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معلومات عامة

مت أتسيس مصرف فرنسبنك سورية عاعاععامة سورية روجم قانون املصارف رق  28لعاا  2001وهو شركة مسامهة سورية مسجلة ف السجل التجاري
ت الرق  15413اتريـص  13متوز  2008وف سجل املصارف ت الرق 18ع
أتسس املصرف برأس مال مقدارل  1.750.000.000لرية سورية موزا على  3.500.000سه امسي بقيمة  500لرية سورية للسه الواحد ،مرخا له
ومدفوا ابلخماملع
مت إدراج أسه املصرف ف سوق دمشق لإلوراق املالية بتاريص  5كانون الثان 2011ع
يقع املركز الرئيسي وفق السجل التجاري للمصرف ف أبو رمانة شارا املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي ،دمشق – سورية ،بينما يقع املركز الرئيسي
وفق سجل املصارف ف شارا بغداد مقابل معهد الشهيد ابسل حافظ األسد العقار رق  1136/9ساروجة ،وجاري العمل على التوفيق ف عنوان املركز
الرئيسي للمصرف بني السجل التجاري وسجل املصارفع
ابشر املصرف أعماله املصرفية ف  15كانون الثان 2009ع يقوا املصرف بخمافة اخلدمات املصرفية من خنيل مركزل الرئيسي وفروعه األحد عشر ف دمشق
(أبو رمانة ،شارا بغداد ،املنطقة احلرة ،الغسان) ،وحلم (العزيزية ،امللك فيصل) ،محا (شارا هاش األاتسي) ،طرطوس (شارا الثورة) والنيذقية (شارا
الخمورنيش الغريب) وريف دمشق (السيدة زينم ،جرماان) حيث مت افتتا فرا الغسان ف  7متوز  2019وقد مت إغنيق كنيً من فرا ريف دمشق (السيدة
زينم) ومحا (شارا هاش األاتسي) بشخمل م قتع
تتلك مصرف فرنسبنك عاعلع لبنان حالياً نسبة  %55.66من رأمسال املصرفع
كما وافق جملس املفوضني روجم القرار رق /69ا املنعقد بتاريص  13حزيران  2011على قياا مصرف فرنسبنك سورية صدار وطر 7.000.000
سه بقيمة امسية تبلغ  500لرية سورية للسه الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  3.500.000.000لرية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرفع
بتاريص  24كانون الثان  2017أمت فرنسبنك سورية عملية زايدة رأس املال ليصبح  5.250.000.000لرية سوريةع
إن أسه فرنسبنك سورية مدرجة ف سوق دمشق لإلوراق املالية ،وقد بلغ سعر اىغنيق ف السوق  703.15لرية سورية كما ف  31كانون األول 2021ع
وافق جملس اىدارة ف جلسنه املنعقدة بتاريص  31آذار  2022على البياانت املالية للسنة املنتهية ف  31كانون األول  2021وذلك بناءً على اقرتا جلنة
التدقيق ف اترخيهع
-2

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

أع معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية
مت إ تباا املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون الثان  2021ف
إعداد القوائ املالية للمصرف ،واليت مل ت ر بشخمل جوهري على املبالغ واىفصاحات الواردة ف القوائ املالية للسنة أو السنوات السابقة ،علماً أبنه قد
يخمون هلا أت ري على املعاجلـة احملاسبيـة للمعامنيت والرتتيبات املستقبليةع
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إصني معيار سعر الفائدة املعياري:
ف السنة السابقة ،طبق املصرف تعدينيت املرحلة األوىل ىصني معيار سعر الفائدة (تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية ( )9ومعيار احملاسبة
الدول ( )39واملعيار الدول للتقارير املالية ( ))7ع تعاجل هتل التعدينيت متطلبات حماسبة التحوط احملددة للسما رواصلة حماسبة التحوط للتحوطات
امل تد رة خنيل فرتة عدا التيقن السابقة يت تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة ىصني معيار معدل الفائدةع
طبق املصرف ف السنة احلالية تعدينيت املرحلة الثانية ىصني معيار سعر الفائدة (تعدينيت على املعايري الدولية للتقارير املالية ( )9ومعيار احملاسبة
الدول ( )39واملعيار الدول للتقارير املالية ( )7واملعيار الدول للتقارير املالية ( )4واملعيار الدول للتقارير املالية ()16ع إن تطبيق هتل التعدينيت تخمن
املصرف من عخمس آاثر اانتقال من سعر ااقرتاض بني البنوا ( )IBORألسعار الفائدة املعيارية البديلة (يشار إليها أيضا ابس " املعدات اخلالية من
املياطر ( )" )RFRدون التسبم ف أت ريات حماسبية ا توفر معلومات مفيدة ملستيدمي القوائ املاليةع
تقدا التعدينيت أيضا متطلبات إفصا جديدة على املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )7لعنيقات التحوط اليت ختضع لنيستثناءات اليت أدخلتها
التعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية ()9ع
تتطلم التعدينيت أن تقوا املنشدة اباعرتاف ابلتغري ف أساس ديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات أو املطلوابت املالية والتي يتطلبه إصني
معيار معدل الفائدة عن طريق ديث معدل الفائدة الفعلي للموجودات أو املطلوابت املاليةع ابىضافة إىل ذلك ،فإنه يوفر استثناءات حمددة ملتطلبات
حماسبة التحوط.
قاا املصرف جراء دراسة أولية فيما يتعلق ابلتعرض للتدفقات النقدية و وطات القيمة العادلة واملوجودات واملطلوابت املالية غري املشتقة املتعلقة
ابلفائدة القياسية بني البنوا واليت تستحق بعد عاا  2021وتبني أنه ا يوجد أ ر جوهري ىصني سعر الفائدة على نتائج املصرف.

امتيازات اىجيار املتعلقة بخموفيد  19ملا بعد  30حزيران - ۲۰۲۱تعديل على املعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق :16
ف العاا السابق ،اعتمد املصرف امتيازات ااجيار املتعلقة بخموفيد ( 19تعديل على املعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق  )16اليت قدمت إعفاء عملياً
للمستدجرين ف احملاسبة عن امتيازات اىجيار اليت حد ت كنتيجة مباشرة لخموفيد  ،19من خنيل تقدمي وسيلة عملية للمعايري الدولية ىعداد التقارير
املالية 16ع كانت هتل الوسيلة العملية متاحة امتيازات اىجيار حبيث أن أي أ ر ختفيض ف مدفوعات اىجيار بشدهنا ي ر ف املدفوعات املستحقة أصني
ف  30حزيران  2021أو قبل ذلك التاريصع
ف آذار  ،2021أصدر جملس املعايري امتيازات اىجيار ذات الصلة بخموفيد  19ملا بعد  30حزيران ( ۲۰۲۱تعديل على املعيار الدول ىعداد التقارير
املالية رق  )16التي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق ختفيض مدفوعات اىجيار املستحقة أصني ف أو قبل  ۳۰حزيران ۲۰۲۲ع
تسمح الوسيلة العملية للمستدجر ابختيار عدا تقيي ما إذا كان امتياز اىجيار املتعلق بخموفيد  19يعد تعديني لعقد اىجيارع جيم على املستدجر التي
يقوا هبتا ااختيار احتساب أي تغيري ف مدفوعات اىجيار الناتج عن امتياز اىجيار املتعلق بخموفيد  19والتي يطبق املعيار الدول ىعداد التقارير املالية
رق  16كما لو أن التغيري مل يخمن تعديني لعقد اىجيارع
نطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اىجيار اليت دث كنتيجة مباشرة لخموفيد  19وفقط إذا مت استيفاء مجيع الشروط التالية:
• ي دي التغيري ف مدفوعات اىجيار إىل تعديل املقابل لعقد اىجيار التي يخمون إىل حد كبري نفس أو أقل من مقابل عقد اىجيار التي يسبق
التغيري مباشرة

• أي ختفيض ف مدفوعات اىجيار ي ر فقط على املدفوعات املستحقة أصني ف أو قبل  30حزيران ( ۲۰۲۲امتياز اىجيار يفي هبتا الشرط إذا
أدى إىل ختفيض مدفوعات اىجيار ف أو قبل  30حزيران  ۲۰۲۲وزايدة مدفوعات اىجيار اليت متتد إىل ما بعد  ۳۰حزيران )۲۰۲۲ع
• ا يوجد تغيري جوهري على شروط وأحخماا عقد اىجيار

مل يخمن هنالك أي أت ري جوهري على اىفصاحات أو على املبالغ املدرجة ف هتل القوائ املالية حيث مل يخمن لدى املصرف أي عقود إجيار متد رة
ابلتعديل
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بع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل يطبق املصرف املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدانل الصادرة ،لخمن غري سارية املفعول بعد ،كما بتاريص القوائ املالية وتفاصيلها كما
يلي:
للفرتات املفعول سارية
املعايري اجلديدة واملع ّدلة
السنوية اليت تبدأ ف أو بعد
املعيار الدول للتقارير املالية ( )17عقود التدمني (را ف ذلك تعدينيت حزيران  20۲۰على املعيار الدول يت تطبيق التعدينيت أب ر رجعي للفرتات
السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون
للتقارير املالية ())17
الثان  ،2023ما مل يخمن ذلك غري
حيدد املعيار الدول للتقارير املالية ( )17مبادئ ااعرتاف بعقود التدمني وقياسها وعرضها واىفصا عنها
عملي ،وف هتل احلالة يت تطبيق هنج
وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية ( )4عقود التدمنيع
األ ر الرجعي املعدل أو هنج القيمة العادلة
يستعرض املعيار الدول للتقارير املالية ( )17منوذجا عاماً ،يت تعديله لعقود التدمني مع ميزات املشاركة
املباشرة ،املوصوف على أنه هنج الرسوا املتغريةع يت تبسيط النموذج العاا إذا مت استيفاء معايري معينة عن
طريق قياس االتزاا ابلتغطية املتبقية ابستيداا هنج ختصيا األقساطع
يستيدا النموذج العاا اافرتاضات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعدا التدكد من التدفقات النقدية
املستقبلية ويقيس بشخمل صريح تخملفة عدا التدكدع أيخت ف ااعتبار أسعار الفائدة ف السوق وأت ري
خيارات وضماانت حاملي الواثئقع
ف حزيران  ،۲۰۲۰أصدر اجمللس تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية ( )17ملعاجلة املياوف
و دايت التنفيت اليت مت ديدها بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية ()17ع ت جل التعدينيت اتريص
التطبيق األول للمعيار الدول للتقارير املالية رق (( )۱۷متضمنا التعدينيت) إىل فرتات إعداد التقارير
السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون الثان 2023ع وف الوقت نفسه ،أصدر اجمللس متديدا لإلعفاء
امل قت من تطبيق املعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق (( )۹تعدينيت على املعايري الدولية ىعداد
التقارير املالية ( ))4اليت متدد اتريص انتهاء اىعفاء الثابت وامل قت من تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية
رق ( )9ف املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )4إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون
الثان ۲۰۲۳ع
لغرض متطلبات اانتقال ،يخمون اتريص التطبيق األول هو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق فيها
املنشدة املعيار للمرة األوىل ،ويخمون اتريص اانتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريص التطبيق األولع
تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )10ومعيار احملاسبة الدول رق ( :)۲۸بيع أو مشاركة
املوجودات بني مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرتاع
إن التعدينيت اليت أجريت على املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )10وعلى معيار احملاسبة الدول رق
( )۲۸تعاجل احلاات اليت يخمون فيها بيع أو مسامهة أبصول بني املستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه
املشرتاع تنا التعدينيت ديداً على أن األراب أو اخلسائر الناجتة عن فقدان السيطرة على الشركة
التابعة اليت ا تنطوي على نشاط جتاري ف معاملة مع شركة زميلة أول مشروا مشرتا واليت يت معاجلتها
حماسبيا ابستيداا طريقة حقوق امللخمية ،يت ااعرتاف هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األا فقط ف
- 14 -

مل حيدد اتريص السراين نسمح ابلتطبيق
املبخمر

حدود حصا املستثمرين من غري ذوي العنيقة ف تلك الشركة الزميلة أو املشروا املشرتاع وابملثل ،فإن
األراب واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس ااستثمارات احملتفظ هبا ف أي شركة اتبعة سابقة (واليت أصبحت
شركة زميلة أو مشروا مشرتا يت احملاسبة عنها ابستيداا طريقة حقوق امللخمية) يت ااعرتاف هبا ضمن
ربح أو خسارة الشركة األا السابقة فقط ف حدود حصا املستثمرين من غري ذوي العنيقة ف الشركة
الزميلة اجلديدة أو املشروا املشرتا اجلديدع
تطبق التعدينيت أب ر رجعي على الفرتات
تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رق (- )1تصنيف االتزامات كمتداولة أو غري متداولة
إن التعدينيت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدول رق ( )۱ت ر فقط على عرض االتزامات ف قائمة السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون
الثان  ،2023مع السما ابلتطبيق
املركز املال كمتداولة أو غري متداولة وليس على قيمة أو توقيت ااعرتاف أبي أصل أو التزاا أو إيرادات
املبخمر
أو مصاريف ،أو املعلومات اليت مت اىفصا عنها حول تلك البنودع توضح التعدينيت أن تصنيف
االتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة ف هناية فرتة التقرير ،و دد أن التصنيف
ا يتد ر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشدة ستمارس حقها ف أتجيل تسوية االتزاا ،كما توضح أن
احلقوق تعد قائمة إذا مت االتزاا ابلتعهدات ف هناية فرتة التقرير ،وتقدا تعريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا
تشري إىل ويل النقد أو أدوات حقوق امللخمية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطرف املقابلع
تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية رق (- )۳مرجع ىطار املفاهي
ُ ّدث التعدينيت املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )۳حبيث يشري إىل اىطار املفاهيمي لسنة 2018
بداً من إطار سنة 1989ع كما أهنا تضيف إىل املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )۳متطلباً يتعلق
ابالتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدول رق ( ،)37وهو تطبق املنشدة املستحوذة معيار
احملاسبة الدول رق ( )37لتحديد ما إذا كان هناا التزاا قائ ف اتريص ااستحواذ نتيجة ألحداث سابقةع
ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن نطاق تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رق ( :)21الرسوا،
تطبق أول كانون الثان املنشدة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رق ( )21لتحديد
ما إذا كان احلدث امللزا يسمح ابلتطبيق املبخمر إذا التي نتج عنه التزاا بسداد الضريبة قد وقع حبلول
اتريص ااستحواذع

تسري التعدينيت اليت أجريت على
عمليات اندماج األعمال اليت يخمون هلا
اتريص استحواذ ف أو بعد بداية الفرتة
السنوية األوىل اليت تبدأ ف أو بعد أول
كانون الثان 2022ع يسمح ابلتطبيق
املبخمر إذا طبقت املنشدة كافة املراجع
األخرى احملد ة

وأخرياً ،تضيف التعدينيت بياانً صرحياً أبن املنشاة املستحوذة ا تعرتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ
عليها ف اندماج األعمالع
تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رق ( )16املمتلخمات واآلات واملعدات -املتحصنيت قبل
ااستيداا املقصودع
ا تسمح التعدينيت الص أي عائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح هتا األصل
متاحا لنيستيداا من تخملفة أي بند من بنود املمتلخمات واآلات واملعدات ،أي العائدات احملققة أ ناء
إحضار األصل إىل املوقع واحلالة التشغيلية النيزمة له ىجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اىدارةع
وابلتال ،تعرتف املنشدة بعائدات تلك املبيعات إىل جانم التخماليف ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارةع
وتقيس املنشدة تخملفة هتل البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدول رق (" )2امليزون“ع توضح التعدينيت أيضا
معىن " اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشخمل سلي “ع وحيدد معيار احملاسبة الدول ( )16ذلك على أنه
تقيي ملا إذا كان األداء القي واملادي لإلصل تخمن استيدامه ف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو
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أتجريها لآلخرين أو ألغراض إدارية وإذا مل يت عرضها بشخمل منفصل ف قائمة الدخل الشامل ،ينبغي أن
تفصح القوائ املالية عن قيمة العائدات والتخملفة املدرجة ف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق ببنود منتجة
وليست إحدى خرجات األنشطة ااعتيادية للمنشدة ،وأي بند (بنود) يتضمن تلك العائدات والتخملفة
ف قائمة الدخل الشاملع تطبق التعدينيت أب ر رجعي ،ولخمن فقط على بنود املمتلخمات واآلات واملعدات
اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية النيزمة هلا ىجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اىدارة ف
أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة ف القوائ املالية اليت تطبق فيها املنشدة التعدينيت للمرة األوىلع
ينبغي على املنشاة ااعرتاف ابأل ر الرتاكمي للتطبيق األول للتعدينيت كتعديل على الرصيد اافتتاحي
لإلراب املدورة (أو أي بند آخر من بنود حقوق امللخمية ،كما هو منيئ ) ف بداية تلك الفرتة األوىل
املعروضةع
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رق - 37العقود املثقلة
-تخملفة الوفاء ابلعقد

أول كانون الثان  ،۲۰۲۲مع السما
ابلتطبيق املبخمر

تنا التعدينيت أن "تخملفة الوفاء" ابلعقد تشمل "التخماليف اليت تتعلق مباشرة ابلعقد"ع تتخمون التخماليف
املتعلقة مباشرة ابلعقد من التخماليف اىضافية للوفاء هبتا العقد (على سبيل املثال العمالة املباشرة أو املواد
املباشرة) وتوزيع التخماليف األخرى اليت تتعلق مباشرة بتنفيت العقد (على سبيل املثال توزيع مصاريف
ااستهنيا ألحد بنود املمتلخمات واآلات واملعدات املستيدمة ف الوفاء ابلعقد)ع تطبق التعدينيت على
العقود اليت مل تف املنشدة فيها بخمافة التزاماهتا كما ف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشدة
التعدينيت للمرة األوىلع ا يت تعديل أرقاا املقارنة ،وبدا من ذلك ،يتعني على املنشدة ااعرتاف ابأل ر
الرتاكمي لتطبيق التعدينيت مبدئياً كتعديل للرصيد اافتتاحي لإلراب املدورة أو أي بند آخر من بنود
حقوق امللخمية ،كما هو منيئ  ،ف اتريص التطبيق األولع
التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  ۲۰۲۰-۲۰۱۸املعيار الدول للتقارير املالية رق ()1
تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرةيقدا التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األا فيما يتعلق
ابحملاسبة عن فروق الرتمجة املرتاكمةع نتيجة هلتا التعديل ،تخمن اآلن للشركة التابعة اليت تستيدا اىعفاء
املنصوص عليه ف الفقرة (دع  16أ) ضمن املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )1أن ختتار أيضا قياس،
فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات األجنبية ابلقيمة الدفرتية اليت سيت إدراجها ف القوائ املالية للشركة
األا ،بناء على اتريص انتقال الشركة األا إىل تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ،إذا مل يت إجراء تعدينيت
على إجراءات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماج األعمال اليت استحوذت الشركة األا من خنيهلا على
الشركة التابعةع يتا للشركة الزميلة أو املشروا املشرتا خيار دا ل اباستفادة من اىعفاء املنصوص عليه
ف الفقرة (دع  16أ)ع
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املعيار الدول للتقارير املالية رق ( :)9األدوات املالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار ( )%10لتحديد ما إذا كان ينبغي عدا ااعرتاف ابالتزاا املال أو
الرسوا املدفوعة أو املستلمة سواء من املنشدة (املقرتض) واملقرض ،را ف ذلك الرسوا املدفوعة أو املستلمة
سواء من املنشدة أو املقرتض نيابة عن الغريع يطبق التعديل أب ر مستقبلي على التعدينيت واملبادات اليت
دث ف أو بعد التاريص التي تطبق فيه املنشدة التعديل للمرة األوىلع
املعيار الدول للتقارير املالية رق  :16عقود اىجيار

أول كانون الثان  ،۲۰۲۲مع السما
ابلتطبيق املبخمر

ا يوجد اتريص سراين حمدد

يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض مستدجرةع
معيار احملاسبة الدول رق - 41الزراعة
يلغي التعديل متطلم معيار احملاسبة الدول رق ( )41للمنشآت استبعاد التدفقات النقدية للضرائم
عند قياس القيمة العادلةع يعمل هتا على مواءمة قياس القيمة العادلة ف معيار احملاسبة الدول ( )41مع
متطلبات املعيار الدول للتقارير املالية رق ( ،)۱۳قياس القيمة العادلة ،استيداا التدفقات النقدية
املنسقة داخليا ومعدات اخلص ومتخمني املع ّدين من ديد ما إذا كانوا سيستيدمون التدفقات النقدية
ومعدات اخلص قبل خص الضرائم أو بعد الضريبة ومعدات اخلص ألفضل سعر عادل لقياس القيمةع
يت تطبيق التعديل أب ر مستقبلي ،أي لقياس القيمة العادلة ف أو بعد التاريص التي تقوا فيه املنشدة بتطبيق
التعديلع
تعدينيت على معيار احملاسبة الدول ( ) 1عرض القوائ املالية وبيان املمارسة للمعايري الدولية ىعداد
التقارير املالية ( )2إصدار األحخماا النسبية -اىفصا عن السياسات احملاسبية

أول كانون الثان  ،2022مع السما
ابلتطبيق املبخمر

أول كانون الثان  ،۲۰۲۳مع السما
ابلتطبيق املبخمر ويت تطبيقه أب ر رجعيع

تغري التعدينيت متطلبات معيار احملاسبة الدول ( )۱فيما يتعلق ابىفصا عن السياسات احملاسبيةع
ا توي تعدينيت بيان املمارسة ()2
تستبدل التعدينيت مصطلح " معلومات السياسة احملاسبية اجلوهرية "رصطلح" السياسات احملاسبية
على املعايري الدولية ىعداد التقارير املالية
اهلامة“ع تعترب معلومات السياسة احملاسبية مهمة إذا كان ،عند النظر إليها جنبا إىل جنم املعلومات
على اتريص سراين أو متطلبات انتقاليةع
األخرى املدرجة ف القوائ املالية للمنشدة من املتوقع بشخمل معقول أن ت ر على القرارات اليت يتيتها
املستيدمون األساسيون للقوائ املالية لإلغراض العامة على أساس تلك القوائ املاليةع
كما مت تعديل الفقرات الداعمة ف معيار احملاسبة الدول رق ( )1لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية
" اليت تتعلق ابملعامنيت غري املادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري مهمة وا يلزا اىفصا عنهاع
قد تخمون معلومات السياسة احملاسبية جوهرية بسبم طبيعة املعامنيت ذات الصلة أو األحداث أو
الظروف األخرى ،حى لو كانت املبالغ غري جوهريةع ومع ذلك ،ليست كل معلومات السياسة احملاسبية
املتعلقة ابملعامنيت املادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي جوهرية حبد ذاهتاع وضع جملس املعايري
أيضا إرشادات وأمثلة لشر وإ بات تطبيق "عملية األمهية النسبية املخمونة من أربع خطوات" املوضحة ف
بيان املمارسة ( )۲اخلاص ابملعايري الدولية ىعداد التقارير املالية.
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تعدينيت على معيار احملاسبة الدول (- )8السياسات احملاسبية ،والتغيريات ف التقديرات احملاسبية
واألخطاء -تعريف التقديرات احملاسبية

أول كانون الثان  ،2023مع السما
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تستبدل التعدينيت تعريف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيري ف التقديرات احملاسبيةع روجم التعريف
اجلديد ،فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية ف القوائ املالية اليت ختضع لعدا التدكد من القياس"ع
مت حتف تعريف التغيري ف التقديرات احملاسبيةع ومع ذلك ،احتفظ اجمللس رفهوا التغيريات ف التقديرات
احملاسبية ف املعيار مع التوضيحات التالية:
•

ا يعترب التغيري ف التقدير احملاسيب الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاً خلطدع

•

إن أت ريات التغيري ف أحد املدخنيت أو أسلوب القياس املستيدا لتطوير التقدير احملاسيب هي
تغيريات ف التقديرات احملاسبية إذا مل تخمن انجتة عن تصحيح أخطاء الفرتة السابقةع

• أضاف اجمللس مثالني ( 4و )5إىل اىرشادات اخلاصة بتنفيت معيار احملاسبة الدول ( ،)8املصاحم
للمعيارع حتف اجمللس مثااً واحداً (مثال  )3ألنه قد يسبم ارتباكا ف ضوء التعدينيتع
تعدينيت على معيار احملاسبة الدول ( )12الضرائم -الضرائم امل جلة املتعلقة ابألصول واالتزامات
الناشئة عن معاملة واحدة
تقدا التعدينيت استثناء آخر من اىعفاء من ااعرتاف األولع روجم التعدينيت ،ا تطبق املنشدة إعفاء
ااعرتاف األول للمعامنيت اليت ت دي إىل فروق م قتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة لليص ع اعتمادا
على قانون الضرائم املعمول به ،قد تنشد الفروق امل قتة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند ااعرتاف األول
أبصل والتزاا ف معاملة ا متثل اندماج أعمال وا ت ر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على
سبيل املثال ،قد ينشد هتا عند ااعرتاف ابلتزاا عقد اىجيار وما يقابله من حق استيداا األصل بتطبيق
املعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق ( )16ف اتريص بدء عقد اىجيارع بعد التعدينيت على معيار
احملاسبة الدول رق ( ،)۱۲يتعني على املنشدة ااعرتاف ابملوجودات واملطلوابت الضريبة امل جلة ذات
الصلة ،مع إدراج أي أصل ضرييب م جل خيضع ملعايري ااسرتداد الواردة ف معيار احملاسبة الدول رق
()۱۲ع يضيف اجمللس أيضا مثااً توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رق ( )۱۲التي يوضح كيفية تطبيق
التعدينيتع تنطبق التعدينيت على املعامنيت اليت دث ف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضةع
ابىضافة إىل ذلك ،ف بداية أقرب فرتة مقارنة ،تعرتف املنشدة را يلي:
• موجودات ضريبية م جلة (إىل احلد التي يخمون فيه من احملتمل توفر ربح خاضع للضريبة تخمن ف
مقابله استيداا الفرق امل قت القابل لليص ) والتزاا ضرييب م جل جلميع الفروق امل قتة القابلة
لليص واخلاضعة للضريبة املرتبطة را يلي:
 حق استيداا املوجودات والتزامات اىجيارع إيقاف التشغيل وااستعادة واملطلوابت املما لة واملبالغ املقابلة املعرتف هبا كجزء من تخملفةاألصل ذي الصلة
• األ ر الرتاكمي للتطبيق األول للتعدينيت كتعديل للرصيد اافتتاحي لإلراب املدورة (أو أي مخمون
آخر من حقوق امللخمية ،حسم ااقتضاء) ف ذلك التاريصع
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تتوقع اىدارة تطبيق هتل املعايري والتفسريات والتعدينيت اجلديدة ف القوائ املالية للمصرف عندما تخمون قابلة للتطبيق واعتماد هتل املعايري والتفسريات
والتعدينيت اجلديدة قد ا يخمون هلا أي أت ري جوهري على القوائ املالية للمصرف ف فرتة التطبيق األول.
-3

السياسات احملاسبية اهلامة

أسس إعداد البياانت املالية
مت إعداد البياانت املالية للمصرف للسنة املالية املنتهية ف  31كانون األول  2021وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ووفقاً للقوانني احمللية النافتة
وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفع
لقد جرى تصنيف احلساابت ف املوجودات واملطلوابت حسم طبيعة كل منها وجرى تبويبها ف البياانت املالية روجم ترتيم تقرييب تبعاً لسيولتها النسبيةع
أسس التقيي
مت إعداد البياانت على أساس مبدأ الخملفة التارخيية ابستثناء البنود التالية اليت يت قياسها ابلقيمة العادلة:
 األدوات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خنيل الدخلع ااستثمارات ف حقوق امللخميةع األدوات املالية املشتقة اليت يت قياسها ابلقيمة العادلةعإن السياسات احملاسبية األساسية هي مدرجة أدانل:
العمنيت األجنبية:
(أ)
إن العمليات اجملراة بعمنيت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمنيت أجنبية) يت تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريص العملياتع بتاريص كل
بيان وضع مال يت إعادة ويل البنود املالية ابلعمنيت األجنبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاريص بيان الوضع املال حيث بلغ  2.512لرية سورية
للدوار األمريخمي كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  1.256لرية سورية للدوار األمريخمي كما ف  31كانون األول )2020ع إن البنود غري املالية
ابلعمنيت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد ويلها على أساس أسعار القطع السائدة ف التاريص التي مت فيه ديد القيمة العادلةع ان البنود
غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الخملفة التارخيية بعملة أجنبية ا يعاد ويلهاع
التحوط ملياطر حمددة بعمنيت
تقيد فروقات القطع ف األراب واخلسـائر ف الفرتة اليت نشـدت فيها ،ابسـتثناء فروقات القطع على العمليات املنفتة بقصـد ّ
أجنبية وفروقات القطع على بنـ ــود مالية متثل أرصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها يت تسجيلها ف
الدخل الشامل اآلخر وإظهارها ف حساب فـروقات ويل عمنيت أجنبية ضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد ف الدخل عند التفرغ عن صاف املسامهةع
(ب )

األدوات املالية

يُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية ف بيان الوضع املال للمصرف عندما يصبح املصرف طرفاً ف األحخماا التعاقدية لإلداة.

تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبدئياً ابلقيمة العادلةع كما تُضـ ــاف تخماليف املعامنيت املتعلقة مباشـ ــرة ابقتناء أو إصـ ــدار املوجودات املالية
واملطلوابت املـاليـة (النيف املوجودات املـاليـة واملطلوابت املـاليـة ابلقيمـة العـادلـة من خنيل األراب أو اخلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر) إىل القيمـة العـادلـة للموجودات املـاليـة أو
املطلوابت املالية ،أو تطر منها ،حســم اىقتضــاء ،عند اىعرتاف األولع كما تُثبت تخماليف املعاملة املتعلقة مباشــرة ابقتناء موجودات مالية أو مطلوابت
مالية ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر مباشرة ف الربح أو اخلسارة.
إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اىعرتاف األول ،فإن املصرف يعاجل هتا الفرق حماسبياً على النحو التال:

• إذا مت إ بات القيمة العادلة بسعر حمدد ف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متما لة أو بناءً على أسلوب تقيي يستيدا فقط بياانت من
أسواق تخمن منيحظتها ،فإنه يُعرتف ابلفرق ف الربح أو اخلسارة عند اىعرتاف األول (أي ربح أو خسارة منت اليوا األول)؛
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• ف مجيع احلاات األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيت أتجيل ربح أو خسارة منت اليوا األول من خنيل
تضمينه  /تضمينها ف القيمة الدفرتية األولية لإلصل أو اىلتزاا)ع
بعد ااعرتاف األول ،يت تسـجيل الربح أو اخلسـارة امل جلة إىل الربح أو اخلسـارة على أسـاس منطقي ،فقط إىل احلد التي ينشـد فيه عن تغيري ف عامل (را
ف ذلك الوقت) أيختل املشاركون ف السوق بعني ااعتبار عند تسعري األصل أو اىلتزاا.
املوجودات املالية
تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا ف ات ريص املتاجرة حيث يخمون ش ـراء أو بيع أحد األصــول املالية روجم عقد تتطلم شــروطه تســلي األصــل املال
ضـ ــمن اىطار الزمي احملدد من السـ ــوق املعي ،ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابىضـ ــافة إىل تخماليف املعاملة ،ابسـ ــتثناء تلك املوجودات املالية املصـ ــنفة على
أس ـ ــاس القيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلس ـ ــائر ()FVTPLع كما تُثبت تخماليف املعامنيت املتعلقة مباش ـ ــرة ابقتناء موجودات مالية مص ـ ــنفة ابلقيمة
العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة مباشرة ف الربح أو اخلسارة.
جيم قياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن نطاق املعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق  9احقاً ابلخملفة املطفدة أو القيمة العادلة
على أساس منوذج أعمال املنشدة ىدارة األصول املالية وخصائا التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املاليةع وعلى وجه التحديد:
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا ف منوذج أعمال هدفها صيل التدفقات النقدية التعاقدية ،واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط مدفوعات
املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ ) (SPPIاحقاً ابلتخملفة املطفدة ؛ و

• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا ف منوذج أعمال هدفها صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي
مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ ( )SPPIاحقاً ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر؛ و

• تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستثمارات األسه بعد ذلك
ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك ،جيوز للمصرف إجراء ااختيار  /التعيني غري القابل لإللغاء بعد ااعرتاف األول ابملوجودات املالية على أساس كل أصل على حدة:
• جيوز للمصرف أن خيتار بشخمل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات النيحقة ف القيمة العادلة استثمار أسه غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو ىعتبار
حمتمل معرتف به من املستحوذ ف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار الدول للتقارير املالية رق  ،)IFRS 3( 3ف الدخل الشامل اآلخر؛ و
•

جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الخملفة املطفدة أو معايري القيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI

كما يت قياسها ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدا التطابق احملاسيب أو تقليله بشخمل كبري (يشار إليه اليار
القيمة العادلة).
(ج)

أدوات الدين ابلخملفة املطفدة أو ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر

يعترب تقيي مناذج العمل ىدارة األصـ ـ ــول املالية أمراً أسـ ـ ــاسـ ـ ــياً لتصـ ـ ــنيف األصـ ـ ــل املالع كما حيدد املصـ ـ ــرف مناذج العمل على مسـ ـ ــتوى يعخمس كيفية إدارة
جمموعات األصـ ــول املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معنيع ا يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملصـ ــرف على نوااي اىدارة فيما يتعلق أبداة فردية ،وابلتال يقي
منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى املص ـ ـ ـ ــرف أكثر من منوذج أعمال واحد ىدارة أدواته املالية اليت تعخمس كيفية إدارة املص ـ ـ ـ ــرف ألص ـ ـ ـ ــوله املالية من أجل توليد التدفقات النقديةع دد
مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن صيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
عندما تُسـ ــتبعد أداة الدين املقاسـ ــة ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشـ ــامل اآلخر ) ، (FVTOCIيُعاد تصـ ــنيف الربح  /اخلسـ ــارة املرتاكمة املعرتف هبا
سـابقاً ف الدخل الشـامل اآلخر من حقوق امللخمية إىل الربح أو اخلسـارةع وعلى النقيض من ذلك ،والصـوص ااسـتثمار ف األسـه املعينة على أهنا مقاسـة
ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشـامل اآلخر ،ا يعاد تصـنيف الربح  /اخلسـارة املرتاكمة املعرتف هبا سـابقاً ف الدخل الشـامل اآلخر احقاً إىل الربح أو
اخلسارة ولخمن ول ضمن حقوق امللخميةع
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ختضع أدوات الدين اليت تقاس احقاً ابلخملفة املطفدة أو ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر للتدنع
ف فرتة التقرير احلالية والس ــابقة ،طبق املص ــرف خيار القيمة العادلة وكتلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلخملفة املطفدة أو معايري القيمة العادلة من خنيل
الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مت قياسها ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر ()FVTPLع
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر ( )FVTPLهي:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ا تخمون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ( )SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا ف منوذج أعمال النيف ااحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ااحتفاظ هبا وبيعها ؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر ابستيداا خيار القيمة
تقاس هتل املوجودات ابلقيمة العادلة ،مع ااعرتاف أبية أراب أو خسائر انجتة عن إعادة القياس ف الربح أو اخلسارةع
إعادة التصنيف:
إذا تغري منوذج األعمال التي حيتفظ روجبه املصرف روجودات مالية ،فإنه يعاد تصنيف املوجودات املالية املتد رةع تسري متطلبات التصنيف والقياس املتعلقة
ابلفئة اجلديدة أب ر مستقبلي اعتباراً من اليوا األول من فرتة التقرير األول اليت تعقم التغيري ف منوذج األعمال والتي ينتج عنه إعادة تصنيف األصول املالية
للمصرفع
تدن قيمة املوجودات املالية:
يستدرا املصرف خصصات اخلسائر اائتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر:
• القروض والسلف

للبنوا.

• قروض ودفعات مقدمة للعمنيءع
• مدينون روجم قبواتع
• أوراق استثمار الديونع
• التزامات القروض الصادرةع
• عقود الضمان املال

الصادرة.

ا يت إ بات خسارة تدن القيمة ف استثمارات األسه .
ابس ـ ــتثناء املوجودات املالية املشـ ـ ـرتاة أو الناش ـ ــئة ذات التدن اائتمان )( (POCIاليت يت اعتبارها بش ـ ــخمل منفص ـ ــل أدانل) ،جيم قياس خس ـ ــائر اىئتمان
املتوقعة من خنيل خصا خسارة ربلغ مساوي:
• خسارة إئتمانية متوقعة ملدة  12شهراً ،أي خسارة إئتمانية متوقعة مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث اافرتاضية على األدوات املالية اليت
تخمن قيقها ف غضون  12شهراً بعد اتريص اىبنيغ( ،يشار إليها ف املرحلة  )1؛ أو
• خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة ،أي خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث اافرتاضية احملتملة على مدى عمر
األداة املالية (املشار إليها ف املرحلة  2واملرحلة .)3
جيم تخموين م ونة خس ـ ـ ـ ــارة لليس ـ ـ ـ ــارة اىئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لإلداة املالية إذا زادت خاطر اائتمان على تلك األداة املالية بش ـ ـ ـ ــخمل كبري منت
ااعرتاف األولع والصوص مجيع األدوات املالية األخرى ،تقاس اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ربلغ يعادل اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ملدة  12شهراًع
إن اخلس ـ ـ ـ ـ ــائر اىئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح ابا حتمالية للقيمة احلالية خلس ـ ـ ـ ـ ــائر اائتمان ،وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
املسـتحقة للمصـرف روجم العقد والتدفقات النقدية اليت يتوقع املصـرف تلقيها واليت تنشـد من ترجيح عدة سـيناريوهات اقتصـادية مسـتقبلية ،خصـومة وفقاً
لسعر الفائدة الفعلية لإلصل.
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• الصوص التزامات القروض غري املسحوبة ،فإن اخلسارة اىئتمانية املتوقعة هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة
للمصرف إذا قاا املقرتض بسحم القرض والتدفقات النقدية اليت يتوقع املصرف تلقيها ف حالة السحم من القرض ؛ و
• الصوص عقود الضمان املال ،فإن اخلسارة اىئتمانية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة انقصاً
أي مبالغ يتوقع املصرف استنيمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.
يقيس املصـرف اخلسـارة اىئتمانية املتوقعة على أسـاس فردي ،أو على أسـاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسـ خصـائا خاطر اقتصـادية دا لةع ويسـتند
قياس بدل اخلســارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لإلصــل ابســتيداا ســعر الفائدة الفعال األصــلي لإلصــل ،بصــرف النظر عما إذا كان يُقاس
على أساس فردي أو على أساس مجاعي.
املوجودات املالية املتدنية ائتمانياً:
حيصـ ــل "التدن" ف املوجودات املالية إئتمانياً عند وقوا حدث أو أكثر له أت ري ضـ ــار على التدفقات النقدية املسـ ــتقبلية املقدرة للموجودات املاليةع ويشـ ــار
إىل املوجودات املالية ذات التدن اىئتمان كموجودات املرحلة  3ع تشمل األدلة على التدن اائتمان بياانت تخمن منيحظتها حول األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث اافرتاضي أو املتدخر ؛ أو
• قياا املصرف رنح املقرتض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض ،تنازاً ؛ أو
• اختفاء سوق نشط لإلوراق املالية بسبم الصعوابت املالية ؛ أو

• شراء أصل مال بسعر خفض ختفيضاً كبرياً يعخمس خسائر اائتمان

املتخمبدة.

يقوا املصـ ــرف وف حال تعتر ديد حدث منفرد ،وبداً من ذلك ،قد يتسـ ــبم التد ري املشـ ــرتا لعدة أحداث ف ول األصـ ــول املالية إىل موجودات ذات
قيمة ائتمانية متدنيةع يقوا املص ـ ــرف بتقيي ما إذا ﮐان قد حص ـ ــل تدن إئتمان ألدوات الدين اليت متثل املوجودات املالية املقاس ـ ـة ابلخملفة املطفدة أو القيمة
العادلة من خنيل الدخل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل اآلخر ) (FVTOCIف اتريص كل تقريرع لتقيي ما إذا ﮐان هناا تدن ائتمان ف أدوات الدين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيادية والعائدة
للشركات ،يعترب املصرف عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف اائتمان وقدرة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
املوجودات املالية املشرتاة أو املنشدة املتدنية إئتمانياً ):(POCI
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشدة املتدنية إئتمانياً ( )POCIبطريقة ختلفة نظراً ألن األصل يخمون ذو قيمة ائتمانية منيفضة عند ااعرتاف
األولع والصوص هتل املوجودات ،يستدرا املصرف مجيع التغريات ف اخلسارة اىئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منت ااعرتاف األول كميصا خسارة،
وتستدرا أي تغيريات ف الربح أو اخلسارةع ي دي التغيري اىجيايب ملثل هتل األصول إىل قيق مخماسم تدن القيمة.
التيلف عن السداد:
يُعترب تعريف التيلف عن السداد أمراً ف غاية األمهية عند ديد اخلسارة اىئتمانية املتوقعةع يستيدا تعريف التيلف عن السداد ف قياس قيمة اخلسارة
اىئتمانية املتوقعة وف ديد ما إذا كان خصا اخلسارة يستند إىل اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ملدة  12شهراً أو ملدى احلياة ،ألن التيلف عن السداد هو
أحد مخموانت نسبة احتمال التعثر ( )Probability of Default؛ اليت ت ر على كل من قياس اخلسائر اىئتمانية املتوقعة و ديد الزايدة الخمبرية ف
خاطر اائتمان.
يعترب املصرف ما يلي رثابة حدث ختلف عن السداد:
• ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  90يوماً الصوص أي التزاا ائتمان مه إىل املصرف ؛ أو
• من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته اىئتمانية للمصرف ابلخمامل.
يُصم تعريف التيلف عن السداد بشخمل مناسم ليعخمس اخلصائا امليتلفة ألنواا ختلفة من األصولع وتعترب السحوابت على تسهينيت ائتمانية
مستحقة الدفع رجرد إنتهاا العميل حداً حمدداً أو مت إعنيمه حبد أصغر من املبلغ احلال غري املسدد.
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عند تقيي ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه اائتمان ،أيخت املصرف ف احلسبان امل شرات النوعية والخمميةع وتعتمد املعلومات اليت تقيي
على نوا األصل ،وعلى سبيل املثال ف اىقراض امل سسي ،فإن امل شر النوعي املستيدا هو خرق العهود ،وهو أمر غري مناسم لإلقراض ابلتجزئةع
إن امل شرات الخممية ،مثل التدخر ف السداد وعدا سداد إلتزاا آخر للطرف املقابل ذاته ،هي مدخنيت رئيسية ف هتا التحليلع كما يستيدا املصرف
مصادر معلومات متنوعة لتقيي التيلف عن السداد واليت تُطَور داخلياً أو يت احلصول عليها من مصادر خارجيةع

الزايدة الخمبرية ف خاطر اائتمان:
يراقم املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املال اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي ما إذا كانت هناا زايدة
كبرية ف خاطر اائتمان منت ااعرتاف األولع إذا كانت هناا زايدة كبرية ف خاطر اائتمان ،فإن املصرف يقيس خصصات اخلسارة على أساس اخلسارة
اىئتمانية املتوقعة مدى احلياة بداً من  12شهراً.
عند تقيي ما إذا كانت خاطر اائتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منت ااعرتاف األول ،يقوا املصرف رقارنة خاطر حدوث التيلف ف
السداد على األداة املالية ف اتريص التقرير استناداً إىل اىستحقاق املتبقي لإلداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقعاً لفرتة ااستحقاق
املتبقية ف اتريص التقرير احلال عندما مت ااعرتاف ابألداة املالية ألول مرةع عند إجراء هتا التقيي  ،أيخت املصرف اباعتبار كنيً من املعلومات الخممية والنوعية
اليت تخمون معقولة وقابلة للدع  ،را ف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تخملفة أو جهد ا مربر له ،بناءً على اخلربة التارخيية للمصرف
وتقيي اخلبري اىئتمان را ف ذلك املعلومات املستقبليةع
تعديل واستبعاد املوجودات املالية:
حيدث التعديل ف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت خم التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة أخرى بني
ااعرتاف األول واستحقاق األصل املالع ي ر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو ف اتريص مستقبليع ابىضافة
لتلك ،سيشخمل إدخال أو تعديل املوا يق القائمة لقرض قائ تعدينيً حى إذا مل ت ر هتل املوا يق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية على الفور
ولخمنها قد ت ر على التدفقات النقدية اعتماداً على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أا ا ( على سبيل املثال التغيري ف زايدة معدل الفائدة التي ينشد عندما
يت خرق املوا يق).
عند تعديل املوجودات املالية ،يقي املصرف ما إذا كان هتا التعديل ي دي إىل إلغاء ااعرتافع ووفقاً لسياسة املصرف ،ي دي التعديل إىل عدا ااعرتاف
عندما ينتج عنه اختنيف كبري ف الشروطع
يلغي املصرف اا عرتاف ابألصل املال فقط عندما تنتهي صنيحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لإلصل (را ف ذلك انتهاء الصنيحية الناجتة عن
التعديل مع شروط ختلفة إىل حد كبري) ،أو عندما حيول األصل املال وكافة خاطر ومزااي ملخمية األصل إىل كيان آخرع إذا مل حيول املصرف أو حيتفظ بخمافة
خاطر ومزااي امللخمية بشخمل جوهري واستمر ف السيطرة على املوجودات احملولة ،فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ هبا ف األصل واالتزاا املرتبط ابملبالغ
اليت قد ي ضطر لدفعهاع إذا احتفظ املصرف بخمافة خاطر ومزااي ملخمية األصل املال احملول ،فإن املصرف يستمر ف اىعرتاف ابألصل املال ويقر أيضاً
ابقرتاض مضمون للعائدات املستلمة.
عند إلغاء اىعرتاف ابملوجودات املالية ابلخمامل ،فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجمموا اىعتبار املستل واملدين واألراب  /اخلسائر
املرتاكمة اليت مت إ باهتا ف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت ف حقوق امللخمية ف الربح أو اخلسارة ،ستثناء ااستثمار ف األسه احملددة ابلقيمة العادلة من
خنيل الدخل الشامل اآلخر ) ،(FVTOCIحيث ا تصنف األراب  /اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.

- 23 -

عند إلغاء ااعرتاف ابملوجودات املالية النيف ابلخمامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف اليار إعادة شراء جزء من املوجودات احملولة) ،فإن املصرف
خيصا القيمة الدفرتية السابقة للموجودات املالية بني اجلزء التي ما يزال يدرجه كتحسني مستمر واجلزء التي مل يعد يعرتف به على أساس القي العادلة
النسبية لتلك األجزاء ف اتريص التحويلع يت إ بات الفرق بني القيمة الدفرتية امليصصة للجزء التي مل يعد معرتف به وجمموا اىعتبار املستل للجزء التي
مل يعد معرتف به وأي أراب  /خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ف الربح أو اخلسارةع يت توزيع األراب  /اخلسائر املرتاكمة
اليت اعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء التي ما يزال يعرتف به واجلزء التي مل يعد يُعرتف به على أساس القي العادلة النسبية لتلك األجزاءع ا
ينطبق هتا على ااستثمارات ف األسه احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر ،حيث ا يعاد تصنيف األراب  /اخلسائر املرتاكمة
املعرتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
الشطم:
يت شطم القروض وأوراق الدين عندما ا يخمون لدى املصرف توقعات معقولة اسرتداد املوجودات املالية (إما ف جمملها أو ف جزء منها)ع هتل هي احلالة
عندما يقرر املصرف أبنه ا يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطمع تثل الشطم حدث
إلغاء اىعرتاف ،ف حال قاا املصرف اباستعانة ابلقوانني والتعليمات النافتة حملاولة اسرتداد التم املدينة املستحقة على املوجودات املالية املشطوبة فإنه يت
قيدها ف بيان الدخل عند اسرتدادهاع
عرض خصا اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ف بيان الوضع املال:
يت عرض خصصات اخلسائر اىئتمانية املتوقعة ف بيان الوضع املال كما يلي:
• للموجودات املالية املقاسة ابلخملفة املطفدة :كاستقطاا من القيمة الدفرتية اىمجالية لإلصول؛
• ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIا يت إ بات خصا خسارة ف بيان الوضع املال حيث
أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلةع ومع ذلك ،يت تضمني خصا اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقيي ف التغري املرتاك ف القيمة العادلة
استثمارات ف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الضمان املال :كميصا ؛ و
• عندما تشتمل األداة املالية على مخمون مسحوب وغري مسحوب ،وا تخمن للمصرف ديد اخلسارة اىئتمانية املتوقعة على مخمون التزاا القرض
بشخمل منفصل عن تلك على املخمون املسحوب :فإن املصرف يقدا خصا خسارة جممع لخمني املخموننيع يُعرض املبلغ اجملمع كيص من القيمة
الدفرتية اىمجالية للمخمون املسحوبع تُعرض أي زايدة ف خصا اخلسارة عن املبلغ اىمجال للمخمون املسحوب كميصاع
املطلوابت املالية وحقوق امللخمية
(د)
تصنف أدوات الدين وحقوق امللخمية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملخمية وفقاً ملضمون الرتتيم التعاقدي.
إن املطلوابت املالية هي التزاا تعاقدي بتسلي نقد أو أصل مال آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تخمون غري
مواتية للمصرف أو عقد سيت تسويته أو ررا يت تسويته أبدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف وهو عقد من غري املشتقات حيث يخمون املصرف ملزا أو
قد ي خمون ملزا بتسلي عدد متغري من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة به ،أو عقد املشتقات على حقوق امللخمية اخلاصة اليت سيت أو تخمن تسويتها النيف
تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مال آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرفع
أدوات حقوق امللخمية:
أداة حقوق امللخمية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية ف موجودات املنشدة بعد خص مجيع مطلوابهتا .يُعرتف أبدوات حقوق امللخمية الصادرة عن املصرف
وفقاً للعوائد املستلمة ،بعد خص تخماليف اىصدار املباشرة.
أسه اخلزينة:
يُعرتف عادة شراء أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف وختص مباشرة ف حقوق املسامهنيع ا يت إ بات أي ربح  /خسارة ف الربح أو اخلسارة عند
شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف.
- 24 -

أدوات مركبة:
تصنف األجزاء املخمونة لإلدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من املصرف بشخمل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملخمية وفقاً ملضمون
الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االتزامات املالية وأدوات حقوق امللخميةع إن خيار التحويل التي سيت تسويته من خنيل تبديل مبلغ نقدي اثبت أو أصل
مال آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف هو أداة حقوق ملخمية.
ف اتريص اىصدار ،تُقدر القيمة العادلة ملخمون املطلوابت ابستيداا معدل الفائدة السائد ف سوق األدوات املما لة غري القابلة للتحويلع وف حالة وجود
مشتقات غري مضمنة ذات صلة ،يت فصلها أواً وتسجل ابقي املطلوابت املالية على أساس التخملفة املطفدة ابستيداا طريقة الفائدة الفعالة حى إطفائها
عند التحويل أو ف اتريص استحقاق األداة.
املطلوابت املالية:
تُصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر" أو "املطلوابت املالية األخرى".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة:
يت قياس االتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت ديدها على أهنا ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر ) (FVTPLاحقاً ابلخملفة
املطفدة ابستيداا طريقة الفائدة الفعليةع
يت تصنيف املطلوابت املالية على أهنا ) (FVTPLعندما يت ااحتفاظ ابالتزاا املال للتداول أو يت تعيينها على أهنا )(FVTPLع
تخمن ديد اىلتزاا املال النيف االتزاا املال احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اىعتبار احملتمل التي تخمن أن يدفعه مشرتي كجزء من دمج األعمال ابلقيمة
العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند ااعرتاف األول إذا:
• كان هتا التعيني يلغي أو يقلل بشخمل كبري من عدا تناسق القياس أو ااعرتاف التي قد ينشد خنيفاً لتلك ؛ أو

• كان اىلتزاا املال يُشخمل جزءاً من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما ،واليت تدار ويقي أداءها على أساس القيمة العادلة ،وفقاً
ىسرتاتيجية إدارة املياطر أو ااستثمار املو ق للمصرف ،وكانت املعلومات املتعلقة بتشخميل املصرف مقدمة داخلياً على هتا األساس؛ أو،
• إذا كان اىلتزاا املال يشخمل جزءاً من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات ،ويسمح املعيار الدول للتقارير املالية رق  9بعقد هجني
ابلخمامل (املركم) ليت ديدل ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة ))FVTPLع
(ه)

تقاص املوجودات واملطلوابت املالية

تقاص املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر ف بيان الوضع املال ابلقيمة الصافية فقط عندما يخمون هناا حق قانون لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرف
إما القياا ابلتسوية على أساس صاف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشخمل متزامنع
(و)

القيمة العادلة

إن القيمـة العادلة هي السعر التي تخمن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزاا روجم عملية منظمة بني متشاركني ف السوق ف اتريص
القياسع
يت قياس القيمة العادلة ألصل والتزاا معني استناداً إىل خصائا األصل أو االتزاا واليت يقوا املتشاركني ف السوق أبختها بعني ااعتبار عند عملية تسعري
األصل أو االتزاا ف اتريص القياسع
يت قياس القيمة العادلة لإلصول غري املالية ابألخت بعني ااعتبار قدرة متشارا ف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خنيل التوظيفات الفضلى لإلصل
أو من خنيل بيعه ملتشارا آخر ف السوق التي قد يقوا بتوظيفات فضلى لإلصلع
يقوا املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقيي أدواته املالية املتداولة ف سوق مال نشطع إذا مل يخمن سوق األداة نشطاً يقوا املصرف ابعتماد تقنيات لقياس
القيمة العادلة أتخت ف ااعتبار ااستعمال األقصى ملعلومات منظورة ف السوق حيث ينطبقع
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حدد املعيار الدول للتقارير املالية رق  13مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة :
 املستوى  : 1األسعار املعلنة (غري املعدلة) ف األسواق النشطة لإلصول أو االتزامات املتطابقة اليت تخمن للمنشدة الوصول إليها ف اتريص القياس؛ املستوى  : 2املدخنيت عدا األسعار املعلنة املتضمنة ف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لإلصل أو التزاا إما بشخمل مباشر أو غري مباشر؛ املستوى  : 3املدخنيت غري امللحوظة لإلصل أو االتزااعيت إ بات املشتقات املالية مبدئياً ابلقيمة العادلة ف اتريص إبراا عقد املشتقات ويعاد قياسها احقاً إىل قيمتها العادلة ف اتريص كل بيان وضع مالع يت
إ بات األراب  /اخلسائر الناجتة ف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل دد املشتقة وتخمون فعالة كدداة وط ،وف هتل احلالة يعتمد توقيت ااعرتاف ف
الربح أو اخلسارة على طبيعة عنيقة التحوطع
(ز )

األدوات املالية املشتقة

يت إ بات املشتقات املالية مبدئياً ابلقيمة العادلة ف اتريص إبراا عقد املشتقات ويعاد قياسها احقاً إىل قيمتها العادلة ف اتريص كل بيان وضع مالع يت
إ بات األراب  /اخلسائر الناجتة ف بيان األراب أو اخلسائر على الفور ما مل دد املشتقة وتخمون فعالة كدداة وط ،وف هتل احلالة يعتمد توقيت ااعرتاف
ف بيان األراب أو اخلسائر على طبيعة عنيقة التحوطع
املشتقات املتضمنة:
يت التعامل مع املشتقات املتضمنة ف األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنة كمشتقات منفصلة عندما ا تخمون
خاطرها وخصائصها مرتبطة بشخمل و يق رياطر العقود املضيفة:
• ا تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة
• ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدول للتقارير املالية رق 9ع
( )

عقود الضمان املال

عقد الضمان املال هو عقد يتطلم من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تخمبدها بسبم إخفاق املدين احملدد ف سداد
املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبدئياً ابلقيمة العادلة هلا ،وف حالة عدا ديدها ابلقيمة العادلة من خنيل الربح أو اخلسارة
واليت ا تنتج عن ويل أصل مال ،يت قياسها احقاً :

• ربلغ خصا اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدول ىعداد التقارير املالية رق 9؛ و
• املبلغ املعرتف به مبدئيا ًً ،مطروحاً منه ،عندما يخمون ذلك مناسباً ،مبلغ الربح املرتاك املعرتف به وفقاً لسياسات صيل اىيرادات للمصرف،
أيهما أكربع
مل حيدد املصرف أي عقود ضمان مال ابلقيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر (.)FVTPL
(ط) حماسبة التحوط
ُحيدد املصرف بعض املشتقات كددوات وط فيما يتعلق رياطر العمنيت األجنبية وخاطر سعر الفائدة ف وطات القيمة العادلة أو وطات التدفقات
النقدية أو وطات صاف ااستثمارات ف العمليات األجنبية حسم ااقتضاءع كما يت احملاسبة عن وطات خاطر الصرف األجنيب على التزامات املصرف
كتحوطات للتدفق النقديع ا يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على وطات حمفظة خاطر سعر الفائدةع ابىضافة لتلك ،ا يستيدا
املصرف اىعفاء ملواصلة قواعد حماسبة التحوط ابستيداا معيار احملاسبة الدول رق  ،39أي أن املصرف يطبق قواعد حماسبة التحوط ملعيار التقارير املالية
الدول رق 9ع
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عند بداية عنيقة التحوط ،يو ق املصرف العنيقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له ،ابىضافة إىل أهداف إدارة املياطر وإسرتاتيجيتها للقياا رعامنيت
وط متنوعةع عنيوة على ذلك ،عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ،يو ق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة ف تقاص التغريات ف القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت تخمن أن تعزى لليطر املتحوط له ،واليت تليب عندها مجيع عنيقات التحوط متطلبات فعالية التحوط
التالية:
• تواجد عنيقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ و
• ا يهيمن أ ر خاطر اائتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هتل العنيقة ااقتصادية؛ و
• نسبة التحوط لعنيقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقوا املصرف ابلتحوط له فعلياً وكمية أداة التحوط اليت يستيدمها
املصرف ابلفعل للتحوط لتلك الخممية من البند املتحوط له.
يقوا املصرف عادة توازن عنيقة التحوط من أجل اامتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورةع ف مثل هتل احلاات ،قد يت تطبيق اىيقاف على جزء
فقط من عنيقة التحوطع على سبيل املثال ،قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ا يعد جزءاً من عنيقة التحوط ،وابلتال ا يت
إيقاف حماسبة التحوط إا حلج بند التحوط التي مل يعد جزءاً من عنيقة التحوطع
إذا توقفت عنيقة التحوط عن الوفاء رتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولخمن ما زال هدف إدارة املياطر لعنيقة التحوط هتل هو ذات
الشيء ،فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعنيقة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التدهيل مرة أخرىع
ف بعض عنيقات التحوط ،حيدد املصرف القيمة احلقيقية للييارات فقطع وف هتل احلالة ،ي جل تغيري القيمة العادلة ملخمون القيمة الزمنية لعقد اخليار ف
الدخل الشامل اآلخر ،على مدى فرتة التحوط ،إىل احلد التي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللخمية إىل الربح أو اخلسارة عندما ا
ي دي البند املتحوط له إىل اىعرتاف ابلبنود غري املاليةع ا تتضمن سياسة املصرف ىدارة املياطر وطات البنود اليت ت دي إىل ااعرتاف ابلبنود غري املالية،
وذلك ألن خاطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط.
إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود وط ذات صلة ابلفرتة الزمنية ،دا يعي أنه تُطفد القيمة الزمنية األصلية للييار املتعلق ابلبند املتحوط
له من حقوق امللخمية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال ،وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عنيقة التحوط.
ف بعض عنيقات التحوط ،يستبعد املصرف من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق على أساس العمنيت ألدوات التحوط عرب العمنيتع ف
هتل احلالة ،تُطبق معاملة دا لة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للييارات ،وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمراً
اختيارايً ويطبق اخليار على أساس كل وط على حدى ،النيف معاجلة القيمة الزمنية للييارات اليت تعترب إلزاميةع والصوص عنيقات التحوط واملشتقات
اآلجلة أو العمنيت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمنيت ،عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ،فإن
املصرف يعرتف عموماً ابلعنصر املستبعد ف الدخل الشامل اآلخرع
التحوطات ابلقيمة العادلة:
يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط امل هلة ف األراب أو اخلسائر فيما عدا عندما وط أداة التحوط أداة حقوق امللخمية احملددة ابلقيمة العادلة من
خنيل الدخل الشامل اآلخر ،وف هتل احلالة ،يُعرتف به ف الدخل الشامل اآلخرع مل حيدد املصرف عنيقات وط القيمة العادلة عندما وط أداة التحوط
أداة حقوق امللخمية احملددة ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCIع
تُعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له التي مل يت قياسه ابلقيمة العادلة ابلتغيري ف القيمة العادلة التي تخمن أن يعزى إلﯽ املياطر املتحوط هلا
وإجراء قيد مقابل ف الربح أو اخلسارةع والصوص أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر ) ، (FVTOCIا تُعدل
القيمة الدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة ،ولخمن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخلطر املتحوط له ف
الربح أو اخلسارة بداً من الدخل الشامل اآلخرع عندما يخمون البند املتحوط له أداة حقوق ملخمية حمددة ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر
( ،)FVTOCIتبقى أراب  /خسائر التحوط ف الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
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عندما يُعرتف رخماسم  /خسائر التحوط ف األراب أو اخلسائر ،فإنه يُعرتف هبا ف نفس البند مثل البند املتحوط

له.

ا يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إا عندما تتوقف عنيقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري امل هلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت)ع يتضمن
ذلك حاات انت هاء صنيحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناؤها أو دارستها ،وحيتسم ااستبعاد لإل ر املستقبليع كما يت إطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة
الدفرتية للبنود املتحوط هلا واليت تُستيدا بشدهنا طريقة معدل الفائدة الفعلية (أي أدوات الدين املقاسة ابلخملفة املطفدة أو ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل
الشامل اآلخر) الناتج عن املياطر املتحوط هلا ف الربح أو اخلسارة بدءاً من اتريص ا يتجاوز اتريص التوقف عن حماسبة التحوطع
وطات التدفق النقدي:
يُستدرا اجلزء الفعال من التغريات ف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى امل هلة واليت دد وت هل كتحوطات للتدفقات النقدية ف احتياطي
التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مخمون منفصل ف الدخل الشامل اآلخر ،حمصوراً ابلتغري الرتاكمي ف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط
مطروحاً منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة.
يعاد تصنيف املبالغ املعرتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر وتراك ف حقوق امللخمية ف بيان الربح أو اخلسارة ف الفرتات اليت ي ر فيها بند التحوط
على الربح أو اخلسارة ،ف نفس سطر البند املتحوط له املستدراع إذا مل يعد املصرف يتوقع حدوث املعاملة ،فإنه يعاد تصنيف هتا املبلغ فوراً إلﯽ الربح أو
اخلسارةع
يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عنيقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري امل هلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت)ع ويشمل
ذلك احلاات اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت بيعها أو إهناؤها أو دارستها ،أو عندما ا يعترب حدوث معاملة وط حمددة أمراً حمتمنيً بدرجة كبرية،
وحيتسم التوقف أب ر مستقبليع تبقى أي أراب  /خسائر معرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة ف حقوق امللخمية ف ذلك الوقت ف حقوق امللخمية
ُ
ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتوقعة ف النهاية ف الربح أو اخلسارةع عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع ،فإنه يعاد تصنيف األراب
 /اخلسائر املرتاكمة ف حقوق امللخمية ويعرتف هبا مباشرة ف الربح أو اخلسارةع
وطات صاف ااستثمارات ف العمليات األجنبية:
تُعاجل وطات صاف ااستثمارات ف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقديةع ويعرتف أبي أراب  /خسائر علﯽ أداة
التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط ف الدخل الشامل اآلخر وتراك ف احتياطي ويل العمنيت األجنبية.
يُعاد تصنيف األراب واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاك ف احتياطي ويل العمنيت األجنبية إىل األراب أو اخلسائر
بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمنيت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعنيل.
(ي )

قروض وتسليفات

القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد ،وغري مدرجة ف سوق مال انشطع تظهر القروض والتسليفات
على أساس الخملفة املطفدة بعد تنـزيل م ونة اخلسائر اائتمانية املتوقعةع
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دتلخمات ومعدات:
(ا)
تظهر املمتلخمات واملعدات على أساس الخملفة التارخيية ،بعد تنـزيل ااستهنيكات املرتاكمة وخسارة تدن القيمة ،إن وجدتع
يت احتساب استهنيا األصول الثابتة املادية اطفاء تخملفة املوجودات ،ابستثناء ااراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية ،ابستعمال طريقة القسط
الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لإلصول املعنية كما يلي:
سنوات

50
مبان وعقارات
25-7
معدات سينات املبان
7
آات وأجهزة وأاثث
5
سيارات
7-3
احلاسم اآلل
ف هناية كل عاا ،يت مراجعة طريقة احتساب ااستهنيا ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويت تسجيل أي تغيري ف التقديرات أب ر مستقبليع
إن األراب واخلسائر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد أي من األصول الثابتة يت ديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت تسجيلها
ضمن الدخلع
(ل )

موجودات غري ملموسة:

يت اطفاء املوجودات غري امللموسة ،ابستثناء الشهرة ،ابستعمال طريقة القسط الثابت وبنسبة  %33وهي ختضع اختبار التدن ف قيمتهاع
التدن ف قيمة أصول ملموسة وغري ملموسة (ابستثاء الشهرة):
(ا)
ف هناية كل فرتة تقرير ،يقوا املصرف رراجعة القي الدفرتية ألصوله امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي م شر ن تلك األصول قد
اصاهبا خسارة تدن ف قيمتهاع ان وجد هخمتا م شر ،يت تقدير القيمة ااسرتدادية لإلصل لتحديد مدى خسارة تدن القيمة (إن وجدت )ع
القيمة ااسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقا كلفة البيع والقيمة ااستعماليةع عند ديد القيمة ااستعمالية ،يت حس التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية ابستعمال نسبة حس قبل الضريبة تعخمس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملياطر املنيزمة لإلصل
التي مل يت بشدنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةع
إذا كان تقدير القيمـة ااسرتدادية لإلصل أقل من قيمته الدفرتية ،يت انقاص القيمة الدفرتية لإلصل لتوازي القيمة ااسرتداديةع تقيد خسارة تدنـي القيمة
حااً ف الدخل ،إا إذا كان األصل امليتا مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي  ،وف هتل احلالة تعامل خسارة تدن القيمة كتيفيض لوفر إعادة التقيي
(املقيد سابقاً)ع
ف حال ان خسارة تدن القيمة انعخمست احقاً ،يت زايدة القيمة الدفرتية لإلصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل ان تصل إىل التقدير املع ّدل لقيمتها
ااسرتدادية ،لخمن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة ا تفوق القيمة الدفرتية اليت كان تخمن ان دد فيما لو مل يت قيد خسارة تدن قيمة لإلصل ( وحدة
منتجة لتدفقات نقدية ) ف سنوات سابقةع يت قيد عخمس خسارة تدن القيمة حااً ف الدخل ،إا إذا كان األصل امليتا مسجل دفرتايً بقيمة إعادة
التقيي  ،وف هتل احلالة يعامل عخمس خسارة تدن القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي ( املقيد سابقاً)ع
إ ن القيمة العادلة ملمتلخمات املصرف اخلاصة واملمتلخمات املدخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما دد من قبل خمي العقارات على أساس
توافق السوق من خنيل املقارنة مع عمليات مشاهبة ف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى أساس القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشرتي راغم وابئع راغم،
أي ف غري عمليات البيع القسرية أو التصفية بعد تعديل عامل عدا السيولة وقيود السوقع
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(ن)

املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف وفاءً لديون مستحقة:

تظهر املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف ابلخملفة أو ابلقيمة العادلة أيهما أقلع ف هناية كل فرتة تقرير ،يقوا املصرف رراجعة القي الدفرتية للموجودات
اليت آلت ملخميتها للمصرف وفاءً لديون مستحقة لتحديد فيما إ ذا كان يوجد أي م شر أبن تلك املوجودات قد أصاهبا أي خسارة تدن ف قيمتهاع إن
وجد هخمتا م شر ،يت تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدن القيمة (إن وجدت)ع
إن كانت القيمة العادلة للموجودات بشخمل إفرادي أقل من قيمتها الدفرتية ،يت إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلةع تقيد خسارة تدن القيمة حااً
ف األراب أو اخلسائر ،إا إذا كان األصل امليتا مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي  ،وف هتل احلالة تعامل خسارة تدن القيمة كتيفيض لوفر إعادة
التقيي (املقيد سابقاً)ع
ف حال أن خسارة تدن القيمة انعخمست احقاً ،يت زايدة القيمة الدفرتية لإلصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة ،لخمن حبيث أن القيمة
الدفرتية بعد الزايدة ا تفوق القيمة الدفرتية اليت كان تخمن أن دد فيما لو مل يت قيد خسارة تدن قيمة لإلصل ف سنوات سابقةع يت قيد عخمس خسارة
تدن القيمة حااً ف األراب أو اخلسائر ،إا إذا كان األصل امليتا مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي  ،وف هتل احلالة يعامل عخمس خسارة تدن القيمة
كزايدة لوفر إعادة التقيي (املقيد سابقاً)ع
جيم على املصرف بيع املوجودات اليت آلت ملخميتها له وفاءً لديون مستحقة خنيل سنتني من اتريص ااستحواذ عليها وفقاً ألحخماا قانون النقد األساسي
رق  23لعاا 2002ع
(ا)

امل وانت:

يت قيد امل وانت إذا ،نتيجة حدث سابق ،ترتم على املصرف موجم قانون أو استنتاجي تخمن تقديرل بشخمل مو وق ،وإنه من احملتمل أن يتوجم إجراء
تدفق منافع اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجمع يت ديد امل وانت عن طريق حس التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ابستعمال نسبة قبل الضريبة اليت
تعخمس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملياطر احملددة لنيلتزاا ،حسبما ينطبقع
(ف)

قق اىيرادات واألعباء:

تقيد إيرادات وأعباء الفوائد على أساس ااستحقاق ،مع األخت ابحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة ،ابستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون املستوى
العادي واملشخموا بتحصيلها والرديئة اليت يت ااعرتاف بعائداهتا فقط عند قق اسرتدادهاع تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد اطفاء احلسومات والعنيواتع
إن إيرادات وأعباء الرسـوا والعـموات اليت تشخمـل جزءاً أساسياً من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية أو مطـلوبـات مـاليـة ( مثل العموات
والرسوا املخمتسبة على القروض) يت إدراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائدع
تقيد إيرادات الرسوا والعموات األخرى عند تنفيت اخلدمات املعنيةع
يت إظهار إيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة وإيرادات الفوائد على حمفظة املتاجرة على أساس القيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائرع
(ص)

ضريبة الدخل:

متثل مصاريف الضرائم مبالغ الضرائم املستحقة والضرائم امل جلةع
حيتسم املصرف م ونة ضريبة الدخل وفقاً ألحخماا القانون  28اتريص  16نيسان  ،2001والتي حدد الضريبة رعدل  % 25من صاف األراب اخلاضعة
للضريبةع
ختتلف األراب اخلاضعة للضريبة عن األراب الصافية الواردة ف بيان الدخل بسبم استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز تنـزيلها
من الوعاء الضرييبع
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إن الضرائم امل جلة هي الضرائم املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل قتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت ف البياانت املالية والقيمة اليت
يت احتساب الربح الضرييب على أساسهاع و تسم الضرائم امل جلة وفقاً للنسم الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االتزاا الضرييب أو قيق
املوجودات الضريبية امل جلةع
يت ااعرتاف ابملطلوابت الضريبية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل ف احتساب الربح الضرييب مستقبنيًع بينما يت ااعرتاف
ابملوجودات الضريبية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبنيً عند احتساب الربح الضرييبع
يت مراجعة رصيد املوجودات الضريبية امل جلة ف اتريص البياانت املالية ويت ختفيضها ف حالة توقع عدا امخمانية ااستفادة من تلك املوجودات الضريبية
جزئياً أو كلياًع
(ق)

النقد وما يوازي النقد:

هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خنيل مدة ني ة أشهر(استحقاقاهتا األصلية ني ة أشهر فدقل) ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوا مركزية
واألرصدة لدى البنوا وامل سسات املصرفية ،وتنـزل ودائع البنوا وامل سسات املصرفية اليت تستحق خنيل مدة ني ة أشهر(استحقاقاهتا األصلية ني ة أشهر
فدقل) واألرصدة املقيدة السحمع
(ر )

حصة السه من األراب :

يعرض املصرف معلومات حول حصة السه من األراب األساسية وحصة السه من األراب امليفضة ابلنسبة ألسهمه العاديةع يت احتساب حصة السه
من األراب األساسية بتقسي صاف الربح أو اخلسارة للفرتة العائد حلملة األسه العادية للمصرف على املعدل املوزون لعدد األسه العادية املتداولة خنيل
الفرتةع يت احتساب حصة السه من األراب امليفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة على محلة األسه العادية واملعدل املوزون لعدد األسه العادية املتداولة
جلميع أت ريات التيفيضات احملتملة على األسه العادية واليت تتضمن خيار األسه املمنو للموظفني ،حسبما ينطبقع
-4

املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدا اليقني ف التقدير

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف ،املتكورة ف اايضا  ، 3يتوجم على اىدارة أن تتيت قرارات وتقوا بتقديرات وافرتاضات بشدن القي الدفرتية
ملوجودات ومطلوابت ا تتوضح بسهولة من مصادر أخرىع إن التقديرات واافرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى تعترب
ذات صلةع إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن هتل التقديراتع
يت مراجعة التقديرات واافرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة ،يت إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية ف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان التعديل ي ر فقط على تلك الفرتة ،أو ف فرتة التعديل وفرتات احقة إذا كان التعديل ي ر على الفرتة احلالية وفرتات احقةع
(4عأ) املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
خصا اخلسائر اىئتمانية املتوقعة
يتطلم من إدارة املصرف استيداا إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خاطر الزايدة اهلامة ف خاطر
اىئتمان للموجودات املالية بعد اىعرتاف األول هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اىئتمان املتوقعةع إن أه السياسات والتقديرات املستيدمة من
قبل إدارة املصرف مفصلة أدانل:
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تقيي منوذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية علﯽ نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ واختبار منوذج األعمالع حيدد
املصرف منوذج األعمال على مستوى يعخمس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معا ًً لتحقيق هدف أعمال معنيع ويتضمن هتا التقيي احلخم
التي يعخمس مجيع األدلة ذات الصلة را ف ذلك كيفية تقيي أداء املوجودات وقياس أدائها ،واملياطر اليت ت ر على أداء املوجودات وكيفية إدارهتاع
يراقم املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلخملفة املطفدة أو القيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفه
سبم استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هباع وتعترب املراقبة جزءاً من التقيي املتواصل للمصرف حول ما إذا كان
منوذج األعمال التي يت روجبه ااحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً ،وإذا كان من غري املناسم ألن هناا تغيري ف منوذج األعمال وابلتال يت
إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيف تلك املوجوداتع
زايدة هامة ف خاطر اائتمان
يت قياس اخلسارة اائتمانية املتوقعة كميصا يعادل اخلسارة اائتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً ملوجودات املرحلة األوىل ،أو اخلسارة اائتمانية على
مدى العمر الزمي للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثةع ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية ف حال زايدة خاطر اائتمان بشخمل كبري منت
ااعرتاف األولع ا حيدد املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )9ما التي يشخمل زايدة كبرية ف خاطر اائتمانع وعند تقيي ما إذا كانت خاطر اائتمان
ألي من املوجودات قد ارتفعت بشخمل كبري ،أيخت املصرف ف ااعتبار املعلومات الخممية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة ف التقديرات املستيدمة
من قبل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغري امله ف خاطر اىئتمان واليت ت دي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل الثنيث ( 1و 2و)3ع
إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائا خاطر ائتمانية دا لة
عندما يت قياس خسائر اائتمان املتوقعة على أساس مجاعي ،يت جتميع األدوات املالية على أساس خصائا املياطر املشرتكة (مثل نوا األداة ،درجة
خاطر اائتمان ،نوا الضماانت ،اتريص ااعرتاف األول ،الفرتة املتبقية لتاريص اىستحقاق ،الصناعة ،املوقع اجلغراف للمقرتض ،اخل)ع يراقم املصرف
مدى منيءمة خصائا خاطر اائت مان بشخمل مستمر لتقيي ما إذا كانت ا تزال دا لةع إن هتا األمر مطلوب لضمان أنه ف حالة تغيري خصائا
خاطر اائتمان ،تخمون هناا إعادة تقسي للموجودات بشخمل مناسمع وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل حمفظة حالية
تعخمس بشخمل أفضل خصائا خاطر اائتمان املما لة لتلك اجملموعة من املوجوداتع
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً عند حدوث زايدة كبرية ف خاطر اائتمان (أو عندما تنعخمس تلك الزايدة الخمبرية) وابلتال
تنتقل األصول من اخلسائر اائتمانية املتوقعة اليت ترتاو مدهتا بني ( )12شهراً إىل آخر ،أو العخمس ،ولخمنها قد دث أيضاً ضمن احملافظ اليت يستمر
قياسها على نفس األساس من اخلسائر اائتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً أو مدى احلياة ولخمن مقدار تغيريات اخلسائر اائتمانية املتوقعة نظراً
اختنيف خاطر اائتمان من احملافظع
(4عب) املصادر الرئيسية للتقديرات غري امل كدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استيدمتها اىدارة ف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف واليت هلا التد ري األكثر أمهية على املبالغ املعرتف هبا ف
البياانت املالية:
مبدأ ااستمرارية:

قامت إدارة املصرف بتقيي قدرة املصرف على ااستمرار كمنشدة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصرف تتلك املوارد النيزمة ملواصلة األعمال ف املستقبل
امل نظورع ابىضافة إىل ذلك ،إن إدارة املصرف ليست على عل أبي شخموا جوهرية اليت قد ت ر بشخمل جوهري على قدرة املصرف على ااستمرار
كمنشدة مستمرةع وابلتال إن البياانت املالية حمضرة على أساس مبدأ ااستمراريةع
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ديد القي العادلة:

إن ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق تخمن حلظه يتطلم استعمال تقنيات تقيي كما هو متكور ف اايضا ( 3ز)ع وابلنسبة
لإلدوات املالية املتداولة بشخمل غري متخمرر وأسعارها قليلة الشفافية ،فإن القيمة العادلـة تخمون أقل موضوعية ،وتتطلم درجات متفاوتة من األحخماا
تعتمد على السيولة ،الرتكيز ،عوامل سوق غري أكيدة ،افرتاضات تسعري ،وخاطر أخرى ت ر على األداة املعنيةع
تستيدا املعطيات غري املنظورة ف قياس الوحدة العادلة عندما تخمون املعطيات املنظورة غري متوفرة ،وابلتال تنطبق ف احلاات اليت تخمون فيها حركة
السـوق بتاريص التقيي ضعيفة هتا إن وجدت ،وجيم أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها ،أي أن متثل السعر املقبول للتفرغ عنها من
مالك األدوات املالية أو صاحم االتزاا ملطلوابت أدوات ماليةع يت الوصول إىل املعطيات غري املنظورة اباعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة ف
ظل الظروف احمليطة ،واليت تخمن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشدة ابىضافة إىل تطبيق معدات حس معينة عمنيً اباجراءات الداخلية
للمصرف وذلك ضمن منوذج التقيي املستيدا ف تقيي حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خنيل األراب أو اخلسائر وعلى
أساس الخملفة املطفدةع
ديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات ،النظرة املستقبلية لخمل نوا من أنواا املنتجات  /السوق و ديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بخمل
سيناريو
عند قياس اخلسارة اائتمانية املتوقعة ،يستيدا املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مليتلف احملركات
ااقتصادية وكيف ت ر هتل احملركات على بعضها البعضع
نسبة احتمال التعثر
تشخمل نسبة احتمال التعثر مدخنيً رئيسياً ف قياس اخلسارة اائتمانية املتوقعةع وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديراً احتمالية التعثر عن السداد على
مدى فرتل زمنية معينة ،واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واافرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظروف املستقبليةع
اخلسارة ف حال التعثر
تعترب اخلسارة ف حال التعثر هي تقدير لليسارة الناجتة عن التعثر ف السدادع وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك
اليت يتوقع املمول صيلها ،مع األخت ف اىعتبار التدفقات النقدية من الضماانت اىضافية والتعدينيت اائتمانية املتخماملةع
األعمار اىنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

كما هو موضح ف اىيضا رق ( ) 3أعنيل إن املصرف يراجع األعمار اىنتاجية ف هناية كل فرتة ماليةع خنيل الفرتة مل تظهر أية م شرات تدعو
إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتةع
تدن قيمة املوجودات غري املالية وتخموين امل وانت النيزمة:

ف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية ،قامت اىدارة بتقدير القيمة ااسرتدادية لإلصول غري املالية وذلك من خنيل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية هلتل األصول لتحديد فيما إذا كان هناا أي م شر على تدن قيمتهاع ابعتقاد اىدارة ،ا توجد م شرات لتخموين م وانت
تدن إضافيةع
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نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
-5
يتخمون هتا البند دا يلي:
2021
لعسع

نقد ف اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي
خنيل فرتة  3أشهر أو أكثر)
احتياطي نقدي الزامي*

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

42,979,735,860

25.954.849.695

109,904,492,470

51.076.631.465

10,953,829,687
13,987,717,605

5.216.240.220
8.085.900.192

90.333.621.572
177,825,775,622
)
) (31.260.075
(62,061,611

خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة

177,763,714,011

90.302.361.497

فيما يلي احلركة على نقد وأرصدة لدى بنوا مركزية خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

اجملموا
لعسع

الرصيد كما ف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغري ف
أرصدة لدى بنوا مركزية
فروقات أسعار الصرف

64.378.771.877

-

-

16.499.237.436
53.968.030.449

-

-

16.499.237.436
53.968.030.449

الرصيد كما ف هناية السنة

134.846.039.762

-

-

134.846.039.762

املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

64.378.771.877

اجملموا
لعسع

الرصيد كما ف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغري ف
أرصدة لدى بنوا مركزية
فروقات أسعار الصرف

21.258.258.895

-

-

21.258.258.895

18.319.356.857
24.801.156.125

-

-

18.319.356.857
24.801.156.125

الرصيد كما ف هناية السنة

64.378.771.877

-

-

64.378.771.877
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فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

31.260.075

الرصيد كما ف بداية السنة
نقا انتج عن التغري ف
خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

(53.148.443
83.949.979

الرصيد كما ف هناية السنة

62.061.611

)

(16.657.358
39.192.539

الرصيد كما ف هناية السنة

31.260.075

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

-

-

31.260.075

-

-

(53.148.443
83.949.979

-

-

62.061.611

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

املرحلة األوىل
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة
نقا انتج عن التغري ف
خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

كما ف  31كانون األول 2021

8.724.894

)

اجملموا
لعسع

)

اجملموا
لعسع

8.724.894

-

-

-

-

(16.657.358
39.192.539

-

-

31.260.075

)

إن األرصدة لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما ف  31كانون األول  2021وكما ف  31كانون األول  ،2020وا يوجد وينيت
بني املراحل (األوىل ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خنيل السنة املنتهية ف  31كانون األول  2021والسنة املنتهية ف  31كانون األول 2020ع
* وفقاً للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة ف اجلمهورية العربية السورية الصادرة عن جملس النقد والتسليف رق /7اعن اتريص  21كانون الثان 2020
املع ّدل ألحخماا القرار الصادر عن رائسة جملس الوزراء رق  5938اتريص  2أاير  2011على املصارف أن تفظ ابحتياطي نقدي إلزامي لدى مصرف
سورية املركزي بنسبة  %5من متوسط الودائع ت الطلم ،ودائع التوفري والودائع ألجل ابستثناء ودائع اىدخار السخمي ،إن هتا ااحتياطي إلزامي
وا يت استعماله ف األنشطة التشغيلية للمصرفع
مت إيقاف العمل لفرعني م قتاً نتيجة للظروف ااستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي
حلني زوال هتل الظروف لتعود بعدها لليدمةع خنيل عاا  2015مت نقل كامل رصيد النقد ف الفروا املغلقة إىل فروا عاملة دون أي خسائر ومت إلغاء
امليصا املقابل هلا ضمن بند خصصات متنوعةع
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-6

أرصدة لدى مصارف

يتخمون هتا البند دا يلي:
مصارف حملية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2021
مصارف خارجية
لعسع

حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خنيل فرتة  3أشهر أوأقل)

63,212,821,232
13,837,915,266

خصا خسائر ائتمانية متوقعة

152,250,702,449
75,199,965,951
77,050,736,498
) () 19.595.172.079( ) 19.595.030.660
(141.419
77,050,595,079

مصارف حملية
لعسع

9,331,164,951
65,868,801,000

اجملموا
لعسع

55.604.935.291
كما ف  31كانون األول 2020
مصارف خارجية
لعسع

132.655.530.370

اجملموا
لعسع

حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خنيل فرتة  3أشهر أوأقل)

27.373.472.679
6.877.914.655

خصا خسائر ائتمانية متوقعة

73.505.501.037
39.254.113.703
34.251.387.334
) (2.638.321.760( ) 2.637.860.653
(461.107
34.250.926.227

17.021.489.562
22.232.624.141

72,543,986,183
79,706,716,266

36.616.253.050

44.394.962.241
29.110.538.796

70.867.179.277

فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خنيل السنة:

الرصيد كما ف بداية السنة

املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

اجملموا
لعسع

(75.174.056.298 ) 75.174.056.298

-

ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
(نقا)  /زايدة انجتة عن التغري ف
األرصدة لدى املصارف
فروقات أسعار الصرف

34.264.859.569

39.240.641.468

-

19.583.769.788
23.228.016.794

() 1.329.331.126
37.262.745.956

-

18.254.438.662
60.490.762.750

الرصيد كما ف هناية السنة

77.076.646.151

-

75.174.056.298

152.250.702.449

-
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73.505.501.037

)

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل
ل عس ع

ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة
األرصدة املسددة

15.508.338.329
)
(9.943.176

األرصدة لدى املصارف
فروقات أسعار الصرف

() 5.371.120.041( ) 10.968.134.801
27.602.104.888
29.734.599.217

نقا انتج عن التغري ف

الرصيد كما ف هناية السنة

34.264.859.569

17.009.656.621
-

39.240.641.468

ل عس ع

-

اجملموا
لعسع

32.517.994.950
(9.943.176

)

-

() 16.339.254.842
57.336.704.105

-

73.505.501.037

فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة لإلرصدة لدى املصارف خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة

461.106
-

(نقا)  /زايدة انجتة عن التغري
ف خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

(405.076
85.389

الرصيد كما ف هناية السنة

141,419

الرصيد كما ف بداية السنة

املرحلة األوىل
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة

1.319.656

(نقا)  /زايدة انجتة عن التغري
ف خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

(3.907.779
3.049.229

الرصيد كما ف هناية السنة

461.106

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

2.637.860.654
(4.931.913.924 ) 4.931.913.924

)
2,294,053,270
-

2.638.321.760
-

14.663.116.736
-

14.662.711.660
2.294.138.659

19.595.030.660

19.595.172.079

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

228.179.868

اجملموا
لعسع

-

اجملموا
لعسع

229.499.524

) 2.041.822.331
367.858.455

-

2.037.914.552
370.907.684

2.637.860.654

-

2.638.321.760

بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ا تتقاضى فوائد 98.009.779.182لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  44.394.962.241لرية
سورية كما ف  31كانون األول )2020ع
اتوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحم كما ف  31كانون األول  ،2021واتوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحم كما ف  31كانون األول
2020ع
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-7

إيداعات لدى مصارف

يتخمون هتا البند دا يلي:

ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
خصا خسائر ائتمانية متوقعة

ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من  3أشهر)
خصا خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف حملية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2021
مصارف خارجية
لعسع

2,024,755,725
)
(30.144

-

2,024,725,581

-

اجملموا
لعسع

2,024,755,725
(30.144

)

2,024,725,581

مصارف حملية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
مصارف خارجية
لعسع

اجملموا
لعسع

-

-

-

-

-

-

فيما يلي احلركة على اىيداعات لدى املصارف خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خنيل العاا
فروقات أسعار الصرف

1,019,955,725
1,004,800,000

-

-

الرصيد كما ف هناية السنة

2,024,755,725

-

-

الرصيد كما ف بداية السنة
الرصدة املسددة خنيل السنة
الرصيد كما ف هناية السنة

املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

2.366.477.466
() 2.366.477.466

-

-

-

-

-
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اجملموا
لعسع

1,019,955,725
1,004,800,000
2,024,755,725
اجملموا
لعسع

2.366.477.466
(2.366.477.466
-

)

فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف خنيل السنة:

كما ف  31كانون األول 2021

املرحلة األوىل
ل عس ع

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

-

-

-

-

992.730

-

-

992.730

-

-

(1.955.316
992,730

-

-

30,144

الرصيد كما ف بداية السنة

خسائر تدن على األرصدة
اجلديدة خنيل السنة
نقا انتج عن التغري ف
خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

(1.955.316
992,730

الرصيد كما ف هناية السنة

30,144

)

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

املرحلة األوىل
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة

نقا انتج عن التغري ف
خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما ف هناية السنة

11.547.212
(33.519.341
21.972.129
-

)

)

اجملموا
لعسع

-

-

11.547.212

-

-

(33.519.341
21.972.129

-

-

)

-

إن اىيداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما ف  31كانون األول  2021وكما ف  31كانون األول  ،2020وا يوجد وينيت بني
املراحل (األوىل ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خنيل السنة املنتهية ف  31كانون األول  2021والسنة املنتهية ف  31كانون األول 2020ع
ا توجد لدى املصرف إيداعات ا تتقاضى فوائد كما ف  31كانون األول  2021وكما ف  31كانون األول 2020ع
ا توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحم كما ف  31كانون األول  2021وا توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحم كما ف
 31كانون األول 2020ع
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صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة

يتخمون هتا البند دا يلي:
2021
لعسع

تسهينيت الشركات الخمربى:
حساابت جارية مدينة
حساابت دائنة صدفة مدينة
قروض وسلف
تسهينيت الشركات املتوسطة والصغرية:
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف
حساابت دائنة صدفة مدينة
تسهينيت األفراد:

قروض وسلف
حساابت دائنة صدفة مدينة

القروض السخمنية:
قروض سخمنية

ينـزل:
خصا خسائر ائتمانية متوقعة
الفوائد والعموات املعلقة

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

1,700,235,735
10,556,490
66,210,154,475

3.011.046.910
10.505.195
59.687.768.100

67,920,946,700

62.709.320.205

76,533,423
11,604,643,981
3,529,120

63.464.749
2.466.729.103
2.904.932

11,684,706,524

2.533.098.784

1,153,994,200
2,211,454

656.309.626
584.843

1,156,205,654

656.894.469

6,317,288,239

3.567.798.794

6,317,288,239

3.567.798.794

87,079,147,117

69.467.112.252

(11.421.616.311( ) 21.148.647.841
(7.041.040.195( ) 10,078,890,486
55.851.608.790

صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة

)
)

51.004.455.746

بلغت التسهينيت اائتمانية غري العاملة املباشرة 24.471.712.015لرية سورية أي ما نسبته  %28.10من رصيد التسهينيت اائتمانية املباشرة كما ف
 31كانون األول ( 2021مقابل  17.465.310.893لرية سورية أي ما نسبته  %25.14من رصيد التسهينيت اائتمانية املباشرة كما ف  31كانون
األول )2020ع
بلغت التسهينيت اائتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  14.392.821.529لرية سورية أي ما نسبته  %18.69من رصيد التسهينيت اائتمانية
املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  10.424.270.698لرية سورية أي ما نسبته  %16.70كما ف  31كانون
األول )2020ع
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بلغت التسهينيت اائتمانية غري املباشرة وغري العاملة  86.500لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  7.316.149لرية سورية كما ف 31
كانون األول )2020ع
بلغ خصا تدن التسهينيت اائتمانية غري املباشرة  10.645.539لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  16.165.809لرية سورية كما
ف  31كانون األول  )2020واليت تظهر ضمن امليصصات املتنوعة (اىيضا )19ع
بلغت الديون املعدومة نتيجة قياا املصرف بعمليات تسوية مع الزابئن مبلغ  217.978.408لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل
 23.610.446لرية سورية كما ف  31كانون األول )2020ع
ايوجد تسهينيت ائتمانية دنوحة للحخمومة السورية أو بخمفالتهاع
فيما يلي احلركة على أرصدة التسهينيت اائتمانية املباشرة خنيل السنة:

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2021

املرحلة األوىل
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
(نقا)  /زايدة انجتة عن
() 12.900.279.519
تغري أرصدة الزابئن
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 28.563.910.720
التسهينيت املسددة خنيل السنة () 18.664.241.044
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 9.915.033.868

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

69.467.112.252
17.465.310.893
2.731.034.895 49.270.766.464
)
(77,928,282( ) 1.107.050.083
1.184.978.365
(11.516.606.777 ) 11.516.606.777
) (205,204,273 ) 148,983,163
(56,221,110
)
(217.978.408( ) 217.978.408
-

الرصيد كما ف هناية السنة

45.797.340.967

() 12.769.260.333
(2.197.657.001 ) 2.066.637.815
28.945.673.975
381.763.255
() 20.404.363.209( ) 1.398.679.754( ) 341,442,411
22.057.962.840
6.298.126.292
5.844.802.680
16.810.094.135
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24.471.712.015

87.079.147.117

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

ل عس ع

ل عس ع

ل عس ع

اجملموا
لعسع

50.568.376.525
11.113.923.483
2.281.141.321
37.173.311.721
() 815.173.830
815.173.830
(292.078.707 ) 292.078.707
(292.661.937 ) 143.545.743( ) 149.116.194
)
) (23.610.446
(23.610.446
-

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقا) انتج عن
() 7.031.234.281
1.737.374.927
(1.719.942.948 ) 10.488.552.156
تغري أرصدة الزابئن
3.014.885.764
3.959.735
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 3.010.926.029
) () 5.529.565.607
التسهينيت املسددة خنيل السنة (78.347.190( ) 607.368.243( ) 4.843.850.174
28.468.260.297
4.423.308.182
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 24.044.952.115
الرصيد كما ف هناية السنة

49.270.766.464

2.731.034.895

17.465.310.893

69.467.112.252

فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

اجملموا
لعسع

11.421.616.311
8.903.934.222
102.543.531
2.415.138.558
)
(13,456,771( ) 109.159.200
122.615.971
(6.035.199.240 ) 6.035.199.240
) 6,830,285
) (5.861.186
(969,099
)
) (1.887.867
(1.887.867
-

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقا) انتج عن
(2.650.698.226 ) 291.926.945
1.828.389.569
1.114.235.602
تغري ف خاطر اائتمان
92.411.017
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 92.411.017
) (567.368.188( ) 536.545.813
) (11,936,367
التسهينيت املسددة خنيل السنة (18.886.008
7.553.178.342
5.000.948.173
4.097.153
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 2.548.133.016
الرصيد كما ف هناية السنة

237.479.817

7.843.272.740
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13.067.895.284

21.148.647.841

)

املرحلة األوىل
ل عس ع

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

109.953.965
1.420.559.612
(125.163.359
125.163.359
) 3.349.680
(3.349.680
(25.495.770
-

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقا) انتج عن
(103.570.303 ) 226.445.874
تغري ف خاطر اائتمان
68.385.823
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 499.968.572
التسهينيت املسددة خنيل السنة (32.097.927( ) 2.228.617.573
40.816
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 2.827.860.142
الرصيد كما ف هناية السنة

2.415.138.558

102.543.531

اجملموا
لعسع

6.302.377.536
4.771.863.959
)
) 25.495.770
)
) (583.382
(583.382
2.000.177.736
2.123.053.307
568.354.395
) (2.321.431.146
) (60.715.646
4.872.721.172
2.044.820.214
8.903.934.222

تتليا حركة الفوائد املعلقة كما يلي:

)

11.421.616.311

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

الرصيد ف بداية السنة
يضاف:
الفوائد املعلقة خنيل السنة
ينـزل:
الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خنيل السنة
الفوائد املعلقة املسرتدة خنيل السنة
فروقات اسعار الصرف

(216.090.541
(587.643.357
1.295.598.083

الرصيد كما ف هناية السنة

10.078.890.486

7,041,040,195

4.527.154.653

2.545.986.106

1.950.822.658

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر
-9
يتخمون هتا البند دا يلي:

) (23.027.064
) (49.521.549
635.611.497

)
)

7.041.040.195

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

أسه م سسة ضمان القروض

2020
لعسع

2020
لعسع

260.917.800

104.367.120

260.917.800

104.367.120

تثل هتا البند استثمار املصرف ف رأس مال م سسة ضمان خاطر القروض والبالغة  %5.22من رأس مال امل سسة ،حيث مت إعادة تصنيف هتل احلصة
من موجودات األخرى بعد صدور شهادة األسه النهائية خنيل الربع الثالث من عاا 2021ع
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موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد اثبت)
شهادات إيداا (ذات عائد اثبت)
شهادات إيداا مصرف سوراي املركزي

2020
لعسع

62,800,000,000
-

31.400.000.000
-

31.400.000.000
62,800,000,000
(4.465.605.447( ) 16.365.751.722

خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة

46.434.248.278
أ -سندات شركات (ذات عائد اثبت):

)

26.934.394.553

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد اثبت)
القيمة اامسية للسندات
القيمة اامسية للسندات املستحقة  /املباعة
احلس
العنيوة
القيمة الدفرتية للسندات
إطفاء العنيوة
إطفاء احلس
إطفاء الباقي من عنيوة للسندات املباعة
إطفاء الباقي من حس للسندات املباعة

2020
لعسع

-

11.304.000.000
(11.304.000.000
(115.866.000
20.912.400

-

(94.953.600
(17.552.600
100.976.748
(3.359.800
14.889.252

-

)
)
)
)
)

-

متثل املوجودات املالية ابلخملفة املطفدة سندات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة ابلدوار األمريخمي بفائدة ترتاو بني  %2.75إىل %7.5ع
قاا املصرف ببيع سندات بقيمة  9مليون دوار أمريخمي خنيل الربع الثان من عاا  ،2020ونتج عن عملية بيع املوجودات املالية ابلخملفة املطفدة خسائر
بقيمة  9,382,684لرية سورية واليت متثل التغري ف قيمة تلك السندات من اتريص شرائها مضافاً هلا عموات البيعع
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ب -شهادات إيداا (ذات عائد اثبت):
كما ف  31كانون األول
2020
لعسع

2021
لعسع

القيمة اامسية للسندات

62,800,000,000

خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة

(4.465.605.447( ) 16.365.751.722
46.434.248.278

31.400.000.000
)

26.934.394.553

متثل املوجودات ابلخملفة املطفدة (ش ـ ـ ــهادات إيداا) قيمة ش ـ ـ ــهادات إيداا ص ـ ـ ــادرة عن مص ـ ـ ــارف جتارية غري مقيمة بقيمة  25مليون دوار أمريخمي بفائدة
سنوية %7.5ع
اتريص اىستحقاق

 28نيسان 2023

كما ف  31كانون األول 2021
القيمة اامسية
ابللرية السورية
دوار أمريخمي

25.000.000

62.800.000.000

25.000.000

62.800.000.000

معدل الفائدة

%7.5

شهادات إيداا مصرف سوراي املركزي
2021
لعسع

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

القيمة اامسية للسندات
القيمة اامسية للسندات املشرتاة
القيمة اامسية للسندات املباعة
العنيوة

-

1.100.000.000
(1.100.000.000
(58.993.151

القيمة الدفرتية للسندات
إطفاء احلس
إطفاء الباقي من عنيوة السندات املباعة

-

(58.993.151
58.993.151
-

-

)
)
)

-

متثل املوجودات املالية ابلخملفة املطفدة (شهادات إيداا مصرف سوراي املركزي) قيمة شهادات إيداا صادرة عن مصرف سوراي املركزي ابللرية السورية بفائدة
سنوية  %4.5تستحق خنيل سنةع
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فيما يلي حركة املوجودات املالية ابلخملفة املطفدة خنيل السنة:

الرصيد كما ف بداية السنة

املرحلة األوىل
ل عس ع

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثانية
ل عس ع

-

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
تعدينيت نتيجة فروقات أسعار الصرف

-

31.400.000.000

-

(62.800.000.000 ) 62.800.000.000
31,400,000,000

31,400,000,000

الرصيد كما ف هناية السنة

-

-

62.800.000.000

62,800,000,000

املرحلة األوىل
ل عس ع

5.007.695.588
الرصيد كما ف بداية السنة
ااستثمارات املستحقة خنيل السنة () 12.404.000.000
التغري ف القيمة الدفرتية
للسندات (عنيوة  /خص ) 16.304.412
تعدينيت نتيجة فروقات أسعار الصرف 7.380.000.000
الرصيد كما ف هناية السنة

-

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

31.400.000.000

اجملموا
لعسع

15.907.695.588
() 12.404.000.000

10.900.000.000
-

-

20.500.000.000

-

16.304.412
27.880.000.000

31.400.000.000

-

31.400.000.000

فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة للموجودات املالية ابلخملفة املطفدة خنيل السنة:

كما ف  31كانون األول 2021

املرحلة األوىل
ل عس ع

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

ما مت ويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة انجتة عن التغري ف
خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

-

4.465.605.447
(8.686.047.738 ) 8.686.047.738

4.465.605.447
-

-

4,220,442,291

7.679.703.984
-

7.679.703.984
4,220,442,291

الرصيد كما ف هناية السنة

-

-

16.365.751.722

16.365.751.722

الرصيد كما ف بداية السنة

املرحلة األوىل
ل عس ع

الرصيد كما ف بداية السنة

880.627

(نقا)  /زايدة انجتة عن التغري
ف خاطر اائتمان
فروقات أسعار الصرف

(2.239.979
1.359.352

الرصيد كما ف هناية السنة

-

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

1.195.571.716

-

اجملموا
لعسع

1.196.452.343

) 780.987.859
2.489.045.872

-

778.747.880
2.490.405.224

4.465.605.447

-

4.465.605.447
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موجودات اثبتة ملموسة

يتخمون هتا البند دا يلي:
:2021

الخملفة التارخيية:

أرض

مبان وعقارات

معدات سينات املبان

لعسع

لعسع

لعسع

آات وأجهزة وأاثث
لعسع

الرصيد 1 ،كانون الثان 2021
إضافات
ويل من مشاريع ت التنفيت
استيعادات

72.517.912
-

4.672.571.980
20,540,968
-

1.219.592.443
69,433,260
129,710,000
-

379.201.717
47,635,500
(3,500

الرصيد 31 ،كانون األول 2021

72.517.912

4,693,112,948

1,418,735,703

426,833,717

)

سيارات

احلاسم اآلل

اجملموا

لعسع

لعسع

لعسع

26.551.849
-

276.540.903
56,620,400
26,119,000
(322,400

26,551,849

358,957,903

)

6.646.976.804
194,230,128
155,829,000
)
(325,900
6,996,710,032

اىستهنيكات املرتاكمة:

الرصيد 1 ،كانون الثان 2021
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات

-

(95.179.692
(28,308,693
-

) (364.008.227
) (49,443,049
-

) (11.415.188( ) 178.993.968
) (4,780,000( ) 50,615,837
3,500

) (141.775.450
) (49,203,476
322,400

)
)

() 791.372.525
() 182,351,055
325,900

الرصيد 31 ،كانون األول 2021

-

(123,488,385

) (413,451,276

) (16,195,188( ) 229,606,305

) () 190,656,526

() 973,397,680

مشاريع قيد التنفيت:

الرصيد 1 ،كانون الثان 2021
إضافات

-

1.038.975
-

مناقنيت
ويل إىل أصول اثبتة ملموسة

-

(38,980

الرصيد 31 ،كانون األول 2021

-

999,995

-

7.497.982.461
2,388,275,479
) 1,033,380
(129,710,000

128.667.950
1,002,173,800
(164,400
)

9,757,581,320

1,130,677,350

)

-

74.760.100
189,112,200

-

(830,000
(26,119,000

-

236,923,300

7.702.449.486
3,579,561,479
)
)

() 155,829,000
11,126,181,965

صاف القيمة الدفرتية:

الرصيد 31 ،كانون األول 2021

72,517,912

4,570,624,558

10,762,865,747
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1,327,904,762

10,356,661

405,224,677

17,149,494,317

:2020

الخملفة التارخيية:

أرض

مبان وعقارات

معدات سينات املبان

لعسع

لعسع

لعسع

آات وأجهزة وأاثث
لعسع

الرصيد 1 ،كانون الثان 2020
إضافات
مناقنيت
ويل من مشاريع ت التنفيت
استيعادات

17.937.912
54.580.000
-

4.648.751.033
77.400.947
)
(54.580.000
1.000.000
-

750.185.683
65.122.540
404.284.220
-

326.866.709
17.561.000
34.950.000
(175.992

الرصيد 31 ،كانون األول 2020

72.517.912

4.672.571.980

1.219.592.443

379.201.717

)

سيارات

احلاسم اآلل

اجملموا

لعسع

لعسع

لعسع

26.551.849
-

199.202.103
80.938.800
(3.600.000

26.551.849

276.540.903

)

5.969.495.289
241.023.287
440.234.220
)
(3.775.992
6.646.976.804

اىستهنيكات املرتاكمة:

الرصيد 1 ،كانون الثان 2020
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات

-

(66.870.999
(28.308.693
-

) (261.501.077
) (102.507.150
-

) (6.632.668( ) 137.485.919
) (4.782.520( ) 41.601.672
93.623

) (113.842.479
) (31.532.971
3.600.000

)
)

() 586.333.142
() 208.733.006
3.693.623

الرصيد 31 ،كانون األول 2020

-

(95.179.692

) (364.008.227

) (11.415.188( ) 178.993.968

) (141.775.450

)

() 791.372.525

مشاريع قيد التنفيت:

الرصيد 1 ،كانون الثان 2020
إضافات
ويل إىل أصول اثبتة ملموسة

-

2.038.975
(1.000.000

110.547.250
2.374.538.021
53.070.700
5.527.728.660
) (34.950.000( ) 404.284.220

الرصيد 31 ،كانون األول 2020

-

1.038.975

128.667.950

7.497.982.461

)

-

42.213.500
32.546.600
-

2.529.337.746
5.613.345.960
() 440.234.220

-

74.760.100

7.702.449.486

صاف القيمة الدفرتية:

الرصيد 31 ،كانون األول 2020

72.517.912

4.578.431.263

8.353.566.677

328.875.699

15.136.661

209.525.553

13.558.053.765

نتيجة للظروف ااستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق ف اجلمهورية العربية السورية ،مت إيقاف العمل م قتاً ف بعض الفروا وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال الظروف ااستثنائية
ليعود بعدها إىل اخلدمةع خنيل العاا  2015مت نقل موجودات هتل الفروا إىل مستودعات املصرف والفروا األخرى العاملة حيث مت استبعاد اجلزء غري الصاحل وبيع اجلزء اآلخر من هتل املوجودات اليت تعرضت
للتيريم والتلف.
 −مت افتتا فرا الغسان خنيل عاا 2019ع
بلغت قيمة املوجودات الثابتة اليت استهلخمت ومازالت ف اخلدمة  378.096.885لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  337.837.390لرية سورية كما ف  31كانون األول )2020ع
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-12

موجودات غري ملموسة

يتخمون هتا البند دا يلي:
:2021

الخملفة التارخيية

فروغ
لعسع

برامج معلوماتية
لعسع

اجملموا
لعسع

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2021
ويل من مشاريع قيد التنفيت

86.342.696
67,400,000

209.647.463
-

295.990.159
67,400,000

الرصيد كما ف  31كانون األول 2021

153.742.696

209.647.463

363.390.159

اىطفاءات املرتاكمة

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2021
إضافات ،أعباء السنة

(50.598.401
(30,449,164

)
)

-

(50.598.401
(30,449,164

)
)

الرصيد كما ف  31كانون األول 2021

(81,047,565

)

-

(81,047,565

)

مشاريع قيد التنفيت

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2021

13.000.001

-

13.000.001

الرصيد كما ف  31كانون األول 2021

13.000.001

-

13.000.001

صاف القيمة الدفرتية

الرصيد كما ف  31كانون األول 2021

209,647,463

85,695,132
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295,342,595

:2020

الخملفة التارخيية

برامج معلوماتية

فروغ

اجملموا

لعسع

لعسع

لعسع

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2020
اىضافات
ويل من مشاريع قيد التنفيت

51.772.478
19.147.500
15.422.718

209.647.463
-

261.419.941
19.147.500
15.422.718

الرصيد كما ف  31كانون األول 2020

86.342.696

209.647.463

295.990.159

اىطفاءات املرتاكمة

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2020
إضافات ،أعباء السنة

(41.401.021
(9.197.380

)
)

-

(41.401.021
(9.197.380

)
)

الرصيد كما ف  31كانون األول 2020

(50.598.401

)

-

(50.598.401

)

مشاريع قيد التنفيت

الرصيد كما ف  1كانون الثان 2020
إضافات
وينيت إىل موجودات غري ملموسة

25.922.719
2.500.000
(15.422.718

الرصيد كما ف  31كانون األول 2020

13.000.001

)

-

25.922.719
2.500.000
(15.422.718

-

13.000.001

)

صاف القيمة الدفرتية

الرصيد كما ف  31كانون األول 2020
-13

48.744.296

258.391.759

209.647.463

حقوق استيداا األصول املستدجرة

يتخمون هتا البند دايلي:
2021
لعسع

حقوق استيداا أصول مستدجرة
جممع استهنيا حقوق استيداا موجودات مستدجرة

كما ف  31كانون األول

1.059.550.000
(473,841,710
585,708,290

التزامات عقود التدجري
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2020
لعسع

1.059.550.000
) (315.457.681
744.092.319

-

-

-

-

)

تتوزا حقوق استيداا أصول مستدجرة والتزامات عقود التدجري كما يلي:

حقوق استيداا

التزامات

األصول املستدجرة
لعسع

عقود التدجري
لعسع

الرصيد كما ف بداية السنة
دفعات متعلقة حبقوق استيداا األصول املستدجرة
مصروف ااستهنيا

744,092,319
(158,384,029

884.499.292
18.000.000
) (158.406.973

الرصيد كما ف هناية السنة

585,708,290

744.092.319

-14

)

موجودات أخرى

يتخمون هتا البند دا يلي:
2021
لعسع

فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
مصارف
تسهينيت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

كما ف  31كانون األول

538,498,746
39,913,956
754,890,414
1,333,303,116
295,749,604
107,187,724
623,113,020
328,000
490,719,044
2,050,000
57,849,378

مصاريف مدفوعة مقدماً
خزون طباعة وقرطاسية
سلف لقاء تعهدات أعمال
طوابع
موجودات أخرى
تقاص بطاقات الصراف اآلل
أتمينات مدفوعة وزارة الش ون اىجتماعية والعمل
موجودات اثبتة آلت ملخميتها للمصرف وفاءً لديون مستحقة*

2,910,299,886

2020
لعسع

210.964.166
16.307.196
365.831.503
593.102.865
78.915.116
80.912.890
700.960.148
255.000
244.861.629
1.072.000
2.050.000
57.849.378
1.759.979.026

* متثل املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف ىيفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملخميتها للمصرف بتاريص  16كانون األول  ،2016ومت ختفيض
دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يتوجم تصفية العقارين خنيل عامني من اتريص التملك ،وفق أحخماا املادة /2/100ب من القانون رق 23
لعاا  ،2002حى اتريص إصدار البياانت املالية مل يت تصفية العقارينع
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تتمثل حركة املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف كما يلي:
الرصيد ف بداية السنة

2021
لعسع

57.849.378

2020
لعسع

الرصيد ف هناية السنة

57.849.378

57.849.378

-15

57.849.378

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

بناءً على أحخماا املادة ( )12للفقرة (ب) من التعليمات التنفيتية للقانون رق ( )28لعاا  2001يتوجم على مص ـ ـ ـ ـ ــارف القطاا اخلاص أن تجز %10
من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد تخمن اسرتدادل عند تصفية املصرفع
بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتال:
كما ف  31كانون األول

2021
لعسع

لرية سورية
دوار أمريخمي

2020
لعسع

189,841,750
16,708,874,238

189.841.750
8.354.437.119

16,898,715,988

8.544.278.869

 -16ودائع مصارف
يتخمون هتا البند دا يلي:

حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل

حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل

مصارف حملية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2021
مصارف خارجية
لعسع

34,333,384,411
42,123,345,108

-

76,456,729,519

-

مصارف حملية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
مصارف خارجية
لعسع

19.422.283.400
23.189.972.589

-

42.612.255.989

-
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اجملموا
لعسع

34,333,384,411
42,123,345,108
76,456,729,519

اجملموا
لعسع

19.422.283.400
23.189.972.589
42.612.255.989

-17

ودائع الزابئن

يتخمون هتا البند دايلي:
2021
لعسع

حساابت جارية و ت الطلم
ودائع ألجل وخاضعة ىشعار
حساابت جممدة أخرى *
ودائع التوفري

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

140,536,490,415
98,301,845,614
374,530,017
3,093,669,867

75.251.298.772
64.943.491.930
368.126.916
3.108.542.426

242,306,535,913

143.671.460.044

بلغت الودائع اليت ا مل فوائد  142.502.061.747لرية سورية أي ما نسبته  %58.81من إمجال الودائع كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل
مبلغ  65.278.688.466لرية سورية أي ما نسبته  %45.44من إمجال الودائع كما ف  31كانون األول )2020ع
 تثل هتا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطاا مال غري مصرف لشركات قيد التدسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زايدة رأس مال
املصرف بقيمة  162.212.407لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  163.069.576لرية سورية كما ف  31كانون األول ،)2020
وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني التين مل تارسوا حق األفضلية ف ااكتتاب بتاريص  11آذار 2018ع
بلغت ودائع مقيدة السحم مبلغ  13.752.965.686لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  4.516.277.880لرية سورية كما ف 31
كانون األول )2020ع
بلغت الودائع اجلامدة حسم القرارا رق /1418ا ن/ب 4اتريص  24متوز  2016مبلغ  110.075.953.775لرية سورية كما ف  31كانون األول
( 2021مقابل  24.352.470.425لرية سورية كما ف 31كانون األول )2020ع
-18

أتمينات نقدية

يتخمون هتا البند دا يلي:

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

أتمينات مقابل تسهينيت مباشرة
أتمينات مقابل تسهينيت غري مباشرة
أتمينات نقدية أخرى
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2020
لعسع

2,396,152,962
4,427,049,593
1,826,875,161

2.709.821.267
2.284.023.782
200.658.000

8,650,077,716

5.194.503.049

-19

خصصات متنوعة

احلركة على امليصصات املتنوعة هي كما يلي:

 31كانون األول 2021
خصا خسائر ائتمانية متوقعة على التسهينيت اائتمانية غري املباشرة:

خصا مقابل سقوف تسهينيت ائتمانية غري مستغلة
خصا مقابل تسهينيت ائتمانية غري مباشرة
خصا ملواجهة أعباء حمتملة*
م ونة نقلبات أسعار الصرف**

 31كانون األول 2020
خصا خسائر ائتمانية متوقعة على التسهينيت اائتمانية غري املباشرة:

خصا مقابل سقوف تسهينيت ائتمانية غري مستغلة
خصا مقابل تسهينيت ائتمانية غري مباشرة
خصا ملواجهة أعباء حمتملة*
م ونة نقلبات أسعار الصرف**



رصيد بداية
السنة
لعسع

املخمون خنيل
السنة
لعسع

ما مت ردل خنيل
السنة
لعسع

املستيدا خنيل
السنة
لعسع

أت ري فروقات
أسعار الصرف
لعسع

1.330.787
14.835.022
16,165,809
31,329,040
23,132,432

4.137.186
4.137.186
-

-

(1.115.322
(10.949.802
(12.065.124
(15,000,000

)

70,627,281

4.137.186

-

(27.065.124

)

98.307
24.469.842
24.568.149
46.229.040
741.432

10.282.524
10.940
10.293.464
22.391.000

(14.900.000
-

71.538.621

32.684.464

(14.900.000

)
)

)
)
)

(111
2.407.779
2.407.668
2.407.668

رصيد هناية
السنة
لعسع

)

215.354
10.430.185
10,645,539
31.329.040
8.132.432
50,107,011

(9.284.786
(19.485.151
(28.769.937
-

) 234.742
) 9.839.391
) 10.074.133
-

1.330.787
14.835.022
16.165.809
31.329.040
23.132.432

(28.769.937

10.074.133

70.627.281

)

مت تخموين خصا ملواجهة أية أعباء حمتملة متعلقة بسنوات سابقة من احملتمل أن تظهر أو يتوجم سدادها خنيل سنوات احقةع

 يت احتساب م ونة مركز القطع التشغيلي بناءً على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رق  /362ا ن /ب 1اتريص  4شباط  2008واملع ّدل ابلقرار /1416ا ن/ب 4الصادر بتاريص  24متوز
 ،2016حيث يتوجم على املصارف العاملة ف سورية أن جز م ونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  %5من وسطي مراكز القطع التشغيلي خنيل الشهرع

- 54 -

فيما يلي احلركة على التسهينيت اائتمانية غري املباشرة خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2021
املرحلة الثانية
ل عس ع

200.000.000
9.486.993.565
(200,000,000
200,000,000
) 17,265,615
(17,265,615

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
زايدة ( /نقا) انتج عن
76.270.598
التغري ف أرصدة الزابئن
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 2.524.444.525
التسهينيت املسددة خنيل السنة (888( ) 2.739.691.651
14.780.687
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 4.064.483.500
الرصيد كما ف هناية السنة

13.595.234.922

املرحلة األوىل
ل عس ع

32.045.414

املرحلة الثالثة
ل عس ع

7.316.149
)
-

) (7.229.649
86.500

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

12.186.681.066
42.440.000

56.777.500
(42.440.000

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
نقا انتج عن التغري
() 7.706.136.612
ف أرصدة الزابئن
200.000.000
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 4.254.352.313
التسهينيت املسددة خنيل السنة (14.337.500( ) 9.459.942.537
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 10.169.599.335

(8.268.601
) (4.781.000
-

9.486.993.565

200.000.000

7.316.149

الرصيد كما ف هناية السنة
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اجملموا
لعسع

9.694.309.714
76.270.598
2.524.444.525
) (2.746.922.188
4.079.264.187

)

13.627.366.836

اجملموا
لعسع

20.365.750
)

12.263.824.316
) (7.714.405.213
4.454.352.313
) () 9.479.061.037
10.169.599.335

)

9.694.309.714

فيما يلي احلركة على خصا اخلسارة اائتمانية املتوقعة خنيل السنة:
املرحلة األوىل
ل عس ع

12.287.918
951,072
(1,299,230

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
نقا انتج عن التغري
(5.087.768
ف خاطر اائتمان
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 4.137.186
التسهينيت املسددة خنيل السنة (2.751.307
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 2.407.668
الرصيد كما ف هناية الفرتة

10.645.539

املرحلة األوىل
ل عس ع

15.981.349
37.064
(398.900

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

128.667
(951,072
) 1,299,230

3.749.224
)
-

) (476,825
)
-

)
(3,749,224
-

-

-

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع

اجملموا
لعسع

16.165.809
(5.564.593
4.137.186
) (6.500.531
2.407.668

اجملموا
لعسع

الرصيد كما ف بداية السنة
ما مت ويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ويله إىل املرحلة الثانية
زايدة ( /نقا) انتج عن
(14.161.013
التغري ف خاطر اائتمان
التسهينيت اجلديدة خنيل السنة 10.287.688
التسهينيت املسددة خنيل السنة (9.532.403
تعدينيت نتيجة تغري أسعار الصرف 10.074.133

795
(37.064
) 398.900

) 300.753
5.776
) (540.493
-

(4.686.437
) (150.344
-

) (18.546.697
10.293.464
) (10.223.240
10.074.133

12.287.918

128.667

3.749.224

16.165.809
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)

10.645.539

8.586.005
)
-

الرصيد كما ف هناية الفرتة

)

24.568.149
)
)

-20

مطلوابت أخرى

يتخمون هتا البند دا يلي:

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

فوائد مستحقة غري مدفوعة
إيرادات مقبوضة مقدماً
دائنون ختلفون
اشرتاكات م سسة التدمينات ااجتماعية املستحقة
ضرائم مقتطعة على رواتم وأجور املوظفني
ضرائم مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حساابت الزابئن
مستحقات ملوردي أصول اثبتة
شيخمات برس الدفع
حواات وشيخمات برس الدفع
شيخمات مصدقة
تقاص بطاقات صراف آل
موردون آخرون
حساابت دائنة أخرى
ضرائم مقتطعة على الفوائد املدفوعة ف اخلارج

-21

2020
لعسع

1,050,901,609
146,564,154
69,008,482
14,269,267
560,942,912
25,866,203
1,800,000
808,019,626
1,020,244
80,835,621
7,921,000
242,089,362
1,498,800
460,177,425

712.307.821
114.660.186
101.649.299
8.262.164
343.110.211
34.439.430
662.188.000
527.661.742
137.277.999
960.000
178.523.203
271.794.268

3,470,914,705

3.092.834.323

رأس املال

يتخمون رأس املال دايلي:

كما ف  31كانون األول
2021

رأس املال املصر به واملسدد ابلخمامل

عدد األسه

2020

القيمة املعادلة التارخيية لتاريص ااكتتاب
2020
2021

52.500.000

52.500.000

5.250.000.000

5.250.000.000

52.500.000

52.500.000

5.250.000.000

5.250.000.000
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يتخمون رأس املال الصادر واملخمتتم به واملسدد ابلخمامل دا يلي:
كما ف  31كانون األول 2021
عدد األسه

القيمة املعادلة التارخيية
لتاريص ااكتتاب

دوار أمريخمي

رأس املال املخمتتم كما ف  31كانون األول 2011
10.760.060
ابللرية السورية
ابلدوار األمريخمي
رأس املال املخمتتم به عند الزايدة
ابللرية السورية:
عاا 2012

فروقات تقيي
مركز قطع بنيوي

1.076.006.000

6.739.940

14.000.000

673.994.000

34,519,100,000

17.500.000

14.000.000

1.750.000.000

34,519,100,000

2.897.665

-

289.766.500

-

 30أيلول 2013
 31كانون األول 2013

782.119
45.000

-

78.211.900
4.500.000

-

 14كانون الثان 2014
 14آب 2014
 31كانون األول 2016

70.078
2.170.750
5.941.011

-

7.007.800
217.075.000
594.101.100

-

 14كانون الثان 2017
ابلدوار األمريخمي

168.377
22.925.000

44.554.852

16.837.700
2.292.500.000

109,629,287,791

تخموين قطع بينيوي

52.500.000
-

58.554.852
339.583

5.250.000.000
-

144.148.387.791
677,322,064

بيع مركز قطع بنيوي

52.500.000

(8.894.435
50.000.000
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)

5.250.000.000

() 21.872.038.275
122.953.671.580

يتخمون رأس املال الصادر واملخمتتم به واملسدد ابلخمامل دا يلي:
كما ف  31كانون األول 2020
عدد األسه

دوار أمريخمي

رأس املال املخمتتم كما ف  31كانون األول 2011
10.760.060
ابللرية السورية
ابلدوار األمريخمي
رأس املال املخمتتم به عند الزايدة
ابللرية السورية:
عاا 2012

القيمة املعادلة التارخيية
لتاريص ااكتتاب

فروقات تقيي
مركز قطع بنيوي

1.076.006.000

6.739.940

14.000.000

673.994.000

16.935.100.000

17.500.000

14.000.000

1.750.000.000

16.935.100.000

2.897.665

-

289.766.500

-

 30أيلول 2013
 31كانون األول 2013

782.119
45.000

-

78.211.900
4.500.000

-

 14كانون الثان 2014
 14آب 2014
 31كانون األول 2016

70.078
2.170.750
5.941.011

-

7.007.800
217.075.000
594.101.100

-

 14كانون الثان 2017
ابلدوار األمريخمي

168.377
22.925.000

44.554.852

16.837.700
2.292.500.000

53.668.393.679

تخموين قطع بينيوي

52.500.000
-

58.554.852
339.583

5.250.000.000
-

70.603.493.679
250.805.816

52.500.000

58.894.435

5.250.000.000

70.854.299.495

مجيع أسه املصرف اىمسية تقس إىل:

الفئة أ :هي األس ـ ــه اليت ا جيوز متلخمها إا ألش ـ ــياص س ـ ــوريني طبيعيني أو اعتباريني وتس ـ ــدد قيمتها ابللريات الس ـ ــورية ،ابس ـ ــتثناء الس ـ ــوريني املقيمني ف
اخلارج التين يتوجم عليه تسـديد قيمة اكتتاابهت ابألسـه ابلقطع األجنيب حبسـم نشـرة أسـعار الصـرف احلرة وسـطي أسـعار الصـرف احلرة الصـادرة عن
مصرف سورية املركزي ف اليوا السابق لبدء ااكتتابع
الفئة ب :هي األسـ ـ ــه اليت جيوز متلخمها من قبل أشـ ـ ــياص طبيعيني أو اعتباريني غري سـ ـ ــوريني عرب أو أجانم بقرار من جملس الوزراء ووفق احلد األعلى
للنسـم كما هي واردة ابلقانون رق  3لعاا  2010وتعدينيته وتسـدد قيمتها ابلقطع األجنيب حبسـم نشـرة أسـعار الصـرف املعتمدة ف اليوا السـابق لبدء
ااكتتابع
بتاريص  4كانون الثان  2010صدر القانون رق  3املتضمن تعديل بعض أحخماا مواد القانون رق  28لعاا  2001واملرسوا رق  35لعاا  2005التي
تض ــمن زايدة احلد األدر لرأمسال املص ــارف العاملة ف اجلمهورية العربية الس ــورية ليص ــبح فيما خيا املص ــارف التقليدية  10مليار لرية س ــورية وقد منحت
املصــارف املرخصــة مهلة نيث ســنوات لتوفيق أوضــاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدر املطلوب ،وقد مت متديد املهلة لتصــبح أربع ســنوات روجم القانون
رق  17لعاا 2011ع
ف عاا  2013صـدر املرسـوا التشـريعي رق  / 63/والتي تضـمن زايدة املهلة املمنوحة للمصـارف التقليدية ف اجلمهورية العربية السـورية لزايدة احلد األدر
لرأمساهلا حى هناية العاا  2014ومت روجم قرار رائسـة جملس الوزراء رق (/13ا و) الصـادر بتاريص  22نيسـان  2015متديد هتل املهلة حى هناية العاا
2015ع
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تتلك فرنسبنك عاعلع ما نسبته  %55.66من رأس مال املصرف من خنيل متلخمه ألسه من الفئة بع
وافق جملس املفوضـني روجم القرار رق /69ا املنعقد بتاريص  13حزيران  2011على قياا مصـرف فرنسـبنك سـورية صـدار وطر  7.000.000سـه
بقيمة امسية تبلغ  500لرية سورية للسه الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  3.500.000.000لرية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرفع
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسه الفائضة عن عملية زايدة رأس املال بتاريص  24كانون الثان  ،2017ليصبح رأس املال املخمتتم به مسا ٍو لرأس املال
املصر به والبالغ  5.250.000.000لرية سوريةع
بتاريص  4كانون الثان  2010صدر القانون رق  3املتضمن تعديل بعض أحخماا مواد القانون رق  28لعاا  2001واملرسوا رق  35لعاا  2005التي
يتضمن زايدة احلد األدر لرأس مال البنوا العاملة ف اجلمهورية العربية السورية ليصبح  10.000.000.000لرية سورية وقد منحت البنوا مهلة نيث
سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدر املطلوب وقد مت متديد املهلة لتصبح مخس سنوات روجم املرسوا التشريعي
رق  63لعاا 2013ع ينتظر املصرف صدور تعليمات جديدة من السلطات املصرفية والرقابية امليتصة اختاذ اىجراءات املناسبة هبتا اخلصوص ف حينهع
* عند إمتاا ااكتتاب برأس مال املصرف خنيل الربع األول من العاا  ،2017مت ااكتتاب أبسه عددها ( )2.100.000ابلعملة األجنبية بقيمة
إمجالية  745.435دوار أمريخمي (منها  405.852دوار أمريخمي كقيمة إمسية و 339.583دوار أمريخمي كمبلغ فائض عن القيمة اىمسية) ،ارأتى
املصرف تدعي مركز القطع البنيوي بخمامل املسامهات املسددة أعنيل ،كونه ضمن حدود النسم الرقابية املسموحة روجم قرار جملس النقد و التسليف
رق / 362ا ن  /ب 1اتريص 4شباط  ،2008وتقدا املصرف بطلم إىل مصرف سورية املركزي للموافقة على ذلكع
وافق جملس النقد و التسليف ابلقرار رق (/40ا ن) اتريص  25آذار  2018على اعتبار كافة املسامهات املسددة ابلعملة األجنبية لعاا  2011والبالغة
 44.149.000دوار أمريخمي ،واملسامهات املسددة ابلعملة األجنبية الناجتة عن استخممال زايدة رأس املال لعاا  2017والبالغة  745.435دوار
أمريخمي ضمن مركز القطع احملمول لدى املصرفع
قاا املصرف ببيع مبلغ  8,894,435دوار أمريخمي من مركز القطع البنيوي بناء على موافقة من جملس إدارة املصرف ف اجتماعه املنعقد بتاريص
 13حزيران  2021وموافقة جملس النقد والتسليف رق  /419ا ن اتريص  28كانون األول 2021ع وقد نتج عن عملية البيع أراب بقيمة
 21,872.038.275لرية سورية ،منها مبلغ  11,171,410,360لرية سورية ختا السنة احلالية ومت قيد هتا املبلغ ضمن األراب الناجتة عن التعامنيت
ابلعمنيت األجنبية ف قائمة الدخل ومبلغ  10,700,627,915لرية سورية ختا الدخل ف سنوات سابقة ،مت ويله من أراب مدورة غري حمققة إىل
خسائر مرتاكمة حمققةع
كما قاا املصرف بتخموين خصا خسائر ائتمانية متوقعة بنفس القيمة والبالغة  8,894,435دوار أمريخمي مقابل التعرضات اائتمانية على املصارف
اللبنانية ،ومت قيد هتا املبلغ ضمن مصروف خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة ف قائمة الدخلع
-22

ااحتياطي القانون واخلاص

حددت املادة  197من قانون الشـ ـ ــركات رق  29اتريص  24شـ ـ ــباط  2011ااحتياطي القانون رعدل  % 10من صـ ـ ــاف األراب السـ ـ ــنوية حى بلوغه
 %25من رأس املالع حددت املادة  97من قانون النقد األسـ ــاسـ ـي رق ( )23لعاا  2002ااحتياطي اخلاص رعدل  %10من صـ ــاف األراب السـ ــنوية
حى بلوغه  %100من رأس املالع
مت تعريف األراب الصافية حسم املادة  200من قانون الشركات رق  29اتريص  24شباط  2011أبهنا تشخمل الفارق بني جمموا اىيرادات احملققة
وجمموا املصروفات وااستهنيا قبل تنـزيل خصا ضريبة الدخل على األراب ع مت تشخميل احتياطي قانون وخاص بقيمة  %10من الربح قبل الضريبة بعد
تنزيل أراب تقيي القطع البنيوي لعامي  ،2020وختضع هتل ااحتياطات ملوافقة اهليئة العامة للمسامهنيع
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اباسـتناد إىل ماسـبق لعامي  2021و 2020وابىشـارة إىل التعميمني الصـادرين عن مصـرف سـورية املركزي رق  3/100/369بتاريص  20كانون الثان
 2009والتعمي رق  1/100/952الصادر بتاريص  12شباط  ،2009مت احتساب ااحتياطي كما يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
ل عس ع
ل عس ع

الربح قبل الضريبة
ينزل أراب غري حمققة انجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي

52.797.367.627
(62.800.000.000

49.016.323.704
) (48.293.436.700

(10.002.632.373

722.887.004

)

ااحتياطي القانون ()%10

-

72.288.700

ااحتياطي اخلاص ()%10

-

72.288.700

إن حركة ااحتياطي القانون كما يلي:
2021
ل عس ع

 31كانون األول

2020
ل عس ع

رصيد بداية السنة
ااحتياطي القانون املشخمل خنيل السنة

317,018,850
-

244.730.150
72.288.700

رصيد هناية السنة

317.018.850

317.018.850

إن حركة ااحتياطي اخلاص كمايلي:
2021
ل عس ع

 31كانون األول

2020
ل عس ع

رصيد بداية السنة
ااحتياطي اخلاص املشخمل خنيل السنة

317,018,850
-

244.730.150
72.288.700

رصيد هناية السنة

317.018.850

317.018.850

-23

)

اخلسائر املرتاكمة احملققة واألراب املدورة غري احملققة

طبقاً لتعليمات مص ـ ــرف س ـ ــورية املركزي الص ـ ــادرة بناءً على قرار جملس النقد والتس ـ ــليف رق (/362ا ن/ب  )1يت فص ـ ــل اخلس ـ ــائر أو األراب املرتاكمة
لفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي مركز القطع البنيوي من حس ـ ـ ــاب األراب املدورةع را إن األراب الص ـ ـ ــافية تش ـ ـ ــخمل
الفارق بني جمموا اىيرادات احملققة وجمموا املصروفات وااستهنيا قبل تنـزيل خصا ضريبة الدخل على األراب ع
بلغت قيمة اخلسـ ـ ــائر املرتاكمة احملققة  6.941.768.238لرية سـ ـ ــورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  7.302.463.950لرية سـ ـ ــورية كما ف
 31كانون األول )2020ع
- 61 -

بلغت قيمة األراب املدورة غري احملققة  122.953.671.580لرية س ـ ـ ـ ــورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  70.854.299.495لرية س ـ ـ ـ ــورية
كما ف  31كانون األول )2020ع
ا يوجد أراب قابلة للتوزيع بتاريص  31كانون األول  2021وبتاريص  31كانون األول 2020ع
-24

الفوائد الدائنة

يتخمون هتا البند دا يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
التسهينيت اائتمانية املباشرة:
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف

763,384,166
3,635,087,668

393.593.300
1.808.800.638

4,398,471,834

2.202.393.938

216,554,604
7,808,382,898

514.859.831
5.556.602.318

8,024,937,502

6.071.462.149

12,423,409,336

8.273.856.087

 -25الفوائد املدينة
يتخمون هتا البند دا يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

ودائع مصارف
ودائع زابئن:
حساابت جارية
ودائع توفري
ودائع ألجل وخاضعة ىشعار
أتمينات نقدية

- 62 -

1,772,466,942

881.641.892

146,053,367
162,797,539
2,320,642,197
2,629,493,103

108.125.593
181.336.375
2.553.992.259
2.843.454.227

21,804,805

18.865.268

4,423,764,850

3.743.961.387

 -26الرسوا والعموات الدائنة
يتضمن هتا البند ما يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

عموات تسهينيت مباشرة
عموات تسهينيت غري مباشرة
عموات خدمات مصرفية
عموات إيداا حساابت ابلعمنيت األجنبية
عموات على عمليات القطع
عموات أخرى

109,520,702
1,242,084,761
155,648,076
630,886,312
857,131,495
81,068,851

56.790.383
273.985.490
43.689.321
1.022.755.065
1.019.823.150
51.559.124

3,076,340,197

2.468.602.533

 -27الرسوا والعموات املدينة
يتضمن هتا البند ما يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

عموات مدفوعة (حواات وشيخمات)
عموات مدفوعة أخرى

30.353.747
62.065.549

219.050.704
45.017.913

92.419.296

264.068.617

 -28مخماسم رأمسالية
تثل هتا البند مخماسم رأمسالية انجتة عن بيع أصول اثبتة مادية كما ف  31كانون األول 2020ع
 -29نفقات املوظفني
يتضمن هتا البند ما يلي:
للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

رواتم ومنافع ومخمافآت املوظفني
مسامهة املصرف ف التدمينات ااجتماعية
نفقات طبية
تدريم املوظفني
مصاريف نقل وانتقال
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5,687,616,015
121,399,295
137,440,726
7,323,177
37,877,225

2.705.519.617
73.186.628
72.269.939
2.678.183
6.563.450

5,991,656,438

2.860.217.817

 -30مصروف ( /اسرتداد) خسائر ائتمانية متوقعة
يتخمون هتا البند دا يلي:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

اسرتداد خصا أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
مصروف ( /اسرتداد) خصا أرصدة لدى املصارف
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
اسرتداد خصا إيداعات لدى املصارف
مصروف ( /اسرتداد) خصا استثمارات مالية ابلخملفة املطفدة
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصروف ( /اسرتداد) خصا تسهينيت ائتمانية مباشرة
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصروف ( /اسرتداد) خصا تسهينيت ائتمانية غري مباشرة
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
ديون معدومة

(53.148.443

) ( 16.657.358

)

( 405,076
( 4,931,913,924
19,595,030,660
(962,586

) ( 3,907,779
) 2,041,822,331
) ( 33.519.341

)

( 8,686,047,738
16,365,751,722

( 2.239.979
) 780.987.859
-

)

( 4.725.791.757
7.736.632.056
(835.099.244

) ( 1.833.281.196
( 7.451.250
) 2.087.833.431

)
)

( 13.767.564
127.872
( 4.836.781
( 8.712.142

)

( 4.050.047
(128,667
(3,749,224
(828,000
24,455,289,732
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)
)
)
)

2.986.398.103

)

)
)

-31

مصاريف تشغيلية أخرى

يتخمون هتا البند دا يلي:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

مصاريف إعنيانت وتسويق
مصاريف حخمومية
ضرائم ورسوا
إجيارات
سفر وضيافة
أتعاب مهنية
صيانة وإصنيحات
مصاريف شحن
مصاريف كهرابء وميال
مصاريف حمروقات
مصاريف تنقنيت
مصاريف هاتف واتصاات
أتمني
حراسة وتنظيف
قرطاسية ومطبوعات
لوازا احلواسم
هبات ومساعدات
مصاريف أخرى
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114,638,255
133,605,960
26,789,053
77,935,820
206,485,496
168,966,316
473,615,262
15,917,550
46,034,865
409,176,000
46,082,100
61,153,250
198,064,434
122,419,845
120,660,125
25,142,600
1,982,206
58,050,054

66.894.915
41.416.902
1.120.000
28.403.495
63.931.996
111.749.816
135.752.883
10.834.272
42.142.013
51.943.071
18.758.882
45.509.434
92.067.473
56.603.700
54.906.919
27.206.376
2.532.401
34.681.965

2,306,719,191

886.456.513

-32

مصروف ضريبة الدخل

مت احتساب ضريبة الدخل الظاهرة ف بيان الدخل كما يلي:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لعسع
لعسع

صاف الربح قبل الضريبة
استهنيا املبان
استهنيا سينات على املبان اململوكة
أراب غري حمققة انجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي
أراب حمققة انجتة عن تصفية القطع البنيوي
اسرتداد م وانت خضعت مسبقاً للضريبة
ديون معدومة
ضريبة عقود غري مقيمني
م ونة تقلم أسعار القطع
خصا ملواجهة أعباء حمتملة
فوائد حمققة من خارج األراضي السورية
خصا تدن قيمة الديون املنتجة (املرحلة األوىل والثانية)
ضريبة أراب رأمسالية
غرامة

52.797.367.627
28,308,693
17,881,779
(62.800.000.000
10.700.627.915
(20.288.905.310
(828,000
17,248,307
(15,000,000
(3,747,775,898
9.623.089.128
6.677.910
2,862,836

اخلسارة الضرييب
مصروف ضريبة الدخل عن أراب السنة ()%25
ضريبة إعادة إعمار (*)%10
مصروف ضريبة الدخل عن السنة احلالية
ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة

(226.006.657( ) 13.658.445.013
175.407.201
337,299,830
337.299.830

إمجال الضريبة

)
)
)
)
)

49.016.323.704
28.308.693
59.129.755
(48.293.436.700
(3.236.919.769
(8.712.126
624.331
22.391.000
(14.900.000
(1.948.968.894
4.149.033.349
1.120.000

)
)
)

)
)

)

175.407.201

مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف اخلسائر اائتمانية اىفرادي مقابل التسهينيت الغري منتجة (املرحلة الثالثة) حيث مت اعتبارها نفقة مقبولة ضريبياً ف العاا
 2011استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعاا  2011واخلاص ابلعاا  ،2010ومت أتكيد ذلك ابلتعمي رق ص16/1445/
الصادر عن مصرف سوراي املركزي بتاريص  23آذار 2022ع
قررت إدارة املصرف عدا احتساب ضريبة دخل م جل وإطفاء أي موجودات ضريبية للفرتة املنتهية ف  31كانون األول  2021اليت مل يت تسجيلها
كموجودات ضريبيةع
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بناء على قرار اهليئة العامة للضرائم والرسوا رق  1238/3الصادر بتاريص  29نيسان  ،2019والتي بني عدا خضوا األراب والفوائد النامجة عن
أعمال املصارف ف اخلارج لضريبة الدخل على األراب احلقيقية ،وإمنا ختضع لضريبة ريع رؤوس األموال املتدوالة واليت مت احتساهبا كما يلي:
ضريبة ريع رؤوس األمول املتداولة
2021
لعسع

فوائد حمققة من خارج األراضي السورية
معدل الضريبة
الضريبة
إدارة حملية
إعادة إعمار

-33

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

3.747.775.898
%7.5
281,083,192
28,108,319
28,108,319

1,948,968,894
%7.5
146,172,667
14,617,267
14,617,267

337,299,830

175,407,201

حصة السه األساسية وامليفضة

يتخمون هتا البند دا يلي:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2021
لعسع

52.460.067.797
52,500,000

صاف ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد األسه

999.24

حصة السه األساسية وامليفضة
مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسه كما يلي:

أسه املخمتتم هبا كما ف  31كانون األول 2021

2021
عدد األسه

52.500.000

املتوسط املرجح لعدد األسه كما ف  31كانون األول 2021

الفرتة/يوا

365
365

2020

أسه املخمتتم هبا كما ف  31كانون األول 2020

2020
لعسع

48.840.916.503
52.500.000
930.30

متوسط إعداد
أسه مرجح ابلفرتة

52.500.000
52.500.000

متوسط إعداد
أسه مرجح ابلفرتة

عدد األسه

الفرتة/يوا

52.500.000

365

52.500.000

365

52.500.000

املتوسط املرجح لعدد األسه كما ف  31كانون األول 2020
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-34

النقد وما يوازي النقد

يتدلف هتا البند دا يلي:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2021
لعسع

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خنيل ني ة أشهر
(عدا اىحتياطي اىلزامي على الودائع)
أرصدة لدى مصارف تستحق خنيل ني ة أشهر
ينـزل أرصدة مصارف تستحق خنيل ني ة أشهر

2020
لعسع

77.031.481.160
152,884,228,330
73.505.501.037
152,250,702,449
() 33.612.255.988( ) 59.229.341.220
245.905.589.559

مل يت إدراج مبلغ ااحتياطي اىلزامي على الودائع ألنه ا يستيدا ف نشاطات املصرف التشغيلية كونه مقيد السحمع
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116.924.726.209

-35

عمليات األطراف ذات العنيقة

يتخمون هتا البند دا يلي:

تعامنيت مع أطراف ذات عنيقة:

بنود داخل بيان الوضع املال:
احلساابت املدينة

أرصدة لدى املصارف
ودائع ألجل املصارف
فوائد مستحقة غري مقبوضة

خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة
احلساابت الدائنة

ودائع الزابئن
فوائد مستحقة وغري مدفوعة

اجلهة ذات العنيقة

مسامهون تتلخمون أكثر
من  %5من األسه
لعسع

الشركات احلليفة
لعسع

9,305,255,299
65,868,801,000
202,015

كما ف  31كانون األول
2020
لعسع

25,909,652
-

-

9,331,164,951
65,868,801,000
202,015

17.021.489.563
22.232.624.141
3.705.439

25,909,652
75,174,258,314
() 19.595.030.660

-

75,200,167,966
() 19.595.030.660

39.257.819.143
(( 2.637.860.653

25,909,652

-

55.605.137.306

36.619.958.490

-

-

519.378.013
153.318

519.378.013
153.318

254.433.777
134.093

-

-

519.531.331

519.531.331

254.567.870

55.579.227.654

ب -بنود بيان الدخل

فوائد دائنة
فوائد مدينة
عموات مدينة

أعضاء جملس اىدارة
وكبار املوظفني
لعسع

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

اجملموا

اجلهة ذات العنيقة
مسامهون تتلخمون أكثر
من  %5من األسه
لعسع

112,687,704
(1,409,489

الشركات احلليفة
لعسع

)

-
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اجملموا
أعضاء جملس اىدارة
وكبار املوظفني
لعسع

(2.917.146
-

كما ف  31كانون األول
2021
لعسع

112,687,704
) (2.917.146
(1,409,489

كما ف  31كانون األول
2020
لعسع

)
)

155.093.864
(6.035.311
-

)

قاا املصرف بتعامنيت مع مسامهون تتلخمون أكثر من  %5من األسه والشركات احلليفة ضمن النشاطات ااعتيادية املسموحة للمصرف وابستيداا أسعار
العمنيت والفوائد التجاريةع
بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى األطراف ذات العنيقة ( %0.4دوار أمريكي) أما أدر معدل فبلغ ( %0دوار أمريكي)ع
إن منافع اىدارة التنفيتية العليا هي كالتال:

للسنة املنتهية ف  31كانون األول
2020
2021
لرية سورية
لرية سورية

114.606.000

رواتم ومخمافآت

ا يوجد قروض دنوحة ألعضاء جملس اىدارة وايتقاضى أعضاء جملس اىدارة أي تعويضاتع
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95,492,124

-36

القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية:

أواً :يبني اجلدول التال القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ا تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية:
كما ف  31كانون األول 2021

املوجودات املالية:

كما ف  31كانون األول 2020

(اخلسائر)  /األراب
غري املعرتف هبا

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

لعسع

لعسع

لعسع

القيمة الدفرتية (مع ّدلة)
لعسع

القيمة العادلة (مع ّدلة)
لعسع

(اخلسائر)  /األراب
غري املعرتف هبا
لعسع

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

177.763.714.011

177.763.714.011

-

90.302.361.497

90.302.361.497

-

أرصدة لدى مصارف

132.655.530.370

132.655.530.370

-

70.867.179.277

70.867.179.277

-

إيداعات لدى مصارف

2.024.725.581

2.024.725.581

-

صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة

55.851.608.790

56.063.871.049

51.004.455.746

212.262.259

44.566.261.544

() 6.438.194.202

موجودات مالية ابلقيمة العادلة
260.917.800

260.917.800

-

104.367.120

104.367.120

-

من خنيل الدخل الشامل
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

46.434.248.278

46.434.248.278

-

26.934.394.553

26.934.394.553

-

موجودات أخرى

2.910.299.886

2.910.299.886

-

1.759.979.026

1.759.979.026

-

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

16.898.715.988

16.898.715.988

-

8.544.278.869

8.544.278.869

-

ودائع مصارف

76.456.729.519

76.456.729.519

-

42.612.255.989

42.612.255.989

-

ودائع الزابئن

242.306.535.913

26.560.816( 242.333.096.729

)

6.506.094( 143.677.966.138 143.671.460.044

أتمينات نقدية

8.650.077.716

8.650.077.716

-

5.194.503.049

5.194.503.049

-

مطلوابت أخرى

3.470.914.705

3.470.914.705

-

3.092.834.323

3.092.834.323

-

اجملموا

185.701.443

)

() 6.444.700.296

ابلنس ـ ــبة للبنود ذات اس ـ ــتحقاق أكثر من س ـ ــنة ،مت احتس ـ ــاب القيمة العادلة على أهنا تس ـ ــاوي ص ـ ــاف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على أس ـ ــاس معدل حسـ ـ ـ بلغ  %7.3للودائع ابللرية الس ـ ــورية
و %14.43للتسـ ـ ــهينيت اائتمانية ابللرية السـ ـ ــورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  %7.25للودائع و %13.37للتسـ ـ ــهينيت اائتمانية ابللرية السـ ـ ــورية لعاا  )2020ومعدل حسـ ـ ـ بلغ %7.43
للتسـ ـ ــهينيت اائتمانية ابلدوار األمريخمي كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  %8.27كما ف  31كانون األول )2020ع إما البنود ذات اسـ ـ ــتحقاق أقل من سـ ـ ــنة ،مت اعتبار القيمة العادلة مسـ ـ ــاوية
للقيمة الدفرتيةع
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 -37إدارة املياطر
نسـبنك سورية من خنيل دارسة نشاطه املصرف ،عدداً من املياطر اليت يقوا بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار ىدارة املياطر،
يواجه مصرف فر َ
ينسج ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية ف هتا اخلصوصع
تشمل عملية إدارة املياطر التعرف على املياطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها بشخمل مستمرع فهتل املياطر قد يخمون هلا أت رياً سلبياً على أداء املصرف
فعال يضمن كفاية هتل األموال ملواجهة
واستمراريته ف حال استمرارها وعدا معاجلتهاع كما تشمل إدارة املياطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشخمل ّ
يتعرض هلا املصرفع
املياطر اليت ّ
إسرتاتيجية إدارة املياطر:
تتليا إسرتاتيجية إدارة املياطر بتحديد وفه املياطر اليت يتعرض هلا املصرف وقياسها ومراقبتها ومتابعتها والتدكد من بقائها ضمن املستوايت احملددة
واملقبولة واختاذ اىجراءات النيزمة لتقليا املياطر للوصول إىل التوازن األمثل بني املياطر والعائد على رأس املالع
وتتضمن اىسرتاتيجية أيضاً إدارة وتوزيع راس املال بشخمل فعال يضمن كفاية هتل األموال ملواجهة املياطر اليت يتعرض هلا املصرف ،ومواكبة حثيثة لتطور
أعمال املصرف ومنتجاته التجارية واملالية وتركزاهتا ،ابىضافة إىل ديد احلدود املسمو التعامل هبا أو ضمنها ومراجعتها ومراقبتها وتعديلهاع
وتنسج هتل اىسرتاتيجية مع متطلبات جملس النقد والتسليف ومصرف سورية املركزي وتوصيات جلنة ابزل وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية ف إدارة
املياطر املصرفية.
كما تسعى إدارة املياطر من خنيل السياسات اا ئتمانية ااستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على ااستثمار لصاحل املصرف وعامل املياطر
اليت يتعرض هلا املصرف من خنيل هتل املمارساتع
مس وليات جملس اىدارة واىدارة العليا دارة املياطر:
• مس ولية جملس اىدارة ف إدارة املياطر
يعترب جملس اىدارة املس ول األول أماا املسامهني وأصحاب املصاحل عن إدارة خاطر املصرفعحيث يقع على عاتقه ما يلي:
• تشخميل وحدة مستقلة ىدارة املياطر ،ابىضافة إىل مدير إدارة املياطر ف املصرفع
• فه وتعزيز قافة إدارة املياطر بخمافة أشخماهلا وذلك على كافة املستوايت العاملة ف املصرفع
• العمل على تشخميل جلنة إدارة املياطر يخمون معظ أعضائها من أعضاء جملس اىدارة غري التنفيتينيع
• ديد مستوايت املياطر اليت تخمن للمصرف ملها أو القبول هباع
• املصادقة على دليل إجراءات عمل إدارة املياطرع
• املصادقة دورايً على السياسة العامة ىدارة خاطر املصرف بخمافة أنواعها املعدة من قبل جلنة إدارة املياطرع
• التدكيد على مس وليات اىدارة العليا للمصرف:

 −أتسيس وإجياد بنية أساسية منيئمة وكافية را فيها اهليخمل التنظيمي،العمليات ،السياسات واىجراءات،الخمادر الخمفء واألنظمة التخمنولوجية
اليت تخمفل وابستمرار( ديد وحصر ،قياس ،متابعة وضبط)املياطر را ينسج وحدود وسياسات املياطر املصادق عليهاع

•

•
•

 −أتسيس وإجياد بنية تية مستقلة ىدارة املياطر واليت يخمون أحد مهامها العمل على تقدمي تقارير مباشرة إىل جملس اىدارة عن التعرضات
والتجاوزات على احلدود املوضوعةع
استنيا تقارير دورية تعد من قبل اىدارة العليا وإدارة املياطر حول التعرضات للمياطر وذلك هبدف تقيي األداء فيما يتعلق بصنيحيات
املياطر املوافق عليهاع
املتابعة الدورية ملدى فعالية اىدارة العليا وإدارة املياطر وذلك اباعتماد على مراجعة أو تدقيق مستقلةع عنيوة على ذلك ،على جملس اىدارة
العمل على اختاذ ومتابعة كافة اىجراءات التصحيحية املناسبة والخمفيلة بتحسني وزايدة فعالية نظاا إدارة املياطر وذلك بناءً على املنيحظات
والتوصيات الواردة ف تقارير إدارة املياطر ف املصرف وتقارير التدقيق الداخلي ،وتقارير مراقيب مفوضية احلخمومة بنتيجة دارسته ملهامه ع
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• مس ولية جلنة إدارة املياطر
مت تشخميل جلنة ىدارة خاطر تض أعضاء غري تنفيتيني من أعضاء جملس اىدارة من ذوي اخلربة ف إدارة املياطر املصرفية ،ابىضافة إىل مدير دائرة
إدارة املياطرع
تعمل اللجنة بشخمل متواصل مع دائرة إدارة املياطر ف املصرف لرس و ديد سياسات إدارة املياطر املرتبطة ابلنشاط القائ للمصرف ،ابىضافة إىل
تلك املتعلقة أبي نشاط أو منتج مصرف جديدع
تتدكد اللجنة من قياا اىدارة العليا ابملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يت التقرير عنها من قبل إدارة املياطرع
• مس ولية اىدارة العليا ف إدارة املياطر:
تعمل اىدارة ف املصرف على إجياد كافة البىن النيزمة ىدارة ومتابعة كافة املياطر اليت يتعرض هلا املصرف بشخمل مستمرة ابىضافة إىل العمل على
وضع سياسات ،إجراءات ،وخططات تنظيمية تساعد على ديد املس وليات والصنيحيات بشخمل واضح ،را يضمن فصل املهاا والصنيحيات ،وذلك
لتجنم أي تعارض ف املصاحل بني ختلف األقساا من جهة ،ويفعل نظاا الضبط الداخلي من جهة اثنية من خنيل ديد قنوات التواصل اىداري،
األمر التي يساه بشخمل مباشر ف مواجهة كافة أنواا املياطر اليت قد يتعرض هلا املصرف كما تعمل على تنفيت إسرتاتيجية املياطر املعتمدة من قبل
جملس اىدارة ،را يتفق مع سقوف املياطر احملددةع
أنظمة تقارير وقياس املياطر
تقوا دائرة إدارة املياطر أبداء مهامها ابستقنيلية ،وهي اتبعة أبعماهلا للجنة إدارة املياطر بشخمل مباشرع كما تقوا عداد تقاريرها الرقابية إىل جلنة إدارة
املياطرة املنبثقة عن جملس اىدارة وإىل اىدارة التنفيتيةع
إن أنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" توي عدد من املياطر وهلتا فإن إدارة املياطر بشخمل فعال تعترب األساس ف احملافظة على متانة املصرف ورحبيتهع
إن عملية إدارة املياطر تشمل التعرف ،القياس ،اىدارة والرقابة املستمرة على املياطر املالية وغري املالية اليت من املمخمن أن ت ر بشخمل سليب على أداء
املصرف ومسعته ،إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املياطرع
تندرج خاطر املصرف ت األنواا الرئيسية التالية:
 خاطر اائتمان خاطر السوق خاطر السيولة املياطر التشغيلية خاطر االتزااإن إدارة املياطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خاطر تنسج مع حج نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل
املمارسات الدولية هبتا اخلصوصع تتمثل تلك املبادئ بشخمل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اىدارة ف إدارة املياطر وسياسات املياطر املعتمدة
من قبله إضافة إىل استقنيلية دائرة إدارة املياطرع
ختضع سياسات إدارة املياطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكم كافة املستجدات والنمو ف اعمال املصرف والتوسع ف خدماته ،كما أن فلسفة إدارة
املياطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اىدارة ااشرافية على احلخم على األمور ووجود دليل واضح للصنيحيات موضوا من قبل جملس
اىدارةع
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أ -املياطر اائتمانية :تنشد املياطر اائتمانية عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء ابلتزاماته جتال املصرف دا ي دي إىل حدوث خسائر ،وعادة
يت متييز نيث أنواا ت املياطر اائتمانية وهي خاطر تعثر الطرف املقابل ،خاطر التسوية ،وخاطر البلد .يت تقيي خاطر اائتمان للعمنيء دورايً بناءً
على معايري مالية وغري مالية وم شرات تصنيف الديون الواردة ف القرار  /4اعن اتريص  14شباط 2019ع
إن العوامل األساسية ىدارة خاطر اائتمان بشخمل فعال هي:
 إجياد بيئة مناسبة ىدارة املياطر اائتمانية العمل ضمن إطار واضح وسلي للموافقات والصنيحياتع احملافظة على إدارة إئتمان منيئمة ،وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابةع التدكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة املياطر اائتمانيةعولتحقيق ما ذكر يقوا املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهينيت اائتمانية املمنوحه (فرد أو م سسة) وجمموا التسهينيت
اائتمانية لخمل قطاا وكل منطقة جغرافيةع يعمل املصرف على مراقبة خاطر اائتمان ويعمل ابستمرار على تقيي الوضع اائتمان للعمنيء ،إضافة إىل
حصول املصرف على ضماانت مناسبة من العمنيء.
حيرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمنيء املتميزين من خنيل العمل على ختفيض احتماات التعثر هبدف السيطرة على املياطر
اائتمانية ،وذلك جراء الدراسات اائتمانية املعمقة و ديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السدادع كما يت اعتماد إجراءات رقابية ومتابعة
مستمرة للتسهينيت املمنوحة را يخمفل مصلحة املصرفع كما حيرص املصرف على أن تخمون نسبة (املياطر على العائد) هي ضمن النسم املثلى للمصرفع
هتا وصادقت جلنة إدارة املياطر املنبثقة عن جملس اىدارة على سياسات وإجراءات إدارة خاطر اائتمان والسوق والسيولة والتشغيلع
توصيات سياسة املنح:
يلتزا املس ولون عن منح اائتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك"  .know your customerومن انحية أخرى ،يت ّ تنفيت عمليات ااستعنيمات اائتمانية
من قبل األطراف املرخا هلا قانوانً وأصواً القياا بتلك ،مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العنيقة ف سورية ،مع اتباا أفضل املمارسات املصرفية ف
هتا اجملالع
كما يت متابعة القروض والتسهينيت املمنوحة ف قطاا الشركات وقطاا الشركات املتوسطة والصغرية احلج  ،ابىضافة إىل قروض التجزئة وقروض السيارات
والقروض السخمنيةع
توصيات سياسة التصنيف اائتمان ومتابعة القروض املتعثرة:
يت التدكد من االتزاا بتطبيق مبادئ التصنيف اائتمان وفق القرار (/4اعن) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريص  14شباط 2019ع كما يت
التدكيد على متابعة الديون ضمن املرحلة الثانية والثالثة إىل تسوايت مع العمنيء ،مع األخت بعني ااعتبار إىل ضرورة قياا املصرف رباشرة اىجراءات
القضائية والتنفيت على كافة الضماانت املتيتة لقاء الديون غري املنتجة املصنفة ضمن املرحلة الثالثةع
كما تعمل إدارة املصرف بشخمل دائ على القياا بتنفيت التوصيات لضمان حقوق املصرف والتيفيض من املياطر احملتملة إىل احلد األدرع
توصيات حول تركز املياطر اائتمانية:
يعمل املصرف على احلد من الرتكيز ف زابئن التسليف من حيث حج التسهينيت را يتوافق مع أفضل املمارسات الدوليةع كما يعمل على التنويع ف
احملفظة اائتمانية من حيث النشاط ااقتصادي والضماانت املقدمة را يتوافق مع الظروف الراهنةع
هتا وتقوا اىدارة دورايً بتقيي مدى قدرة املصرف على ااستمرار ف العمل حيث اعتمدت اىدارة بتقييمها على جمموعة من امل شرات ااقتصادية واملالية
والتشغيليةع وابلرغ من حالة عدا ااستقرار اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية ،فإن املصرف تتلك املوارد الخمافية لنيستمرار ابلعمل ،ويسعى لتحسني
األداء املصرف ملا فيه من مصلحة للمصرف وللقطاعات ااقتصادية ف سوريةع
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تشمل إجراءات إدارة املياطر اائتمانية ما يلي:
1ع ديد الرتكزات اائتمانية والسقوف:
تتضمن السياسة اائتمانية نسم حمددة وواضحة للحد ااقصى املمخمن منحه ألي عميل أو جمموعة مرتابطة من العمنيء وذلك حسم نسم الرتكزات
املقرة من جملس النقد والتسليف ابىضافة إىل وضع سقوف للقطاعات ااقتصادية أو املناطق اجلغرافية ،ونوا التسهيل وطبيعة املنتج املصرف ،كما أن هناا
سقوفاً حلج اائتمان املمخمن منحه من قبل كل مستوى إداريع
2ع ع التصنيف اائتمان للعمنيء:
نسـبنك سورية ملتزا بتطبيق املعيار الدول للتقارير املالية رق  )IFRS 9( 9روجم منهجية احتساب للميصصات تقوا على مناذج اخلسائر املقدرة
إ ّن فر َ
للمياطر اائتمانية الناجتة عن الشركات ،وامل سسات املتوسطة والصغرية احلج  ،والتجزئة ،ابىضافة على املياطر السيادية وخاطر املصارف وخاطر األدوات
املالية ،وذلك بداً عن منهجية ااحتساب اليت كانت تقوا على اخلسائر احملققة للمحفظة اائتمانيةع
إ ّن اىجراءات املوضوعة متوافقة مع تعليمات معيار التقارير املالية الدول رق  "9امللحقة ابلقرار رق /4اعن ،وهي تشمل البنود التالية:
 -1التعرضات اائتمانية جتال احلخمومات وبنوكها املركزية Sovereignع
 -2التعرضات اائتمانية جتال البنوا وامل سسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق ابزل 3ع
 -3التعرضات اائتمانية جتال الشركات (را ف ذلك التعرضات اائتمانية للشركات املالية اليت ا ختضع ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق ابزل ،)3
اليت تقس احملفظة إىل مخس حمافظ فرعية تتمثل ف:
➢ متويل املشاريع )(Project Financeع
➢ متويل األصول )(Object Financeع
➢ متويل البضائع وامليزون واملدينني )(Finance Commoditiesع
➢ متويل العقارات املنتجة للدخل )(Income Producing Real Estateع
➢ متويل العقارات التجارية ذات التغري العال ف األسعار)(High-Volatility Commercial Real Estateع
 -4التعرضات اائتمانية اجتال الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة )(Small and Medium Entitiesع
 -5تعرضات التجزئة ) ،(Retail Exposureوتقس هتل احملفظة اىل نيث حمافظ فرعية هي:
➢ القروض السخمنية )(Residential Mortgage Loansع
➢ تسهينيت التجزئة املتجددة )(Revolving Retail Exposuresع
➢ حمفظة متوينيت التجزئة األخرىع
تتمثّل مس ولية دائرة إدارة املياطر ابختاذ اىجراءات النيزمة لربط السياسات اخلاصة دارة خاطر اائتمان مع متطلبات املعيار رق  ،9وإصدار التوصيات
النيزمة لضمان سري وفعالية املنهجيات واألنظمة املستيدمة ومتابعة تطويرها ،وأتمني ااتصال النيزا مع دائرة اىدارة املالية والدوائر األخرى املس ولة عن
األنشطة التشغيلية ،وذلك لضمان احلصول على مدخنيت عملية لتقيي اخلسائر اائتمانية املتوقعة بشخمل منيئ  ،وىبنيغ دائرة اىدارة املالية ف الوقت
املناسم وابلدقة املطلوبةع
تقوا دائرة التدقيق الداخلي جراء تقيي دوري مستقل ملدى التزاا اىدارة التنفيتية وسائر الدوائر املعنية ابلسياسات واىجراءات املتعلقة بتطبيق املعيار رق
 ، 9وخاصة اىجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويبها واالتزاا بنماذج ااعمال املعتمدة ،ومنهجية حساب خسائر اائتمان املتوقعة والتعرض
عند التعثر وا خلسارة ف حال التعثر ،ابىضافة اىل أنظمة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة ،وإىل اختبار فعالية نظاا التصنيف
اائتمان الداخلي وأنظمة تقيي وقياس اخلسائر اائتمانية املتوقعة وصنيحية النماذج واألنظمة املستيدمة وتقيد املصرف هباع
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يلتزا جملس إدارة املصرف هبيخمل حوكمة يتنيءا مع تطبيق متطلبات املعيار رق  9جهة:
 -1التدكد من قياا اىدارة التنفيتية ابختاذ كافة اىجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية النيزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلسائر اائتمانية
املتوقعة ،را ف ذلك بناء وتطوير مناذج داخلية أو شراء أنظمة من موردين خارجيني ألغراض تفعيل نظاا التصنيف اائتمان الداخلي واحتساب
معامنيت اخلسائر اائتمانية املتوقعة وفق املنهجيات اليت يعتمدها املصرف ف هتا اخلصوصع
 -2املصادقة على كافة السياسات واىجراءات اهلامة ذات الصلة ،وأن يخمون املس ول األخري عن منيئمة وحصافة دارسات إدارة خاطر اائتمان ف
املصرف ومتانة وفعاليّة بيئة الضبط الداخلي ذات العنيقة لديه ورا يضمن كفاية امل وانت اخلاصة واحتساهبا را يتسق مع السياسات واىجراءات
الداخلية املعتمدة ومتطلبات هتل التعليمات واملعيار رق 9ع
 -3التدكد من قي اا الوظائف املستقلة بخمل تدقيق وتقيي وخربة للتدكد من صنيحية وفعالية األنظمة والنماذج املستيدمة ،ومدى االتزاا ابلسياسات
واىجراءات املعتمدةع
 -4دارسة دورل ااشراف وااطنيا على كافة اجملرايت عن كثم وتقيي النتائج وامليرجات من خنيل تفعيل دور جلنة إدارة املياطر املنبثقة عنه ف
هتا اخلصوص ،وكتلك من خنيل جلنة التدقيق اليت متارس دورها ف معاجلة خرجات عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي وأن تخمون مس ولة عن
التحقق من كفاية امل وانت اخلاصة وفقاً ملتطلبات هتل التعليمات واملعيار رق 9ع
وتقوا جلنة إدارة املياطر وجلنة التدقيق وجلنة االتزاا ومخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهاب املنبثقني عن جملس إدارة املصرف ابلتدكد من حسن تطبيق
كل حبسم اختصاصه وحبسم املهاا الرقابية للدوائر التابعة لتلك اللجان ،وذلك ابىضافة اىل مهامه ابطنيا جملس اىدارة على كافة
املعيار رق ّ ،9
املعطيات ملساعدته ف دارسة دورل ااشرافع
مخمون من عدة درجات من ( 1األفضل) إىل ( 10األسوأ) وفق منيئته
كما يقوا املصرف بتصنيف العمنيء داخلياً ابعتماد نظاا تصنيف ائتمان داخلي ّ
اائتمانية والتزامه ابلسداد عرب استيداا معايري مالية وغري مالية حبيث يت ّ مراجعته وتقييمه من خنيل دائرة إدارة املياطرع
تعترب الدرجات من  0إىل  4درجات استثمارية ،ومن  5إىل  7درجات وطيةع
➢
➢
➢
➢

إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي نيث درجات (مثنيً ،من الدرجة األوىل إىل الدرجة الرابعة) ،يوجم ختفيض التصنيف الرقايب من املرحلة األوىل إىل
الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثةع
ف حال كان التقيي الداخلي للعميل من الدرجة  5إىل الدرجة ( 7الدرجات التحوطية) واخنفض درجة واحدة ،يت ّ ختفيض تصنيفه الرقايب من
املرحلة األوىل إىل الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثةع
إ ّن اخنفاض التقيي الداخلي من درجة استثمارية اىل درجة وطية ،أي من  4اىل  ،5ي دي اىل ختفيض التصنيف الرقايب للعميل من املرحلة األوىل
اىل الثانية أو من املرحلة الثانية اىل الثالثةع
ف حال كان التقيي الداخلي للعميل  8أو  9أو  ،10يُصنّف ف املرحلة الثالثة (ديون متعثرة)ع

تعريف حالة التعثّر:

هي احلالة اليت يخمون فيها العميل عاجزاً عن الوفاء ابلتزاماته جتال املصرف ،إما نتيجة تدهور أعماله أو لعدا رغبته ف السدادع وبناءً عليه ووفقاً للمعايري
الدولية ذات الصلة ،تخمن توصيف حالة التعثّر وفقاً ىحدى احلاات التالية:
 )1عدا قدرة أو رغبة العميل ف سداد التزاماته جتال املصرف دون اختاذ أية إجراءات حبقه.
 )2إعنين العميل إفنيسه أو وضعه ت التصفية.
 )3مضي  90يوا وأكثر على واحدة دا يلي:
 1.3استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائدل.
 2.3انخمشاف احلساابت اجلارية ت الطلم.
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 3.3انقضاء اتريص جتديد التسهينيت اائتمانية املتجددة.
 4.3دفع املطالبات النامجة عن احلساابت خارج امليزانية نيابة عن العمنيء ،دون أن يت سدادها.
 5.3مجود احلساب اجلاري املدين.
 6.3جتاوز السقف املمنو للحساب اجلاري املدين بنسبة  %10منه أو أكثر.
 )4عدا التزاا العميل بشروط إعادة اهليخملة مرتني متتاليتني ،أو بشروط إعادة اجلدولة األصولية.
 )5عدا التزاا العميل بشروط التعرضات اليت مت سني تصنيفها اائتمان وإخراجها من املرحلة الثالثة وذلك ف حالة املستحقات اليت مل تتجاوز مدة
التدخر عن سدادها  180يواع
وابلتال ،جيم أن يتطابق التقيي الداخلي والتصنيف اائتمان الرقايب حبسم اجلدول التال:
املرحلة
منتج
غري منتج

األوىل :خاطر ائتمانية منيفضة
الثانية :خاطر ائتمانية غري منيفضة

التقيي الداخلي احمل ّدث للعميل
()override
 1و 2و 3و 4و 5و 6و7
 8و 9و10

الثالثة :متعثرة

تصنيف
مصرف سورية املركزي
1
2
3

ويت ّ تخموين امليصصات النيزمة واافصا عنها للجهات الرقابية ،بناءً على املعادلة التالية:
ECL = EAD* LGD * PD*DF

 اخلسائر اائتمانية املتوقّعةECL Expected Credit Loss :التعرض عند السدادEAD Exposure At Default :
ّ
 اخلسارة عند التعثّرLGD Loss Given Default : إحتمالية التعثّرPD Probability of Default : عامل اخلص DF Discount Factor :3ع أساليم ختفيف املياطر:
تعتمد عملية إدارة املياطر ف املصرف على العديد من األساليم من أجل ختفيف املياطر منها:
 الضماانت وحسم قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لنيئتمان املمنو واليت يت مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرةع إتباا نظاا اللجان ف منح اائتمان وتعتمد على حج حمفظة العميل وااستحقاق ودرجة خاطرة العميلعإن التنويع ف احملفظة هو مبدأ أساسي ف ختفيف خاطر اائتمان ،حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لنيئتمان وااستثمارات على
عدة قطاعات وأسواق ختلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة ،كما يوجد لدى املصرف نظاا لتصنيف خاطر القطاعات ااقتصاديةع
الضماانت املقبولة:
صادقت جلنة إدارة املياطر على أنواا الضماانت املقبولة لتيفيف خاطر اائتمان ،واليت يت قبوهلا وتقسيمها وإعادة تقيمها وفق أسس ومعايري حمددةع
وأبرز أنواا الضماانت:رهون العقارات واملبان والسخمن والضماانت النقدية والخمفاات املصرفية والسيارات والرواتم وغريهاع
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الطرق املتبعة لقياس املياطر:
تعتمد دائرة إدارة املياطر عند احتساب األموال اخلاصة ملواجهة املياطر على كل من الطرق التالية حبسم كل نوا من أنواا املياطر:
الطريقة املعيارية املبسطة :احتساب األموال اخلاصة ملواجهة خاطر اائتمانع
املنهج املعياري :احتساب األموال اخلاصة ملواجهة خاطر السوقع
أسلوب امل شر األساسي :احتساب األموال اخلاصة ملواجهة خاطر التشغيلع
دراسة اائتمان والرقابة عليه ومتابعته:
يقوا املصرف بتطوير السياسات واىجراءات النيزمه لتحديد أسلوب دراسة اائتمان واحملافظة على حيادية وتخمامل عملية اختاذ القرارات والتدكد من أن
خاطر اائتمان يت تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشخمل صحيح ومتابعة مراقبتها ابستمرارع إن اىطار العاا للسياسة اائتمانية تتضمن وضع صنيحيات
للموافقة اائتمانية ،توضح حدود اائتمان وأسلوب ديد درجة املياطرع
تتوىل عملية إدارة خاطر اائتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيت املناسم للعمليات اائتمانية والرقابة الفعالة على مدد ااستحقاق للتسهينيت وانتهاء
صنيحيات احلدود وتقيي الضماانتع
ب -املياطر السوقية:
إن مراقبة مجيع أنواا املياطر السوقية تت بشخمل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويت التدكد من االتزاا ابلسقوف احملددة وفق
قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اىدارةع
دد عملية إدارة خاطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنواا املياطر السوقية اليت قد تنج عن عمليات املصرف ،سواء ف األصول أو املطلوابت ،وذلك
عند تغري أسعار الفوائد أو أسعار الصرفع هتا ابىضافة إىل التدكد من توفر سيولة وفق النسم املقبولة من كافة العمنيت وف كل األوقات ،حيث يقوا
املصرف بتقدير التدفقات النقدية املس تقبلية وتوفر الضماانت املمخمن استعماهلا عند احلاجةع كما متت املصادقة على خطة الطوارئ ملواجهة خاطر السيولة
من قبل جلنة إدارة املياطر املنبثقة من جملس اىدارة لتخمون اىطار العاا للسياسة اليت تعتمدها إدارة املصرف وجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت ف اختاذ
القرارات ملواجهة أي طارئ على سيولة املصرفع
خففات خاطر السوق:
يستيدا املصرف نظاماً داخلياً لتقدير خاطر السوق واحلدود القصوى لليسائر املتوقعة ،وفقاً لفرضيات متعلقة بتغريات السوق واليت ا جيم أن تتيطى
احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات العامليةع
وقد يتعرض املصرف ملياطر عمليات القطع الناجتة عن أت ري تقلبات أسعار القطع على وضعه املال ،فهتل تُعترب إحدى مصادر خاطر السوق اليت من
يتعرض هلا املصرف كما يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية للتعاملع وهبدف التيفيف من هتل املياطر تقوا دائرة اخلزينة ابلتنسيق
املمخمن أن ّ
املباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية رراقبة مراكز القطع األجنبية الثنيث (التشغيلي والبنيوي واىمجال) بشخمل مستمر لضمان التدكد من عدا جتاوز
احلدود املنصوص عنها وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رق  362اتريص  ،2008/2/4املتعلّق ابعتماد التعليمات اخلاصة رراكز القطع األجنيبع كما تقوا
دائرة إدارة املياطر من ضمن مهامها رتابعة مراكز القطع ابلتعاون مع الدائرتني املتكورتنيع
كما أن املصرف ا يقوا بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة ،وإمنا ألغراض التداول حلساابت عمنيئه حصراًع
التوجه إىل األدوات املالية عالية اخلطورةع ويعتمد سياسة عدا
كما يستثمر املصرف ابألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون ،من دون ّ
الرتّكز من حيث بلد املنشد والعملة وااستحقاق والقطاا ااقتصاديع ويقوا رتابعة مستمرة استثماراته ،ومقارنة رحبيتها مع مردود أدوات مالية مشاهبة
ضمن فئة اخلطورة ذاهتاع
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ج -خاطر السيولة:
ف سياق نشاطه املصرف ،قد تنتج خاطر السيولة عن عدا قدرة املصرف على توفري مصادر التمويل النيزمة لتنفيت التزاماته عند استحقاقها و/أو متويل منو
موجوداتهع ويعتمد املصرف للوقاية من خاطر السيولة اسرتاتيجية ىدارة موجوداته تقضي ابحملافظة الدائمة على نسم عالية من السيولة اجلاهزة ملواجهة أي
نقا ف مصادر التمويل املصرفيةع
ويعترب املصرف ودائع الزابئن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة هتدف إىل فيز الودائع آلجال ختلفة وتوسيع قاعدة العمنيء هبدف احلد من
خاطر التمركز ف الودائعع وحيتفظ املصرف بشخمل عاا بنسبة سيولة عالية سباً ألي حركة سحوابت غري مسبوقة على ودائعه ع
ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه ف السوق املصرفية وآلجال ختلفة ،وذلك ملواجهة أي نقا مفاجئ ف مصادر التمويل ،وللحد
من فجوات ااستحقاق بني املوجودات واملطلوابت ،وكتلك للحد من خاطر الفائدةع
وتعتمد إجراءات إدارة خاطر السيولة ف املصرف على قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية وااسثنائيةع ويت احتساهبا وفق قرار جملس النقد
والتسليف رق /588ا ن/ب 4ع كما تت املراقبة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمخمن تسييلها عند احلاجةع
وبشخمل عاا ،حيتفظ املصرف روجودات ذات قابلية عالية للتسييل ف حال أي نقا غري مرتقم ف السيولةع علماً أن املصرف حيتفظ ابحتياطي إلزامي
على الودائع بنسبة  %5منها ،واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  ،%10إضافة إىل اعتمادل على سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى املصارف املراسلة
آلجال قصرية وف أدوات استثمارية قابلة للبيعع
د -املياطر التشغيلية:
تت مراقبة خاطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خنيل تقارير احلوادث ( )Incident Reportingاليت يت إرساهلا إىل وحدة إدارة خاطر التشغيل
عند وقوا أي حدث تشغيلي ،ومن خنيل استمارة التقيي التايت للمياطر والضوابط (")Risk and Control Self Assessment "RCSAع تقوا
املصر عنها ،حبيث يتضمن التقرير ايضاً توصيات لتنيف هتل احلوادث أو التيفيف من
وحدة إدارة خاطر التشغيل عداد تقارير دورية عن خاطر التشغيل ّ
أ رها ف املستقبلع ومن مث تت متابعة تنفيت هتل التوصيات من قبل دائرة إدارة املياطرع إن احل ّد من خاطر التشغيل يتطلم تعاون ختلف دوائر املصرف
وفروعه مع وحدة إدارة خاطر التشغيل ،وهتا بدورل يتطلم بشخمل أساسي العمل على نشر قافة إدارة املياطر التشغيلية على ختلف دوائر وفروا املصرف
(األمر التي مت العمل عليه بشخمل مخمثف منت العاا )2011ع
ومن أه مهاا دائرة إدارة املياطر هو ختفيف أ ر املياطر التشغيلية ،ونشر قافة "التبليغ عن احلوادث ف الوقت املناسم" وضمان استمرارية وسنيمة
املوظفني ف مراكز عمله ع من انحية أخرى ،مت العمل ع لى ديث خطة استمرارية العمل لخمافة السيناريوهات احملتمل حدو ها واليت تخمن أن يتعرض هلا
املصرف ،حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإلدارة العامةع كما مت القياا بتعيني مس ول بديل عن املس ول األساسي ف كل الدوائر األساسية
ف اىدارة العامة ،ومت التدريم النيزا للمس ولني البداء ف حال غياب أحد املس ولني األساسيني عن مركز العملع
اختبارات اجلهد ملياطر التشغيل:
تعتمد اختبارات اجلهد ملياطر التشغيل على دراسة أسباب املياطر حبسم التعريف املعتمد ف ابزل  2واحملددة ابألفراد والعمليات الداخلية والنظ واحلوادث
اخلارجية ،ابىضافة إىل املياطر القانونية وخاطر السمعةع كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بـ "متويل الشركات ،جتارة ومبيعات ،أعمال التجزئة املصرفية،
أعمال مصرفية جتارية ،املدفوعات والتسوايت ،خدمات الوكالة ،إدارة املوجودات ،وأعمال السمسرة ابلتجزئة"ع كما يعتمد ف اختبارات اجلهد على أنواا
املياطر ،وهي :احتيال من جهة داخلية ،احتيال من جهة خارجية ،دارسة العمل وسنيمة مخمان العمل ف املصرف ،العنيقات مع العمنيء ،الربامج املصرفية
 /املالية والعمليات اليومية ،تعرض أصول املصرف للضرر ،توقف أو تعطل األنظمة االخمرتونية ،التنفيت والتسلي واآللية اىداريةع ويشمل اختبار اجلهد
جهوزية الضوابط املوضوعة (الوقائية ،التصحيحية ،الخمشفية ،والردعية) على املياطر املصر عنها ،وتوزيعها على األسباب وعلى خطوط العمل املتكورة
آنفاًع
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خففات خاطر التشغيل:
يعترب املصرف أن ( )1اىجراء الدوري استمارة التقيي التايت للمياطر والضوابط (" )Risk and Control Self Assessment "RCSAاليت جتريها
مجيع الدوائر والفروا شراف دائرة إدارة املياطر ،ابىضافة إىل ( )2إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة إدارة املياطر جلميع الدوائر والفروا هبدف اىبنيغ
الفوري عن احلوادث التشغيلية ( )Incident Reportingمن أه العوامل امل رة للتيفيف من حدوث املياطر تشغيلية ومن آاثرها السلبيةع وف املرحلة
املصر عنها عرب تقدمي ااقرتاحات لتفعيل وتقوية الضوابط املوجودة على تلك
اليت تلي القياا ابىجراءين املتكورين ،تتابع دائرة إدارة املياطر مجيع املياطر ّ
املياطر و/أو اقرتا وضع ضوابط جديدة ،للتمخمن من ديد املياطر الناشئة وقياسها و ليلها هبدف الوصول إىل القرار املناسم بشدن قبوهلا أو إضافة
ضوابط أو التدمني على املياطرع
اهليخمل التنظيمي لدائرة إدارة املياطر:
جملس اادارة
اللجان املنبثقة من
جملس اادارة

املدير العاا
جلنة إدارة املياطر

دائرة إدارة املياطر

وحدة خاطر اائتمان

يبني العنيقة الوظيفية ()Functional Relation
اخلط املن ّقط ّ
يبني العنيقة اهلرمية ()Hierarchical Relation
اخلط العريض ّ

وحدة خاطر السوق
وحدة خاطر التشغيل

تتخمون جلنة إدارة املياطر من اربعة أعضاء من أعضاء جملس اىدارة ،وا يزيد عدد األعضاء التنفيتيني عن عضو واحد ،كما أن رئيس اللجنة من األعضاء
املستقلنيع تعقد اللجنة اجتماعات فصلية على األقل وترفع تقاريرها إىل جملس اىدارةع
وضعت اللجنة سياسة املياطر را ينسج مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املياطر ،كما تقوا رراجعة أداء اىدارة التنفيتية ف إدارة خاطر اائتمان
والسوق والسيولة والتشغيل وغريهاع وتقوا اللجنة رراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املياطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس ،وتتدكد من تنفيتها من قبل
اىدارة التنفيتيةع
كما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظ الخمافية ىدارة املياطر ،واستقنيلية موظفيها عن األنشطة اليت ينج عنها مل املصرف للمياطر ،وتقوا رراجعة
التقارير الدورية حول طبيعة املياطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها ،وأنشطة إدارة املياطرع
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ترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجمللس وتقدا إحصائيات الصوص املياطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على إدارة املياطر ،وتراقم
مدى التزاا إدارة املياطر ابملعايري املوضوعة من قبل جلنة ابزل ،واملتعلقة رياطر اائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريهاع
كما أنشد املصرف جلان أخرى للمسامهة ف إدارة املياطر ،منها اللجنة التنفيتية وجلنيت اائتمان "أ" و"ب" وجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وجلنة
لخمل من هتل اللجان دور م ّر ف عملية إدارة خاطر املصرف اائتمانية والسوقية والتشغيليةع
التصنيفات ،حيث أن ّ
ه -خاطر االتزاا:
يلتزا املصرف ابلضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية ف سورية ملراقبة خاطر االتزاا ،وابألسس الفضلى النابعة من خربة مراجعهع لتلك فقد قاا
املصرف نشاء دائرة مستقلة ىدارة خاطر االتزاا ومخمافحة اارهاب وتبييض ااموال ،حبيث تخمون اتبعة للجنة االتزاا ومخمافحة اارهاب وتبييض ااموال
ضمن اهليخمل التنظيمي للمصرف ،وأن تقوا ابلتنسيق مع إدارة املصرف ألداء نشاطها الرقايبع
مليصات دورية عنها لإلدارة التنفيتية،
ومن أه مهاا الدائرة متابعة التعامي والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف وإعداد ّ
والتدكد من التزاا املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعامي  ،وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيتية تبني التزاا املصرف هبا ،والتنسيق مع دائرة التدقيق
الداخلي ملتابعة أي قصور ف تطبيق القوانني واألنظمة والتعامي والسياسات واىجراءات ،وتوضيح امليالفات لإلدارة التنفيتية ،ابىضافة إىل التدكد من
مدى التزاا املصرف بسياسات وإجراءات االتزاا را يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافتة ،ووضع السياسات واىجراءات الخمفيلة
ابلخمشف واحل ّد من عمليات غسل األموال ومتويل اىرهاب را يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألعمال املصرف ابلتنسيق مع ابقي الدوائر
والفروا ذات الصلة ،وكتلك التح ّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اىجراءات واألنظمة املتّبعة ملخمافحة عمليات غسل األموال ومتويل اىرهاب على حنو
دوري ومتخمرر من قبل كافة املوظفني املعنيني ،إضافة إىل التحقق من مدى االتزاا بدليل إجراءات مخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهاب ومناذج معرفة
العمنيء وغريها من النماذج اخلاصة ابملتطلبات القانونية والتنظيمية واىشرافية املتعلقة رخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهابع
احلوكمة:
ي من فرنسـبنك سورية أبمهية احلوكمة إذ أهنا توفر أساساً لنمو و سني أدائه وتدعي الثقة ف أنشطته كم ٍ
تلق ىموال املسامهني واملودعني ،ولتمخمينه من
َ
النمو اىقتصادي واىستقرار ف القطر العريب السوري وعليه فقد قرر جملس
ضمان
ف
يساه
التي
األمر
كخمل،
املصرف
اجلهاز
تطوير
ف
جا
املسامهة بن
ّ
اىدارة إعتماد دليل للحوكمة بشخمل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل معايري ودارسات
احلوكمة الدوليةع
تُش ّخمل احلوكمة من منظار مشول ،نظاماً لتوجيه املصرف وإدارتهع ويعاجل مفهومها املتضمن ف الدليل قواعد إدارة األعمال الداخلية كما القوانني ذات الصلة
اليت ترسي وتعزز و مي إدارة وملخمية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعنيقة مع املسامهنيع من هتل الناحية ،تعىن احلوكمة بخميفية إدارة املصرف
وتوجيه عمله ومراقبته وبخميفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اىدارة ومراقبتهاع
كما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية اليت متخمن اجمللس واىدارة التنفيتية من متابعة األهداف اليت تصم ف مصلحة املصرف واملسامهني واليت من شدهنا أن
يسر املراقبة الفعالةع
تُ ّ
نسـبنك سورية ملتزا ببنود دليل احلوكمة ،اسيما من انحية عدد أعضاء جملس اىدارة واخلربات النيزمة ،وعدد ااجتماعات السنوية جمللس اىدارة،
إن فر َ
وفصل مهاا رئيس جملس اىدارة عن مهاا املدير التنفيتي ،وتخموين مجيع اللجان املنبثقة عنهع فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حسم األصول ،وهي
مستوفية كافة معايري الشفافية من حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األعضاء غري التنفيتينيع كما أن مجيع تلك اللجان تقوا رهامها وابلعدد املطلوب
من ااجتماعات السنويةع

- 81 -

اىفصاحات الخممية:
خاطر اائتمان:
 )1التعرضات ملياطر اائتمان (بعد خصا التدن وقبل الضماانت وخففات املياطر األخرى)
يتضمن هتا البند ما يلي:
2021
لعسع

أ -بنود داخل بيان الوضع املال:

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف

كما ف  31كانون األول

2020
لعسع

134,783,978,151
132.655.530.370
2,024,725,581

64.347.511.802
70.867.179.277
-

صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة:
األفراد
القروض العقارية
الشركات الخمربى
الشركات الصغرية واملتوسطة

269.464.234.102

135.214.691.079

1.111.734.911
6.261.567.240
37.749.406.803
10.728.899.836

614.993.630
3.514.382.087
44.836.857.341
2.038.222.688

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

55.851.608.790
260,917,800
46.434.248.278
1,333,303,116
16,898,715,988

51.004.455.746
104.367.120
26.934.394.553
593.102.865
8.544.278.869

390.243.028.074

222.395.290.232

ب -بنود خارج بيان الوضع املال (صاف):

كفاات
سقوف تسهينيت مباشرة وغري مباشرة غري مستعملة
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13,126,275,779
490,445,518

7.816.059.809
1.862.084.096

13,616,721,297

9.678.143.905

 )2توزيع التعرضات اائتمانية حسم درجة املياطر:
تتوزا التعرضات اائتمانية املباشرة للشركات حسم فئات التصنيف اائتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التال:

احتمال التعثر
%
الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر
الدرجة من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجال التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة
صاف التعرضات اائتمانية
نسبة التغطية ()%

0.05-0
13.32-0.05
20.31-9.11
100
100
100

كما ف ف 31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة اخلسائر
املرحلة الثانية اخلسائر
اائتمانية املتوقعة على
اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
مدى عمر الرصيد
لعسع
لعسع

املرحلة األوىل اخلسائر
اائتمانية املتوقعة على
مدى  12شهراً
لعسع

اجملموا
لعسع

37,883,009,137
565,421,758
-

401,495,013
16,408,290,575
-

13,396,049,058
189,759,919
10,761,627,770

38,284,504,150
16,973,712,333
13,396,049,058
189,759,919
10,761,627,770

38,448,430,895
(228,750,803

16,809,785,588
) (7,843,272,683

24,347,436,747
(10,028,476,125
) (13,026,846,980

79,605,653,230
) (10,028,476,125
) (21,098,870,466

8,966,512,905

38,219,680,092

47

1
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1,292,113,642
91

48,478,306,639
30

)
)

الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر
الدرجة من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجال التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة
صاف التعرضات اائتمانية
نسبة التغطية ()%

احتمال التعثر
%
0.05-0
6-0.05
18-9
100
100
100

املرحلة األوىل اخلسائر

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة اخلسائر
املرحلة الثانية اخلسائر

اائتمانية املتوقعة على
مدى  12شهراً
لعسع
18.076.387.223
26,401,464,756
722,810,741

اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
-

اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
2,724,098,479
-

45,200,662,720
(2,406,824,368

2,724,098,479
) (102,125,863

42,793,838,352

2,621,972,616
4

5
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8,222,636,666
94,886,730
9,000,134,393
17,317,657,789
(7,002,984,205
) (8,855,404,523
1,459,269,061
86

اجملموا
لعسع
18.076.387.223
26,401,464,756
3,446,909,220
8,222,636,666
94,886,730
9,000,134,393
65,242,418,988
) (7,002,984,205
) (11,364,354,754
46,875,080,029
20

)
)

تتوزا التعرضات اائتمانية املباشرة لإلفراد حسم فئات التصنيف اائتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التال:

كما ف ف 31كانون األول 2021

الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر
الدرجة من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجال التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة
صاف التعرضات اائتمانية
نسبة التغطية ()%

احتمال التعثر
%
0.48-0
13.47-0.05
18-9
100
100
100

املرحلة الثانية اخلسائر
اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
308,547
-

املرحلة األوىل اخلسائر
اائتمانية املتوقعة على
مدى  12شهراً
لعسع
6,475,574,386
873,335,688
7,348,910,074
(8,729,012

308,547
) (61

7,340,181,062

-

308,486

-

61,150,321
63,124,945
124,275,266
(50,414,361
) (41,048,302
32,812,603

-
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املرحلة الثالثة اخلسائر
اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
-

56

اجملموا
لعسع
6,475,882,933
873,335,688
61,150,321
63,124,945
7,473,493,887
) (50,414,361
) (49,777,375
7,373,302,151
1

)
)

الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر

الدرجة من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة
إمجال التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة
صاف التعرضات اائتمانية
نسبة التغطية ()%

احتمال التعثر
%
0.48-0
9-0.05
18-9
100
100
100

املرحلة األوىل اخلسائر

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة اخلسائر
املرحلة الثانية اخلسائر

اائتمانية املتوقعة على
مدى  12شهراً
لعسع
2,814,466,690
1,091,057,124
164,579,908
4,070,103,722
(8,314,184

اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
44,114,072
103,539,053
147,653,125
(38,055,990
) (48,529,705

اائتمانية املتوقعة على
مدى عمر الرصيد
لعسع
6,936,417
6,936,417
) (417,668

4,061,789,538

6,518,749

-

61,067,430
6
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44

اجملموا
لعسع
2,814,466,690
1,091,057,124
171,516,325
44,114,072
103,539,053
4,224,693,264
) (38,055,990
) (57,261,557
4,129,375,717
1

)
)

تتوزا التعرضات اائتمانية غري املباشرة حسم فئات التصنيف اائتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التال:

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2021

الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر
الدرجات من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة

احتمال التعثر
%
0.05-0
6-0.05
18-9
100
100
100

املرحلة األوىل
ل عس ع
13,595,234,922
-

املرحلة الثانية
ل عس ع
32,045,414
-

-

املرحلة الثالثة
ل عس ع
-

-

86,500

32,045,414
-

86,500
86,500

-

إمجال التعرضات غري املباشرة
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة

13,595,234,922
(10.645.539

صاف التعرضات اائتمانية غري املباشرة
نسبة التغطية ()%

13.584.589.383
-

32.045.414
-

املرحلة األوىل
ل عس ع
2,277,631,077
7,027,132,833
182.229.655
-

للسنة املنتهية ف 31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل عس ع
ل عس ع
200.000.000
6.976.649
-

الدرجات من  2-1املنيفضة املياطر
الدرجات من  4-3املتوسطة املياطر
الدرجات من  7-5ت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشخموا ف صيلها
الدرجة  10ديون رديئة

احتمال التعثر
%
0.05-0
6-0.05
18-9
100
100
100

)

-

-

-

اجملموا
لعسع
13,595,234,922
32,045,414
86,500

-

13,627,366,836
(10.645.539
13.616.721.297
اجملموا
لعسع
2,277,631,077
7,027,132,833
382.229.655
6.976.649
-

339.500

339.500

إمجال التعرضات غري املباشرة
خصا اخلسائر اائتمانية املتوقعة

9.486.993.565
(12.287.918

200.000.0000
(128.667
)

7.316.149
(3.749.224
)

9.694.309.714
(16.165.809
)

صاف التعرضات اائتمانية غري املباشرة
نسبة التغطية ()%

9.474.705.647
-

199.871.333
-

3.566.925
51

9.678.143.905
-

يعترب كامل الدين مستحقاً ف حال استحقاق أحد أقساطه ،وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف املمنو لفرتة تزيد عن تسعني يواع
- 87 -

)

)

الديون اجملدولة :هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتعرضات ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التعرضات اائتمانية غري العاملة روجم جدولة أصولية ومت
تصنيفها كديون ت املراقبة ،بلغت قية الديون اجملدولة  122.732.416لرية سورية كما ف  31كانون األول ( 2021مقابل  200.021.377لرية سورية كما ف
 31كانون األول )2020ع
الديون املعاد هيخملتها :يقصد عادة اهليخملة إعادة ترتيم وضع التعرضات اائتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التعرضات اائتمانية أو أتجيل بعض
األقساط أو متديد فرتة السما ومت تصنيفها كديون تتطلم اهتماماً خاصاً ،وبلغت الديون املعاد هيخملتها مبلغ  10.717.944.774لرية سورية خنيل عاا 2021
(مقابل  2.519.632.945لرية سورية خنيل عاا )2020ع

 )3توزيع القيمة العادلة للضماانت:
أ-

مقابل التعرضات املباشرة:

يتضمن هتا البند كما ف  31كانون األول  2021ما يلي:
الضماانت مقابل:

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

األفراد
لعس

القروض العقارية
لعسع

الشركات الخمربى
لعسع

الشركات الصغرية واملتوسطة
لعسع

اجملموا
لعسع

645.406.280
-

6.225.792.969
32,812,612

27.525.094.825
8.940.110.795
1,277,074,273

10,209,396,657
504,463,810
15,039,369

44.605.690.731
9.444.574.605
1,324,926,254

اجملموا

645.406.280

6.258.605.581

37.742.279.893

10,728,899,836

55.375.191.590

منها:
أتمينات نقدية

4,447,752

-

2,295,606,095

كفاات مصرفية مقبولة
عقارية
سيارات وآليات

281,838,790
37,058,524

5,682,519,627
-

525.000.000
31,982,875,713
2,766,000

شيصية
أخرى

47,512,743
274,548,471

576,085,954

2,388,779,383
547,252,702

645,406,280

6,258,605,581

37,742,279,893

ختفض الضماانت حبيث ا تتجاوز التعرضات املستعملة لخمل زبون على حدةع
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10,728,899,836
10,728,899,836

2,300,053,847
525.000.000
48,676,133,966
39,824,524
2,436,292,126
1,397,887,127
55,375,191,590

يتضمن هتا البند كما ف  31كانون األول  2020ما يلي:
الضماانت مقابل:

األفراد
لعس

القروض العقارية
لعسع

الشركات الخمربى
لعسع

الشركات الصغرية واملتوسطة
لعسع

اجملموا
لعسع

املرحلة األوىل

430.359.710

3.430.593.192

33.268.016.591

1.841.173.308

38.970.142.801

املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

3.732.862
-

2.785.886
61.067.428

2.452.653.324
1.268.048.843

169.319.292
27.730.088

2.628.491.364
1.356.846.359

3.494.446.506

36.988.718.758

2.038.222.688

42.955.480.524

اجملموا

434.092.572

منها:
أتمينات نقدية
كفاات مصرفية مقبولة

6.922.556
-

4.500.000
-

1.909.550.602
525.000.000

عقارية

222.623.893

3.154.758.382

25.105.073.990

أسه متداولة
شيصية
أخرى

-

-

2.038.222.688

1.920.973.158
525.000.000
30.520.678.953

32.215.788

-

32.215.788

4.866.442
199.679.681

335.188.124

2.713.045.620
6.703.832.758

-

2.717.912.062
7.238.700.563

434.092.572

3.494.446.506

36.988.718.758

ختفض الضماانت حبيث ا تتجاوز التعرضات املستعملة لخمل زبون على حدةع
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2.038.222.688

42.955.480.524

مقابل التعرضات غري املباشرة:
يتضمن هتا البند كما ف  31كانون األول  2021ما يلي:

الضماانت مقابل:

األفراد
لعس

القروض العقارية
لعسع

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية

-

-

املرحلة الثالثة

-

-

الشركات الخمربى
لعسع

12,715,780,964
-

الشركات الصغرية
واملتوسطة
لعسع

اجملموا
لعسع

378,316,161
32,045,414

13,094,097,125
32,045,414

86,500

86,500

اجملموا
منها:

-

-

12,715,780,964

410,448,075

13,126,229,039

أتمينات نقدية
كفاات مصرفية مقبولة

-

-

4,322,049,572
-

32,531,914
-

4,354,581,486
-

عقارية
أسه متداولة
شيصية

-

-

4,349,151,585
3,301,700
4,041,278,107

377,916,161
-

4,727,067,746
3,301,700
4,041,278,107

-

-

12,715,780,964

410,448,075

13,126,229,039

-

ختفض الضماانت حبيث ا تتجاوز التعرضات املستعملة لخمل زبون على حدةع
يتضمن هتا البند كما ف  31كانون األول  2020ما يلي:

الضماانت مقابل:

األفراد
لعس

القروض العقارية
لعسع

املرحلة األوىل
املرحلة الثالثة

الشركات الخمربى
لعسع

الشركات الصغرية
واملتوسطة
لعسع

اجملموا
لعسع

-

-

7.791.480.108
3.140.925

21.012.775
426.000

7.812.492.883
3.566.925

اجملموا
منها:
أتمينات نقدية
كفاات مصرفية مقبولة

-

-

7.794.621.033

21.438.775

7.816.059.808

-

-

2.242.509.643
-

18.255.027
-

2.260.764.670
-

عقارية
أسه متداولة
شيصية
أخرى

-

-

2.446.500.059
3.559.050
2.041.059.393
1.060.992.888

3.183.748
-

2.449.683.807
3.559.050
2.041.059.393
1.060.992.888

-

-

7.794.621.033

21.438.775

7.816.059.808

ختفض الضماانت حبيث ا تتجاوز التعرضات املستعملة لخمل زبون على حدةع
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 )1الرتكز اجلغراف:
يوضح اجلدول التال الرتكز ف التعرضات اائتمانية حسم التوزيع اجلغراف:

البند  /املنطقة اجلغرافية

داخل اجلمهورية
العربية السورية
لعسع

أرصدة لدى بنوا مركزية
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

134,783,978,151
77,050,595,079
2,024,725,581
260,917,800
1,111,734,911
6,261,567,240
37.749.406.803
10,728,899,836

صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة

55.851.608.790

كما ف  31كانون األول 2021
دول الشرق
أورواب
األوسط األخرى
لعسع
لعسع

55.579.025.639
46.434.248.278
-

-

لإلفراد
القروض العقارية
الشركات الخمربى
امل سسات الصغرية واملتوسطة
فوائد وإيرادات حمققة
غري مستحقة القبض
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

578.210.687
16,898,715,988

755.092.429
-

25.909.652
-

اجملموا
لعسع

134,783,978,151
132.655.530.370
2,024,725,581
260,917,800
46.434.248.278
55.851.608.790

-

1,111,734,911
6,261,567,240
37.749.406.803
10,728,899,836

-

1,333,303,116
16,898,715,988

اىمجال كما ف  31كانون األول 2021

287.448.752.076

102.768.366.346

25,909,652

390.243.028.074

اىمجال كما ف  31كانون األول 2020

158.370.738.585

63.906.712.294

13.472.233

222.290.923.112
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تتوزا التعرضات اائتمانية حسم التوزيع اجلغراف وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )9كما يلي:
املنطقة اجلغرافية  /املرحلة

داخل اجلمهورية العربية السورية
اىمجال

املنطقة اجلغرافية  /املرحلة

املرحلة األوىل
لعسع

كما ف  31كانون األول 2021
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لعسع
لعسع

اجملموا
لعسع

45,559,861,150

8,966,821,395

1,324,926,245

55.851.608.790

45,559,861,150

8,966,821,395

1,324,926,245

55.851.608.790

املرحلة األوىل
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لعسع
لعسع

اجملموا
لعسع

داخل اجلمهورية العربية السورية

46.855.627.906

2.628.491.364

1.520.336.476

51.004.455.746

اىمجال

46.855.627.906

2.628.491.364

1.520.336.476

51.004.455.746
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 )4الرتكز حسم القطاا ااقتصادي:
يوضح اجلدول التال الرتكز ف التعرضات اائتمانية حسم القطاا ااقتصادي:

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

مال
لعسع
134,783,978,151
132.655.530.370

كما ف  31كانون األول 2021

عقارات
لعسع
-

جتارة
لعسع
-

2,024,725,581
-

33,314,067,393

3,441,905,625

260,917,800
46.434.248.278
1,293,389,161
16,898,715,988

20,613,875
-

3,072,437
-

334.351.505.329

33,334,681,268

3,444,978,062

مال
لعسع
64.347.511.802
70.867.179.277
-

جتارة
لعسع
34.669.544.910

104.367.120
26.934.394.553
576.795.668
8.544.278.869
171.374.527.289

9.879.781

-

7,720,136,735

6,736,075

-

7,726,872,810

كما ف  31كانون األول 2020

عقارات
لعسع
2.679.733.833

1.053.344

34.679.424.691

صناعي
لعسع
-

-

2.680.787.177
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صناعي
لعسع
4.841.090.580

1.931.498

-

4.843.022.078

أفراد وخدمات أخرى
لعسع
-

اجملموا
لعسع
134,783,978,151
132.655.530.370

11,375,499,037

2,024,725,581
55.851.608.790

1,586,488,338
-

260,917,800
46.434.248.278
2,910,299,886
16,898,715,988

12,961,987,375

391.820.024.844

أفراد وخدمات أخرى
لعسع
8.814.086.423

اجملموا
لعسع
64.347.511.802
70.867.179.277
51.004.455.746

1.170.318.735
-

104.367.120
26.934.394.553
1.759.979.026
8.544.278.869

9.984.405.158

223.562.166.393

تتوزا التعرضات اائتمانية حسم القطاا ااقتصادي وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدول للتقارير املالية رق ( )9كما يلي:
كما ف  31كانون األول 2021

القطاا ااقتصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل عس ع

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

صناعة
جتارة
عقارات

6,787,809,664
24,169,313,438
3,405,138,809

824,273,405
8,089,473,005
36,766,816

108,053,666
1,055,280,950
-

7,720,136,735
33,314,067,393
3,441,905,625

أفراد وخدمات

11,197,599,239

16,308,169

161,591,629

11,375,499,037

اىمجال

45,559,861,150

8,966,821,395

1,324,926,245

55.851.608.790

كما ف  31كانون األول 2020
القطاا ااقتصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل عس ع

املرحلة الثانية
ل عس ع

املرحلة الثالثة
ل عس ع

اجملموا
لعسع

صناعة
جتارة
عقارات
أفراد وخدمات

4,044,803,340
32,105,479,259
2,505,943,466
8,199,401,841

654,435,919
1,437,447,228
536,608,217

141,851,321
1,126,618,423
173,790,367
78,076,365

4,841,090,580
34,669,544,910
2,679,733,833
8,814,086,423

اىمجال

46,855,627,906

2,628,491,364

1,520,336,476

51,004,455,746

ب -خاطر السوق:
تنشـد خاطر السـوق عن التقلبات ف أسـعار الفوائد وأسـعار صـرف العمنيت وأسـعار األسـه ع وتت مراقبة مجيع خاطر السـوق بشـخمل دوري عرب تقارير
تعرف
داخلية حيث يت التدكد من االتزاا ابلسـقوف احملددة وفق قرارات جملس النقد والتسـليف ،ووفق السـقوف الداخلية املعتمدة من جملس اىدارةع ّ
خاطر السـ ـ ــوق أبهنا خاطر حمفظة األدوات املالية ف داخل وخارج امليزانية واليت تتد ر سـ ـ ــلباً نتيجة ركات معاكسـ ـ ــة ف أسـ ـ ــعار السـ ـ ــوق تتضـ ـ ــمن هتل
املياطر:
بتغري أسعار الفوائدع
 املياطر املتعلقة ابلسندات املالية واحملتفظ هبا للمتاجرة اليت تتد ر ّ خاطر األسه ف حمفظة املتاجرة ).(Trading Book خاطر أسعار العمنيت األجنبية ).(Banking Bookبتغري سعر الفائدة ف حمفظة املصرف كخمل ).(Banking Book
 خاطر األدوات املالية اليت تتد ر ّورا أن املص ــرف ليس لديه حالياً أي حمفظة للمتاجرة ،لتلك تنحص ــر خاطر الس ــوق اليت يتعرض هلا املص ــرف رياطر العمنيت األجنبية ابىض ــافة إىل
خاطر أسعار الفائدة ف حمفظة املصرفع
 )1خاطر أسعار الفائدة:
تنج خاطر أس ـ ــعار الفائدة عن احتمال أت ري التغريات ف أس ـ ــعار الفائدة على أراب املص ـ ــرف أو على قيمة األدوات املالية .يتعرض املص ـ ــرف ملياطر
أسـ ـ ــعار الفائدة نتيجة لعدا توافق أو لوجود فجوة ف مبالغ املوجودات واملطلوابت حسـ ـ ــم اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسـ ـ ــعار الفوائد ف
فرتة زمنية معينة ويقوا املصرف دارة هتل املياطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوابتع
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تتضــمن ســياســة إدارة املوجودات واملطلوابت حدود حلســاســية أســعار الفائدة وتقوا جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراســة خاطر أســعار الفائدة من
خنيل اجتماعاهتا الدورية ويت دراس ـ ـ ـ ــة الفجوات ف اس ـ ـ ـ ــتحقاقات املوجودات واملطلوابت ومدى أت رها أبس ـ ـ ـ ــعار الفائدة الس ـ ـ ـ ــائدة واملتوقعة ومقارنتها
ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزا األمرع
ويت احلد من أية آاثر سـ ـ ـ ـ ــلبية قد دث نتيجة ارتفاا أو اخنفاض أسـ ـ ـ ـ ــعار الفائدة من خنيل اسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات إدارة املياطر ويت مراقبة فجوات الفوائد
بشخمل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرفع
الوصف الخممي ملياطر أسعار الفائدة  -التغري بسعر الفائدة:

أواً :زايدة معدل الفائدة %2
العملة

دوار أمريخمي
يورو
لرية سورية
جنيه اسرتليي
فرنك سويسري

العملة

دوار أمريخمي
يورو
لرية سورية
جنيه اسرتليي
فرنك سويسري

كما ف  31كانون األول 2021
حساسية إيراد الفائدة
(األراب واخلسائر)
الفجوة الرتاكمية
لعسع
لعسع

حساسية حقوق
امللخمية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
حساسية إيراد الفائدة

حساسية حقوق

1.061.888.701
53.094.435.040
(692.900.741( ) 34.645.037.040
(1.209.259.148( ) 60.462.957.422
643.626
32.181.320
2.810
140.490

الفجوة الرتاكمية
لعسع

(األراب واخلسائر)
لعسع

471.948.738
23.597.436.889
(215.088.765( ) 10.754.438.233
(994.121.438( ) 49.706.071.919
323.351
16.167.530
1.450
72.480

796.416.526
) (519.675.556
) (906.944.361
482.720
2.108

)
)

امللخمية
لعسع

353.961.554
) (161.316.574
) (745.591.079
242.513
1.088

)
)

اثنيا ً:نقا معدل الفائدة %2

العملة

دوار أمريخمي
يورو
لرية سورية
جنيه اسرتليي
فرنك سويسري

كما ف  31كانون األول 2021
حساسية إيراد الفائدة
(األراب واخلسائر)
الفجوة الرتاكمية
لعسع
لعسع

(1.061.888.701
53.094.435.040
(692.900.741 ) 34.645.037.040
(1.209.259.148 ) 60.462.957.422
(643.626
32.181.320
(2.810
140.490
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حساسية حقوق
امللخمية
لعسع

) (796.416.526
519.675.556
906.944.361
) (482.720
) (2.108

)

)
)

العملة

دوار أمريخمي
يورو
لرية سورية
جنيه اسرتليي
فرنك سويسري

كما ف  31كانون األول 2020
حساسية إيراد الفائدة
(األراب واخلسائر)
الفجوة الرتاكمية
لعسع
لعسع

(471.948.738
23.597.436.889
(215.088.765 ) 10.754.438.233
(994.121.438 ) 49.706.071.919
(323.351
16.167.530
(1.450
72.480

حساسية حقوق
امللخمية
لعسع

) (353.961.554
161.316.574
745.591.079
) (242.513
) (1.088

)

)
)

 )2خاطر العمنيت
تتمثل خاطر العمنيت بتغري قيمة األدوات املالية بسبم التغريات ف أسعار صرف العمنيت األجنبيةع
يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له ،ويقوا جملس إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز العمنيت ،ويت مراقبة املركز بشخمل يومي ليت التدكد من
عدا جتاوز املستوايت احملددةع
يقوا املصــرف عداد ليل احلســاســية ملراقبة أ ر التغريات على صــاف األراب واخلســائر ف حال حدوث تغري معقول ف أســعار الصــرف وقد مت اعتماد
نسبة  %10بداً من  %2استناداً إىل تعمي مفوضية احلخمومة لدى املصارف – رق  166/437لتاريص  12شباط 2013ع
زايدة ( )%10ف سعر الصرف:

العملة

كما ف  31كانون األول 2021
األ ر على األراب
واخلسائر
مركز القطع
لعسع
لعسع

األ ر على حقوق
امللخمية
لعسع

12.560.0000.000
دوار أمريخمي-قطع بنيوي 12.560.000.000 125.600.000.000
)
) (11,819,900
دوار أمريخمي-قطع تشغيلي (15,759,866( ) 157,598,660
15,807,569
21,076,759
210,767,593
يورو
2,494,886
3,326,514
33,265,139
جنيه اسرتليي
10,536
14,048
140,483
فرنك سويسري
250,316
333,755
3,337,554
أخرى
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زايدة ( )%10ف سعر الصرف:

العملة

كما ف  31كانون األول 2020
مركز القطع
لعسع

دوار أمريخمي-قطع بنيوي 73.971.410.360
دوار أمريخمي-قطع تشغيلي 253.385.226
142.414.903
يورو
16.712.369
جنيه اسرتليي
72.489
فرنك سويسري
1.670.621
أخرى
نقا ( )%10ف سعر الصرف:

العملة

األ ر على األراب
واخلسائر
لعسع

7.397.141.036
25.338.523
14.241.490
1.671.237
7.249
167.062

كما ف  31كانون األول 2021
األ ر على األراب
واخلسائر
مركز القطع
لعسع
لعسع

دوار أمريخمي-قطع بنيوي ) 12.560.000.000 ( 125.600.000.000
دوار أمريخمي-قطع تشغيلي (15,759,866 ) 157,598,660
)
(21,076,759
210,767,593
يورو
)
(3,326,514
33,265,139
جنيه اسرتليي
)
(14,048
140,483
فرنك سويسري
)
(333,755
3,337,554
أخرى
نقا ( )%10ف سعر الصرف:

العملة

كما ف  31كانون األول 2020
األ ر على األراب
واخلسائر
مركز القطع
لعسع
لعسع

دوار أمريخمي-قطع بنيوي 73.971.410.360
دوار أمريخمي-قطع تشغيلي 253.385.226
142.414.903
يورو
16.712.369
جنيه اسرتليي
72.489
فرنك سويسري
1.670.621
أخرى

() 7.397.141.036
)
(25.338.523
)
(14.241.490
)
(1.671.237
)
(7.249
)
(167.062
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األ ر على حقوق
امللخمية
لعسع

7.397.141.036
19.003.892
10.681.118
1.253.428
5.437
125.297

األ ر على حقوق
امللخمية
لعسع

()12.560.0000.000
11,819,900
)
(15,807,569
)
(2,494,886
)
(10,536
)
(250,316

األ ر على حقوق
امللخمية
لعسع

() 7.397.141.036
)
(19.003.892
)
(10.681.118
)
(1.253.428
)
(5.437
)
(125.297

فجوة إعادة تسعري الفائدة:
يت التصنيف على فرتات إعادة تسعري الفائدة أو ااستحقاق أيهما أقرب:
كما ف  31كانون األول 2021

املوجودات:
نقد ف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهينيت ائتمانية مباشرة (ابلصاف)
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل األراب واخلسائر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

حق استيداا األصول املستدجرة

موجودات اثبتة
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

دون الشهر
لعسع
109,904,492,470
154,275,458,174
13,493,156

من ني ة
إىل ستة أشهر
لعسع

من شهر
إىل ني ة أشهر
لعسع

73,635,162

10,953,829,687
14,113,703

من ستة
إىل تسعة أشهر
لعسع

من تسعة
أشهر إىل سنة
لعسع

129,720,741

من سنة
إىل سنتني
لعسع
5,747,665,243

399,007,386

62,800,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمموا املوجودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

264,193,443,800

10,967,943,390

73,635,162

129,720,741

399,007,386

68,547,665,243

62,261,059,603
185,184,521,353
-

6,538,946,000
43,803,488,838
-

7,481,849,316
2,519,810,756
-

99,976,000
2,636,465,819
-

74,898,600
7,140,634,268
-

803,084,862
-

جمموا املطلوابت

247,445,580,956

50,342,434,838

10,001,660,072

2,736,441,819

7,215,532,868

803,084,862

فجوة إعادة تسعري الفائدة

16,747,862,844

() 39,374,491,448

(9,928,024,910

)

67,744,580,381

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

16,747,862,844

() 22,626,628,604

() 41,977,900,074( ) 35,161,374,592( ) 32,554,653,514

25,766,680,307
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) (2,606,721,078

)

(6,816,525,482

كما ف  31كانون األول ( / 2021اتبع)

من سنتني
إىل ني ة

لعسع
56,905,391,854
() 19.595.202.222
() 6,755,826,314

-

-

-

260.917.800
() 16.365.751.722

260.917.800
46.434.248.278

-

-

-

585.708.290

585.708.290

-

-

-

17.149.494.317
295.342.595
2,910,299,886
16,898,715,988

17.149.494.317
295.342.595
2,910,299,886
16,898,715,988

52.289.090.472

452.830.305.906

218,530,017
8,650,077,716
50,107,011
3,470,914,705
12,389,629,449

76,456,729,519
242,306,535,913
8,650,077,716
50,107,011
3,470,914,705
330,934,364,864

فجوة إعادة تسعري الفائدة

12,323,618,340

42,024,746,597

1,881,434,776

39.899.461.023

121.895.941.042

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

38,090,298,646

80,115,045,243

81,996,480,019

121.895.941.042

-

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهينيت ائتمانية مباشرة (ابلصاف)
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل األراب واخلسائر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

حق استيداا األصول املستدجرة
موجودات اثبتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموا املوجودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى
جمموا املطلوابت

12,323,618,340
-

لعسع
42,024,746,597

42,024,746,597

لعس
1,881,434,776

اجملموا

لعسع
177,763,714,011
134.680.255.951
55.851.608.790

نقد ف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

لعسع
12,323,618,340

من ني ة
إىل مخسة

أكثر من
مخس سنوات

بنود
غري حساسة

1,881,434,776
-

-
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كما ف  31كانون األول 2020

املوجودات:

نقد ف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهينيت ائتمانية مباشرة (ابلصاف)
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل األراب واخلسائر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

دون الشهر
لعسع
51.076.631.465
73.505.501.037
1.606.173.965

من شهر
إىل ني ة أشهر
لعسع

من ني ة
إىل ستة أشهر
لعسع

3.913.193.600
15.876.075.333

1.303.046.620
202.082.722

من ستة
إىل تسعة أشهر
لعسع

من تسعة
أشهر إىل سنة
لعسع

57.421.410

من سنة
إىل سنتني
لعسع
3.297.141.172

474.300.328

حق استيداا األصول املستدجرة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

موجودات اثبتة
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

-

-

-

-

-

-

جمموا املوجودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

126.188.306.467

19.789.268.933

1.505.129.342

57.421.410

474.300.328

3.297.141.172

34.612.255.989
105.933.375.174
-

4.000.000.000
19.881.424.700
-

4.000.000.000
3.778.174.432
-

6.368.890.775
-

6.285.468.041
-

1.212.000.000
-

جمموا املطلوابت

140.545.631.163

23.881.424.700

7.778.174.432

6.368.890.775

6.285.468.041

1.212.000.000

فجوة إعادة تسعري الفائدة

(4.092.155.767( ) 14.357.324.696

(6.273.045.090

) (6.311.469.365

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

() 18.449.480.463( ) 14.357.324.696

)

)

(5.811.167.713

)

() 36.845.162.631( ) 31.033.994.918( ) 24.722.525.553
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2.085.141.172
() 34.760.021.459

كما ف  31كانون األول ( / 2020اتبع)

من سنتني
إىل ني ة

لعسع
34.009.489.812
() 2.638.321.760
() 997.345.592

-

-

104.367.120

104.367.120

-

-

(4.465.605.447

-

-

-

744.092.319

744.092.319

-

-

-

13.558.053.765
258.391.759
1.759.979.026
8.544.278.869

13.558.053.765
258.391.759
1.759.979.026
8.544.278.869

جمموا املوجودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة

50.877.379.871

264.077.553.931

-

-

-

212.126.922
5.194.503.049
70.627.281

42.612.255.989
143.671.460.044
5.194.503.049
70.627.281

مطلوابت أخرى
جمموا املطلوابت

-

-

-

3.092.834.323
8.570.091.575

3.092.834.323
194.641.680.686

فجوة إعادة تسعري الفائدة

38.930.890.735

16.231.555.724

6.726.159.949

42.307.288.296

69.435.873.245

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

4.170.869.276

20.402.425.000

27.128.584.949

69.435.873.245

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسهينيت ائتمانية مباشرة (ابلصاف)
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل األراب واخلسائر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة

حق استيداا األصول املستدجرة
موجودات اثبتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

31.400.000.000

38.930.890.735

لعسع
16.231.555.724

16.231.555.724

لعس
6.726.159.949

اجملموا

لعسع
90.302.361.497
70.867.179.277
51.004.455.746

نقد ف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

لعسع
7.530.890.735

من ني ة
إىل مخسة

أكثر من
مخس سنوات

بنود
غري حساسة

6.726.159.949
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)

26.934.394.553

-

الرتكز ف خاطر العمنيت األجنبية:

املوجودات:

دوار أمريخمي
لعسع

يورو
لعسع

كما ف  31كانون األول 2021
فرنك سويسري
جنيه اسرتليي
لعسع
لعسع

عمنيت أخرى
لعسع

اجملموا
لعسع

نقد ف الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات املصارف
التسهينيت اائتمانية
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

17,914,370,704
75,837,519,796
95.896.230.613
1,626,354,283
49.042.432.034
1,376,928,584
16,708,874,238

18,549,326,301
35,341,683,692
27,395,216,147
19,802,774,058
(2,608,183,756
9,321,988
-

1,083,818
34,170,974
)
-

3,082,957
-

3,337,554
-

36,464,780,823
111,179,203,488
123.332.038.245
21,429,128,341
46.434.248.278
1,386,250,572
16,708,874,238

إمجال املوجودات

258.402.710.252

98,490,138,430

35,254,792

3,082,957

3,337,554

356.934.523.985

املطلوابت:

ودائع املصارف
ودائع العمنيء
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

4,093,838,428
122,444,114,238
5,888,332,904
68,904
533,954,438

37,443,834,541
60,144,997,289
667,956,255
1,909,792
20,672,960

1,989,652
-

2,942,474
-

-

41,537,672,969
182,594,043,653
6,556,289,159
1,978,696
554,627,398

إمجال املطلوابت
صاف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية
صاف الرتكز خارج امليزانية للسنة احلالية
صاف الرتكز للسنة احلالية

132,960,308,912
125.442.401.340
125.442.401.340

98,279,370,837
210,767,593
210,767,593

1,989,652
33,265,140
33,265,140

2,942,474
140,483
140,483

3,337,554
3,337,554

231,244,611,875
125.689.912.110
125.689.912.110
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املوجودات:

دوار أمريخمي
لعسع

نقد ف الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات املصارف
التسهينيت اائتمانية
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

12.503.167.256
40.847.650.953
53.379.152.790
1.862.989.933
28.623.170.453
618.588.014
8.354.437.119

إمجال املوجودات

146.189.156.518

املطلوابت:

يورو
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
فرنك سويسري
جنيه اسرتليي
لعسع
لعسع

544.842

عمنيت أخرى
لعسع

8.816.902.956
17.896.206.897
17.177.953
14.452.039.665
19.964.784.482
() 1.688.775.900
5.438.400
-

1.590.794
-

1.670.621
-

17.722.795

1.590.794

1.670.621

59.446.596.500

اجملموا
لعسع

21.320.615.054
58.743.857.850
67.851.631.823
21.827.774.415
26.934.394.553
624.026.414
8.354.437.119
205.656.737.228

ودائع املصارف
ودائع العمنيء
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

4.421.764.014
62.825.944.690
4.388.808.609
442.677
327.400.942

20.326.536.644
38.617.396.138
354.257.234
939.085
5.052.496

1.010.426
-

1.518.305
-

-

24.748.300.658
101.445.869.559
4.743.065.843
1.381.762
332.453.438

إمجال املطلوابت
صاف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية
صاف الرتكز خارج امليزانية للسنة احلالية
صاف الرتكز للسنة احلالية

71.964.360.932
74.224.795.586
74.224.795.586

59.304.181.597
142.414.903
142.414.903

1.010.426
16.712.369
16.712.369

1.518.305
72.489
72.489

1.670.621
1.670.621

131.271.071.260
74.385.665.968
74.385.665.968
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 )3خاطر السيولة :تنشد خاطر السيولة من عدا قدرة املصرف على توفري التمويل النيزا لتددية التزاماته ف تواريص استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون مل
تخماليف مرتفعة أو حدوث خسائرع
تتضمن إجراءات إدارة خاطر السيولة ما يلي:
 تنويع مصادر التمويل ليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوابت ومراقبتهايقوا املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوابته إضافة إىل أي تغريات دث على موجوداته ومطلوابته بشخمل يوميع
إشارة إىل قرار جملس النقد والتسليف رق ( 588ا ن /ب) اتريص  22تشرين الثان  2009كانت نسم السيولة بتاريص  31كانون األول بخمافة العمنيت كما
يلي:

نسبة السيولة بتاريص  31كانون األول
أقل نسبة
أعلى نسبة
املتوسط خنيل العاا

2021
%

2020
%

79.57
79.57
125.26
121.69

102.08
65
102.08
82.31

السيناريوهات املطبقة لتنفيت اختبارات الضغط ملياطر السيولة:
تعتمد اختبارات اجلهد على ليل سيناريوهات واليت تتضمن عوامل خاطر تقس إىل نوعني أساسيني األول يعتمد سيناريوهات حد ت ف املاضي ،والثان
يعتمد على أحداث استثنائية ولخمن حمتملة قد يتد ر هبا السوق بشخمل عاا وليس املصرف وحدلع
خطة الطوارئ ملواجهة خاطر السيولة:
بناءً على قرار جملس النقد والتسليف رق /74من/ب 4الصادر بتاريص ،2004/9/19وعلى حاجة املصرف لوضع خطة طوارئ ملواجهة أزمات السيولة مت
وضع خطة الطوارئ ملواجهة خاطر السيولة على أن ا تنيفض نسبة السيولة الصافية لخمافة العمنيت عن  ،%30ونسبة السيولة الصافية ابللرية السورية عن
 %20كما جاء ف قرار جملس النقد والتسليف رق  588الصادر بتاريص 2009/11/22ع ومتت املصادقة على اخلطة من قبل جلنة إدارة املياطرع
وتشمل اخلطة كافة األهداف املنتظرة منهاعواجلهات املس ولة عن املصادقة عليها ومراجعتها و ديثها ،ابىضافة إىل اىنتارات املبخمرة لبدء أزمات السيولة
واألدوار املنوطة ابجلهات املس ولة عن تطبيقهاع
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أواً :يليا اجلدول أدانل توزيع املطلوابت واملوجودات (غري خصومة) على أساس الفرتة املتبقية لنيستحقاق التعاقدي بتاريص البياانت املالية:
كما ف  31كانون األول 2021
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى املصارف
صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من

عند الطلم إىل
أقل من مثانية أايا
لعسع

10,953,829,687 152,884,228,328
79.101.230.313
13,490,861

خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
حق استيداا األصول املستدجرة

-

موجودات اثبتة
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى

-

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموا املوجودات حسم درجة استحقاقها

من مثانية أايا
إىل شهر
لعسع

11,375

-

16,344,152
-

10,970,173,839 231.998.960.877

من شهر
إىل ني ة أشهر
لعسع

من ني ة أشهر
إىل ستة أشهر
لعسع

من ستة أشهر
إىل تسعة أشهر
لعسع

من تسعة أشهر
إىل سنة
لعسع

أكثر من سنة
لعسع

-

-

-

-

-

14,073,964
522,166,149
536,240,113

128,602,524

73,126,541
754.950.818

106,524

-

-

-

-

-

-

828.077.359

394,335,478

128,709,048

327.455

394.662.933

53.903.053.178
39,391,721
53.942.444.899

بدون استحقاق
لعسع

اجملموا
لعسع

13,925,655,996

177,763,714,011

55.579.025.638
1,324,926,244

134.680.255.951
55.851.608.790

260,917,800
46.434.248.278
585,708,290

260,917,800
46.434.248.278
585,708,290

17,149,494,317
295,342,595
1,577,001,692

17,149,494,317
295,342,595
2,910,299,886

16,898,715,988

16,898,715,988

154.031.036.838

452.830.305.906

املطلوابت:
9,721,233,877

ودائع مصارف

52,539,825,727

ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة

38.835.099.073 146.567.952.296
8,650,077,716
50,107,011

6,538,946,000

7,481,849,315

99,976,000

74,898,600

43,803,488,838
-

2,363,810,755
-

2,636,465,819
-

7,140,634,268
-

959,084,864
-

374,457,617

169,551,661

33,115,629

89,174,685

4,183,064

-

50,716,892,455

10,015,211,731

2,769,557,448

7,304,707,553

963,267,928

-

330,934,364,864

(2,640,848,400( ) 9.187.134.372( )50,180,652,342( )37,729,639,559

) (6.910.044.620

) 52.979.176.971

154.031.036.838

121.895.941.042

مطلوابت أخرى

2,656,951,601

جمموا املطلوابت

48,699,813,398 210,464,914,351

فجوة ااستحقاقات

21.534.046.526

143,480,448
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-

-

76,456,729,519

-

242,306,535,913
8,650,077,716
50,107,011
3,470,914,705

كما ف  31كانون األول 2020

عند الطلم إىل
أقل من مثانية أايا
لعسع

املوجودات

من مثانية أايا
إىل شهر
لعسع

من شهر
إىل ني ة أشهر
لعسع

من ني ة أشهر
إىل ستة أشهر
لعسع

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى املصارف

77.025.127.127
50.857.817.551

20.009.361.726

3.895.825.111
-

1.296.183.354
-

1.604.777.688

-

15.872.395.329

200.020.926

من ستة أشهر
إىل تسعة أشهر
لعسع

من تسعة أشهر
إىل سنة
لعسع

أكثر من سنة
لعسع

-

-

-

8.085.225.905
-

90.302.361.497
70.867.179.277

1.520.336.492

51.004.455.746

104.367.120

104.367.120

744.092.319
13.558.053.765

26.934.394.553
744.092.319
13.558.053.765
258.391.759
1.759.979.026
8.544.278.869
264.077.553.931

صاف التسهينيت اائتمانية املباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خنيل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
حق استيداا األصول املستدجرة
موجودات اثبتة

-

-

-

-

-

-

26.934.394.553
-

-

-

-

11.877.703
-

258.391.759
1.743.671.829
8.544.278.869

58.231.085.792

34.558.418.058

موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

405.818

جمموا املوجودات حسم درجة استحقاقها

20.009.361.726 129.488.128.184

-

-

3.755.176
-

66.862

19.771.975.616

1.496.271.142

56.991.012

24.027

-

-

57.015.039

465.120.763

177.611

-

465.298.374

31.284.813.536

بدون استحقاق
لعسع

-

اجملموا
لعسع

املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية

29.478.479.877
82.925.034.735
5.194.503.049

5.133.776.112
23.064.467.359
-

4.000.000.000
19.881.424.700
-

4.000.000.000
3.778.174.432
-

6.368.890.775
-

6.285.468.043
-

خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

70.627.281
2.703.770.290

117.490.749

79.262.151

31.608.031

144.845.491

15.857.611

جمموا املطلوابت

28.315.734.220 120.372.415.232

23.960.686.851

7.809.782.463

6.513.736.266

6.301.325.654

(6.456.721.227( ) 6.313.511.321( ) 4.188.711.235( ) 8.306.372.494

) (5.836.027.280

فجوة ااستحقاقات

9.115.712.952
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-

42.612.255.989
143.671.460.044
5.194.503.049

1.368.000.000
-

-

70.627.281
3.092.834.323

1.368.000.000

-

194.641.680.686

) 56.863.085.792

34.558.418.058

69.435.873.245

-

اثنيـاً :بنود خارج بيان الوضع املال:
كما ف  31كانون األول 2021

لغاية سنة
لعسع

من سنة إىل
مخس سنوات
لعسع

اجملموا
لعسع

سقوف تسهينيت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسهينيت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
الخمفاات املعطاة للزابئن

490,660,872
13,136,705,964

-

490,660,872
13,136,705,964

كفاات معطاة جلهات أخرى

13,627,366,836
27.120.000

-

13,627,366,836
27.120.000

13.654.486.836

-

13.654.486.836

كما ف  31كانون األول 2020

لغاية سنة
لعسع

من سنة إىل
مخس سنوات
لعسع

اجملموا
لعسع

سقوف تسهينيت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسهينيت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
الخمفاات املعطاة للزابئن

1.139.431.493
723.983.390
7.787.110.606

43.784.225

1.139.431.493
723.983.390
7.830.894.831

كفاات معطاة جلهات أخرى

9.650.525.489
12.560.000

43.784.225
-

9.694.309.714
12.560.000

9.663.085.489

43.784.225

9.706.869.714
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 -38التحليل القطاعي
أع معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
يت تنظي املصرف ألغراض إدارية من خنيل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حساابت األفرادع حساابت امل سساتع اخلزينةعفيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:

إمجال الدخل التشغيلي
مصروف خصا اخلسائر اائتمانية

األفراد
لعسع
855,967,301
(14,892,583

البيان

نتائج أعمال القطاا
مصاريف غري موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صاف ربح السنة
مصاريف رأمسالية
استهنيكات واطفاءات

841,074,718
-

األفراد
البيان
لعسع
7,373,302,158
موجودات القطاا
موجودات غري موزعة على القطاعات

للفرتة املنتهية ف  31كانون األول 2021
اخلزينة
امل سسات
لعسع
لعسع
79,966,532,723
5,084,717,212
) () 22,288,304,615( ) 2,152,092,534
2,932,624,678
-

57,678,228,108
-

كما ف  31كانون األول 2021
اخلزينة
امل سسات
لعسع
لعسع
376,037,852,022
48,478,306,638
-

أخرى
لعسع
-

اجملموا
لعسع
85,907,217,236
(24.455.289.732

61.451.927.504
(8,654,559,877( ) 8,654,559,877
52.797.367.627
(337,299,830
52.460.067.797
3,773,465,710
3,773,465,710
) (212,800,219
(212,800,219

أخرى
لعسع
20,940,845,088

)
)
)

)

اجملموا
لعسع
431,889,460,818
20,940,845,088

جمموا املوجودات
مطلوابت القطاا
مطلوابت غري موزعة على القطاعات

452,830,305,906
20,940,845,088 376,037,852,022
48,478,306,638
7,373,302,158
() 327,413,343,147
() 76,456,729,519( ) 85,992,642,188( ) 164,963,971,440
)
(3,521,021,717( ) 3,521,021,717
-

جمموا املطلوابت

() 330,934,364,864( ) 3,521,021,717( ) 76,456,729,519( ) 85,992,642,188( ) 164,963,971,440
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إمجال الدخل التشغيلي
مصروف خصا اخلسائر اائتمانية

األفراد
لعسع
389.517.724
(2.939.765

البيان

نتائج أعمال القطاا
مصاريف غري موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صاف ربح السنة
مصاريف رأمسالية
استهنيكات واطفاءات

386.577.959
-

األفراد
البيان
لعسع
4.129.375.717
موجودات القطاا
موجودات غري موزعة على القطاعات

للفرتة املنتهية ف  31كانون األول 2020

اخلزينة
امل سسات
لعسع
لعسع
52.720.934.695
3.027.754.446
)
) (620.355.717( ) 2.363.102.621
664.651.825
-

52.100.578.978
-

كما ف  31كانون األول 2020
اخلزينة
امل سسات
لعسع
لعسع
196.752.581.314
46.875.080.031
-

أخرى
لعسع
-

اجملموا
لعسع
56.138.206.865
(2.986.398.103

53.151.808.762
(4.135.485.058( ) 4.135.485.058
49.016.323.704
(175.407.201
48.840.916.503
5.850.593.259
5.850.593.259
) (376.337.359
(376.337.359

أخرى
لعسع
16.320.516.869

)
)
)

)

اجملموا
لعسع
247.757.037.062
16.320.516.869

جمموا املوجودات
مطلوابت القطاا
مطلوابت غري موزعة على القطاعات

4.129.375.717
(98.089.225.007
-

264.077.553.931
16.320.516.869 196.752.581.314
46.875.080.031
() 191.478.219.073
) () 42.612.255.988( ) 50.776.738.078
)
(3.163.461.613( ) 3.163.461.613
-

جمموا املطلوابت

(98.089.225.007

) () 194.641.680.686( ) 3.163.461.613( ) 42.612.255.988( ) 50.776.738.078

خاطر التشغيل
متثل خاطر التشغيل اخلسائر اليت تخمن للمصرف أن يتخمبدها نتيجة خلل ف السياسات وإجراءات العمل ،العنصر البشري ،األنظمة املالية والبنية التخمنولوجية،
إضافة إىل وقوا حوادث خارجية ،ويت قياس هتل املياطر ابستيداا منهجيات إحصائية تنسج مع طبيعة عمليات املصرفع ا تخمن للمصرف إزالة مجيع
خاطر التشغيل ولخمن تخمن إدارة هتل املياطر عرب نظاا رقابة شامل ومتابعة األخطار احملتملةع
يعتمد املصرف أسلوب امل شر األساسي  Basic Indicator Approachحسم مقررات إتفاقية ابزل  2وذلك أبن تغطي األموال اخلاصة للمصرف
ٍ
كحد أدر نسبة مئوية اثبتة مقدارها  %15من متوسط إمجال اىيراد خنيل السنوات الثنيث السابقةع

 أساليم ختفيف املياطر التشغيليةيول املصرف عناية دقيقة للمياطر التشغيلية اليت تتصف ابحتمالية حدوث منيفضة ولخمن يرتتم عليها خسائر مالية عالية إذ يقوا املصرف بتحديد هتا
النوا من املياطر التشغيلية ومن مث فرزها إىل نوعني:
• املياطر التشغيلية اليت تخمن التحخم هبا وابلتال ديد املدى التي تخمن للمصرف أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنها ،أو ديد املقدار التي
يخمون من األفضل فيه جتيري بعض نشاطات املصرف إىل ٍ
طرف خارجي متيصا ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها هتا الطرف املياطر
التشغيلية احملتملة ،أو ديد املقدار التي تخمن للمصرف أن يلجد فيه إىل شركات التدمنيع
• املياطر التشغيلية اليت ا تخمن التحخم هبا وابلتال إما القياا بتيفيض مستوى النشاطات اليت ينج عنها مثل هتا النوا من املياطر أو حى
إلغائها ابلخمامل ،أو جتيري هتل النشاطات إىل ٍ
طرف خارجي ،أو اللجوء إىل شركات التدمني حسبما هو مناسمع
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 إدارة املياطر التشغيلية:دد سياسات وإجراءات إدارة املياطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنج عن دارسة املصرف لنشاطاته امليتلفة فيما يسمى
"حوادث تشغيلية" انمجة عن أخطاء بشرية أو بسبم ٍ
ضعف ف اىجراءات الداخلية أو ف النظاا اآلل أو انمجة عن م رات وعوامل خارجية كالخموارث
أو ااحتيالع دد هتل السياسات واىجراءات كيفية حصر وقياس هتل املياطر والعمل على التدكد من أن هتل املياطر إما معدومة أو أهنا ف حدها
األدر املمخمن مله والعمل على اختاذ كافة ااحتياطات املمخمنة اليت جتنم املصرف هتا النوا من املياطر واليت من ضمنها جتيري املياطر احملتملة إما
إىل ٍ
طرف اثلث أو إىل شركات التدمني ،حسم احلالةع

 حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:لقد مت إحداث خطة شاملة استمرارية العمل واليت تتضمن اىجراءات اليت يتوجم على املصرف اختاذها ف حاات الطوارئ ومت تشخميل جلنة من اىدارة
التنفيتية العليا والوسطى ىدارة األزمات ومت تعيني الخمادر البشري الواجم تواجدل ف املوقع البديل (املسمى فريق استمرارية العمل) ف حاات الطوارئ
ومت تدريبه على العمل التي جيم أن يقوا بهع
ويقوا املصرف جراء اختبارات دورية لليطة من قبل فريق استمرارية العمل ف املوقع البديل ف حاات الطوارئ حيث أجرى فريق استمرارية العمل
خنيهلا اختبار لخمل العمليات اليت جيم أن تنفت ولخمل الربامج املستيدمة ف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اىجراءات وفق نتائج
ااختبارع
خاطر األعمال
تنشد خاطر األعمال من عدة عوامل ت ر على قطاا املصارف بصفة عامة ،ومنها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واىقتصادية احمليطة واليت مل ف
طياهتا العديد من امل شرات السلبية على نتائج األعمالع تقوا إدارة املصرف بتقيي تلك املياطر بشخمل مستمر وإختاذ اىجراءات املناسبة للتقليل بقدر
اىمخمان من أ رها على نتائج األعمال والوضع املال للمصرفع
خاطر الدفع املسبق
إن خاطر الدفع املسبق تخممن ف تعرض املصرف إىل خسائر مالية نتيجة طلم أو دفع العمنيء ىلتزاماهت أو مستحقاهت قبل استحقاقها ،مثل رهوانت ذات
معدات فائدة اثبتة عندما تتدر معدات الفائدةع إن عوامل السوق األخرى اليت ت دي إىل الدفع املسبق هي غري جوهرية ف األسواق اليت يعمل هبا
املصرفع وابلتال ،فإن املصرف يعترب أت ري خاطر الدفع املسبق على صاف الفائدة املقبوضة غري جوهري ،بعد األخت بعني ااعتبار أية غرامات مقبوضة قد
تنتج عن الدفع املسبقع
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بع معلومات التوزيع اجلغراف:
تارس املصرف نشاطاته بشخمل رئيسي ف اجلمهوية العربية السورية التي متثل أعماله احمللية من خنيل فروعه الثمانية ف احملافظاتع
فيما يلي توزيع إيرادات املصرف حسم القطاا اجلغراف:

إمجال الدخل التشغيلي
صاف املصروفات الرأمسالية
جمموا املوجودات را فيها املصروفات الرأمسالية

إمجال الدخل التشغيلي
صاف املصروفات الرأمسالية
جمموا املوجودات را فيها املصروفات الرأمسالية
-39

82.160.850.827
3,773,465,710
350.036.029.908

كما ف  31كانون األول 2021
خارج سورية
لعسع

3.746.366.409
102.794.275.998

اجملموا
لعسع

داخل سورية
لعسع

كما ف  31كانون األول 2020
خارج سورية
لعسع

اجملموا
لعسع

داخل سورية
لعسع

54.183.795.856
5.850.593.259
200.526.906.345

1.954.411.009
63.550.647.586

85.907.217.236
3,773,465,710
452.830.305.906

56.138.206.865
5.850.593.259
264.077.553.931

إدارة رأس املال

حيافظ املصـ ــرف على رأس مال مناسـ ــم ملواجهة املياطر اليت تنيزا أنشـ ــطته امليتلفةع يت مراقبة مدى كفاية رأس املال من خنيل النسـ ــم الصـ ــادرة روجم
مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها من خنيل جملس النقد والتسليفع
يلتزا املص ـ ــرف ابحملافظة على معدات تفوق احلد األدر ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حس ـ ــم تعليمات جملس النقد والتس ـ ــليف ( %12حس ـ ــم
جلنة ابزل الدولية)،كما يراعي كافة النسم املتعلقة ابلرتكزات اائتمانية واليت تستيدا راس املال التنظيمي كم شر لتلك الرتكزاتع
يدير املصرف هيخملية رأس ماله وجيري تعدينيت عليه ف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف ااقتصادية ووصف املياطر ف أنشطتهع
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يتضمن هتا البند ما يلي:

كما ف  31كانون األول

رأس املال األساسي:
رأس املال املخمتتم به واملدفوا
احتياطي قانون
احتياطي خاص
أراب مدورة غري حمققة
ينـزل منها:
اخلسارة املرتاكمة احملققة
موجودات غري ملموسة
صاف األسه واملسامهات ف املصارف وامل سسات املالية
أصول مستملخمة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة قانونياً

2021

2020

لعسع

لعسع

5,250,000,000
317,018,850
317,018,850
122,953,671,580
(6,941,768,238
(295,342,595
(260,917,800
(57,849,378

5.250.000.000
317.018.850
317.018.850
70.854.299.495
)
)
)
)

( 7.302.463.950
( 258.391.759
( 104.367.120
(57.849.378

صاف رأس املال األساسي
يضاف رأس املال املساعد:
امل وانت املخمونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية

121,281,831,269

69.015.264.988

2,657,800,711

1.953.300.000

جمموا رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
خاطر اائتمان وخاطر املوجودات األخرى املرجحة ابملياطر
خاطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملياطر
خاطر السوق
املياطر التشغيلية

123,939,631,980
208,370,682,586
4,253,374,277
247,510,770
6,764,991,385

70.968.564.988
154.127.926.036
2.136.073.602
414.255.608
3.819.488.954

جمموا املوجودات واالتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملياطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجال حقوق املسامهني ()%

219,636,559,018
%56.43
%55.22
%99.50

160.497.744.200
%44.22
%43
%99.39

)
)
)
)

روجم قرار جملس النقد والتسليف رق (/4ا ن) اتريص  14شباط  2019يت ااعرتاف ابمليصصات املخمونة لقاء اخلسائر اائتمانية املتوقعة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية ضمن األموال املساندة ،وذلك على أا يتجاوز تلك امليصصات املعرتف هبا ضمن هتل األموال ،مضافاً إليها رصيد
حساب ااحتياطي العاا ملياطر التمويل (ف حال وجودل) ،ما نسبته  %1.25من املوجودات املرجحة رياطر اائتمان احملتسبة وفقاً لتعليمات كفاية األموال
اخلاصةع
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صدر قرار جملس النقد والتسليف رق (/1088ا ن/ب )4اتريص  26شباط  2014والتي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف
رق (/362ا ن/ب )1اتريص  4شباط  2008حبيث يت إدراج فروقات تقيي مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رق (/253ا ن/ب )4الصادر عاا 2007ع
-40

ليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت

يبني اجلدول التال ليل املوجودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة اسرتدادها أو تسويتها:

لغاية سنة
لعسع
املوجودات:

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صاف التسهينيت اائتمانية مباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
حق استيداا األصول املستدجرة
موجودات اثبتة ملموسة
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموا املوجودات

كما ف  31كانون األول 2021
أكثر من سنة
لعسع

اجملموا
لعسع

177,763,714,011
77.076.504.732
2,024,725,581
1,948,555,612

55.579.025.638
53,903,053,178

177,763,714,011
132.655.530.370
2,024,725,581
55,851,608,790

1,293,906,473
-

260,917,800
46.434.248.278
585,708,290
17,149,494,317
295,342,595
1,616,393,413
16,898,715,988

260,917,800
46.434.248.278
585,708,290
17,149,494,317
295,342,595
2,910,299,886
16,898,715,988

260.107.406.409

192.722.899.497

452.830.305.906

املطلوابت:

ودائع مصارف
ودائع عمنيء
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى
جمموا املطلوابت
الصاف

76,456,729,519
241,347,451,049
8,650,077,716
50,107,011
3,466,731,641

959,084,864
4.183.064

76,456,729,519
242,306,535,913
8,650,077,716
50,107,011
3.470.914.705

329,971,096,936

963,267,928

330,934,364,864

() 69.863.690.527

191.759.631.569

121.895.941.042
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املوجودات:

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صاف التسهينيت اائتمانية مباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلخملفة املطفدة
حق استيداا األصول املستدجرة
موجودات اثبتة ملموسة
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموا املوجودات
املطلوابت:

ودائع مصارف
ودائع عمنيء
أتمينات نقدية
خصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

جمموا املطلوابت
الصاف

لغاية سنة

كما ف  31كانون األول 2020
أكثر من سنة

اجملموا

لعسع

لعسع

لعسع

90.302.361.497
70.867.179.277
19.719.642.210

31.284.813.536

90.302.361.497
70.867.179.277
51.004.455.746

4.429.494
-

104.367.120
26.934.394.553
744.092.319
13.558.053.765
258.391.759
1.755.549.532
8.544.278.869

104.367.120
26.934.394.553
744.092.319
13.558.053.765
258.391.759
1.759.979.026
8.544.278.869

180.893.612.478

83.183.941.453

264.077.553.931

42.612.255.989
142.303.460.044
5.194.503.049
70.627.281
3.092.834.323

1.368.000.000
-

42.612.255.989
143.671.460.044
5.194.503.049
70.627.281
3.092.834.323

193.273.680.686

1.368.000.000

194.641.680.686

() 12.380.068.208

81.815.941.453

69.435.873.245
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-41

ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج بيان الوضع املال)

يتخمون هتا البند دايلي:
2021

أ-

كما ف  31كانون األول

لعسع

ارتباطات والتزامات ائتمانية

كفاات دفع
كفاات حسن تنفيت
كفاات أولية

2020
لعسع

353,824,347
12,517,884,117
264,997,500

1.492.839.398
6.307.305.433
30.750.000

جمموا الخمفاات املعطاة للزابئن
سقوف تسهينيت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسهينيت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

13,136,705,964
490,660,872

7.830.894.831
1.139.431.493
723.983.390

اارتباطات واالتزامات املمنوحة للزابئن
كفاات معطاة جلهات أخرى

13,627,366,836
27.120.000

9.694.309.714
12.560.000

13.654.486.836

9.706.869.714

ب -التزامات تعاقدية

ا يوجد لدى املصرف التزامات تعاقدية لعامي  2021و2020ع
-42

أرقاا املقارنة

مت إعادة تبويم بعض األرصدة للسنة املنتيهة ف  31كانون األول  2020لتتناسم مع تبويم أرصدة الفرتة احلالية ،مل ت ر عملية إعادة التبويم هتل على
حقوق امللخمية أو أراب الفرتة السابقةع
بيان الوضع املال

البيان

موجودات أخرى
موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خنيل الدخل الشامل اآلخر

الرصيد قبل التعديل
لعسع

1.864.346.146
-

الرصيد بعد التعديل
لعسع

األ ر
لعسع

1.759.979.026

(104.367.120

104.367.120

104.367.120
-
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أ ر انتشار فريوس كوروان )(COVID-19

بسبم استمرار جائحة فريوس كوروان ( ،)COVID-19التي سبم اضطراابت واسعة النطاق لإلعمال ،وانعخمس سلباً على النشاط ااقتصادي ملعظ
الشركات واملنشآت ،بناءً على تقيي اىدارة ،ا تخمن التتب بتد ري ذلك على األنشطة التشغيلية للمصرف ف حالة عدا اليقني ااقتصادي املستمرة ،وابلتال
ا تخمن تقدير قيمة هتا األ ر بشخمل مو وق ف اتريص املوافقة على إصدار البياانت املاليةع
ف احلالة الراهنة انتشار الفريوس ،فإن ديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول واالتزامات يتطلم تقديراً آلاثر األحداث املستقبلية غري امل كدة على تلك
األصول واالتزامات ف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها هتا الوابءع من احملتمل أن تتطلم النتائج اليت ختتلف عن اافرتاضات احلالية خنيل الفرتات النيحقة
ىعداد البياانت املالية ،تعدينيً ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لإلصل أو االتزاا املتد ر وسيت اىفصا عن هتل التد ريات ف الفرتات النيحقة بعد أن
تستخممل اىدارة تقييمها لتد ري هتا احلدث على عمليات املصرف واختاذ اىجراءات املناسبةع
-44

الدعاوى القضائية

نظراً لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع ف القطاا املصرف ،لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هتل الدعاوى القضائية ،حيث أن
إدارة البنك تقوا ابختاذ كل مايلزا لتحصيل أموال البنكع لتلك يخمون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاات اليت استنفتت فيها إجراءات
التوصل إىل حل تفاوضي ،وعليه فإن البنك أقاا العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني هبدف صيل الديون املتعثرةع من جهة أخرى قاا بعض
املدينني برفع دعاوى ختاص أخرى ألسباب ختلفةع
ف كني احلالتني فإن لدى البنك جمموعة من اىجراءات اليت يت إتباعها لتقيي تلك القضااي ،يقوا البنك بطلم استشارة فنية وقانونية حول وضع الدعاوى
القضائية ،وإذا وجد توقع خلسارة تخمن ديد قيمتها ،يقوا البنك ابلتعدينيت النيزمة لتعخمس اآلاثر السلبية للدعاوى القضائية على مركزل املالع
بتاريص البياانت املالية احلالية يوجد قضا اي مازالت منظورة أماا القضاء ومل تفصل أبحخماا هنائية وعليه قاا البنك بتشخميل خصصات مناسبة ملواجهة هتل
القضااي ،بتاريص  19متوز  2017مت تسوية أحد القضااي العالقة كما هو مبني ف اىيضا رق  19حول البياانت املاليةع
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