير ة سورية لير ية سور  ليرة سورية ة  لير 

     
 2,096,238,782 1,768,207,782 230,302,256 97,728,744 2020ني  كانون الثا 1الرصيد في 

 - - (535,194) 535,194 1محول إلى المرحلة 

 - - 7,360,421 (7,360,421) 2لة لمرحمحول إلى ا 

 - 29,964,837 (29,964,837) - 3محول إلى المرحلة 

 ن مشطوبة أو المخصص )ديومن  ستخدم مال
 ( 187,354,502) - ( 187,354,502) - لي(الماكزمرالان إلى بنود خارج بي محولة   

 7,522,208 64,815,875 ( 175,390) ( 57,118,277)   سنةلخسائر اإلئتمانية )المستردة( لل ي ا صاف

 1,671,016,493 1,641,049,017 23,140,558 6,826,918 صرف  أسعار  اتقوفر

 3,587,422,981 3,504,037,511 42,773,312 40,612,158   2020كانون األول  31د كما في يصالر

 
 
 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة لة األولى المرح 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

     
 2,148,742,714 1,831,741,719 149,946,213 167,054,782   2019كانون الثاني   1الرصيد في 

 - - ( (13,426,222 13,426,222 1محول إلى المرحلة 

 - (1,840,162) 4,216,643 (2,376,481) 2لى المرحلة محول إ

 - 590,294 ( (590,294 - 3محول إلى المرحلة 

 ستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو الم
 (16,453,990) (16,453,990) - - لمالي(اركزمرج بيان الخاإلى بنود  محولة   

 ( 36,049,942) ( 45,830,079) 90,155,916 ( 80,375,779)   سنةصافي الخسائر اإلئتمانية )المستردة( لل 

 - - - - صرف  فروقات أسعار 

 2,096,238,782 1,768,207,782 230,302,256 97,728,744   2019كانون األول  31صيد كما في الر

 
 

 ادراألف 
 
 : كما يلي  هي للبنك  الداخلي اإلئتماني  ئات التصنيفف حسب  لألفرادي التسهيالت الممنوحة مالإج يلصافن تإ
 
 

 2019   2020كانون األول  31 

حلة األولى المر   الثانية  المرحلة  الثالثة  المرحلة   المجموع  المجموع  

سورية ليرة    ة سوري ليرة    ية ورة س لير  ة ي سور  رةلي  ية سور ةريل   

      
 574,608,864 760,530,938 - - 760,530,938 إلئتمانية / عاملة لجودة ا ع امرتف

 3,168,220 15,497,036 - - 15,497,036 ة عامل /مانية ودة اإلئتالجط متوس

 2,129,896 2,097,133 - 2,097,133 - منخفض الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 314,668,909 342,431,901 342,431,901 - - لة عامر غي /ر عثمت

 894,575,889 1,120,557,008 342,431,901 2,097,133 776,027,974 المجموع 
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 )تتمة(تـسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(  7  
 

 )تتمة( اداألفر
 

 : 2020ل األو كانون  31ي كما ف لألفرادئتمانية المباشرة الممنوحة التسهيالت اإلإن الحركة على 
 

 المجموع  لثة ثاال المرحلة الثانية  ةرحل الم ى ولاأل لةحر ملا 

 ورية ة س لير رية يرة سول ية رليرة سو ة ليرة سوري  
     

 894,575,889 314,668,909 2,129,896 577,777,084 2020ي  ثانكانون ال  1الرصيد في 

 200,365,265 1,067,549            1,042,771            198,254,945 التغيرات خالل السنة 

 - - - - 1لة  لى المرحالمحول إ

 - - 4,055 ( 4,055) 2المحول إلى المرحلة  

 - 1,435,499 (1,435,499) - 3ة  المرحل حول إلى مال

 25,615,854 25,259,944 355,910 - فروقات أسعار صرف 

 1,120,557,008 342,431,901 2,097,133 776,027,974   2020كانون األول  31د كما في يصالر

 
 

 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  ةرحلالم ولى األ لةمرحال 

 ورية ة سلير ة سورية ريل ية رليرة سو ليرة سورية  
     

 568,113,259 382,378,088 1,518,813 184,216,358   2019ي  ثانكانون ال  1الرصيد في 

 326,761,540 ( 67,410,269) 611,083 393,560,726 التغيرات خالل السنة 

 - - - - 1لة  لى المرحالمحول إ

 - - - - 2المحول إلى المرحلة  

 - - - - 3محول إلى المرحلة  ال

 ( 298,910) ( 298,910) - - عار صرف فروقات أس

 894,575,889 314,668,909 2,129,896 577,777,084   2019كانون األول  31د كما في يصالر
 

 :لألفرادة توقع ائر اإلئتمانية المدني الخسصص ت حركة مخ   فيما يلي تفاصيل
 
 ع مجمولا ة الثالث  ةالمرحل  الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ة سورية لير ليرة سورية  سورية رة  لي رية سوليرة   

     
 252,017,711 249,019,277 481,445 2,516,989 2020كانون الثاني   1الرصيد في 

 - - - - 1إلى المرحلة  محول

 - - 405 ( 405) 2ة إلى المرحل محول

 - 7,900 (7,900) - 3محول إلى المرحلة 

 ( 34,026,695) ( 35,642,968) 1,205,318 410,955   سنة( لل ةرد ئتمانية )المستصافي الخسائر اإل

 347,145 - 347,145 - صرف  أسعار فروقات 

 218,338,161 213,384,209 2,026,413 2,927,539   2020ألول ا  كانون 31 ا فيصيد كمالر
 

 
 
 ع مجمولا الثالثة  ةالمرحل نية لثاا المرحلة حلة األولى المر 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ية سورليرة  رية سوليرة  

     
 316,945,932 311,560,715 521,293 4,863,924   2019كانون الثاني   1في الرصيد  

 - - - - 1محول إلى المرحلة 

 - - - - 2ة حلرمحول إلى الم

 - - - - 3لمرحلة محول إلى ا 

 ( 64,810,811) ( 62,424,028) ( 39,848) ( 2,346,935)   سنة( لل ردةئتمانية )المستلخسائر اإلصافي ا 

 ( 117,410) ( 117,410) - - فروقات أسعار الصرف 

 252,017,711 249,019,277 481,445 2,516,989   2019ألول ا  كانون 31 ا فيصيد كمالر
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 ()تتمةتـسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(  7  
 

 القروض العقارية 
 
 :  يلي كما  الداخلي للبنك هي اإلئتماني  ئات التصنيفف حسب  لعقاريةللقروض اي التسهيالت الممنوحة مالإج يلصان تفإ
 

 2019   2020كانون األول  31 

لى ألو حلة ا المر   الثانية  المرحلة  الثة الث المرحلة   المجموع  المجموع  

سورية ليرة    ة سوري ليرة    ية ورة س لير  ة ي سور  رةلي  ية سور ليرة   

      
 1,195,159,510 1,713,558,145 - 111,733,506 1,601,824,639 مرتفع الجودة اإلئتمانية / عاملة 

 12,145,232 1,247,255 - - 1,247,255 ملة مانية / عاودة اإلئتالجسط متو

 7,755,417 1,610,235 - 1,610,235 - عاملة  اإلئتمانية /منخفض الجودة  

 175,580,420 115,946,010 115,946,010 - - لة عامر غير / عثمت

 1,390,640,579 1,832,361,645 115,946,010 113,343,741 1,603,071,894 المجموع 

 

 
 : 2020ل األو كانون  31ي كما فية لقروض العقارللمباشرة الممنوحة ة ائتمانيالتسهيالت اإل إن الحركة على 

 
 المجموع  الثالثة  المرحلة ثانية ال ةرحل الم ولى األ لةمرحال 

 ورية ة س لير يرة سورية ل ية رليرة سو ليرة سورية  
     

 1,390,640,579 175,580,420 2,614,646 1,212,445,513 2020ي  ثانكانون ال  1الرصيد في 

 441,721,066 ( 59,634,410) 111,315,767 390,039,709 يرات خالل السنة لتغا

 - - ( 787,087) 787,087 1لة  لى المرحالمحول إ

 - - 200,415 ( 200,415) 2المحول إلى المرحلة  

 - - - - 3محول إلى المرحلة  ال

 - - - - فروقات أسعار الصرف 

 1,832,361,645 115,946,010 113,343,741 1,603,071,894   2020كانون األول  31د كما في يصالر

 

 
 المجموع  الثالثة  المرحلة ثانية ال  ةرحلالم ولى األ لةمرحال 

 ورية ة سلير يرة سورية ل ية رليرة سو ليرة سورية  
     

 433,088,321 208,683,641     - 224,404,680   2019ي  ثانكانون ال  1الرصيد في 

 957,552,258 ( 35,967,675) 1,835 993,518,098 يرات خالل السنة لتغا

 - - - - 1لة  لى المرحالمحول إ

 - - 2,612,811 ( 2,612,811) 2المحول إلى المرحلة  

 - 2,864,454 - ( 2,864,454) 3محول إلى المرحلة  ال

 - - - - فروقات أسعار الصرف 

 1,390,640,579 175,580,420 2,614,646 1,212,445,513   2019كانون األول  31د كما في يصالر

 
 :للقروض العقارية ة توقع حركة مخصص تدني الخسائر اإلئتمانية الم  تفاصيلفيما يلي 

 
 ع مجمولا ثة الثال ةالمرحل  لثانية ا  المرحلة المرحلة األولى  

 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة   رية سوليرة   

     
 92,451,165 87,666,521 49,801 4,734,843 2020كانون الثاني   1الرصيد في 

 - - ( 2,496) 2,496 1المرحلة محول إلى 

 - - 441 ( 441) 2ة محول إلى المرحل

 - - - - 3إلى المرحلة محول 

 ( 23,465,578) ( 24,284,198) 532,961 285,659   سنة( لل دةرلمستئتمانية )اصافي الخسائر اإل

 25,710,857 25,252,043 444,771 14,043 فروقات أسعار الصرف 

 94,696,444 88,634,366 1,025,478 5,036,600   2020ألول ا  كانون 31 فيا  يد كمصالر
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 )تتمة(تـسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(  7  
 

 تتمة( ) العقاريةالقروض 
 

 ع مجمولا الثالثة  ةالمرحل الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة  رية سوليرة  

     
 98,972,457 97,244,073 - 1,728,384   2019لثاني  اكانون  1في   الرصيد

 - - - - 1محول إلى المرحلة 

 - - 16,868  (16,868) 2ة محول إلى المرحل

 - 56,043 -  ( 56,043) 3إلى المرحلة محول 

 ( 6,521,292) ( 9,633,595) 32,933 3,079,370   سنة( لل ردة)المستية ئتمانافي الخسائر اإلص

 - - - - وقات أسعار الصرف فر

 92,451,165 87,666,521 49,801 4,734,843   2019ألول ا  كانون 31 ا فيصيد كمالر

 

     ة المطفأة مالية بالتكلف   موجودات  8
 

 2020 2019 

 ليرة سورية  سورية   ليرة 
   المطفأة ة لف كموجودات مالية بالت

 3,874,997,259 - ( *)  ةقيغير متوفر لها أسعار سو اع شهادات إيد

 - 3,874,997,259 

 
سب  ليرة سورية ح  3,724,500,000صومة تبلغ   ة مخبقيمة اسمي   قام البنك بشراء شهادات إيداع   2019شباط    21اريخ  بت   *( )

 : التالية المواصفات 
 ورية المركزي. س  فمصر مصدر: اسم ال

 ع. داادات إي شهسند: ال وعن 
 سورية. ليرة  3,900,000,000القيمة االسمية للسندات: 

 % 4.5معدل الخصم: 
 % سنوي. 4.5: ئدةدل الفامع

 . 2020شباط   21تاريخ االستحقاق: 
 سندات بتاريخ استحقاقها المحدد. ه ال تم استحقاق هذ

 

 لشامل اآلخر ل ا ادلة من خالل الدخ قيمة الع الية بال ات م موجود  9

 
2020 2019 

 ليرة سورية  ية ورة س لير
   

   ر آلخمل ا لة من خالل بيان الدخل الشا لقيمة العاداقوق ملكية بح أدوات 
 188,747,900 185,130,908 )*( سوقية   رعاأسها اسهم شركات متوفر ل

   

 185,130,908 188,747,900 

 
 : المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخرحركة الحاصلة على الموجودات فيما يلي ال )*(

 

 2020 2019 

 سوريةيرة  ل يرة سوريةل 
   

 138,749,000 188,747,900 ني  نون الثاكا  1في ا كم
 (1,100) (3,616,992) خرالشامل اآلصافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل 

 188,747,900 185,130,908 كانون األول  31في ا كم
 

يعتزم البنك االحتفاظ    .سعر السوق ه ب قييمتم ت و  % من أسهم الشركة5بنسبة    روب للتأمينأسورية  ة الالشرك في  تمثل استثمار البنك  
 دى البعيد. الما االستثمار على بهذ

خالل  سهم     55,000سهم مقابل توزيع   30,250بلغت حصة البنك  حيث    م مجانية، كل أسه ش   لى ع   2020خالل عام  وائد  ع   تم توزيع 
 . 2019عام 



 عامة(  ةمساهمة مغفل  )شركة سورية والمهجر بنك

 حات حول البيانات المالية الموحدة يضاإ
 2020 األولكانون  31

45 

 
 

 موجودات ثابتة   10
 

 يلي: ا مك هي  ستهالكلغرض حساب اال ابتةللموجودات الث المقدرةاجية عمار اإلنتألإن ا

 سنة 20إلى  5من      نيباني وتحسينات المبالما
 نواتس 10لى إ 5من     ارات سيروشات والتجهيزات والالمف
 

 السيارات األراضي والمباني  
المفروشات  

 المجموع تحسينات المباني  زات والتجهي

 ريةة سولير ليرة سورية سورية ليرة ليرة سورية ةليرة سوري 

2020        

      ةكلفالت

 5,157,033,654 1,308,488,543 1,109,496,433 18,290,000 2,720,758,678 2020ي نثاكانون ال 1د كما في صيالر

 57,920,600 4,469,500 53,451,100 - - ضافات إ 

 234,777,449 16,919,234 217,858,215 - - ويالتتح

 (19,321,164) - (19,321,164) - - داتستبعاا

 5,430,410,539 1,329,877,277 1,361,484,584 18,290,000 2,720,758,678 2020ألول ا كانون 31 فيما الرصيد ك

      

      تهالك المتراكم االس

 2,181,880,139 938,730,839 572,403,860 16,994,980 653,750,460 2020كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 354,934,556 106,312,936 175,371,481 1,295,020 71,955,119 سنة استهالك ال

 (18,007,333) - (18,007,333) - - استبعادات

 2,518,807,362 1,045,043,775 729,768,008 18,290,000 725,705,579 2020ألول ون اكان 31في صيد كما لرا

      

      ت التنفيذحمشاريع ت

 1,347,061,795 - 111,639,277 - 1,235,422,518 2020اني الث كانون  1الرصيد كما في 

 1,069,576,416 - 406,159,785 - 663,416,631 ات فضاإ

 (234,777,449) - ( 217,858,215) - ( 16,919,234) ابتةات ثجودمو إلىتحويالت 

 2,181,860,762 - 299,940,847 - 1,881,919,915 2020كانون األول  31رصيد كما في ال

 5,093,463,939 284,833,502 931,657,423 - 3,876,973,014   صافي القيمة الدفترية

 

2019      

      التكلفة 

 4,948,105,525 1,304,592,793 966,989,923 18,290,000 2,658,232,809 2019الثاني نون كا 1ي ف رصيد كمالا

 119,985,019 2,321,250 55,137,900 - 62,525,869 ضافاتإ 
 103,253,580 1,574,500 101,679,080 - - تحويالت

 (14,310,470) - (14,310,470) - - ات استبعاد

 5,157,033,654 1,308,488,543 1,109,496,433 18,290,000 2,720,758,678 2019ل ألوا كانون 31 يالرصيد كما ف

      

      كم ااالستهالك المتر 

 1,881,382,083 834,274,787 449,903,871 14,678,160 582,525,265 2019 كانون الثاني 1كما في  رصيدال

 314,674,382 104,456,052 136,676,315 2,316,820 71,225,195 استهالك السنة 

 (14,176,326) - (14,176,326) - - استبعادات 

 2,181,880,139 938,730,839 572,403,860 16,994,980 653,750,460 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

      

      ت التنفيذتحمشاريع 

 1,199,402,607 - 79,062,837 - 1,120,339,770 2019كانون الثاني  1كما في  دصيالر

 250,912,768 - 104,126,000 - 146,786,768 إضافات

 (103,253,580) - (71,549,560) - (31,704,020) حويالت إلى موجودات ثابتة ت

 1,347,061,795 - 111,639,277 - 1,235,422,518 2019ل كانون األو 31كما في يد الرص 

 4,322,215,310 369,757,704 648,731,850 1,295,020 3,302,430,736 الدفترية  صافي القيمة
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 تمة()ت  موجودات ثابتة  10

 
فروع   سبعة ي  ف   اً ؤقت م   مل الع إيقاف   اً حالي   تم ي ية سور ي الجمهورية العربية ال طق ف ا بعض المنا ه نتيجة الظروف االستثنائية التي تشهد 

في   الحصول علوذ  ،والقامشلي   وحلب   ريف دمشقو   صحمموزعة  بعد  إيقافها  سف  صرموافقة م  ى لك  المركزي على  ورية 
 ً لقة  لمغارة تبين بأن الفروع الإلد  ومات متوفرةلسب آخر معلتعود بعدها إلى الخدمة، وبح ئية  لحين زوال الظروف االستثنا  مؤقتا

أي ض  بها  يلحق  يلم  فروع،    اءباستثن  كر ذرر  عليوبثالثة  األضناء  قيمة  تقدير  تم  اه  بمبلغ رار  ليرة   157,781,227  لمادية 
 .2019عام    ليرة سورية   157,781,233  مقابل مبلغ   2020 عام كما في   ية ر سو 

 
جة  ات رار الن ض مل األ ون أن تش يق والسرقة د لحر ل إال عمليات ا تأمين ال تشم كون عقود ال  لم يتم مطالبة شركة التأمين بالتعويض 

 . (18المقدرة )إيضاح  رارضاألكامل   ةيكوين مؤونات لتغطت نكعليه ارتأت إدارة البو  ،ية عتيادا عن أحداث غير  
بع تزال  األض  ال  من  الثابتة  والصر  دوات الموجودات  النقل  وآليات  الكمبيوتر  اآللية  اولوازم  االستخدافات  أنها  قيد  رغم  م 

 كامل. ت دفتريا بالهلكاست
 

 ةوس غير ملم ت  وجودا م  11
 

 الشكل التالي:  على ء  ب اإلطفا ا س لموسة ألغراض احت لم ا   المقدر للموجودات غير جي  تا تم تحديد العمر اإلن
 سنوات   5      برامج الكمبيوتر  

 سنة  20         الفروغ         
 

 لمجموع ا الفروغ  برامج الكمبيوتر   

 ية سورليرة   رة سورية لي يرة سورية ل  

2020      

       ة التكلف

 168,778,381 91,000,000 77,778,381 2020كانون الثاني  1كما في  د الرصي

 24,800,000 - 24,800,000   تإضافا

 193,578,381 91,000,000 102,578,381 2020ون األول انك  31الرصيد كما في  

     
     

    كم طفاء المترااإل

 108,578,655 66,221,769 42,356,886 2020الثاني ون كان  1د كما في  الرصي

 14,452,843 4,562,466 9,890,377 إطفاء السنة 

 123,031,498 70,784,235 52,247,263 2020ل ألو ا  كانون 31  يالرصيد كما ف

     

 70,546,883 20,215,765 50,331,118 لدفترية  مة ا صافي القي

 

2019    

       التكلفة 

 142,630,266 91,000,000 51,630,266 2019الثاني   كانون 1ا في كم الرصيد

 26,148,115 - 26,148,115 فات  إضا

 168,778,381 91,000,000 77,778,381 2019ول األ ونكان 31ي ف  الرصيد كما

     
     

    اء المتراكم إلطفا

 94,332,381 61,671,769 32,660,612 2019الثاني   نكانو 1الرصيد كما في 

 14,246,274 4,550,000 9,696,274 السنة   إطفاء

 108,578,655 66,221,769 42,356,886 2019كانون األول  31ي ا فكمالرصيد 

     

 60,199,726 24,778,231 35,421,495 صافي القيمة الدفترية  
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 حق استخدام األصول    12

  

 سنة هي كالتالي:ال ا خالل  يه كة عل اإليجار والحر ت عقود  اما ستخدام األصول والتز ة لحق ا يمة الدفتري ق إن ال 
 

 اإليجار   د قو ع   التزامات  األصول   ستخدام ق ا ح  2020نون األول  كا   31

  مباني  

 رة سورية لي  ليرة سورية  
   

 45,179,228 78,473,082 2020كانون الثاني    1ي  الرصيد كما ف 

 3,324,700 3,324,700 ت اإلضافا 

 - (50,127,112) مصروف االستهالك 

 2,671,076 - ائد مصروف الفو 

 ( 24,493,362) - الدفعات 

 26,681,642 31,670,670   2020ن االول  نو ا ك   31الرصيد كما في  

 
 

 التزامات عقود اإليجار  حق استخدام األصول  2019كانون األول    31

  مباني 

 ة ي ليرة سور  ليرة سورية  
   

 67,085,170 82,385,179   2019كانون الثاني    1يد كما في  الرص 

 - 50,000,000 اإلضافات 

 (2,171,432) - التعديالت

 - ( 53,912,097) مصروف االستهالك 

 4,254,490 - مصروف الفوائد 

 (23,989,000) - الدفعات 

 45,179,228 78,473,082   2019كانون االول    31الرصيد كما في  

 

 موجودات أخرى  13
 

  2020 2019   

 ورية س ليرة سورية  ليرة

      
ً مصاريف مدفوعة مقدم  103,802,669 325,774,690 ا

 25,010,350 35,135,689 طبوعات وقرطاسية مخزون م 

 3,371,599 4,228,491 طوابع

 11,508,516 25,243,566 دينة مختلفة ة ممم وأرصدذ

 8,754,620 8,754,620 سلف تراخيص عمل 

 2,279,340 2,279,340 ة عامالت قضائي سلف م

 915,573,613 354,777,568 ت مصرفية بنوك ومؤسسا   -محققة غير مستحقة القبض   وائدف

 301,556,784 1,072,246,296 كزي مررف الالمص -قبض  ة التحقمس غير  فوائد محققة

   -شرة اتسهيالت ائتمانية مب   -قة القبض  تحفوائد محققة غير مس
 16,337,662 16,549,280    اتسسمؤ

 - 242,342,200 سلف متعهدين 

 85,503,160 85,503,160 مان مخاطر القروض  دفعة من مساهمة البنك في مؤسسة ض

  2,172,834,900 1,473,698,313 
 

يف هذه ارمص  ت مجمل غعن الدفع حيث بل  المتوقفين قروض  ال  يني قضائية على مد  عاوىدع  برف  2013عام    نذم  م البنكقو ي
كانون   31ورية كما في  ليرة س 51,231,400 مقابل    2020نون األول  كا  31ليرة سورية كما في     48,380,716دعاوىال

رية  سو ليرة  475,952 ين بقيمة كورالمقترضين المذ من مستحقة  قوحري والص حياةيم ب يد قتسد ب كا قام البن، كم2019ل األو 
اق. وقد  2019ن االول  كانو   31ليرة سورية كما في    884,265بلغ  م  2020  كانون األول  31كما في   لبنك خالل عام ام 
 .ل القيمةبكام ذه المصاريف المدفوعةبأخذ مخصصات مقابل ه 2020
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 ي ز المرك   ة وري رف س مص   ى لد دة  م وديعة مج  14
 

رف الخاصة  االمصب على  ج ، ي 2001للعام    28ارف الخاصة رقم  مصمن قانون ال  19رقم    دةلماامن    1في البند  د  هو محد  امك
الوديعة  دون فوائد. يتم تحرير هذه  شكل وديعة مجمدة وب   سورية المركزي على  مصرفمن رأسمال البنك لدى  %  10  بـاالحتفاظ  

 ون األول كالتالي: كان  31ركزي كما في لملمصرف اا لدى ةيعة المجمدالوديد صر  بلغ عند التصفية.
 

 2020 2019   

 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

 535,789,800 679,789,800 بالليرة السورية   رصدةأ
 1,524,334,933 4,391,203,386 دوالر األميركي بال  أرصدة

 5,070,993,186 2,060,124,733 

 

 كنو ب ودائع    15
 

 مجموع ال خارجية  فمصار  ية ارف محلمص   2020

 ة ليرة سوري  ليرة سورية  رية ليرة سو 
    

 37,655,873,989 37,336,864,828 319,009,161 حسابات جارية 
أشهر(  ثر من ثالثةي أك)ذات استحقاق أصلجل ائع ألود  530,136,248 - 530,136,248 

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

    

 ع جموالم صارف خارجية م ف محلية رامص 2019

 ليرة سورية  ة سورية يرل ليرة سورية  
    

 14,879,984,202 14,749,023,185 130,961,017 حسابات جارية 
أشهر( ثر من ثالثة ستحقاق أصلي أكات ا)ذودائع ألجل   178,358,448 - 178,358,448 

 15,058,342,650 14,749,023,185 309,319,465 مجموع
 

البل    2020  األول   كانون   31في    رة سورية كما لي   37,331,396,618  لبنانية مبلغ وقدره غت قيمة األرصدة المودعة من قبل المصارف 
 . 2019ول  كانون األ   31ليرة سورية كما في    14,506,129,391  بلغ مقابل م 

 

 مـالء عـ ئـع الـ ا د و  16
 

 2020 2019   

 ة ليرة سوري  ية ليرة سور 
   

 63,188,423,762 131,180,610,454 جارية وتحت الطلب )*( بات حسا
 3,357,696,577 3,647,486,837 ودائع توفير 

 24,480,674,767 54,342,291,491 ة إلشعار ألجل وخاضع  عودائ
 169,331,537 251,727,032 ة السحب( قيد محسابات مجمدة ) 

 189,422,115,814 91,196,126,643 
 

ليرة سورية أي ما نسبته   72,949,161,331  بمبلغ  2016تموز    24بتاريخ    1418وفق القرار رقم    ةجامدنها ودائع  )*( م
إج38.51 من  الودائعم%  األول  كا  31في    الي  مبلغ   مق  2020نون  سور  25,009,703,577ابل  نسبته ليرة  ما  أي  ية 
 . 2019ألول كانون ا 31% من إجمالي الودائع في 27.42

 %2.42ي ما نسبته  ية أليرة سور   4,583,936,110  رك داخل الجمهورية مبلغشتوالتعاوني والم  عاملع القطاع اائودبلغت  
الود إجمالي  في  امن  مبلغ  بمقا   2020ل  األو نون  كا  31ئع  أي  1,454,319,778ل  سورية  نس  ليرة  من  1.59  بتهما   %

 .2019انون األول ك 31إجمالي الودائع  في 
في    دائع% من إجمالي الو 69.32  ليرة سورية أي ما نسبته  131,302,219,214لغ  بم  د تحمل فوائ  ال  تي دائع الو لغت الب

ون كان 31% من إجمالي الودائع  في 69.36نسبته  ورية أي مارة سلي 63,257,097,152 مقابل 2020ألول كانون ا 31
 .2019األول 

حسابات القطاع المالي غير و   ت قيد التأسيسكاشر  اكتتابات   ابات حسمجموع    ن ع تجة  االن  ()مقيدة السحب ة  دالمجمبلغت الودائع  
لقاء   المصرفي   31في  الودائع    ي جمالإمن    %0.13ه  أي ما نسبت  ةليرة سوري   251,727,032  مبلغ  المالرأس  المجمدة 

األول   نسبته  169,331,537   لمقاب  2020كانون  ما  أي  ا 0.19ليرة سورية  إجمالي  من  ول  األكانون    31في    علودائ% 
2019 . 
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 نات نقدية مي تأ    17

 

 2020 2019   

 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

 23,539,566 17,868,551 ت مباشرة مقابل تسهيال  قديةتأمينات ن
 1,164,878,220 2,524,787,576 ت غير مباشرةقابل تسهيال مت نقدية مينا تأ

 1,386,237,354 2,773,145,302 ص ل اتأمينات نقدية مقابل بو

 5,315,801,429 2,574,655,140 

 
 ت متنوعةصا مخص  18
 

2020   

 1الرصيد في 
 كانون الثاني

  خاللالمكون 
 )*(السنة 

المستخدم خالل  
 السنة

تم رده   ما
 داترالإلي

سعار  أفروقات 
 الصرف

  31لرصيد في ا
 كانون األول

 وريةسليرة  يةليرة سور ريةوسليرة  ليرة سورية ليرة سورية ريةيرة سول
       

 871,973,135 459,524,958 - (213,520) 18,000,000 394,661,697 الفروع ديق صنافروقات خصص م

 80,228,569 - - (39,883,149) 60,000,000 60,111,718 )* (جهة أعباء محتملةمخصص لموا

 204,886,923 - - - 20,886,269 184,000,654 )** (ةمخصص فروع متضرر

 51,801,001 - - - 45,092,492 6,708,509 ر الصرف اعت أساونة تقلبمؤ

 645,482,578 143,978,761 (40,096,669) - 459,524,958 1,208,889,628 

 3,654,128,135 2,225,416,679 (30,799,591) - 482,464,043 977,047,004 ةر مباشرة غيقعئتمانية متوامخصص خسائر 

 1,622,529,582 626,442,804 (40,096,669) (30,799,591) 2,684,941,637 4,863,017,763 

 
 
 

2019 
 

  1الرصيد في 
 كانون الثاني 

السنة الل المكون خ
)*( 

ستخدم خالل الم 
 السنة 

م رده تما 
 ت ا ادلإلير

قات أسعار  فرو
 الصرف 

  31رصيد في ال
 كانون األول

 ريةوليرة س ليرة سورية ةيليرة سور ليرة سورية ليرة سورية يةرة سورلي

       

 394,661,697 - - (20,368,432) 18,000,000 397,030,129 فروع لا يقدروقات صناصص فمخ

 60,111,718 - - (37,374,186) 60,000,000 37,485,904 )* (محتملةمواجهة أعباء صص لمخ

 184,000,654 - (158,126) - - 184,158,780 )** (مخصص فروع متضررة

 6,708,509 - - - 1,207,986 5,500,523 لصرف امؤونة تقلبات أسعار  

 624,175,336 79,207,986 (57,742,618) (158,126) - 645,482,578 

 977,047,004 (5,900,211) (155,298,312) - 61,490,501 1,076,755,026 مباشرة ير غائر ائتمانية متوقعة مخصص خس

 1,700,930,362 140,698,487 (57,742,618) (155,456,438) (5,900,211) 1,622,529,582 

 

وات نها خالل الساوجب سدادتمن المحتمل أن تظهر أو ي ابقةقة بسنوات سمتعلأعباء محتملة أية مواجهة ل)*(  تم تكوين مخصص 
 الالحقة. 

 
 ،آمنة  رق غيطقة والكائنة بمنالمغلا  كالبنلتي لحقت بفروع  ة األضرار اى دراسين مخصص فروع متضررة بناء عل)**( تم تكو 

وفرع    ، الشيخ نجار  -حلب  دينة  وفرع  الم  -سيتي سنتر، فرع حلب    -  : فرع حمصالفروع التاليةخصص  مال  ول هذاتنا  قدو 
ليرة سورية منها   204,886,923  مبلغ  2020  انون األولك  31يد المخصص كما في  غ رصلب  .اإلنشاء  دقي  -زور  لدير ا
 سورية. يرةل 157,781,227 لغبمب ةدات ثابتو جمو ا هرة سورية ومنيل 47,105,696 بمبلغ نقدية
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 )تتمة( مخصصات متنوعة  18
 

 ا يلي:  للبنك هي كم ي لاخئتماني الدالتصنيف اإل فئات اشرة حسب المب غيراإلئتمانية  التعرضات إن تفاصيل إجمالي 
 

 2019   0202كانون األول  31 

نية الثا المرحلة المرحلة األولى   الثالثة  حلةر الم  ع ولمجم ا   المجموع  

ية ورة س لير  رية ورة س لي  ة سورية يرل   ليرة سورية  ليرة سورية  

      
 1,105,094,984 2,287,834,751 - - 2,287,834,751 مانية / عاملة إلئتمرتفع الجودة ا 
 5,701,094,478 11,137,302,355 - 1,467,614,359 9,669,687,996 ة اإلئتمانية / عاملة متوسط الجود

 1,197,759,105 2,740,556,795 - 2,633,401,959 107,154,836 ة ملعا نية /ة اإلئتمادوالج ضمنخف
 1,870,074,454 5,470,915,875 5,470,915,875 - - ملة ر عامتعثر / غي

 9,874,023,021 21,636,609,776 5,470,915,875 4,101,016,318 12,064,677,583 وع المجم

 

 
 :2020ألول ا نون اك 31ا في كم رةلمباشا غيرنية امإلئتا التعرضات ى للحركة ع إن ا

 
 

 المجموع  ثة لثالا  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ة ي ليرة سور ليرة سورية  ليرة سورية  ورية ليرة س  
     

 9,874,023,021 1,870,074,454 1,298,194,663 6,705,753,904    2020كانون الثاني   1ي الرصيد ف
 6,647,800,248 (1,776,046) 1,304,969,209 5,344,607,085 ل السنة الخرات يالتغ

 - - (7,500,000) 7,500,000 1المحول إلى المرحلة  
 - - 1,298,298,517 (1,298,298,517) 2حلة  رالمحول إلى الم

 - - - - 3المحول إلى المرحلة  
ارج بيان المركز  ن مشطوبة أو محولة إلى بنود خيود

 - - - - ي لالما
 5,114,786,507 3,602,617,467 207,053,929 1,305,115,111 عار صرف أس اتفروق

 21,636,609,776 5,470,915,875 4,101,016,318 12,064,677,583   2020كانون األول  31كما في صيد الر
 

 
 

 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  لةالمرح ة األولى المرحل 

 سورية ليرة  ليرة سورية  رية ليرة سو ليرة سورية  
     

 6,847,006,767 2,311,915,930 1,078,803,670 3,456,287,167    2019كانون الثاني   1لرصيد في ا
 3,043,421,278 ( 405,943,533) 344,925,609 3,104,439,202 الل السنة التغيرات خ

 - (26,357,600) (547,414,114) 573,771,714 1المحول إلى المرحلة  
 - - 423,517,770 (423,517,770) 2رحلة  ول إلى المالمح

 - 940,000 (940,000) - 3المحول إلى المرحلة  

رج بيان المركز  إلى بنود خا مشطوبة أو محولة وندي
 - - - - المالي 

 ( (16,405,024 (10,480,343) ( (698,272 (5,226,409) فروقات أسعار صرف 

 9,874,023,021 1,870,074,454 1,298,194,663 6,705,753,904   2019كانون األول  31صيد كما في الر
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 )تتمة( متنوعة   مخصصات  18
 

 : المباشرة غيرانية مت إلئ ا عرضات تلل  ة المتوقعةئر اإلئتماني تدني الخسا ص كة مخصحر  لي تفاصيلفيما ي 
 
 

 المجموع  الثة الث المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 ية ليرة سور ة سورية لير سورية   ةلير ليرة سورية  

     
 977,047,004 944,356,199 15,452,816 17,237,989 2020لثاني  اكانون  1الرصيد في 
 - - (1,943) 1,943 1مرحلة محول إلى ال

 - - 4,352,024 (4,352,024) 2رحلة ملى ا لإمحول 
 - - - - 3محول إلى المرحلة 

 أو   ةشطوب لمستخدم من المخصص )ديون ما
 - - - - بيان المركز المالي( نود خارجإلى ب لةمحو  

 451,664,452 425,257,083 17,980,867 8,426,502   سنةلل ئتمانيةصافي الخسائر اإل
 2,225,416,679 2,215,186,582 4,181,021 6,049,076   صرف  راسعوقات أ فر

 3,654,128,135 3,584,799,864 41,964,785 27,363,486   2020كانون األول  31في صيد كما  الر

 
 المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى  

 رة سورية لي رة سورية يل ليرة سورية  سورية  ليرة 

     
 1,076,755,026 1,049,546,161 8,446,418 18,762,447    2019كانون الثاني   1 الرصيد في

 - - (1,514,957) 1,514,957 1محول إلى المرحلة 
 - - 3,852,374 (3,852,374) 2لة محول إلى المرح

 - 11,395 (11,395) - 3محول إلى المرحلة 
 مخصص )ديون مشطوبة أو  ستخدم من المال
 - - - - إلى بنود خارج بيان المركز المالي( ولةحم  

 ( 93,807,811) ( 99,308,140) 4,687,080 813,249   سنةصافي الخسائر اإلئتمانية )المستردة( لل 
 (5,900,211) (5,893,217) ( 6,704) ( 290) صرف  ار فروقات أسع

 977,047,004 944,356,199 15,452,816 17,237,989   2019 لكانون األو 31ما في صيد كالر

 
 
 ريبة الدخل ض   مخصص   19

  

 : يلي كمامخصص ضريبة الدخل  حساب لىع ةالحرك  إن .أ
 

 2020 2019   

 ية سورليرة  ة ي ورس   ةيرل 

   

 560,794,596 - الثاني  كانون 1الرصيد في 

 (560,794,596) - *( )عة غير مدفو 2018خصص ضريبة دخل  د مر

 - 73,643,798 ( )** ابقةريبة عن سنوات سفروقات ض

 - 73,643,798   كانون األول 31رصيد في لا
 

 
قراربناء    )*(  ل ال  على  العامة  رقم  لهيئة  والضرائب  ب او 2019نيسان    29بتاريخ    صادرال  1238/3رسوم  اإليرأ  ينلذي  دات  ان 

  ة الجمهورية العربي اضي  أر  جها محققة خار ن الحقيقية أل  على األرباح  ضريبة الدخل رج ال تخضع ل الخاال البنك في  أعمجمة عن  نالا
مخصص  لقرار تسوية لهذا ابيق  متداولة. نتج عن تطلؤوس األموال اع ر ضريبة ري السورية، بل تخضع لضريبة نوعية أخرى وهي  

 . لشامليان الدخل اب م ردها إلى حيث ت  سورية  ليرة 560,794,596ره بلغ وقدبم 2018 مة عن عاسب حت ل المخضريبة الد 
 

ت )**(   المبلغ  المالية والعائدة لالعواميمثل  الدوائر  الصادرة عن  النهائية  التكاليف الضريبية  ،  2013  سويات ضريبية مدفوعة عن 
 . 2015و 2014
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 )تتمة(  ريبة الدخل ض   مخصص  19
 

 ؤجلة كما يلي: مموجودات الضريبية الب الحركة على حسا الإن  .ب 
 

 2020 2019   

 ة ي رة سورلي ية رليرة سو 

   

 - ( 72,294,210) الثاني كانون  1 يد فالرصي

 ( 72,294,210) (132,265,080) ة للسن   لريبة الدخض يرادإ

 ( 72,294,210) ( 204,559,290)   كانون األول 31ي الرصيد ف
 

من  عوام  ت األومازال د مبالغ الضريبة كما وردت في هذه البيانات  وتم تسدي حسب التواريخ المحددة لذلك  نات الضريبية  يا ب التقديم    تم
 . لدى الدوائر المالية د المراجعة ي ق 2019إلى  2016

 

 الربح الضريبي:   مع   بي ملخص تسوية الربح المحاس  .ت 

 2020 2019 

 ليرة سورية  ورية س   ةلير 

   

 (7,560,871) 33,991,750,703 ريبة لضدخل قبل اصافي ال

 14,192,476 34,620,987 ئر شركة تابعة  يضاف خسا 

 4,550,000 4,562,466 فروغ لاء ا فطإ  يضاف

 68,834,088 69,564,011 المباني  كالهاست يضاف

 (10,960,000) (12,952,000) المال  رأسة ينزل نفقات زياد

 2,087,454,869 2,751,785,190 قعة تو مانية المر االئتمصروف مخصص الخسائضاف ي

 1,207,986 45,092,492   ي مؤونة تقلبات أسعار قطعصافيضاف 

 78,000,000 78,000,000  ً بيار مقبولة ضري ف مؤونات غيا يض

 (67,098,430) (239,651,986) ضة سابقا رفوم ينزل مصاريف تمت تغطيتها من مؤونات

 - (5,185,612,901) غير المحققة  البنيوي  قطع مركز الة خصص لزيادقطع المزل أرباح تقييم الين

 - (29,356,000,000) ة حققميرالغ  البنيوي  تقييم مركز القطعأرباح  ينزل 

 (14,000,000) (28,000,000) دين عهف متمؤونة سل  داسترداينزل 

 (158,126) 20,886,269 فروع متضررة  نةمؤومصروف نزل( )ييضاف 

 (2,443,638,812) (2,703,105,546)   طرخارج الق  إيراداتنزل ي

 (289,176,820) (529,060,315) لضريبية اة  الخسار

 %25 %25 الدخل  ضريبةبة  نس

 (72,294,210) (132,265,080) ة ن سلل لخإيراد ضريبة الد

 - - % 10 يضاف رسم إعادة اإلعمار

 (132,265,080) (72,294,210 ) 

 - 73,643,798 ات سابقةعن سنو روقات ضريبية فضاف ي

 (560,794,596) - غير مدفوعة  2018  لدخمخصص ضريبة  رد

 ( 633,088,806) (58,621,282) لموحد يان الدخل اب ج في رالمدبة الدخل  ري ض إيراد
 

 
المتدا)*(   األموال  ريع رؤوس  مؤونة ضريبة  المصرف  خاريحتسب  المتحققة  المصرف  إيرادات  الجولة على  أراضي  مهورية  ج 

ال الدخل رقم    لقانونة وفقاً  سوري العربية  بتاريخ  عالصادر    3/1238م  القرار رقو   2003لعام    /24/ضريبة  المالية    29ن وزارة 
والذ2019نيسان   حدد  ،  بمعدل  ي  إجمالي  7.5الضريبة  من  باإل%  الخارج  في  الماإليرادات  إلى  الوطنية  هساضافة  إلعادة  مة 

  ال مويع رؤوس األر  ضريبة  بلغت   . ة% من قيمة الضريب 10ة المحلية بمعدل  % من قيمة الضريبة ورسم اإلدار10اإلعمار بمعدل  
  ية يرة سورل  403,884,310مقابل    يرة سوريةل  243,279,670دره  وق  مبلغا  2020عن عام    يرادات الخارجيةالمتداولة عن اإل

 .  2019عن عام 
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 ى أخر مطلوبات    20

 

 

2020 
 

2019 
 

 ليرة سورية  ية سور ليرة

   

 868,878,494 1,367,470,019 يكات قيد التحصيل حواالت وش

 178,986,253 320,345,882 ية مستحقة الدفع أمانات ضريب 

 20,121,468 64,547,612 ائنة د ذمم

 123,077,030 111,161,008 ع ف مصاريف مستحقة الد

 439,664,993 889,743,532 ء عمالودائع  -ع  ف فوائد مستحقة الد

 4,448,712 25,147,115 صارف  م -الدفع   تحقةفوائد مس 

 12,210,244 12,544,348 نوات سابقة باح غير مدفوعة عن سأر أنصبة

 67,308,961 225,346,432 تحقة الدفع مسة عاب مهنيأت

 554,839,940 874,110,874 فع قة الدستحم ظفينومكافآت م

 22,975,100 92,342,834 خرىأ

 6,055,248 18,995,342 ت عمالء  كفاال - ًوضة مقدماعموالت مقب

 403,884,310 382,159,450 مستحقة  خارجية  باحضريبة ريع أر

 147,808,091 7,169,655 رف المركزيمصالن مقاصة التحصيل م مبالغ مستحقة

 4,391,084,103 2,850,258,844 

 
 

 ع دفو تتب به والم ك رأس المال الم   21
 

السهم الواحد  مة  سهم قي  86,400,000لى  ع ليرة سورية موزعا    8,640,000,000والمدفوع   به  تب  يبلغ رأس المال المكت
في    100ة  االسمي كما  سورية   األ  31ليرة  على  7,200,000,000  مقابل  2020  ول كانون  موزعاً  سورية   ليرة 

 .2019كانون األول   31 في ا  كم   سورية ةلير 100هم االسمية السة قيم مسه 72,000,000
 
 الى فئتين:ية تقسم  السم ا ميع أسهم البنك  ج 
 

التي ال هي  و   -أ   فئة  ي األسهم  ق   إال من  تملكها  أو  جوز  ق   باريين اعتبل أشخاص سوريين طبيعيين  بالليرات  ته يم وتسدد  السورية.  ا 
 مصرف  شرة ن  صرف  سعر  الت األجنبية حسب م باتهم بالع ا هم تسديد قيمة اكتتلي ع   وجب يت رج،  لخاا   ن في ي بالنسبة للسوريين المقيم

 مال البنك.رأس من    %   51ل هذه الفئة  زي.  تشك لمرك ا  سورية 
 

رار من مجلس الوزراء وتسدد أو أجانب بق ب  عرمعنويين  ين أو  يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعي وهي األسهم التي    -ب ئة  ف 
 رأسمال البنك.  % من 49ي.  وتشكل هذه الفئة  ز المرك  ورية س  مصرف  نشرة  صرف  سعر  ب حسية  نب األج ت  الم بالع   قيمتها 

 

 لبنك.  ل ا% من رأس ما49بة ل نس. نان والمهجر ش.مك بنك لبيمتل
 

 رسوم م وال  2001 لعام  28 رقم  القانون  نود ب أحكام  بعض  لدي تع متضمن ال  3 م رق  القانون  صدر  2010الثاني   نون كا  4 بتاريخ 
 مليارات 10 صبح لي  سورية ال  ة ي العرب  الجمهورية  في  العاملة  البنوك  ل ما لرأس  األدنى  لحد ا  زيادة  يتضمن  والذي  2005م عا ل  35 قم ر 
  الحد إلى    ا له رأسما  زيادة ب  ها أوضاع  يق لتوف  سنوات  3 مهلة  المرخصة البنوك  نحت م  وقد  . وك التقليدية لبنفيما يخص ا   ية ور س يرة ل 
مديد المهلة سنوات وقد تم ت   4سنوات إلى    3لمهلة من  ا تم تمديد هذه    2011ام  لع   17م  ن رق انو ق ل جب ا و وبم  المطلوب.  ألدنى ا 
م.و تاريخ   /13مجلس الوزراء رقم  وبموجب قرار رئاسة    ،2013لعام    63قم  ر   شريعي ت وجب المرسوم ال سنوات بم  5بح  ص لت 

عة  بيتم متاسو ،  2016ام  ع ل  ال ر خكو المذار  رقب الج، والتي انتهت بمو سنوات   6ة لتصبح  تمديد المهلم  ت  2015سان  ني  22
امو  الضوع  تزويد  عند  المطلوبة  الخصوص  بهذ  ت بالتوجيها  لبنكزيادة  الوصا  الجهات  ك امن  يعتبر  ونئية  صها  تصااخمن  ه 

   حسب األصول.
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 ة( )تتم   رأس المال المكتتب به والمدفوع  21
 

الهيئة  جتا  خالل بتاماع  للمساهمين  العادية  غير  اتم،  2018ان  نيس  25يخ  رالعامة  زيادة  ت  على  برلموافقة  المال  بلغ مأس 
ل وتوزيع األسهم لما خاص إلى رأس االياطي  تة وقسم من االحاح المحققألرباية عن طريق ضم  ليرة سور  2,000,000,000

م سهاأل  زيعو تتم    .ليرة سورية  6,000,000,000الزيادة  أسماله بعد  ر  بح اناً ليصين مجاجمة عن هذه الزيادة على المساهمالن
كجانلما المساهمين  على  نسبة    لية  بتاريخ  تحسب  مصاريفو   2018تموز    30ملكه  بلغت  األإصدا  قد  هذه     سهمر 

 ورية.س ليرة 17,600,000
 

ا غيجتمخالل  العامة  الهيئة  بتاريخ  اع  للمساهمين  العادية  ا،  2019ار أي  8ر  على  لمتمت  بمقدارزياوافقة  البنك  رأسمال    دة 
ى  ة علدة عن هذه الزياوزيع، وتوزيع األسهم الناجمتالقابلة لل  رباح المدورة ألضم اعن طريق  ة سوريرة  يل  1,200,000,000

ً المساهم ل ساهمين كى المتم توزيع األسهم المجانية علرية  ليرة سو   7,200,000,000  ه بعد الزيادةالليصبح رأسم  ين مجانا
 ة.يليرة سور 10,960,000األسهم ه ر هذصداإ اريفصوقد بلغت م 2019أيلول  2ه بتاريخ تملكة حسب نسب

 
اخ العجالل  العامة غير  الهيئة  للمساهمين تماع  اقترح مجلس ا2020ز  تمو   26يخ  بتار  ادية  الهيإل،  للبنك  ئة  دارة على  العامة 

ى  عل ادة  لزيا  هذه  ن س المال، وتوزيع األسهم الناجمة ع لتوزيع إلى رأل  القابلة  مدورةرأس المال عن طريق ضم األرباح الزيادة  
مال البنك بمبلغ زيادة رأسعلى    سورية المركزي  حصل البنك على موافقة مصرف  2020آب    18  خ مين مجاناً، وبتاريالمساه
الزيادة  رة سورية ليصبح رأسملي  1,440,000,000ه  وقدر الكتاب ك  ورية وذليرة سل  8,640,000,000اله بعد  بموجب 
المستهلك على قرار   ةخلية وحماياوزارة التجارة الد ى مصادقةعلبنك ال لصح 2020أيلول  13/ص وبتاريخ 4435/16رقم 

ألسواق المالية وذلك  فقة هيئة األوراق وامواصل البنك على  ح   ، كما 2389ب قرار رقم  لمال بموجأس ارالعامة بزيادة  الهيئة  
تملكه بتاريخ   حسب نسبةل  ين ك اهمسمى اللوتم توزيع األسهم المجانية ع   2020أيلول    21ريخ  تا/م ب107  ر رقمبموجب القرا

النسبي بمبلغ  سم الطابعر رية وتشملليرة سو  12,952,000ذه األسهم إصدار هوقد بلغت مصاريف  2020ين األول رتش 5
تقديم طلب ة سلير  6,624,000 وبدل  بمبلغ    الموافقة على زيادة  ورية  المال  دل تسجيل  وب  ليرة سورية  1,000,000رأس 
 ليرة سورية.  4,320,000غ لتسجيل أسهم بمببدل و  ريةو سرة  يل 1,008,000وإيداع بمبلغ 

  
 لقانوني والخاص االحتياطي ا  22

 

 نيوان حتياطي ق ا  -
 

على   ال إشا و   2011لعام    29رقم    التشريعي   المرسوم بناء  إلى  ال ميم تع رة  سو ين  مصرف  عن  المركزي ر صادرين  رقم    ية 
% 10تم تحويل  ي  2009شباط   12اريخ  ت ر ب د الص ا   952/100/1ورقم   2009اني كانون الث   20ريخ  ادر بتا لصا   3/ 369/100

ن مثل  ع   نك التوقف للب إلى االحتياطي القانوني. يحق  قطع غير المحققة  ت ال قا لضريبة بعد استبعاد أثر فرو من األرباح الصافية قبل ا 
 ل البنك.% من رأسما  25  لـ ساوياً  م   القانوني بح رصيد االحتياطي  صا التحويل عندما ي هذ 

 .اطيات ي ة لالحت خاضع   عدم وجود أرباح قبل الضريبة ل ك  ل ذ و  2019و   2020  ي عن عام نوني  قا ي  ط ا حتيا   م يتم اقتطاع ل 
 

كانون  31و   2020ون األول كان 31سورية كما في  ليرة  1,432,376,246المقتطع وني قان ل ي ا ط صيد المتراكم لالحتيا الر  بلغ 
 .2019األول  

 
 احتياطي خاص -
 

مصرف سورية  صادرين عن  تعميمين ال وال   2002آذار    17  خ تاري   23لقانون رقم  من ا   97  ة ماد من ال   ل األو   م البند اء على أحكا بن 
حويل  يتم ت   2009شباط    12الصادر بتاريخ    1/ 952/100ورقم    2009الثاني    كانون   20ريخ  ا بت   3/ 369/100 رقم   كزي المر 
التوقف   ك طي الخاص. يحق للبن حتيا ال ا   ى إل   محققة ل ا غير    ت القطع د أثر فروقا بعاح الصافية قبل الضريبة بعد است ن األربا م  % 10
 البنك.  % من رأسمال   100 لـ  مساوياً اص  خ ال   رصيد االحتياطي  عندما يصبح ا التحويل  مثل هذ   عن 

 
 .اطيات ي ة لالحت خاضع   رباح قبل الضريبة أ   عدم وجود ذلك ل و  2019و   2020  ي عن عام  خاص حتياطي  م يتم اقتطاع ا ل 
 

ون كان  31و   2020كانون األول    31ية كما في  رسو ليرة    602,522,145المقتطع    الخاص ي  ط رصيد المتراكم لالحتيا بلغ ال 
 .2019األول  
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 آلخر الشامل ا الدخل    من خالل ودات المالية  ج لعادلة للمو مة ا كم في القي المترا غيير  الت   23
 

  – ان الدخل الشامل اآلخرل بي من خال ة ة العادلبالقيم مالية موجودات   
 أسهم شركات 

  2020  2019 

 ة ليرة سوري   ورية س ليرة  
    

 138,749,000  138,747,900 ة لسن افي بداية  دالرصي 

  ن خاللت المالية مموجوداة للعادليمة الالق يالتغير ف
 (1,100)  (3,616,992) مل اآلخر ل الشابيان الدخ

 138,747,900  135,130,908 السنة  يةد في نهاي الرص

 
 قة ق ح الم   ر غي حققة و الم  األرباح المدورة (  الخسائر )   24

 

 100/ 952رقم    عميم لت وا   2008  م لعا   362ر مجلس النقد والتسليف رقم  را ق و ة  مركزي الصادر سورية ال   ليمات مصرف ع لت   طبقاً 
ال ط الق لفروقات    دورة الم   رباح فصل األ يتم  ،  2009شباط    12خ  تاري للمح ع غير  القابلة  تقييم  ت ققة وغير  الناتجة عن إعادة  وزيع 

ورية ليرة س    493,457,884  مبلغ   ققة ح الم   المتراكمة ائر  الخس لغت  ب فقد   وعليه   رة. باح المدو ر ب األا وي من حس مركز القطع البني
كانون   31في    ما ك   سورية   يرة ل   1,677,396,626  مبلغ للتوزيع    ابلة األرباح الق   بلغت في حين    2020األول    ون انك   31في    ا كم 

 .2019األول  
 

 الفوائد الدائنة   25
 

 
2020  2019 

 ورية س يرةل  سورية   ليرة
    

 2,558,497,224  3,245,403,577 لدى مصارف يداعات إ ئد أرصدة وافو

 489,828,782  1,585,755,695 رف سورية المركزيدى مصل اعاتيدإ و  رصدةفوائد أ
 150,497,259  89,824,659 المركزي يةمصرف سورلدى فوائد شهادات إيداع 

 
    تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    مؤسسات لل 
 57,178,646  51,836,388 ة  مدينة يجار ئد حساباتاوف
 286,574  1,880,139 د سندات محسومة وائف

 1,406,590,973  1,512,943,233 مؤسسات  –وض قرائد فو
 166,899,513  124,911,672 تجة فوائد مستردة من ديون غير من

 
    فراد )التجزئة(لأل

 113,880,798  237,172,151 زئة( لألفراد )التج -فوائد قروض 
    

 6,849,727,514  4,943,659,769 

 
 المدينة الفوائد   26

 

 
2020  2019 

 رة سورية لي  سورية ة  لير
    دائع العمالء و

 196,137,638  205,122,373 ودائع توفير 
 986,449,388  1,095,933,163 ر ائع ألجل وخاضعة إلشعادو

 146,914,293  365,412,596 ودائع بنوك 
 909,891  742,902 أمينات نقدية ت

 1,667,211,034  1,330,411,210 
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 وم الرس العموالت و ي الدخل من  اف ص  27

 2020  2019 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 37,459,834  24,189,660 ئتمان ال عموالت ا
 125,356,144  179,312,748 عموالت على العمليات التجارية 

 646,710,232  1,489,804,113 مصرفية لخدمات الت اعموال

 5,179,803  8,540,441 اطة سالو  يرادات أعمالإ عموالت و

 814,706,013  1,701,846,962 لدائنة وم ا الرسعموالت وي الإجمال

    
    المدينة  موزل: العموالت والرسين

 (153,142,120)  (464,450,940) عموالت تحويالت مصرفية 
 (1,905,602)  (3,067,338) عة أخرى رسوم متنوت وعموال

 (155,047,722)  (467,518,278) دينة م م الإجمالي العموالت والرسو

 659,658,291  1,234,328,684 عموالت والرسوم ن الخل مصافي الد

 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ودات مالية  ج مو )خسائر(    أرباح  28
 

مهجر للخدمات  ل وا   ة سورية ك بشر ظة األوراق المالية الخاصة  ف عن مح   دخل ل ا خالل بيان  ادلة من  لقيمة الع با   دات مالية و ج مو   ح ا أرب بلغت  
،  2020ليرة سورية عن عام     1,542,688بلغ م ب   يم المحفظة قي تجة عن ت النا و   التابعة لبنك سورية والمهجر لية  سؤو حدودة الم الم   المالية 
 .  2019ام  ي ع سورية ف ة  ر ي ل  1,856,256  مبلغ ب   خسائر   مقابل 

 
 

 ني ت الموظف قا نف      29
 

 

2020 
 

2019 
 

 ية سور ليرة ليرة سورية 

   
 1,014,394,929 1,735,657,833 ن الموظفي واترواتب ومنافع وعال

 82,801,866 151,159,045 مؤسسة التأمينات االجتماعية في   لبنكمساهمة ا

 685,913,847 1,496,799,766 افآت مك
 38,547,889 67,427,957 تدريب الموظفين 

 12,825,000 13,947,000 ض تمثيل ويتع

 285,200 212,500 مين ستخدمالبس م
 19,618,487 54,117,900 وظفين  حي متأمين ص

 235,041,153 319,270,934 مصروف مؤونة مكافآت موظفين 

 3,838,592,935 2,089,428,371 

 
   متوقعة ل مخصص الخسائر االئتمانية ا   داد ( استر ف صرو م )  30

 

 يلي:  بند هي كمااليل هذا إن تفاص
  2020 

 
2019 

 

 ليرة سورية  ليرة سورية   
   

 (1,221,146) (57,012,093) لمركزياف سورية  صرم دة لدى نقد وأرص

 (1,147,910,788) (5,238,653,290) أرصدة لدى المصارف 

 (914,816,933) 2,520,454,278 المصارف   ىلد ت عايداإ

 107,382,045 49,970,065 رة المباش  الئتمانيةا التسهيالت 

 93,807,811 (451,664,452) مانية غير المباشرة تإلت ا لتسهيال ا

 (2,051,310) 2,240,660 خرىأ

  (3,174,664,832) (1,864,810,321) 
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 تشغيلية أخرى مصاريف   31

 

2020 
  

2019 
 

 ليرة سورية   ية رليرة سو

    
 51,535,806  42,790,438 ق مصاريف إعالن وتسوي

 32,576,087  80,902,497 وعات بية ومط طاس قر  مصاريف
 92,448,400  169,156,925 ة عاب مهنيأتمصاريف و 

 38,218,632  27,251,772 بريد وهاتف وانترنت 
 17,268,781  7,673,261 مانئتصاريف بطاقات االم

 32,942,464  39,799,842 رسوم وأعباء حكومية 
 19,832,784  28,600,280 فت لسوينفقات ا

 93,484,109  198,642,659 انة صي
 40,874,495  55,980,038 نقل وسفر

 105,997,101  177,314,840 ينتأم
 28,024,375  61,637,862 مصاريف معلوماتية 

 304,677,954  310,600,543 ة اقاسة وطروح نوأم ات تنظيفخدم
 216,000  1,693,000 تبرعات 

 27,247,076  90,396,221 أخرى
 4,156,765  2,671,076 تأجرة س ئد أصول مصروف فوام

 1,295,111,254  889,500,829 

 

 ك  همي البن ا مس   إلى   نة العائد ربح الس  ألساسية والمخفضة للسهم من الحصة ا  32
 

ة  السنالقائمة خالل  عدد األسهم  جح ل متوسط المرعلى المن خالل قسمة أرباح السنة    الواحد   دي السهم العا  حصة  يمكن حساب 
 لي: لك كما يوذ

 

2020 
 

2019 
 

   

 228,456,013 33,823,710,391 ية( مي البنك )ليرة سورإلى مساه ئد سنة العاربح ال
   

 86,400,000 86,400,000   مة خالل السنةهم القائساألعدد  المرجح ل المتوسط 
   

 2.64 391.48 سورية( يرة ى مساهمي البنك )لة العائد إلالسنهم من ربح لسالحصة األساسية والمخفضة ل

 
حصة أثير على  إصدار البنك ألدوات قد يكون لها ت  ساسية لعدمة مطابقة للحصة األربح السن  من ة للسهم  المخفض  لحصةاإن  
 لها.رباح عند تحويم من األهالس

 
 ي حكمه ف   ا م النقد و  33
 

 
2020 

 
2019 

 

 سورية  ليرة ة ليرة سوري  

   

 22,055,566,879 47,591,279,868 )*(رهثة أشثالالتي تستحق خالل  زي كالمرمصرف سورية   وأرصدة لدى  نقد

 43,399,364,509 155,815,909,679 التي تستحق خالل ثالثة أشهر دى المصارف ل  دةضاف: أرصي

 (14,879,984,202) (37,655,873,989) هرشأ ثة ق خالل ثالتستحنوك التي ب ال  ائعينزل: ود

 165,751,315,558 50,574,947,186 
 

 يومية لذلك ال يعتبر جزء من تشغيلية الالك  طات البنفي نشا ركزي  م ى مصرف سورية الئع لدلوداي اطتياحيستخدم ا ال )*(
 النقد وما في حكمه. 
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 القة ع ال   ف ذات ع األطرا المعامالت م  34

 

 ة: اإلدارة من المبالغ التالي  عضاء مجلس أالعليا و ة رإلداتعويضات ا كونتت 
 

 2020 2019 

 ليرة سورية  يرة سورية ل 
   

 133,664,400 381,880,937 ين ئيسيرموظفي اإلدارة اليضات تعووع ممج

 381,880,937 133,664,400 
 

 . ت أو مكافآ تيضا تعورواتب أو  ةال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي 
 

 
 قة أخرى ال ف ذات ع ا ر ع أط تعامالت م 

 

ذات  ف  طرا األ مع    ( بتعامالت تجارية ياديةعت اال  الها معيا قامت المجموعة )ضمن أعللاإلدارة ا  اءأعض  لى التعامالت مع إباإلضافة  
القالعال بحدود  اتعامالة  واألنظمة  القرارات  بموجب  والمسموحة  السائدة  التجارية  ال  م خداست اوب   ،ةلنافذت  والعموال فوأسعار  ت  ائد 

 ائدة. سلجارية ات لا
 
ك حصة البن لية. إن  سؤوممالية المحدودة ال ات الدمللخ  مهجرلاللشركة التابعة سورية و   يةليانات المالب دة اشمل البيانات المالية الموحت 

 كية الشركة التابعة موضحة كما يلي: في حقوق مل

 
 عةتابالشركة ال  حصة البنك من حقوق ملكية   

 2019 2020 ك حصة البن 

 رية يرة سول ة ي ة سورريل % 
    

 176,013,043 158,010,131 52 المسؤولية  محدودة الية دمات المال جر للخشركة سورية والمه

 
 

ش  غيبل سورية  رك رأسمال  اللمهجر  واة  المسؤولية   مالية للخدمات  بلغت    300,000,000المحدودة  الليرة سورية.  من    بنكحصة 
  غير. ية ال رة سورلي  156,000,000ة المسؤولية دالمحدو ة ي لاالم مهجر للخدماتلال شركة سورية وامرأس

 
 

لعالقة اف ذات ااألطر   جموع الم  

  
م  كة األرالش 

لشركات الشقيقة وا  
زميلة ت الالشركا  

لس  ج ء مأعضا
 اإلدارة 

2020 
 

2019 
 

 رة سورية يل ية ليرة سور ليرة سورية  رية رة سولي ة ي رة سولير 
        د:لي الموح ركز المامن ال بنود داخل بيا

 26,593,301,853 65,800,174,697 - - 65,800,174,697 ( وجوداتحسابات جارية مدينة )م
 14,634,860,343 37,605,882,664 8,074,171 266,279,600 37,331,528,893 دائنة )مطلوبات(  جاريةابات سح

 461,435,092 - - - - ( ودائع ألجل )موجودات
 248,419,902 798,667,602 - 798,667,602 - ( )مطلوبات ألجلودائع  

 188,747,900 185,130,908 - 185,130,908 - ساهمات استثمارات وم
 4,037,750 - - - - ثابتة  جوداتمو

 

      د:ي الموح المالان المركز يج ببنود خار
 171,035,604 277,378,153 - - 277,378,153 واردة الت افك
      

      : ل الموحديان الدخباصر عن
 1,266,355,515 1,052,887,079 - - 1,052,887,079 ئد وعموالت دائنة فوا

 150,706,691 223,708,052 - 15,542,108 208,165,944 نة يمد تال فوائد وعمو
 105,997,101 104,118,340 - 104,118,340 - مينالتأ  مصاريف

 19,618,487 53,265,984 - 53,265,984 -   صحي موظفين  تأمين
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 مالية لوبات ال قيمة العادلة للموجودات والمط ال  35
 

 لة  د العارمي للقيمة  هالتسلسل ال ولة يمة العادقياس الق
 
 

 العادلة:  هر بالقيمةظة التي تيلمالدوات اعادلة لأللايمة عن الق اس واإلفصاحقيفي تالي رمي الالتسلسل اله موعةخدم المجتتس
 

 مماثلة.  ة( في سوق مالي فعال لموجودات ألسعار المدرجة )غير المعدلا ى األول:المستو 
 وق. ات السمالحظة بيان إلى  المستندة التخمين  ت قنيا باستخدام ت ةدلة المقاساالع: القيمة المستوى الثاني 

 معلومات سوق ملحوظة.  ى مبنية علقيمة العادلة غير هري على الو تأثير ج ا ي لهت التأن المدخال  ث م حيرق تقييى الثالث: طتو لمسا
 

 : العادلة ةمي للقيمراله من التسلسل ىسب كل مستو حلة يمة العادية المسجلة بالقات المالالجدول التالي تحليل الموجود يوضح 
 
 ت الماليةدا وجوة للمالعادلحديد القيمة ت

 
 

  2020  2019 

 المجموع  الثالث ى المستو المستوى الثاني ألولا المستوى  المجموع ى الثالث المستو مستوى الثانيلا ولوى األ تسالم  

 ةسوريليرة  يةرليرة سو سوريةليرة  سورية ليرة  وريةسرة لي سورية ليرة ليرة سورية ليرة سورية إيضاح  

           

 188,747,900 - - 188,747,900  185,130,908 - - 185,130,908 9 آلخر شامل ا الدخل ال   لن خالمعادلة ل ابالقيمة  يةمالودات موج
 4,632,082 - - 4,632,082  6,174,770 - - 6,174,770 6 ل من خالل بيان الدخبالقيمة العادلة ة موجودات مالي

 193,379,982 - - 193,379,982  191,305,678 - - 191,305,678  مجموع ال

 
 

 السنة.ي خالل  ستوى الثانالمستوى األول والم ن ا بييالت مد أية تحو جو ال ت
 
 ك.   تداولة للبنمادلة لالستثمارات غير الر في القيمة العإلى أي تغيي 19-لتأثير المستمر لكوفيدتؤدي اإلجراءات المعدلة وا لم
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  ( )تتمة ية  ل لوبات الما والمط   ة للموجودات ل لعاد القيمة ا      35

   

 . الماليةغير ت دلة للموجودات والمطلوباعالم االقيجدول لموحدة. ال يتضمن المالية انات البيالفي ا لمتضمنةايمة العادلة و لقظهر بات التي ال ت الماليةمة العادلة لألدوايقاللدفترية و القيمة ا ي لما يفي  
 

 2020    2019 
 دلة اعة الالقيم مة الدفترية يالق  عادلة يمة الالق الدفترية يمة الق 
 ليرة سورية  ليرة سورية   سورية   ةيرل ة سورية لير 

      مالية الجودات وـ الـم

 39,983,747,626 39,983,747,626  99,720,093,914 99,799,327,122 زيف سورية المركمصر د وأرصدة لدى قن
 42,196,366,207 42,196,366,207  146,707,653,396 146,707,653,396 صارف لمى ا ة  لدأرصد

 29,008,556,639 29,003,695,301  30,651,445,706 30,632,992,658 رف لدى المصاايداعات 
 14,998,994,069 14,966,208,532  11,031,838,581 11,031,838,581 الصافي( نية مباشرة )ب تما ئتسهيالت ا

 3,874,997,259 3,874,997,259  - - مطفأة ة الالية بالتكلفم داتموجو
 2,060,124,733 2,060,124,733  5,070,993,186 5,070,993,186 ركزي مل ا صرف سوريةمدة لدى مجمة الالوديع

 132,122,786,533 132,085,139,658  293,182,024,783 293,242,804,943 العادلة  بالقيمةغير المحددة ودات المالية موج ل مجموع ا

      
      مالية بات ال المطلو

 15,058,342,650 15,058,342,650  38,186,010,237 38,186,010,237 ودائع بنوك 
 91,187,334,426 91,196,126,643  189,796,385,574 189,422,115,814 لعمالء ا  ودائع

 2,574,655,140 2,574,655,140  5,315,801,429 5,315,801,429 ة نقدي تأمينات 

 108,820,332,216 108,829,124,433  233,298,197,240 232,923,927,480 لة العاد  بالقيمةددة ح ية غير المالمال وع المطلوباتمجم

      
 

 :ت المالية لقيم العادلة لألدوا خدمة لتحديد امست ل االفتراضات ا   فيما يلي 
 دلةمة العا للقي  لغ المسجل مساوي تقريباً مب ال
 ة متغير.ائدف ية ذات معدل لواألدوات الما ب  ت الطلحت ى ودائع التوفير ودلة. ينطبق ذلك عل ا عال  للقيمة ية تقريباً و ا ل مس لمالية قصيرة األج ا المطلوبات ودات و لمسجلة للموج مة ا فترض أن القي لم ن ا م 

 تعدل الثاب وات المالية ذات الماألد 
تقاضى فائدة ي ت تة للودائع ال ر العادلة المقدة  القيم   با مماثلة. يتم احتس  لحالي ألداة مالية ا  دة عدل الفائ ولي مع م أل ا راف  ي السوق عند االعت ف  ل الفائدة نة معد الثابت بمقارعدل الية ذات الم لم ت اطلوباات والموجود م تقدير القيمة العادلة لل م  يت 
رجوع ال ظمة، بت نمالية النشطة والم ولة في األسواق ال ا د متلسندات ال العادلة ل  ةلقيم حقاق. يتم تسجيل ا ت واالس  تمان االئ ر اثلة في مخاط ة مم ي السوق ألداف   ئدةالسا   الفائدة الت  د ستخدام معا ية المخصومة بقد الن  التدفقات   معدل ثابت بناًء على ب 

الفعلي   ة دائ معدل الف   ساس مردود أ  على   النقدية المخصومة  ت قة التدفقاام طريستخدا عادلة ب ة ال تحديد القيم  تم ي ، نتظمة نشطة م  الية م ليست متداولة في أسواق    تي ت ال ق بالسنداالية. أما فيما يتعلق األوراق الم سو  يار المعلنة ف ع إلى األس 
تحقاق.س لفترة المتبقية لإلالمناسب ل



 ( عامة مساهمة مغفلة)شركة   رمهجسورية والبنك 

 ة موحدانات المالية البي ال يضاحات حولإ
 2020 لاألو كانون 31

 

61 

    
 طر ا إدارة المخ  36
 

 ة قدم م 36.1    
هي  أعمال   المخاطر  من  أساسي  المخاطر  طا واإل المصارف    جزء  إلدارة  العام  ال ف ر  وتت   على يقوم  مجموعة  ي  وفهم   قييمحديد 
تقليص ل   اإلجراءات الالزمة والمقبولة واتخاذ    ة ود يات المحد من المستو ض   ائها وعة والتأكد من بق م ه عمل المج ي تواج المخاطر الت 

 لمخاطرة والعائد.ل بين عاملي ا مث أل لى التوازن ا إ مخاطر للوصول  ال 
 
 رتتضمن مخاط السوق  شغيل. مخاطر  الت   سيولة ومخاطر ال طر  ، مخا ر السوق مخاط   ، االئتمان خاطر هي مخاطر  لم اع ا ن أهم أنو إ 

 لعمالت.ا   خاطر أسعار الفائدة وم 
   

 لمخاطر ا   ل التنظيمي إلدارة ات العامة و الهيك ي ج تي االسترا 

 

 ة:خاطر بالنقاط التالي لق بإدارة الم يتع   ية البنك بما جستراتي تتلخص ا  •
 خصوص.ا ال اتيجياته بهذ تر اس   ساندة ارية وم التج   ر الحاصل في أعمال البنك طو الت   مواكبة  -
العائد إضافة  عاملي المخاطرة و  ن ي ب   زن األمثل جاد التوا ي إ الل  المالي للبنك من خ   تطور الوضع مة في  المساه  -

 مال البنك وأرباحه.على رأس   سلباً ثر  ؤ متوقعة قد ت   ر أية أحداث غي   ار آث  فيف خ ت إلى  
 جب على ي من ضمنها ي الت   سقوف للمخاطر ال دد  تي تحلبنك ال دى ا ل مدى القابلية للمخاطرة    غة صيا  العمل على  -

 ك أن تعمل.ن إدارة الب
طر  ا يات سقوف المخ تو ام بمس ز ت لتأكد من مدى االل في البنك من أجل ا   ر اط ستوى المخ تواصلة لم م ل بة ا المراق  -

 .المحددة 
 

ة القبول وع مجم كن لل التي يم صوى  ق اطر إضافة إلى السقوف ال مخ ع ال حديد أنوا الجهة المسؤولة عن ت س اإلدارة هو  مجل  •
في بها  بكل ،  يتعلق  م   ما  ال نوع  أنواع  ل م ن  تتعرض  التي  و خاطر  يعرف    ي ه ها  "القاما   Risk للمخاطر"   ة ي بل بــ 

Appetite عن   تقارير   اً دوري اعها وهو يتلقى  اطر بكافة أنو لمخ ا راءات إدارة  ج على سياسات وإ ة  اإلدار  س . يوافق مجل
 ستقبال.م   بنك ها ال ن يواجه كن أ م مخاطر التي يواجهها أو ي ال 

 
  رة ت مجلس اإلدا وليامسؤ

الخارجي،   قدقي والملخالدا يذية والمدققليه اإلدارة التنفإ  هاالتي ترفعالدورية،    رقاريلبنك بناء على التااجعة أداء  مر -
 رها.امة لمعالجتها وتفادي تكرزالال التعليمات ليل أسبابها وإصدار التجاوزات وتحت و اديد االنحرافحوت

و تقاريدراسة   - اإلدارة تو ر  االت  صيات  حول  والتحسينلتطورانفيذية  ممارات  تعزيز  وسبل  كالاسات  ت  في  فة  بنك 
 . ت المجاال

 عليها.  ةطويل والمصادقال المدى  ى راتيجيات البنك علمراجعة أهداف واست -
 بنك بها. ال زامالت من  كدللبنك والتأ الهامة على السياسات  دقةاالمص -
 منتظم. البنك بشكل  ( في وعية والكميةلن)ا مخاطرئيات الإحصاو مناقشة بيانات  -
اع الموافقة   - المدير  تعيين  ومسو   لعام لى  والنوابه  والتارمداعديه  التنفيذيين  لديهم   ةوبالمطل ت االخبر توفر من  أكدء 

 دارة. أو عبر لجان مجلس اإلك بشكل مباشر وذل بة على عملهماوالرق
 نوية. والس الفصلية المالية لبيانات ا تماداع  -
 سة أعماله. ي ممارزاهة عالية فع بنن البنك يتمتأ من  لتأكدا -

 
 نك بلدى ا المشكلة لاللجان 

 عن مجلس اإلدارة  ة ثقجان المنبالل   
 دارة: إلثقة عن مجلس انبان المجليما يلي تشكيلة الف
 

 التالية:  ية رئيس المهام ال لجنة  هذه ال سؤوليات  تتضمن م دقيق و الت   لجنة  •
 داخلي. من المدقق ال رحة  لسنوية المقت ا   خلي الدا   التدقيق خطة    مراجعة وإقرار 

 شأنها.ب  جراءات المتخذة إل ا الرقابية ومتابعة    ت طا ارير السل خارجي وتق لا لي و رير التدقيق الداخ ا مراجعة تق 
 خلي. ت البنك ونظامه الدا نظمة وبسياسا واأل يد بالقوانين قراجعة مدى الت م 

 ا.ن مدى كفايته م   حقق والت   ي البنك ية ف ل مة الضبط والرقابة الداخ نظ عة أ مراج 
م ا  إلى  اإل لتوصية  بتعي جلس  اليدارة  التدقيق  مدير  وتحوالخارجي    ي داخل ن  أ  د ديوعزله  وتقييم  دائه.تعويضاته 
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 ( مة طر )تت ا خ إدارة الم   36

 
 )تتمة(  ة م مقد 36.1   

 
 )تتمة( ر  مخاط إلدارة ال ة والهيكل التنظيمي  اتيجيات العام ستر اال 

 

المخ • إدارة  االجنة  إداراإلشارة ومهمتها  داإل  لمجلسلتابعة  طر  المخراف على  فعاليتهاااطر بشكل ع ة  وتقييم  وتم  من ضت، 

 رئيسية التالية:لام تها المهامسؤولي

 . أنشطة إدارة المخاطروحجمها و  لبنكا ا هالتي يتعرض ل طبيعة المخاطر ل رية حو و دراجعة التقارير الم -
 طرأ عليها.تي تستثنائية الاال ت الحاالمخاطر و ف الو مام مجلس اإلدارة حول سقأ  لرأيإبداء ا -
الموارمان تو ض - الكافية إل  دافر  و   ةداروالنظم  مدالمخاطر  المخاط لاى  مراقبة  إدارة  الموضتزام  بالمعايير  قع و ر    بل ة من 

 ا. غيرهتشغيلية و ر السوق والمخاطر ال الئتمان ومخاطر اطلمتعلقة بمخاالجنة بازل، و 
 

 : ةسية التاليالرئي ليتها المهاممسؤو ارة، وتتضمن داإل لمجلس لتابعة آت ا فلجنة الترشيحات والمكا •
وش - المعايير  األدنى لاروط  وضع  املواللخبرات    حد  والمهارات  مجؤهالت  لعضوية  وللمديرين  رةاإلدا  سللمطلوبة   ،

 ن.تنفيذيين اليعنه وتقييم أداء المدير  قةمنبثاللجان الالية مجلس اإلدارة و ايير تقييم فعمع عتنفيذين. ووض لا
تعيين ب رةاإلدا لمجلس يةتوصال - التنفيذي لمديري ا خصوص  وإلغاءين  أ ن،   عليتهاف معد ثبت  ذاإ  تنفيذي ريمد يتعيين 

 .ياتهل و ومسؤ  واجباته أداءوتقصيره في 
 ن. يذييالتنف  رين والمدي اإلدارة مجلسأعضاء  مكافآت ت و التعويض واضحة سياسة وجود ان ضم -
 ة النافذة. األنظمع القوانين و ها م أكد من توافقلتوا دارةمجلس اإلوية ضدراسة طلبات الترشيح لع -
 

  لرئيسية التالية: سؤوليتها المهام ام من ارة، وتتضمجلس اإلدل ابعةلجنة الحوكمة الت •
 .الضرورة عند ثهوتحدي مراجعتهو  ةمالحوك دليل قيوتطب إعداد لى ع  إلشرافا -
 كمة. الحو  يلبدل مااللتزا من  للتأكد تدقيقال جنةل مع نسيقالت -
 

 للجان األخرى ا    
 

 ة:يلتارئيسية الالمهام ال مياتهمسؤولوتتضمن  جزئةتلصيرفة باللجنة او  نة التسليفلج •
مجموعة   اللجنة في هذا الشأن ه ويحكم قرار  غاءلوشروطه أو إ  ن بمنح االئتما  قةالمتعلو   ات المرفوعة إليهاالبت في التوصي -

 ائدة.الس ع االقتصاديةضاألو نك والدى البفرة و طلبات منها السيولة المتمتن الم
 . ة ارمجلس اإلدصادرة عن لامان إجراءات منح االئتو يق سياسات سن تطبضمان ح -
 ر المنتظمة.غي ن تحصيل الديو  ءومراجعة أدا ةنيالئتماا لمخاطر في المحفظةمتابعة مستويات ا -
 

الموجودا • إدارة  والمطلو لجنة  إداروهبات  ت  عن  جزئياً  مسؤولة  السو مخا  ةي  والطر  إل  لةسيو ق  تحباإلضافة  ديد  ى 
مو استراتيج ايات  هذه  تطبلاجهة  ومراقبة  أمخاطر  ال  سسيق  واالإدارة  المحددزتلمخاطر  بالسقوف  والسياسات ام  ة 

 رة. ابل مجلس اإلدقافق عليها من  مو ءات الارواإلج

صها  ء الرأي بخصو دا وإببطها  اسها وضت قياواجه البنك وتطوير منهجيت  التي المخاطر    دارة المخاطر بتحليلإ  دائرةتقوم   •
التنفيذية للبداإلالمخاطر و نة إدارة  جلإلى  ه المخاطر ورفعها  ذ دورية عن ه رير الوإصدار التقا  ةرئدانك. هذا وتتألف  ارة 

 :هي  ةدوائر رئيسي سالمخاطر من خمة إدار
 

 الئتمان.مخاطر ا   قسم  -
 .انية االئتم بعة  المتا   قسم  -
 .ظيفات والتو   مانية ت مخاطر المحفظة االئ   قسم  -
 .سيولة وال السوق  مخاطر    م قس  -
 لتشغيل.اطر ا مخ   قسم  -
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 ( تتمة إدارة المخاطر )    36

 
 ة( )تتم  قدمة م 36.1   

 
 ( ة المخاطر )تتم   ارة ي إلد م ي امة والهيكل التنظ االستراتيجيات الع 

 

ا  • بتدقي داخ لالتدقيق  يقوم  المخ لي  إدارة  البن ح نوي  اطر بشكل س ق عملية  توافق  ا  ك يث يراجع مدى  وا إلجراء مع  ت سا لسيا ات 
 ق. ي قتد ى لجنة التراحات إل قواال   رة وترفع التقارير دا قيق مع اإل التد   مناقشة نتائج   تتم المتبعة. و 

 
 خاطر  ملإدارة ا لدائرة مي لهيكل التنظيا
 

 
 

 المخاطر  ةسياسات إدار

 ة التالية:سيلرئيقاط اطر النالمخا اإلدارة في عملية إدارة س مجل  مدة من قبلالمعت البنكسياسات إلطار العام لن اميتض

 اطر. ي عملية إدارة المخفالمختلفة  طرافليات ومهام األسؤو م -

 . بنكالالتي يتعرض لها   ةتلفاطر المخحديد المخت -

 ر وإدارتها. طة قياس المخاملية في ع دالطرق المعتم -

 ول بها.خاطر التي يمكن القبود القصوى للملحدا -

 . لبنكا  لها يتعرضر التي مخاطلب المختلفة للتخفيف من ا ليألساا -

 

 الجهد   راتاختبا

مالي للحدوث على الوضع اة االسلبية المحتمل  رات عض التغيرفة أثر بع ممر لجهد بشكل دوري ومستلاختبارات البنك  ايجري  
ال  كلبنل ومستويات  خوأمواله  هذالساصة  لديه.  اليولة  النتائج  وتساعد  الا  يتم  اإلدارةإ  وصولتي  مجلس  من  كل  دارة  واإل  ليها 
 دامة أعماله.  تواسالبنك ر ة الستمرامزالالالمطلوبة والسيولة  وال الخاصةاألم لمستقبلي لحجمط اعملية التخطيي ية فتنفيذ ال
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 ( تمة اطر )ت خ إدارة الم    36 

 

 )تتمة( مة د مق 36.1   
 

 ة ولالسيالئتمان وفيما يتعلق بمخاطر ات الحساسية ارتبااخ

مع ويات السيولة لديه  تالمالي ومسوضعه  ها البنك على  ض لالتي قد يتعر ة  خاطرل الممن عوامامل  ع وهي اختبارات ألثر كل  
 :ي ت على الشكل التالرى، وهذه االختباراخ األالعوامل راض ثبات تفا
 ة. تجالمنالمباشرة من رصيد التسهيالت  ة بنسب مدروسةنتجباشرة غير الممالتسهيالت الاع ارتف -

 ودائعهم.  من  ب نسب مدروسةحسية بالمالمؤسسات وال فقيام العمالء والمصار  -

 لة.ر المستغمنوحة وغيملا يةاالئتمانمن السقوف  نسب مدروسةعمال است -

 احد. لها البنك في وقت و  التي قد يتعرضه( المذكورة أعال) امل المخاطر عو  امل من ع ارات تشمل أثر كل كما يتم إجراء اختب

 ات المفترضة بأقلبغطية السحو ية لتأرصدته النقد  ايةي للبنك، وكفالالم  لمركزمتانة اوة و قأثر هذه االختبارات على  ة  دراسيتم  

 ن السيولة. ة مت عالياع االحتفاظ بمستويي جانب الموجودات مفدة يل الزيامكنة وتمو م كلفةت

   
 أسعار الفائدة ى صعيد مخاطر عل اختبار الجهد

 في إيرادات تدني  حساب قيمة ال  ثم  سب معينة ومن بنبقة  المط  الفوائدعار  س يناريو حدوث تغيرات في أس  تبارهذا االخ  يتضمن 
 ت.ارلتغينتيجة لهذه االبنك 

 

 صعيد مخاطر التشغيل علىر الجهد اختبا
االختب هذا  سيناايتضمن  حواهات  ريو ر  غيردوقوع  تشغيلية  المحمت  ث  ومن  جداً  وقعة  ينتج تمل  تخسارة  ها  عن  أن  ض  عرأو 

إلالبنك  أصول   نتيجأضر  ى الثابتة  )الكو كب  ابات تشغيليةطرث اضة حدوار  ارى مثل:  أارث  الشغب، حروب،  ع لطبيعية،  مال 
 رهابية(.  إ عمالأ

 .اونسبة كفايتهصة خاال ك نالببار على أموال ثر تنفيذ هذا االختأسة يتم درا
  

 ير ونظام التقار   اطر قياس المخ 
 

  ء أسو   ما يدرس البنك. كظروف العادية الفي    تنتج   يمكن أن لتي  اتعكس الخسائر المتوقعة    قةبطريالمجموعة  يتم قياس مخاطر  
 .ةتثنائيظروف االسلاعن  التي يمكن أن تنتج  ت االحتماال

لة.  ويات المخاطر المقبو عة وحدود ومستجمو ستراتيجية الما ة التي تعكس  تمدف المعو طر بناًء على السقمراقبة وضبط المخا  متت
 أنواعها.   محتلف ر االجمالية بخاطقارنتها بالموماطر المخ ة لتحمل ماليججموعة بقياس القدرة اإلمالقوم كما ت

يتم   احلة مبكرة كممر  اطر في خة والتعرف على المض التحليل والمراقباغرالعمل أل  ميع وحدات ج  ت من يتم تجميع المعلوما
تق اإل  ريرتقديم  مجلس  المخاطر إلى  وإدارة  ا  دارة  اال  ام ألقسورؤساء  مخاطر  إجمالي  ا  تمان ئيتضمن  وتلسيولونسب  رات  غية 

بشكيت  المخاطر. التحليل  مفصم  حل  شهرياً  و سل  األعمال  قطاعات  والقطاع ئاالزبب  الجغرن  بتق  ةافيات  اإلدارة  ييم وتقوم 
ده بجميع ويلتز  بشكل دوريشامالً عن المخاطر    دارة تقريراً اإل  ي. يستلم مجلس و بشكل ربع سن  نيةالئتماامخصص الخسائر  

 عة.مو المجخاطر تقييم ممة لزالمعلومات الال
فرة على رورية والمحدثة متو ضال لمعلومات أن جميع ا ن كد مجميع األقسام للتأ ى ة وتوزع علفصيلي قارير مخاطر تر تيتم تحضي

 فة. كا مجموعةلمستويات ا
 

 خفيض المخاطر ت أساليب  
الضمانات   ول م قبيث يت مانات ح لى ض ع ر االئتمان منها الحصول  اط ف مخ سات لتخفي لى عدة أساليب وممار مد المجموعة ع تعت 
 مدة.س معت لمعايير وأس   ً قا وف 

 

 ت المخاطر ا تركز 
أو ذات    حدة ئة جغرافية وا يألعمال ضمن بة ا ممارس   و بأعمال متشابهة أ  مراسلين أو العمالء ل ن ا مجموعة معند قيام    ت ركزاتنشأ الت 

 بنفس  ممكن أن تتأثر تي  لتعاقدية وال ا   اتهم لتزام يفاء بااإل   ى المراسلين أو العمالء عل ة  قدر   تؤثر على   اقتصادية متماثلة قد ظروف  
ن أو قطاع  معيتصادي  ق جموعة تجاه قطاع ا زات على حساسية الم ك لتر ى. تدل ا روف األخر ظ لة وا القتصادية والسياسي ا التغيرات  

 افي معين.ر جغ 
ن  تماة مخاطر االئار وإد  ركزات في الت  يادة ز ئتمانية متنوعة لتجنب ال ا حفظة فظة على م ت البنك أطراً للمحا ياسات وإجراءا ت س حدد 

 وضبطها.
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 ر )تتمة( ط دارة المخا إ     36

 

 الئتمان ا   خاطر م 36.2   

اال  خ م ئت مخاطر  حدوث  مخاطر  هي  أ ان  تخلف  نتيجة  ا   و سائر  ا لطر عجز  عن  اآلخر  بالتزاما ل ف  المجموعة ته  وفاء  تعمل  تجاه   .
رض  التع   و مؤسسة( وحجمد أ ى العميل )فرتو ى مسعل  يةالئتمان ا ات  ز الرقابة على مخاطر الترك و   سقوف إدارة ال   المجموعة على 

 فية. ار ة جغ ي لكل قطاع أو منطق ناالئتما 
مع المقترض بولة للعالقة  لمقدار المخاطر ا ق وضع سقوف لم   الل ة من خ ل ر االئتمان المقبو تحديد مستويات مخاط بعة  م المجمو وتقو 

 ية.غراف ج ضين ولكل قطاع أو منطقة  تر المقو مجموعة  الواحد أ 
 

 الداخلي  ف  تصني ام ال نظ 
وم ق ن الرئيسيين حيث يقييم  منفصل للزبائت ء  نك باجرا يقوم الب  . مصرف نيف الداخلية في ال ص نماذج الت  ئتمان سم  مخاطر اال ر ق يدي 

لى إ نوعية وكمية  باإلضافة    ات علوم اذج على م . تشتمل النم   10الى    1الداخلي من  يف  لدرجات التصن    الزبائن وفق   نيف بتص
ي قت بالم خاصة  علومات  م  قد  التي  على    كون رض  أثر  ال سلوكه لها  إضافة  يكو   ى .  وعندما  سبق  مت ما  ال   ح ا ن  بمقا يقوم      رنةبنك 

 ارجية. الخ تصنيف  ل لعميل مع وكاالت ا التصنيف الداخلي ل 
 

 ( الميزانية يات التجارية )خارج  بالعمل متعلقة  ال   طر االئتمانية ا المخ 
كفاالت   وم تق  بتقديم  احتي لتلب  المجموعة  هذه  ال العم اجات  ية  تلزم  المجمو الت ء.  بأسهيالت  دفعات  عة  عمالئها ب داء  عن  يت النيابة   م . 

ه المخاطر  الوقاية من هذ تم  نية للقروض وتا مخاطر االئتم ال   ت بنفس تتسم هذه التسهيال   اً لشروط االعتماد. ق وف   الدفعات   تحصيل هذه 
  عة وإجراءاتها الرقابية. مو المج س سياسات  باتباع نف 

 
 االئتمان.طر  لتعرضات لمخا ا   تالي ول ال ضح الجديو 
 

 
2020 

 
2019 

 

سورية   رةلي   ليرة سورية  
   لي الموحد ام الن المركز داخل بيا دوبن

 37,625,922,129 89,250,402,514 ي لمركزا ة  لدى مصرف سوريةأرصد
 42,196,366,207 146,707,653,396 مصارف أرصدة  لدى ال

 29,003,695,301 30,632,992,658 ف ايداعات لدى المصار 
 14,966,208,532 11,031,838,581 مباشرة ية اليالت االئتمانتسهال

 577,596,726 774,479,090 د لألفرا
 1,222,202,900 1,712,602,588 روض العقارية الق

 13,163,489,569 8,544,756,903 رى بالشركات الك
 2,919,337 - والمتوسطة  غيرةلشركات الصا
 3,874,997,259 - المطفأة ة  تكلفة بالت ماليوجودام

 1,233,468,059 1,443,573,144 أخرى ودات موج
 2,060,124,733 5,070,993,186 ف سورية المركزي ر صم مجمدة لدىلوديعة الا

 284,137,453,479 130,960,782,220 

   
   

   حد والم  ركز الماليبنود خارج بيان الم

 4,684,948,481 10,041,620,314 كفاالت : 
 865,550,715 1,242,359,480 فع د

 3,672,650,018 8,353,051,834 تنفيذ  حسن
 146,747,748 446,209,000 أخرى

 4,836,035,943 10,802,180,540 تغلة مس   ة غيرر ش يالت ائتمانية مباسقوف تسه
 353,038,597 792,808,922 لة غمست مباشرة غيريالت ائتمانية غير  سقوف تسه

 21,636,609,776 9,874,023,021 

 140,834,805,241 305,774,063,255 مجموع ال
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 ر )تتمة( رة المخاط ا د إ 36     

 

 )تتمة(   ن مخاطر االئتما   36.2  
 

 الئتمانية ا ت  تعرضا ابل ال ق دلة للضمانات م لعا مة ا ي لق ا   توزيع 
  

 

ضمانات القيمة العادلة لل      

تعرض يمة القاجمالي    2020نون األول كا 13 ية قدات نتامين  ات ي قيمة الضمانمالاج عقارات    
  بعدفي التعرض صا

 الضمانات 
تمانية  ئة االالخسار

متوقعة ال  

سورية   رةيل  ية رسوليرة   ليرة سورية  ليرة سورية   سورية   يرةل  ية رليرة سو   
الي الموحد بيان المركز الم  خل بنود دا         

ف سورية المركزي مصر أرصدة  لدى  89,652,598,372 - - - 89,652,598,372 402,195,858 
صارف ى المأرصدة  لد  156,372,873,550 - - - 156,372,873,550 9,665,220,154 

ارف ايداعات لدى المص  32,322,753,032 - - - 32,322,753,032 1,689,760,374 
انية المباشرة لتسهيالت االئتما  17,805,381,153 16,480,345 6,907,383,793 6,923,864,138 10,881,517,015 3,900,457,586 

 218,338,161 512,218,481 608,338,527 603,611,411 4,727,116 1,120,557,008 لألفراد 
العقارية  القروض  1,832,361,645 - 1,722,909,718 1,722,909,718 109,451,927 94,696,444 

كبرى الشركات ال  14,839,014,600 11,753,229 4,580,862,664 4,592,615,893 10,246,398,707 3,576,155,252 
لمتوسطة وا الصغيرةات الشرك  13,447,900 - - - 13,447,900 11,267,729 

بالتكلفة المطفأة  موجودات مالية  - - - - - - 
 48,856,668 1,492,429,812 - - - 1,492,429,812 موجودات أخرى 

ي زدة لدى مصرف سورية المركلمجمالوديعة ا   5,070,993,186 - - - 5,070,993,186 - 

 302,717,029,105 16,480,345 6,907,383,793 6,923,864,138 295,793,164,967 15,706,490,640 

       
المالي الموحد  ركز الم نيابنود خارج ب        

: تكفاال  10,041,620,314 1,681,621,013 384,985,613 2,066,606,626 7,975,013,688 3,612,960,576 
ع دف  1,242,359,480 766,974,528 13,500,000 780,474,528 461,884,952 26,917,680 

ذ حسن تنفي  8,353,051,834 830,296,485 233,518,613 1,063,815,098 7,289,236,736 3,585,809,467 
ىرأخ  446,209,000 84,350,000 137,967,000 222,317,000 223,892,000 233,429 
ة تغل باشرة غير مس م  انيةائتم قوف تسهيالتس   10,802,180,540 - 1,483,125,883 1,483,125,883 9,319,054,657 39,785,404 

تغلة س م مباشرة غيرغير  ية ف تسهيالت ائتمانوسق  792,808,922 - 98,829,932 98,829,932 693,978,990 1,382,155 

 21,636,609,776 1,681,621,013 1,966,941,428 3,648,562,441 17,988,047,335 3,654,128,135 

       

مجموع ال  324,353,638,881 1,698,101,358 8,874,325,221 10,572,426,579 313,781,212,302 19,360,618,775 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 36 

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان    36.2  
 

 ئتمانية ال تعرضات ا ال مانات مقابل  ض لل   قيمة العادلة توزيع ال 
  

ات عادلة للضماناليمة الق      

2019ألول كانون ا 31 عرض ي قيمة التاجمال  ية دقات نتامين   عقارات  
ة  اجمالي قيم 

ضمانات لا  
عرض بعد  صافي الت
 الضمانات 

ئتمانية  اال ارةس الخ 
 المتوقعة 

ة وري رة س يل  ة سورية لير ليرة سورية   ية ليرة سور  ة ليرة سوري   رة سورية يل   
حد المو لي مان المركز الابنود داخل بي        

ركزي ة الملدى مصرف سوري ة   أرصد  37,744,359,506 - - - 37,744,359,506 118,437,377 
لدى المصارف    ةرصدأ  43,595,596,380 - - - 43,595,596,380 1,399,230,173 

ت لدى المصارف اعاايد  30,557,098,927 - - - 30,557,098,927 1,553,403,626 
ة شر لمباة انيالت االئتما يالتسه  18,618,564,771 16,818,306 6,518,904,806 6,535,723,112 12,082,841,659 2,440,707,658 

د افرلأل  894,575,889 4,630,673 371,633,170 376,263,843 518,312,046 252,017,711 
ة القروض العقاري   1,390,640,579 - 1,020,009,978 1,020,009,978 370,630,601 92,451,165 

الكبرى  اتلشركا  16,312,764,695 10,157,208 5,126,476,478 5,136,633,686 11,176,131,009 2,081,226,299 
والمتوسطة  الصغيرةالشركات   20,583,608 2,030,425 785,180 2,815,605 17,768,003 15,012,483 

فأة التكلفة المطموجودات مالية ب  3,874,997,259 - - - 3,874,997,259 - 
أخرى ت جودامو  1,285,583,724 - - - 1,285,583,724 52,115,665 

ي ورية المركزدى مصرف سل  جمدةوديعة المال  2,060,124,733 - - - 2,060,124,733 - 

 137,736,325,300 16,818,306 6,518,904,806 6,535,723,112 131,200,602,188 5,563,894,499 

       
د وح الم  اليلمان المركز ايبنود خارج ب        

: التكفا  4,684,948,481 743,110,435 255,644,258 998,754,693 3,686,193,788 961,419,762 
 15,464,011 432,256,163 433,294,552 54,010,800 379,283,752 865,550,715 دفع 

 945,712,521 3,125,253,477 547,396,541 201,633,458 345,763,083 3,672,650,018 حسن تنفيذ 
 243,230 128,684,148 18,063,600 - 18,063,600 146,747,748 أخرى
ير مستغلة غرة تمانية مباش سهيالت ائت سقوف   4,836,035,943 - 476,995,279 476,995,279 4,359,040,664 14,507,756 

ة تغل باشرة غير مس مغير  ت ائتمانية سقوف تسهيال  353,038,597 - 49,085,795 49,085,795 303,952,802 1,119,486 

 9,874,023,021 743,110,435 781,725,332 1,524,835,767 8,349,187,254 977,047,004 

       

موع المج  147,610,348,321 759,928,741 7,300,630,138 8,060,558,879 139,549,789,442 6,540,941,503 
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 رة المخاطر )تتمة( ا إد 36     

 

 ة( تم ن )ت تما ئ مخاطر اال   36.2  
 

 ة لة الثالث ح ر الم   في   تمانية عرضات االئ الت مقابل    مانات ة العادلة للض قيم ال توزيع  
  

عادلة للضمانات لة االقيم      

الي قيمة التعرض اجم    0220 كانون األول 31 دية ت نقاتامين   عقارات  
يمة  اجمالي ق
 الضمانات 

  ي التعرض بعدصاف
مانات ضال  

ة  يالخسارة االئتمان
 المتوقعة 

ة ري ة سولير  رة سورية لي ليرة سورية   ة سوري   ليرة  ية ليرة سور  رية ليرة سو   
د ح لمو كز المالي ابيان المر ل داخ بنود        

زي كلمرلدى مصرف سورية ا  أرصدة   - - - - - - 
رف لمصاا أرصدة  لدى   556,963,871 - - - 556,963,871 556,963,871 

ات لدى المصارف عيداا  - - - - - - 
نية المباشرة ما الئتت ا ال التسهي  6,865,874,949 5,935,508 214,674,885 220,610,393 6,645,264,556 3,806,056,086 

فراد ألل  342,431,901 685,758 - 685,758 341,746,143 213,384,209 
قارية العروض قال  115,946,010 - 2,810,901 2,810,901 113,135,109 88,634,366 

الكبرى  تالشركا  6,394,049,138 5,249,750 211,863,984 217,113,734 6,176,935,404 3,490,589,611 
ة والمتوسطة الصغير ات كرالش  13,447,900 - - - 13,447,900 13,447,900 
فأة طات مالية بالتكلفة المجودمو  - - - - - - 

ت أخرى موجودا  48,856,668 - - - 48,856,668 48,856,668 
المركزي  يةرسو مصرف المجمدة لدى الوديعة  - - - - - - 

 7,471,695,488 5,935,508 214,674,885 220,610,393 7,251,085,095 4,411,876,625 

             
لي الموحد لما ز اكلمربنود خارج بيان ا               

 5,470,915,875 5,468,799,864 2,116,011 - 2,116,011 5,470,915,875 كفاالت: 
 2,903,511 935,000 1,968,511 - 1,968,511 2,903,511 دفع 

يذ حسن تنف  5,468,012,364 147,500 - 147,500 5,467,864,864 5,468,012,364 
 - - - - - - أخرى

اشرة غير مستغلة بم  ئتمانيةسقوف تسهيالت ا  - - - - - - 

غير مستغلة   مباشرةغير  سهيالت ائتمانية ت سقوف   - - - - - - 

 5,470,915,875 2,116,011 - 2,116,011 5,468,799,864 5,470,915,875 

             

وع المجم   12,942,611,363 8,051,519 214,674,885 222,726,404 12,719,884,959 9,882,792,500 
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 دارة المخاطر )تتمة( إ 36     

 

 الئتمان )تتمة( ا   مخاطر   36.2  
 

 ة الث لة الث في المرح   عرضات االئتمانية ت ابل ال ت مق ا ن ما يمة العادلة للض توزيع الق 
  

انات مة العادلة للضميالق      

2019ن األول كانو 31 التعرض  ةقيم  اجمالي   مينات نقدية تا   عقارات  
  الي قيمةم اج

 الضمانات 
د  تعرض بع صافي ال

ضمانات لا  
  الخسارة االئتمانية

ة المتوقع  

ة سورية لير ليرة سورية   يرة سورية ل  ة ي سورليرة    ة رة سوري لي   ليرة سورية  
لموحد االمالي  زمركيان ال بنود داخل ب        

ورية المركزي صدة  لدى مصرف سأر  - - - - - - 

دى المصارف أرصدة  ل  196,231,871 - - - 196,231,871 196,231,871 
عات لدى المصارف اايد  - - - - - - 

لمباشرة الت االئتمانية ايهالتس  3,431,586,868 6,468,115 133,889,786 140,357,901 3,291,228,967 2,104,893,580 
 249,019,277 313,981,219 687,690 - 687,690 314,668,909 لألفراد 

قارية القروض الع  175,580,420 - 13,234,307 13,234,307 162,346,113 87,666,521 
ت الكبرى الشركا  2,921,542,055 3,750,000 120,655,479 124,405,479 2,797,136,576 1,753,200,575 

طة سة والمتو ر صغيالكات الشر  19,795,484 2,030,425 - 2,030,425 17,765,059 15,007,207 
فأة طالملتكلفة  ات مالية با موجود  - - - - - - 

أخرى موجودات   52,115,665 - - - 52,115,665 52,115,665 

ورية المركزي دى مصرف سلوديعة المجمدة لا  - - - - - - 

 3,679,934,404 6,468,115 133,889,786 140,357,901 3,539,576,503 2,353,241,116 

       
لي الموحد مركز الما لا يان بنود خارج ب        

ت: فاالك  1,870,074,454 3,892,057 - 3,892,057 1,866,182,397 944,356,199 
 935,000 935,000 3,744,557 - 3,744,557 4,679,557 دفع 

يذ حسن تنف  1,865,394,897 147,500 - 147,500 1,865,247,397 943,421,199 
 - - - - - - أخرى

غير مستغلة  ية مباشرةناائتمسقوف تسهيالت   - - - - - - 

غير مستغلة   شرةمباغير  تسهيالت ائتمانية سقوف   - - - - - - 

 1,870,074,454 3,892,057 - 3,892,057 1,866,182,397 944,356,199 

       

 3,297,597,315 5,405,758,900 144,249,958 133,889,786 10,360,172 5,550,008,858 المجموع 
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 ة( لمخاطر )تتم إدارة ا     36
 

 ئتمان )تتمة( مخاطر اال   36.2  
 

 )تتمة(  ئتمانية ال عرضات ا ت مانات مقابل ال العادلة للض   يمة زيع الق تو 
  

 عميل إفراديا. مبلغ الدين لكل    ضمانة عن ل ة ا يد قيمألخذ بعين االعتبار أال تز ت بعد ا ماناض لل   قيمة العادلة ال   إدراج تم 
 

 ها  الديون المعاد هيكلت
 1,763,079,911  مبلغ   2020كانون األول    31  خ اريبت   طها(د التفاوض على شرو جيدة معا  يون )د   لتها معاد هيك ال   غت الديون ل ب 

 . 2019ل  األو   كانون   31يخ  ر بتا ن معاد هيكلتها  ولم يكن هناك ديو   ل.س 
  

   جدولة الديون الم
ل  ب مقاليرة سورية 26,227,940 مبلغ  2020األول  ن و كان  31جدولتها( بتاريخ   غير منتجة معاد   مجدولة )ديون ال  ن لغت الديو ب 

 .2019نون األول  اك   31رية بتاريخ  ليرة سو   44,162,943
 

ية  ائر االئتمان لخس ا غير مخصص   والتي ت سابقاً   تعديل تصنيفها   ي تم تالمالية ال   ت ودا للموج دفترية  ال  ه القيمة ناأد   ي ل يوضح الجدول التا 
 ترة. ف ل ل ا خال   شهراً   12لى أساس  فيها ليصبح ع 

 

 عد التعديلب  التعديل ل قب  

 
يمة ق ال   إجمالي

 الدفترية
االئتمانية   الخسائر

 وقعة المقابلةت الم 
إجمالي القيمة 

 ةير الدفت 
انية ئتمالخسائر اال 

 مقابلةلة االمتوقع

 اس ي يل ويتم قمنذ التعد ت التي تمت معالجتها  هيالس الت
  ىل ن ع قعة المرتبطة بها اآل الئتمانية المتو الخسائر ا    
 - - - - (.1لمرحلة شهراً )ا  12أساس     
 يتم قياس و (  2/3)المرحلة   ادت إلى سهيالت التي عتال 
 دى الحياةى مة بناًء عل عوق ت لخسائر االئتمانية الما    
 982,399 26,227,940 14,000,000 35,000,000 واحدة.  مرة   تم عالجها ي  ت وال    

 
   مان تئاال مخاطر من ناحيةلية اة الموجودات الم نوعي

 
 : للمخاطر ي نيف الداخلحسب التصالمصارف  لدىيع التعرضات االئتمانية توز

 

 مخاطر ي للل خلدا التصنيف ا

2020 
 

2019 
 

 ة ي ة سورلير سورية   ليرة 
   جيد 
 43,679,481,498 94,723,591,558 *( ) جة األولىرالد

 6,305,627,240 7,567,730,655 انية ثالدرجة ال 
 - - الدرجة الثالثة 

 102,291,322,213 49,985,108,738 

   عادي
 - -  الرابعة الدرجة

 - - ة رجة الخامسالد
 4,910,863,334 14,583,165,338 لدرجة السادسة ا

 62,708,962,150 165,966,525,767 ة سابعال رجة الد
 - - رجة الثامنة دلا

 - - ة علتاسالدرجة ا
 196,231,871 556,963,871 الدرجة العاشرة 

 31,010,712 21,240,951 يرمصنفة مصارف غ

 181,127,895,927 67,847,068,067 

 283,419,218,140 117,832,176,805 

 

 ى. لدرجة األولامن المركزي جيد  مصرف سوريةالتعرضات لدى  فبار تصنيتع تم ا( *(
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   تمة( )ت  مخاطر إدارة ال    36  
 

 ة( )تتم   الئتمان ا طر  مخا     36.2
 
 ي اف ركز الجغر ت ال 

 ي:يع الجغرافي كما يل حسب التوز   االئتمانية رضات  التع   ز في الترك   ح الجدول التالي يوض
 

 لقطر داخل ا    2020ول كانون األ  31
سط  وق األ دول الشر

 المجموع  آسيا*  ا بأورو خرىألا

 رية  ليرة سو    ة سوريةيرل  ية  ليرة سور    رة سوريةلي  سورية    ةلير   

            
 89,250,402,514 - - - 89,250,402,514 المركزي  سوريةف ة لدى مصردأرص

 146,707,653,396 - 7,389,674,131 138,250,275,492 1,067,703,773 ى المصارف أرصدة  لد
 30,632,992,658 - - 24,133,548,102 6,499,444,556 ى المصارف  ديداعات لا
 11,031,838,581 - - - 11,031,838,581 ي(:مباشرة )بالصافة الاالئتماني تسهيالتلا

 774,479,090 - - - 774,479,090 فراد لأل
 1,712,602,588 - - - 1,712,602,588 ةالقروض العقاري

 8,544,756,903 - - - 8,544,756,903 ى لكبرالشركات ا
 - - - - - وسطة رة والمتكات الصغير شلا
 - - - - - لمطفأة فة الية بالتكلودات ماوجم

 1,443,573,144 - - 257,484,999 1,186,088,145 خرى األ  الموجودات
 5,070,993,186 - - - 5,070,993,186 ية المركزي مجمدة لدى مصرف سورالوديعة ال

 284,137,453,479 - 7,389,674,131 162,641,308,593 114,106,470,755 موع مجال

 
 

 لقطرخل ادا 2019ول نون األكا 31
وسط  رق األدول الش

 المجموع  آسيا*  وروباأ ى األخر

 رة سورية  لي  ليرة سورية      ليرة سورية  ليرة سورية    ورية  رة سلي   

            
 37,625,922,129 - - - 37,625,922,129 زي ركالم دى مصرف سوريةأرصدة ل

 42,196,366,207 23,639,840 330,945,889 41,341,167,800 500,612,678 المصارف  أرصدة  لدى
 29,003,695,301 - - 23,199,173,449 5,804,521,852 لدى المصارف  اعات يدا

 14,966,208,532 - - - 14,966,208,532 رة )بالصافي(:لمباشالئتمانية االتسهيالت ا
 577,596,726 - - - 577,596,726 د لألفرا

 1,222,202,900 - - - 1,222,202,900 يةقروض العقارال
 13,163,489,569 - - - 13,163,489,569 لكبرى ركات االش

 2,919,337 - - - 2,919,337 كات الصغيرة والمتوسطة الشر 
 3,874,997,259 - - - 3,874,997,259 مطفأة لية بالتكلفة الات ماموجود

 1,233,468,059 - - 847,063,264 386,404,795 خرى لموجودات األ ا
 2,060,124,733 - - - 2,060,124,733 ركزيية الم لدى مصرف سورمدة  وديعة المجال

 130,960,782,220 23,639,840 330,945,889 65,387,404,513 65,218,791,978   مجموعال

 
 

 ط. س و ق األشر ل ال ستثناء دو * با 



 ( عامة مساهمة مغفلة)شركة   رمهجسورية والبنك 

 ة موحدانات المالية البي ال يضاحات حولإ
 2020 لاألو كانون 31

72 

 

  ( مة المخاطر )تت   إدارة     36 
 

 )تتمة(   تمان االئ اطر  مخ     36.2 
 

 ي تصاد لقطاع االق ز حسب ا رك ت ال   
 

 :قتصادياع االالقطحسب  ةاالئتمانيعرضات ي التف  زالي التركول التيبين الجد
 

ارة تج صناعة  مالي  2020كانون األول  31  إجمالي  خدمات   -أفراد  زراعة  عقارات  

        

 89,250,402,514 - - - - - 89,250,402,514 كزيرية المرى مصرف سود ل صدة أر
 146,707,653,396 - - - - - 146,707,653,396 ف المصار دى ل رصدة أ

 30,632,992,658 - - - - - 30,632,992,658 ف عات  لدى المصار إيدا
 11,031,838,581 1,654,437,472 166,993,690 26,117,431 5,948,681,392 3,235,608,596 - بالصافي(شرة )مانية المبا التسهيالت االئت

 1,443,573,144 1,901,607 191,942 3,899,325 6,837,404 3,719,002 1,427,023,864 ألخرىالموجودات ا 
 - - - - - - - ية بالتكلفة المطفأة ت مالجودامو 

 5,070,993,186 - - - - - 5,070,993,186 سورية المركزي  المجمدة لدى مصرفالوديعة 

 284,137,453,479 1,656,339,079 167,185,632 30,016,756 5,955,518,796 3,239,327,598 273,089,065,618 المجموع 

 
 
 

رة تجا ة صناع مالي 2019انون األول ك 31  إجمالي  دمات خ -أفراد  زراعة عقارات 

        
 37,625,922,129 - - - - - 37,625,922,129 ي ف سورية المركزر أرصدة لدى مص

 42,196,366,207 - - - - - 42,196,366,207 رف المصلدى ا   أرصدة
 29,003,695,301 - - - - - 29,003,695,301 مصارف ى اليداعات  لدإ

 14,966,208,532 2,727,739,976 18,984,204 44,389,004 7,163,600,015 5,011,495,333 - ية المباشرة )بالصافي(ئتماناال سهيالتالت
 1,233,468,059 2,977,701 20,724 48,457 7,820,048 5,470,732 1,217,130,397 جودات األخرى المو

 3,874,997,259 - - - - - 3,874,997,259 فأة مطالتكلفة الالية بموجودات م
 2,060,124,733 - - - - - 2,060,124,733 كزي دى مصرف سورية المرالوديعة المجمدة ل

 130,960,782,220 2,730,717,677 19,004,928 44,437,461 7,171,420,063 5,016,966,065 115,978,236,026 وع لمجما
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 ( اطر )تتمة رة المخ إدا   36  

 
 مة( )تت   ن االئتما مخاطر      36.2

 
   االئتمانية ت  نات المحتفظ بها والتحسيناالضما 

ت بول الضماناق   يتم ت حيث  انا صول على ضم منها الح   ن ا ئتم اال اطر  سات لتخفيف مخ دة أساليب وممار د المجموعة على ع تعتم 
 .مدة ت س مع لمعايير وأس   وفقاً 

 ت هي: ماناأنواع الض   وأبرز 

 شخصية.قدية و الكفاالت ال ة والعينية و الضمانات الن لعقاري ات ا لرهونقروض التجزئة: ا و   ية جار هيالت الت بة للتس بالنس •

ات  ن لضما ة السوقية ل عة القيم ، ويتم مراج ة ي فاقط االت ية وفقاً لشرو انات إضاف م ض طلب  م  ويت  وقية للضمانات دارة القيمة الس تراقب اإل 
 .ة ئتماني اال الخسائر    مخصص اسة كفاية  خالل در 

 
 ـر الـسـوق اط ـ ـخ م     36.3

 
ومي السوق بشكل ي   تم متابعة مخاطر ر العمالت، حيث ت سعار الفائدة ومخاط بشكل رئيسي كال من مخاطر أ السوق  اطر  من مخ تتض 
 دارة.اإل   مجلس ددة من قبل  ءات المح سات واإلجرا ا ي الس سقوف و االلتزام بال   التأكد من   ل خال   من 

لمالية الت األجنبية والموجودات ا ف العم ر صر وأسعا في أسعار السلع  و   د ائ لفو في نسب ا   التغير   ق من احتمال السو نتج مخاطر  ت 
 الخ...  

ير تأثير تغ خالل دراسة    ن ه ممحفظت   ت الرئيسية في من العمال   ة عمل   كل دة ل ر أسعار الفائرية بتقييم مخاط م البنك بصورة دو يقو 
ا  بد لفائ معدالت  اث ة  بالمائنسبة  عل نان  هذه ة  عوائد  وقيمتهالمعدال  ى  ا ت  يقوم  تص ق ال ا  كما  مخ بتق  البنك ادية.  أسعار صرف  ييم  اطر 

 ليومية لى المتابعة ا ، ويحرص ع ة ي جنباأل الت  مالية من العم ه الصافية واإلجبة مستمرة لوضعيت جنبية من خالل مراق العمالت األ 
 ها.المستويات ل دنى  لى إبقاء أ تشديد ع ال   ع ها م المتداول ب   األجنبية ية العمالت  ع ض لو 
 

لبنك أو  لبية على أرباح ا ر التي لها نتائج س وى معتدل من التعرض للمخاط لى مست اء ع اإلبق مخاطر السوق هو ة ر دا ف إ أهم أهدا  إن 
في البنك    لها   تعرض ر التي قد ي م المخاط ح بتقدير حج م س ي ت د والتاختبارات الجه سلسلة من    ءإجرا م  ث يت القتصادية، حيقيمته ا 
 حال: 

 صرف. تقلبات أسعار ال ل   ة ضع خا   ت أجنبية دة بعمال واذ على أرص ستح اال  .1
 رة زمنية محددة.ا أو هبوطا خالل فت ر الفائدة في السوق ارتفاع ب أسعا تذبذ .2

 
 ية: اإلفصاحات الكم 

 
 ة فائدالعار مخاطر أس
  ة دلــ لعا و القــيم ا قبلية أ نقديــة المســت ت ال لى التدفقا لتالي ع با  ر تؤث  السوق والتي لسائدة ب ر الفائدة ا ا ع أس  تغيرات ر الناجمة عن هي المخاط 

محــددة.    ائــدة خــالل فتــرات لفجوات معــدل الف   الفائدة بوضع حدود   دارة مستويات مخاطر معدالت لس اإل ب مج يراق   ألدوات المالية. ل 
 المحددة.   لمستويات ال تتجاوز ا   ز راك أن الم مي للتأكد من  ز بشكل يو ك ا المر ة راقب يتم م 

 
د فــي حــال حــدوث تغيــر  الموحــ  لــدخل يــان ا واثر ذلك علــى ب  دة ئ فا ال  عة ألسعار ت الخاض اسية لألدوا الحس الي تحليل دول الت الج   يبين 

 تغيرات ثابتة. مع بقاء بقية الم في أسعار الفائدة،  معقول  

 

ة اد على فجو باالعتم لك  ذ د، و ادات الفوائ صافي إير لفائدة على  ا   عار رض ألس التغير المفت   حد هو أثر و م ل ال دخ ن ال إن حساسية بيا
اد اثر ضريبة الفوائد بعد استبع   هو صافي التغير في ايرادات ملكية  ق ال ى حقو ي يكون األثر علالت ال وب  التراكمية لفائدة  ادة تسعير ا إع 
 خل.  الد 
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 ( مة )تت   إدارة المخاطر       36 

 

 تمة(ـر الـسـوق )ت مـخـاط   36.3

 

 % 2ة  د لفائ ير في سعر ا ئدة للتغ أسعار الفا   ر ط مخا 

 
 

 كمية: ال اإلفصاحات  
 

 مالت مخاطر الع

رئيسية له،  لعملة ال رة السورية ا ي المجموعة الل بر  عمالت األجنبية.  تعت ل ف ا عار صر ي أس لتغيرات ف ا  بسبب أداة مالية  يمة  تتمثل بتذبذب ق 

 . المحددة ت  تتجاوز المستويا   بشكل يومي للتأكد من أن المراكز ال   لمراكز بة ا مراق اكز العمالت، ويتم  ر لم ود  وضع حد ب س  م المجل قو وي 

ال  تحليل تقوم  بإعداد  تغير معقول حدو باح والخسائر في حال  ر األ صافي    على   التغيرات   ر ث أ بة  ساسية لمراق الح   مجموعة  في أسعار    ث 

أو حقوق  في بيان الدخل الموحد    ة رة المتوقع ا ي الخس صاف   دناه السالب في الجدول أ   لغ لمب يمثل ا   ة. ات ثابت ير اء بقية المتغرف مع بق الص 

 قع.لمتو الموجب صافي الربح ا ل المبلغ  نما يمث بي الملكية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019   0202 لزيادة أثر ا

 ة العمل
 

 مية وة التراك الفج
 سورية  رةيل

بل  بح قى الراألثر عل
 ريبة الض 

 ليرة سورية 

حقوق الملكية      األثر على
لى الربح  لناتج عن األثر ع)ا

 تطاع الضريبة( بعد إق
  ة سورية لير

 لتراكميةالفجوة ا
 سورية   ليرة

قبل   ر على الربحثاأل
 ريبة الض

 ورية ليرة س

  ية  حقوق الملكثر على األ
  على الربحاألثر  )الناتج عن

 طاع الضريبة(قتإد بع
 رية رة سولي

        

 257,161,650 342,882,200 17,144,110,000  900,085,380 1,200,113,840 60,005,692,000 دوالر أميركي 

 12,966,330 17,288,440 864,422,000  (64,680,480) (86,240,640) (4,312,032,000) يورو

 309,570 412,760 20,638,000  2,889,735 3,852,980 192,649,000 ليني استرجنيه 

 226,290 301,720 15,086,000  547,860 730,480 36,524,000 ين ياباني 

 67,384,095 89,845,460 4,492,273,000  (108,403,035) (144,537,380) (7,226,869,000) رية ليرة سو 

 21,390 28,520 1,426,000  69,465 92,620 4,631,000 ي يسرونك سفر

 1,270,845 1,694,460 84,723,000  252,810 337,080 16,854,000 الت األخرى عملا

       

 2019   2020 ن أثر النقصا

 العملة 
 ة اكميترة الالفجو 

 ة ليرة سوري

بل  لربح قاألثر على ا
 ضريبة لا

 سورية ليرة 

ة    لكيمق ال ثر على حقواأل
على الربح  ثر ناتج عن األ)ال

 ة( اع الضريبعد إقتطب
  سورية ة رلي

 ميةلتراكالفجوة ا
 ورية ليرة س

األثر على الربح قبل  
 الضريبة 

 ليرة سورية 

الملكية    األثر على حقوق 
بح  لرلى اتج عن األثر ع)النا
 لضريبة(إقتطاع ا دعب

 سورية ليرة  

        

 (257,161,650) (342,882,200) 17,144,110,000  (900,085,380) (1,200,113,840) 60,005,692,000 أميركي دوالر  

 (12,966,330) (17,288,440) 864,422,000  64,680,480 86,240,640 (4,312,032,000) وروي

 (309,570) (412,760) 20,638,000  (2,889,735) (3,852,980) 192,649,000 ترليني جنيه اس

 (226,290) (301,720) 15,086,000  (547,860) (730,480) 36,524,000 ن ياباني ي

 (67,384,095) (89,845,460) 4,492,273,000  108,403,035 144,537,380 (7,226,869,000) رة سورية لي

 (21,390) (28,520) 1,426,000  (69,465) (92,620) 4,631,000 فرنك سويسري 

 (1,270,845) (1,694,460) 84,723,000  (252,810) (337,080) 16,854,000 رى لعمالت األخا
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 )تتمة( مخاطر  ة ال إدار     36

 
 تمة(ـوق )ت مـخـاطـر الـس     36.3

 

 )تتمة(   كمية اإلفصاحات ال 
 

   مخاطر العمالت )تتمة( 
 

 % 10صرف  ل ا عر  ي س ة ف زياد ت: أثر ال ال م الع مخاطر  
 

 2019 2020 دةأثر الزيا

 قطع مراكز ال 
بح قبل  لرثر على ااأل 

 بة ريالض

رحل الى حقوق لماألثر ا
عد اقتطاع  ين بالمساهم
 مراكز القطع  ضريبة لا

األثر على الربح قبل 
 يبةضرال

المرحل الى حقوق  األثر 
اع  المساهمين بعد اقتط

 لضريبةا

 سورية ليرة ريةليرة سو ريةليرة سو ة سوريةرلي ريةسو ليرة ةيروة سلير عملةلا
       

 أميركي  دوالر
 1,634,448,965 1,634,448,965 16,344,489,647 6,116,092,000 6,116,092,000 61,160,920,000 نيوي ب

 أميركي  دوالر
 30,105,067 40,140,089 401,400,887 74,286,372 99,048,497 990,484,966 تشغيلي

 (42,203,237) (56,270,982) (562,709,824) (671,424) (895,232) (8,952,321) يورو
 (1,031,520) (1,375,360) (13,753,603) (5,095,712) (6,794,282) (67,942,820) ي نيسترلإجنيه 

 1,059,935 1,413,247 14,132,470 2,136,658 2,848,877 28,488,773 بانين ياي
 22,797 30,396 303,955 4,545 6,060 60,603 سريفرنك سوي

 3,777,254 5,036,338 50,363,379 4,126,827 5,502,436 55,024,364 رى العمالت األخ

 

 2019 2020 النقصانأثر 

 مراكز القطع  
ى الربح قبل  ر علث األ 

 ة بالضري

ق لى حقوثر المرحل األ ا
مساهمين بعد اقتطاع  ال

 القطع   زمراك ة الضريب
ر على الربح قبل األث

 بةريالض 

الى حقوق    حلثر المراأل
مين بعد اقتطاع  المساه

 ةضريبال

 يرة سوريةل ريةوليرة س ليرة سورية رة سوريةلي سورية ةريل ةوريليرة س العملة
       

 أميركي  دوالر
 ( 1,634,448,965) ( 1,634,448,965) 16,344,489,647 ( 6,116,092,000) ( 6,116,092,000) 61,160,920,000 بنيوي 

 ي أميرك ردوال 
 ( 30,105,067) ( 40,140,089) 401,400,887 ( 74,286,372) ( 99,048,497) 990,484,966 يتشغيل
 42,203,237 56,270,982 (562,709,824) 671,424 895,232 (8,952,321) يورو
 1,031,520 1,375,360 (13,753,603) 5,095,712 6,794,282 (67,942,820) ي ناسترلي جنيه
 (1,059,935) (1,413,247) 14,132,470 (2,136,658) (2,848,877) 28,488,773 يابانين ي

 (22,797) (30,396) 303,955 (4,545) (6,060) 60,603 نك سويسريفر
 (3,777,254) (5,036,338) 50,363,379 (4,126,827) (5,502,436) 55,024,364 خرى العمالت األ 

 

 

 م األسه   عار أس   مخاطر 
 ستويات مؤشرات األسهم.  ات م قوق الملكية نتيجة لتغيير القيم العادلة ألدوات ح اض  ر انخف ط م هي مخا سه مخاطر أسعار األ 

ال  ل ا وق  على حق ر  تأثي إن  كنتيجة  القيمة  لملكية  في  الملك لة ألدوات حق د العا لتغير  نتيجة وق  األ ؤشر في م ت محتملة  را ي لتغ   ية  أو  س ات  هم 
 هي كالتالي:ة،  ى ثابت ر رات األخ غي حتفاظ بجميع المت مع اال   ت ودا ج و يمة الم صافي ق 

 

 2020 2019 

 سوق مؤشرات ال 

 % التغير

أسعار  في 

 األسهم 

التأثير على  

بيان الدخل  

 حد والم 

لى  أثير عالت

 قوق الملكية ح

لتغير  % ا

في أسعار  

 م ألسها

ى  عل التأثير

خل  ن الد بيا

 الموحد 

ثير على  لتأا

 لكية الم قوقح
       

 18,874,790 - % 10+ 18,513,091 - % 10+ ل اآلخر شام لدخل ال ن خالل ا م   بالقيمة العادلة ة ت مالي دا جو و م 

 (18,874,790) - % 10- (18,513,091) - % 10- ل اآلخر م لشا لدخل ا ل ا خال   بالقيمة العادلة من ات مالية وجود م 

 347,406 463,208 % 10+ 463,108 617,477 % 10+ لدخل ا بيان  الل  ن خالعادلة م ة  م القي مالية ب   موجودات 

 (347,406) (463,208) % 10- (463,108) (617,477) % 10- الدخل العادلة من خالل بيان    يمة ية بالق ودات مال وج م 
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 خاطر )تتمة( م ال   رة إدا    36

 ( ة سوق )تتم مخاطر ال    36.3

 الفائدة   دة تسعير فجوة إعا 

 . 2020  ون األول كان 31   كما في  أقرب   يهما ق أ ا تحقس أو اال   عير الفائدة سادة ت ات إع لى فتر نيف ع التص  يتم 

 دون الشهر  ة سورية لير
  3إلى  من شهر 

 أشهر 
  6إلى   3من 

 ر أشه
  9إلى   6من 

 أشهر 
  12إلى   9من 

 نة س 2 لى إ  1 من ر شه
  3 إلى   2من 

 سنوات 
  4ى إل  3من 

 ت سنوا 
  5إلى   4من 

 ات وسن  5أكثر من  سنوات 
ر   تتأثنود الب

 المجموع  فوائد بال

             جودات مو

  مصرف نقد وأرصدة لدى 
 99,799,327,122 20,404,974,454 - - - - - 8,642,184,609 9,919,167,630 12,475,561,535 7,510,519,228 40,846,919,666 مركزي لسورية ا

 146,707,653,396 - - - - - - - - - 82,324,521 146,625,328,875 مصارف أرصدة  لدى ال 

 30,632,992,658 - - - - - 9,607,382,597 799,846,131 99,983,768 3,099,709,647 1,999,914,811 15,026,155,704 رف ادى المص ايداعات ل

  ادلة الع  قيمةبالموجودات مالية 
 6,174,770 6,174,770 - - - - - - - - - - خل ل بيان الدالن خم

رة  مباش انية مائت  تسهيالت
 11,031,838,581 186,733,878 558,129,745 379,230,974 876,840,519 1,402,455,291 1,691,424,947 952,344,294 1,007,565,618 1,906,573,183 1,342,617,154 727,922,978 (لصافي)با

 - - - - - - - - - - - - فة المطفأة الية بالتكلم ات ودموج

  عادلة ة الم القيبمالية  موجودات
 185,130,908 185,130,908 - - - - - - - - - - دخل الشامل اآلخر ل المن خال

 5,093,463,939 5,093,463,939 - - - - - - - - - - تة ثابجودات وم

 70,546,883 70,546,883 - - - - - - - - - - موجودات غير ملموسة 

 31,670,670 31,670,670 - - - - - - - - - - م األصولحق استخدا

 204,559,290 204,559,290 - - - - - - - - - - ضريبية مؤجلة ودات  موج

 2,172,834,900 2,172,834,900 - - - - - - - - - - رى ت أخا موجود

ديعة المجمدة لدى مصرف  الو
 5,070,993,186 5,070,993,186 - - - - - - - - - - كزي المرسورية  

 301,007,186,303 33,427,082,878 558,129,745 379,230,974 876,840,519 1,402,455,291 11,298,807,544 10,394,375,034 11,026,717,016 17,481,844,365 10,935,375,714 203,226,327,223 ت الموجوداإجمالي 

             

             ات المطلوب

 38,186,010,237 - - - - - - - - 530,136,248 - 37,655,873,989 ائع بنوكدو

 189,422,115,814 - - - - - 16,270,000 119,582,000 933,091,000 1,182,948,000 4,126,871,000 183,043,353,814 العمالء  ودائع

 5,315,801,429 - - - - - - 41,366,000 1,044,120,000 79,397,000 2,939,171,000 1,211,747,429 نقدية نات تأمي

 4,863,017,763 4,863,017,763 - - - - - - - - - - عة صات متنومخص 

 26,681,642 26,681,642 - - - - - - - - - - عقود االيجار ات زامتلا

 73,643,798 73,643,798 - - - - - - - - - - مخصص ضريبة الدخل 

 4,391,084,103 4,391,084,103 - - - - - - - - - - ى مطلوبات أخر

 242,278,354,786 9,354,427,306 - - - - 16,270,000 160,948,000 1,977,211,000 1,792,481,248 7,066,042,000 221,910,975,232 ات مطلوب لي الإجما 

 58,728,831,517 24,072,655,572 558,129,745 379,230,974 876,840,519 1,402,455,291 11,282,537,544 10,233,427,034 9,049,506,016 15,689,363,117 3,869,333,714 (18,684,648,009) الفائدة  إعادة تسعير  فجوة

ير  ادة  تسعمة إلع اكة المتر ولفجا
  58,728,831,517 34,656,175,945 34,098,046,200 33,718,815,226 32,841,974,707 31,439,519,416 20,156,981,872 9,923,554,838 874,048,822 (14,815,314,295) (18,684,648,009) ئدة الفا
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 خاطر )تتمة( الم إدارة      36

 ( ة السوق )تتم   مخاطر    36.3

 )تتمة( الفائدة  تسعير  ة  وة إعاد ج ف 

 . 2019كانون األول  31 كما في    رب هما أق تحقاق أي أو االس   عير الفائدة س دة ت إعا   ف على فترات يتم التصني 

 ر دون الشه ليرة سورية 
  3إلى   من شهر

 هر شأ 9إلى  6من  أشهر  6إلى  3من  أشهر 
  12إلى  9من 

 سنة  2إلى  1 من شهر 
  3إلى  2 نم

 ت اسنو
  4 إلى 3من 
 وات نس

  5إلى  4من 
 سنوات   5ثر من أك سنوات 

د ال تتأثر  بنو
 المجموع  وائد الفب

             جودات مو

وأرصدة لدى مصرف سورية   نقد
 39,983,747,626 7,297,088,270 - - - - - 2,999,631,601 2,585,778,751 3,464,464,765 2,172,630,848 21,464,153,391 المركزي 

 42,196,366,207 - - - - - - - - - 173,991,286 42,022,374,921 ف ر لدى المصا   أرصدة

 29,003,695,301 - - - - - - 249,952,119 10,910,447,973 10,290,034,373 2,566,345,513 4,986,915,323 المصارف يداعات لدى ا

لعادلة من  القيمة ا بية ت مالوجودام
 4,632,082 4,632,082 - - - - - - - - - - يان الدخل ل بخال

اشرة انية مبالت ائتمتسهي
 14,966,208,532 115,044,707 470,853,653 478,568,379 766,583,978 830,523,892 1,218,169,409 615,144,231 1,610,754,871 4,148,037,090 2,963,526,923 1,749,001,399 افي( )بالص

 3,874,997,259 - - - - - - - - - 3,874,997,259 - مطفأة لبالتكلفة ا ليةموجودات ما

  ة منادلعبالقيمة ال ودات ماليةموج 
 188,747,900 188,747,900 - - - - - - - - - - آلخر الشامل اخالل الدخل 

 4,322,215,310 4,322,215,310 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة

 60,199,726 60,199,726 - - - - - - - - - - غير ملموسة موجودات 

 78,473,082 78,473,082 - - - - - - - - - - األصول استخدام  قح 

 72,294,210 72,294,210 - - - - - - - - - - ية مؤجلة ريبموجودات ض

 1,473,698,313 1,473,698,313 - - - - - - - - - - موجودات أخرى 

لدى مصرف   المجمدة  ةديعالو
 2,060,124,733 2,060,124,733 - - - - - - - - - - المركزي ية  سور

 138,285,400,281 15,672,518,333 470,853,653 478,568,379 766,583,978 830,523,892 1,218,169,409 3,864,727,951 15,106,981,595 17,902,536,228 11,751,491,829 70,222,445,034 دات الموجو إجمالي
             

             المطلوبات 

 15,058,342,650 - - - - - - - - - 178,358,448 14,879,984,202 ائع بنوك دو

 91,196,126,643 - - - - - 20,030,491 94,847,181 390,740,927 465,691,364 3,283,028,685 86,941,787,995 العمالء  عودائ

 2,574,655,140 - - - - - 8,749,000 139,754,000 458,798,000 78,987,000 884,273,600 1,004,093,540 نقدية نات تأمي

 1,622,529,582 1,622,529,582 - - - - - - - - - - متنوعة مخصصات

 45,179,228 45,179,228 - - - - - - - - - - ات عقود االيجارالتزام

 2,850,258,844 2,850,258,844 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى 

 113,347,092,087 4,517,967,654 - - - - 28,779,491 234,601,181 849,538,927 544,678,364 4,345,660,733 102,825,865,737 اتبمالي المطلوإج 

 24,938,308,194 11,154,550,679 470,853,653 478,568,379 766,583,978 830,523,892 1,189,389,918 3,630,126,770 14,257,442,668 17,357,857,864 7,405,831,096 ( 32,603,420,703) وة إعادة تسعير الفائدة فج 

عير  تس   اكمة إلعادةفجوة المترال
  24,938,308,194 13,783,757,515 13,312,903,862 12,834,335,483 12,067,751,505 11,237,227,613 10,047,837,695 6,417,710,925 ( 7,839,731,743) ( 25,197,589,607) ( 32,603,420,703) لفائدة ا
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 ( ة اطر )تتم خ الم   ارة د إ    36

 )تتمة( السوق    مخاطر    36.3

 األجنبية   مالت الع   ركز في مخاطر الت 

   2020األول  كانون    31

 لسورية ا  بالليرة ت األجنبية ما يوازي العمال  السورية   لليرة با

 ت األجنبية مال مجموع الع أخرى  ياباني  ين ترليني يه اسجن ويور دوالر أميركي  لعملة ا

       دات الموجو

 71,416,334,381 84,056,867 - 38,547,543 4,514,882,878 66,778,847,093 المركزي   سورية ف لدى مصر ة رصدأ نقد و

 145,666,168,038 402,896,503 57,293,329 1,535,113,155 55,635,282,254 88,035,582,797 أرصدة لدى المصارف 

 24,133,548,104 - - - 9,607,382,605 14,526,165,499 ات لدى المصارف ايداع

 26,050 - - - 1,257 24,793 في( شرة )بالصاية مبانت ائتماتسهيال

 1,329,838,194 495 65 - - 1,329,837,634 أخرى موجودات  

 4,391,203,386 - - - - 4,391,203,386 ية المركزي مصرف سور الوديعة المجمدة لدى

 246,937,118,153 486,953,865 57,293,394 1,573,660,698 69,757,548,994 175,061,661,202 ات اجمالي الموجود 

       

       بات ولمطلا

  38,101,825,314         230,632,200              -                      -                      37,296,348,453    574,844,661             وكودائع بن

  139,208,989,088       200,469,125            28,804,621       1,637,794,667    29,499,219,008    107,842,701,667      عمالء لودائع ا 

  2,024,044,763             -                             -                      -                      827,257,740         1,196,787,023          تأمينات نقدية 

  4,284,894,805          444    -                      -                      1,673,103,679      2,611,790,682          ة عمتنو اتمخصص

  1,159,280,618           767,129                    -                    3,808,851           470,572,435         684,132,203             ت أخرى مطلوبا 

  184,779,034,588       431,868,898            28,804,621       1,641,603,518    69,766,501,315    112,910,256,236      المطلوبات اجمالي 

  62,158,083,565         55,084,967             28,488,773      (67,942,820)      (8,952,321)           62,151,404,966        وبات ودات والمطلجالمو في  صافي التركز
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 طر )تتمة( ارة المخا د إ   36

 تتمة( مخاطر السوق )    36.3

 مة( العمالت األجنبية )تت   ر التركز في مخاط 

 2019  ول كانون األ   31

 لسوريةا جنبية بالليرة ت األلعمالما يوازي ا  سوريةبالليرة  ال

 العمالت األجنبية  جموعم رى خأ ين ياباني  ياسترلينجنيه  و ريو ركي أميدوالر  ملة ع ال

       ت  االموجود

 18,961,344,198 23,414,084 - 12,946,876 932,066,453 17,992,916,785 وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي نقد 

 41,704,110,695 93,820,017 23,660,242 316,810,536 16,731,272,965 24,538,546,935 ف المصارأرصدة لدى 

 23,199,173,448 461,435,092 - - 7,040,359,942 15,697,378,414 ارف المص ايداعات لدى 

 94,686 4,000 - 455 28,331 61,900 ي(فتمانية مباشرة )بالصاتسهيالت ائ

 1,148,665,761 11,337,282 21 - 290,760,752 846,567,706 دات أخرى وج مو

 1,524,334,933 - - - - 1,524,334,933 ي المركز  ف سوريةرلدى مصدة المجم ةديعوال

 86,537,723,721 590,010,475 23,660,263 329,757,867 24,994,488,443 60,599,806,673 وجودات ممالي الاج 

       

       :  تباالمطلو

 14,790,010,779 5,346,580 - - 14,587,993,528 196,670,671 بنوك ودائع 

 53,156,381,313 533,730,541 9,527,793 342,232,974 10,271,998,604 41,998,891,401 الء مئع العودا

 761,937,667 - - - 279,888,476 482,049,191 تأمينات نقدية 

 1,172,729,974 - - - 266,937,374 905,792,600 ةتنوعمخصصات م

 422,437,077 266,020 - 1,278,496 150,380,285 270,512,276 رى ات أخ بمطلو

 70,303,496,810 539,343,141 9,527,793 343,511,470 25,557,198,267 43,853,916,139 اتبجمالي المطلوا

 16,234,226,911 50,667,334 14,132,470 ( (13,753,603 (562,709,824) 16,745,890,534 ت لوبالموجودات والمطكز في ا صافي التر
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 ( )تتمة   ر ة المخاط ر ا د إ   36

 
 سبق الم   ع الدف   مخاطر     36.4

 
ل و مستحقاتهم قب ماتهم أ ء اللتزا لعمال خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع ا المجموعة إلى    في تعرض   ن إن مخاطر الدفع المسبق تكم 

الدفع ي إلى  د تي قد تؤ ل ا ى  ر ألخ السوق ا   دالت الفائدة، إن عوامل مع نى  دبتة عندما تتثا ت معدالت فائدة  نات ذا و ره   تحقاقها، مثل س ا 
ع المسبق على لمجموعة تعتبر تأثير مخاطر الدف بالتالي، فإن ا جموعة. و م األسواق التي تعمل فيها ال   ة في وهري جغير    مسبق هي ال 

 فع المسبق.  لد ن ا ع مات قد تنتج را عتبار أية غ اال   ذ بعين خ األ جوهري، بعد    غير   ضة فائدة المقبو صافي ال 

 

 ة العمل ي ر را م است ئ وخطة  ر خطة الطوا 
 

، تم تبني خطة للطوارئ  2008أيار    5اريخ  لصادر بتا  4/م ن/ب391والتسليف رقم    دالنقجلس  مقرار  بازل و   ا بمبادئالتزام
مكان العمل أو  ب  لقة ععة سواء المتمو ساسية لعمل المجئز األا لركد تؤثر على اعة قيناريوهات متنو واجهة سارية العمل لمواستمر
 ا يلي: رية كمشوارد البملا و ة أالتقني ت التجهيزا

موقع ثاني بديل ومؤقت، مجهز  ة المجموعة من  غيل إدارشتحضير خطة مرنة النتقال وت  ل تمالعم  مكان   يما يخصف -
 أزمة ما.  ء حدوث اأثنية للمجموعة لحيو دارة األنشطة ائيسي إلمة فريق عمل رلخد

 ضمان ة( ليت مادوتجهيزا)برمجية  ياطية  تقنيات احت  ين متا  فقد تم ،الداعمة للعمل المصرفي   يةتقنلللتجهيزات ا  بةبالنس -
الت مة اتصافة لتامين أنظكي لفروع المجموعة وإدارتها إضاسي والربط الشبعة األساو استمرار العمل بنظام المجم

 . القطر  جخارتواصل داخل و ة للطوارئ بديل
 النتقال كفاءات لات والرحاب الخبصأن  مل،  آخر بديو اختيار فريق عمل رئيسي  م  د ت قد البشرية، فارفيما يخص المو  -

 إدارة استمرارية العمل.  عموق  ل من موالع
 
 

 خاطر السيولة م     36.5
 
للوقاية من  و   اريخ استحقاقها.في تو   ا اتهتأدية التزامزم لر التمويل الاللى توفيرة المجموعة ع تتمثل مخاطر السيولة في عدم قد  
اذه بتنولمه  اإلدارة  تقوم  مصادريخاطر  ا   ةباإلضاف  ليمو تال  ع  و إلى  الودائع  مدلموجو إدارة  أخات  االعتبار،   ذع  في  السيولة 

السياومر يقبة  أساس  على  الولة  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  بتقديرومي.  المالتدفق  مجموعة  النقدية  الستقبات  وتوفر  ات نضمالية 
 حاجة. الند ع فير السيولة تو ل امكن استعمالهالم
 

ة إلى  فباإلضا  منظورة في السيولة.   غير  نقص  ةي حالية ضد أولة كحمابسه  يليللتسلية  باق  ذات  موجودات بتحتفظ المجموعة  
ن.  ئزباوسط ودائع الن مت% م 5  يساويية المركزي  لدى مصرف سور  ي لزاما  احتياطي ك، تقوم المجموعة بالمحافظة على  ذل
اليت قياس ورقابة  والطارئة.  رو الظ  أساسولة على  سيم  الطبيعية  احتسو ف  ب ابهيتم  قرانا  النقد  ر مجلاء على  ف رقم  التسليو س 

588 . 
  

ع ايح البنك  لنسبة صلفظ  حدود  المو اى  المتداولةفي  مط  جودات  واالالى  العمالء  الميزلتزالوبات  خارج  المات  بكافة  انية  مثقلة 
 ت. عمالال

 لة:السيو  نسب فيما يلي 
 

 

2020 
 

2019 
 

  % % 

 104.89 111.20 ل السنة ال ط خسالمتو 

 106.83 120.03 أعلى نسبة 

 102.95 102.38 نسبة أقل 
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 ارة المخاطر )تتمة( د إ   36

 السيولة )تتمة(مخاطر      36.5

 :2020ول كانون األ   31كما في ويتها  تس   أو   ستردادها عة الللفترة المتوق   المطلوبات وفقاجودات ويبين الجدول التالي تحليل المو 
 

 
لطلب إلى أقل من  ا عند

 أشهر   3ن شهر و بي هر شأيام و    ةيمانبين ث أيام   ةثماني
  6ور وهش 3بين 

 أشهر 
  9شهور و 6بين 

 المجموع  بدون استحقاق  ة أكثر من سن وسنة أشهر  9 بين أشهر 

 رية و ليرة س سورية ليرة  رية ليرة سو  ة ة سوريلير ية ليرة سور ورية ليرة س ة سورية لير ليرة سورية  سورية  ليرة 

          
 99,799,327,122 9,903,155,542 - 8,642,184,609 9,919,167,630 12,475,561,535 7,510,519,228 3,762,236,316 47,586,502,262 لمركزي ا  يةرلدى مصرف سو نقد وأرصدة 

 146,707,653,396 - - - - - 82,324,521 60,805,379,131 85,819,949,744 ارف أرصدة  لدى المص 
 30,632,992,658 - 9,607,382,597 799,846,131 99,983,768 3,099,709,647 1,999,914,811 15,026,155,704 - المصارف  ت لدى عا ايدا
 6,174,770 - - - - - - - 6,174,770 خلقيمة العادلة من خالل بيان الدبالجودات مالية مو

 11,031,838,581 186,733,878 4,908,081,476 952,344,294 1,007,565,618 1,906,573,183 1,342,617,154 166,276,641 561,646,337 لصافي( )باة رسهيالت ائتمانية مباشت
 - - - - - - - - - فة المطفأة بالتكل ة موجودات مالي

 ل  دخل الشامل البالقيمة العادلة من خالموجودات مالية 
 185,130,908 185,130,908 - - - - - - - خر اآل   

 5,093,463,939 5,093,463,939 - - - - - - - ة ت ثابت موجودا 
 70,546,883 70,546,883 - - - - - - -   موسة ت غير مل دا موجو

 31,670,670 31,670,670 - - - - - - - صلم األ احق استخد
 204,559,290 204,559,290 - - - - - - - ودات ضريبية مؤجلة موج
 2,172,834,900 - 12,824,000 75,600,826 580,538,917 388,809,864 415,517,009 695,281,513 4,262,771 ى أخرودات  موج
 5,070,993,186 5,070,993,186 - - - - - - - رية المركزي وصرف سدى م عة المجمدة ل الودي

 301,007,186,303 20,746,254,296 14,528,288,073 10,469,975,860 11,607,255,933 17,870,654,229 11,350,892,723 80,455,329,305 133,978,535,884 لموجودات مجموع ا

          
 38,186,010,237 - - - - 530,136,248 - - 37,655,873,989 بنوك ائعود

 189,422,115,814 - 16,270,000 119,582,000 933,091,000 1,182,948,000 4,126,871,000 32,006,611,000 151,036,742,814 العمالء ودائع 
 5,315,801,429 - - 41,366,000 1,044,120,000 79,397,000 2,939,171,000 418,765,000 792,982,429 دية قنات نميتأ

 4,863,017,763 - - - - - 4,863,017,763 - - وعة متن تمخصصا 
 26,681,642 - 26,681,642 - - - - - - التزامات عقود االيجار 

 73,643,798 73,643,798 - - - - - - - دخل يبة المخصص ضر
 4,391,084,103 - 264,850 1,857,354 15,465,406 26,739,068 3,544,101,152 522,977,309 279,678,964 أخرى ت  وبا لطم

 242,278,354,786 73,643,798 43,216,492 162,805,354 1,992,676,406 1,819,220,316 15,473,160,915 32,948,353,309 189,765,278,196 ت موع المطلوبا مج

 58,728,831,517 20,672,610,498 14,485,071,581 10,307,170,506 9,614,579,527 16,051,433,913 (4,122,268,192) 47,506,975,996 (55,786,742,312) الصافي 

  58,728,831,517 38,056,221,019 23,571,149,438 13,263,978,932 3,649,399,405 (12,402,034,508) (8,279,766,316) (55,786,742,312) افي التراكمي ص ال
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 مة( ت )ت اطر  لمخ ارة ا د إ   36

 مخاطر السيولة )تتمة(    36.5

 
 :  2019كانون األول   31ها أو تسويتها كما في  د متوقعة الستردال رة ا للفت طلوبات وفقا موجودات والم ل ال لي تحلي لتا دول ا الج   ن ييب 
 

 
من  عند الطلب إلى أقل 

 شهر أ  6وور شه 3بين  ر شهأ  3هر و ن شيب أيام و شهر نية بين ثما ة أيام ثماني
  9و ور شه 6بين 

 المجموع  اقاستحقدون ب سنة أكثر من  أشهر وسنة  9بين  هر شأ

 ورية ليرة س ليرة سورية  سورية ليرة   ليرة سورية  سورية   ليرة يرة سورية ل رية ة سولير رة سورية لي يرة سورية ل 

          
 39,983,747,626 4,965,482,194 - 2,999,631,601 2,585,778,751 3,464,464,765 2,172,630,848 1,740,934,409 22,054,825,058 مركزي ة الى مصرف سوريلد  نقد وأرصدة 

 42,196,366,207 - - - - - 173,991,286 15,057,999,141 26,964,375,780 لدى المصارف صدة  أر
 29,003,695,301 - - 249,952,119 10,910,447,973 10,290,034,373 2,566,345,513  4,986,915,323     - يداعات لدى المصارف ا

 4,632,082 - - - - - - - 4,632,082 ليان الدخ ل بخالعادلة من لا مة بالقيودات مالية ج مو
 14,966,208,532 115,044,707 3,764,699,311 615,144,231 1,610,754,871 4,148,037,090 2,963,526,923 940,156,229 808,845,170 مانية مباشرة )بالصافي(تهيالت ائتس
 3,874,997,259 - - - - - 3,874,997,259 - - ة المطفأة فات مالية بالتكلدجومو

 188,747,900 188,747,900 - - - - - - - لدخل الشامل اآلخر امن خالل دلة عالا بالقيمة ودات مالية موج 
 4,322,215,310 4,322,215,310 - - - - - - - موجودات ثابتة

 60,199,726 60,199,726 - - - - - - - وسة موجودات غير ملم
 78,473,082 78,473,082 - - - - - - - ول صأل ا حق استخدام

 72,294,210 72,294,210 - - - - - - - ؤجلة ة ميبيودات ضرموج 
 1,473,698,313 - 11,707,245 24,400,887 626,821,464 393,280,089 133,805,287 280,300,833 3,382,508 موجودات أخرى 

 2,060,124,733 2,060,124,733 - - - - - - - رية المركزي وجمدة لدى مصرف سماليعة الود

 138,285,400,281 11,862,581,862 3,776,406,556 3,889,128,838 15,733,803,059 18,295,816,317 11,885,297,116 23,006,305,935 49,836,060,598 جموع الموجودات م

          
 15,058,342,650 - - - - - 178,358,448 - 14,879,984,202 وك ع بنائود
 91,196,126,643 - 20,030,491 94,847,181 390,740,927 465,691,364 3,283,028,685 13,639,491,875 73,302,296,120 مالء العئع ودا

 2,574,655,140 - 8,749,000 139,754,000 458,798,000 78,987,000 884,273,600 883,226,530 120,867,010 تأمينات نقدية 
 1,622,529,582 - - - - - 1,622,529,582 - - عةمخصصات متنو

 45,179,228 - 45,179,228 - - - - - - يجارالا التزامات عقود 
 2,850,258,844 - 365,983 1,426,485 7,442,527 7,712,448 2,474,381,929 240,112,411 118,817,061 مطلوبات أخرى 

 113,347,092,087 - 74,324,702 236,027,666 856,981,454 552,390,812 8,442,572,244 14,762,830,816 88,421,964,393 اتبلوالمطموع مج 

 24,938,308,194 11,862,581,862 3,702,081,854 3,653,101,172 14,876,821,605 17,743,425,505 3,442,724,872 8,243,475,119 (38,585,903,795) الصافي 

  24,938,308,194 13,075,726,332 9,373,644,478 5,720,543,306 (9,156,278,299) (26,899,703,804) (30,342,428,676) (38,585,903,795) صافي التراكميلا
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 ة المخاطر )تتمة( ار د إ    36

 مة(السيولة )تت طر  مخا     36.5

 دي الموح مال ن المركز ال ا بنود خارج بي 

 وع م جالم  سنوات    5لغاية   ةمن سن غاية سنة  ل   2020ول ن األ كانو 31

 ية ة سورلير رية ليرة سو رية سو  ليرة 

    

 10,041,620,314 12,900,000 10,028,720,314 الكفاالت  

 10,802,180,540 - 10,802,180,540 ة مباشرة غير مستغلة  سقوف تسهيالت ائتماني
ير  رة غاش مب  نية غيرتماتسهيالت ائ ف سقو

 792,808,922 - 792,808,922 لة مستغ

 21,623,709,776 12,900,000 21,636,609,776 

           

      

 المجموع  سنوات    5من سنة لغاية  ية سنة  الغ 2019 ألولا  نوكان 31

 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة  

    

 4,684,948,481 34,691,048 4,650,257,433 ت  الكفاال

 4,836,035,943 - 4,836,035,943 تغلة  سية مباشرة غير منما ائت  يالتتسه سقوف
ية غير مباشرة غير  ئتمانهيالت اسقوف تس

 353,038,597 - 353,038,597 لة تغسم

 9,839,331,973 34,691,048 9,874,023,021 

 

 شغيلالت مخاطر      36.6

تعجز   ا ندم ل خارجية أخرى. ع م حتيال وعوا ، ا ري ش ب   خطأ   ظمة، األن عطل  ت   عن   ة الناتج ئر  مخاطر الخسا   طر التشغيلية لمخا تمثل ا 
ية متطلبات قانونية وتشريع  ينشأ عنها عة المجموعة،  م ار على س ضر أ   بب ست مخاطر التشغيلية قد  إن ال ف   لعمل، ابة عن ا لرق ة ا أنظم 

المج   ال   كما قد تسبب خسائر مادية.  ال   موعة تتوقع  التشغي م إزالة كل  ي   لية خاطر  ا رة ه إدا   ها مكن ولكن  عبر نظام رقابة   طر لمخا ذه 
ظفين والمراقبة، تعليم المو  ض ت التفوي راءا إج   ، فصل المهام بفاعلية   تتضمن لرقابة لة. إن ا حتم الم المخاطر    ة ع تاب تكامل ومراقبة ومم 

 وتقييم اإلجراءات. 

ومات بما يتعلق ل مع ل ال تباد يغ و تبل   يةكيف صل على  تواالتدريب الم  وعية من خالل الت   جراءات لنشر اإل يتم االعتماد على سلسلة من  
جة  حيث يتم تجميعها ومعال   ة التشغيلي اطر  مخ ل ا ترسل إلى قسم إدارة  ارات  ئة استم منهج تعباد  عتم غيلية وبا ش ت ال   األحداث والمخاطر ب 

 ة وتحسينها.جموع تبعة في الم الم نها من أجل تقييم اإلجراءات  بياناتها لالستفادة م 

 ا.طرة عليه لسي وا  لتخفيفها   ة ي توصبراز مخاطرها وال إ الداخلية بهدف    ل عم ت ال راءا ة إج راجعبم يل  ر التشغخاط عنى إدارة م ت 

 ة من مخاطر التشغيل.جل تغطية أنواع محدد من أ اعتماد بوالص التأمين    و يضا هة أغيلي تش ل ا اليب تخفيف المخاطر  حد أس إن أ 

 

 اطر األعمال مخ      36.7
 

األ تن  عدة  ع شأ مخاطر  ت عوا مال من  قد  ا ع   ؤثر مل  عامة، ل ا   قطاع أو    لبنك لى  ال  ومنها   بنوك بصفة  الظرو   ة جنات االخطار  ف  عن 

 مجموعةإدارة ال تقوم    .تائج أعمال البنك المؤشرات السلبية على ن   لعديد من ها ا ات ي ط حيطة والتي تحمل في  ة الم قتصادي اسية واال لسي ا 

والمركز المالي    ى نتائج األعمال لع   ثرها من أ كان  اإلم ر  بقد لتقليل  ة ل ءات المناسب ا واتخاذ اإلجر تمر  اطر بشكل مس لمخ بتقييم تلك ا 

 عة.و م لمج ل 
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 لقطاعي ل ا حلي الت  37

 

 اع الثانوي.التوزيع الجغرافي القط عيمثل قطانما بي ي عمال القطاع الرئيساع األيمثل قط
 
 ال: عماألقطاع  -

 ي : ة هأعمال رئيسي ثالثة قطاعات الل إدارية من خاض يتم تنظيم المجموعة ألغر
 
 . ات أخرىيون وخدمالدض و حهم القرو نم ة و واألعمال الصغير دالعمالء األفرا عائة ودتابعمل ميش: ئةتجزال

 العمالء من المؤسسات. لمصرفية األخرى الخاصة بوالخدمات ا االئتمانية ت التسهيالئع و داو ليشمل متابعة اركات: الش
   . موعةالمجوال أمرة نة وإداخزيالتداول وال تقديم خدمات  قطاعيشمل هذا الة: الخزين

 
 ت األعمال الرئيسية.قطاعاعلومات  ها حول مريرتقاالمجموعة  اليهساس الذي تبني ع أله القطاعات هي اذه
 

   قطاع األعمال 
 

 ية: لمطلوبات والمصاريف الرأسمالات والربح والموجودات وافيما يلي توزيع اإليراد
 

 

 

 2019   2020ول األ  ن كانو 31 

 المجموع  وعلمجما موزعة  غير أخرى خزينة  ركات ش أفراد  

 ريةسو ليرة يةروليرة س وريةة سلير سورية ةلير يرة سوريةل ليرة سورية 

       
 5,298,061,263 42,863,612,996 34,061,171 40,536,553,302 1,806,682,976 486,315,547   لدخل التشغيليا  مالي إج

 (1,864,810,321) (3,174,664,832) - (3,203,552,507) (28,604,598) 57,492,273 ة ر االئتمانيئلخساا)مصروف(  

 3,433,250,942 39,688,948,164 34,061,171 37,333,000,795 1,778,078,378 543,807,820 نتائج أعمال القطاع 

 (3,440,811,813) (5,697,197,461) (5,697,197,461) - - - ات قطاعلى اير موزعة عل ف غاري مص

 (7,560,871) 33,991,750,703 (5,663,136,290) 37,333,000,795 1,778,078,378 543,807,820 ل الضريبة )الخسارة( قب ربح ال
 633,088,806 58,621,282 58,621,282 - - - لدخل مصروف ضريبة ا

الريع  صروم ضريبة    دات إيرا   علىف 
 (403,884,310) (243,279,670) (243,279,670) - - - القطر   خارج

 221,643,625 33,807,092,315 (5,847,794,678) 37,333,000,795 1,778,078,378 543,807,820 نة السصافي ربح  

       
       معلومات أخرى 

       
 133,511,987,699 294,963,186,924 - 283,914,799,063 8,561,306,183 2,487,081,678 لقطاع ا  موجودات 

 4,773,412,582 6,043,999,379 6,043,999,379 - - - موزعة على القطاعات  موجودات غير 

 138,285,400,281 301,007,186,303 6,043,999,379 283,914,799,063 8,561,306,183 2,487,081,678 ات ع الموجود مجمو

       
       

 111,274,868,932 238,846,160,598 - 41,247,028,556 76,047,855,480 121,551,276,562 ت القطاع وبامطل

 2,072,223,155 3,432,194,188 3,432,194,188 - - - ة على القطاعات عزبات غير مومطلو

 113,347,092,087 242,278,354,786 3,432,194,188 41,247,028,556 76,047,855,480 121,551,276,562 وع المطلوبات مجم

       
 397,045,902 1,152,297,016     سمالية أالمصاريف الر

 368,586,479 405,061,668     ستهالكات اال
 14,246,274 14,452,843     ت االطفاءا
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 )تتمة(  طاعي التحليل الق      37

 
 ألعمال )تتمة( ا ع  قطا 
 

 في ا ر لجغ التوزيع ا   معلومات 
 

 لقطاع الجغرافي:ا لرأسمالية حسب  المجموعة ومصاريفها ا   دات موجو دات و توزيع إيرا  يلي فيما  
 
 

 موع المج  سورية خارج  ورية ل سداخ 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ة ريسوليرة   رية و رة سلي سورية ليرة   ة ليرة سوري ة يسورة  لير رية ة سو لير 

 5,298,061,263 42,863,612,996 2,301,563,003 2,345,911,548 2,996,498,260 40,517,701,448 يالتشغيل إجمالي الدخل

 138,285,400,281 301,007,186,303 65,741,990,241 170,030,982,724 72,543,410,040 130,976,203,579 مجموع الموجودات 

 397,045,902 1,152,297,016 - - 397,045,902 1,152,297,016 ريف رأسماليةمصا

 
 

 س المال رأ   كفاية  38
 

ا يح  التي ى رأسمال مناسب لمواجه عل  لبنك افظ  المخاطر  المختلفة.   ة  المال من خاللر   دى كفاية م مراقبة ميت   تالزم أنشطته    أس 
 لية.قررات بازل الدو ستندة إلى مم ف وال سلي والت نقد  لس ال درة عن مج النسب الصا

ي  تصادية ووصف المخاطر ف الق وف ا الظر  تي تطرأ على ال   التغيرات   ء و ي ضالت عليه ف لية رأسماله ويجري تعدي ك هي دير البنك  ي 
 أنشطته.

 

فظة على ا بالمح سه  تأسي منذ  لبنك  ويلتزم ا   يتعرض لها.   قيد المخاطر التي ع ت وطبيعة و ال مع حجم  الم م حجم رأس  ء ي البنك تال ع يرا 
تخدم رأس  تس   التي و   نية االئتمازات  ترك تعلقة بال م ل ب ا كافة النس   ة رأس المال، كما يراعي ي فا لمتطلبات ك   ى ألدن الت تفوق الحد ا معد 

 لتركزات. ا مي كمؤشر لتلك  المال التنظي 
 

الم  ل ر   اب كفاية ر عند احتسخاط يتم قياس  المال وفقاً  ة والتي ية ذات الصل ر في سو يف  لتسل د وا النق   ارات مجلس تعليمات وقر أس 
األساسي مع   ؤشر الم  سلوب اطر وفقاً أل لمخ ياس هذه ا ق   يتم وبشكل عام  ات ومقررات لجنة بازل،  م لي نها إلى تع و مي مض تستند ف

الن مراعاة تع  قي قليمات مجلس  يتم  ا وفقاً ألو ني إن وجد و للتصنيف االئتما   اً تمان وفق مخاطر االئ اس  د والتسليف، حيث  يل لتثق زان 
وق فتم أخذ  الس ة لمخاطر  بسالن ولة، أما ب مؤونات والضمانات المقب ل ا   لك بعد طرح ذ و ليف  جلس النقد والتس ي تعليمات م ف كورة  لمذ ا 

قياس أخيراً يتم  عليمات المجلس، و ت   إليها في يل المشار  تثق بعد تثقيلها بأوزان ال   ك ة المحمولة وذل لقطع األجنبي التشغيليز ا مراك قيمة  
عموالت ل ا د و من الفوائ   لبنك نوات لصافي إيراد ا س ة  متوسط ثالث   ذ م أخ األساسي حيث يت  سلوب المؤشر قاً أل وف   يلية لتشغ اطر ا المخ 
 .ليمات المجلس لتثقيل المذكورة في تع ن ا أوزااتج ب م تثقيل الن ن ثوم 
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 مة( )تت  كفاية رأس المال    38 

 
 ل:رأس الما   نسبة كفاية   الي كيفية احتساب ت ل الجدول ا يوضح  

 

    

2020 
 

2019 
 

 ليرة سورية  ة ليرة سوري    

        

 24,739,360,568 58,523,153,726   مال األساسي: ال س بنود رأ

     األساسية: ة اصموال الخاأل

 7,362,473,582 8,785,855,506   ب به رأس المال المكتت 

 1,432,376,246 1,432,376,246   وني  ناالحتياطي القا

 602,522,145 602,522,145   ص خا االحتياطي ال

 13,724,791,695 48,266,404,596   رالمحققة رة غيالمدو  األرباح

 1,677,396,626 (493,457,884)  حققة  المكمة تراالم  األرباح (رسائ)الخ

     ينزل منها: 

 (60,199,726) ( 70,546,883)   ة الملموس  وجودات غيرصافي الم

    

 1,569,008,837 3,466,202,967   عد: المساال أس الم بنود ر

 ق مالية تثمارات في أورا االس ن ع غير المحققةرباح صافي األ
 69,373,950 67,565,454   ها% من50م  خصلبيع بعد  ل  فرةمتو 
قعة للتعرضات  ئر االئتمانية المتوخسا لالمكونة لقاء ا ات  المؤون

 1,499,634,887 3,398,637,513  ( ة )*األولى و الثانيالمرحلتين  لمصنفة ضمنا

 26,308,369,405 61,989,356,693   ة(اص األموال الخ يمي )أس المال التنظرمجموع 

      

 119,970,790,950 271,891,001,050   طرا خمرجحة بالم جودات ال مو ال ع مومج 

 881,981,000 1,587,359,000   اطر ة بالمخ وحد المرجح ركز المالي الم حسابات خارج بيان الم

 585,727,603 1,161,483,000   ر السوق مخاط

 2,459,795,283 3,953,997,344   التشغيلية  مخاطرال

  278,593,840,394 123,898,294,836 

 21.23% % 22.25   ل )%( ة رأس الماة كفايبنس 

 99.20% % 99.65 ()%  لكية المى إجمالي حقوق ة رأس المال األساسي إلبنس 

 % 19.97 % 21.01   ي )%( ساس ة رأس المال األ فاية كنسب

 

 
ؤونات تراف بالم ع ال يتم ا   2019  ذار آ   6يخ  تار  ( /ص 183/2النقد والتسليف رقم ) ار مجلس  ر ق   ة من ة الثامن لماد ا  بناًء على  )*(

ال ا  لقاء  ا لمكونة  ال يالئتمان خسائر  للتعرضات  المتوقعة  الم ة  ضمن  األمصنفة  األ و رحلتين  ضمن  والثانية  ال موا لى  خاصة ل 
 اطر خ م م ل رصيد حساب االحتياطي العا  إليها اً اف ل مض ه األموا ن هذ المعترف بها ضم المؤونات  ة م ي أال تتجاوز ق على المساندة  

 ئتمان.  خاطر اال رجحة بم الموجودات الم   % من 1.25ا نسبته  م ،  )حال وجوده( يل  مو الت 
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 )تتمة(  ية رأس المال كفا    38

 

بنوك  ل ل   لمال ية رأس ا كفا   أال تتدنى نسبة  يجب   2007 ي نا الث  كانون   24في   الصادر  253رقم  ليف  لتس مجلس النقد وا  قرار  ب حس 

والتي تستخدم   ية ناالئتما تركزات  ب المتعلقة بال فة النس كا   لبنك ا   ي اع %، كما ير 8  سبة ن  ة عن وري سل ة ا املة في الجمهورية العربي الع 

 التركزات.  كمؤشر لتلك مال التنظيمي  رأس ال 

 

ن قرار  لثامنة م ا ة  لماد تعديل ا   تضمن والذي    4201باط  ش   26اريخ  ت   4/م ن / ب 1088رقم  لنقد والتسليف  لس ا مج   صدر قرار 
طع البنيوي غير ق مركز ال تقييم    ات ق م إدراج فرو بحيث يت  2008باط  ش   4تاريخ    1ب   / ن    م   /  362م  ق ر يف  مجلس النقد والتسل

/ م 253ليف  نقد والتس ل ا   ات قرار مجلس تطلب أس المال وفق م ية ر كفا اسية ألغراض احتساب  س الخاصة األ ضمن األموال    المحققة 
 .2013  ول أل ون ا كان   31خ  البيانات الموقوفة بتاري  بتداء من ا ك  وذل   2007عام ل   4ب ن /  

 
 

 جودات والمطلوباتت المو ل استحقاقا ي ل تح  39
 
 

 موع المج ر من سنة أكث لغاية سنة    2020ول األ كانون  31

 ة ليرة سوري  ية ليرة سور سورية   يرةل 

    الموجودات 

 99,799,327,122 9,903,155,542 89,896,171,580 ة المركزيى مصرف سوري د صدة ل ر نقد و أ

 146,707,653,396 - 146,707,653,396 ف رصالما لدى  أرصدة

 30,632,992,658 9,607,382,597 21,025,610,061 مصارف ايداعات لدى ال

 6,174,770 - 6,174,770 ن الدخل لعادلة من خالل بياة ا بالقيم دات مالية وجو م

 11,031,838,581 5,094,815,354 5,937,023,227 في( الصاة )بمانية مباشرتسهيالت ائت

 - - - أة طفلتكلفة الم با ةيدات مالو وجم
الدخل   اللالعادلة من خ بالقيمة ة موجودات مالي
 185,130,908 185,130,908 - الشامل اآلخر 

 5,093,463,939 5,093,463,939 - موجودات ثابتة 

 70,546,883 70,546,883 - ملموسة   رموجودات غي

 31,670,670 31,670,670 - ألصول ا م حق استخدا

 204,559,290 204,559,290 - لة مؤج ضريبية   تاودوجم

 2,172,834,900 12,824,000 2,160,010,900 موجودات اخرى
          صرف سوريةمدة لدى م ج لم الوديعة ا 

 5,070,993,186 5,070,993,186 - المركزي

 301,007,186,303 35,274,542,369 265,732,643,934 جودات لي المو اجما

    
    ات طلوبم ال

 38,186,010,237 - 38,186,010,237 نوك ئع بودا

 189,422,115,814 16,270,000 189,405,845,814 الء ودائع العم

 5,315,801,429 - 5,315,801,429 ة مينات نقديتأ

 4,863,017,763 - 4,863,017,763 وعة متنمخصصات 

 26,681,642 26,681,642 - يجار اإل قودات عالتزام

 73,643,798 73,643,798 - مخصص ضريبة الدخل 

 4,391,084,103 264,850 4,390,819,253 رىمطلوبات أخ 

 242,278,354,786 116,860,290 242,161,494,496 اجمالي المطلوبات 

 58,728,831,517 35,157,682,079 23,571,149,438 الصافي 
    

 
 
 
 
 
 
 



 ة( عام لةركة مساهمة مغف)ش جرة والمهريوس كبن

 المالية الموحدة ول البيانات يضاحات حإ
 2020 األولكانون  31

88 

 

 )تتمة(  ت وبا ات الموجودات والمطل ل استحقاق تحلي  39
 

 موع جلما ثر من سنة أك لغاية سنة  2019ن األول وكان 31

 ورية ليرة س سورية ليرة  ة ة سوري لير 

    الموجودات 

 39,983,747,626 4,965,482,194 35,018,265,432 سورية المركزيرف صلدى م صدةد و أرنق

 42,196,366,207 - 42,196,366,207 مصارف ال أرصدة لدى

 29,003,695,301 - 29,003,695,301 صارف لمت لدى اداعااي

 4,632,082 - 4,632,082 ان الدخل خالل بيلة من يمة العادقالب موجودات مالية

 14,966,208,532 3,879,744,018 11,086,464,514 رة )بالصافي( مباشنية ما تتسهيالت ائ
 3,874,997,259 - 3,874,997,259 طفأة المفة  ية بالتكلل ات ماموجود
خالل الدخل   منالعادلة  بالقيمة ات ماليةموجود
 188,747,900 188,747,900 - اآلخر الشامل 

 4,322,215,310 4,322,215,310 - تة موجودات ثاب

 60,199,726 60,199,726 - غير ملموسة  وداتموج
 78,473,082 78,473,082 - حق استخدام األصول 

 72,294,210 72,294,210 - ؤجلة ضريبية مدات  وجوم
 1,473,698,313 11,707,245 1,461,991,068 موجودات اخرى 

          سورية دى مصرفجمدة لوديعة الملا
 2,060,124,733 2,060,124,733 - المركزي

 138,285,400,281 15,638,988,418 122,646,411,863 موجودات لاجمالي ا

    
    المطلوبات 

 15,058,342,650 - 15,058,342,650 ك ائع بنوود

 91,196,126,643 20,030,491 91,176,096,152 ء ودائع العمال
 2,574,655,140 8,749,000 2,565,906,140 دية نات نقتأمي

 1,622,529,582 - 1,622,529,582 متنوعة مخصصات 

 45,179,228 45,179,228 - رمات عقود اإليجاالتزا

 2,850,258,844 365,983 2,849,892,861 رى خت أوبامطل

 113,347,092,087 74,324,702 113,272,767,385 ات اجمالي المطلوب

 24,938,308,194 15,564,663,716 9,373,644,478 ي فالصا

 
 لتزامات محتملة  وا ت  رتباطا ا       40
 

 (وحد لم لمالي ا ز ا ك بيان المر   ج )خار   ائتمانية مات  لتزا ا رتباطات و ا       40.1
 

  

2020 
   

2019 
 

 ورية ليرة س   ية ليرة سور  

        
 4,684,948,481  10,041,620,314 االت: فك
     
 865,550,715  1,242,359,480   عدف -
 3,672,650,018  8,353,051,834 حسن تنفيذ  -
 146,747,748  446,209,000 أخرى    -
     

 4,836,035,943  10,802,180,540 لة  ستغم شرة غيرمبا ت ائتمانيةسقوف تسهيال
 353,038,597  792,808,922 غير مستغلة ير مباشرة غ مانية سهيالت ائتسقوف ت 

      

  21,636,609,776   9,874,023,021 
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 )تتمة( امات محتملة  التز اطات و ب ت ار      40

 
 ئية  القضا  ىالدعاو40.2   

 
ل  عامل مع مثتشأت للإجراءات أنعة سياسات و لدى المجمو   صرفي. مالقطاع ال في    ائعش  التقاضي بر  تاألعمال يع  نظرا لطبيعة

كن تقدير  ة يملخسار  عقالقضائية وإذا وجد تو   دعاوىال  حول وضعية  فنستشارة  ابطلب    المجموعة  ومتق القضائية.    دعاوىهذه ال
 لي.الما  اعلى مركزهئية قضاال دعاوىلة ليثار السلبآلت الالزمة لتعكس اجموعة بالتعديالقوم المقيمتها، ت
لن يكون  ه رة أندااإلتعتقد  ،انوني قستشار المالن السنة، وبناء على مشورة مفي نهاية  ةة عالققضائي  عاوىدجموعة عدة لدى الم
   الي.زها المئج المجموعة أو مركنتا ري على هو أي أثر ج دعاوىلهذه ال

 
 صصات الضريبةمخ    40.3

 
اإل  كما في  قا19  ضاحيذكر  بالبم  ،  الب نك  وت انات  يتقديم  الضريبم تسديد مخصالضريبية  الاة حسب  صات  محددة عن  لتواريخ 

ناًء  تقد إدارة البنك، ب. تعلماليةا  نوات قيد المراجعة لدى الدوائرهذه السة لبيت الضريالبياناما زالت    2019إلى    2016أعوام  
أي وليس لها    تكون جوهريةبية سوف لن  الضري  للبيانات   اليةالمر  الدوائ  جعةااتجة عن مرنة، أن الفروقات الى الخبرة السابقعل
 مال.ع تائج األنو أ ى البيانات المالية للبنكر جوهري عليتأث
 

 عة  ح الموز ربا أل ا      41

 

العام الهيئة  اجتماع  ال  ة خالل  بتاريخ عاديغير  للمساهمين  اقترح م2020ز  تمو   26  ة  ا،  اإلدارة على  العاملجلس  بنك  لل  ة هيئة 
  زيادة علىلا  ذهوزيع األسهم الناجمة عن هالمال، وت  سى رأة للتوزيع إلاألرباح المدورة القابلمال عن طريق ضم س الرأ  زيادة
 مال البنك بمبلغ ادة رأسرية المركزي على زيف سو قة مصرفاحصل البنك على مو   2020آب    18خ  وبتاري  اً،انهمين مجاالمس

الزيادة  ه بعمالليصبح رأسية  رليرة سو   1,440,000,000وقدره   الكليرة سورية وذ  8,640,000,000د  تاب لك بموجب 
  ر اخلية وحماية المستهلك على قراارة الدلتجا ة وزارةقمصاد البنك على  صلح 2020أيلول  13ص وبتاريخ /4435/16قم ر

المالية وذلك    سواق األاألوراق و ئة  يى موافقة هل، كما حصل البنك ع 2389ب قرار رقم  ال بموجامة بزيادة رأس المالع  الهيئة
يخ تارب  ة تملكه بسب نسهمين كل ح امسالزيع األسهم المجانية على  وتم تو   2020لول  أي  21بتاريخ  /م  107موجب القرار رقم  ب

 . 2020رين األول تش 5
 

 19  –فيد  ات الناتجة عن كو االعتبار      42
 

انتشار جائحة كوف األ  في   19  –يد  أدى  التجاريةمع تعطيل  ال واألنشطة    ال  الصعيد  مما أدى االقتصادية على  والعالمي  محلي 
ادي ويشمل قتصد االو مدة الركلحدوث حاالت عدم تيقن في البيئة االقتصادية العالمية، وترتبط حالة عدم التيقن في تقدير مدى و 

إدارة السيولة. وفي  المتعلقة بتحديات  د الع االية وتصمللموجودات اال وتدهور نوعية االئتمان لوق رأس المس  في قلبات  ذلك ت
ا قامهذا  بعددلصدد  المجموعة  انقطاع   ت  دون  الخدمات  تقديم  إلى  باإلضافة  البشري  رأسمالها  لضمان حماية  المبادرات  من 

ف يفيولة وتخسلكافية من الصارمة للحفاظ على مستويات  حترازية ااالت  ممارساى ذلك، اتبعت الة علعالو و مالئها.  لقاعدة ع 
ع   تأثيرات ال موجودات  المحتملة  ترالمجموعةلى  إدارة  .  على   المجموعةاقب  وتأثيرها  الجائحة  هذه  تطورات  نشطة  بصورة 

وما إلى ذلك. وبهذا بالتزامات  ة  بطالمرت  لمتوقعة والعقودية اتمان ئسائر االعملياتها، مثل الخسائر المحتملة على اإليرادات والخ
مستحقة على عدد من العمالء كجزء من  يل األقساط الرف سورية المركزي بتأجتعليمات مص  ى اًء علنبجموعة  ت المامالشأن ق

 دعمها للعمالء المتأثرين.
 

 أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم القطع المخصص لزيادة مركز القطع البنيوي      43
 

ق النقد  رصدر  المصارف    31/12/2020م.ن( تاريخ  /561والتسليف رقم )ار مجلس  التي يتوجب على  والذي حدد األسس 
اتب الالخاصة  بزيادة راس  القيام  والمتضمنة اعها عند  المقيمين  المساهمين غير  فيما يخص حصة  أسهم منحة  مال عن طريق 

منه   الرابعة  للم"المادة  بطلبات  يمكن  التقدم  مركصارف  اتكوين  الناظمةز  بالقرارات  المحددة  الضوابط  وفق  البنيوي  ،  لقطع 
الحصول   بعد  المركز  هذا  تكوين  يتم  من بحيث  )أو  والتسليف  النقد  مجلس  موافقة  الموافقة    على  بهذه  يحدد  حيث  يفوضه(، 

 . ام ذلك"مراحل تكوين المركز البنيوي )بالتنسيق مع المصرف المعني( والفترة المحددة إلتم
مراسل متم  على  ة  الحصول  طلب  بخصوص  المركزي  سورية  مقابل موافقات  الصرف  بنيوي  قطع  مركز  لتكوين  الالزمة 

عن مجلس النقد صدر  صلة على رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة وسيتم االلتزام بكافة الضوابط التي ستالزيادات الحا
الخصوص السيما تصفية   بهذا  احتجازها  والتسليف  تم  مبالغ  المبلغ    غراضأل أية  تتجاوز  والتي  البنيوي  القطع  مركز  تكوين 

 . الموافق عليه أصوالً 


