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أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عنهم

السيد إسماعيل محمد إسماعيل مندنى العمادي

>المنصب :ر ئيس مجلس اإلدارة  -ممثل بنك قطر� الوطني
(ش.م.ع.ق).
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في العلوم المالية.
>ر ئيس إدارة الخدمات المصر فية التجار ية للمجموعة في بنك قطر� 
الوطني ( ش.م.ع.ق).

السيد يحيى صديق أحمد

>المنصب :نائب ر ئيس مجلس اإلدارة  -ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في االقتصاد – فر ع محاسبة.
>مدير� عام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية – سور ية.

السيدة ر غد جرجي معصب

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثلة مصر ف التوفير -سور ية.
>المؤهالت العلمية :ماجستير� في إدارة المصار ف والتمويل.
>مدير� عام مصر ف التوفير� – سور ية.

السيد وليد مور يس عبد النور�

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر� الوطني
(ش.م.ع.ق).
>المؤهالت العلمية :دكتور اه في إدارة األعمال.
>المدير� المفوض لمصر ف المنصور� لالستثمار� – العر اق.

السيد يوسف علي در و يش

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر� الوطني
(ش.م.ع.ق).
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في إدارة األعمال  /التسويق
والعالقات العامة.
>مدير� عام  -دائرة الشؤون اإلدار ية والخدمات العامة في بنك قطر� 
الوطني (ش.م.ع.ق).

السيد سالم عنزان النعيمى

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر� الوطني
(ش.م.ع.ق).
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في إدارة األعمال.
>مساعد المدير� العام للعالقات العامة للمجموعة في بنك قطر� 
الوطني (ش.م.ع.ق).

السيد محمد باسل نذير� هدايا

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل نفسه.
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في اإلدارة المالية.
>الر ئيس التنفيذي لمجموعة شر اكت نذير� هدايا.

السيد ليون هرانت ز كي

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل نفسه.
>المؤهالت العلمية :علم االجتماع والفلسفة  -در اسات ودور ات
اقتصادية.
>ر ئيس مجلس االعمال السور ي األرمني.
>صاحب مؤسسة ليز اكو التجار ية لالستير اد والتصدير� اللوازم
الصناعية.

السيد ماهر� سليمان ز ين

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل نفسه.
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في االقتصاد – فر ع محاسبة.
>نائب ر ئيس غر فة التجارة والصناعة في الالذقية.
>شر يك في شر كة ز ين إخوان وشر اكهم ونائب ر ئيس مجلس
اإلدارة للشؤون المالية.

األستاذة رشا مانو العشي

>المنصب :أمين سر� مجلس اإلدارة ولجانه.
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في الحقوق.

السيد محمد عبد العز يز األصمخ

>المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر� الوطني
(ش.م.ع.ق).
>المؤهالت العلمية :باكلور يوس في الهندسة المدنية  -ماجستير� 
إدارة أعمال في إدارة المشار يع.
>مساعد المدير� العام – إدارة المشار يع الهندسية الدولية للمجموعة
في بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق).
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مجلس اإلدارة
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اسماعيل محمد العمادي
ر ئيــــس مجلس اإلدارة

بسم هللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة هللا وبر اكته

يسر ني ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن األخوة أعضاء مجلس
اإلدارة ،أن ُأقدم إليكم التقر ير� السنوي وأبر ز� المنجز ات التي تم
تحقيقها خالل عام  2021وفق ما تبينه البيانات المالية المدققة،
إضافة إلى خطة البنك المستقبلية لعام .2022

استمر ت التحديات المحلية واإلقليمية خالل عام  ،2021إضافة إلى
االضطر ابات غير� المسبوقة على مستوى العالم بسبب جائحة
كور ونا التي غير ت نمط حياتنا اليومية ،سواء على مستوى األفر اد أو
المؤسسات ،وشلكت العديد من التحديات االقتصادية واللوجستية
ً
والتغير ات المؤقتة والدائمة ،وأثبت البنك جاهز ً
عالية في
ية
المحافظة على استمر ار ية أعماله وأنشطته ووفائه بالتز اماته اتجاه
ً
صالبة في
العمالء ومختلف األطر اف ذات العالقة ،األمر� الذي أثبت
ر اكئز نا االستر اتيجية.

قام البنك خالل عام  ،2021وللمرة األولى ،بر فع ر أس المال عن
طر يق توز يع أسهم مجانية بنسبة  %10وذلك بعد موافقة الهيئة
العامة للمساهمين والحصول على موافقة الجهات الوصائية
والر قابية ،حيث أصبح ر أس المال  16.5مليار� ليرة سور ية.

عالوة على ذلك ،حافظ البنك على مسار� النمو وتحقيق نتائج
إيجابية بخطى مدر وسة وثابتة وبإدارة حصيفة لجميع المخاطر� 
ً
ً
وممارسات الحوكمة الرشيدة التي تعد نهجاً
وشامال إلدارة
متاكمال
وتنظيم بيئة العمل وتطوير� األعمال وتنفيذ العمليات ووضع
إجر اءات الر قابة الداخلية ،وانعكس ذلك بشلك إيجابي وجوهر ي
على نجاح البنك ونتائج أعماله واستدامته على المدى الطويل.

حضر ات المساهمين الكر ام:

حقق البنك أر باحاً صافية بعد الضر يبة بلغت  8.7مليار� ليرة سور ية
مقابل  3.7مليار� ليرة سور ية في العام السابق ،وبنسبة نمو ،%133
وذلك بعد استبعاد األر باح غير� المحققة الناتجة عن تقييم مر كز� 
القطع البنيوي ،ويعود هذا االر تفاع بشلك ر ئيسي إلى تحقيق نمو
في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  %133مقابل نمو في إجمالي
المصار يف التشغيلية بنسبة .%124

ور غم از دياد حدة المنافسة في القطاع المصر في واستمر ار� 
الظر وف االقتصادية القاسية ،فقد استطاع البنك تعز يز� تواجده،
واز دادت ثقة العمالء بالبنك األمر� الذي انعكس على نمو الودائع
بنسبة  %86حيث بلغت إجمالي الودائع  93مليار� ليرة سور ية في
نهاية عام  2021مقابل  49.9مليار� ليرة سور ية في نهاية العام
السابق ،كما نمت صافي محفظة التسهيالت االئتمانية بنسبة %111
لتبلغ  26.5مليار� ليرة سور ية في نهاية عام  2021مقابل  12.5مليار� 
في نهاية العام السابق.
إضافة لما سبق ،فقد استمر� البنك بالمحافظة على قاعدته
الر أسمالية المتينة وتدعيمها حيث بلغت نسبة كفاية ر أس المال
 %241وهي األعلى في القطاع المصر في ،كما بلغت نسبة السيولة
 %325وهي تفوق النسب المحددة من مصر ف سور ية المر كز ي.
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حضر ات السادة المساهمين:

انطالقاً من إدر اك أهمية تعز يز� قدرة البنك والمحافظة على النمو
المستدام ،فقد تم اعتماد خطط مدر وسة لعام  2022تمتاز� 
بالمر ونة وفق التغير ات االستثنائية وتتوخى أقصى درجات الحيطة
والحذر  ،أساسها تعز يز� الحصة السوقية والنمو وترشيد اإلنفاق
وز يادة كفاءة استخدام الموار د واستغالل أفضل فرص العمل
بشلك أساسي على:
واالستثمار  ،حيث تعتمد الخطة
ٍ
•تحسين مؤشر� الكفاءة من خالل ضبط وترشيد النفقات
التشغيلية.
•تعز يز� وتحسين الدخل من غير� الفوائد.

•المحافظة على نمو وجودة المحفظة االئتمانية.

•العمل على تحسين الحصة السوقية في مجال التسهيالت
االئتمانية وودائع العمالء.

•المحافظة على الموظفين المتميز ين والعمل على استقطاب
أفضل الكفاءات واالستمر ار� في تطبيق خطط تدر يبية شاملة
لاكفة المجاالت المصر فية.

بالتز امن مع التحديات والصعوبات الكبيرة التي نواجهها ،خاصة في
ظل استمر ار� العقوبات االقتصادية وتداعياتها وتأثير اتها السلبية على
مختلف القطاعات وفي ظل الضغوطات المر تبطة باألز مات
العالمية وجائحة كور ونا ومتحور اتها ،نؤكد على االستمر ار� بأهدافنا
االستر اتيجية التي تعتمد على تبني أعلى قيم ومبادئ السلوك
المهني واتباع أعلى المعايير� إلدارة المخاطر� وااللتز ام وضبط
الر قابة الداخلية بما يكفل حماية حقوق المساهمين والعمالء
الحاليين والمحتملين.
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وبهذه المناسبة فإنني أتقدم بخالص الشكر� والتقدير� إلى مصر ف
سور ية المر كز ي وهيئة األور اق واألسواق المالية السور ية على
حسن إدار اتهم و إجر اءاتهم المتواصلة في ظل الظر وف الحالية
وحرصهم على ز يادة مناعة القطاع المصر في السور ي.

وأتوجه بجز يل الشكر� للز مالء أعضاء مجلس اإلدارة على دور هم
الفاعل وجهودهم الدؤوبة وسعيهم لتحقيق أهداف البنك ،كما
أتوجه بجز يل الشكر� لإلدارة التنفيذية ولاكفة موظفي البنك لما
أبر ز وه من مستوى تفاني والتز ام وجهود مخلصة أدت إلى تحقيق
هذه النتائج التي ساهمت بتعز يز� تواجدنا وأدت إلى االر تقاء
بمستوى األداء وتقديم أفضل الخدمات.
وفي الختام ،ال يسعني سوى أن أتقدم بالشكر� لمساهمينا األعز اء
وعمالئنا الكر ام على ثقتهم ودعمهم الدائم ،ونؤكد ثقة مجلس
اإلدارة بقدرة البنك على االستمر ار� في تطوير� أدائه ور فع مستوى
خدماته بما فيه من فائدة لجميع األطر اف.
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نظرة عامة عن  QNBسور ية وعن مجموعة QNB

 QNB — 10التقر ير� السنوي 2021

نبذة عن  QNBسور ية

تأسس بنك قطر� الوطني ـ سور ية ش.م.س.ع كشر كة مساهمة
مغفلة سور ية عامة بموجب قانون المصار ف الخاصة ر قم  28لعام
 2001وبموجب القر ار� ر قم ( /1435ل أ) تار يخ  11تشر ين الثاني
 2009وتم قيد البنك بموجب السجل التجار ي تحت ر قم 15961
بتار يخ  30أيلول  2009في سجل المصار ف بر قم .20

وصف أنشطة البنك:

القيام باكفة العمليات المصر فية استنادا للمادة  12من قانون إنشاء
المصار ف ر قم  28لعام  2001والمواد  86 – 85وغير ها من قانون
النقد األساسي ر قم  23لعام  ،2002وبخاصة قبول الودائع
وتوظيفها ،والقيام بجميع العمليات المالية والمصر فية وفق
القوانين واألنظمة النافذة ووفقاً ألحاكم النظام األساسي ،ومن
هذه األعمال:
–قبول الودائع بالعملة السور ية واألجنبية آلجال مختلفة.

–خصم األور اق التجار ية و إسناد األمر  ،وبصورة عامة خصم جميع
وثائق التسليف و إسناده.
–خصم إسناد القر وض القابلة أو غير� القابلة للتداول.

–تمويل العمليات التجار ية ومنح القر وض والسلف بجميع أنواعها
بالعملة السور ية واألجنبية مقابل ضمانات عينية أو شخصية
وغير ها من الضمانات التي يحددها مصر ف سور ية المر كز ي.

–فتح حسابات جار ية وحسابات توفير� بالعملة السور ية واألجنبية.
–تقديم خدمات الدفع والتحصيل.

–إصدار� أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصر فية ،وبطاقات
الدفع واالئتمان والشياكت السياحية و إدار اتها وفق التعليمات
الصادرة عن مصر ف سور ية المر كز ي.

–شر اء جميع وسائل الدفع المحر رة بالعمالت األجنبية وبيعها
والتعامل بها في أسواق الصر ف اآلنية واآلجلة وفقاً ألنظمة
القطع النافذة.

–االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها.

–شر اء وبيع أسهم وسندات الشر اكت المساهمة المطر وحة
أسهمها على االكتتاب العام ،وكذلك األور اق المالية األخر ى
المسموح بتداولها في الجمهور ية العر بية السور ية وفق
الضوابط والنسب التي يحددها مصر ف سور ية المر كز ي.

وبشلك عام قيام البنك لمصلحته أو لمصلحة الغير� أو باالشتر اك
معه في الجمهور ية العر بية السور ية أو في الخار ج بجميع
الخدمات المالية والمصر فية وعمليات الخصم والتسليف و إصدار� 
الكفاالت ،وذلك وفقاً ألحاكم أنظمة القطع وضمن الحدود التي
يحددها مجلس النقد والتسليف في الجمهور ية العر بية السور ية.
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نبذة عن QNB

إن  QNBيتمتع بتصنيفات عالية وتواجد دولي كبير ،ويخدم أكثر� من  ٢٦مليون عميل عبر� شبكته.

هدفنا

تعز يز� االز دهار� والنمو المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيها.

ر ؤيتنا

أن نكون أحد البنوك الر ائدة في منطقة الشر ق األوسط و إفر يقيا
وجنوب شر ق آسيا مع الحفاظ على ماكنتنا الر ائدة في منطقة الشر ق
األوسط و إفر يقيا.

قيمنا

> التميز� في العمليات

> التر كيز� على األداء

> الشفافية

> التطور� المهني

> النز اهة

> المسؤولية االجتماعية
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> التحسن المستمر
> العمل كفر يق

تصنيفاتنا االئتمانية العالية
طويل األجل

موديز
Aa3

ستاندر د آند بور ز

A

فيتش
A+

اكبيتال إنتليجنس
AA-

استراتيجية مجموعة QNB

إن هدفنا المتمثل في تعز يز� االز دهار� والنمو المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيها

يوجه طموحنا ألن نصبح أحد البنوك الر ائدة في منطقة الشر ق األوسط و إفر يقيا وجنوب
شر ق آسيا مع الحفاظ على مر كز نا األول في منطقة الشر ق األوسط و إفر يقيا.
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تقر ير� مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدار ة :
االسم

المنصب

إسماعيل محمد العمادي

ر ئيس مجلس إدارة

سالم عنز ان النعيمى

عضو مجلس إدارة

يوسف علي در ويش

عضو مجلس إدارة

محمد عبد العز يز� األصمخ

عضو مجلس إدارة

يحيى صديق أحمد

وليد مور يس عبد النور

عضو مجلس إدارة

الجهة التي يمثلها

بنك قطر� الوطني )ش.م.ع.ق)

نسبة الملكية *

%50.81

نائب ر ئيس مجلس إدارة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%10.28

محمد باسل نذير� هدايا

عضو مجلس إدارة

نفسه

%0.05

ماهر� سليمان ز ين

عضو مجلس إدارة

نفسه

ر غد جرجي معصب
ليون هر انت ز كي

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

مصر ف التوفير
نفسه

%4.11

%0.09

%0.18

* بحسب سجل المساهمين كما في 2021/12/31
المزايا والماكفآت التي حصل عليها ر ئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 لم يحصل أي من ر ئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على أية مز ايا وماكفآت باستثناء بدالت الحضور� والتي بلغت ( )83.3مليون ليرة سور ية عن عام .2021المؤسسون

نسبة المساهمة

الجنسية

اسم المؤسس

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%10.28

سور ية

مصر ف التوفير

%4.11

بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق)
الدكتور� محمود طالس فر ز ات

مصر ف التسليف الشعبي

%50.81
%2.17
%1.03

قطر ية
سور ية
سور ية
سور ية

 لم يطر أ أي تغير� على نسب الملكية المشار� إليها أعاله عما اكنت عليه في العام السابق.مساهمات كبار� مالكي األسهم (كبار� المساهمين  %5فأكثر)

المساهم

بنك قطر� الوطني (ش.م.ع.ق)

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

نقابة المهندسين /صندوق خز انة التقاعد

نسبة الملكية

الجنسية

%10.28

سور ية

%50.81
%5

قطر ية
سور ية

 -لم يطر أ أي تغير� على نسب الملكية المشار� إليها أعاله عما اكنت عليه في العام السابق.
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ملكية األطراف ذوي العالقة

يبين الجدول التالي عدد األور اق المالية المصدرة من قبل البنك والمملوكة من قبل األطر اف ذوي العالقة:

ملكية األطر اف ذوي العالقة

2021

أعضاء مجلس اإلدارة:

بنك قطر�  الوطني (ش.م.ع.ق).

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عدد األسهم

83,828,618

76,207,835

6,786,422

6,169,475

16,966,053

مصر ف التوفير� 

2020

ماهر�  ز ين

15,423,685

300,582

ليون ز كي

234,028

142,422

باسل هدايا

129,475
75,858

83,443

اإلدار ة التنفيذية:
االسم

السيد نضال النصر اوين

الشهادة

ماجستير� تمويل ومصار ف

السيد مضر� حمزة العر بيني

ماجستير� في إدارة األعمال

السيد محمد علي العبيد

إجازة في الهندسة المعمار ية

السيد محمد نور� غالب

السيدة مير نا بخصار

ماجستير� في العلوم المالية

ماجستير� في إدارة االعمال

بيان المزايا والماكفآت التي حصل عليها أعضاء اإلدارة التنفيذية

الخبرة

المسمى الوظيفي

 33سنة خبرة في المجال المصر في

الر ئيس التنفيذي

 14سنة خبرة في المجال المصر في

ر ئيس اإلدارة المالية

 21سنة خبرة في المجال المصر في

23سنة خبرة في مجال الشؤون اإلدار ية
21سنة خبرة في مجال الموار د البشر ية

ر ئيس إدارة المخاطر� 

ر ئيس إدارة الشؤون اإلدار ية
ر ئيس إدارة الموار د البشر ية

 -بلغت الر واتب والمز ايا والماكفآت التي تقاضتها اإلدارة التنفيذية العليا للبنك ،حوالي ( )306.6مليون ليرة سور ية عام 2021
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اإلدار ة الوسطى:
االسم

الشهادة

الخبرة

السيد أحمد سليمان

ماجستير� في إدارة األعمال

 14سنة خبرة في المجال المصر في

السيد باسل ديوب

إجازة في االقتصاد

 14سنة خبرة في المجال المصر في

ر ئيس المنطقة الساحلية –
إدارة تسليف الشر اكت

السيد طار ق الذيب *

إجازة في الهندسة المعلوماتية

 13سنة خبرة في المجال المصر في

 16سنة خبرة في مجال نظم المعلومات

مدير� إدارة المنتجات والتحصيل

السيد عالء صوفان

إجازة في االقتصاد

 14سنة خبرة في المجال المصر في

السيد عالء عباس

ماجستير� في إدارة األعمال

 15سنة خبرة في المجال المصر في

السيد ر امي عشي

السيد محمد شر يف
السيدة هبة بدر

إجازة في االقتصاد

ماجستير� في إدارة األعمال
إجازة في االقتصاد

 10سنة خبرة في المجال المصر في
 8سنة خبرة في مجال التدقيق

المسمى الوظيفي

مدير� قسم العمليات المر كز ية

ر ئيس إدارة نظم المعلومات
ر ئيس المنطقة الجنوبية –
إدارة تسليف الشر اكت

ر ئيس إدارة التنسيق بين الفر و ع
مدير� ر ئيسي للتدقيق الداخلي
ر ئيس إدارة االلتز ام

* بتار يخ  2022/3/15تم تعيين السيد طار ق الذيب بمنصب ر ئيس إدارة نظم المعلومات.
اللجان الداخلية

يعتمد الر ئيس التنفيذي على عدد من اللجان الداخلية المتخصصة لمساعدته في القيام بمهامه ،وهذه اللجان هي:
 اللجنة اإلدار ية و إدارة الموجودات والمطلوبات -لجنة التسليف

 -اللجنة العليا الستمر ار ية العمل

 لجنة المشتر يات المر كز ية -لجنة أمن المعلومات

 -لجنة الموار د البشر ية
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المؤشرات المالية الرئيسية
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وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮ وض واﻟﺴﻠﻒ )ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(
٣٠

٢٦٫٥

١٠٠

٩٣٫٠

٢٥

٨٠

٢٠
١٢٫٥

١٤٫٣

٧٫٠

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٤٩٫٩

١٥

٢٠١٨

١٠
٤٫١

٢٫٨
٢٠١٦

٢٠١٧

٦٠

٢٧٫٧

٥
٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٤٠
٢٣٫٢

٢٠١٨

١٩٫١

٢٠١٧

١٤٫٣
٢٠١٦

٦٠٠

٥٧٦٫٨

٥٠٠
٤٢٦٫٩

٤٠٠

٥٠٠

٣٠٠

٤٠٠
٢٨٦٫٤
١١١٫١

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢١٢٫٠

٣٠٠

٢٠١٩

١٠٢٫٦
٢٠١٨

٢٠١٧

١٠٧٫٠

٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻷر ﺑﺎح )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺮ وﻗﺎت
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮ ﻛﺰ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﻨﻴﻮي )ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(
٨,٦٥٤

٢٠٠
١٠٠
٠

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٠
٧٤٫٠

٧٢٫٢

٧١٫٧

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٨٣٫٤

٢٠١٦

١٠,٠٠٠

١,٤٧٤٫٥٩

١,٥٠٠

١,٨٠٦

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٤٣٤
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٦٠٩٫٦٨

٢,٠٠٠
٠

١٫٠٠٠

٧١٧٫١٩

٤,٠٠٠

٦٤٨

٠

٢,٠٠٠

٦,٠٠٠

٣,٧٢١

١٠٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ )ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(

٨,٠٠٠

٣٢٦

٠

ﻣﺠﻤﻮ ع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮر ﻳﺔ(
٧٠٠

٩٨٫٤

٢٠

٣١٦٫٠٤

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٤٢٠٫٥٤

٢٠١٨

٥٠٠
١٨٩٫٣١

٢٠١٧

٢٠١٦

٠
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تحليل نتائج األعمال:

الوضع التنافسي للبنك:

بلغت صافي أر باح بنك قطر� الوطني -سور ية بعد الضر يبة
والمخصصات واستبعاد أر باح تقييم مر كز� القطع البنيوي لعام
 2021ما مجموعه  8.65مليار� ليرة سور ية مقار نة بصافي أر باح
مقدار ها  3.72مليار� ليرة سور ية لعام  ،2020علماً بأن األر باح
الناتجة عن إعادة تقييم مر كز� القطع البنيوي لعام  2021بلغت
 206.20مليار� ليرة سور ية.

يظهر� اإليجاز� التالي موقع البنك بين المصار ف الخاصة التقليدية
في سور ية كما في :2021/09/30

–بلغت الحصة السوقية إلجمالي الموجودات .%9.88

وفيما يلي تفاصيل النتائج التشغيلية التي حققها البنك خالل عام
:2021

–بلغت الحصة السوقية إلجمالي الودائع .%2.74

–بلغ إجمالي الدخل التشغيلي المحقق  14.6مليار� ليرة سور ية
بعد استبعاد أر باح تقييم مر كز� القطع البنيوي خالل عام 2021
مر تفعاً بنسبة  %133عن عام .2020

–بلغت صافي إير ادات الفوائد والعموالت  11.4مليار� ليرة سور ية
خالل عام  2021وبنسبة نمو  %96عن عام .2020
–بلغ مؤشر� الكفاءة (إجمالي المصار يف  /إجمالي الدخل
التشغيلي) .%33

تحليل المر كز المالي:
–ار تفعت موجودات البنك بمقدار�  290.48مليار� ليرة سور ية
وبنسبة  %101.44عما اكنت عليه في نهاية عام  2020لتصل إلى
 576.84مليار� ليرة سور ية في نهاية عام .2021

–ار تفعت محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بالصافي بنسبة
 %111.15حيث بلغت  26.49مليار� ليرة سور ية كما في
.2021/12/31

–نمت أرصدة ودائع العمالء بمعدل  %86.40عن بداية العام حيث
بلغت  92.98مليار� ليرة سور ية كما في نهاية عام .2021

–ار تفعت حقوق الملكية بمقدار�  214.84مليار� ليرة سور ية
وبمعدل  %101.32كما في نهاية عام .2021

–بلغت نسبة كفاية ر أسمال  %241.09في نهاية عام  2021متجاوزة
الحد األدنى الذي تتطلبه معايير� لجنة باز ل ومصر ف سور ية
المر كز ي والبالغة .%8
–بلغ سعر� السهم  1474.59ليرة سور ية كما في نهاية عام 2021
مقابل  717.19ليرة سور ية في نهاية عام .2020
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–حافظ البنك على موقع الصدارة بحقوق ملكية المساهمين حيث
بلغت الحصة السوقية .%25
–بلغت الحصة السوقية لصافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
.%2.45

أداء سهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية:
•بلغت القيمة السوقية لسهم البنك  1474.59ل.س كما في نهاية
عام  ،2021مر تفعة بنسبة  %105.6عن عام .2020

•بلغ حجم التداول  5.3مليون سهم مشلكاً  %23.9أهمية نسبية
من حجم تداول أسهم القطاع المصر في.
•تجاوز ت قيمة التداول  5.6مليار� ليرة سور ية وهي ناتجة عن
 3,427صفقة تمت خالل عام .2021

بنك قطر� الوطني

 -سور ية

قطاع المصار ف
حصة بنك قطر� 

الوطني  -سور ية

حجم
التداول

قيمة
التداول

عدد
الصفقات

5,311,518

5,644,131,534

3,427

22,209,166

24,051 24,354,948,737

%23.92

%23.17

السلسلة الز منية لألر باح الموز عة للمساهمين:

%14.25

تم توز يع أر باح ألول مرة عن عام  2020أكسهم مجانية بقيمة 1.5
مليار� ليرة سور ية ال غير� (بنسبة  %10من ر اس المال المصر ح به –
سهم مجاني للك عشرة أسهم)

أهداف المصر ف لعام :2022
تم إعداد أهداف البنك لعام  2022من خالل تحليل البيئة الخارجية
والبيئة الداخلية وفرص النمو المتوقعة في القطاع المصر في
والمر كز� التنافسي حيث تضمنت األهداف للمحاور� الر ئيسية التالية:
المحور� المالي:

–البحث عن فرص توظيف أموال في قنوات ذات عوائد مقبولة
بمخاطر� منخفضة.
–المحافظة على جودة المحفظة االئتمانية وتعز يز� المتانة
االئتمانية للبنك.

–معالجة الديون غير� العاملة القائمة ور فع كفاءة التحصيل
وتخفيض نسبة الديون غير� العاملة.

–المحافظة على حصة البنك من الودائع والتسهيالت االئتمانية
في القطاع المصر في السور ي.

–ز يادة اإلير ادات من غير� الفوائد وتحسين نشاط البنك وحصته
السوقية من التسهيالت غير� المباشرة.

محور� العمليات:

–تعز يز� الدور� الر قابي لإلدار ات المعنية للتخفيض من أثر� 
المخاطر� التشغيلية.

–دعم وتعز يز� شبكة فر و ع البنك المحلية وأجهزة الصر اف اآللي
واالر تقاء بمستوى اداء الفر و ع.
–تطوير� خطة استمر ار ية األعمال و إدارة األز مات.

محور� الموار د البشر ية:

–ر فع درجة رضا الموظفين ووالئهم للبنك وتحسين إنتاجيتهم من
خالل توفير� بيئة عمل محفزة وجاذبة.

–تعز يز� العمل بر وح الفر يق الواحد وتفعيل التواصل بين
مختلف اإلدار ات ومر اكز� العمل في البنك والسر عة والمر ونة في
التجاوب لتنفيذ و إنجاز� األعمال المطلوبة.
–توفير� الدور ات التدر يبية التي تتناسب واالحتياجات الفعلية
للموظف ووظيفته بما يسهم باالر تقاء بأداء الموظفين
ومهار اتهم وتحسين قدر اتهم على االتصال والتواصل بما يعز ز� 
مستوى الخدمة للعمالء.

–تحسين مؤشر� الكفاءة من خالل ترشيد اإلنفاق في اكفة مجاالت
العمل في البنك وز يادة اإلير ادات.

–تعز يز� القاعدة الر أسمالية من خالل المحافظة على أعلى نسبة
كفاية ر أس المال.
محور� العمالء والسوق:

–ر فع درجة رضا العميل من خالل تحسين مستوى الخدمة وتعميق
أواصر� العالقات معهم ودر اسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
–در اسة جدوى طر ح منتجات وخدمات جديدة وفقاً الحتياجات
العمالء وبما يتناسب مع الظر وف المحيطة.
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إفصاحات أخر ى عن عام :2021
–شلكت المشتر يات من شر كة المتاكملة للتجارة المحدودة
المسؤولية ما يز يد عن  %10من إجمالي قيمة المشتر يات خالل
عام .2021

–ال يوجد اعتماد على عمالء ر ئيسين محلياً أو خارجياً يشلكون %10
فأكثر� من إجمالي اإلير ادات.

–ال يوجد أي حماية حكومية أو امتياز ات يتمتع بها البنك أو أي من
منتجاته بموجب القانون واألنظمة أو غير ها كما ال توجد
اختر اعات أو حقوق امتياز� حصل عليها البنك.
–ال توجد أي قر ار ات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو
غير ها لها أثر� مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدر ته
التنافسية.
–ال يوجد أية تبر عات خالل عام .2021
–ال توجد أي شر اكت تابعة للبنك.

–لم يشهد العام  2021أي عمليات ذات طبيعة غير� متكر رة لها تأثير� 
ملموس على بيانات البنك.

–يلتز م البنك باكفة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير� الدولية
التي لها عالقة بأعماله ،كما ال تطبق معايير� الجودة على البنك.
–ال يوجد أي عقود ومشار يع وال أي ار تباطات عقدها البنك مع الشر اكت
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو ر ئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
المجلس أو الر ئيس التنفيذي أو أي موظف في البنك أو أقار بهم.
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صدرة من
الم ِ
–ال يوجد أي عقوبة أو جز اء مفر وض على الشر كة ُ
أي جهة ر قابية أو تنظيمية أو قضائية لها تأثير� جوهر ي.
–ال يتضمن تقر ير� مدقق الحسابات أي تحفظات على البيانات
المالية السنوية لعام .2021

–بموجب التفويض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر� الوطني ـ
سور ية من قبل الجمعية العمومية التأسيسية للبنك ،تم بتار يخ
 12تشر ين الثاني  2009إبر ام اتفاقية الخدمات اإلدار ية والفنية
بين بنك قطر� الوطني ـ سور ية وبين بنك قطر� الوطني ـ قطر )
ش.م.ع.ق) («المستشار») والتي بموجبها يقدم المستشار� 
«الخدمات واالستشار ات اإلدار ية والفنية».

والحقاً إلدر اج بنك قطر� الوطني – سور ية بشلك متكر ر� ومستمر� 
ضمن جدول أعمال الهيئات العامة المتعاقبة للبنك وضمن جدول
أعمال الهيئات بند المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات
اإلدار ية والفنية المبر مة بين بنك قطر� الوطني –سور ية وبنك قطر� 
الوطني ش.م.ع.ق للحصول على موافقة الهيئة العامة بشلك
سنوي ومتكر ر .
وبهذا الخصوص وبموجب المرسالت الجار ية بين البنك ومصر ف
سور ية المر كز ي صدر� مؤخر اً عن مجلس النقد والتسليف في
اجتماعه المنعقد بتار يخ  2022/02/02القر ار� ر قم /11م ن تار يخ
 2022/02/08المتضمن المقترحات حول الخدمات المقدمة من
قبل بنك قطر� الوطني ش.م.ع.ق بموجب اتفاقية الخدمات
واالستشار ات الفنية واإلدار ية المبر مة مع بنك قطر� الوطني –
سور ية وذلك اعتبار اً من  2015/01/01ولغاية 2021/12/31

أتعاب مدقق الحسابات المستقل

2021

البيان

110,600,000

أتعاب مدقق الحسابات المستقل

2020

38,720,000

اإلقرارات

–نقر� بعدم وجود أي أمور� جوهر ية قد تؤثر� على استمر ار ية البنك خالل السنة المالية القادمة.

–نقر� بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير� نظام ر قابة فعال في البنك.

–نقر� بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الوار دة في التقر ير.

إسماعيل محمد إسماعيل العمادي
ر ئيس مجلس اإلدارة

محمد نور� غالب
ر ئيس اإلدارة المالية

نضال النصراو ين
الر ئيس التنفيذي
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تنمية الموارد البشر ية
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الهيلك التنظيمي للبنك

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

لجنة
الترشيحات
و الماكفآت

لجنة
الموار د
البشر ية

لجنة إدارة
المخاطر

لجنة
التسليف

الرئيس التنفيذي

لجنة
الحوكمة

لجنة أمن
المعلومات

اللجنة
التنفيذية

لجنة التدقيق
وااللتز ام

ر قابة االمتثال
واإلجر اءات

لجنة
المشتر يات
المر كز ية

الر قابة
الداخلية

رئيس إدارة
مجموعة العمليات
()COO

اإلدارة المالية

إدارة المخاطر

إدارة
التواصل

إدارة الشؤون
اإلدار ية

المخاطر
االستر اتيجية

إدارة الموار د
البشر ية

إدارة نظم
المعلومات

مخاطر
االئتمان

إدارة العمليات
المر كز ية

قسم التجارة
الخارجية

المخاطر� 
التشغيلية

قسم
العمليات

أمن
المعلومات

اإلدارة القانونية

التقار ير� الر قابية
والبيانات المالية
التخطيط
والمحاسبة
المر كز ية

إدارة تسليف
الشر اكت

األمتثال
واإلجر اءات

إدارة التدقيق
الداخلي

غسيل
االموال

رئيس إدارة
المجموعة المصرفية
()CBO

إدارة التجز ئة
لألفر اد

إدارة
الخز ينة

التسليف
المصر في
للشر اكت

إدارة شؤون
الفر و ع

تجارة النقد
ور أس المال

تمويل المشار يع
الكبير� للمؤسسات

إدارة منتجات
التجز ئة

قسم القطع
األجنبي

إدارة التعاقد
ومؤسسات البناء

خدمات التجز ئة
والمشار يع

المؤسسات المالية
والبنوك المر اسلة

تسليف
األفر اد

 QNBالتقر ير� السنوي 25 — 2021

سياسة التعيين:

برامج التدر يب والتأهيل:

حرص البنك خالل العام على االستمر ار� في استقطاب الكفاءات
البشر ية المميزة من حيث مستوى الكفاءة العلمية والخبر ات
المتميزة إضافة إلى استقطاب الخر يجين المتميز ين من مختلف
الجامعات.

انطالقا من قناعة إدارة البنك بأهمية التدر يب ودوره في تطوير� 
قدر ات الموظفين ور فع كفاءتهم لالر تقاء بالبنك الى مستوى مهني
عالي ،فقد تم االستمر ار� في إجر اء الدور ات التدر يبية التي تمت
وفقاً لخطة التدر يب والتي تشلك جزءاً من خطة اإلحالل والتطوير� 
الوظيفي .وعليه فقد تم عام  2021إنجاز� مجموعة من الدور ات
التدر يبية سواء تقنية أو إدار ية .وشملت اكفة المستويات الوظيفية.

خالل عام  2021اكن التر كيز� األكبر� على تحديث السير� الذاتية
المتوفرة في إدارة الموار د البشر ية والعمل على استقطاب كفاءات
جديدة من ذوي الخبر ات أو الخر يجين الجدد ،لذلك تم إغناء
البيانات المتوفرة لدينا مع الحفاظ على سياسة التعيين المعتمدة
في تطبيق معايير� وأسس تر تكز� على مستوى التحصيل العلمي
وطبيعة التخصص ذات العالقة بالوظيفة ،واجتياز� االختبار ات
المعتمدة لدى البنك.

عدد الموظفين كما في نهاية عام :2021
الوصف

اإلدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

العدد
1

4

اإلدارة الوسطى ومدر اء الفر و ع

14

موظف ر ئيسي

12

موظف دعم

19

مشر ف
موظف

العدد اإلجمالي
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16
106

172

التطو ير� الوظيفي:
تعز يز اً لالر تقاء بموظفي البنك والعمل على تفعيل دور هم
وتدر يبهم للوصول للوظيفة التي يطمحون إليها وذلك وفقاُ لخطة
واستر اتيجية البنك المتبعة ،فقد تم إجر اء بعض التعديالت الطفيفة
على خطة اإلحالل المعتمدة في عام 2021

إضافة لتعز يز� التطور� الوظيفي لإلدارة العليا ومساعدي الر ئيس
التنفيذي من خالل استمر ار� العمل على تدر يبهم ومشار كتهم عبر� 
تداول المعامالت اليومية ،ومشار كتهم باكفة اللجان المنبثقة عن
اإلدارة .كما أنه يتم تدعيم معايير� التطوير� الوظيفي للبدالء من
خالل تفويضهم لممارسة أعمال المدر اء خالل اجاز اتهم.
وقد تم تكييف خطة التدر يب لتشمل اكفة المرشحين المذكور ين
في الخطة ،خالل المدة الالز مة لتأهليهم.
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سياسة إدارة المخاطر
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يولي البنك أهمية كبيرة إلدارة اكفة المخاطر� المحتملة ال سيما في
ظل تز ايد األنشطة المالية والتطور� المتسار ع للتكنولوجيا المصر فية
وللتغير ات السياسية واالقتصادية التي يشهدها العالم ،حيث يقوم
البنك وبشلك مستمر� بإجر اء عمليات رصد وتقييم و إدارة عوامل
المخاطر� المحتملة التي قد تتعرض لها أعماله وذلك بهدف
السيطرة عليها ضمن مستويات المخاطر� المقبولة وتوفير� بيئة
ر قابية مناسبة تساهم في تحقيق األهداف االستر اتيجية للبنك.

المخاطر� التي يتعر ض لها البنك
يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعة من المخاطر� الوار د ذكر ها
باختصار� أدناه ،ويسعى البنك وكهدف أساسي له إلدارة هذه
المخاطر� المتنوعة بشلك حصيف ومنهجي ،ولهذا السبب يوجد
لدى البنك مدير ية أساسية تسمى مدير ية إدارة المخاطر� تنقسم
إلى ثالثة أقسام ر ئيسية وفقاً ألنواع المخاطر� كما أتت على تصنيفها
توصيات باز ل وهي المخاطر� التشغيلية والمخاطر� االئتمانية
ومخاطر� السوق ومخاطر� أنظمة المعلومات واألمن المعلوماتي.

المخاطر� التشغيلية :وهي المخاطر� الناتجة عن إدارة أعمال البنك
ومهامه اليومية والتي يمكن أن يتعرض لها البنك سواء من داخله
اكحتيال داخلي أو أخطاء بمسار� وسياسات العمل أو قصور� 
بالتدر يب للموظفين أو نتيجة مشالك تقنية ،أو من خارجه
اكالحتياالت الخارجية واألز مات االقتصادية والطبيعية والسياسية،
ناهيك عن مخاطر� عدم االلتز ام بالقوانين والتشر يعات والمعايير� 
الدولية الناظمة للعمل المصر في والمالي.

ولمواجهة هذا النو ع من المخاطر� يقوم قسم المخاطر� التشغيلية
بمتابعة وتجميع وتصنيف ودر اسة وتحليل هذه المخاطر� التي
يتعرض لها البنك وبشلك يومي ،وعلى أساس المشاهدة المباشرة
واألنظمة المتخصصة بذلك كتقييم المخاطر� الذاتي واالستبيانات
الدور ية للوصول إلى إصدار� التقار ير� لمجلس اإلدارة مع التوصيات
الالز مة للتحوط من هذه المخاطر� بأنجح الطر ق ،ونشير� إلى
انتهاج البنك ألسلوب المؤشر� األساسي الحتساب مخصصات
المخاطر� التشغيلية ،ناهيك عن المخصصات اإلضافية وفقاً
لدر اسات الجهد الدور ية الالز مة.

مخاطر� السوق والسيولة :وهي المخاطر� التي يتعرض لها البنك
نتيجة تذبذب بأسعار� الفائدة و/أو أسعار� الصر ف و/أو أسعار� 
األسهم والسندات ،وقد انتهج البنك سياسة المر اجعة والمتابعة
الدور ية ألوضاع السوق باكفة مخرجاته الوار د ذكر ها آنفاً  ،و إجر اء
در اسات جهد دور ية من قبل قسم مختص بمخاطر� السوق ويحدد
فيها أثر� التغير ات على ر أسماله وسيولته والتوصية التخاذ اإلجر اءات
المناسبة لتالفيها ،ويناط بلجنة الموجودات والمطالب مهمة در اسة
هذه التقار ير� واتخاذ القر ار ات المناسبة  .
كما يولي البنك اهتماماً بالغاً لاكفة المخاطر� االستر اتيجية التي
باتت تشلك عنصر اً أساسياً من عناصر� نجاح أي مؤسسة السيما
المصر فية منها لما تحتويه من قدر ٍ بالغ من الخطر� فيما لو تم
اهمال متابعتها ورصد أسبابها للوصول إلى التخفيف من آثار ها
ومنع أسباب تحققها.
يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعة من المخاطر� ضمن إدارة
المخاطر� المالية (يمكن االطالع عليها في البند الثاني والثالثين
ضمن اإليضاحات المالية).
مخاطر� أنظمة المعلومات واألمن المعلوماتي:

باتت مخاطر� األمن المعلوماتي أو األمن السيبر اني تشلك
الهاجس األكبر� لاكفة الفعاليات الخاصة منها و العامة ال سيما مع
تز ايد و تنامي المخاطر� المر تبطة بها و التهديدات الكبيرة التي من
الممكن إن تنتج عنها اكالعتداءات االلكتر ونية والبر مجيات الخبيثة
وبر امج القرصنة على سبيل المثال ال الحصر  ،والتي تهدف إلى
تخر يب أو سر قة معلومات المؤسسة و إلحاق الضر ر� البالغ بها،
ولهذا األمر� انتهج البنك ومنذ افتتاحه سياسات و إجر اءات عمل
متاكملة لتأمين بيئة عمل محصنة يتم متابعة وفحص سالمتها
بشلك دائم وباستخدام مجموعة من الوسائل واآلليات التقنية
الحديثة للتأكد من متانتها وعدم وجود أية ثغر ات فيها سواء على
ً
وصوال إلى البيانات أينما
مستوى الشباكت أو األصول التقنية
وجدت ،وبالتأكيد فإن هذه المتابعة تتم بموجب المعايير� الدولية
الناظمة وسياسات المجموعة المتطورة بهذا الصدد ،إضافةً إلى
معايير� المصر ف المر كز ي.

مخاطر� االئتمان :وهي مخاطر� عدم سداد عمالء البنك للمستحقات
الناتجة عن التسهيالت التي يقدمها البنك لهم ،ويقوم البنك بإدارة
هذا النو ع من المخاطر� من خالل دائرة مخاطر� االئتمان المناط بها
إعادة در اسة الملفات االئتمانية ووضع التوصيات الالز مة والكفيلة
بتخفيف المخاطر� إلى الحدود المقبولة والتي يحددها مجلس
اإلدارة والممارسات الفضلى ،إضافة إلى الضمانات المختارة التي
تتخذ مقابل الضمانات وأخير اً من خالل إدارة جيدة للمحفظة
االئتمانية و مر اقبة القر وض وتصنيفها على أساس شهر ي وأخذ
بناء على قر ار ات مصر ف سور ية المر كز ي.
المخصصات الالز مة ً
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الحوكمة
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–الحوكمة هي النظام الذي يوجه ويوضح طر يقة إدارة الشر اكت
ويحدد الهيلك التنظيمي للحوكمة
التجار ية وكيفية التحكم بها،
ّ
طر يق توز يع الحقوق والمسؤوليات بين اكفة المشار كين في
البنك مثل مجلس اإلدارة والمدر اء التنفيذيين والمساهمين
وأصحاب الحقوق كما يعمل على إيجاد القواعد واإلجر اءات
المالئمة التخاذ القر ار ات المتعلقة بشؤون البنك.
–التز م بنك قطر� الوطني – سور ية التز اماً تاماً بقيم الحوكمة
الرشيدة كخيار� أساسي لتوطيد الثقة مع المساهمين وأصحاب
المصالح من خالل تبني أعلى معايير� الحوكمة المؤسسية
وتطبيقها في أعمال البنك وتوجهاته.

–كما يؤمن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأن تطبيق إطار� 
الحوكمة الرشيدة يعد مطلباً بالغ األهمية وأنه من أهم األسس
التي تقوم عليها أعمال البنك ،ولهذا يلتز م بنك قطر� الوطني
– سور ية بتطبيق أفضل الممارسات ومبادئ الحوكمة ودمجها
في ثقافة البنك وممارساته.
و يقدم تقر ير� الحوكمة لعام  ٢٠٢١معلومات أكثر� عن إطار�
الحوكمة في بنك قطر� الوطني – سور ية.

مجلس اإلدار ة:
يتمثل الدور� الر ئيسي لمجلس اإلدارة بتوفير� القيادة الر ائدة للبنك
في إطار� من الضوابط الحكيمة والفعالة والتي تتيح له تقييم
المخاطر� و إدار تها ،كما يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة الاكملة إلدارة
البنك والسعي إلى تحقيق الهدف الر ئيسي المتمثل بإيجاد القيمة
للمساهمين ،حيث يقوم مجلس اإلدارة بدور� حيوي في اإلشر اف
على إدارة البنك واستر اتيجيات األعمال لتحقيق القيمة على المدى
الطويل ،ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية القيادة والر قابة والتطوير� 
وتحقيق النجاح طويل اآلجل للبنك.

وعلى اعتبار� أن بنك قطر� الوطني  -سور ية هو بنك مر تبط بمجموعة
بنك قطر� الوطني لذلك يكون لمجلس إدار ته دور� مز دوج يتعلق
األول باإلشر اف على تنفيذ االستر اتيجية الخاصة بالعمليات في
سور ية ويتعلق الثاني بالمنافع المتبادلة مع بنك قطر� الوطني.

مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدار ة:
من أهم المهام التي يتولى مجلس اإلدار ة القيام بها:
الر ؤ ية واالستراتيجية:

–وضع وتحديد االستر اتيجيات العامة للبنك واألهداف والخطط
والسياسات.

تقيد البنك باالستر اتيجيات والخطط والسياسات
–التأكد من مدى ّ
واإلجر اءات المعتمدة.

–التأكد من التز ام البنك بتطبيق سياسة االفصاح المعتمدة اصوالً.
اإلشراف على اإلدار ة:

–تعيين و إنشاء المهام والصالحيات وتقييم األداء.

–اإلشر اف على أداء اإلدارة العليا واستعر اض خطط تعاقب اإلدارة
وتعويضات اإلدارة العليا.

–التأكد من االمتثال للمعايير� المطبقة في جميع أنشطة وعمليات
البنك.

–التوصية بتعيين و إعادة تعيين أو عز ل مدقق الحسابات الخارجي
وطر ح الموضو ع أمام المساهمين للموافقة عليه في االجتماع
السنوي للهيئة العامة للبنك (عقب توصية لجنة التدقيق
وااللتز ام) ،على أن يتم ذلك وفق قر ار ات مجلس النقد والتسليف
وتعديالتها ،والخاصة بنظام اعتماد مفتشي الحسابات والصادرة
عن هيئة األور اق واألسواق المالية السور ية.

–التحقق من مدى كفاية البنية التنظيمية واإلدار ية والمحاسبية
للبنك.

–الحصول على موافقة المجلس ،بناء على توصية الر ئيس
التنفيذي ،عند تعيين المدر اء التنفيذيين ومدر اء اإلدار ات الر قابية
والتأكد من توفر� الخبر ات المطلوبة لديهم.

–ضمان وضع نظام ر قابة داخلية ،يتضمن نطاق التدقيق الداخلي،
وااللتز ام والمتابعة ،و إدارة المخاطر  ،والر قابة المالية.

–التأكد من االستفادة الفعالة من العمل الذي تقوم به إدار ات
التدقيق الداخلي وااللتز ام والمدققين الخارجيين ووظائف
الر قابة الداخلية.

–تطبيق سياسات االلتز ام ومعايير ها التي نصت عليها قر ار ات
مجلس النقد والتسليف وتعليماتها التنفيذية ومتطلبات أنظمة
ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلر هاب والتعليمات التنفيذية
الناظمة.

البيانات المالية واالستثمار:

–اعتماد البيانات المالية الر بعية والسنوية.

–مناقشة واقر ار� الخطط السنوية والميز انية التقدير ية للبنك.

–الموافقة على القر ار ات المتعلقة بر أس المال ،بما في ذلك إعادة
هيلكة ر أس المال و إعادة شر اء األسهم ،وتحديد سياسة توز يع
أر باح البنك.
–ضمان صحة اجر اءات االفصاح والتواصل مع المساهمين.

–در اسة السياسات التمويلية واالستثمار ية للبنك وتحديد أسسها.
–در اسة السقوف االئتمانية للبنوك المر اسلة والمصادقة عليها.

الحوكمة:

– إعداد واعتماد قواعد الحوكمة بالنسبة للبنك ،ووضع تعليمات
الحوكمة الخاصة ببنك قطر� الوطني  -سور ية واالشر اف على
تطبيقها ومر اجعتها.

– نشر� ثقافة الحوكمة بالبنك وتشجيع جميع العاملين واإلدارة
التنفيذية على تطبيق ممارساتها ،إضافة إلى تشجيع عمالء البنك
على تطبيق قواعد الحوكمة في مؤسساتهم.

أوالً :اجتماعات مجلس اإلدار ة:
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام بمعدل ستة اجتماعات
سنوياً  ،وذلك انسجاماً مع قانون الشر اكت ومتطلبات مصر ف سور ية
المر كز ي بهذا الشأن ،ويمكن أن تتم الدعوة إلى هذه االجتماعات
بناء على طلب ر ئيس مجلس اإلدارة أو اثنين من أعضاء المجلس.
ً

–التأكد من االلتز ام بالنظام األساسي للبنك واقتر اح أي تعديالت
الز مة عليه.

–االشر اف على جودة االفصاح والشفافية والمعلومات عن البنك.
–اعتماد خطة احالل لإلدارة التنفيذية في البنك ومتابعتها.
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خالل عام  2021عقد المجلس سبع اجتماعات ،وفيما يلي عدد
االجتماعات المنعقدة من قبل المجلس ولجانه:

مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه

عدد االجتماعات خالل عام
2021

لجنة التدقيق وااللتز ام

5

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر

7

4
2

لجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات والماكفآت

 -1لجنة التدقيق وااللتزام

6

ثانياً  :لجان مجلس االدار ة:

أهداف اللجنة:

يساند مجلس اإلدارة في تولي مسؤولياته وواجباته أر بعة لجان
متخصصة ومنبثقة عنه تر فع التقار ير� بشلك مباشر� إليه ،وتقوم
بالواجبات والمهام المولكة إليها ،بموجب دليل الحوكمة
والصالحيات المفوضة للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات اإلدار ية
والمصر فية واألشر فية وأكثر ها كفاءة وفاعلية وهي:
–لجنة التدقيق وااللتز ام.

–لجنة الترشيحات والماكفآت.

 -2مر اجعة التقر ير� السنوي والمذكر ات المتعلقة به والملفات
التنظيمية ذات العالقة قبل نشر ها.

تشكيلة لجان مجلس اإلدار ة:
لجنة

التدقيق

وااللتز ام

لجنة

الحوكمة

لجنة

المخاطر

لجنة

الترشيحات

والماكفآت

السيد إسماعيل محمد
مندنى العمادي

نائب ر ئيس مجلس

اإلدارة :السيد يحيى احمد

السيد يوسف علي در ويش
السيد وليد عبد النور

السيدة ر غد معصب

السيد محمد باسل هدايا

السيد ليون ز كي

 -3مر اجعة التقار ير� المالية المؤقتة مع اإلدارة والمدققين
الخارجيين قبل ر فعها للجهات اإلشر افية المختصة واالفصاح
عنها بحيث تعكس المعايير� والمبادئ المحاسبية.
 -4التأكد من التز ام البنك باالفصاحات التي حددتها «المعايير� 
الدولية للتقار ير� المالية» وتعليمات مصر ف سور ية المر كز ي
والتشر يعات والتعليمات األخر ى ذات العالقة.
 -5مر اجعة أي مسائل قانونية يمكن أن تؤثر� بشلك هام على
التقار ير� المالية للبنك.

 -6االطالع مع المدققين الداخليين والخارجيين في حال وجود
أي تدليس أو أعمال غير� قانونية أو وجود خلل في أنظمة
الضبط الداخلي.

 -7تحديد نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي
فيما يخص التقار ير� المالية ومسؤولية متابعة نتائج التقار ير� 
والتوصيات المر فوعة إليها.
مسؤوليات لجنة التدقيق وااللتز ام المتعلقة بالتدقيق الداخلي:

السيد ماهر� ز ين

السيد محمد عبد العز يز� 

األصمخ

السيد سالم العنز ان

النعيمي

			
الر ئيس       

من أهم صالحيات ومهام اللجنة:

 -1مر اجعة البيانات المالية الدور ية والتوصية بشأنها قبل عرضها
على مجلس اإلدارة ،ومتابعة القضايا المحاسبية ذات األثر� 
الجوهر ي على البيانات المالية للبنك.

–لجنة المخاطر.

ر ئيس مجلس اإلدارة :

مر اجعة التقار ير� المالية وأنظمة الضبط والر قابة ونطاق ونتائج
ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي ومر اقبة االلتز ام في
البنك ،ومر اجعة القضايا المحاسبية ذات األثر� الجوهر ي على
البيانات المالية.

مسؤوليات لجنة التدقيق وااللتز ام فيما يتعلق بالبيانات المالية:

–لجنة الحوكمة.

مجلس اإلدارة

تساعد هذه اللجان المختصة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته
اإلشر افية من خالل إسداء المشورة وتقديم التوصيات وممارسة
السلطة التي فوضت بها ،ويشلك المجلس اللجان الر ئيسية ،ويكون
للك لجنة ميثاق مكتوب يحدد مسؤولياتها ومهامها وسلطاتها ومدة
العضوية فيها وصالحياتها وكيفية ر قابة المجلس على أعمالها وآلية
ر فع تقار ير ها للمجلس مجتمعاً  ،ويجوز� للمجلس إضافة لجان
جديدة أو إلغاء اللجان القائمة مع االلتز ام بما هو وار د بقر ار ات
مجلس النقد والتسليف ومصر ف سور ية المر كز ي ،وتكون األدوار� 
الر ئيسية للجان على النحو التالي:

عضو

يحضر� الر ئيس التنفيذي أو من ينوب عنه جلسات المجلس دون أن
يكون له حق التصويت
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 -1التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير� التدقيق الداخلي وعز له
وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه باإلضافة إلى اطالع اللجنة على
تعيين موظفي إدارة التدقيق وتعويضاتهم.
 -2االطالع والمصادقة على ميثاق وخطة إدارة التدقيق الداخلي
والهيلك التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي.

 -3التأكد من عدم وجود أي تقييد أو قيود غير� مبر رة مفر وضة على
عمل التدقيق الداخلي.
 -4على اللجنة التحقق من عدم تلكيف موظفي إدارة التدقيق
الداخلي بأية مهام تنفيذية وضمان استقالليتهم.

 -5مر اجعة النتائج الصادرة عن إدارة التدقيق ومتابعة االجر اءات
التصحيحية وضمان تنفيذها السليم ومنع التكر ار� وتقديم تقر ير� 
عن النتائج.

مسؤوليات لجنة التدقيق وااللتز ام المتعلقة بالتدقيق الخارجي:

 -1وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم،
وضمان استقاللهم في أداء أعمالهم.
 -2تقييم موضوعية واستقاللية أداء المدقق الخارجي.

 -3االطالع والمصادقة على نطاق التدقيق المقتر ح من قبل
المدققين الخارجيين بما في ذلك التنسيق بين جهود التدقيق
الخارجي مع التدقيق الداخلي.

 -4مر اجعة نتائج تقار ير� التدقيق الخارجي وتقار ير� السلطات
الر قابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجر اءات الالز مة بشأنها.
مسؤوليات لجنة التدقيق وااللتز ام المتعلقة بااللتز ام:

 -1االطالع والمصادقة على تعيين واستبدال أو انهاء تعاقد مدير� 
مر اقبة االلتز ام باإلضافة إلى اطالع اللجنة على تعيين موظفي
إدارة مر اقبة االلتز ام وتعويضاتهم.

 -2االطالع والمصادقة على السياسات واالجر اءات الخاصة بعمل
مدير ية مر اقبة االلتز ام وهيلكها التنظيمي وخطط العمل
السنوية لمدير ية مر اقبة االلتز ام باكفة وحداتها.

 -3التأكد من كفاءة وفعالية وظيفة االلتز ام في كشف االنحر افات
والمخالفات وضمان عدم وجود أي عوامل يمكن أن تؤثر� على
استقالليتها وموضعيتها.

 -4التأكد من االمتثال للمعايير� الدولية وماكفحة غسل األموال
وتمويل اإلر هاب في جميع أنشطة البنك والتأكد من وجود آلية
فعالة لمر اقبة ورصد اإلبالغ عن عمليات غسل األموال وتمويل
اإلر هاب وكذلك بر امج العقوبات الدولية.
 -5التأكد من االلتز ام بتطبيق قواعد االمتثال الضر يبي األمر يكي
.FATCA
 -6االطالع على نتائج أعمال المدير ية باكفة وحداتها ،ومتابعة
تطبيق االجر اءات التصحيحية ضمن التنفيذ السليم للتدابير� 
الكفيلة بمنع تكر ار ها واتخاذ االجر اءات المناسبة لمتابعة
مخاطر� عدم االلتز ام و إدار اتها من خالل إدارة المخاطر.
 -2لجنة الحوكمة
أهداف اللجنة:

وضع إطار� ودليل الحوكمة ومر اقبة تنفيذه وتعديله عند الضر ورة.
من أهم صالحيات ومهام اللجنة:

 -1االشر اف على إعداد دليل الحوكمة الخاص بالبنك ومر اجعته
وتحديثه عند الضر ورة.

 -3لجنة المخاطر
أهداف اللجنة:

تساعد المجلس في المسائل المتعلقة باستر اتيجية وسياسة إدارة
المخاطر� وتحديد الر غبة في المخاطرة بما ينسجم مع قدرة البنك
ومدى قبوله لتحمل المخاطر  ،ومر اجعة أداء اإلدارة العليا في إدارة
مخاطر� االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم االلتز ام
والسمعة وأمن المعلومات.
من أهم صالحيات ومهام اللجنة:

 -1االطالع على سياسة إدارة المخاطر� المقترحة من قبل اإلدارة
العليا للبنك ومر اجعتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس
اإلدارة إلقر ار ها والمصادقة عليها.
 -2االطالع والمصادقة على خطط عمل إدارة المخاطر� باكفة
وحداتها والهيلك التنظيمي الخاص بها.

 -3االطالع على استر اتيجية إدارة المخاطر� ومستوى المخاطر� 
المقبولة لاكفة أنشطة البنك ومر اجعة أي تغير� قد يطر أ على
استر اتيجية المخاطر� ومستوى تقبلها.

 -4االطالع على السياسة االئتمانية وتقديم التوصيات بشأنها إلى
مجلس اإلدارة.
 -5االطالع على السياسة االستثمار ية وتقديم التوصيات بشأنها
إلى مجلس اإلدارة.

 -6مر اقبة مدى التز ام دائرة المخاطر� بالمعايير� الموضوعية من
قبل لجنة باز ل ،والمتعلقة بمخاطر� االئتمان ومخاطر� السوق
والمخاطر� التشغيلية ومخاطر� السمعة ومخاطر� السيولة.

 -7االطالع والمصادقة على سينار يوهات واختبار ات الجهد
ونتائجها على مستوى البنك.

 -8تقييم أداء المحفظة االستثمار ية من حيث العائد والمخاطر� 
فيما يتعلق باستثمار ات البنك الداخلية والخارجية ،والمتابعة
المستمرة لمؤشر ات وحر كة أسواق ر أس المال.

 -9مر اقبة قدرة البنك على تفادي مخاطر� السيولة بموجب
ً
شامال معايير� السيولة.
مقر ر ات باز ل

 -10التوصية باإلجر اءات التي يجب أن تتخذ بحق القر وض
المتعثرة أو الر ديئة بما يتماشى مع تشر يعات وأنظمة مصر ف
سور ية المر كز ي.
 -11استعر اض ومتابعة اكفة المسائل القانونية والقضائية والغش
والتدليس والخسائر� العملياتية األخر ى.

 -12وضع محددات «بار امتر ات» خطط الطوار ئ من أجل الحد من
التأثير� أو األذية الناتجة عن خطر� االستمر ار� بالعمل.
 -13تطبيق و إدارة خطة إدارة األز مة و إطار� إدارة األز مة.

 -2التأكد من التز ام البنك بتطبيق حوكمة الشر اكت ،والممارسات
السليمة له.

 -3ر فع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واكفة
العاملين في البنك حول قواعد ومبادئ الحوكمة وأهمية تطبيقها.
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 -4لجنة الترشيحات والماكفآت

ثالثاً  :بيئة الضبط الداخلي والر قابة في البنك

أهداف اللجنة:

• إدار ة التدقيق الداخلي:

مر اقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس
اإلدارة والر ئيس التنفيذي ،وكذلك تقييم فعالية مجلس اإلدارة كلك
وفعالية لك عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشلك مستقل ،وتقييم
أداء المدير� التنفيذي ،وكذلك ضمان شفافية سياسات ر واتب
وماكفآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة والمدر اء التنفيذيين
وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف البنك.

إدارة التدقيق الداخلي تتمتع بآلية عمل واضحة هدفها إضافة
المز يد من القيمة إلى عمليات البنك واالر تقاء بأدائه ،حيث تستمر� 
اإلدارة بتنفيذ الخطط التدقيقية المصادق عليها من قبل لجنة
التدقيق وااللتز ام على إدار ات البنك وفر وعه مع المتابعات الالز مة
للجوالت التدقيقية للمعالجة ،ور فع النتائج إلى لجنة التدقيق
وااللتز ام بالمجلس التخاذ اإلجر اءات والقر ار ات الالز مة.

من أهم صالحيات ومهام اللجنة:

• إدار ة مراقبة االلتزام:

 -1وضع معايير� وشر وط للخبر ات والمؤهالت والمهار ات المطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب الر ئيس التنفيذي.

 -2التوصية بالترشيح و إعادة الترشيح  -لعضوية مجلس اإلدارة ولجان
المجلس ولشغل منصب الر ئيس التنفيذي  -و إلغاء العضوية مع
مر اعاة القوانين والقر ار ات النافذة.

 -3وضع تعر يف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير� التنفيذيين واألعضاء
المستقلين والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بما يتوافق مع
المعايير� الموضوعة في دليل الحوكمة.
 -4التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدر يب والتأهيل
المستمر.

 -5تبني معايير� موضوعية لتقييم فعالية المجلس كلك ومساهمة لك
عضو من أعضاء المجلس ولك لجنة من لجانه وتقيم أداء المدير� 
التنفيذي.

 -6وضع شر وط ومعايير� تعيين المدر اء التنفيذيين وتقييم أدائهم
وخطة اإلحالل لتأمين وظائف اإلدارة التنفيذية بالبنك.
 -7االطالع والمصادقة على سياسات واجر اءات الموار د البشر ية
والتعليمات المتعلقة ((بالتعيين – التر قية   -االستقالة – إنهاء
الخدمة  ..... -الخ))

 -8مر اجعة الخطة السنوية للتدر يب والتطوير� ومتابعة تنفيذها.
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إدارة مر اقبة االلتز ام إدارة مستقلة تتمثل مسؤولياتها الر ئيسية في
مساعدة مجلس إدارة واإلدارة التنفيذية على االمتثال بالقوانين
ومتطلبات الر قابة وبالتالي الحد من مخاطر� عدم االلتز ام ،حيث
تقوم اإلدارة بالر قابة على اكفة إدار ات البنك وفر وعه للوقوف على
مدى االلتز ام بالقوانين والتشر يعات والمعايير� الناظمة للعمل
المصر في السيما قر ار ات مجلس النقد التسليف ،مصر ف سور ية
المر كز ي ،متطلبات ماكفحة غسل االموال وتمويل االر هاب ،تنفيذ
متطلبات قانون الضر ائب االمر يكي  ،FATCAويتم ر فع نتائج هذه
التقار ير� إلى لجنة التدقيق وااللتز ام التي تقوم بدور ها باتخاذ
اإلجر اءات والقر ار ات الالز مة.
•  إدارة المخاطر:

تقوم إدارة المخاطر� بإصدار� العديد من التقار ير� المتنوعة التي
تعالج وتسلط الضوء على اكفة أنواع المخاطر� بالبنك (ائتمانية-
تشغيلية -سوقية) وفقاً لسياسة البنك والمعايير� الدولية الناظمة لهذا
الشأن السيما معايير� وفاق باز ل  2وقواعد المصر ف المر كز ي بهذا
الصدد ،ور فع تقار ير ها إلى اإلدارة التنفيذية العليا و إلى لجنة إدارة
ً
المخاطر� متضمنة التوصيات وآليات التحوط والنتائج النهائية
للمتابعات باكفة المجاالت.
• التدقيق الخارجي:

يقوم المدقق الخارجي بمر اجعة وتدقيق البيانات المالية بشلك ر بع
سنوي وفقاً للمعايير� الدولية لمر اجعة الحسابات ذات الصلة ،ويقدم
المدقق الخارجي تقار يره إلى مجلس اإلدارة والهيئة العامة ،كما
يقوم المدقق الخارجي بإبالغ مجلس اإلدارة خطياً عن أي مخاطر� 
قد يتعرض لها البنك أو يتوقع أن يتعرض لها وعن جميع المخالفات
فور� تحديدها حيث يقوم مجلس اإلدارة بدوره باتخاذ اإلجر اءات
والقر ار ات الالز مة.

رابعاً  :اإلفصاح والشفافية:
استمر� بنك قطر� الوطني -سور ية بتفوقه على معظم المصار ف
حدث يحل بالبنك سواء أاكن
العاملة  ،إدارة البنك عن اإلفصاح بأي
ٍ
إيجابياً أو سلبياً أو اعتيادياً  ،وفقاً لسياسة االفصاح والشفافية الخاصة
بالبنك وبما يتالءم مع تعليمات وتوصيات هيئة األور اق واألسواق
المالية السور ية.

خامساً  :العالقة مع المساهمين وأصحاب المصالح:
يقوم مجلس إدارة بنك قطر� الوطني – سور ية بما يلي:

 -1تحمل المسؤولية تجاه المساهمين وغير هم من اصحاب المصلحة
واألطر اف ذات العالقة داخل البنك ،وعلى نطاق المجتمع كلك.

 -2تز ويد الهيئة العامة ،في أي وقت تجتمع فيه التخاذ قر ار� 
استر اتيجي بالتوصيات االزمة مع األخذ في االعتبار� مصلحة البنك.

 -3دعوة جميع المساهمين وأصحاب المصلحة في البنك لحضور� 
اجتماع الهيئة العامة.
 -4اإلشر اف على إعداد جدول أعمال الهيئة العامة.

كما ينتهج البنك سياسة العميل المساهم ً
أوال من خالل إيالء مر اكز� 
خدمة العمالء وأصحاب المصالح العناية الالز مة ،حيث تستمر� 
مر اكز� الخدمة االعتيادية بالفر و ع بتقديم الخدمات الالز مة المتوجبة
ً
إضافة إلى إجر اء مر كز� توكيد
للعمالء وفق أعلى المعايير� الدولية،
جودة الخدمات مر كز� االتصاالت   CALL CENTERللتقييم الدور ي
لمدى جودة الخدمات ومتابعة الشاكوي ً
أوال بأول لالر تقاء بالخدمة
والتميز� بعالقة البنك مع شر اكئه وعمالئه وأصحاب المصالح فيه،
ناهيك عن الخدمات االجتماعية التي يقدمها البنك عند اللز وم
ووفقاً للقواعد التي يسمح بها مجلس اإلدارة والقوانين المر عية.

 QNBالتقر ير� السنوي 35 — 2021

البيانات المالية
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تقر ير� مدقق الحسابات المستقلين
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بيان المر كز المالي
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
بيان المر كز� المالي
كما في  31اكنون األول 2021
2021
ليرة سور ية

2020
ليرة سور ية

4

58,407,885,678

31,605,190,470

6

362,618,872,390

166,174,411,526

30,149,195,848

36,462,627,006

إيضاح

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

5

أرصدة لدى المصار ف

إيداعات لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

موجودات غير� ملموسة

11

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات ثابتة

موجودات ضر يبية مؤجلة

حق استخدام األصول

8

موجودات أخر ى

12,547,400,550

26,493,555,347

128,445,280

321,113,200

10

3,494,481,771

12

98,725,027

208,217,457

14
15

مجمو ع الموجودات

33,052,297,281

2,694,171,048

13

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

9,245,839,884

42,706,829

28,128,760

73,171,690

58,537,304

19,987,783,603

5,814,114,877

576,837,081,372

286,352,548,163

21,356,251,546

42,126,505,163

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

16

ودائع المصار ف
ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مطلوبات أخر ى

مجمو ع المطلوبات
حقوق الملكية

ر أس المال المكتتب به والمدفو ع

احتياطي قانوني

احتياطي خاص

أر باح مدورة غير� محققة

رئيس مجلس اإلدارة

185,575,326

20

149,963,797,765

74,319,492,976

21

16,500,000,000

15,000,000,000

22

1,798,629,631

837,893,703

23

مجمو ع المطلوبات وحقوق الملكية

49,881,435,945

3,886,729,564

23

مجمو ع حقوق الملكية

اسماعيل محمد العمادي

19

426,198,684

22

أر باح مدورة محققة

2,793,982,907

1,609,731,528

17

92,980,436,165

18

مخصصات متنوعة

49,876,450,445

20,382,697,562

2,260,052,615

837,893,703

1,798,629,631

2,844,272,426

8,060,497,550

192,512,995,355

398,715,526,795

212,033,055,187

426,873,283,607

576,837,081,372

نضال النصراوين
الر ئيس التنفيذي

286,352,548,163

محمد نور� غالب

المدير� المالي

إن اإليضاحات المر فقة من  1الى  41تشلك جزءاً من هذه البيانات المالية وتقر أ معها                                 .
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بيان الدخل
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
بيان الدخل
للسنة المنتهية في  31اكنون األول 2021
إيضاح
24

الفوائد الدائنة

2020

2021

ليرة سور ية

ليرة سور ية
12,261,494,082

6,529,679,539

10,681,052,495

5,441,486,344

751,253,138

407,485,597

730,567,271

390,431,836

صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

11,411,619,766

5,831,918,180

أر باح تشغيلية ناتجة عن تداول العمالت األجنبية

3,154,092,578

248,028,591

25

الفوائد المدينة

صافي الدخل من الفوائد

26

العموالت والرسوم الدائنة

26

العموالت والرسوم المدينة

صافي الدخل من العموالت والرسوم

أر باح تقييم مر كز� القطع البنيوي

27

إير ادات تشغيلية أخر ى

إجمالي الدخل التشغيلي

نفقات الموظفين

28

اطفاءات الموجودات غير� الملموسة

11

10,13

االستهالاكت

استر داد (مصر وف) مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة

29

مصار يف تشغيلية أخر ى

30

19

مخصصات متنوعة

إجمالي المصار يف التشغيلية
الر بح قبل الضر يبة

12

ر بح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ر بح السنة

رئيس مجلس اإلدارة

)(17,053,761

)(20,685,867

206,202,531,440

134,333,231,800

220,776,389,456

140,596,737,837

8,145,672

31

نضال النصراوين
الر ئيس التنفيذي

183,559,266

)(2,456,716,283

)(863,555,378

)(14,578,069

)(35,465,465

)(202,185,362

)(315,477,519

)(113,239,348

32,906,749

)(126,500,000

)(215,940,000

)(871,655,957

)(1,996,693,618

)(2,212,601,510

)(4,966,498,740
215,809,890,716

مصر وف الضر ائب

اسماعيل محمد العمادي

)(1,580,441,587

)(1,088,193,195

)(953,212,296

138,384,136,327
)(329,556,257

214,856,678,420

138,054,580,070

1,302.16

836.69

محمد نور� غالب

المدير� المالي

إن اإليضاحات المر فقة من  1الى  41تشلك جزءاً من هذه البيانات المالية وتقر أ معها                                 .
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بيان الدخل الشامل
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31اكنون األول 2021

ر بح السنة

مكونات الدخل الشامل اآلخر

رئيس مجلس اإلدارة

214,856,678,420

138,054,580,070

214,856,678,420

138,054,580,070

-

الدخل الشامل للسنة

اسماعيل محمد العمادي

2021
ليرة سور ية

2020
ليرة سور ية

نضال النصراوين
الر ئيس التنفيذي

              -

محمد نور� غالب

المدير� المالي

إن اإليضاحات المر فقة من  1الى  41تشلك جزءاً من هذه البيانات المالية وتقر أ معها                                 .
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
بيان التغير ات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31اكنون األول 2021

2021

رأس المال المكتتب
به والمدفو ع
ليرة سور ية

احتياطي
قانوني
ليرة سور ية

احتياطي
خاص
ليرة سور ية

ر بح السنة

ليرة سور ية

أر باح مدورة (خسائر�
متراكمة) محققة
ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

أر باح مدورة
غير� محققة
ليرة سور ية

15,000,000,000

مجمو ع حقوق
الملكية
ليرة سور ية

837,893,703

837,893,703

2,844,272,426

-

212,033,055,187 192,512,995,355

الدخل الشامل للسنة

الز يادة في ر أس المال عن طر يق توز يع أسهم
(إيضاح )21

-

1,500,000,000

-

-

-

-

- 214,856,678,420

-

-

()1,500,000,000

-

()16,450,000

(6,732,675,124 )212,935,206,564

-

-

138,054,580,070

212,033,055,187 192,512,995,355

- 134,333,231,800

-

206,202,531,440

-

214,856,678,420
-

مصار يف إصدار� أسهم (إيضاح )21

تخصيص ر بح السنة

-

المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )22

الرصيد في  31اكنون األول

-

-

16,500,000,000

-

960,735,928

1,798,629,631

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

960,735,928
1,798,629,631

15,000,000,000

()16,450,000

()1,921,471,856
-

432,803,250

2020
432,803,250

تخصيص ر بح السنة

الدخل الشامل للسنة

-

-

-

8,060,497,550

()66,894,938

-

-

-

المحول إلى االحتياطيات (إيضاح )22

138,054,580,070

-

-

405,090,453

-

405,090,453

الرصيد في  31اكنون األول

-

()810,180,906

15,000,000,000

-

-

837,893,703

(2,911,167,364 )137,244,399,164

837,893,703

-

398,715,526,795

58,179,763,555
-

-

-

426,873,283,607

73,978,475,117

-

2,844,272,426

ر ئيس مجلس اإلدارة

اسماعيل محمد العمادي

الر ئيس التنفيذي

نضال النصراوين
المدير� المالي

محمد نور� غالب

إن اإليضاحات المر فقة من  1الى  41تشلك جزءاً من هذه البيانات المالية وتقر أ معها                                 .

بيان التدفقات النقدية
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31اكنون األول 2021

األنشطة التشغيلية
ر بح السنة قبل الضر يبة
تعديالت للبنود غير� النقدية:
أر باح استبعاد موجودات ثابتة
استهالاكت
اطفاءات
اطفاء عالوات استثمار ات مالية
(استر داد) مصر وف مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة
مصار يف مستحقة مستر دة
مخصصات متنوعة
الر بح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

إيضاح

27
10,13
11

الز يادة في إيداعات لدى مصر ف سور ية المر كز ي
الز يادة في اإليداعات لدى المصار ف
(الز يادة) النقص في التسهيالت االئتمانية المباشرة
الز يادة في الموجودات األخر ى
الز يادة في الوديعة المجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي
الز يادة في ودائع العمالء
الز يادة (النقص) في التأمينات النقدية
الز يادة في المطلوبات األخر ى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل الضر يبة
ضر يبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

29
27
19

12

األنشطة اإلستثمار ية
استحقاق موجودات مالية بالتلكفة المطفأة
شر اء موجودات ثابتة
شر اء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
المتحصل من بيع موجودات ثابتة
شر اء موجودات غير� ملموسة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمار ية
األنشطة التمويلية
سداد التز امات عقود اإليجار
مصار يف ز يادة ر أس المال
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

8
10
9
11

13
21

تأثير� تغير ات أسعار� الصر ف
صافي الز يادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1اكنون الثاني
النقد وما في حكمه في  31اكنون األول

32

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
فوائد مقبوضة
فوائد مدفوعة

اسماعيل محمد العمادي

رئيس مجلس اإلدارة

نضال النصراوين
الر ئيس التنفيذي

2020
ليرة سور ية

2021
ليرة سور ية
215,809,890,716

138,384,136,327

315,477,519
14,578,069
55,672,903
)(32,906,749
215,940,000
216,378,652,458

)(36,524,280
202,185,362
35,465,465
59,224,813
113,239,348
)(140,649,983
126,500,000
138,743,577,052

)(699,080,595
)(19,087,268,000
)(13,896,190,966
)(6,928,568,639
)(150,000,000
20,473,149,279
294,646,043
397,067,625
196,782,407,205
)(534,760,456
196,247,646,749

)(326,262,708
)(13,705,926,050
1,647,464,139
)(1,571,522,671
5,795,732,273
)(77,714,035
186,884,323
130,692,232,323
)(208,930,787
130,483,301,536

42,704,000,000
)(1,101,153,856
)(192,667,920
41,410,178,224

8,388,000,000
)(576,672,714
36,524,280
)(18,282,977
7,829,568,589

)(16,450,000
)(16,450,000

)(74,468,190
)(74,468,190

)(218,676,096,462

)(129,669,007,805

18,965,278,511
17,755,707,274
36,720,985,785

8,569,394,130
9,186,313,144
17,755,707,274

5,003,154,743
1,266,808,388

4,866,083,402
974,254,050

محمد نور� غالب

المدير� المالي

إن اإليضاحات المر فقة من  1الى  41تشلك جزءاً من هذه البيانات المالية وتقر أ معها                                 .
 QNBالتقر ير� السنوي 53 — 2021

إيضاحات حول البيانات المالية

 QNB — 54التقر ير� السنوي 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .1معلومات عن البنك

تأسس بنك قطر� الوطني ـ سور ية ش.م.س.ع («البنك» (كشر كة مساهمة مغفلة سور ية عامة بموجب قانون المصار ف الخاصة ر قم  28لعام2001
وبموجب القر ار� ر قم ( /1435ل أ) تار يخ  11تشر ين الثاني  2009وتم قيد البنك بموجب السجل التجار ي تحت ر قم  15961بتار يخ  30أيلول 2009
في سجل المصار ف بر قم  20.يقع المر كز� الر ئيسي للبنك في ساحة العباسيين ،دمشق ،الجمهور ية العر بية السور ية.
غاية البنك القيام باكفة العمليات البنكية وقبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليات المالية والبنكية وفق القوانين واألنظمة النافذة من
خالل مر كزه الر ئيسي في دمشق ومن خالل فر وعه في الجمهور ية العر بية السور ية وعددها خمسة عشر� فر عاً في دمشق ور يف دمشق وحلب
والالذقية وطرطوس وحمص وادلب ودر عا ودير� الز ور.

نتيجة للظر وف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهور ية العر بية السور ية ،تم إيقاف العمل مؤقتاً في خمسة فر و ع لدى البنك
وهي فر ع حمص ،فر ع دير� الز ور  ،فر ع حلب الشهبا ،فر ع يعفور  ،وفر ع ادلب ،وذلك بعد الحصول على موافقة مصر ف سور ية المر كز ي ر قم
 161/3268والموافقة ر قم  161/2479والموافقة ر قم /804ل أ على إيقافها مؤقتا لحين ز وال الظر وف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة ،وقد
تم أيضاً تعليق العمل مؤقتاً في فر عين لدى البنك وهي فر ع در عا وفر ع حلب المنشية بشلك مؤقت .ليصبح عدد فر و ع البنك المغلقة والمعلقة
سبعة فر و ع.
يساهم بنك قطر� الوطني – قطر� بنسبة  %50.81من ر أس مال البنك.

بموجب التفويض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر� الوطني ـ سور ية من قبل الجمعية العمومية التأسيسية للبنك ،تم بتار يخ  12تشر ين الثاني
 2009إبر ام اتفاقية الخدمات اإلدار ية والفنية بين بنك قطر� الوطني ـ سور ية وبين بنك قطر� الوطني ـ قطر� ش.م.ق («المستشار») والتي بموجبها
يقدم المستشار� «الخدمات واالستشار ات االدار ية والفنية» التي تتضمن بمقتضى االتفاقية:

 )1المساعدة في مر اجعة ومتابعة االستر اتيجيات وتطبيقها.

 )2تقديم المساعدة الالز مة لتمكين البنك من إعداد التقار ير� المالية واالدار ية داخلياً وخارجياً  ،وذلك من خالل البيانات والمعلومات التي يقوم البنك
بتز ويدها للمستشار.
 )3المشار كة في وضع خطط العمل والمواز نات حسب التوجه العام للبنك سنوياً على األقل دون اإلخالل باستقاللية البنك.
 )4تقديم المشورة عند رسم السياسات واالنظمة الداخلية والقر ار ات.

 )5تقديم المشورة في األمور� المتعلقة بإدارة المخاطر� المصر فية ومدى توافق القر ار ات المتعلقة باالئتمان وبر امج المخاطر� مع الصالحيات
المحددة من قبل مجلس ادارة البنك حسب التوجه العام للمستشار� وبما ال يتعارض مع النظام األساسي المعتمد للبنك ،وأحاكم القوانين
واألنظمة النافذة في الجمهور ية العر بية السور ية.

 )6االستشار ات المتعلقة بالر قابة واالمتثال والتدقيق ،وتقديم المشورة في الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات والعمليات والتسويق والمنتجات
المصر فية وخدمات الموار د البشر ية والتطوير� والتدر يب.

 )7يحق للبنك طلب استشار ات أخر ى إضافة إلى االستشار ات المذكورة أعاله في سبيل قيام البنك بممارسة اإلدارة الجيدة ،ذلك بناء على طلب
مجلس اإلدارة أو الجهة اإلشر افية في سور ية.

تم تأسيس البنك بر أس مال مقداره خمسة مليار ات ليرة سور ية مقسم على عشرة ماليين سهم ،بقيمة  500ليرة سور ية للسهم الواحد .أقرت
الهيئة العامة غير� العادية للبنك في اجتماعها بتار يخ  13أيار�  2010ز يادة ر أس المال ليصبح خمسة عشر� مليار� ليرة سور ية مقسم الى ثالثين مليون
سهم قيمة السهم الواحد االسمية  500ليرة سور ية.
أدرجت أسهم البنك في سوق دمشق لألور اق المالية بتار يخ  26نيسان .2010

أقر ت الهيئة العامة غير� العادية للبنك في اجتماعها بتار يخ  26نيسان  2012تجز ئة األسهم وفقاً ألحاكم الفقرة  3من المادة  91من قانون الشر اكت
حيث تمت الموافقة على التجز ئة من قبل هيئة االور اق المالية بالقر ار� ر قم  / 73م بتار يخ  10اكنون األول  2012حيث أصبحت القيمة االسمية
بدال من  500ليرة سور ية وأصبح عدد األسهم مائة وخمسين مليون سهم ً
للسهم  100ليرة سور ية ً
بدال من ثالثين مليون سهم.

وافقت الهيئة العامة غير� العادية للمساهمين باجتماعها المنعقد بتار يخ  25أيار�  2021على ز يادة ر أس مال البنك بمبلغ وقدره  1,500,000,000ليرة
سور ية وذلك عن طر يق ضم جزء من األر باح المدورة القابلة للتوز يع إلى ر أس المال وتوز يع األسهم الناجمة عن هذه الز يادة على المساهمين
مجاناً  ،ليصبح ر أس مال البنك مبلغ  16,500,000,000ليرة سور ية موز ع على  165,000,000سهم بقيمة اسمية قدر ها  100ليرة سور ية للسهم
الواحد .قام البنك بالحصول على موافقة مصر ف سور ية المر كز ي ووز ارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة األور اق واألسواق المالية
السور ية على هذه الز يادة حيث تمت ز يادة ر أس مال البنك بتار يخ  2آب .2021
الموافقة على البيانات المالية

تمت الموافقة على إصدار� البيانات المالية للسنة المنتهية في  31اكنون األول  2021من قبل مجلس إدارة البنك بالجلسة ر قم  1بتار يخ  18اكنون
الثاني .2022
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
 1.2أسس إعداد البيانات المالية
 تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التلكفة التار يخية فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية والتي تظهر� بالقيمة العادلة بتار يخ البيانات المالية. -تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير� التقار ير� المالية الدولية ومعايير� المحاسبة الدولية وتفسير اتها وقر ار ات مجلس النقد والتسليف.

 -تم عرض البيانات المالية بالليرة السور ية وهي عملة التشغيل للبنك.

 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير� والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 قام البنك بتطبيق بعض المعايير� والتعديالت ألول مرة ،والتي أصبحت نافذة التطبيق في الفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنونالثاني ( 2021ما لم ينص على خالف ذلك).
 -لم يقم البنك بالتطبيق المبكر� ألي معيار� أو تفسير� أو تعديل آخر� صادر� وغير� نافذ التطبيق.

 1.2.2إصالح سعر� الفائدة المرجعي  -المرحلة  :2التعديالت على معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  ،9ومعيار� المحاسبة الدولي ر قم  ،39ومعيار� 
التقار ير� المالية الدولي ر قم  ،7ومعيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  4ومعيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم 16

تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثير ات التقار ير� المالية عند استبدال سعر� الفائدة بين البنوك بسعر� فائدة بديل خالي من المخاطر� تقر يباً .
تتضمن التعديالت الخيار ات العملية التالية:

مباشرة ،ليتم التعامل معها على أنها تغير ات في سعر� 
• خيار� عملي يتطلب تغير ات تعاقدية ،أو تغير ات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح
ً
الفائدة المتغير  ،وبما يعادل الحر كة في سعر� الفائدة في السوق.
• السماح بالتغير ات التي يتطلبها إصالح سعر� الفائدة بين البنوك لتخصيص وتوثيق التحوط دون توقف العالقة التحوطية.

• توفير� إعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات القابلة للتحديد بشلك منفصل عندما يتم تخصيص أداة سعر� الفائدة الخالي من المخاطر� 
كتحوط لعنصر� الخطر.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير� على البيانات المالية للبنك .يعتز م البنك استخدام الخيار ات العملية في الفتر ات المستقبلية في حال أصبحت قابلة
للتطبيق.

  2.2.2امتياز ات اإليجار� المتعلقة بـ  19-COVIDبعد  30حز ير ان  2021تعديالت على معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم 16

في  28أيار�  ،2020أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية تعديالت على معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  16على امتياز ات اإليجار� المتعلقة بـ
.COVID-19

تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجر ين من تطبيق اإلرشاد الوار د في معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  16بشأن المحاسبة عن التعديالت
على عقد اإليجار الناتجة عن امتياز ات اإليجار� كتأثير� مباشر� لجائحة  .19-COVIDوكخيار� عملي ،يجوز� للمستأجر� اختيار� عدم تقييم ما إذا اكنت
امتياز ات اإليجار المتعلقة بـ   19-COVIDالمقدمة من قِ بل المؤجر� تمثل تعديل في عقد اإليجار .وبالتالي يقوم المستأجر� الذي يأخذ هذا االختيار� 
بالمحاسبة عن أي تغيير� في مدفوعات عقد اإليجار� نتيجة امتياز ات اإليجار المتعلقة بـ  19-COVIDبنفس طر يقة المحاسبة عن التغيير� وفقاً لمعيار� 
ً
التغيير� تعديال في عقد اإليجار.
التقار ير� المالية الدولي ر قم  ،16إذا لم يمثل ذلك
اكن من المفترض أن يتم تطبيق التعديل حتى تار يخ  30حز ير ان  ،2021ولكن بسبب استمر ار� تأثير� جائحة  ،19-COVIDقام مجلس المعايير� 
المحاسبية الدولية في  31آذار�  2021بتمديد فترة تطبيق هذا الخيار� العملي حتى تار يخ  30حز ير ان  2022.يطبق التعديل على فتر ات إعداد
التقار ير� المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1نيسان  .2021لم يحصل البنك على امتياز ات إيجار� ذات صلة بـ  ،19-COVIDولكنه يخطط لتطبيق
الخيار� العملي إذا أصبح ً
قابال للتطبيق خالل الفترة المسموح بها.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3.2المعايير� والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير� المحاسبة الدولية وغير� نافذة التطبيق
فيما يلي المعايير� والتفسير ات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير� نافذة للتطبيق حتى تار يخ اصدار� البيانات المالية للبنك ،يعتزم البنك تطبيق هذه
المعايير  ،إن لزم االمر  ،عندما تصبح سار ية المفعول.
 1.3.2معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  – 17عقود التأمين

ً
أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17في أيار�  2017والذي يعتبر� معيار اً جديداً
شامال لعقود التأمين يغطي
االعتر اف والقياس ،العرض واإلفصاح .عندما يصبح نافذاً للتطبيق ،سيحل معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17محل معيار� التقار ير� المالية الدولي
ر قم  4الصادر� بتار يخ  .2005يطبق معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17على اكفة أنواع عقود التأمين (مثل التأمين على الحياة ،التأمين المباشر� 
و إعادة التأمين) بغض النظر� عن نو ع المنشأة التي تقوم بإصدار� هذه العقود ،كما يطبق أيضاً على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحتوي
على ميز ات مشار كة تقدير ية.

سيتم تطبيق بعض االستثناءات .إن الهدف العام لمعيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17هو تقديم نموذج محاسبة لعقود التأمين أكثر� فائدة
واتساقاً بالنسبة للمؤمنين .على العكس من متطلبات معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  ،4والذي يستند بشلك كبير� على الحفاظ على السياسات
ً
المحاسبية المحلية السابقة ،فإن معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17يقدم نموذجاً
شامال لعقود التأمين ،يغطي اكفة الجوانب المحاسبية ذات
الصلة .إن جوهر� معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17هو النموذج العام ،والمكمل بـ  :

•

•

تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميز ات المشار كة المباشرة (طر يقة العموالت المتغيرة)
طر يقة مبسطة (طر يقة توز يع األقساط) بشلك ر ئيسي للعقود قصيرة األمد.

إن معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  17نافذ التطبيق للفتر ات المالية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  2023مع اإللز ام بعرض أر قام المقار نة.
يسمح بالتطبيق المبكر  ،بشرط ان تقوم المنشأة بتطبيق معيار ي التقار ير� المالية الدوليين  9و 15بنفس أو قبل تار يخ البدء بتطبيق معيار� التقار ير� 
المالية الدولي ر قم  .17إن هذا المعيار� غير� قابل للتطبيق على البنك.
 2.3.2تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم  :1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير� متداولة

أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية في اكنون الثاني  2020تعديالت على الفقر ات من  69إلى  76من معيار� المحاسبة الدولي ر قم  1لتحديد
المتطلبات من أجل تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير� متداولة .توضح هذه التعديالت:

◄ ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية

◄ أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية الفترة المالية

◄ أن هذا التصنيف ال يتأثر� باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل

◄ أنه فقط إذا اكنت المشتقات المتضمنة في االلتز ام القابل للتحويل هي نفسها أداة الملكية ،فلن تؤثر� شر وط االلتز ام على تصنيفها

إن هذه التعديالت سار ية المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  2023ويجب تطبيقها بأثر� رجعي.

من غير� المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر� جوهر ي على البيانات المالية للبنك.

 3.3.2اإلشارة إلى اإلطار� المفاهيمي  -التعديالت على معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم 3

في أيار�  ،2020أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية تعديالت على معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم « 3اندماج االعمال»  -إشارة إلى اإلطار� 
المفاهيمي .تهدف هذه التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى «إطار� إعداد وعرض البيانات المالية» الصادر� في عام  ،1989باإلشارة إلى «اإلطار� 
المفاهيمي للتقار ير� المالية» الصادر� في آذار�  2018دون تغيير� جوهر ي في متطلباته.

إن هذه التعديالت سار ية المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  2022وتطبق بأثر� مستقبلي .من غير� المتوقع أن
يكون لهذه التعديالت أثر� جوهر ي على البيانات المالية للبنك.
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 4.3.2الممتلاكت واآلالت والمعدات :إير ادات ما قبل االستخدام المقصود – تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم 16

في أيار�  ،2020أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية «الممتلاكت واآلالت والمعدات – االير ادات ما قبل االستخدام المقصود» ،والذي يحظر� على
المنشآت أن تخصم من تلكفة أي من بند الممتلاكت ،اآلالت والمعدات اير ادات من البيع التي تنتج خالل إيصال األصل إلى موقع التشغيل وجعله جاهز اً
ً
وبدال من ذلك ،تعتر ف المنشأة باير ادات بيع مثل هذه البنود وتاكليف تجهيز ها في بيان األر باح أو الخسائر.
للتشغيل بالطر يقة التي تر يدها اإلدارة.

إن هذا التعديل سار ي المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  ،2022ويجب أن يطبق بأثر� رجعي على بنود الممتلاكت،
اآلالت والمعدات التي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعر وضة في البيانات المالية للمنشأة عندما تقوم بتطبيق هذه التعديالت
للمرة األولى .من غير� المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر� جوهر ي على البنك.
 5.3.2العقود المثقلة بااللتز امات  -تاكليف إتمام العقد  -تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم 37

في أيار�  ،2020أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم  37لتحديد التاكليف التي يجب على المنشأة
ً
مثقال بااللتز امات أو متكبداً خسائر.
تضمينها عند تقييم ما إذا اكن العقد

مباشرة بعقد تقديم سلع أو خدمات لكاً من التاكليف اإلضافية
تطبق التعديالت «طر يقة التلكفة ذات العالقة المباشرة» .تتضمن التاكليف المتعلقة
ً
مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صر احة
مباشرة بعمليات العقد .ال تر تبط التاكليف العامة واإلدار ية
وتوز يع التاكليف المر تبطة
ً
ً
على الطر ف المقابل بموجب العقد.

إن هذه التعديالت سار ية المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  .2022من غير� المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر� 
جوهر ي على البنك.
 6.3.2معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم « 1تبني معايير� التقار ير� المالية الدولية للمرة األولى» – المنشأة التابعة التي تطبق المعايير� الدولية للمرة األولى

ً
تعديال على معيار� 
كجزء من تحسيناته السنوية دورة  2020-2018على معايير� التقار ير� المالية الدولية ،أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية
البيانات المالية الدولي ر قم « 1تبني معايير� التقار ير� المالية الدولية للمرة األولى» .يسمح هذا التعديل للمنشأة التابعة التي اختارت تطبيق الفقرة
«د(16أ)» من معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  1أن تقوم بقياس فر وقات الترجمة المتر اكمة باستخدام المبلغ المعر وض في القوائم المالية
بناء على تار يخ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير� التقار ير� المالية الدولية .يطبق هذا التعديل أيضاً على الشر اكت الحليفة
للمنشأة األمً ،
والمشار يع المشتر كة التي تختار� تطبيق الفقرة «د(16أ)» من معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم .1
إن هذا التعديل سار ي المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر .ال ينطبق هذا
التعديل على البنك.
 7.3.2معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم « 9األدوات المالية « -رسوم «اختبار�  »%10إللغاء االعتر اف بالمطلوبات المالية

ً
تعديال على معيار� 
كجزء من تحسيناته السنوية دورة  2020-2018على معايير� التقار ير� المالية الدولية ،أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية
التقار ير� المالية الدولي ر قم  .9يوضح هذا التعديل الرسوم التي تضمنها المنشأة عندما تقيم ما إذا اكنت شر وط االلتز ام المالي الجديد أو المعدل
تختلف بشلك جوهر ي عن شر وط االلتز ام المالي األصلي .تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض ،بما في
ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية
التي يتم تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذا التعديل للمرة األولى.
إن هذا التعديل سار ي المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1اكنون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
من غير� المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر� جوهر ي على البنك.

  8.3.2معيار� المحاسبة الدولي ر قم « 41الز ر اعة»  -الضر ائب في قياسات القيمة العادلة

كجزء من تحسينات مجلس معايير� المحاسبة الدولية السنوية دورة  2020-2018على معايير� التقار ير� المالية الدولية ،أصدر� مجلس معايير� 
ً
تعديال على معيار� المحاسبة الدولي ر قم « 41الز ر اعة» .يلغي هذا التعديل المتطلب المتضمن في الفقرة  22من معيار� المحاسبة
المحاسبة الدولية
الدولي ر قم  ،41والذي ينص على أن المنشآت يجب أن تستبعد التدفقات النقدية المتعلقة بالضر ائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات الواقعة
ضمن نطاق تطبيق معيار� المحاسبة الدولي ر قم  .41الينطبق هذا التعديل على البنك.
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  9.3.2تعر يف التقدير ات المحاسبية  -تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم 8

في شباط  ،2021أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم  ،8والذي تم فيه إضافة  تعر يف «التقدير ات المحاسبية».
توضح التعديالت الجديدة الفر ق بين التغير� في التقدير ات المحاسبية والتغير� في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء .كما توضح التعديالت كيفية قيام
المنشآت باستخدام تقنيات ومدخالت القياس من أجل تطوير� التقدير ات المحاسبية .إن هذه التعديالت سار ية المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1اكنون الثاني  2023وتطبق على التغير ات في السياسات المحاسبية والتغير ات في التقدير ات المحاسبية التي سوف تحصل في أو بعد تلك
الفترة .يسمح بالتطبيق المبكر� بشرط أن يتم اإلفصاح عن هذا األمر .من غير� المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر� جوهر ي على البنك.
  10.3.2اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم  1والبيان ر قم  2حول تطبيق معايير� التقار ير� المالية الدولية

ً
تعديال على معيار� المحاسبة الدولي ر قم  1والبيان ر قم  2حول تطبيق معايير� التقار ير� المالية
في شباط  ،2021أصدر� مجلس معايير� المحاسبة الدولية
الدولية « التقدير ات المتعلقة بمبدأ الجوهر ية «  ،والتي توفر� إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق مبدأ الجوهر ية على إفصاحات السياسات
المحاسبية .تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على توفير� إفصاحات أكثر� فائدة للسياسات المحاسبية وذلك من خالل استبدال متطلبات اإلفصاح
عن السياسات المحاسبية «الهامة» للمنشآت بمتطلبات اإلفصاح عن السياسات المحاسبية « الجوهر ية « باإلضافة إلى وضع إرشادات حول كيفية قيام
المنشآت بتطبيق مفهوم الجوهر ية في صنع القر ار ات المر تبطة بإفصاحات السياسات المحاسبية .إن التعديالت على معيار� المحاسبة الدولي ر قم 1
سار ية المفعول للفتر ات المالية السنوية التي تبدأ في أوبعد  1اكنون الثاني 2023مع السماح بالتطبيق المبكر .نظر اً ألن التعديالت على البيان ر قم 2
حول تطبيق معايير� التقار ير� المالية الدولية  توفر� إرشادات   غير� إلز امية لتطبيق  تعر يف الجوهر ية على معلومات السياسة المحاسبية ،فإن تار يخ نفاذ
هذه التعديالت  ليس ضر ور ياً  .يقوم البنك حالياً بتقييم مدى تأثير� هذه التعديالت لتحديد تأثير ها على افصاحات السياسات المحاسبية للبنك.

 4.2أهم السياسات المحاسبية
 1.4.2التعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار� الصر ف السائدة في تار يخ حدوث هذه التعامالت .يتم تحويل أرصدة
الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بأسعار� صر ف العمالت األجنبية السائدة في تار يخ بيان المر كز� المالي والمعلنة من قبل مصر ف
سور ية المر كز ي .يتم تسجيل األر باح والخسائر� الناتجة عن التحويل إلى العملة الر ئيسية للبنك في بيان الدخل الشامل .إن البنود غير� النقدية
المقاسة بالتلكفة التار يخية بالعمالت األجنبية تم تحويلها بأسعار� الصر ف السائدة بتار يخ المعامالت المبدئية .إن الليرة السور ية هي عملة إظهار� 
البيانات المالية والتي تمثل عملة التشغيل للبنك.
 2.4.2معلومات القطاع

 قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر� وعوائد تختلف عنتلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخر ى.

 القطاع الجغر افي ير تبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر� وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعاتتعمل في بيئات اقتصادية أخر ى.
 -يتم توز يع التقار ير� القطاعية للبنك كما يلي :تجز ئة ،شر اكت ،الخز ينة.

 3.4.2تحقق اإلير ادات

وفقاً للمعيار� الدولي للتقار ير� المالي ر قم ( )9يتم تحقق إير ادات الفوائد باستخدام طر يقة معدل الفائدة الفعلية لاكفة األدوات المالية واألدوات المالية
المحددة بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة التي تم تسجيلها بالتلكفة المطفأة .يتم اثبات إير ادات الفوائد على الموجودات المالية التي تحمل
فائدة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر� وفقاً للمعيار� الدولي للتقار ير� المالية ر قم ( .)9إن معدل الفائدة الفعلي ()EIR
هو السعر� الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر� المتوقع لألداة المالية أو ،الفترة األقصر ،إلى صافي القيمة الدفتر ية لألصل
المالي .يتم احتساب معدل الفائدة الفعلية (وبالتالي ،التلكفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعين االعتبار� أي خصم أو عالوة عند االقتناء.
يعتر ف البنك بإير ادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل تقدير� لمعدل العائد الثابت على مدى العمر� المتوقع للقرض .ومن ثم،
يتم االعتر اف بتأثير� أسعار� الفائدة المختلفة المحتملة التي يتم فرضها على مر احل مختلفة ،والخصائص األخر ى لدورة حياة األصل (بما في ذلك
الدفعات المسبقة ،وفرض الغر امات والرسوم).
إذا تم تعديل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية على الموجودات المالية ألسباب غير� مخاطر� االئتمان .يتم إثبات التعديالت إكضافة أو طر ح
للقيمة الدفتر ية لألصل في بيان المر كز� المالي مع ز يادة أو طر ح الفر ق في إير ادات الفوائد .يتم إطفاء التسوية فيما بعد من خالل الفوائد
واإلير ادات المماثلة في بيان الدخل الشامل.
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 1.3.4.2الفائدة واإلير ادات والمصر وفات المماثلة

لجميع األدوات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل وبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل فان الفائدة
الدائنة والمدينة على هذه االدوات المالية تقيد بسعر� الفائدة الفعلي.

ان عملية احتساب الفائدة تأخذ بعين االعتبار� الشر وط التعاقدية لألدوات المالية (على سبيل المثال ،خيار ات الدفع المسبق) وتتضمن أي رسوم او
تاكليف إضافية تتعلق بهذه األدوات المالية بشلك مباشر� وهي جزء ال يتجز أ من سعر� الفائدة الفعلي ولكنها ال تمثل خسائر� ائتمانية مستقبلية.

عندما يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات المالية او مجموعة من الموجودات المالية المماثلة من خالل خسائر� تدني القيمة ،فانه يستمر� احتساب
قيمة اير اد الفوائد باستخدام سعر� الفائدة المعمول به لخصم التدفقات النقدية المتوقعة ألغر اض احتساب خسارة قيمة التدني.
 2.3.4.2العموالت الدائنة

يحقق البنك عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إير اد العموالت كما يلي:
 -العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة ز منية معينة

تؤجل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتر اف فيها إكير اد على أساس الفترة الزمنية .وتشمل إير ادات
العموالت ورسوم إدارة األصول وصناديق االستثمار� والرسوم األخر ى اإلدار ية واالستشار ية.

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

يعتر ف بالعموالت والرسوم إكير ادات عند إنجاز� العمل الهام ،مثال ذلك عمولة تخصيص أسهم لعميل .يتم االعتر اف بالعموالت المر تبطة بإنجاز� 
عمل محدد بعد تنفيذ الشر وط المتفق عليها في هذا الخصوص.

 -العموالت الدائنة التي تشلك جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية

تتضمن العموالت التي يعتبر ها البنك جزءاً ال يتجز أ من أداة مالية ما يلي :عموالت إصدار� القر وض وعموالت االلتز ام للقر وض التي من
المحتمل أن يتم سحبها وغير ها من العموالت المتعلقة باالئتمان .إن االعتر اف بهذه العموالت (مع أي تاكليف إضافية) يشلك جزءاً ال يتجز أ من
األداة المالية المقابلة ويتم االعتر اف بها إكير ادات فوائد من خالل إجر اء تعديل على معدل الفائدة الفعلي.

 3.3.4.2توز يعات األر باح

يتم االعتر اف باألر باح عندما ينشأ حق للبنك باستالم الدفعات ،والذي يحصل عادة عند موافقة المساهمين على التوز يعات.
 4.4.2األدوات الـمـالـيـة – االعتر اف األولي
 1.4.4.2تـار يـخ االعـتـر اف

يتم االعتر اف بالموجودات والمطلوبات المالية ،باستثناء القر وض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء ،مبدئيا في تار يخ المتاجرة أي التار يخ
الذي يصبح فيه البنك طر فاً في األحاكم التعاقدية لألداة المالية .ويشمل ذلك الصفقات االعتيادية :مشتر يات أو مبيعات الموجودات المالية التي
تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار� الز مني المحدد عامة بموجب قوانين أو اتفاقيات في السوق .يتم إثبات القر وض والسلف للعمالء عند
تحويل األموال إلى حسابات العمالء .ويعتر ف البنك باألرصدة المستحقة للعمالء عند تحويل األموال إلى البنك.
 2.4.4.2القياس األولي لألدوات المالية

يعتمد تصنيف األدوات المالية عند االعتر اف األولي على شر وطها التعاقدية ونموذج األعمال الخاص بإدارة األدوات .يتم قياس األدوات المالية
مبدئياً بقيمتها العادلة ،باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة ،بحيث يتم إضافة
أو خصم تاكليف المعامالت من المبلغ .يتم قياس الذمم المدينة التجار ية بسعر� الصفقة .عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عن سعر� 
المعاملة عند االثبات المبدئي ،يقوم البنك باحتساب ر بح أو خسارة اليوم األول كما هو موضح أدناه.
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 3.4.4.2ر بح أو خسارة اليوم األول

عندما يختلف سعر� المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند نشأتها ،وتعتمد القيمة العادلة على أسلوب تقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن
مالحظتها في معامالت السوق ،يعتر ف البنك بالفر ق بين سعر� المعاملة والقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل .في الحاالت التي تستند فيها
القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها ،يتم تأجيل اثبات الفر ق بين سعر� المعاملة والقيمة العادلة ويتم الحقاً االعتر اف بها
في بيان الدخل فقط عندما تصبح المدخالت قابلة ملحوظة ،أو عند الغاء االعتر اف باألداة المالية.
   4.4.4.2فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية

يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية (أدوات الدين) على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشر وط التعاقدية ،ويتم قياسها:
-

بالتلكفة المطفأة

-

بالقيمة العادلة من خالل الر بح والخسارة

-

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يقوم البنك بتصنيف وقياس محفظته التجار ية ومشتقاته المالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة .ويتاح للبنك تصنيف األدوات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة ،إذا أدى ذلك إلى الغاء أو التقليص بشلك جوهر ي من حاالت عدم الثبات في القياس أو االعتر اف.

يتم قياس المطلوبات المالية ،عدا عن التز امات القر وض والضمانات المالية ،بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة عندما
يتم االحتفاظ بها لغايات المتاجرة والمشتقات المالية.
 5.4.2الموجودات والمطلوبات المالية
 1.5.4.2المبالغ المستحقة من البنوك والقر وض والسلف للعمالء واالستثمار ات المالية بالتلكفة المطفأة

يقوم البنك فقط بقياس المبالغ المستحقة من البنوك والقر وض والسلف للعمالء واالستثمار ات المالية األخر ى بالتلكفة المطفأة من حال تحقق
الشرطين التاليين معا:
 -االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

 الشر وط التعاقدية للموجودات المالية تحدد توار يخ التدفقات النقدية التي تعتبر� مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة للمبلغ القائم.تفاصيل هذه الشر وط مبينة أدناه.

 1.1.5.4.2تقييم نموذج األعمال

يقوم البنك بتحديد نموذج األعمال إلى المستوى الذي يعكس على أفضل وجه كيفية إدارة الموجودات المالية لتحقيق أهدافه التجار ية.

ال يتم تقييم نموذج العمل الخاص بالبنك على أساس لك أداة على حدة ،ولكن يتم تقييمه على مستوى المحفظة المجمعة ويستند إلى عوامل
ملحوظة مثل:
 -كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وابالغها لإلدارة التنفيذية العليا في البنك.

 المخاطر� التي تؤثر� على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال) ،والطر يقة التي يتم بها إدارة هذه المخاطربناء على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على
 الطر يقة التي يتم بها تعويض مدير ي األعمال (على سبيل المثال ،إذا اكن التعويض ًالتدفقات النقدية التعاقدية المحصلة)
 -التكر ار� المتوقع لتقييم البنك ،مع ضر ورة األخذ بعين االعتبار� قيمة وتوقيت البيع.

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سينار يوهات متوقعة بشلك معقول دون وضع سينار يوهات « الحالة األسوأ»  أو « الحالة تحت الضغط» بعين االعتبار.
في حال تم تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتر اف المبدئي بطر يقة تختلف عن التوقعات األساسية للبنك ،ال يقوم البنك بتغيير� تصنيف
الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكنها تقوم بأخذ هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية التي تم شر ائها
حديثاً للفتر ات الالحقة.
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 2.1.5.4.2اختبار� مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة

كخطوة الحقة بعد عملية التصنيف لألدوات المالية ،يقوم البنك بتقييم الشر وط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا اكنت تجتاز� اختبار� 
مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة.

يعر ف «أصل الدين» لغرض هذا االختبار� بالقيمة العادلة لألصل المالي عند االعتر اف األولي وقد يتغير� على مدى عمر� األصل المالي (على سبيل
ّ
المثال ،تسديد دفعات أصل الدين أو إطفاء عالوة  /خصم).

إن أهم عناصر� الفوائد في اتفاقيات القر وض تتمثل في القيمة الزمنية للنقود ومخاطر� االئتمان .لغايات تقييم اختبار� مدفوعات أصل الدين
والتدفقات النقدية للفائدة ،يقوم البنك بتطبيق أحاكم واعتماد عوامل ذو صلة مثل العمالت للموجودات المالية المحددة ،والفترة التي يتم فيها
تحديد سعر� الفائدة.

من جانب أخر ،ال تؤدي الشر وط التعاقدية التي تز يد من الحد من التعرض للمخاطر� أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير� المر تبطة
باتفاقيات اإلقر اض األساسية إلى وجود تدفقات نقدية تعاقدية ضمن مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة على المبلغ المستحق .في
مثل هذه الحاالت ،يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة.
 2.5.4.2مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة

المشتقات المالية هي أدوات مالية ،أو عقود اخر ى ،يتوفر� فيه الخصائص الثالث التالية:

 تتغير� قيمته نتيجة التغير� في سعر� الفائدة المحدد ،سعر� األداة المالية ،سعر� السلعة ،سعر� الصر ف األجنبي ،مؤشر� األسعار ،أو التصنيفاالئتماني ومؤشر� االئتمان ،أو اي متغير ات اخر ى ،شر يطة أن يكون ذلك ،في حالة وجود متغير� غير� مالي غير� محدد لطر ف في العقد.
 ال تتطلب استثمار� مبدئي ،او استثمار� مبدئي بمبلغ أقل من المتوقع أية عقود يتوقع أن يكون لها نفس األثر� لعناصر� السوق. -يتم تسويتها في تار يخ مستقبلي الحق.

 3.5.4.2أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يقوم البنك بتطبيق هذه األدوات بموجب معيار� التقار ير� المالي الدولية ر قم ( )9لألدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر� عند تحقق الشر وط التالية:
 إذا اكنت تلك الموجودات المالية (أدوات الدين) محتفظ بها وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقاتالنقدية المتعاقد عليها وبيع الموجودات المالية.

 إذا اكن ينشأ عن الشر وط التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة لتدفقات نقدية متمثلة حصر ياً بأصل مبلغ الدين غير� المسدد والفوائد المترتبة عليه.يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر� بالقيمة العادلة ويتم تسجيل األر باح والخسائر� من التغير� في القيمة
العادلة التي تم االعتر اف بها في بيان الدخل الشامل .يتم إثبات إير ادات الفوائد والتغير� في سعر� العمالت األجنبية في األر باح أو الخسائر� بنفس
الطر يقة المتبعة في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتلكفة المطفأة.
ً
عندما يحتفظ البنك بأكثر� من استثمار� في نفس الضمان ،يتم استبعادها على أساس الوار د ً
صادر� أوال .في حالة إلغاء االعتر اف ،يتم إعادة
أوال -
تصنيف األر باح أو الخسائر� المتر اكمة المعتر ف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل.

 4.5.4.2أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعتر اف األولي ،يتاح للبنك في بعض األحيان خيار� تصنيف بعض استثمار اته بشلك غير� قابل لإللغاء ضمن حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر� عندما يستوفي متطلبات حقوق الملكية بموجب معيار� المحاسبة الدولي ر قم ( )32األدوات المالية :العرض والتي ال
يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة .يتم تحديد هذا التصنيف على أساس لك أداة على حدة.
ال يتم تدوير� الماكسب والخسائر� من أدوات حقوق الملكية هذه إلى الر بح .يتم إثبات توز يعات األر باح في الر بح أو الخسارة إكير ادات تشغيلية
أخر ى عند إثبات حق الدفع ،مالم يكن المتحصل من التوز يعات الستر داد جزء من لكفة االدوات ،في هذه الحالة ،يتم االعتر اف باالر باح ضمن
الدخل الشامل اآلخر ،وال تخضع لتقييم انخفاض القيمة.
 QNB — 62التقر ير� السنوي 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
 4.2أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 5.4.2الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 5.5.4.2موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو الخسارة في بيان المر كز� المالي بالقيمة العادلة ،يتم االعتر اف
بالتغير� بالقيمة العادلة في الر بح والخسارة باستثناء إذا اكن التغير� بالقيمة العادلة للمطلوبات المالية تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الر بح
أو الخسارة نتيجة التغير� بمخاطر� االئتمان للبنك .يتم تسجيل هذه التغير ات في القيمة العادلة في االحتياطي االئتماني الخاص من خالل الدخل
الشامل اآلخر� وال يتم إعادة تدوير ها إلى الر بح أو الخسارة .إير ادات الفوائد المتحققة أو المتكبدة من األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الر بح والخسارة في إير ادات أو مصر وفات الفوائد ،باستخدام سعر� الفائدة الفعلي ،مع األخذ بعين االعتبار� أي عالوة  /خصم وتاكليف
المعاملة والتي تشلك جزءاً ال يتجز أ من األدوات المالية .يجب قياس الفوائد المتحققة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو
الخسارة باستخدام أسعار� الفائدة التعاقدية .يتم االعتر اف بإير اد توز يعات األر باح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الر بح أو
الخسارة إكير ادات تشغيلية أخر ى عند إثبات الحق في السداد.
 6.5.4.2الضمانات المالية وخطابات االعتماد وسقوف القر وض غير� المستغلة
يقوم البنك بإصدار� ضمانات مالية وخطابات ائتمان وسقوف للقر وض.

يتم االعتر اف األولي بالضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة والتي هي العالوات المستلمة .الحقاً لالعتر اف األولي ،يقوم البنك بأثبات
التز امات الضمانات بالمبلغ المعتر ف به عند االعتر اف األولي ناقص اإلطفاء المتر اكم المعتر ف به أو بقيمة الخسائر� االئتمانية المتوقعة أيهما أعلى.
يتم إثبات العالوات المستلمة في بيان الدخل الشامل الموحد بصافي إير ادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدة الضمان.

تمثل السقوف غير� المستغلة واالعتمادات المستندية التز امات على البنك لتقديم قرض بشر وط محددة إلى العميل خالل فترة االلتز ام ويتم ادر اج
هذه العقود ضمن نطاق الخسائر� االئتمانية المتوقعة.

يقوم البنك بإصدار� التز امات قر وض بمسحوبات اقل من أسعار� الفائدة للسوق ،ويتم الحقاً قياسها بمعدل مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة
مطر وحا منها اجمالي اإلير ادات المتر اكمة المسجلة.
 6.4.2إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

ال يقوم البنك بإعادة تصنيف موجوداته المالية بعد تار يخ االعتر اف األولي ،باستثناء الحاالت التي يقوم فيها البنك باستحواذ أو الغاء قطاع أعمال
معين .وال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية أبداً .
 7.4.2إلغاء االعتر اف بالموجودات والمطلوبات المالية
 1.7.4.2الغاء االعتر اف نتيجة للتعديل الجوهر ي في الشر وط واألحاكم

يقوم البنك بإلغاء االعتر اف بالموجودات المالية ،مثل قر وض العمالء في حال إعادة التفاوض على الشر وط والبنود للقر وض بحد كبير� وجدولتها
باعتبار ها قر وض جديدة ،مع االعتر اف بالفر ق أكر باح وخسائر� الغاء اإلعتر اف إلى الحد الذي ال يتم فيه تسجيل خسائر� انخفاض في القيمة .ويتم
تصنيف القر وض الجديدة ،في المرحلة األولى ألغر اض قياس الخسائر� االئتمانية المتوقعة.

يأخذ البنك العوامل التالية عند تقييم ما إذا اكن سيتم إلغاء القر وض الممنوحة للعميل:
 -تغير� في عملة القرض

 -تقديم مز ايا في الملكية

 -تغير� في الطر ف المقابل

 إذا اكن التعديل قد أدى إلى عدم استيفاء األداة المالية الختبار� مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقطفي حال اكن التعديل ال يؤثر� بشلك جوهر ي على التدفقات النقدية ،ال ينتج عنه الغاء االعتر اف بالقرض.

يقوم البنك بتسجيل أر باح وخسائر� نتيجة التغير� بالتدفقات النقدية المخصومة بسعر� الفائدة الفعلي ،ما لم يتم تسجيل خسائر� انخفاض في القيمة.
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 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
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 7.4.2إلغاء االعتر اف بالموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 2.7.4.2إلغاء االعتر اف ألسباب ناتجة عن تعديالت غير� جوهر ية
 1.2.7.4.2الموجودات المالية

يتم الغاء الموجودات المالية (أو جزء من الموجودات المالية للبنك) ،عند الغاء حق البنك باستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية .يقوم
البنك أيضاً بإلغاء االعتر اف بالموجودات المالية إذا تم لك من تحويل الموجودات المالية واكن التحويل يخضع إللغاء االعتر اف.
يقوم البنك بتحويل الموجودات المالية فقط إذا:

 قام البنك بتحويل حقوقه التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من الموجودات الماليةأو

 إذا احتفظ البنك بحقوقه في التدفقات النقدية ،مع افتر اض وجود التز امات بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالاكمل دون أي تغيير� جوهر يإلى طر ف ثالث بموجب اتفاقية التمر ير� المباشر.
إن اتفاقية التمر ير� المباشر� تمثل المعامالت التيي يحتفظ البنك بموجبها بالحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية،
ولكنها تفترض التز امها بدفع هذه التدفقات النقدية إلى طر ف ثالث ،عند تحقق جميع الشر وط الثالثة التالية:

◄ البنك غير� ملز م بدفع مبالغ للطر ف المستفيد ،ما لم تكن قد حصلت نفس المبلغ من الموجودات المالية ،باستثناء السلف قصيرة األجل مع
الحق في استر داد اكمل للمبلغ المقرض باإلضافة إلى الفائدة المستحقة بأسعار� السوق.
◄ ال يمكن للبنك بيع أو ر هن األصل بخالف األسهم الممنوحة للطر ف المستلم.

◄ يلتزم البنك بتحويل التدفقات النقدية المستلمة بالنيابة عن الطر ف المستفيد دون أي تأخير� جوهر ي ،باستثناء االستثمار ات في النقد أو النقد
المعادل بما في ذلك إير ادات الفوائد المستلمة للفترة بين تار يخ التحصيل وتار يخ التحويل للطر ف المستفيد.

ً
مؤهال فقط من أجل إلغاء االعتر اف إذا:
يعتبر� التحويل

 قام البنك بتحويل جميع المز ايا والمخاطر� من الموجودات الماليةأو

 قام البنك بنقل السيطرة على األصل ،دون االحتفاظ أو نقل اكفة المز ايا والمخاطر� من الموجودات الماليةيعتبر� البنك نقل الملكية فقط إذا اكن للطر ف المستفيد الحق في ببيع األصل بالاكمل لطر ف ثالث مستقل ويكون له الحق في ممارسة هذا اإلجر اء
من طر فه دون فرض قيود إضافية على النقل.

في حال استمر� البنك باحتفاظه بالسيطرة على األصل دون االحتفاظ باكفة المز ايا والمخاطر� بشلك جوهر ي ،يتم إثبات األصل فقط خالل فترة
البنك باالستثمار  ،وفي هذه الحالة ،يعتر ف البنك أيضاً بااللتز امات المر تبطة بها .يتم قياس األصل المحول وااللتز ام المتعلق به على أساس يعكس
الحقوق وااللتز امات التي يحتفظ بها البنك .يقوم البنك بقياس الضمانات بالقيمة الدفتر ية لألصل والمبلغ الممكن دفعه من قبل البنك.

إذا استمر� البنك باستثمار� األصل المحول المشتر ى أو خيار� الشر اء (أو لكيهما) ،يقوم البنك بقياس االستثمار� بالمبلغ المطلوب دفعه من قبل البنك
عند إعادة الشر اء .إذا اكن خيار� الشر اء لألصل يقاس بالقيمة العادلة ،يستمر� البنك باعتر اف االستثمار� بالقيمة العادلة لألصل المحول أو خيار� الشر اء
(ايهما أقل).
 2.2.7.4.2المطلوبات المالية

يتم الغاء المطلوبات المالية عند اعفاء البنك من االلتز ام .عند استبدال المطلوبات المالية من قبل نفس المقرض بشر وط مختلفة أو تعديل شر وط
االلتز ام الحالي بشلك جوهر ي ،يتم التعامل مع مثل هذا التعديل إكلغاء لاللتز ام األصلي واالعتر اف بالتز ام جديد .يتم إثبات الفر ق بين القيمة
الدفتر ية اللتز ام المالي األصلي والمبلغ المدفو ع في الر بح أو الخسارة.
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يقوم البنك بتسجيل المخصصات للخسائر� االئتمانية المتوقعة لجميع القر وض وموجودات الدين المالية غير� المحتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل األر باح والخسائر  ،معاً مع التز امات القر وض وعقود الضمان المالية ،والمشار� اليها «األدوات المالية» .أدوات حقوق الملكية ال تخضع الختبار� 
التدني بموجب المعيار� الدولي للتقار ير� المالية ر قم (.)9

يستند مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة على الخسائر� االئتمانية المتوقع حدوثها على مدى عمر� األصل ،وفي حال لم يكن هناك تغير� ملموس
على مخاطر� االئتمان من تار يخ اإلنشاء ،وفي هذه الحالة ،يستند المخصص على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهر اً .
إن الخسارة االئتمانية المتوقعة المرجحة باحتمالية التعثر� للتعرض االئتماني خالل  12شهر� هي جزء من الخسائر� االئتمانية المتوقعة على مدة
حياة األصل الناتجة عن احداث فشل باألدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل  12شهر� من تار يخ التقر ير.
يتم احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة للك من الخسارة االئتمانية المتوقعة لاكمل عمر� التعرض االئتماني والخسائر� االئتمانية المتوقعة
باحتمالية التعثر� للتعرض االئتماني خالل  12شهر اً إما على أساس فر دي أو على أساس تجميعي بناء على طبيعة األدوات المالية للمحفظة.

قام البنك بوضع سياسة إلجر اء تقييم ،بشلك دور ي ،فيما إذ اكنت مخاطر� االئتمان لألداة المالية قد ز ادت بشلك ملموس من تار يخ االعتر اف
األولي ،من خالل األخذ بعين االعتبار� التغير� في مخاطر� التعثر� على مدى العمر� المتبقي لألدوات المالية.
بناء على ما ذكر� أعاله ،يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ،كما هو موضح أدناه:
ً
المرحلة األولى:

بناء على الخسائر� االئتمانية المتوقعة
عند االعتر اف األولي للموجودات المالية للمرة األولى ،يقوم البنك بتسجيل مخصص ً
باحتمالية التعثر� للتعرض االئتماني خالل  12شهر .تشمل المرحلة األولى أيضاً الموجودات المالية التي تم إعادة تصنيفها
من المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة:

القر وض التي ينطبق عليها مفهوم التدني (التعثر( ،يقوم البنك باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لاكمل عمر� التعرض االئتماني.

المرحلة الثانية:

عند حدوث ز يادة مؤثرة في مخاطر� االئتمان من تار يخ االعتر اف األولي ،يقوم البنك بتسجيل مخصص الخسارة االئتمانية
المتوقعة لاكمل عمر� التعرض االئتماني .تتضمن المرحلة الثانية أيضاً الموجودات المالية التي شهدت تحسن بمخاطر� 
االئتمان والتي تم إعادة تصنيفها من المرحلة الثالثة.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر� للبنك توقعات معقولة الستر داد اما اكمل المبلغ القائم ،أو جزء منه ،يتم تخفيض القيمة الدفتر ية
للموجودات المالية .ويعتبر� بمثابة الغاء (جز ئي) للموجودات المالية.
 2.8.4.2احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة

بناء على المتوسط المرجح لعدة سينار يوهات لقياس العجز� النقدي المتوقع ،مخصومة بسعر� 
يقوم البنك باحتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة ً
تقر يبي أسعار� الفائدة الفعالة .إن العجز� النقدي هو الفر ق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك وفقاً للعقد والتدفقات النقدية المتوقع تحصيلها.
يتم توضيح آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر� الر ئيسية على النحو التالي:
◄ احتمالية التعثر

احتمالية التعثر� هي تقدير� الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين .التعثر� من الممكن ان يحدث في فترة
محددة خالل فترة التقييم.

◄ نسبة الخسارة
بافتر اض التعثر

نسبة الخسارة بافتر اض التعثر� هي تقدير� للخسارة الناشئة في الحالة التي يحدث فيها التعثر� في وقت معين .وهي تمثل
الفر ق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والمبلغ الذي يتوقع المقرض تحصيله من وجود ضمانات حقيقية .عادة
ما يتم التعبير� عنها كنسبة مئوية من التعرض االئتماني عند التعثر.

◄ التعرض االئتماني إن التعرض االئتماني عند التعثر� هو تقدير� المبلغ القائم الخاضع للتعثر� في تار يخ مستقبلي ،مع األخذ بعين االعتبار� 
التغير ات المتوقعة على المبلغ القائم بعد تار يخ التقر ير  ،بما في ذلك دفعات سداد أصل الدين والفائدة ،سواء اكن مجدول
عند التعثر
ضمن عقد ،السحوبات المتوقعة من التسهيالت الملتزم بها ،والفائدة المستحقة تأخير� الدفعات المستحقة.

عند تقدير� الخسائر� االئتمانية المتوقعة ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار� ثالثة سينار يوهات (السينار يو العادي ،السينار يو األفضل ،والسينار يو األسوء).
وير تبط لك منها باوز ان مختلفة من احتمالية التعثر  ،التعرض االئتماني عند التعثر  ،ونسبة الخسارة بافتر اض التعثر.
يشتمل تقييم السينار يوهات المتعددة أيضاً على كيفية استر داد القر وض المتعثرة ،بما في ذلك احتمالية معالجة القر وض المتعثرة وقيمة
الضمانات أو المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات.

باستثناء بطاقات االئتمان والقر وض المتجددة اآلخر ى ،فإن الحد األقصى للفترة التي يتم فيها تحديد خسائر� االئتمان هي العمر� التعاقدي
لألدوات المالية ما لم يكن لدى البنك الحق القانوني في شر ائها مسبقاً .

يتم احتساب خسائر� التدني في القيمة واإلفصاح عنها بشلك منفصل عن األر باح والخسائر� الناتجة من تعديل اجمالي القيمة الدفتر ية للموجودات المالية.
 QNBالتقر ير� السنوي 65 — 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
 4.2أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8.4.2انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
 2.8.4.2احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة (تتمة)
آليات احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي:
◄ المرحلة األولى:

يتم احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة باحتمالية التعثر� للتعرض االئتماني خالل  12شهر� كجزء من الخسائر� االئتمانية
المتوقعة على مدة حياة األصل ،وبالتالي يقوم البنك باحتساب المخصص من احتمالية حدوث تعثر� لألدوات المالية خالل
 12شهر اً بعد تار يخ التقر ير .يتم تطبيق هذه االحتماالت االفتر اضية المتوقعة لمدة  12شهر اً على مبلغ التعرض االئتماني
عند التعثر� مضر وبة بنسبة الخسارة بافتر اض التعثر� مخصومة بسعر� الفائدة الفعلي .ويتم إجر اء هذا االحتساب للك من
السينار يوهات الثالثة ،كما هو موضح أعاله.

◄ المرحلة الثالثة:

بالنسبة للموجودات المالية التي ينطبق عليها مفهوم التدني (التعثر) ،يقوم البنك باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة
لاكمل عمر� التعرض االئتماني .وتتماثل آلية احتساب المخصص بالطر يقة المتبعة بالمرحلة الثانية ،ويتم تحديد احتمالية
التعثر� نسبة  %100ونسبة خسارة بافتر اض التعثر� أكبر� من تلك المطبقة في المرحلتين األولى والثانية في معظم األحيان.

◄ المرحلة الثانية:

عند حدوث ز يادة مؤثرة بالمخاطر� االئتمانية من تار يخ االعتر اف األولي ،يقوم البنك باحتساب مخصص للخسارة االئتمانية
المتوقعة لاكمل عمر� التعرض االئتماني ،وتتماثل آلية احتساب المخصص بنفس الطر يقة الموضحة أعاله ،بما في ذلك
استخدام السينار يوهات المختلفة ،ولكن يتم استخدام احتمالية التعثر� والتعرض االئتماني عند التعثر� لاكمل عمر� األداة
المالية ،ويتم خصم مبلغ العجز� النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي.

◄ التز امات
القر وض
واالعتمادات

عند تقدير� الخسائر� االئتمانية المتوقعة لاكمل عمر� التعرض االئتماني للمبالغ الغير� مستغلة من التز امات واعتمادات
القر وض ،يقوم البنك بتقدير� الجزء المتبقي والذي من المتوقع استغالله على مدى العمر� المتوقع .وتحتسب الخسائر� 
ً
اكمال حسب المتوسط
بناء على القيمة الحالية للعجز� النقدي كما لو تم استغالل مبلغ القرض
االئتمانية المتوقعة بعد ذلك ً
المرجح للثالثة سينار يوهات المستخدمة في االحتساب ،مخصومة بسعر� الفائدة الفعلي .بالنسبة لبطاقات االئتمان
والتسهيالت المتجددة والتي تشمل القر وض والمبالغ غير� المستغلة ،يتم احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة وعرضهم مع
القر وض .بالنسبة اللتز امات القر وض واالعتمادات ،يتم تسجيل الخسائر� االئتمانية المتوقعة ضمن المخصصات.

 3.8.4.2أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن الخسائر� االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر� ال تخفض القيمة الدفتر ية للموجودات
المالية في بيان المر كز� المالي ،والذي تظهر� بالقيمة العادلةً .
بدال من ذلك ،يتم االعتر اف بمبلغ مساوي للمخصص الذي يمكن ان ينشأ في حال
تم قياس الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة في الدخل الشامل اآلخر  ،ويظهر� كمبلغ تدني متر اكم مع تلكفة مقابلة للر بح أو الخسارة .يتم إعادة
تدوير� الخسائر� المتر اكمة المعتر ف بها في الدخل الشامل اآلخر� إلى الر بح والخسارة عند استبعاد الموجودات.
 4.8.4.2بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية المتجددة

تتضمن منتجات البنك عدد من البطاقات والتسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفر اد والشر اكت ،والتي يحق للبنك فيها إلغاء و /أو تخفيض التسهيالت
بإشعار� يوم واحد .ال يحد البنك من الخسائر� االئتمانية المتعرض لها لفترة األشعار� التعاقدي ،ولكنها تحسب ً
بدال من تللك الخسائر� االئتمانية
المتوقعة على مدى فترة تعكس توقعات البنك بسلوك العميل ،واحتمال تخلفه عن السداد و إجر اءات تخفيف المخاطر� المستقبلية للبنك ،والتي
يمكن تشمل الحد من أو إلغاء التسهيالت.

إن التقييم المستمر� حول وجود ز يادة مؤثرة في المخاطر� االئتمانية للتسهيالت االئتمانية المتجددة تشبه التقييمات المطبقة على القر وض
اآلخر ى .يعتمد هذا على التحوالت في درجة االئتمان الداخلية للعميل.

ان سعر� الفائدة المستخدم لخصم الخسائر� االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان هو سعر� الفائدة الفعال.
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في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،يعتمد البنك على مجموعة من المعلومات المستقبلية المستخدمة كمدخالت ،وعلى سبيل المثال
ال الحصر:
 الز يادة في الناتج اإلجمالي المحلي -معدالت البطالة

 -معدالت الفائدة للبنك المر كز ي

ان المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة قد ال تشتمل على اكفة خصائص السوق كما في تار يخ البيانات
المالية .نتيجة لذلك ،يتم اجر اء تعديالت نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة في حال وجود اختالفات كبيرة.
 9.4.2تقييم الضمانات

يقوم البنك لغايات التخفيض من مخاطر� االئتمان باستخدام الضمانات ،حيثما أمكن وهناك عدة أشاكل للضمانات ،مثل الضمانات النقدية واألور اق
المالية وخطابات االعتماد والعقار ات والمبالغ المستحقة القبض والمخز ون وغير ها من الموجودات غير� المالية واتفاقيات التحسينات االئتمانية.

ال يتم تسجيل الضمانات ،ما لم يتم استر دادها ،في بيان المر كز� المالي للبنك .ولكن تؤثر� القيمة العادلة للضمانات على احتساب الخسائر� االئتمانية
المتوقعة للبنك .يتم تقييمها بشلك عام ،كحد أدنى ،عند االعتر اف األولي ويتم إعادة تقييمها بشلك دور ي .ومع ذلك ،بعض الضمانات ،على سبيل
المثال اكلنقد أو األور اق المالية يتم تقييمها بشلك يومي.
إلى اقصى حد ممكن ،يستخدم البنك بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان .ويتم تقدير� قيمة الموجودات المالية
بناء على البيانات المقدمة
األخر ى التي ليس لديها سوق نشط باستخدام نماذج األعمال .يتم تقييم الضمانات غير� المالية ،مثل الضمان العقار يً ،
من أطر اف خارجية مثل خبر اء التقييم العقار ي والبيانات المالية المدققة ومصادر� أخر ى مستقلة.
 10.4.2الضمانات التي آلت ملكيتها للمصر ف

تتمثل سياسة البنك في تحديد ما إذا اكن من األفضل استخدام األصل المستر د في نشاط البنك أو بيعه .يتم تحويل الموجودات المقر ر� 
استخدامها في نشاط البنك الى فئة الموجودات الثابتة ويتم االعتر اف بها بالقيمة المستر دة أو صافي القيمة الدفتر ية ،ايهما أقل .بالنسبة للضمانات
المقر ر� بيعها كخيار� أفضل يتم تحويلها الى فئة الموجودات المحتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة بالنسبة للموجودات المالية ،وبالقيمة العادلة ناقصاً
تلكفة البيع للموجودات غير� المالية في تار يخ االستحقاق حسب سياسة البنك.
يتم إرجاع أي أموال فائضة من بيع الضمانات إلى العمالء  /المقترضين .نتيجة لذلك ،ال يتم تسجيل العقار ات السكنية للضمانات المستر دة في بيان
المر كز� المالي.
 11.4.2إعدام الدين

يتم اعدام الموجودات المالية إما بشلك جز ئي أو لكي فقط عند توقف البنك عن االستر داد.

في حال اكن المبلغ المعدوم أكبر� من مخصص الخسائر� المتر اكمة ،يتم معالجة الفر ق إكضافة إلى المخصص التي يتم تطبيقها مقابل إجمالي
القيمة الدفتر ية .يتم تسجيل المبالغ المستر دة الالحقة الى مصر وف الخسائر� االئتمانية.
 12.4.2القر وض المعدلة

يقوم البنك أحياناً بإجر اء بعض التناز الت أو التعديالت على الشر وط األصلية للقر وض اكستجابة لطلب المقترض نتيجة الصعوبات المالية ً
بدال
من استر داد او تحصيل الضمانات ،يقوم البنك بتعديل شر وط القرض نتيجة لظهور� أو وجود صعوبات مالية للمقترض .قد تشمل الشر وط تمديد
دفعات السداد أو االتفاق على شر وط قر وض جديدة (جدولة أو إعادة هيلكة) .تتضمن سياسة البنك في مر اقبة القر وض المعاد التفاوض على
شر وطها من أجل المساعدة على ضمان استمر ار� تحصيل الدفعات المستقبلية .إن قر ار� البنك بتعديل التصنيف بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة
يتم على أساس لك حالة على حدة ،إذا حددت هذه اإلجر اءات خسارة فيما يتعلق بالقرض ،يتم اإلفصاح عنها و إدار تها كقر وض مجدولة ضمن
المرحلة الثالثة حتى يتم تحصيلها أو إلغائها.

عند إعادة هيلكة القر وض أو تعديل بنودها دون ان يتم الغائها ،يعيد البنك تقييم ما إذا اكن هناك ز يادة مؤثرة في مخاطر� االئتمان .ويقوم البنك
بإعادة النظر� في تصنيفها.
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من أجل إظهار� كيفية الحصول على القيم العادلة ،تصنف األدوات المالية على أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الموضح أدناه:

 -المستوى ( :)1المعطيات المستخدمة في التقييم هي أسعار� السوق المدرجة (غير� المعدلة) في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.

 المستوى ( :)2المعطيات المستخدمة في التقييم هي مستمدة بشلك مباشر� أو غير� مباشر� من سوق ملحوظ .تتضمن هذه المعطيات عادةأسعار� السوق المدرجة في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مالية مشابهة.
 -المستوى ( :)3يتضمن معطيات لها تأثير� جوهر ي على قياس القيمة العادلة ولكنها غير� ملحوظة.

يقوم البنك بشلك دور ي بمر اجعة أساليب التقييم بما في ذلك المنهجيات المعتمدة والمعايرة النموذجية.

يقوم البنك بتقييم المستويات المعتمدة في لك فترة مالية على أساس لك أداة على حدة ،وتحدد فيما إذا اكن هناك اية تحويالت بين مستويات
التسلسل الهر مي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية لك فترة مالية.

 14.4.2النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،ويتضمن النقد واألرصدة لدى البنك المر كز ي
واألرصدة لدى المصار ف ،وتطر ح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر� من تار يخ التملك األصلي.
 15.4.2الموجودات الثابتة

يتم إثبات الموجودات الثابتة باللكفة بعد خصم االستهالك المتر اكم وأي انخفاض في القيمة .يتم تغيير� طر يقة استهالك الموجودات الثابتة وعمر ها
الزمني عند تغير� نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغيير ات على أنها تغيير ات في التقدير� المحاسبي.
يتم احتساب االستهالك بطر يقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمر ها اإلنتاجي ،ال يتم استهالك
األر اضي .فيما يلي األعمار� اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة:
-

-

مباني

 50سنة

أجهزة كمبيوتر
�

 5سنوات

-

معدات

 5إلى  34سنة

-

سيار ات

-

-

مفر وشات

تحسينات مباني

 6إلى  7سنوات
 5سنوات
 5سنوات

يتم إلغاء االعتر اف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده .أية أر باح أو خسائر� تنجم عن
استبعاد األصل تحتسب على أنها الفر ق بين عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد.
تسجل هذه األر باح أو الخسائر� في بيان الدخل ضمن بند إير ادات أو مصار يف أخر ى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها .ال يتم
استهالك المشار يع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.
 16.4.2الموجودات غير� الملموسة

يتم تسجيل الموجودات غير� الملموسة فقط عندما يمكن قياس تلكفتها بشلك موثوق ويكون من المرجح أن المنافع االقتصادية المستقبلية
المتوقعة منها سوف تتدفق إلى البنك.

في حال شر ائها ،فإنه يتم تسجيل الموجودات غير� الملموسة بالتلكفة .إن تلكفة الموجودات غير� الملموسة المقتناة في تجميع األعمال هي القيمة
العادلة كما في تار يخ الحيازة .وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفتر ية والتي هي عبارة عن التلكفة منز ًال منها أية مخصصات لإلطفاء وأية
مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.
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يتم تقدير� عمر� الموجودات غير� الملموسة الز مني لفترة محددة أو لفترة غير� محددة .ويتم إطفاء الموجودات غير� الملموسة التي لها عمر� زمني
محدد خالل هذا العمر .كذلك تتم مر اجعة تقدير� العمر� الز مني وطر ق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية لك سنة ويتم إجر اء أية تعديالت على
الفتر ات الالحقة .يجب تغيير� طر يقة إطفاء األصل غير� الملموس وعمره الز مني عند تغير� نمط إطفاء المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه
لكما اكن ذلك ضر ور يا وتعالج هذه التغيير ات على أنها تغيير ات في التقدير� المحاسبي ،كما تعالج مصار يف إطفاء الموجودات غير� الملموسة ذات
العمر� المحدد في بيان الدخل مع العناصر� المشابهة لها من حيث الطبيعة.
يتم احتساب اإلطفاء بطر يقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمر ها اإلنتاجي .فيما يلي األعمار� 
اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير� الملموسة:
-

أنظمة الحاسوب والبر امج         

 1إلى  5سنوات

 17.4.2عقود اإليجار

يقيم البنك عند بدء العقد ما إذا اكن هذا العقد عبارة عن عقد إيجار� أو يحتوي على إيجار .أي إذا اكن العقد يمنح الحق في التحكم في استخدام
ّ
األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض.
 -البنك كمستأجر

يطبق البنك طر يقة االعتر اف والقياس الفر دي لجميع عقود اإليجار  ،باستثناء عقود اإليجار� قصيرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القيمة.
يعتر ف البنك بالتز امات عقود اإليجار� لتسديد مدفوعات اإليجار  ،وحق استخدام األصول والذي يمثل الحق باستخدام األصول موضو ع العقد.
أ) حق استخدام األصول

يعتر ف البنك بحق استخدام األصول في تار يخ بدء عقد اإليجار� (أي التار يخ الذي يكون فيه األصل موضو ع العقد متوفر اً لالستخدام) .يتم قياس
حق استخدام األصول بالتلكفة ،مطر وحاً منها أي مجمع لالهتالك أو خسائر� انخفاض القيمة المتر اكمة ،ومعدلة بأي إعادة تقييم اللتز امات
اإليجار .تشتمل تلكفة حق استخدام األصول على مقدار� التز امات اإليجار� المعتر ف بها ،والتاكليف المباشرة األولية المتكبدة ،ومدفوعات اإليجار� 
التي دفعت عند أو قبل تار يخ البدء ،مطر وحاً منها أي حوافز� إيجار� مستلمة .يتم استهالك حق استخدام األصول على أساس القسط الثابت على
مدى فترة عقد اإليجار� أو العمر� اإلنتاجي المقدر� لألصول ،أيهما أقصر.
ويخضع حق استخدام األصول أيضا لخسائر� انخفاض القيمة.
ب) التز امات عقود اإليجار

في تار يخ بدء عقد اإليجار ،يعتر ف البنك بالتز امات عقود اإليجار� مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار� التي يجب على البنك دفعها على
مدى فترة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات عقود اإليجار� مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة غير� مضمونة) مطر وحاً منها أي حوافز� إيجار� 
مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار� المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر� أو معدل ،والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن
مدفوعات عقود اإليجار� أيضاً سعر� ممارسة خيار� الشر اء الذي من المؤكد إلى حد معقول أن يمارسه البنك ومدفوعات غر امات إنهاء العقد ،إذا اكنت
شر وط عقد اإليجار� تبين أن للبنك الخيار� بإنهاء العقد.
يتم إدر اج مدفوعات اإليجار� المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر� أو معدل كمصر وفات (إال في حال يتم اكنت تتعلق بإنتاج المخز ون) في الفترة
التي يحدث فيها الحدث أو الظر ف الذي يؤدي إلى الدفع.

عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  ،يستخدم البنك معدل االقتر اض المتز ايد في تار يخ بدء اإليجار� ألن سعر� الفائدة الضمني في عقد
اإليجار� ال يمكن تحديده بسهولة .بعد تار يخ البدء ،يز يد مبلغ التز امات عقود اإليجار� ليعكس تر اكم الفائدة وينخفض عند القيام بمدفوعات اإليجار.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفتر ية اللتز امات عقود اإليجار� إذا اكن هناك تعديل أو تغيير� في مدة اإليجار� أو تغيير� في مدفوعات
اإليجار� (على سبيل المثال ،التغيير ات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير� في المؤشر� أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات اإليجار)
أو تغيير� في تقييم خيار� شر اء األصل موضو ع العقد.
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 البنك كمستأجر� (تتمة)ج) عقود اإليجار� قصيرة األجل وعقود اإليجار� المتعلقة بأصول منخفضة القيمة

يطبق البنك إعفاء االعتر اف بعقود اإليجار� قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار� قصيرة األجل لديه (عقود اإليجار� التي تبلغ مدتها  12شهر اً أو أقل من
تار يخ البدء وال تحتوي على خيار� شر اء) .كما تطبق أيضاً إعفاء االعتر اف بعقود اإليجار� المتعلقة بأصول منخفضة القيمة .يتم االعتر اف بمدفوعات
اإليجار� لإليجار ات قصيرة األجل وعقود اإليجار� المتعلقة بأصول منخفضة القيمة كمصر وف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
-

البنك كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار� التي ال ينقل فيها البنك بشلك جوهر ي جميع المخاطر� والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود تأجير� تشغيلي.
 18.4.2تدني قيمة الموجودات غير� المالية

يقوم البنك في تار يخ بيان المر كز� المالي بتقييم ما إذا اكن هناك مؤشر� على إماكنية تدني قيمة األصل .و إذا وجد أي مؤشر� من هذا النو ع ،يقوم
البنك بتقدير� المبلغ القابل لالستر داد لألصل .في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر� من القيمة القابلة لالستر داد يتم االعتر اف بتدني قيمة
األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالستر داد.

في تار يخ لك بيان مر كز� مالي ،يتم تقييم ما إذا اكنت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتر اف بها في السنوات السابقة ألصل ،عدا الشهرة،
لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت ،و إذا وجدت هذه الحالة ،يقوم البنك بتقييم المبلغ القابل لالستر داد لذلك األصل.
يجب عكس خسارة التدني المعتر ف بها ألصل فقط إذا اكن هناك تغير� في التقدير ات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالستر داد منذ
االعتر اف بآخر� خسارة في تدني القيمة ،و إذا اكنت الحالة كذلك ،تتم ز يادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالستر داد.ال يتم عكس خسائر� 
تدني قيمة الشهرة في فتر ات مستقبلية.
 19.4.2الكفاالت المالية

من خالل نشاطها االعتيادي يقوم البنك بمنح كفاالت مالية على شلك اعتمادات مستندية ،كفاالت ،وقبوالت ويتم االعتر اف األولي بالكفاالت
المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخر ى بما يعادل القسط المحصل .بعد االعتر اف األولي ،يتم قياس التز ام البنك بلك كفالة على حدة
من خالل المقار نة بالقسط المحصل مطر وحاً منه اإلطفاء المعتر ف به في بيان الدخل الشامل وأفضل تقدير� للمدفوعات لتسوية االلتز ام المالي
الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر� بينهما.
إن أية ز يادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتر اف بها ضمن بند «مخصص الخسائر� االئتمانية» في بيان الدخل الشامل .يتم
االعتر اف بالقسط المحصل في بيان الدخل ضمن بند «العموالت والرسوم الدائنة» من خالل إطفاء القسط المحصل باستخدام طر يقة القسط
الثابت على مدى فترة الكفالة.
 20.4.2المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التز ام حالي (قانوني أو متوقع) على البنك ناتج عن حدث سابق ،واللكفة الالزمة لتسوية هذا االلتز ام محتملة
ويمكن قياسها.
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 .2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
 4.2أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 21.4.2ضر يبة الدخل

• الضر يبة الحالية

يتم قياس االلتز امات (الموجودات) الضر يبية الجار ية للفتر ات الجار ية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه (استر داده من) السلطات الضر يبية
باستخدام معدالت الضر يبة (وقوانين الضر يبة) السار ية ً
فعال بتار يخ بيان المر كز� المالي.

• ضر يبة الدخل المؤجلة

تؤخذ الضر ائب المؤجلة بالاكمل على الفر وقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضر يبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة في البيانات
المالية بتار يخ بيان المر كز� المالي.

يتم مر اجعة القيمة المدرجة لموجودات الضر ائب المؤجلة بتار يخ لك بيان مر كز� مالي وتخفض إلى الحد الذي ال توجد فيه أر باح ضر يبية اكفية
للسماح باستعمال اكمل أو جزء من موجودات الضر ائب المؤجلة .يتم إعادة تقييم موجودات الضر ائب المؤجلة غير� المعتر ف بها بتار يخ لك بيان
مر كز� مالي ويتم االعتر اف بها إلى الحد الذي توجد فيه أر باح مستقبلية اكفية تسمح بتغطية موجودات الضر ائب المؤجلة.
يتم تحديد الضر ائب المؤجلة باستخدام نسب الضر يبة (أو القوانين الضر يبية) المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتار يخ بيان
المر كز� المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضر ائب المؤجلة المدينة أو عند استحقاق الضر ائب المؤجلة الدائنة.

تدر ج الضر ائب الحالية والمؤجلة كمصر وف ضر يبة دخل أو إير اد ضر يبي مؤجل في بيان الدخل باستثناء الضر يبة المتعلقة بقياس القيمة
العادلة للموجودات متوفرة للبيع ،فر وق العملة األجنبية وصافي الحر كة في تحوطات التدفقات النقدية التي تسجل في بيان الدخل الشامل.
يتم تصنيف هذه البنود المستثناة في وقت الحق من بيان الدخل الشامل إلى بيان الدخل مع ر بحها أو خسار تها الضر يبية المؤجلة.
 22.4.2توز يعات األر باح عن األسهم العادية

يتم االعتر اف بتوز يعات األر باح عن األسهم العادية اكلتز ام ويتم تنز يلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك .كما يتم
اإلفصاح عن توز يعات األر باح الموافق عليها بعد تار يخ بيان المر كز� المالي كحدث الحق.
 23.4.2التقاص

يتم إجر اء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية و إظهار� المبلغ الصافي في بيان المر كز� المالي إذا اكن هناك حق قانوني قائم وملزم
إلجر اء المقاصة بين المبالغ المسجلة ،وأن هناك نية لتسويتها على أساس صافي المبلغ لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في ذات الوقت.
 24.4.2حسابات خار ج بيان المر كز� المالي

تسجل االلتز امات التي من المحتمل أن تطر أ نتيجة لنشاطات البنك االعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خار ج بيان المر كز� 
المالي ،وتتضمن هذه الحسابات التز امات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندية .ال تحسم من البنود المدرجة تحت هذا الباب
التأمينات المقبوضة والعائدة لها.
 25.4.2محاسبة التحوط

يستخدم البنك المشتقات المالية إلدارة مخاطر� أسعار� الفائدة ،والعمالت األجنبية ،ومخاطر� االئتمان .من أجل إدارة مخاطر� معينة يقوم البنك
بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شر وط محددة.

عند بداية عملية التحوط ،يقوم البنك بتوثيق العالقة بين البند المتحوط له وأداة التحوط ،بما في ذلك طبيعة المخاطر ،وهدف واستر اتيجية إدارة
المخاطر� من استخدام التحوط ،والطر يقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعالية التحوط عند بداية عملية التحوط وخالل فترة سر يانها.
 26.4.2العائد على األسهم

يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الر بح أو الخسارة العائد لحاملي األسهم العادية بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل
السنة .يتم تحديد العائد المخفف للسهم بتسوية الر بح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية
القائمة بأثر� جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.
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 .3استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقدير ات واجتهادات تؤثر� في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية
وااللتز امات المحتمل أن تطر أ المفصح عنها .إن عدم التأكد المر تبط بهذه الفرضيات والتقدير ات قد ينتج عنه تعديالت جوهر ية في أرصدة
الموجودات والمطلوبات في الفتر ات المستقبلية.
إن الفرضيات الر ئيسية المتعلقة بالتقدير ات المستقبلية لألحداث غير� المؤكدة في تار يخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر� هامة من
الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهر ية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية خالل الفترة القادمة هي كما يلي:

 1.3مبدأ االستمرار ية

قامت إدارة البنك بتقدير� مدى قدرة البنك على االستمر ار� في العمل على أساس مبدأ االستمر ار ية .وعلى الر غم من حالة عدم االستقر ار� التي تمر� 
بها الجمهور ية العر بية السور ية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه الموار د الاكفية لتساعده على االستمر ار� 
ً
تثير� شكواك هامة حول
بالعمل في المدى المستقبلي المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على در اية بأية امور� جوهر ية من الممكن أن
بناء عليه ،فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمر ار ية.
قدرة البنك على االستمر ار� كمنشأة مستمرةً .

 2.3تحديد مدة عقود اإليجار� المتضمنة على خيارات التجديد واإلنهاء  -البنك كمستأجر

يحدد البنك مدة عقد اإليجار� على أنها المدة غير� القابلة لإللغاء لعقد اإليجار  ،باإلضافة إلى أية فتر ات يغطيها خيار� تمديد عقد اإليجار� إذا اكن من
المؤكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخيار  ،أو أية فتر ات يغطيها خيار� إنهاء عقد اإليجار ،إذا اكن من المؤكد بشلك معقول أنه لن تتم
ممارسة هذا الخيار.

لدى البنك عدة عقود إيجار� تشمل خيار ات التمديد واإلنهاء .يقوم البنك بتقدير� ما إذا اكن من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار� 
تجديد أو إنهاء عقد اإليجار .وبذلك فإن البنك يأخذ في عين االعتبار� جميع العوامل ذات الصلة التي تشلك حافز اً اقتصادياً لممارسة التجديد أو اإلنهاء.
بعد تار يخ البدء ،يعيد البنك تقييم مدة عقد اإليجار� إذا اكن هناك حدث كبير� أو تغيير� في الظر وف التي تقع تحت سيطر تها من الممكن أن يؤثر� على
قدر تها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار� التجديد أو اإلنهاء (على سبيل المثال ،بناء تحسينات جوهر ية أو تخصيصات كبيرة لألصل المؤجر).

 3.3األعمار� اإلنتاجية للموجودات الثابتة

تحدد اإلدارة األعمار� اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير� بعد األخذ في االعتبار� المدة المتوقع فيها
استخدام األصل وطبيعة التآلك والتقادم الفني والتجار ي.

تقوم اإلدارة ،على أساس سنوي ،بمر اجعة األعمار� اإلنتاجية للموجودات الثابتة .يتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة
بأن األعمار� اإلنتاجية تختلف عن التقدير ات السابقة.

 4.3القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر� الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التز ام في عملية منتظمة بين مشار كين في السوق بتار يخ قياس
األدوات المالية.

في حال عدم توفر� القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتار يخ بيان المر كز� المالي عن طر يق األسعار� المعلنة أو التداول النشط لبعض
األدوات والمشتقات المالية ،يتم تقدير� القيمة العادلة عبر� طر ق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير� حيث يتم الحصول على
المعلومات من مالحظة السوق .في حال تعذر� ذلك ،فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير� واالجتهاد.

 5.3مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية

يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة من إدارة البنك اصدار� أحاكم واجتهادات هامة لتقدير� مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية وأوقاتها ،باإلضافة الى تقدير� أي ز يادة جوهر ية في المخاطر� االئتمانية لألصول المالية بعد االعتر اف المبدئي بها ،باإلضافة الى األخذ
بعين االعتبار� معلومات القياس المستقبلية للخسائر� االئتمانية المتوقعة.
قام البنك بحساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقاً لمعايير� التقار ير� المالية الدولية ومقار نتها بتعليمات مصر ف سور ية المر كز ي.
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 5.3مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية (تتمة)
منهجية تطبيق معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم (( )9األدوات المالية) :المدخالت ،اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر� 
االئتمانية المتوقعة
ان المفاهيم الر ئيسية ذات األثر� الجوهر ي والتي تتطلب قدر� عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار� من قبل البنك عند تطبيق
المعيار� تتضمن ما يلي:
• تقييم الز يادة الجوهر ية في المخاطر� االئتمانية:

يتم تقييم الز يادة الجوهر ية في المخاطر� االئتمانية على أساس نسبي .يتم تقييم فيما إذا اكن هنالك ز يادة جوهر ية للمخاطر� االئتمانية منذ تار يخ
نشأتها ،حيث يقوم البنك بمقار نة مخاطر� التعثر� للعمر� المتوقع لألداة المالية في نهاية لك فترة مالية مع مخاطر� التعثر� عند نشوء األداة المالية
باستخدام المفاهيم الر ئيسية لعمليات إدارة المخاطر� المتوفرة لدى البنك.
وبناء على ثالثة
يتم تقييم الز يادة الجوهر ية للمخاطر� االئتمانية مرة واحدة لك ثالثة أشهر� وبشلك منفصل للك من التعرضات لمخاطر� االئتمان
ً
عوامل .إذا أشار� أحد هذه العوامل الى وجود ز يادة جوهر ية للمخاطر� االئتمانية فإنه يتم إعادة تصنيف األداة المالية من المرحلة  1الى المرحلة :2
بناء على التغير� في مخاطر� حدوث التعثر� لألداة المالية مقار نة مع تار يخ نشأتها.
 -1تم تحديد حدود لقياس الجوهر ية في المخاطر� االئتمانية ً

 -2إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغيير� في مر احل التصنيف أو اجر اء التعديالت بما يعكس وضع الز يادة الجوهر ية في
المخاطر� االئتمانية بشلك أفضل.

 -3يتضمن معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم (( )9األدوات المالية) افتر اضاً بوجود ز يادة جوهر ية في المخاطر� االئتمانية لألدوات المالية التي
تعثرت واستحقت ألكثر� من  30يوم.

يعتمد التغيير� بين المرحلة  2والمرحلة  3على ما إذا اكنت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية .ان طر يقة تحديد تعثر� األدوات المالية
وفقاً لمعيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم  9هي مشابهة لطر يقة تحديد حدوث التعثر� للموجودات المالية وفقاً لمعيار� المحاسبة الدولي ر قم 39
(األدوات المالية :االعتر اف والقياس).
• عوامل االقتصاد اللكي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر� من سينار يو:

يجب األخذ بعين االعتبار� المعلومات التار يخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقاً لمعلومات موثوقة عند قياس
الخسائر� االئتمانية المتوقعة للك مرحلة .إن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات جوهر ية.

احتمالية حدوث التعثر� وخسارة التعثر� المفترضة واألثر� عند التعثر� والمدخالت المستخدمة في المرحلة  1والمرحلة  2لمخصص تدني التسهيالت
االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير� في عوامل االقتصاد اللكي) والمر تبطة بشلك مباشر� بالمخاطر� االئتمانية المتعلقة
بالمحفظة.
يتم ر بط لك سينار يو من حاالت االقتصاد اللكي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد اللكي المتغيرة.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .3استخدام التقديرات (تتمة)
 5.3مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية (تتمة)
منهجية تطبيق معيار� التقار ير� المالية الدولي ر قم (( )9األدوات المالية) :المدخالت ،اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر� 
االئتمانية المتوقعة (تتمة)
• عوامل االقتصاد اللكي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر� من سينار يو (تتمة)
ان التقدير ات المستخدمة في حساب الخسائر� االئتمانية المتوقعة لمرحلة  1والمرحلة  2باستخدام السينار يوهات المرجحة المخصومة والتي
تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد اللكي لثالثة أعوام الحقة.

يعتمد السينار يو األساسي على تنبؤات االقتصاد اللكي (مثل :الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار� الفائدة  .)....ان تغير ات الصعود والهبوط
في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة .تشمل هذه السينار يوهات على تغير ات هبوط إضافية
بشلك سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير� والمتعلق باالحتمالية التار يخية واألوضاع الحالية .يتم تقييم السينار يوهات المرجحة لك ثالثة
أشهر .تطبق جميع السينار يوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر� االئتمانية المتوقعة.
• تعر يف التعثر:

ان تعر يف التعثر� المستخدم في قياس الخسائر� االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير� بين المر احل يتماشى ويتفق مع تعر يف التعثر� 
المستخدم من قبل إدارة المخاطر� االئتمانية الداخلية لدى البنك .التعثر� غير� معر ف من قبل المعيار ،وهناك افتر اض قابل للنقض بانه التوقف عن
الدفع لمدة  90يوم فأكثر.
• العمر� المتوقع:

عند قياس الخسائر� االئتمانية المتوقعة ،يقوم البنك باألخذ بعين االعتبار� اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبر ها البنك معرضة
لمخاطر� التدني .يتم األخذ بعين االعتبار� جميع التدفقات النقدية للعمر� المتوقع ،وبما فيها خيار ات الدفع المقدم ،وخيار ات التمديد .يتم قياس
بناء على الفترة المعرض بها البنك لمخاطر� االئتمان
العمر� المتوقع لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تار يخ سداد محدد ً
التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.

 6.3المخصصات والمطلوبات المحتملة األخر ى

يعمل البنك في بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن ،بحكم طبيعتها ،عنصر� عال من مخاطر� التقاضي متأصل في عملياتها .ونتيجة لذلك ،يكون البنك
طر ف في التقاضي والتحكيم ومختلف اإلجر اءات التي تنشأ في سياق األعمال االعتيادية للبنك.

عندما يمكن للبنك القيام بقياس موثوق لتدفق المنافع االقتصادية فيما يتعلق بقضية معينة ،ويعتبر� هذه التدفقات محتملة ،يسجل البنك
ً
محتمال ،ولكن ال يمكن إجر اء تقدير� موثوق له ،يتم اإلفصاح
مخصصات للقضية .عندما يعتبر� البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادية بعيد ،أو
عن وجود التز امات طار ئة.

ونظر اً لعدم التيقن والتقدير ات المتضمنة لتحديد احتمال وقو ع الخسائر� وقيمتها ،يأخذ البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك المشورة
القانونية ،والمرحلة التي وصلت إليها القضية واألدلة السابقة من حوادث مماثلة .يقوم البنك بتقدير ات هامة ليصل الستنتاج في هذا الخصوص.

 7.3الموجودات الضر يبية المؤجلة

يتم االعتر اف بالموجودات الضر يبية المؤجلة عن الخسائر� أو المصار يف غير� الخاضعة للضر يبة والمتوقع االستفادة منها عند تحقق الر بح
الضر يبي .يتطلب االعتر اف بالموجودات الضر يبية المـؤجلة تقدير ات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األر باح المستقبلية الخاضعة للضر يبة
باإلضافة إلى خطط الضر يبة المستقبلية.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .4نقد وأرصدة لدى مصرف سور ية المر كز ي
2021
نقد في الخز ينة

نقد في الفر و ع المغلقة نتيجة الظر وف الر اهنة (*)

ليرة سور ية
16,491,190,345

8,858,797,900

36,917,866,682

19,975,867,731

()36,381,263

()22,366,060

50,438,230

حسابات جار ية مع مصر ف سور ية المر كز ي

4,984,771,684

احتياطي ودائع (**)

ينز ل مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة

2020

ليرة سور ية

58,407,885,678

26,818,027

2,766,072,872

31,605,190,470

(*) يمثل الرصيد النقد الموجود في فر ع ادلب الذي تم ايقاف العمل فيه مؤقتاً نتيجة للظر وف االستثنائية التي تمر� بها الجمهور ية العر بية
السور ية ،وذلك بعد الحصول على موافقة مصر ف سور ية المر كز ي على إيقاف العمل فيه مؤقتاً لحين ز وال تلك الظر وف ليعود بعدها إلى
الخدمة ،وهو يتكون من أرصدة بالليرة السور ية بقيمة  2,653,040ليرة سور ية وأرصدة بالعمالت األجنبية مقومة بالليرة السور ية بمبلغ 47,785,190
ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل أرصدة بالليرة السور ية بقيمة  2,653,040ليرة سور ية وأرصدة بالعمالت األجنبية مقومة بالليرة
السور ية بمبلغ  24,164,987ليرة سور ية كما في  31اكنون األول .2020
بلغ المخصص المكون بتار يخ  31اكنون األول  2021مبلغ  50,438,230ليرة سور ية مقابل  26,818,027ليرة سور ية كما في  31اكنون األول 2020
(إيضاح .)19

ومن الجدير� بالذكر� أن اكفة ماكتب وفر و ع البنك مؤمن عليها بالاكمل ببوليصة تأمين تشتمل على تغطية النقد والموجودات األخر ى من اكفة أنواع
المخاطر� التي تفرضها الظر وف الحالية بسقف تأميني مقداره  2.5مليار� ليرة سور ية.

(**) وفقاً لقوانين وأنظمة المصار ف ،على البنك االحتفاظ باحتياطي إلز امي لدى مصر ف سور ية المر كز ي على شلك ودائع من دون فوائد ،وقد
بلغ رصيد االحتياطي لدى مصر ف سور ية المر كز ي كما في  31اكنون األول  2021مبلغ  4,984,771,684ليرة سور ية وهو يمثل نسبة  %5من متوسط
ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القر ار� الصادر� عن مجلس النقد والتسليف ر قم /7م.ن تار يخ  21اكنون الثاني  2020مقابل  2,766,072,872ليرة
سور ية كما في  31اكنون األول  .2020إن هذا االحتياطي إلز امي وال يتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية.
إن توز يع إجمالي األرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى
ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

41,902,638,366

41,902,638,366

المرحلة الثانية
ليرة سور ية

-

-

2021

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

-

المجمو ع

ليرة سور ية

41,902,638,366

41,902,638,366

2020

االجمالي

ليرة سور ية

22,741,940,603

22,741,940,603
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .4نقد وأرصدة لدى مصرف سور ية المر كز ي (تتمة)
إن الحر كة الحاصلة على إجمالي األرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي خالل السنة اكنت كما يلي:
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

كما في  1اكنون الثاني

22,741,940,603

-

-

22,741,940,603

األرصدة المسددة

()3,112,515,775

-

-

()3,112,515,775

41,902,638,366

-

ليرة سور ية

األرصدة الجديدة

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

11,612,314,769

10,660,898,769

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

2020

ليرة سور ية

11,612,314,769

10,660,898,769

41,902,638,366

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

كما في  1اكنون الثاني

6,739,217,010

-

-

6,739,217,010

األرصدة المسددة

()1,130,326,919

-

-

()1,130,326,919

22,741,940,603

-

ليرة سور ية

األرصدة الجديدة

تعديالت فر وقات أسعار� صر ف

رصيد نهاية السنة

8,424,674,653

8,708,375,859

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

8,424,674,653

8,708,375,859

22,741,940,603

إن الحر كة الحاصلة على مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

22,366,060

-

-

22,366,060

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

استر داد الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

()6,793,077

-

-

()6,793,077

رصيد نهاية السنة

36,381,263

-

-

36,381,263

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

20,808,280

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

4,475,747

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

7,128,934

رصيد نهاية السنة

22,366,060

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف
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10,761,379

-

ليرة سور ية

-

-

2020

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

20,808,280

المجمو ع

ليرة سور ية

4,475,747

-

-

7,128,934

-

-

22,366,060

-

-

10,761,379

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .5أرصدة لدى المصارف
مصارف محلية

ليرة سور ية

2021

251,071,780

حسابات جار ية وتحت الطلب

ودائع استحقاقها االصلي خالل فترة ثالثة أشهر� أوأقل
ينز ل :مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة

2020

ودائع استحقاقها االصلي خالل فترة ثالثة أشهر� أوأقل
ينز ل :مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة

ليرة سور ية

2,987,701,140

3,238,772,920

13,930,198,283

16,019,408,000

29,949,606,283

14,045,268,000

19,007,029,281

33,052,297,281

416,480,697

1,517,034,275

1,933,514,972

()32,441

()57,899,321

()136,002,063

حسابات جار ية وتحت الطلب

مصارف خارجية

المجمو ع

ليرة سور ية

()79,859

6,889,936,233

480,288,000

7,248,550,050

1,997,289,834

()57,866,880

()136,081,922

7,370,224,233

9,245,839,884

بلغت األرصدة لدى المصار ف التي ال تتقاضى فوائد كما في  31اكنون األول  2021مبلغ  3,238,772,920ليرة سور ية مقابل   1,933,514,972ليرة
سور ية كما في  31اكنون األول .2020
إن توز يع إجمالي األرصدة لدى المصار ف حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى
ليرة سور ية

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة

19,244,089,703

13,944,289,500

33,188,379,203

المرحلة الثانية
ليرة سور ية

-

-

-

2021

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

-

-

المجمو ع

ليرة سور ية

19,244,089,703

13,944,289,500

33,188,379,203

2020

االجمالي

ليرة سور ية

8,953,913,546
349,825,659

9,303,739,205
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .5أرصدة لدى المصارف (تتمة)
إن الحر كة الحاصلة على األرصدة لدى المصار ف خالل السنة اكنت كما يلي:

2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

كما في  1اكنون الثاني

9,303,739,205

-

-

9,303,739,205

األرصدة المسددة

()681,018,016

-

-

()681,018,016

ليرة سور ية

األرصدة الجديدة

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

15,566,378,788

8,999,279,226

ليرة سور ية

-

-

33,188,379,203

-

ليرة سور ية

-

-

-

2020

ليرة سور ية

15,566,378,788

8,999,279,226

33,188,379,203

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

كما في  1اكنون الثاني

6,663,086,915

-

-

6,663,086,915

األرصدة المسددة

()421,464,838

-

-

()421,464,838

ليرة سور ية

األرصدة الجديدة

تعديالت فر وقات أسعار� صر ف

رصيد نهاية السنة

2,862,458,103

199,659,025

9,303,739,205

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

2,862,458,103

199,659,025

9,303,739,205

إن الحر كة الحاصلة على مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى المصار ف هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

57,899,321

-

-

57,899,321

63,918,291

-

-

63,918,291

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

ليرة سور ية

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

14,264,310

رصيد نهاية السنة

136,081,922

-

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

2020

136,081,922

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

12,790,136

-

-

12,790,136

38,730,138

-

-

38,730,138

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

57,899,321
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-

14,264,310

المرحلة الثالثة

6,379,047

فر وقات أسعار� الصر ف

-

ليرة سور ية

ليرة سور ية

المجمو ع

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

6,379,047

57,899,321

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .6إيداعات لدى المصارف
مصارف خارجية

مصارف محلية
ليرة سور ية

2021

ليرة سور ية

المجمو ع

ليرة سور ية

إيداعات (ودائع استحقاقها األصلي أكثر� من ثالثة أشهر)

2,500,000,000

360,192,800,000

362,692,800,000

المجمو ع

2,499,830,635

360,119,041,755

362,618,872,390

إيداعات (ودائع استحقاقها األصلي أكثر� من ثالثة أشهر)

-

166,208,224,000

166,208,224,000

المجمو ع

-

166,174,411,526

166,174,411,526

ينز ل :مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة

()169,365

2020

ينز ل :مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة

()73,758,245

()33,812,474

-

()73,927,610

()33,812,474

إن توز يع إجمالي اإليداعات لدى المصار ف حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

362,692,800,000

-

-

362,692,800,000

166,208,224,000

ليرة سور ية

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

2021

362,692,800,000

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

-

إن الحر كة الحاصلة على أرصدة اإليداعات لدى المصار ف خالل السنة اكنت كما يلي:

األرصدة الجديدة

األرصدة المسددة

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

االجمالي

362,692,800,000

2021

166,208,224,000

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

166,208,224,000

-

-

166,208,224,000

-

-

-

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

2020

30,003,030,000

-

166,481,546,000

ليرة سور ية

-

-

362,692,800,000

-

ليرة سور ية

-

-

-

2020

ليرة سور ية

30,003,030,000

166,481,546,000

362,692,800,000

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

كما في  1اكنون الثاني

50,532,400,000

-

-

50,532,400,000

األرصدة المسددة

()1,026,552,434

-

-

()1,026,552,434

ليرة سور ية

األرصدة الجديدة

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

9,408,719,000

107,293,657,434

166,208,224,000

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

9,408,719,000

107,293,657,434

166,208,224,000
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .6إيداعات لدى المصارف (تتمة)
إن الحر كة الحاصلة على مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة لاليداعات لدى المصار ف كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

33,812,474

-

-

33,812,474

33,812,479

-

-

33,812,479

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

ليرة سور ية

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

6,302,657

رصيد نهاية السنة

73,927,610

-

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

-

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

7,268,818

-

-

7,268,818

-

-

13,670,712

ليرة سور ية

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

12,872,944

رصيد نهاية السنة

33,812,474

-

7

6,302,657

-

-

فر وقات أسعار� الصر ف

ليرة سور ية

13,670,712

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

2020

ليرة سور ية

-

قر وض وسلف

سندات محسومة (*)
دائن صدفة مدين

الشراكت الصغيرة والمتوسطة
قر وض وسلف

سندات محسومة (*)
دائن صدفة مدين

ليرة سور ية

12,872,944

33,812,474

-

2021

ليرة سور ية

الشراكت الكبر ى

ليرة سور ية

73,927,610

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

2020

ليرة سور ية

22,351,505,649

15,052,850,128

4,344,498

4,255,207

412,289,198

381,521,564

22,768,139,345

15,438,626,899

15,964,808,560

3,805,067,001

14,554,880

4,888,038

-

4,050,705

15,984,251,478

3,809,117,706

1,570,592,945

129,900,115

1,571,000,740

130,194,711

3,750,524,826

1,974,718,578

المجمو ع

44,073,916,389

21,352,657,894

مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة

()5,529,719,601

()3,145,535,703

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

26,493,555,347

األفراد

قر وض وسلف

دائن صدفة مدين
القر وض العقار ية

قر وض عقار ية

ينز ل:

فوائد معلقة (محفوظة)
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407,795

3,750,524,826

()12,050,641,441

294,596

1,974,718,578

()5,659,721,641
12,547,400,550

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
(*) الرصيد صافي بعد تنز يل الفوائد المقبوضة مقدماً البالغة  2,368,731ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل  5,692,516ليرة سور ية
كما في  31اكنون األول .2020

بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير� العاملة (المرحلة الثالثة)  17,499,353,398ليرة سور ية ،أي ما نسبته  %39.70من رصيد إجمالي التسهيالت
اإلئتمانية المباشرة كما في  31اكنون األول  ،2021في حين بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير� العاملة (المرحلة الثالثة)  8,700,392,991ليرة
سور ية ،أي ما نسبته  %40.75كما في  31اكنون األول .2020

بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير� العاملة (المرحلة الثالثة) بعد تنز يل الفوائد المعلقة  5,448,711,957ليرة سور ية ،أي ما نسبته %17.01
من رصيد إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنز يل الفوائد المعلقة كما في  31اكنون األول  ،2021في حين بلغت التسهيالت اإلئتمانية
المباشرة غير� العاملة (المرحلة الثالثة) بعد تنز يل الفوائد المعلقة  3,040,671,350ليرة سور ية ،أي ما نسبته  %19.38من رصيد إجمالي التسهيالت
اإلئتمانية المباشرة بعد تنز يل الفوائد المعلقة كما في  31اكنون األول .2020

بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير� المباشرة غير� العاملة (المرحلة الثالثة)  19,500,000ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021و  31اكنون األول .2020
يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

11,382,751,435

1,269,513,468

8,700,392,991

21,352,657,894

()12,176,161,745

()995,823,831

()27,148,217

()13,199,133,793

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

26,574,056,076

444,965,754

-

ليرة سور ية

520,227,588

()444,965,754

-

ليرة سور ية

1,744,264,888

-

-

ليرة سور ية

28,838,548,552

-

-

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج
بيان المر كز� المالي

-

-

-

-

-

-

()40,286

()40,286

رصيد نهاية السنة

26,225,611,520

348,951,471

17,499,353,398

44,073,916,389

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

3,761,845,152

17,994,741,164

()27,741,914,551

()339,377,604

()72,574,185

()28,153,866,340

()701,893,351

701,893,351

-

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج  
بيان المر كز� المالي

-

-

-

()161,931

-

()2,022,714

()2,184,645

رصيد نهاية السنة

11,382,751,435

1,269,513,468

8,700,392,991

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

13,572,575,106

26,254,146,162

-

-

-

ليرة سور ية

660,320,906

246,676,815

-

-

7,081,884,022

2020

ليرة سور ية

856,301,992

-

4,156,842,746

7,081,884,022

ليرة سور ية
27,357,124,969

-

4,156,842,746

21,352,657,894
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة:
فيما يلي تفاصيل حر كة مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

113,012,834

58,123,839

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

-

المحول إلى المرحلة 1

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

4,338,316
-

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

-

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

استر داد الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة للسنة ()18,402,085

رصيد نهاية السنة

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

-

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

المرحلة الثالثة

المجمو ع

2,974,399,030

3,145,535,703

-

-

ليرة سور ية

()4,338,316

-

-

-

-

()40,286

()49,636,172

98,949,065

4,149,351

5,426,621,185

-

2,433,673,596

2020

-

()40,286

()49,449,412

2,433,673,596

5,529,719,601

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

29,679,039

17,807,566

1,409,408,540

1,456,895,145

()14,260,063

14,260,063

-

-

-

-

()161,931

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

()2,022,714

صافي الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة للسنة

97,755,789

26,056,210

رصيد نهاية السنة

113,012,834

58,123,839

2,974,399,030

-

-

ليرة سور ية

-

-

()21,780,969

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

ليرة سور ية

-

18,588,845

ليرة سور ية

المحول إلى المرحلة 1

ليرة سور ية

2021

1,588,794,173

()2,184,645

102,031,030

1,588,794,173

3,145,535,703

الفوائد المعلقة:

تتلخص حر كة الفوائد المعلقة فيما يلي:

الرصيد في  1اكنون الثاني

يضاف :فوائد معلقة مستحقة

يطر ح :فوائد محولة لإلير ادات

2021

ليرة سور ية
5,659,721,641

2,241,982,756

()338,334

()1,195,191

1,744,264,888

يطر ح :فوائد معلقة تم شطبها

-

الرصيد في  31اكنون األول

12,050,641,441

تأثير� تغيير� أسعار� الصر ف
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2020

ليرة سور ية

4,646,993,246

852,072,548
()154,589

2,567,016,117

5,659,721,641

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
الشراكت الكبر ى:

إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة للشر اكت الكبر ى حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

2,899,300,088

-

-

2,899,300,088

2,388,330,978

ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة
متعثر /غير� عاملة

2021

2020

1,132,516,387

ليرة سور ية
-

ليرة سور ية
-

1,132,516,387

1,190,993,968

146,577,303

-

5,222,810,443

146,577,303

17,398,751,599

-

-

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات مر تفعة الجودة اإلئتمانية بين .%5.10 - %3.24

االجمالي

17,398,751,599

3,053,720,003

1,388,484,359

1,337,571,271

8,608,091,559

17,398,751,599

15,438,626,899

22,768,139,345

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات متوسطة الجودة اإلئتمانية بين .%8.36 - %6.76

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات منخفضة الجودة اإلئتمانية بين .%12.99 - %9.93
إن احتمالية التعثر� للتعرضات المتعثرة /غير� العاملة هي .%100

يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشر اكت الكبر ى خالل السنة:
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

أرصدة معاد تصنيفها من شر اكت كبر ى  
إلى شر اكت صغيرة ومتوسطة (*)

6,057,433,842

773,101,498

8,608,091,559

15,438,626,899

()2,117,400,136

-

التسهيالت المسددة خالل السنة

()4,457,167,509

()760,901,539

()26,500,000

-

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني (*)

التسهيالت الجديدة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

5,506,859,755

233,084,491

ليرة سور ية

367,461,835

()233,084,491

ليرة سور ية

-

1,735,464,771

-

-

-

-

5,222,810,443

146,577,303

17,398,751,599

-

()2,117,400,136

7,609,786,361

-

-

ليرة سور ية

7,081,695,269

()5,244,569,048

-

-

7,081,695,269

22,768,139,345
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
الشراكت الكبر ى (تتمة):

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

8,380,789,387

538,380,633

3,676,437,799

12,595,607,819

()14,927,605,098

()47,735,480

()72,184,447

()15,047,525,025

()282,456,345

282,456,345

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

2020

المرحلة الثالثة

المجمو ع

12,886,705,898

-

-

ليرة سور ية
-

-

-

ليرة سور ية

848,208,697

-

-

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج
بيان المر كز� المالي

-

-

()647,777

رصيد نهاية السنة

6,057,433,842

773,101,498

8,608,091,559

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

-

4,156,277,287

ليرة سور ية
13,734,914,595

-

-

-

()647,777

4,156,277,287

15,438,626,899

فيما يلي تفاصيل حر كة مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشر اكت الكبر ى:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

81,095,497

53,212,270

2,926,871,259

3,061,179,026

()20,125,582

-

-

()20,125,582

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

أرصدة معاد تصنيفها من شر اكت كبر ى   
إلى شر اكت صغيرة ومتوسطة (*)

()2,659,558

-

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

-

-

-

-

-

-

-

-

فر وقات أسعار� الصر ف

-

-

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

2,659,558

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

-

المحول إلى المرحلة 1

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

استر داد الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة ()10,436,825

رصيد نهاية السنة
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53,192,648

-

()47,749,699

18,620,823

2,803,013

5,379,165,678

-

2,433,673,596

-

-

()39,565,701

2,433,673,596

5,435,161,339

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
الشراكت الكبر ى (تتمة):
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

20,174,764

17,020,305

1,361,421,375

1,398,616,444

()9,944,768

9,944,768

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

-

المحول إلى المرحلة 2

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

2020

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

-

-

-

-

-

-

()647,777

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

70,865,501

26,247,197

رصيد نهاية السنة

81,095,497

53,212,270

2,926,871,259

فر وقات أسعار� الصر ف

-

-

-

()22,696,512

-

ليرة سور ية

1,588,794,173

()647,777

74,416,186

1,588,794,173

3,061,179,026

الشراكت الصغيرة والمتوسطة:

إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة للشر اكت الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

13,630,877,597

200,671,470

-

290,466,715

-

-

ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة
متعثر /غير� عاملة

2021

1,771,079,547
-

15,692,423,859

ليرة سور ية
1,702,698
-

202,374,168

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات مر تفعة الجودة اإلئتمانية بين .%2.06 - %1.29

ليرة سور ية
-

المجمو ع

االجمالي

ليرة سور ية

ليرة سور ية

13,831,549,067

1,876,944,510

290,466,715

81,779,741

1,772,782,245

89,453,451

1,768,803,646

89,453,451

89,453,451

2020

81,589,809

3,809,117,706

15,984,251,478

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات متوسطة الجودة اإلئتمانية بين .%3.25 - %2.69

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات منخفضة الجودة اإلئتمانية بين .%4.69 - %3.76

إن احتمالية التعثر� للتعرضات المتعثرة /غير� العاملة هي .%100

يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشر اكت الصغيرة والمتوسطة خالل السنة:
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

أرصدة معاد تصنيفها من شر اكت كبر ى  
إلى شر اكت صغيرة ومتوسطة (*)

3,256,156,490

471,371,407

81,589,809

3,809,117,706

2,117,400,136

-

-

2,117,400,136

التسهيالت المسددة خالل السنة

()6,471,066,185

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

رصيد نهاية السنة

16,599,266,636

190,666,782

-

-

15,692,423,859

ليرة سور ية

152,765,753

()231,096,210

()190,666,782

-

-

202,374,168

ليرة سور ية

ليرة سور ية

7,863,642

16,759,896,031

-

-

-

-

-

89,453,451

()6,702,162,395

-

-

15,984,251,478
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
الشراكت الصغيرة والمتوسطة (تتمة):
المرحلة األولى
ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

رصيد نهاية السنة

4,249,715,357

11,203,832,972

المرحلة الثانية
ليرة سور ية

121,940,273

246,676,815

2020

المرحلة الثالثة

المجمو ع

73,997,790

4,445,653,420

ليرة سور ية
7,592,019

()11,802,995,396

()291,642,124

-

()394,396,443

394,396,443

-

3,256,156,490

471,371,407

81,589,809

-

-

-

-

ليرة سور ية
11,458,101,806

()12,094,637,520

-

-

-

-

-

3,809,117,706

فيما يلي تفاصيل حر كة مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشر اكت الصغيرة والمتوسطة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

12,233,869

4,906,914

41,890,692

59,031,475

20,125,582

-

-

20,125,582

-

-

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

أرصدة معاد تصنيفها من شر اكت كبر ى  
إلى شر اكت صغيرة ومتوسطة (*)

-

-

المحول إلى المرحلة 1

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

1,674,103
-

8,209,521

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

ليرة سور ية

ليرة سور ية

()1,674,103

-

-

-

()1,886,473

65,697

ليرة سور ية

-

-

6,388,745

42,243,075

1,346,338

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

8,069,399

787,261

41,824,623

50,681,283

()4,310,640

4,310,640

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

-

-

8,475,110

12,233,869

ليرة سور ية

-

-

()190,987

4,906,914

41,956,389

85,545,802

المجمو ع

2020

ليرة سور ية

-

-

-

66,069

41,890,692

ليرة سور ية

-

-

-

8,350,192

59,031,475

(*) إشارة إلى تعميم مصر ف سور ية المر كز ي ر قم /16/1511ص تار يخ  4آذار�  2021وقر ار� ر ئاسة مجلس الوز ر اء ر قم  17م.و بتار يخ  28شباط
 2021فقد تم تحديد الحدود الدنيا والقصوى لمعايير� تصنيف المشر وعات المتناهية الصغر� والصغيرة والمتوسطة ،وعليه فقد تم إعادة تصنيف عدد
من حسابات التسهيالت االئتمانية ومخصصاتها من تصنيف شر اكت كبر ى إلى شر اكت صغيرة ومتوسطة.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
األفراد:

إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة لألفر اد حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

1,559,852,392

-

-

1,559,852,392

94,762,122

-

-

-

19,351,144

ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة
متعثر /غير� عاملة

2021

2020

-

-

1,559,852,392

ليرة سور ية
-

ليرة سور ية
-

-

-

11,148,348

-

-

تتر اوح احتمالية التعثر� للتعرضات مر تفعة الجودة اإلئتمانية بين .%3.11 - %0.05

االجمالي

5,369,822

11,148,348

11,148,348

10,711,623

130,194,711

1,571,000,740

إن احتمالية التعثر� للتعرضات المتعثرة /غير� العاملة هي .%100

يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لألفر اد خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

119,483,088

-

10,711,623

130,194,711

-

()648,217

()478,832,816

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

-

-

المحول إلى المرحلة 1

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

1,918,553,903

-

-

-

()478,184,599

-

-

ليرة سور ية

936,475

-

-

ليرة سور ية

1,919,490,378

-

-

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج
بيان المر كز� المالي

-

-

-

-

-

-

()40,286

()40,286

رصيد نهاية السنة

1,559,852,392

-

11,148,348

1,571,000,740

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

-

11,409,563

210,501,427

()389,738

()285,627,110

-

-

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

199,091,864

205,790,527

-

ليرة سور ية

-

()285,237,372

-

-

-

-

-

188,753

2020

ليرة سور ية
501,276

-

188,753

ليرة سور ية
206,291,803

-

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج
بيان المر كز� المالي

-

-

-

-

()161,931

-

()1,374,937

()1,536,868

رصيد نهاية السنة

119,483,088

-

10,711,623

130,194,711

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

-

-

565,459

565,459
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
األفراد (تتمة):
فيما يلي تفاصيل حر كة مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لألفر اد:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

1,423,161

-

5,637,079

7,060,240

-

-

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

-

المحول إلى المرحلة 3

المستخدم من المخصص (ديون
مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج بيان
المر كز� المالي)

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

-

-

()40,286

()40,286

3,136,545

-

5,499,118

8,635,663

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

50,619

-

6,162,542

6,213,161

-

-

-

-

-

-

1,713,384

-

المحول إلى المرحلة 2

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

المحول إلى المرحلة 1

2021

()97,675

2020

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

-

1,615,709

ليرة سور ية

-

-

-

-

-

()161,931

-

()1,374,937

()1,536,868

-

5,637,079

7,060,240

-

1,534,473

1,423,161

849,474

2,383,947

القر وض العقار ية:

إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة للقر وض العقار ية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

3,750,524,826

-

-

-

ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة

-

3,750,524,826

ليرة سور ية
-

-

إن احتمالية التعثر� للتعرضات مر تفعة الجودة اإلئتمانية هي .%0.05
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2021

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

-

-

-

المجمو ع

2020

االجمالي

ليرة سور ية

ليرة سور ية

3,750,524,826

731,559,860

-

577,153,656

-

3,750,524,826

666,005,062

1,974,718,578

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
القر وض العقار ية (تتمة):
يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للقر وض العقار ية خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

1,949,678,015

25,040,563

-

1,974,718,578

()769,743,452

()3,826,082

-

()773,569,534

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خار ج
بيان المر كز� المالي

رصيد نهاية السنة

2,549,375,782

21,214,481

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,750,524,826

المرحلة األولى
742,978,498

1,957,816,765

المحول إلى المرحلة 2

-

المحول إلى المرحلة 3

رصيد نهاية السنة

-

-

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

-

-

2,549,375,782

()21,214,481

()726,076,685

المحول إلى المرحلة 1

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

التسهيالت الجديدة خالل السنة

2021

-

-

-

2020

-

3,750,524,826

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

-

-

742,978,498

-

-

()726,076,685

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

1,957,816,765

-

-

-

()25,040,563

25,040,563

1,949,678,015

25,040,563

-

-

ليرة سور ية

-

-

-

-

-

1,974,718,578
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .7تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) (تتمة)
القر وض العقار ية (تتمة):
فيما يلي تفاصيل حر كة مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للقر وض العقار ية:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

18,260,307

4,655

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

المحول إلى المرحلة 1

4,655

-

المحول إلى المرحلة 3

-

-

المحول إلى المرحلة 2

-

-

المحول إلى المرحلة 1

المحول إلى المرحلة 2
المحول إلى المرحلة 3

صافي الخسائر� اإلئتمانية للسنة

رصيد نهاية السنة

-

18,264,962

-

-

ليرة سور ية

()4,655
-

-

-

-

-

376,797

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

1,384,257

-

-

1,384,257

()4,655

4,655

376,797

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

-

استر داد الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة ()17,888,165

رصيد نهاية السنة

ليرة سور ية

2021

-

-

16,880,705

18,260,307

-

ليرة سور ية

-

-

-

4,655

-

()17,888,165

-

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

-

-

-

-

18,264,962

-

-

16,880,705

-

 .8موجودات مالية بالتلكفة المطفأة
2021

ليرة سور ية

موجودات مالية متوفر� لها أسعار� سوقية:

سندات دين ذات عائد ثابت

مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة

المجمو ع
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2020

ليرة سور ية

30,155,141,147

36,465,859,416

30,149,195,848

36,462,627,006

()5,945,299

()3,232,410

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .8موجودات مالية بالتلكفة المطفأة (تتمة)
إن الموجودات بالتلكفة المطفأة هي عبارة عن استثمار ات في سندات دين بمعدل عائد سنوي وسطي  %2.79حسب الجدول التالي:
جهة اإلصدار

معدل الفائدة %

تار يخ االستحقاق

2020

2021

ليرة سور ية

ليرة سور ية

بنوك

%3.42

2021

-

1,886,081,920

بنوك

%3.03

2024

25,120,000,000

12,560,000,000

30,155,141,147

36,465,859,416

دول

بنوك

%2.12

2021

%2.68

-

5,035,141,147

2022

19,488,344,965

2,531,432,531

إن توز يع إجمالي الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

-

-

-

19,488,344,965

ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة

2021

ليرة سور ية

30,155,141,147

-

30,155,141,147

-

-

ليرة سور ية
-

-

-

المرحلة األولى
ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

36,465,859,416

اطفاء عالوات

()55,672,903

استحقاق موجودات مالية بالتلكفة المطفأة ()42,704,000,000

رصيد نهاية السنة

36,448,954,634

ليرة سور ية

-

-

-

-

30,155,141,147
30,155,141,147

36,465,859,416

2021

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

-

-

-

30,155,141,147

-

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

16,435,694,903

-

-

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

المرحلة الثانية

ليرة سور ية

االجمالي

15,091,432,531

-

-

إن الحر كة الحاصلة على أرصدة الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة هي كما يلي:

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

2020

1,886,081,920

المجمو ع

ليرة سور ية

36,465,859,416

()42,704,000,000

()55,672,903

36,448,954,634

-

30,155,141,147

المجمو ع

16,435,694,903

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

استحقاق موجودات مالية بالتلكفة المطفأة ()8,388,000,000

-

-

()8,388,000,000

28,477,389,326

-

-

28,477,389,326

اطفاء عالوات

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

()59,224,813

36,465,859,416

-

-

-

-

()59,224,813

36,465,859,416
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .8موجودات مالية بالتلكفة المطفأة (تتمة)
إن الحر كة الحاصلة على مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالتلكفة المطفأة هي كما يلي:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

3,232,410

-

-

3,232,410

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

1,474,184

-

-

1,474,184

رصيد نهاية السنة

5,945,299

-

-

5,945,299

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

صافي استر داد الخسائر� االئتمانية
المتوقعة للسنة

5,833,915

-

-

5,833,915

()20,458,772

-

-

()20,458,772

رصيد نهاية السنة

3,232,410

-

-

3,232,410

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

1,238,705

ليرة سور ية

كما في  1اكنون الثاني

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

 QNB — 92التقر ير� السنوي 2021

17,857,267

-

ليرة سور ية

-

-

2020

ليرة سور ية

-

1,238,705

ليرة سور ية

17,857,267

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2021
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

أسهم شر اكت (*)

ليرة سور ية

321,113,200

128,445,280

321,113,200

2021
تحليل الموجودات المالية:

أسهم شر اكت (*)

2020

ليرة سور ية

128,445,280

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

321,113,200

128,445,280

321,113,200

128,445,280

(*) يمثل المبلغ استثمار� بنك قطر� الوطني سور ية ش.م.س.ع بنسبة  %6.42في مؤسسة ضمان مخاطر� القر وض وهي شر كة مساهمة مغفلة
خاصة تخضع ألحاكم القانون ر قم  12لعام  .2016حيث قام البنك بتسديد  %40من حصته في ر أس المال والبالغة  128,445,280ليرة سور ية خالل
عام  ،2018وتم سداد باقي المبلغ والبالغ  192,667,920ليرة سور ية خالل عام .2021

 .10موجودات ثابتة
إن األعمار� اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لغرض حساب االستهالك هي كما يلي:
-

-

مباني

أجهزة كمبيوتر
�

 5سنوات

مفر وشات

 6إلى  7سنوات

-

معدات

-

تحسينات مباني

-

-

 50سنة

سيار ات

 5إلى  34سنة
 5سنوات
 5سنوات

ال يتم استهالك المشار يع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل كما أن األر اضي ال تستهلك.

 QNBالتقر ير� السنوي 93 — 2021

 QNB — 94التقر ير� السنوي 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .10موجودات ثابتة (تتمة)

2021

مباني

األراضي

ليرة سور ية

1,917,483,189

أجهزة كمبيوتر

ليرة سور ية

14,180,611

معدات

ليرة سور ية

1,019,564,762

مفر وشات

ليرة سور ية

283,321,864

تحسينات مباني
ليرة سور ية
110,958,438

سيارات
ليرة سور ية

108,122,812

المجمو ع
ليرة سور ية
129,939,950

االستبعادات

اإلضافات

كما في  1اكنون الثاني

التلكفة

ليرة سور ية
3,583,571,626

التحويالت

كما في  31اكنون األول

-

-

-

1,917,483,189

-

-

-

14,180,611

-

85,754,089

-

1,105,318,851

()8,452,500

86,215,956

318,615,680

679,701,000

-

4,350,000

17,400,000

132,708,438

-

-

51,007,800
159,130,612

-

-

-

129,939,950

()8,452,500

176,320,045

387,023,480
4,138,462,651

كما في  1اكنون الثاني

اإلستهالك المتراكم

350,755,475

استهالك السنة

-

37,378,062

368,124,761

-

171,844,251

167,850,279

81,202,905

52,552,748

68,774,279

7,735,107

12,586,593

10,179,787

1,053,288,264
25,147,150

استبعادات

300,843,133

كما في  31اكنون األول

-

388,133,537

-

-

-

535,975,040

()8,452,500

215,944,499

-

88,938,012

-

78,954,066

-

37,733,743

56,379,826

163,887,686

()8,452,500

1,345,678,897

كما في  1اكنون الثاني

دفعات لشراء موجودات ثابتة

-

اإلضافات

-

-

104,357,860

-

-

51,007,800

924,833,811

3,150,000

43,800,000

26,400,000

3,150,000

-

()387,023,480
701,698,017

-

431,978,000

كما في  31اكنون األول

التحويالت

398,048,011

56,379,826

-

-

431,978,000

صافي القيمة الدفتر ية

183,790,191

كما في  31اكنون األول

()318,615,680

1,585,729,478

()17,400,000

14,180,611

()51,007,800

1,001,321,811

92,206,207

-

647,546,692

70,170,426

83,326,546

3,494,481,771
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ليرة سور ية

مباني

ليرة سور ية

أجهزة كمبيوتر
ليرة سور ية

معدات
ليرة سور ية

مفر وشات

ليرة سور ية

1,912,598,189

تحسينات مباني
ليرة سور ية

14,180,611

سيارات

ليرة سور ية

507,968,579

المجمو ع

ليرة سور ية

234,867,664

األراضي

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .10موجودات ثابتة (تتمة)

2020

التلكفة

اإلضافات

كما في  1اكنون الثاني

105,168,438

7,704,200

2,872,756,267

90,268,586

التحويالت

52,065,000

()47,180,000

-

-

285,000

517,208,783

-

510,637,983

-

7,845,000

17,854,226

5,790,000

125,735,750
-

209,574,976

40,609,200

االستبعادات

كما في  31اكنون األول

-

1,917,483,189

-

14,180,611

()5,897,600

1,019,564,762

-

283,321,864

-

110,958,438

-

108,122,812

()3,500,000

191,644,279

3,583,571,626

()9,397,600
129,939,950

استهالك السنة

استبعادات

37,272,064

-

-

كما في  31اكنون األول

-

104,446,167

350,755,475

()5,897,600

30,937,385

-

-

4,648,676

368,124,761

1,053,288,264

-

-

-

307,427,931

367,097,738

-

-

5,957,594

171,844,251

دفعات لشراء موجودات ثابتة

اإلضافات

كما في  1اكنون الثاني

56,379,826

-

209,319,280

()47,180,000

38,578,825
106,388,235

104,357,860

-

3,150,000

-

29,755,533

-

163,887,686

42,498,533

()510,637,983

117,353,357

-

8,382,393

81,202,905

اإلستهالك المتراكم
140,906,866

كما في  1اكنون الثاني

76,554,229

313,483,411

62,816,685

-

7,704,200

()3,500,000

68,774,279

3,150,000

269,576,194

871,041,585

()9,397,600
12,586,593

-

-

كما في  31اكنون األول

التحويالت

307,889,503

56,379,826

صافي القيمة الدفتر ية

47,180,000

-

كما في  31اكنون األول

-

1,623,107,540

()517,208,783

14,180,611

()40,609,200

651,440,001

215,835,473

2,694,171,048

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .10الموجودات الثابتة (تتمة)
بلغت تلكفة الموجودات الثابتة للبنك التي تم استهالك قيمتها الدفتر ية بالاكمل وما ز الت في الخدمة مبلغاً وقدره    479,709,618ليرة سور ية كما
في  31اكنون األول  2021مقابل مبلغ قدره  380,815,806ليرة سور ية كما في  31اكنون األول .2020

نتيجة للظر وف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهور ية العر بية السور ية ،تم إيقاف العمل مؤقتاً في خمسة فر و ع لدى البنك وهم
فر ع حمص ،فر ع دير� الز ور ،فر ع حلب الشهبا ،فر ع يعفور ،وفر ع ادلب ،وذلك بعد الحصول على موافقة مصر ف سور ية المر كز ي ر قم 161/3268
والموافقة ر قم  161/2479والموافقة ر قم /804ل أ على إيقافها مؤقتا لحين ز وال الظر وف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة ،وقد تم أيضا تعليق
العمل مؤقتاً في فر عين لدى البنك وهما فر ع در عا وفر ع حلب المنشية بشلك مؤقت .ليصبح عدد فر و ع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فر و ع.
تبين أن حدوث الضر ر� في فر ع دير� الز ور� قد أصبح قائماً  ،حيث تم تنظيم ضبط شرطة بتار يخ  21شباط  2019بالنتائج النهائية للضر ر� وحجمه.
حيث تبين أن جميع الموجدوات الثابتة عدا المباني الموجودة في فر ع دير� الز ور� قد تعرضت للضر ر� وتم شطبها بالاكمل ما عدا المباني التي تبلغ
قيمتها الدفتر ية الصافية  45,068,747ليرة سور ية.

وبحسب آخر� معلومات متوفرة لإلدارة ،تبين بأن فر عي إدلب وحلب الشهبا قد تعرضا للضر ر� وقد تم إفر اغهما مسبقاً من معظم المحتويات الهامة
سواء اكنت على شلك نقد أو مستندات ذات قيمة عالية ،حيث أن احتمالية حدوث الضر ر� فيها قد أصبح قائماً  ،وبناء على التقدير� األولي تبين أن قيمة
األضر ار� النقدية والمادية تبلغ  9,940,059ليرة سور ية في الفر عين إال أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية تؤكد حدوث الضر ر� وحجمه.
ومن الجدير� بالذكر� بأن اكفة ماكتب وفر و ع البنك مؤمن عليها بالاكمل ببوالص تأمين تشتمل على تغطية النقد والموجودات األخر ى من اكفة أنواع
المخاطر� التي تفرضها الظر وف الحالية بسقف تأميني مقداره  2.5مليار� ليرة سور ية.
ببين الجدول التالي صافي الموجودات الثابتة بعد خصم االستهالك المتر اكم في الفر و ع المغلقة والموقوفة مؤقتاً :
2021

الفر و ع المغلقة:
دیر� الز ور

حلب الشھبا
یعفور

ادلب

المجمو ع
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2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

45,068,747

45,068,747

73,416,975

75,468,500

128,425,781

130,749,002

9,109,697

830,362

9,109,697

1,102,058

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .11موجودات غير� ملموسة
تتكون الموجودات غير� الملموسة من الفر و غ وبر امج الكمبيوتر� وفيما يلي الحر كة خالل السنتين:
برامج الكمبيوتر�

2021

التلكفة

كما في  1اكنون الثاني

ليرة سور ية

الفر و غ

ليرة سور ية

المجمو ع

ليرة سور ية

كما في  31اكنون األول

166,108,322

166,108,322

15,000,000

181,108,322

كما في  1اكنون الثاني

138,401,493

-

138,401,493

كما في  31اكنون األول

152,979,562

-

152,979,562

اإلطفاء المتراكم

إطفاء السنة

صافي القيمة الدفتر ية

كما في  31اكنون األول

2020

التلكفة

كما في  1اكنون الثاني

اإلضافات

االستبعادات (*)

كما في  31اكنون األول
اإلطفاء المتراكم

14,578,069

15,000,000

-

13,128,760

15,000,000

برامج الكمبيوتر�

الفر و غ

ليرة سور ية

181,108,322

14,578,069

28,128,760

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

168,767,983

15,000,000

183,767,983

()20,942,638

-

18,282,977

166,108,322

-

15,000,000

18,282,977

()20,942,638

181,108,322

كما في  1اكنون الثاني

123,878,666

-

123,878,666

االستبعادات (*)

()20,942,638

-

()20,942,638

إطفاء السنة

كما في  31اكنون األول
صافي القيمة الدفتر ية

كما في  31اكنون األول

35,465,465

138,401,493

27,706,829

-

-

15,000,000

35,465,465

138,401,493

42,706,829

(*) یمثل المبلغ قیمة شھادات بر امج الكمبیوتر� التي انتھت مدة صالحیتھا خالل عام  2020حیث قام البنك باستبعاد قیمة ھذه البر امج النتفاء
المنافع المستقبلیة العائدة إلیھا.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .12ضر يبة الدخل
يمثل بند مصر وف الضر ائب الظاهر� في بيان الدخل ما يلي:

مصر وف ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية

مصر وف (إير اد) ضر يبة الدخل

2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

843,719,866

421,343,859

953,212,296

329,556,257

109,492,430

()91,787,602

أ .ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية:

بناء على قر ار� الهيئة العامة للرسوم والضر ائب ر قم  3/1238الصادر� بتار يخ  29نيسان  2019والذي بين أن اإلير ادات الناجمة عن أعمال البنك في
الخار ج ال تخضع لضر يبة الدخل على األر باح الحقيقية ألنها محققة خار ج أر اضي الجمهور ية العر بية السور ية ،بل تخضع لضر يبة ر يع ر ؤوس
األموال المتداولة والتي تم احتسابها كما هو مبين في الجدول التالي:
2021

إير ادات فوائد الناجمة عن أعمال البنك خار ج أر اضي الجمهور ية العر بية السور ية

نسبة ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة
يضاف:

 %10رسم إدارة محلية

 %10رسم إعادة إعمار

مصر وف ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخار جية

إن الحر كة على حساب ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية هي كما يلي:

الرصيد أول السنة

ليرة سور ية

ليرة سور ية

9,374,665,174

4,681,598,435

703,099,888

351,119,883

70,309,989

35,111,988

843,719,866

421,343,859

%7.50

70,309,989

2021

2020

534,760,456

208,930,787

()534,760,456

()208,930,787

967,732,625

534,760,456

أثر� تغير ات أسعار� الصر ف

124,012,759
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35,111,988

ليرة سور ية

يضاف :مصر وف ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية

الرصيد نهاية السنة

%7.50

ليرة سور ية

843,719,866

ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية المدفوعة

2020

421,343,859

113,416,597

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .12ضر يبة الدخل (تتمة)
ب( .مصر وف) إير اد ضر يبة الدخل:
يبين الجدول التالي ملخص تسوية الر بح المحاسبي مع الر بح الضر يبي (الخسارة الضر يبية):

2020

2021

ليرة سور ية

الر بح قبل الضر يبة

ليرة سور ية

215,809,890,716

أر باح تقييم مر كز� القطع البنيوي

138,384,136,327

()206,202,531,440

()134,333,231,800

التغير� في المخصصات للتعرضات العاملة (*)

()51,495,594

135,005,711

مخصصات متنوعة

24,000,000

مصر وف مخصص مر كز� القطع التشغيلي

191,940,000

مصار يف غير� معفاة من الضر ائب

105,500,000

1,296,710

استهالك المباني

-

21,000,000

39,534,499

إير ادات فوائد من الخار ج

إير ادات خاضعة لضر يبة نوعية أخر ى

38,562,068

()9,374,665,174

()4,681,598,435

437,969,717

()367,150,409

109,492,430

()91,787,602

-

الر بح الضر يبي (الخسارة الضر يبية)

معدل الضر يبة

()36,524,280

%25

مصر وف (إيراد) ضر يبة الدخل

%25

(*) بناء على مداولة مجلس النقد والتسليف ر قم /2/129ص تار يخ  22شباط  2022المتضمنة اعتبار� مصر وف الخسائر� االئتمانية المتوقعة المقابل
للتعرضات االئتمانية المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية (التعرضات االئتمانية المنتجة فقط) كنفقة مر فوضة ضر يبياً واعتبار� مصر وف
الخسائر� االئتمانية المتوقعة مقابل التعرضات االئتمانية المصنفة ضمن المرحلة الثالثة كنفقة مقبولة ضر يبياً  .وبالتالي ،إن صافي التغير� على
مخصصات الخسائر� االئتمانية المتوقعة في المر احل األولى والثانية والمدر ج ضمن تسوية الر بح المحاسبي مع الر بح الضر يبي هو كما يلي:
2021

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

()6,793,077

-

()6,793,077

إيداعات لدى المصار ف

6,302,657

-

6,302,657

ليرة سور ية

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة

14,264,310

ليرة سور ية

-

المجمو ع

ليرة سور ية

14,264,310

()14,063,769

()53,974,488

()68,038,257

1,368,169

()73,580

1,294,589

1,474,184

2,552,474

-

()54,048,068

2020

1,474,184

()51,495,594

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

7,128,934

-

7,128,934

إيداعات لدى المصار ف

12,872,944

-

12,872,944

()20,458,772

-

94,657,018

40,348,693

ليرة سور ية

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة

6,379,047

83,333,795

5,401,070

ليرة سور ية

-

المجمو ع

ليرة سور ية

6,379,047

40,316,273

123,650,068

32,420

5,433,490

()20,458,772

135,005,711
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .12ضر يبة الدخل (تتمة)
ت .إن الحر كة على حساب الموجودات الضر يبية المؤجلة هي كما يلي :

موجودات ضر يبية مؤجلة ناتجة عن الخسائر� الضر يبية

رصيد بداية السنة

يضاف :إير اد ضر يبة الدخل

يستبعد :إطفاء الموجودات الضر يبية المؤجلة
رصيد نهاية السنة

2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

208,217,457

116,429,855

()109,492,430

-

-

98,725,027

91,787,602

208,217,457

فيما يلي ملخص ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر� الضر يبية:

 خالل عام  2015قامت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  ،2011حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  23آذار�  2016وتضمن تعديلالخسارة الضر يبية من مبلغ  357,695,099ليرة سور ية إلى مبلغ  286,562,731ليرة سور ية ،قامت إدارة البنك بتقديم اعتر اض إلى لجنة الطعن
بتار يخ  11تموز�  ،2016حيث تم استالم قر ار� لجنة الطعن بر فض االعتر اض .قامت ادارة البنك بر فع اعتر اض إلى لجنة إعادة النظر� بتار يخ  8آب
 2016ولم يصدر� قر ار� اللجنة حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.
 خالل عام  2015قامت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  ،2012حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  12تموز�  2016وتضمن تعديلالخسارة الضر يبية من مبلغ  104,034,262ليرة سور ية إلى أر باح صافية خاضعة للضر يبة بمبلغ  202,101,765ليرة سور ية .قامت إدارة البنك
بتقديم اعتر اض إلى لجنة الطعن ،بتار يخ  20تشر ين الثاني   2016تم استالم قر ار� لجنة الطعن بقبول بعض بنود االعتر اض لتصبح النتيجة
خسائر� صافية بمبلغ  85,599,704ليرة سور ية .قامت اإلدارة بر فع اعتر اض إلى لجنة إعادة النظر� بتار يخ  19اكنون األول  2016للبت في النقاط
التي ر فضتها لجنة الطعن ولم يصدر� قر ار� لجنة إعادة النظر� حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.

 خالل عام  2017باشرت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  .2013حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  11اكنون األول  2017والذيتضمن تعديل الخسارة الضر يبية من مبلغ  659,079,176ليرة سور ية إلى  587,925,204ليرة سور ية .تم تقديم االعتر اض إلى لجنة الطعن
بتار يخ  9اكنون الثاني  ،2018تم استالم قر ار� لجنة الطعن بتار يخ  8اكنون الثاني  2019والذي تضمن قبول جزء من االعتر اض المقدم واعتماد
خسائر� ضر يبية بقيمة  630,915,217ليرة سور ية .قامت اإلدارة باالعتر اض إلى لجنة إعادة النظر� بتار يخ  6شباط  2019للبت في النقاط التي
ر فضتها لجنة الطعن ولم يصدر� قر ار� لجنة إعادة النظر� حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية .

 خالل عام  2018باشرت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2014حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  13آذار�  2018والذي تضمنتعديل الخسارة الضر يبية من مبلغ  497,810,838ليرة سور ية إلى أر باح صافية خاضعة للضر يبة بمبلغ  579,453,308ليرة سور ية .تم تقديم
االعتر اض إلى لجنة الطعن بتار يخ  9نيسان  ،2018تم استالم قر ار� لجنة الطعن بتار يخ  6آذار�  2019والذي تضمن قبول جزء من االعتر اض
المقدم واعتماد خسائر� ضر يبية بقيمة  420,867,783ليرة سور ية .تم االعتر اض إلى لجنة إعادة النظر� بتار يخ  3نيسان  2019ولم يصدر� قر ار� لجنة
إعادة النظر� حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.

 خالل عام  2020باشر ت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2015حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  20تشر ين األول  2020والذيتضمن تعديل الخسارة الضر يبية من مبلغ  1,390,226,152ليرة سور ية إلى  1,085,669,612ليرة سور ية ،تم تقديم االعتر اض الى لجنة الطعن
بتار يخ  16تشر ين الثاني  2020ولم يصدر� قر ار� لجنة الطعن حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.
 خالل عام  2020باشرت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2016حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  10اكنون األول  2020والذيتضمن تعديل الر بح الضر يبي من مبلغ  1,102,383,055ليرة سور ية إلى  1,150,787,215ليرة سور ية ،تم تقديم االعتر اض الى لجنة الطعن
بتار يخ  5اكنون الثاني  2021ولم يصدر� قر ار� لجنة الطعن حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.

 خالل عام  2021باشرت الدوائر� المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2017حيث صدر� التلكيف األولي بتار يخ  27حز ير ان  2021والذي تضمنتعديل الر بح الضر يبي من مبلغ  1,087,797,832ليرة سور ية إلى  1,153,881,369ليرة سور ية ،تم تقديم االعتر اض الى لجنة الطعن بتار يخ 13
تموز�  2021ولم يصدر� قر ار� لجنة الطعن حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.

ما ز الت البيانات الضر يبية لألعوام  2018و 2019و 2020قيد التدقيق لدى الدوائر� المالية.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .13حق استخدام األصول
إن القيمة الدفتر ية لحق استخدام األصول والتز امات عقود اإليجار� والحر كة عليها خالل عامي  2020و 2021هي اكلتالي:
2021

ليرة سور ية

2020

ليرة سور ية

حق استخدام األصول  -مباني
الرصيد في  1اكنون الثاني

73,171,690

10,541,083

مصر وف االستهالك

()14,634,386

()10,541,083

2021

2020

إضافات

رصيد نهاية السنة

-

58,537,304

ليرة سور ية

73,171,690
73,171,690

ليرة سور ية

التزامات عقود اإليجار�  -مباني
الرصيد في  1اكنون الثاني

-

1,296,500

الدفعات

-

()74,468,190

إضافات

رصيد نهاية السنة

 .14موجودات أخر ى

فوائد محققة غير� مستحقة القبض – مصار ف

فوائد محققة غير� مستحقة القبض – موجودات مالية

فوائد محققة غير� مستحقة القبض – تسهيالت ائتمانية مباشرة  -شر اكت
فوائد محققة غير� مستحقة القبض –  تسهيالت ائتمانية مباشرة  -أفر اد
مصار يف أخر ى مدفوعة مقدماً

-

-

2021

2020

ليرة سور ية

18,748,120,398

5,220,550,600

243,161,616

150,266,079

116,900,668
27,598,635

108,559,495
20,619,674

823,207,906

292,160,079

550,000

550,000

تأمينات قابلة لالستر داد متعلقة بالدعاوي القضائية (**)

عقار ات آلت ملكیتھا للبنك (*)

6,261,000

مدينون آخر ون

-

ليرة سور ية

7,960,380

تأمينات أخر ى قابلة لالستر داد

73,171,690

14,023,000

19,987,783,603

7,960,380

5,765,000
7,683,570

5,814,114,877

بناء على المادة ر قم
(*) يمثل المبلغ قيمة عقار ات تم استمالكها من قبل البنك وذلك إستيفاء لديون متعثرة على أن يتم تصفيتها خالل سنتين ً
 100من القانون   23لعام  .2002بلغت قيمة العقار ات التي تجاوز ت فترة استمالكها من قبل البنك مدة السنتين  5,765,000ليرة سور ية وقد أصدر� 
مجلس النقد والتسليف بتار يخ  1نيسان  2019قر ار� يتضمن منح جميع المصار ف العاملة في الجمهور ية العر بية السور ية مهلة حتى تار يخ 31
استيفاء للديون المتعثرة .لم يقم البنك بالتخلي عن العقار ات حتى نهاية المهلة القانونية ،قام
اكنون األول  2019لتصفية العقار ات المستملكة
ً
البنك بتار يخ  24تشر ين الثاني  2019بطلب تمديد المهلة ولم يصدر� قر ار� مصر ف سور ية المر كز ي حتى تار يخ الموافقة على البيانات المالية.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .14موجودات أخر ى (تتمة)
إن الحر كة على عقار ات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة هي كما يلي:

2020

2021

ليرة سور ية

ليرة سور ية

الرصيد أول السنة

5,765,000

5,765,000

الرصيد نهاية السنة

6,261,000

5,765,000

اإلضافات

   -

496,000

(**) يمثل هذا البند المصار يف القضائية المستحقة من مقترضين متعثر ين بمبلغ إجمالي  105,797,669ليرة سور ية ( 31اكنون األول 49,736,977 :2020
ليرة سور ية) وقد تم تغطية مبلغ  97,837,289ليرة سور ية بالمؤونات كما في  31اكنون األول  31( 2021اكنون األول  41,776,597 :2020ليرة سور ية).

 .15وديعة مجمدة لدى مصرف سور ية المر كز ي
كما هو محدد في المادة ر قم  19من القانون ر قم  28لعام  2001الخاص بالسماح بتأسيس المصار ف الخاصة والمشتر كة ،يجب على المصار ف
الخاصة االحتفاظ بنسبة  %10من ر أس مال البنك لدى مصر ف سور ية المر كز ي على شلك وديعة مجمدة وبدون فوائد .هذه الوديعة سوف يتم
اإلفر اج عنها فقط عند تصفية البنك.
بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصر ف المر كز ي اكلتالي:

2021

أرصدة بالليرة سور ية

أرصدة بالدوالر األمير كي

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

809,790,070

735,997,900

41,316,715,093

42,126,505,163

20,620,253,646

21,356,251,546

 .16ودائع المصارف
مصارف محلية
ليرة سور ية
2021

حسابات جار ية

ودائع استحقاقها األصلي خالل  فترة ثالثة أشهر� أو أقل

حسابات جار ية

ودائع استحقاقها األصلي خالل  فترة ثالثة أشهر� أو أقل
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ليرة سور ية

ليرة سور ية

36,799,945,647

623,447

36,800,569,094

49,875,826,998

623,447

49,876,450,445

مصارف محلية

مصارف خارجية

المجمو ع

13,075,881,351

ليرة سور ية
2020

مصارف خارجية

المجمو ع

-

ليرة سور ية

13,075,881,351

ليرة سور ية

13,914,125,299

476,956

13,914,602,255

20,382,220,606

476,956

20,382,697,562

6,468,095,307

-

6,468,095,307

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .17ودائع العمالء
2021
الشراكت

حسابات جار ية

ودائع ألجل

األفراد

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

30,469,089,795

16,354,140,983

27,317,586,973

11,128,564,864

حسابات جار ية

26,007,672,971

17,155,171,937

ودائع ألجل

7,387,762,000

3,658,374,226

حسابات توفير

1,798,324,426

92,980,436,165

1,585,183,935

49,881,435,945

بلغت ودائع القطاع العام السور ي داخل الجمهور ية مبلغ  8,111,885,703ليرة سور ية أي ما نسبته  %8.72من إجمالي الودائع كما في  31اكنون
األول  2021مقابل  3,943,971,395ليرة سور ية أي ما نسبته  %7.91من إجمالي الودائع كما في  31اكنون األول .2020

بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ  56,476,762,766ليرة سور ية أي ما نسبته  %60.74من إجمالي الودائع كما في  31اكنون األول  2021مقابل
 33,509,312,920ليرة سور ية أي ما نسبته  %67.18من إجمالي الودائع كما في  31اكنون األول .2020

بلغت الودائع مقيدة السحب مبلغ  5,860,396,251ليرة سور ية أي ما نسبته   %6.30من إجمالي الودائع كما في  31اكنون األول  2021مقابل مبلغ
  5,140,189,413ليرة سور ية أي ما نسبته  %10.30من إجمالي الودائع كما في  31اكنون األول .2020

 .18تأمينات نقدية
2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية

1,948,826,007

1,447,409,938

أخر ى (*)

-

ودائع مقابل تسهيالت ائتمانية

845,156,900

2,793,982,907

160,156,900

2,164,690

1,609,731,528

(*)  تمثل التأمينات األخر ى مبالغ محجوزة مقابل مشار يع إجاز ات /موافقات استير اد حسب القر ار� الصادر� عن وز ارة االقتصاد والتجارة الخارجية
ر قم  944تار يخ  21تشر ين الثاني .2019
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .19مخصصات متنوعة
الرصيد في

المكون

 1اكنون الثاني

خالل السنة

خالل السنة

الصرف

ليرة سور ية

ليرة سور ية

109,500,000

191,940,000

-

-

301,440,000

177,413,318

215,940,000

-

23,620,203

2,487,526

()1,192,937

ليرة سور ية

2021

مؤونة مر كز� القطع التشغيلي (*)

مخصص لمواجهة أعباء محتملة (**)

ليرة سور ية

67,913,318

185,575,326

()1,192,937

ما تم رده

المكون

23,620,203

115,533,521

()231,434

9,225,163

416,973,521

23,388,769

426,198,684

أثر� تغير� سعر�

الرصيد في

 1اكنون الثاني

خالل السنة

خالل السنة

الصرف

ليرة سور ية

ليرة سور ية

4,000,000

105,500,000

-

-

109,500,000

126,500,000

-

9,275,127

5,683,540

()397,375

ليرة سور ية

مخصص لمواجهة أعباء محتملة (**)

-

218,427,526

الرصيد في

2020

ليرة سور ية

24,000,000

مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة
للتسهيالت االئتمانية غير� المباشرة (***) 8,162,008

مؤونة مر كز� القطع التشغيلي (*)

ما تم رده

أثر� تغير� سعر�

الرصيد في

 31اكنون األول

ليرة سور ية

37,638,191

ليرة سور ية

21,000,000

41,638,191

مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة
للتسهيالت االئتمانية غير� المباشرة (***) 2,875,843

44,514,034

-

()397,375

132,183,540

 31اكنون األول

9,275,127

67,913,318

-

8,162,008

9,275,127

177,413,318
185,575,326

بناء على المادة السابعة من قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم /362م ن /ب 1الصادر� بتار يخ 4
(*)   يتم احتساب مؤونة مر كز� القطع التشغيلي ً
شباط  2008والمعدل بالقر ار� / 1409م ن /ب  4الصادر� بتار يخ  24تموز�  2016حيث يتوجب على المصار ف العاملة في سور ية أن تحجز� مؤونة
لتقلبات أسعار� الصر ف على أساس  %5من وسطي مر اكز� القطع التشغيلية خالل الشهر.

(**)  يتضمن المبلغ أفضل تقدير� إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدها بالليرة السور ية والعملة األجنبية .هذه المخصصات تتضمن بشلك
أساسي مبالغ  تخص الموجودات الثابتة والنقد الموجود في بعض فر و ع البنك الموجودة في مناطق تمر� بحاالت استثنائية .وقد بلغت هذه
المخصصات كما في  31اكنون األول  2021مبلغ  115,533,521ليرة سور ية مقابل مبلغ  67,913,318ليرة سور ية كما في  31اكنون األول .2020

إن تفاصيل إجمالي التسهيالت اإلئتمانية غير� المباشرة حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
المرحلة األولى
ليرة سور ية

مر تفع الجودة اإلئتمانية  /عاملة

متوسط الجودة اإلئتمانية  /عاملة

منخفض الجودة اإلئتمانية  /عاملة
متعثر /غير� عاملة
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4,131,173,928

المرحلة الثانية
ليرة سور ية

-

2021

المرحلة الثالثة
ليرة سور ية

-

1,596,626,675

11,825,233

-

-

-

19,500,000

20,000,000

5,747,800,603

-

11,825,233

-

19,500,000

المجمو ع

ليرة سور ية

4,131,173,928

2020

االجمالي

ليرة سور ية

1,500,066,053

1,608,451,908

1,025,736,681

19,500,000

19,500,000

20,000,000

5,779,125,836

252,519,283

2,797,822,017

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .19مخصصات متنوعة (تتمة)
يوضح الجدول التالي التغير� في أرصدة بنود خار ج بيان المر كز� المالي خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

2,703,685,877

74,636,140

19,500,000

2,797,822,017

()3,300,493,809

()63,520,000

-

()3,364,013,809

-

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

رصيد نهاية السنة

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

6,012,947,783

25,248,500
-

306,412,252

ليرة سور ية

20,282,675

()25,248,500
-

5,674,918

5,747,800,603

11,825,233

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

6,033,230,458

-

-

-

-

19,500,000

5,779,125,836

-

٢٠٢٠

312,087,170

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

3,339,165,859

8,715,746

19,500,000

3,367,381,605

()3,223,154,021

()6,685,000

-

()3,229,839,021

المحول إلى المرحلة 2

()68,265,200

68,265,200

-

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

184,343,262

4,340,194

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

رصيد نهاية السنة

2,471,595,977

-

-

2,703,685,877

ليرة سور ية

-

-

-

74,636,140

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

2,471,595,977

-

-

-

-

19,500,000

2,797,822,017

-

188,683,456
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .19مخصصات متنوعة (تتمة)
(***) فيما يلي تفاصيل الحر كة على مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية غير� المباشرة خالل السنة:
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

8,088,428

73,580

-

8,162,008

-

-

-

-

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

-

المحول إلى المرحلة 1

المحول إلى المرحلة 2

المحول إلى المرحلة 3

2021

المرحلة الثالثة

المجمو ع

46,964
-

ليرة سور ية

()46,964
-

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

-

-

-

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

1,321,205

()26,616

-

رصيد نهاية السنة

9,225,163

-

-

9,225,163

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجمو ع

2,687,358

41,160

147,325

2,875,843

()73,580

73,580

-

-

()41,160

()147,325

تعديالت فر وقات أسعار� الصر ف

()231,434

ليرة سور ية

الرصيد في  1اكنون الثاني

-

المحول إلى المرحلة 1

-

المحول إلى المرحلة 3

-

المحول إلى المرحلة 2

صافي الخسائر� االئتمانية المتوقعة للسنة

رصيد نهاية السنة

-

-

5,474,650

8,088,428

-

ليرة سور ية

-

-

73,580

1,294,589

()231,434

-

2020

ليرة سور ية

-

-

-

ليرة سور ية

-

-

5,286,165

8,162,008

 .20مطلوبات أخر ى
2021
فوائد محققة غير� مستحقة الدفع – ودائع عمالء

فوائد محققة غير� مستحقة الدفع – ودائع المصار ف
مصار يف مستحقة غير� مدفوعة

دائنو شر اء موجودات ثابتة

شياكت مصدقة وشياكت مقبولة الدفع
ضر يبة الر واتب واألجور

طوابع ورسوم

اشتر ااكت مؤسسة التأمينات االجتماعية

أمانات وحواالت برسم الدفع

مستحق إلى أطر اف ذات عالقة (إيضاح )33

ضر يبة ر يع ر ؤوس األموال المتداولة الخارجية (إيضاح )12

أرصدة دائنة أخر ى
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2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

615,349,484

295,162,462

1,162,133,789

656,608,722

566,199,378

532,869,401

48,055,881

38,900,428

10,145,163
500,000

167,192,370

9,742,465

2,411,810

500,000

54,704,691
4,665,419

277,937,669

106,549,154

967,732,625

534,760,456

3,886,729,564

2,260,052,615

3,851,750

57,888,990

4,930,817

27,989,255

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .21رأس المال المكتتب به والمدفو ع
يبلغ ر أس مال البنك المصر ح والمكتتب به والمدفو ع  16,500,000,000ليرة سور ية موز ع على  165,000,000سهم بقيمة اسمية قدر ها  100ليرة
سور ية للسهم كما في  31اكنون األول  ،2021مقابل  15,000,000,000ليرة سور ية موز ع على  150,000,000سهم بقيمة اسمية قدر ها  100ليرة
سور ية للسهم كما في  31اكنون األول .2020

وافقت الهيئة العامة غير� العادية للمساهمين باجتماعها المنعقد بتار يخ  25أيار�  2021على ز يادة ر أس مال البنك بمبلغ وقدره  1,500,000,000ليرة
سور ية وذلك عن طر يق ضم جزء من األر باح المدورة القابلة للتوز يع إلى ر أس المال وتوز يع األسهم الناجمة عن هذه الز يادة على المساهمين
مجاناً  ،ليصبح ر أس مال البنك مبلغ  16,500,000,000ليرة سور ية موز ع على  165,000,000سهم بقيمة اسمية قدر ها  100ليرة سور ية للسهم
الواحد .قام البنك بالحصول على موافقة مصر ف سور ية المر كز ي الصادرة بالقر ار� ر قم (/257م ن) تار يخ  20حز ير ان  ،2021وموافقة وز ارة
التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادرة بالقر ار� ر قم ( )1799تار يخ  5تموز�  ،2021وموافقة هيئة األور اق واألسواق المالية السور ية الصادرة
بالقر ار� ر قم (/124م) تار يخ  2آب  ،2021حيث تمت ز يادة ر أس مال البنك بتار يخ  2آب .2021
بلغت مصار يف إصدار� األسهم  16,450,000ليرة سور ية ،وهي تمثل مايلي:

الجهة

رسم طابع نسبي

ليرة سور ية
6,900,000

مدير ية مالية دمشق

بدل تقديم طلب الموافقة على ر أس المال

هيئة األور اق واألسواق المالية

4,000,000

رسم تسجيل و إيداع لدى مر كز� المقاصة والحفظ المر كز ي

سوق دمشق لألور اق المالية

1,050,000

بدل تسجيل األور اق المالية

4,500,000

هيئة األور اق واألسواق المالية

16,450,000

جميع أسهم البنك االسمية تقسم الى ثالث فئات:

فئة أـ وهي األسهم التي ال يجوز� تملكها إال من قبل أشخاص سور يين طبيعيين أو اعتبار يين وتسدد قيمتها باللير ات السور ية .بالنسبة للسور يين
المقيمين في الخار ج ،يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب سعر� صر ف نشرة مصر ف سور ية المر كز ي .تشلك هذه
الفئة  %33.77من ر أس مال البنك.

فئة ب ـ وهي األسهم التي يجوز� تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتبار يين عرب أو أجانب بقر ار� من مجلس الوز ر اء وتسدد قيمتها بالعمالت
األجنبية حسب سعر� صر ف نشرة مصر ف سور ية المر كز ي .وتشلك هذه الفئة  %50.81من ر أس مال البنك.
فئة جـ ـ هي األسهم التي تملكها بعض مؤسسات القطاع العام السور ي المصر في والمالي والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .تشلك هذه
الفئة  %15.42من ر أس مال البنك.
يمتلك بنك قطر� الوطني ـ قطر� ما نسبته  %50.81من ر أس مال البنك من خالل تملكه ألسهم الفئة ب.
إن أسهم البنك البالغة  165,000,000سهم موز عة بين ليرة سور ية ودوالر� أمر يكي كما يلي:
عدد األسهم
ر أس المال المدفو ع بالليرة السور ية

ر أس المال المدفو ع بالدوالر األمر يكي

80,979,007

84,020,993

165,000,000

دوالر� أمر يكي
-

164,477,365

164,477,365

ليرة سور ية
8,097,900,700
8,402,099,300

16,500,000,000

بتار يخ  17اكنون األول  ،2018قدم البنك طلب لمصر ف سور ية المر كز ي يتضمن طلب الموافقة على ترميم مر كز� القطع البنيوي بمبلغ 5,673,990
دوالر� أمر يكي ،تمت الموافقة من قبل لجنة إدارة مصر ف سور ية المر كز ي على تر ميم المبلغ المطلوب خالل مدة أقصاها  30حز ير ان 2020
وذلك بالقر ار� ر قم  /1498ل إ تار يخ  21تشر ين األول  .2019قام البنك خالل عام  2019بتحويل مبلغ  3,873,990دوالر� أمر يكي من مر كز� القطع
التشغيلي ،كما قام البنك خالل عام  2020بتحويل مبلغ  1,800,000دوالر� أمر يكي من مر كز� القطع التشغيلي.

بتار يخ  2آب  ،2021قدم البنك طلب لمصر ف سور ية المر كز ي يتضمن طلب الموافقة على تكوين مر كز� قطع بنيوي بقيمة  303,375دوالر� أمر يكي
والتي تمثل المساهمات الخارجية الناتجة عن ز يادة ر أس المال ،تمت الموافقة من قبل مجلس النقد والتسليف بالقر ار� ر قم  / 358م ن تار يخ 9
أيلول  2021على تكوين المر كز ،وقام البنك بتار يخ  12أيلول  2021بتحويل مبلغ  303,375دوالر� أمر يكي من مر كز� القطع التشغيلي.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .21رأس المال المكتتب به والمدفو ع (تتمة)
يوضح الجدول التالي الحر كة على مر كز� القطع البنيوي بالعمالت األجنبية:

الرصيد كما في  1اكنون الثاني

المحول من القطع التشغيلي خالل السنة

رصيد نهاية السنة

2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

164,173,990

162,373,990

164,477,365

164,173,990

303,375

1,800,000

 .22االحتياطيات
 -احتياطي قانوني:

بناء على قانون الشر اكت و إشارة إلى قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/362م ن/ب )1الصادر� بتار يخ  4شباط  2008و إلى التعميم ر قم
 3/100/369بتار يخ  20اكنون الثاني  2009يتم تحويل  %10من األر باح الصافية قبل الضر يبة بعد استبعاد أثر� فر وقات القطع غير� المحققة إلى
االحتياطي القانوني .يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ  % 25من ر أس مال البنك.
يوضح الجدول التالي طر يقة احتساب االحتياطي القانوني:

2021

ليرة سور ية

ر بح السنة قبل الضر يبة

215,809,890,716

2020

ليرة سور ية
138,384,136,327

يطر ح :فر وقات القطع غير� المحققة الناتجة عن تقييم مر كز� القطع البنيوي

()206,202,531,440

()134,333,231,800

احتياطي قانوني %10

960,735,928

405,090,453

المجمو ع

9,607,359,276

4,050,904,527

بلغ الرصيد المتر اكم لالحتياطي القانوني المقتطع  1,798,629,631ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل  837,893,703كما في
 31اكنون األول .2020
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .22االحتياطيات (تتمة)
 -احتياطي خاص

استناداً إلى المادة ر قم  /97/من قانون النقد األساسي ر قم  2002/23و إشارة إلى قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم /362م ن/ب 1الصادر� بتار يخ
 4شباط  2008و إلى التعميم ر قم  3/100/369بتار يخ  20اكنون الثاني  2009يتم تحويل  %10من األر باح الصافية قبل الضر يبة بعد استبعاد أثر� 
فر وقات القطع غير� المحققة إلى االحتياطي الخاص .يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ
 %100من ر أس مال البنك.
يوضح الجدول التالي طر يقة احتساب االحتياطي الخاص:

2020

2021

ليرة سور ية

ر بح السنة قبل الضر يبة

215,809,890,716

ليرة سور ية
138,384,136,327

يطر ح :فر وقات القطع غير� المحققة الناتجة عن تقييم مر كز� القطع البنيوي

()206,202,531,440

()134,333,231,800

احتياطي خاص %10

960,735,928

405,090,453

المجمو ع

9,607,359,276

4,050,904,527

بلغ الرصيد المتر اكم لالحتياطي الخاص المقتطع  1,798,629,631ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل  837,893,703كما في
 31اكنون األول .2020

 .23أر باح مدورة محققة وأر باح مدورة غير� محققة
طبقاً لتعليمات مصر ف سور ية المر كز ي وبناء على قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/362م ن/ب )1لعام  2008والتعميم ر قم ( )100/952بتار يخ
 12شباط  ،2009يتم فصل األر باح المدورة لفر وقات القطع غير� المحققة وغير� القابلة للتوز يع الناتجة عن إعادة تقييم مر كز� القطع البنيوي من
حساب األر باح المدورة المحققة.
بلغت األر باح المدورة المحققة  8,060,497,550ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل  2,844,272,426ليرة سور ية كما في  31اكنون األول
 ،2020حيث قام البنك بضم مبلغ  1,500,000,000ليرة سور ية من األر باح المدورة المحققة إلى ر أس المال كما هو موضح في اإليضاح ر قم .21

بلغت األر باح المدورة غير� المحققة  398,715,526,795ليرة سور ية كما في  31اكنون األول  2021مقابل  192,512,995,355ليرة سور ية كما في 31
اكنون األول .2020

 .24الفوائد الدائنة
2021

ليرة سور ية

2020

ليرة سور ية

تسهيالت ائتمانية مباشرة

شراكت:

حسابات جار ية مدينة

988,683

قر وض وسلف

4,168,219

سندات محسومة

2,217,087,123

3,344,000

1,683,779,743

حسابات جار ية مدينة

498,424

3,107,953

قر وض عقار ية

476,914,276

125,837,465

8,428,310,653

3,828,409,826

12,261,494,082

6,529,679,539

أفراد:

قر وض وسلف

بطاقات ائتمان

أرصدة و إيداعات لدى المصارف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

82,671,941

-

1,051,678,982

5,992,776

23,122,607

20,028

855,240,922

 QNBالتقر ير� السنوي 109 — 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .25الفوائد المدينة
2021
ودائع المصارف
ودائع العمالء:

ودائع ألجل

حسابات توفير

تامینات نقدیة

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

138,966,877

120,633,123

1,314,678,348

860,889,152

40,435,881

16,368,793

86,360,481

1,580,441,587

90,302,127

1,088,193,195

 .26صافي الدخل من العموالت والرسوم
2021
العموالت والرسوم الدائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

عموالت تسهيالت غير� مباشرة

عموالت على الحسابات البنكية (اشتر ااكت  -خدمات)

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

98,885,687

39,986,039

452,086,501

149,409,501

34,606,634

7,738,238

86,021,440

40,125,396

عموالت بطاقات الصر اف اآللي (اشتر ااكت  -خدمات)

4,277,675

عموالت ورسوم على الخدمات المصر فية

62,956,925

142,652,732

751,253,138

407,485,597

عموالت على الحواالت البنكية
عموالت أخر ى

إجمالي العموالت والرسوم الدائنة
العموالت والرسوم المدينة:
عموالت مدفوعة للمصار ف

12,418,276

()20,685,867

7,150,591

20,423,100

()17,053,761

إجمالي العموالت والرسوم المدينة

()20,685,867

()17,053,761

صافي الدخل من العموالت والرسوم

730,567,271

390,431,836

 .27إيرادات تشغيلية أخر ى
2021

ليرة سور ية

مصار يف مستحقة مستر دة

أر باح من بيع موجودات ثابتة

أخر ى
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-

-

8,145,672

8,145,672

2020

ليرة سور ية
140,649,983
36,524,280
6,385,003

183,559,266

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .28نفقات الموظفين
2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ر واتب وأجور

1,351,502,106

313,847,964

مساهمة البنك في التأمينات اإلجتماعية

71,156,953

42,122,899

مصار یف تدر یب

43,140,000

ماكفآت

مصار يف طبية
مز ايا أخر ى

925,424,800
41,492,424

24,000,000

2,456,716,283

437,122,000
20,446,515

38,016,000

12,000,000

863,555,378

 .29استرداد (مصر وف) مخصص الخسائر� اإلئتمانية المتوقعة
2021

ليرة سور ية

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

6,793,077

إيداعات لدى المصار ف

()6,302,657

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة

تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة

موجودات مالية بالقيمة المطفأة

2020

ليرة سور ية
()7,128,934

()14,264,310

()6,379,047

49,449,412

()102,031,030

()1,294,589

()1,474,184
32,906,749

()12,872,944
()5,286,165
20,458,772

()113,239,348

 .30مصار يف تشغيلية أخر ى
2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

الر بط الشبكي

354,548,000

162,782,611

خدمات تقنیة

421,224,905

90,978,860

تعویضات مجلس اإلدارة (إیضاح )33

83,333,400

53,889,045

كھر باء ومیاه

45,840,000

التأمین

أعباء ورسوم حكومیة

أتعاب خبر اء واستشار یین
صیانة

80,617,869
78,545,684

137,278,000
126,433,750

43,842,370

223,472,124

40,921,611

110,616,308

37,865,578

40,500,000

23,549,996

ضیافة وانتقال
تنظیف وأمن وحر اسة ونقل أموال

52,984,902

قرطاسیة والمطبوعات

48,436,398

مصار یف استشار ات قانونیة

دعایة واإلعالن

عالقات عامة
اتصاالت

إیجار� العقار ات
أخر ى

56,691,595

45,945,998

86,889,188

محر وقات

99,843,080

30,000,000
22,785,000
3,346,728

49,841,362

1,996,693,618

45,686,712
41,719,371
39,174,292
31,996,952
19,200,000
15,599,999
2,545,235

19,422,652

871,655,957
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
.31الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ر بح السنة
يتم حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة أر باح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة وذلك كما يلي:
2021

ر بح السنة (ليرة سور ية)

المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد التداول خالل السنة (سهم)

الحصة األساسية للسهم من ر بح السنة (ليرة سور ية)

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

214,856,678,420

138,054,580,070

165,000,000
1,302.16

165,000,000
836.69

إن الحصة المخفضة للسهم من ر بح السنة مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار� البنك ألدوات مالية قد يكون لها تأثير� على حصة السهم من
األر باح عند ممارستها.

 .32النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر� في بيان التدفقات النقدية من المبالغ التالية:

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي (*)

يضاف :أرصدة لدى المصار ف تستحق خالل ثالثة أشهر

ينز ل :ودائع المصار ف التي تستحق خالل ثالثة أشهر

2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

53,409,057,027

28,834,665,631

()49,876,450,445

()20,382,697,562

33,188,379,203

36,720,985,785

9,303,739,205

17,755,707,274

(*) ال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصر ف سور ية المر كز ي في نشاطات البنك التشغيلية اليومية لذلك ال يعتبر� جزء من النقد وما في حكمه
(إيضاح .)4
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .33تعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتضمن المعامالت مع األطر اف ذوي العالقة اكفة معامالت البنك مع البنوك والشر اكت الشقيقة والزميلة ،ومع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية أو الشر اكت التي يملكون فيها حصصاً ر ئيسية ،أو أية أطر اف أخر ى ذات تأثير� هام في صنع القر ار ات المالية أو التشغيلية في البنك.
تخضع اكفة المعامالت مع األطر اف ذوي العالقة لنفس الشر وط التي تخضع لها المعامالت المشابهة التي يقوم بها البنك مع العمالء العاديين بما
في ذلك معدالت الفائدة والضمانات.

بنود داخل بيان المر كز المالي

أرصدة لدى المصار ف (أرصدة مدينة)

المؤسسة األم
والمؤسسات
الشقيقة

كبار� المساهمين
وأعضاء مجلس
اإلدارة

أخر ى (**)

المجمو ع
2020

2021

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

18,979,804,367

-

13,958,601,872

32,938,406,239

8,887,842,367

()39,398,330,862

()39,398,954,309

()17,117,797,018

18,722,627,247

5,220,550,600
()3,096,309,387

إيداعات لدى المصار ف (أرصدة مدينة) 360,192,800,000

-

فوائد محققة غير� مستحقة القبض
(موجودات أخر ى)

18,711,359,520

-

11,267,727

-

()7,084,948,232

-

()7,084,948,232

()3,851,750

-

-

()3,851,750

()4,930,817

-

()256,443,562

()10,145,163

()266,588,725

()114,777,974

8,267,313,289

-

135,504,201

8,402,817,490

3,828,409,826

()18,004,446

()15,535,244

ودائع المصار ف (أرصدة دائنة)

ودائع المساهمين وأعضاء مجلس
اإلدارة (ودائع العمالء) (*)
مستحق إلى أطر اف ذات عالقة
(مطلوبات أخر ى) (إيضاح )20

فوائد محققة غير� مستحقة الدفع
(مطلوبات أخر ى)

بنود داخل بيان الدخل
فوائد دائنة

()623,447

-

فوائد مدينة (*)

-

مصار يف تشغيلية أخر ى  -تعويضات
مجلس اإلدارة (إيضاح )30

()18,004,446

-

-

()83,333,400

عموالت مدينة

()316,405,000

-

()127,208,798
-

-

360,192,800,000

()443,613,798
()83,333,400

166,208,224,000

()244,731,349
()53,889,045

(*)   إن معدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودائع كبار� المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة مطابقة لمعدالت الفائدة المطبقة على حسابات
وودائع عمالء البنك.
(**) تمثل األطر اف األخر ى شر اكت ز ميلة للمؤسسة األم.

فيما يلي ملخص لمنافع (ر واتب وماكفآت ومز ايا أخر ى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

ر واتب وماكفآت ومز ايا أخر ى                                                         

بدالت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

204,249,892

58,118,290

306,550,213

115,601,803

102,300,321

57,483,513
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .34القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
قياس القيمة العادلة والتسلسل الهر مي للقيمة العادلة

فيما يلي االفتر اضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية والتي ال تظهر� بالقيمة العادلة في البيانات المالية:
المبلغ المسجل مساوي تقر يباً للقيمة العادلة

من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقر يباً للقيمة العادلة .ينطبق ذلك على ودائع التوفير� 
وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغير.
األدوات المالية ذات المعدل الثابت

يتم تقدير� القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقار نة معدل الفائدة في السوق عند االعتر اف األولي مع معدل
بناء على التدفقات النقدية
الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلة .يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت ً
المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر� االئتمان واالستحقاق .يتم تسجيل القيمة العادلة للسندات
المتداولة في األسواق المالية النشطة والمنتظمة بالرجو ع إلى األسعار� المعلنة في سوق األور اق المالية .أما فيما يتعلق بالسندات التي ليست
متداولة في أسواق مالية نشطة منتظمة ،يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التدفقات النقدية المخصومة على أساس مر دود معدل الفائدة
الفعلي المناسب للفترة المتبقية لالستحقاق.
تدر ج القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية استناداً إلى طر يقة التقييم حيث يتم تعر يف المستويات المختلفة على النحو التالي :

المستوى األول :األسعار� المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية مطابقة ألسواق نشطة .

المستوى الثاني :المعلومات غير� السعر� المعلن في المستوى األول الذي يتم رصده للموجودات والمطلوبات المالية سواء بصورة مباشرة (أي
األسعار) أو غير� مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
المستوى الثالث :معلومات عن الموجودات والمطلوبات المالية ال تستند إلى تلك المرصودة في السوق
المستوى
األول

موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل
الدخل الشامل
اآلخر� (*)

إيضاح ليرة سور ية
9

المجمو ع

المستوى
الثاني

2021

المستوى
الثالث

المجمو ع

ليرة سور ية

المستوى
األول

ليرة سور ية

المستوى
الثاني

ليرة سور ية

ليرة سور ية

-

-

- 321,113,200 321,113,200

-

-

-

- 321,113,200 321,113,200

-

2020

المستوى
الثالث

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

128,445,280 128,445,280
128,445,280 128,445,280

(*) تم قياس القيمة العادلة بناء على معلومات عن الموجودات والمطلوبات المالية ال تستند إلى تلك المرصودة في السوق .ال توجد أية تحويالت ما
بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.

لم تؤدي اإلجر اءات المعدلة والتأثير� المستمر� لكوفيد 19-إلى أي تغيير� في القيمة العادلة لالستثمار ات غير� المتداولة للبنك.
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 .34القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
قياس القيمة العادلة والتسلسل الهر مي للقيمة العادلة (تتمة)
فيما يلي القيمة الدفتر ية والقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر� بالقيمة العادلة والمتضمنة في البيانات المالية .ال يتضمن الجدول القيم
العادلة للموجودات والمطلوبات غير� المالية.
2021

2020

القيمة الدفتر ية

القيمة العادلة

القيمة الدفتر ية

القيمة العادلة

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

41,866,257,103

41,866,257,103

22,719,574,543

22,719,574,543

إيداعات لدى المصار ف

362,618,872,390

362,627,530,113

166,174,411,526

166,174,411,526

30,149,195,848

31,261,840,000

36,462,627,006

37,280,843,200

الـمـوجودات المالية

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات أخر ى

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

مجمو ع الموجودات المالية غير� محددة بالقيمة العادلة

المطلوبات المالية
ودائع المصار ف

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مجمو ع المطلوبات المالية غير� المحددة بالقيمة العادلة

ليرة سور ية

33,052,297,281

26,493,555,347

19,158,314,697

ليرة سور ية

33,052,297,281

23,955,282,951

ليرة سور ية

ليرة سور ية

9,245,839,884

12,547,400,550

9,245,839,884

12,387,538,396

19,158,314,697

5,516,189,798

555,464,997,829

554,048,027,308

274,022,294,853

274,680,648,893

49,876,450,445

49,876,450,445

20,382,697,562

20,382,697,562

2,793,982,907

2,794,286,436

1,609,731,528

1,609,361,298

42,126,505,163

92,980,436,165

145,650,869,517

42,126,505,163

93,018,901,570

145,689,638,451

21,356,251,546

49,881,435,945

71,873,865,035

5,516,189,798

21,356,251,546

49,895,432,631

71,887,491,491
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 .35إدارة المخاطر
 1.35مقدمة

إطار� إدارة المخاطر

الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر� 
مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة إدارة المخاطر�

رئيس إدارة المخاطر

إدارة مخاطر� السوق
والسيولة

إدارة المخاطر�
التشغيلية

إدارة المخاطر
االئتمانية

قسم مخاطر
السيولة

قسم المعلومات
والمراقبة االئتمانية

قسم تخطيط
استمرار ية العمل

قسم الدراسات
والمتابعة

قسم مخاطر
الشراكت

قسم مخاطر
االنظمة

قسم مخاطر� الفائدة
وأسعار� الصرف

قسم مخاطر
التجزئة

قسم المتابعة
والسياسات

قسم المتابعة
والتحصيل

يتعرض البنك للمخاطر� الر ئيسية التالية:

 -1مخاطر� االئتمان للشر اكت واألفر اد.

 -2مخاطر� السوق وهي مخاطر� تقلبات أسعار� الفائدة وأسعار� الصر ف.
 -3مخاطر� الدفع المسبق.
 -4مخاطر� السيولة.

 -5مخاطر� التشغيل.
 -6مخاطر� األعمال.
 -7مخاطر� اإللتز ام.

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض البنك للك من المخاطر� المبينة أعاله ،كما يصف أغر اض البنك وأطر� إدارة المخاطر� وسياساتها
واإلجر اءات المتبعة من قبلها لقياس و إدارة المخاطر� باإلضافة إلى إدارة البنك لر أس المال.
إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر� التي يتعرض لها البنك وذلك من خالل اللجان وهي:
 لجنة التدقيق وااللتز ام -لجنة الحوكمة

 -لجنة المخاطر
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 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 1.35مقدمة (تتمة)
الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر� (تتمة)
ً
تتبع هذه اللجان بشلك مباشر� إلى مجلس اإلدارة وتر فع له التقار ير� لك ثالثة أشهر� على األقل والتي تحوي تقييماً
شامال للمخاطر وآليات التحوط
المطلوبة مع در اسات الجهد الدور ية للمحافظ اكفة مع السينار يوهات المتعددة.
وتتعاون هذه اللجان بشلك كبير� ومتاكمل مع اإلدارة التنفيذية للبنك المسؤولة عن تهيئة اكفة الظر وف اللوجستية واإلدار ية إلماكنية قيام إدارة
ً
إضافة إلى تنفيذ توصيات إدارة المخاطر.
المخاطر� بأعمالها على أكمل وجه وتقديم المعلومات المطلوبة لذلك،
استراتيجية إدارة المخاطر�

 بناء إدارة مخاطر� فعالة بهدف تعز يز� مر اقبة االلتز ام وتوفير� نظام إدار ي متين بحيث تصبح فيه إدارة المخاطر� جزءاً ال يتجز أ من العمل اليوميللك فر د ضمن بنك قطر� الوطني  -سور ية والجزء األهم في عملية إعداد خطط األعمال لاكفة أنشطة وخدمات البنك كلك.
 -تحفيز� اإلدار ات على اتخاذ قر ار ات مدر وسة للمخاطر� الغتنام اكفة الفرص المتاحة في ظل البيئة التنافسية والمتقلبة التي يعمل بها البنك.

 تحسين األداء وتعظيم الر بحية من خالل التقييم األفضل للتحديات التي تواجه عمل البنك ور فع سوية القر ار ات المتخذة والتأكد من وجودأنظمة ضبط وتحكم داخلية بهدف تخفيف الخسائر� وخفض التاكليف.
 -الحرص على تنويع مصادر� أموال البنك واتخاذ الخطوات الالز مة إلدارة مخاطر� السيولة و إيجاد مصادر� بديلة لألموال.

 اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الخطوط العر يضة ألفضل التجار ب والممارسات الدولية للمؤسسات المصر فية والمنسجمة مع التشر يعاتالمحلية والدولية.

مسؤولية لجنة إدارة المخاطر

يتم تشكيل لجنة إدارة مخاطر� تضم أعضاء غير� تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى ر ئيس إدارة المخاطر .يتوجب أن يكون أعضاء
هذه اللجنة على در اية ومن ذوي الخبرة في إدارة المخاطر� المصر فية.

وتقوم اللجنة بالعمل بشلك متواصل مع إدارة المخاطر� في البنك لرسم وتحديد سياسات إدارة المخاطر� المر تبطة بالنشاط القائم للبنك ،باإلضافة
إلى تلك المتعلقة بأي نشاط أو منتج مصر في جديد .التأكد ومتابعة قيام اإلدارة العليا بالمعالجة الفور ية ألي تجاوز ات يتم التقر ير� عنها من قبل
إدارة المخاطر .تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تقديم خطط الطوار ئ و إدارة األز مات التي قد يكون البنك عرضة لها ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العليا
للبنك وفقاً لمعايير� باز ل وقواعد بنك سور ية المر كز ي بهذا المجال.
مسؤولية اإلدارة التنفيذية العليا في إدارة المخاطر

تعمل اإلدارة العليا في البنك على إيجاد اكفة البنى الالزمة إلدارة ومتابعة اكفة المخاطر� التي يتعرض لها البنك بشلك مستمر.

العمل على وضع سياسات ،إجر اءات ،ومخططات تنظيمية تساعد على تحديد المسؤوليات والصالحيات بشلك واضح بما يضمن فصل المهام
والصالحيات وذلك لتجنب أي تعارض في المصالح بين مختلف األقسام من جهة ،ويفعل نظام الضبط الداخلي من جهة ثانية من خالل تحديد
قنوات التواصل اإلدار ي األمر� الذي يساهم بشلك مباشر� في مواجهة اكفة أنواع المخاطر� التي قد يتعرض لها البنك.

العمل على تنفيذ إستر اتيجية المخاطر� المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما يتفق مع سقوف المخاطر� المحددة.
مسؤولية مدير ية التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر

 تقع على عاتق إدارة التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من توفر� البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر� ومن مدى استقاللية هذه اإلدارة. -التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجر اءات الوار دة في السياسة العامة إلدارة المخاطر.

 -تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة التعر ف على المخاطر� وآليات قياسها المتبعة على مستوى اكفة أنشطة وعمليات البنك .

 تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط الداخلي و إجر اءات الر قابة الموضوعة في سبيل التحكم بالمخاطر� التي تم التعر ف عليها والتأكد منصحة قياس هذه المخاطر� .
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 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 1.35مقدمة (تتمة)
عملية إدارة مخاطر� االلتزام

 تقع على عاتق إدارة مخاطر� االلتز ام مسؤولية التأكد من التز ام البنك بالقوانين والتشر يعات الناظمة للعمل المصر في والمالي السيما الصادرةعن مجلس النقد والتسليف ومصر ف سور ية المر كز ي ،وعليها تقديم المشورة القانونية واإلجر ائية الكفيلة بالتطبيق السليم لألعمال واإلجر اءات
وفقاً لما تنص عليه التشر يعات ،وهي المسؤولة عن تدر يب الموظفين على ما هو ناظم لعملهم قانوناً .
 إيماناً من مجلس اإلدارة بأهمية دليل الحوكمة في وضع قاعدة لتطور� البنك في المستقبل وتحسين أداءه وتدعيم الثقة في نشاطاته أمامبانسجام اكمل مع الدليل االسترشادي الصادر� عن مجلس النقد والتسليف وعن تعليمات هيئة
المودعين والمساهمين ،تم صياغة دليل الحوكمة
ٍ
األور اق واألسواق المالية و إرشادات لجنة باز ل ،وتقوم دائرة مر اقبة االلتز ام بمتابعة مدى االلتز ام بدليل الحوكمة.

ً
إضافة إلى البدء
 وتعمل إدارة المخاطر� على اإلحاطة بالمخاطر� االئتمانية بشلك اكمل وفقاً للدر اسات والمتابعات والتوصيات الخاصة بذلك،ً
وصوال لرسم سينار يوهات التحوط لها ،وأخير اً تم
بأعمال إدارة المخاطر� التشغيلية من خالل جمع الحوادث ودر استها و إنشاء قاعدة بيانات لها
البدء أيضاً بتفعيل در اسات اختبار ات الجهد لمخاطر� السوق السيما ألسعار� الفائدة وتقلبات سعر� الصر ف وأثر ها على المحفظة والسيولة.

 كما يقوم البنك بإجر اء اختبار ات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر� وفق معايير� باز ل  ،2ومن أهمها الفرضيات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية،المناطق الجغر افية ،والضمانات.
قياس المخاطر� وأنظمة التقار ير

تتم مر اقبة المخاطر� من قبل إدارة المخاطر� والسيطرة عليها من خالل مر اقبة الحدود المسموح بها للك نو ع من أنواع المخاطر .وتعكس هذه
الحدود استر اتيجية عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر� المقبول مع التر كيز� على قطاعات مالية معينة.
ويتم جمع المعلومات من اإلدار ات المختلفة للبنك وتحليلها للتعر ف المبكر� على المخاطر� المتوقعة التي قد تنجم عنها .ثم تعرض هذه المعلومات
على مجلس إدارة البنك واللجان المختصة والر ئيس المباشر� للك إدارة من إدار ات العمل ذات العالقة.
كما يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر� بشلك دور ي من قبل لجنة إدارة المخاطر� وذلك من خالل فحص كفاية اإلجر اءات المتخذة ومدى االلتز ام
باإلجر اءات المطلوبة .ويتم مناقشة نتائج التدقيق مع إدار ات البنك.
تخفيض المخاطر

كجزء من عملية إدارة المخاطر  ،يتم استخدام مشتقات وأدوات مالية أخر ى بما يتماشى مع القوانين واألنظمة النافذة إلدارة المر اكز� الناتجة عن
التغير� في أسعار� الفائدة والعمالت األجنبية واالئتمان .وتقييم المخاطر� قبل الدخول في عمليات تحوط .كما تقوم دائرة المخاطر� بمر اقبة فعالية
عمليات التحوط بشلك شهر ي ،وفي حالة وجود عمليات تحوط غير� فعالة ،يقوم البنك بتنفيذ عمليات تحوط مناسبة لتخفيف أثر� هذه العمليات.

 2.35مخاطر� االئتمان

تتمثل مخاطر� االئتمان بمخاطر� تعرض البنك لخسائر� مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطر ف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتز اماته
التعاقدية ،وتنشأ تلك المخاطر� بصورة أساسية من قر وض وتسليفات البنك إلى العمالء والبنوك األخر ى ومن األور اق المالية االستثمار ية.

ويقوم البنك بإدارة مخاطر� االئتمان عن طر يق التنويع في االستثمار ات في األسهم والسندات وفي أسواق ر أس المال واألنشطة االئتمانية
والتمويلية لتفادي تر كز� المخاطر� مع أحد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط اقتصادي معين .ويقوم البنك بالحصول على
ضمانات لكما اكن ذلك ضر ور ياً  .وتشتمل الضمانات على النقدية ،السندات ،ر هن العقار ات واألسهم.
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 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)
ويمكن تلخيص أهم اإلجر اءات التي يقوم بها البنك لتخفيض مخاطر� االئتمان فيما يلي:

   إعداد الدر اسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ،وتحديد معدالت الخطر� االئتماني المتعلقة بذلك.   -الحصول على الضمانات الاكفية لتخفيض حجم المخاطر� التي قد تنشأ في حالة تعثر� العمالء أو البنوك.

   -المتابعة والدر اسة الدور ية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مر اكز هم المالية واالئتمانية وتقدير� االنخفاض بالقيمة على لك من المستوى الفر دي والتجميعي.

   توز يع محفظة القر وض والتسليفات واألرصدة لدى المصار ف على قطاعات مختلفة تالفياً لتر كيز� المخاطر.الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية

يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر� االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقاً لمعايير� وأسس معتمدة.
وأبر ز� أنواع الضمانات هي:

• بالنسبة للقر وض التجار ية :الر هونات للمباني السكنية والعقار ات والضمانات النقدية.
• بالنسبة لألفر اد :الر هونات للمباني السكنية والر واتب والضمانات النقدية.

تر اقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشر وط االتفاقية ،ويتم مر اجعة القيمة السوقية للضمانات خالل در اسة
كفاية مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة .وذلك بشلك سنوي ووفقاً لمتطلبات المصر ف المر كز ي بهذا الشأن.
نظام التصنيف الداخلي

يدير� قسم مخاطر� االئتمان نماذج التصنيف الداخلية في البنك .يقوم البنك باجر اء تقييم منفصل للز بائن وفق لدرجات التصنيف الداخلي من 1
الى  .10تشتمل النماذج على معلومات نوعية وكمية  باإلضافة إلى معلومات خاصة بالمقترض التي قد يكون لها أثر� على سلوكه .إضافة الى ما سبق
وعندما يكون متاح يقوم البنك بمقار نة التصنيف الداخلي للعميل مع واكالت التصنيف الخارجية.
المخاطر� االئتمانية المتعلقة بالعمليات التجار ية (خار ج بيان المر كز المالي)

يقوم البنك بتقديم خدمات العمليات التجار ية من كفاالت واعتمادات وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء ،تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات
بالنيابة عن عمالئه .يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً للشر وط المتفق عليها .تتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر� االئتمانية للقر وض وتتم الوقاية
من هذه المخاطر� بإتباع نفس سياسات البنك و إجر اءاتها الر قابية.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)
يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر� االئتمان (بعد مخصص الخسائر� االئتمانية المتوقعة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر� األخر ى):
2021

2020

ليرة سور ية

ليرة سور ية

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

41,866,257,103

22,719,574,543

إيداعات لدى المصار ف

362,618,872,390

166,174,411,526

بنود داخل بيان المر كز المالي
أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
األفر اد

القر وض العقار ية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الشر اكت الكبر ى

33,052,297,281

26,493,555,347
1,556,715,845

3,750,148,029

15,851,208,607
5,335,482,866

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

30,149,195,848

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

42,126,505,163

موجودات أخر ى

بنود خار ج بيان المر كز المالي

الكفاالت:

19,158,314,697

9,245,839,884

12,547,400,550
118,059,929

1,956,453,616

3,710,387,114

6,762,499,891

36,462,627,006
5,516,189,798

21,356,251,546

555,464,997,829

274,022,294,853

3,850,549,015

2,090,510,913

حسن تنفيذ

3,392,026,408

أخر ى

362,929,006

321,480,272

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

1,919,351,658

699,149,096

إجمالي المخاطر� اإلئتمانية

561,234,898,502

276,811,954,862

دفع

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة
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95,593,601

   -

5,769,900,673

1,665,369,512
103,661,129
-

2,789,660,009
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)

اجمالي قيمة
التعرض

ليرة سور ية

تامينات نقدية

عقارات

أسهم

القيمة العادلة للضمانات

ليرة سور ية

ليرة سور ية

إجمالي قيمة
الضمانات
ليرة سور ية

ليرة سور ية

صافي التعرض
بعد الضمانات

الخسائر� االئتمانية
المتوقعة
ليرة سور ية

-

41,902,638,366

33,188,379,203

-

362,692,800,000

-

-

-

-

-

-

-

41,902,638,366

-

33,188,379,203

36,381,263

-

136,081,922
362,692,800,000

1,571,000,740

3,750,524,826

-

1,246,381,424
3,039,937,460

44,517,133

1,246,381,424
3,084,454,593

324,619,316

376,797

8,635,663
666,070,233

-

5,300,712

356,403,197
-

4,841,555,006

15,006,281,116
-

-

367,982,867
-

4,846,855,718

15,730,667,180

17,921,283,627

253,584,298

30,155,141,147

5,945,299

85,545,802

5,435,161,339

73,927,610

-

ليرة سور ية

توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية والخسائر� االئتمانية المتوقعة:

2021

بنود داخل بيان المر كز المالي

أرصدة لدى المصارف

أرصدة لدى مصرف سور ية المر كز ي

ايداعات لدى المصارف

لألفر اد

التسهيالت االئتمانية المباشرة

القر وض العقار ية

الشر اكت الكبر ى

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

22,768,139,345

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

15,984,251,478

30,155,141,147

موجودات أخر ى

19,158,314,697

الوديعة المجمدة لدى مصرف سور ية المر كز ي

-

573,297,694,965

-

-

361,703,909

-

-

24,134,155,006

-

-

412,500,000

-

19,158,314,697

24,908,358,915

42,126,505,163

-

548,389,336,050

-

5,782,055,695

42,126,505,163

بنود خار ج بيان المر كز المالي

دفع

كفاالت :

حسن تنفيذ

96,044,200

3,398,299,240

51,107,262
833,839,524

24,936,938
819,656,993

-

76,044,200

20,000,000
1,744,802,723

450,599

أخر ى

6,272,832

363,850,000

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة

69,435,859

-

110,482,386

1,653,496,517

-

183,931,755

1,008,066,598

179,918,245

920,994

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

-

5,779,125,836

1,030,238,747

-

المجمو ع

-

1,920,932,396

579,076,820,801

-

75,856,102
1,391,942,656

-

52,990,281
25,142,221,604

3,740,820,491

-

412,500,000

9,225,163

-

128,846,383
26,946,664,260

-

1,792,086,013
552,130,156,541

2,038,305,345

1,580,738
5,791,280,858
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)

اجمالي قيمة
التعرض
تامينات نقدية

القيمة العادلة للضمانات
أسهم

ليرة سور ية

22,741,940,603

إجمالي قيمة
الضمانات

ليرة سور ية

-

صافي التعرض
بعد الضمانات

-

الخسائر� االئتمانية
المتوقعة

-

ليرة سور ية

-

ليرة سور ية

ليرة سور ية

22,741,940,603

ليرة سور ية

ليرة سور ية

22,366,060

عقارات

توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية والخسائر� االئتمانية المتوقعة (تتمة):

2020

بنود داخل بيان المر كز� المالي

أرصدة  لدى المصار ف

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

ايداعات لدى المصار ف

9,303,739,205

166,208,224,000

-

-

-

-

-

-

-

-

130,194,711

-

9,303,739,205

166,208,224,000

8,707,299

80,495,204

-

-

59,031,475

18,264,962

57,899,321

33,812,474

71,787,905

الشر اكت الكبر ى

القر وض العقار ية

1,974,718,578

-

1,912,122,873

6,036,840,518

1,974,718,578

3,753,623,060

349,904,295

-

55,494,646

6,386,744,813

62,595,705

15,438,626,899

3,809,117,706

-

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

موجودات أخر ى

-

-

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

5,516,189,798

-

-

-

5,516,189,798

-

8,707,299

-

11,774,374,356

-

412,500,000

-

3,262,845,968

413,071

25,850,918

78,223,282

-

12,195,581,655

57,755,940

20,467,342

-

21,356,251,546

270,749,280,807

-

3,753,623,060

36,465,859,416

282,944,862,462

104,074,200

-

-

لألفر اد

49,699,507
9,051,882,086

36,465,859,416

الوديعة المجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

التسهيالت االئتمانية المباشرة

7,060,240

3,061,179,026
3,232,410

21,356,251,546

كفاالت :

بنود خار ج بيان المر كز� المالي

دفع

أخر ى

حسن تنفيذ

323,721,000

1,670,396,646
64,002,152

496,550,566
65,015,456

305,972,764
129,017,608

867,873,316

194,703,392

-

-

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

5,027,134

2,240,728

802,523,330

699,630,171

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة
28,726,907

31,818,814

-

-

60,545,721

-

639,084,450

-

481,075

-

المجمو ع

2,797,822,017

285,742,684,479

647,035,565

655,742,864

423,274,376

12,197,648,732

-

412,500,000

1,070,309,941

13,265,891,596

1,727,512,076

272,476,792,883

8,162,008

3,271,007,976
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)

اجمالي قيمة
التعرض
تامينات نقدية

عقارات

القيمة العادلة للضمانات

ليرة سور ية

أسهم

ليرة سور ية

إجمالي قيمة
الضمانات
ليرة سور ية

ليرة سور ية

صافي التعرض
بعد الضمانات

الخسائر� االئتمانية
المتوقعة
ليرة سور ية

-

-

-

-

11,148,348

ليرة سور ية

ليرة سور ية

توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية والخسائر� االئتمانية المتوقعة المدر جة ضمن المر حلة الثالثة:

2021

بنود داخل بيان المر كز المالي

لألفر اد

التسهيالت االئتمانية المباشرة

11,148,348

القر وض العقار ية

5,499,118

   -

الشر اكت الكبر ى

-

17,398,751,599

-

-

-

27,613,466

-

-

-

27,613,466

17,371,138,133

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

كفاالت :

بنود خار ج بيان المر كز المالي

دفع

أخر ى

حسن تنفيذ

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة

-

   -

89,453,451

5,379,165,678

17,499,353,398

-

19,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   -

19,500,000

-

-

27,613,466

-

-

-

-

-

-

-

27,613,466

19,500,000

-

89,453,451

17,471,739,932

-

-

41,956,389

5,426,621,185

-

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة -

المجمو ع

19,500,000

17,518,853,398

19,500,000

19,500,000

-

27,613,466

-

-

19,500,000

47,113,466

-

17,471,739,932

-

5,426,621,185
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)

اجمالي قيمة
التعرض

ليرة سور ية

تامينات نقدية
ليرة سور ية

عقارات

القيمة العادلة للضمانات

ليرة سور ية

ليرة سور ية

أسهم

توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية والخسائر� االئتمانية المتوقعة المدرجة ضمن المر حلة الثالثة (تتمة):

2020

بنود داخل بيان المر كز� المالي

لألفر اد

التسهيالت االئتمانية المباشرة

إجمالي قيمة
الضمانات
ليرة سور ية

صافي التعرض
بعد الضمانات
ليرة سور ية

الخسائر� االئتمانية
المتوقعة
ليرة سور ية

10,711,623

القر وض العقار ية

-

-

الشر اكت الكبر ى

-

-

8,608,091,559

-

-

-

-

-

82,840,398

-

-

-

10,711,623

82,840,398

-

5,637,079
8,525,251,161

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

2,926,871,259

8,700,392,991

-

-

-

82,840,398

-

-

-

82,840,398

-

-

-

-

81,589,809

8,617,552,593

19,500,000

-

-

19,500,000

-

-

-

41,890,692

2,974,399,030

-

19,500,000

81,589,809

بنود خار ج بيان المر كز� المالي

دفع

كفاالت :

أخر ى

حسن تنفيذ

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة

-

-

-

-

-

-

-

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجمو ع

19,500,000

8,719,892,991

19,500,000

19,500,000

-

82,840,398

-

-

19,500,000

102,340,398

-

8,617,552,593

-

2,974,399,030

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)
الديون المجدولة

هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير� عاملة واخرجت من إطار� التسهيالت االئتمانية غير� العاملة بموجب جدولة ُأصولية
وتم تصنيفها كديون تحت المر اقبة ،لم تتم جدولة أي ديون في العام  2021وفي .2020
الديون المعاد هيلكتها

يقصد بإعادة الهيلكة إعادة تر تيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر� التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط
أو تمديد فترة السماح ،وتم تصنيفها كديون تحت المر اقبة ،بلغت الديون المعاد هيلكتها كما في  31اكنون األول  2021مبلغ  169,151,209ليرة
سور ية مقابل  2,848,537,620ليرة سور ية في  31اكنون األول .2020
يوضح الجدول التالي أدناه القيمة الدفتر ية للموجودات المالية التي تم تعديل تصنيفها سابقاً والتي تغير� مخصص الخسائر� االئتمانية فيها:
قبل التعديل

إجمالي القيمة
الدفتر ية
التسهيالت التي عادت إلى (المرحلة  )3/2ويتم قياس
بناء على مدى الحياة التي تم
الخسائر� االئتمانية المتوقعة ً
عالجها مرة واحدة.

ليرة سور ية

460,500,770

بعد التعديل

الخسائر� االئتمانية إجمالي القيمة
المتوقعة المقابلة الدفتر ية
ليرة سور ية

ليرة سور ية

40,887,332

169,151,209

الخسائر� االئتمانية
المتوقعة المقابلة
ليرة سور ية

2,423,779

 QNBالتقر ير� السنوي 125 — 2021

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)
التر كز الجغرافي
يوضح الجدول التالي التر كز� في التعرضات االئتمانية حسب التوز يع الجغر افي:
2021

داخل القطر

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

41,866,257,103

   -

إيداعات لدى مصار ف

2,499,830,635

360,119,041,755

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
األفر اد

القر وض العقار ية

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

ليرة سور ية

14,045,268,000

دول الشر ق األوسط األخر ى المجمو ع

ليرة سور ية

19,007,029,281

26,493,555,347

   -

3,750,148,029

   -

1,556,715,845

   -

ليرة سور ية
41,866,257,103

33,052,297,281

362,618,872,390
26,493,555,347
1,556,715,845

3,750,148,029

15,851,208,607

   -

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

   -

30,149,195,848

30,149,195,848

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز

42,126,505,163

127,361,470,756

   -

428,103,527,073

42,126,505,163

2020

داخل القطر

دول الشر ق األوسط األخر ى المجمو ع

أرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

22,719,574,543

-

إيداعات لدى مصار ف

-

166,174,411,526

166,174,411,526

-

118,059,929

الشر اكت الكبر ى

موجودات أخر ى

أرصدة لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
األفر اد

القر وض العقار ية

الشر اكت الصغيرة والمتوسطة

الشر اكت الكبر ى

5,335,482,866

330,054,508

ليرة سور ية

7,248,550,050

ليرة سور ية

1,997,289,834

12,547,400,550
1,956,453,616

-

6,762,499,891

-

118,059,929

3,710,387,114

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

21,356,251,546
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18,828,260,189

-

-

موجودات أخر ى

   -

190,642,108

64,062,418,797

15,851,208,607
5,335,482,866

19,158,314,697

555,464,997,829

ليرة سور ية

22,719,574,543
9,245,839,884

12,547,400,550
1,956,453,616

-

3,710,387,114

36,462,627,006

36,462,627,006

-

21,356,251,546

5,325,547,690

209,959,876,056

6,762,499,891
5,516,189,798

274,022,294,853

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 2.35مخاطر� االئتمان (تتمة)
التر كز حسب القطاع االقتصادي
يبين الجدول التالي التر كز� في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:
2021

ليرة سور ية

مالي

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

أرصدة لدى مصر ف
سور ية المر كز ي

41,866,257,103

-

-

-

-

-

41,866,257,103

33,052,297,281

-

-

-

-

-

33,052,297,281

- 362,618,872,390

-

-

-

-

362,618,872,390

-

9,182,323,183

5,717,852,179

3,750,148,030

2,673,776,190

5,169,455,765

26,493,555,347

30,149,195,848

-

-

-

-

-

30,149,195,848

أرصدة لدى
المصار ف

إيداعات لدى
مصار ف

تسهيالت ائتمانية
مباشرة (بالصافي)
موجودات مالية
بالتلكفة المطفأة

موجودات أخر ى

18,865,021,066

وديعة مجمدة لدى
مصر ف سور ية
المر كز ي

42,126,505,163

2020

مالي

أرصدة لدى مصر ف
سور ية المر كز ي

أرصدة لدى
المصار ف

إيداعات لدى
مصار ف

تسهيالت ائتمانية
مباشرة (بالصافي)
موجودات مالية
بالتلكفة المطفأة

موجودات أخر ى

وديعة مجمدة لدى
مصر ف سور ية
المر كز ي

صناعة

54,721,516

50,956,096

20,386,134

17,739,957

149,489,928

19,158,314,697

-

-

-

-

-

42,126,505,163

9,237,044,699 528,678,148,851

ليرة سور ية

تجارة

عقارات

أفراد  -خدمات أخر ى

المجمو ع

صناعة

تجارة

عقارات

أفراد  -خدمات أخر ى

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

- 22,719,574,543

-

-

-

-

22,719,574,543

-

-

-

-

-

9,245,839,884

- 166,174,411,526

-

-

-

-

166,174,411,526

4,017,291,609

1,956,457,272

654,317,977

2,199,605,716

12,547,400,550

-

-

-

36,462,627,006 19,486,521,284

9,245,839,884

-

ليرة سور ية

5,768,808,275

3,770,534,164

2,691,516,147

5,318,945,693

555,464,997,829

3,719,727,976

- 16,976,105,722
5,290,579,683

48,068,873

- 21,356,251,546

3,767,796,849 241,762,762,904

58,727,376

20,115,559

4,928,513

93,769,794

5,516,189,798

-

-

-

-

21,356,251,546

4,076,018,985

1,976,572,831

659,246,490

274,022,294,853 21,779,896,794
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 3.35مخاطر� السوق (تتمة)
مخاطر� أسعار� الفائدة

يتعرض البنك لمخاطر� السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبية وأسعار� أدوات ر أس المال الناتجة عن متغير ات السوق
الخاصة والعامة .ويطبق البنك تقييم داخلي لتقدير� مخاطر� السوق للمر اكز� المحتفظ بها ولتقدير� الحد األقصى من الخسائر� المتوقعة اعتماداً على
مجموعة من االفتر اضات المتعلقة بمتغير ات السوق بهدف السيطرة على هذه المخاطر� و إبقائها ضمن الحدود المسموح بها والتي يتم مر اقبتها يومياً .
مخاطر� أسعار� الفائدة في سجالت البنك

تعكس مخاطر� أسعار� الفائدة مخاطر� التغير� في أسعار� الفائدة التي قد تؤثر� على األر باح المستقبلية للبنك أو على القيمة العادلة لألدوات المالية .ويتم
إدارة هذه المخاطر� بصورة ر ئيسية عن طر يق مر اقبة فجوات أسعار� الفائدة بالحصول على حدود معتمدة مسبقاً لفئات إعادة التسعير .وتر اقب إدارة
المخاطر� االلتز ام بهذه الحدود وتر فع تقار ير ها الدور ية إلى لجنة إدارة المخاطر� وتوصي بالنتائج إلى مجلس اإلدارة.
حساسية أسعار� الفائدة

يبين الجدول التالي حساسية التغير� المحتمل في أسعار� الفائدة مع بقاء اكفة العوامل األخر ى ثابتة .وتتحدد حساسية بيان الدخل باألثر� الناتج عن
تغير ات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إير اد الفوائد لمدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر� فائدة عائم للموجودات والمطلوبات المالية
بما في ذلك أثر� أدوات التحوط وبالتالي يكون األثر� على حقوق الملكية هو صافي التغير� في إير ادات الفوائد بعد استبعاد أثر� ضر يبة الدخل:
مخاطر� أسعار� الفائدة للتغير� في سعر� الفائدة %2
ز يادة %2

باللير ات السور ية

العملة

ليرة سور ية

2021

األثر� على الر بح
الفجوة التراكمية
قبل الضر يبة
ليرة سور ية

ليرة سور ية

()18,428,560,717

()368,571,214

()205,423,708

()4,108,474

دوالر� أمير كي

50,728,455,686

جنيه استر ليني

1,711,924

يور و

عمالت أخر ى

18,572,475,122

انخفاض %2

باللير ات السور ية

العملة

ليرة سور ية

يور و

عمالت أخر ى

371,449,502

()18,428,560,717

368,571,214

()205,423,708

4,108,474

18,572,475,122
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()3,081,356

94,687,193

1,893,744

1,420,308

34,238

ليرة سور ية

جنيه استر ليني

()276,428,411

()11,518,360,139

()230,367,203

()172,775,402

25,679

ليرة سور ية

1,711,924

ليرة سور ية

1,014,569,114

2021

دوالر� أمير كي

ليرة سور ية

األثر� على الر بح
الفجوة التراكمية
قبل الضر يبة

278,587,127

األثر� على
حقوق الملكية
ليرة سور ية

276,428,411

12,311,533,067

181,671

9,705,190,928

194,103,819

ليرة سور ية

ليرة سور ية

()11,518,360,139

230,367,203

94,687,193

()1,893,744

()1,014,569,114

()34,238

()25,679

181,671

()278,587,127

3,633

2020

()760,926,835

3,081,356

246,230,661

األثر� على الر بح
الفجوة التراكمية
قبل الضر يبة

12,311,533,067

()371,449,502

األثر� على
حقوق الملكية

ليرة سور ية

760,926,835

األثر� على الر بح
الفجوة التراكمية
قبل الضر يبة

50,728,455,686

األثر� على
حقوق الملكية

2020

9,705,190,928

ليرة سور ية

184,672,996

2,725

145,577,864

األثر� على
حقوق الملكية
ليرة سور ية

172,775,402

()246,230,661

()184,672,996

()3,633

()2,725

()194,103,819

()1,420,308

()145,577,864

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 3.35مخاطر� السوق (تتمة)
مخاطر� العمالت

تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغير ات في أسعار� صر ف العمالت األجنبية .يعتبر� البنك الليرة السور ية العملة الر ئيسية له ،ويقوم مجلس
اإلدارة بوضع حدود لمر اكز� العمالت وتتم مر اقبة المر اكز� بشلك يومي للتأكد من أن المر اكز� ال تتجاوز� المستويات المحددة .يقوم البنك بإعداد
تحليل الحساسية لمر اقبة أثر� التغير ات على صافي األر باح والخسائر� في حال حدوث تغير� معقول في أسعار� الصر ف مع بقاء بقية المتغير ات ثابتة.
يمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بيان الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموجب صافي الر بح المتوقع:
مخاطر� العمالت :أثر� الز يادة في سعر� الصرف %10
ز يادة %10

باللير ات السور ية

2021

2020

العملة

مراكز القطع

األثر� على الر بح
قبل الضر يبة

األثر� على
حقوق الملكية

مراكز القطع

دوالر� أمير كي
(بنيوي)

دوالر� أمير كي
(تشغيلي)

413,167,140,880

41,316,714,088

41,316,714,088

206,202,531,440

20,620,253,144

()56,864,496,156

()5,686,449,616

()4,264,837,212

()7,568,441,630

()756,844,163

()567,633,122

جنيه استر ليني

1,711,924

171,192

128,394

183,203

18,320

13,740

يور و

العمالت األخر ى

ليرة سور ية

228,208,731

62,484,398,441

ليرة سور ية

22,820,873

6,248,439,844

ليرة سور ية

17,115,655

4,686,329,883

ليرة سور ية

()50,925,380

9,740,393,076

األثر� على الر بح
قبل الضر يبة

األثر� على
حقوق الملكية

20,620,253,144

ليرة سور ية

()5,092,538

974,039,308

ليرة سور ية

()3,819,404

730,529,481

مخاطر� العمالت :أثر� النقصان في سعر� الصرف %10
انخفاض %10

باللير ات السور ية

2021

2020

العملة

مراكز القطع

األثر� على الر بح
قبل الضر يبة

األثر� على
حقوق الملكية

مراكز القطع

األثر� على الر بح
قبل الضر يبة

األثر� على
حقوق الملكية

دوالر� أمير كي
(بنيوي)

دوالر� أمير كي
(تشغيلي)

413,167,140,880

()41,316,714,088

()41,316,714,088

206,202,531,440

()20,620,253,144

()20,620,253,144

()56,864,496,156

5,686,449,616

4,264,837,212

()7,568,441,630

756,844,163

567,633,122

جنيه استر ليني

1,711,924

()171,192

()128,394

183,203

()18,320

()13,740

يور و

العمالت األخر ى

		

ليرة سور ية

228,208,731

62,484,398,441

ليرة سور ية

()22,820,873

()6,248,439,844

ليرة سور ية

()17,115,655

()4,686,329,883

ليرة سور ية

()50,925,380

9,740,393,076

ليرة سور ية

5,092,538

()974,039,308

ليرة سور ية

3,819,404

()730,529,481
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 3.35مخاطر� السوق (تتمة)

فجوة إعادة تسعير� الفائدة

دون الشهر

ليرة سور ية

من شهر�
إلى  3أشهر

ليرة سور ية

ليرة سور ية

من  6أشهر
إلى  9أشهر
ليرة سور ية

من  9أشهر
إلى  12شهر
ليرة سور ية

من سنة
إلى سنتين
ليرة سور ية

من سنتين
إلى  3سنوات
ليرة سور ية

من  3سنوات
إلى  4سنوات
ليرة سور ية

-

من  4سنوات
إلى  5سنوات
ليرة سور ية

-

أكثر� من
 5سنوات

ليرة سور ية

-

بنود غير
حساسة

ليرة سور ية

المجمو ع
ليرة سور ية

-

-

-

-

-

2,317,381,774

-

-

2,370,634,819

58,407,885,678 21,490,018,996
-

8,505,521,555

-

-

-

5,248,325,140

-

5,034,701,282

-

-

- 25,114,494,566

- 36,666,839,100 152,144,491,552 64,724,092,030 55,629,987,517 25,241,775,149

2,598,055,023

-

-

-

-

-

-

512,854,066

-

-

-

-

-

30,149,195,848

3,494,481,771

321,113,200

3,494,481,771

321,113,200

-

-

33,052,297,281
15,332,913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,725,027

28,128,760

98,725,027

28,128,760
-

-

-

-

-

58,537,304

19,987,783,603 19,987,783,603

58,537,304
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,332,913

-

42,126,505,163 42,126,505,163

576,837,081,372 87,524,286,180
49,876,450,445

-

-

426,198,684

426,198,684

-

1,948,826,007

-

-

3,886,729,564

3,886,729,564

6,261,754,255

92,980,436,165

2,793,982,907

-

362,618,872,390
()81,007,644

-

من  3أشهر
إلى  6أشهر

يتم التصنيف على فتر ات إعادة تسعير� الفائدة أو االستحقاق أيهما أقر ب.

2021

الموجودات

سور ية المر كز ي

نقد وأرصدة لدى مصر ف

- 36,917,866,682

أرصدة لدى مصار ف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

ايداعات لدى مصار ف

7,784,486,952 25,267,810,329

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

-

-

2,339,576,226

26,493,555,347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,359,344,092

4,104,292,454 14,059,488,165 10,047,906,423

307,537,383

موجودات ثابتة

موجودات مالية بالقيمة العادلة  من
خالل الدخل الشامل األخر

موجودات غير� ملموسة

موجودات ضر يبية مؤجلة

موجودات أخر ى

حق استخدام األصول

سور ية المر كز ي

وديعة مجمدة لدى مصر ف

المطلوبات

مجمو ع الموجودات
-

-

-

-

-

-

-

-

1,819,500,000
-

104,556,900

3,954,596,613
-

-

435,800,491
-

-

-

-

-

-

-

1,819,500,000

-

4,059,153,513

-

435,800,491

-

-

-

-

-

-

512,854,066 39,264,894,123 182,507,311,258 73,229,613,585 58,000,622,336 27,559,156,923 11,498,337,828 24,183,551,343 72,541,120,817

ودائع العمالء

10,600,000

4,848,084,440

-

-

ودائع المصار ف

730,000,000

-

-

8,222,130,638 73,700,323,983

-

-

-

-

-

5,237,772,104 44,638,678,341

تأمينات نقدية

مطلوبات أخر ى

مخصصات متنوعة

مجمو ع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير� الفائدة

(6,639,653,388 10,723,648,601 )46,527,881,507

4,858,684,440 13,459,902,742 119,069,002,324

-

512,854,066 39,264,894,123 182,507,311,258 72,793,813,094 53,941,468,823 25,739,656,923

15,332,913

149,963,797,765

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير� الفائدة (426,873,283,607 345,610,751,682 345,595,418,769 345,082,564,703 305,817,670,580 123,310,359,322 50,516,546,228 )3,424,922,595( )29,164,579,518( )35,804,232,906( )46,527,881,507

426,873,283,607 81,262,531,925
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 3.35مخاطر� السوق (تتمة)

فجوة إعادة تسعير� الفائدة (تتمة)

دون الشهر

ليرة سور ية

من شهر�
إلى  3أشهر

ليرة سور ية

ليرة سور ية

من  6أشهر
إلى  9أشهر
ليرة سور ية

من  9أشهر
إلى  12شهر
ليرة سور ية

من سنة
إلى سنتين
ليرة سور ية

من سنتين
إلى  3سنوات
ليرة سور ية

من  3سنوات
إلى  4سنوات
ليرة سور ية

-

من  4سنوات
إلى  5سنوات
ليرة سور ية

-

أكثر� من
 5سنوات

ليرة سور ية

-

من  3أشهر
إلى  6أشهر

يتم التصنيف على فتر ات إعادة تسعير� الفائدة أو االستحقاق أيهما أقر ب.

2020

الموجودات

سور ية المر كز ي

نقد وأرصدة لدى مصر ف
-

بنود غير
حساسة

ليرة سور ية

المجمو ع
ليرة سور ية

-

-

-

2,531,432,531

3,580,933,156

31,605,190,470 11,629,322,739
-

2,583,483,606

-

-

-

1,641,391,994

- 12,560,000,000

- 18,337,600,000 54,698,800,000 21,854,400,000 45,467,200,000

()57,899,321
781,199,000

-

()3,232,410

()33,812,474

9,245,839,884
1,991,844

-

36,462,627,006
-

-

-

-

2,694,171,048

128,445,280

2,694,171,048

128,445,280

166,174,411,526
()104,864,353

-

3,898,465,820

-

-

931,679,366
-

6,605,984,000

958,388,986

12,547,400,550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 21,374,426,885

3,104,640,000 13,627,600,000

833,239,179

- 19,975,867,731

أرصدة لدى مصار ف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

ايداعات لدى مصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

917,739,038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,706,829

208,217,457
-

73,171,690

21,356,251,546 21,356,251,546

286,352,548,163 41,746,592,908

73,171,690

42,706,829

208,217,457
5,814,114,877

-

5,814,114,877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,512,000,000

5,405,273,385

422,218,734

موجودات ثابتة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر

موجودات غير� ملموسة

موجودات ضر يبية مؤجلة

موجودات أخر ى

حق استخدام األصول

سور ية المر كز ي

وديعة مجمدة لدى مصر ف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مجمو ع الموجودات

-

931,679,366 25,396,805,923 18,359,304,999 28,315,359,850

المطلوبات

7,564,372,986
-

-

-

20,382,697,562

1,991,844 19,118,799,000 68,900,191,994 24,437,883,606 51,579,565,687

ودائع العمالء

-

-

-

-

-

-

1,449,574,628

-

-

49,881,435,945

1,609,731,528

ودائع المصار ف

-

-

-

-

-

-

-

-

185,575,326

-

-

-

3,895,202,569

74,319,492,976

185,575,326

2,260,052,615

2,589,880,666 17,792,816,896

تأمينات نقدية

21,000,000

-

4,430,769,677 40,477,054,047
10,600,000

1,205,346,553
-

-

128,556,900

-

-

-

-

-

2,260,052,615

864,339,120

-

-

-

-

-

1,215,946,553

450,000,000
19,118,799,000

2,453,926,548

-

-

-

58,290,870,943

864,339,120

-

1,991,844

450,000,000

مطلوبات أخر ى

مخصصات متنوعة

مجمو ع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير� الفائدة

7,020,650,343

(11,338,654,656 )29,975,511,093

2,582,483,448

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير� الفائدة (5,544,002,933 )18,636,856,437( )29,975,511,093

67,340,246 24,180,859,370
5,611,343,179

4,981,889,538

37,851,390,339

- 212,033,055,187 174,181,664,848 174,179,673,004 155,060,874,004 86,160,682,010 61,722,798,404 10,593,232,717

68,900,191,994 24,437,883,606 51,129,565,687

212,033,055,187

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 3.35مخاطر� السوق (تتمة)
التر كز في مخاطر� العمالت األجنبية
2021

دوالر� أمر يكي

جنيه إستر ليني

ليرة سور ية

ليرة سور ية

24,822,347,158

7,149,296,262

   -

313,549,420,049

   -

   -

30,149,195,848

   -

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي 41,316,715,093

   -

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

أرصدة لدى المصار ف

إيداعات لدى مصار ف

ليرة سور ية

يور و

ما يواز ي العمالت األجنبية بالليرة السور ية

16,617,674,349

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

527,999

موجودات أخر ى

18,392,564,593

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

379,621,905

أخر ى

ليرة سور ية
   -

المجمو ع

ليرة سور ية

31,971,643,420

3,259,006

15,809,565,513

32,810,120,773

367,679

   -

   -

895,678

   -

   -

   -

46,569,621,706
   -

360,119,041,755
30,149,195,848

446,963,320

18,839,527,913

444,848,445,089

7,529,285,846

3,259,006

62,826,150,539

515,207,140,480

ودائع المصار ف

49,823,345,136

47,441,862

   -

   -

49,870,786,998

تأمينات نقدية

957,525,918

429,131,333

المطلوبات

ودائع العمالء

مخصصات متنوعة
مطلوبات أخر ى

صافي التر كز داخل بيان المر كز المالي
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36,094,341,145

40,757,200

1,629,830,966

   -

   -

41,316,715,093

6,804,392,688

1,547,082

341,752,098

43,242,033,013

10,604,952

   -

   -

51,362,152

9,506,280

      -

      -

1,386,657,251

1,639,337,246

88,545,800,365

7,301,077,115

1,547,082

341,752,098

96,190,176,660

356,302,644,724

228,208,731

1,711,924

62,484,398,441

419,016,963,820

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 3.35مخاطر� السوق (تتمة)
التر كز في مخاطر� العمالت األجنبية (تتمة)
2020

دوالر� أمر يكي

جنيه إستر ليني

ليرة سور ية

ليرة سور ية

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

14,346,820,693

4,007,664,769

-

إيداعات لدى مصار ف

156,451,297,397

-

-

36,459,250,821

-

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي 20,620,253,646

-

الموجودات

أرصدة لدى المصار ف

ليرة سور ية

يور و

ما يواز ي العمالت األجنبية بالليرة السور ية

8,380,035,417

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

399,939

موجودات أخر ى

5,293,911,985

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

227,797,381

أخر ى

ليرة سور ية

-

1,638,322

224,667,033

170,326

-

-

-

9,710,624,000

-

المجمو ع

ليرة سور ية

18,354,485,462
8,834,138,153

166,161,921,397

570,265

36,459,250,821

8,416

1,532

35,202,149

5,329,124,082

241,551,969,898

4,235,640,892

1,639,854

9,970,493,182

255,759,743,826

ودائع المصار ف

20,351,620,918

25,559,688

-

-

20,377,180,606

تأمينات نقدية

585,379,197

604,045,151

المطلوبات

ودائع العمالء

20,949,341,515

مطلوبات أخر ى

1,031,538,458

صافي التر كز داخل بيان المر كز المالي

-

-

20,620,253,646

3,640,513,876

1,456,651

230,100,106

24,821,412,148

16,447,557

-

-

1,047,986,015

-

-

1,189,424,348

42,917,880,088

4,286,566,272

1,456,651

230,100,106

47,436,003,117

198,634,089,810

()50,925,380

183,203

9,740,393,076

208,323,740,709

 4.35مخاطر� الدفع المسبق

إن مخاطر� الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتز اماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها ،مثل ر هونات
ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة .إن موجودات البنك التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوهر ية بالنسبة إلجمالي الموجودات.
باإلضافة إلى ذلك ،إن عوامل السوق األخر ى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير� جوهر ية في األسواق التي يعمل فيها البنك .وبالتالي ،فإن البنك
يعتبر� تأثير� مخاطر� الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير� جوهر ي ،بعد األخذ بعين االعتبار� اية غر امات قد تنتج عن الدفع المسبق.

 5.35مخاطر� السيولة

تمثل مخاطر� السيولة مخاطر� عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباته من النقد الجاهز� أو تمويل ز يادة في الموجودات نتيجة حدوث اضطر ابات
في السوق مما يؤدي إلى نضوب فور ي لبعض مصادر� السيولة .وللحد من هذه المخاطر ،تقوم اإلدارة بتنويع مصادر� البنك التمويلية و إدارة
الموجودات مع األخذ بعين االعتبار� متطلبات السيولة من حيث النقد وشبه النقد وأور اق مالية جاهزة للتداول.
والجدول التالي يظهر� نسب السيولة المتوسطة والعليا والدنيا خالل السنة:

المتوسط خالل السنة

أعلى نسبة خالل السنة

أدنى نسبة خالل السنة

2021

2020

%336

%251

%286

%182

%369

%308

يحتفظ البنك بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير� منظورة في السيولة .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم البنك
بالمحافظة على وديعة إلز امية لدى مصر ف سور ية المر كز ي تساوي  %5من متوسط ودائع الز بائن و %10من ر أسمال البنك كوديعة مجمدة .يتم قياس ور قابة
بناء على قر ارمجلس النقد والتسليف ر قم /588م ن/ب 4الصادر� بتار يخ  22تشر ين الثاني .2009
السيولة على أساس الظر وف الطبيعية والطارئة وتم احتسابها ً
يحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتز امات خار ج بيان المر كز� المالي المثقلة باكفة العمالت .تتكون
األموال الجاهزة من النقد وأرصدة لدى المصار ف والمؤسسات المصر فية بعد تنز يل ودائع المصار ف وودائع العمالء وااللتز امات األخر ى.
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 5.35مخاطر� السيولة (تتمة)

عند الطلب إلى أقل

بين ثمانية أيام وشهر

ليرة سور ية

من ثمانية أيام

بين شهر� و 3أشهر

ليرة سور ية

المجمو ع
ليرة سور ية

بدون استحقاق
ليرة سور ية

أكثر� من سنة
ليرة سور ية

بين  9أشهر� وسنة
ليرة سور ية

بين  6أشهر� و 9أشهر
ليرة سور ية

بين  3أشهر� و  6أشهر
ليرة سور ية

-

-

-

5,029,792,052

-

58,407,885,678

-

ليرة سور ية

53,378,093,626

-

-

25,267,810,329

10,047,906,423

7,784,486,952

14,059,488,165

-

4,104,292,454

-

-

-

-

321,113,200

30,149,195,848

362,618,872,390

33,052,297,281
253,535,422,682
16,880,088,698

()81,007,644

-

25,241,775,149

-

-

55,629,987,517

46,115,043

-

-

2,339,576,226

2,359,344,092

2,317,381,774
-

2,370,634,819

5,034,701,282

-

-

-

-

-

-

321,113,200

26,493,555,347
25,114,494,566

-

261,422,339

-

-

-

-

-

-

-

-

3,494,481,771

3,494,481,771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,128,760

28,128,760
-

مجمو ع الموجودات

42,126,505,163

98,725,027

98,725,027

-

-

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستر دادها أو تسويتها كما في  31اكنون األول :2021

2021

الموجودات

أرصدة لدى المصار ف

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

إيداعات لدى المصار ف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

موجودات ثابتة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

موجودات غير� ملموسة

موجودات ضر يبية مؤجلة

موجودات أخر ى

حق استخدام األصول

-

34,376,975

78,726,395,973

-

-

670,507,793

10,979,836,555

-

-

329,519,987

24,513,071,330

-

-

172,173,472

11,670,511,300

-

-

1,982,647,206

29,541,804,129

-

-

3,636,541,288

61,637,163,624

-

-

12,318,814,596

307,848,820,542

5,237,772,104

58,537,304

843,202,286

51,919,477,919

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي -

ودائع العمالء

-

-

-

-

-

-

49,876,450,445

149,963,797,765

3,886,729,564

426,198,684

2,793,982,907

92,980,436,165

42,126,505,163

58,537,304

19,987,783,603

576,837,081,372

ودائع المصار ف

المطلوبات

44,638,678,341

تأمينات نقدية

730,000,000

58,698,987,192

-

15,001,336,791
1,948,826,007

8,222,130,638
10,600,000

4,848,084,440
-

1,819,500,000
104,556,900

3,954,596,613
-

435,800,491

-

-

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخر ى

-

48,509,867

-

256,413,123

-

214,379,954

-

الصافي

206,907,375

مجمو ع المطلوبات

الصافي التراكمي

()25,389,779,427

-

104,116,175,400

()25,389,779,427

()4,277,913,359

33,284,495

15,257,749,914

()29,667,692,786

8,889,962,627

-

15,623,108,703

()20,777,730,159

6,604,919,485

30,179,811

5,065,591,815

()14,172,810,674

27,689,019,634

-

1,852,784,495

13,516,208,960

57,547,830,300

3,290,411

4,089,333,324

71,064,039,260

307,409,729,640

426,198,684

439,090,902

378,473,768,900

48,399,514,707

3,093,764,528

3,519,963,212

426,873,283,607

426,873,283,607
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021

 .35إدارة المخاطر� (تتمة)

 5.35مخاطر� السيولة (تتمة)

عند الطلب إلى أقل

ليرة سور ية

من ثمانية أيام

28,815,006,196

-

بدون استحقاق

أكثر� من سنة

بين  9أشهر� وسنة

بين  6أشهر� و 9أشهر

بين  3أشهر� و  6أشهر
ليرة سور ية

بين شهر� و 3أشهر
ليرة سور ية

بين ثمانية أيام وشهر

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

-

ليرة سور ية

-

2,790,184,274

ليرة سور ية

-

2,036,945,478

2,511,976,138

3,853,444,302

13,627,097,935

-

6,604,768,844

-

المجمو ع
ليرة سور ية

31,605,190,470
-

128,445,280

36,462,627,006

166,174,411,526

9,245,839,884
140,326,270,747
8,588,999,599

()104,864,353

-

-

3,104,297,862

3,355,450,104

-

-

-

-

128,445,280

12,547,400,550
15,090,165,913

-

-

55,982,353

-

-

833,239,179

917,739,038

-

-

931,679,366

21,372,461,093

-

-

-

-

2,694,171,048

-

2,694,171,048

-

958,388,986

-

366,236,382

-

-

-

-

2,589,880,666

-

-

1,449,574,628

-

-

ليرة سور ية

بين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستر دادها أو تسويتها كما في  31اكنون األول :2020

2020

أرصدة لدى المصار ف

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

إيداعات لدى المصار ف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

موجودات ثابتة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر

موجودات غير� ملموسة

موجودات ضر يبية مؤجلة

-

-

-

-

-

-

موجودات أخر ى

حق استخدام األصول

-

17,061,393

مجمو ع الموجودات

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي -

ودائع العمالء

-

120,974,124

30,924,995,420

ودائع المصار ف

3,878,214,641

-

366,117,021

6,354,636,748

13,914,602,255

تأمينات نقدية

16,500,000

-

146,040,779

18,679,898,437

35,580,554,855

4,500,000

10,600,000

-

-

-

14,053,698

25,540,538,772

4,896,499,192

-

945,733,064

1,205,346,553
-

-

-

-

-

-

14,719,488

7,577,877,318

864,339,120
128,556,900

-

-

-

-

-

4,821,029,345

168,826,465,604

2,453,926,548
-

-

21,356,251,546

73,171,690

42,706,829

208,217,457
314,119,029

27,502,402,800

450,000,000
-

20,382,697,562

74,319,492,976

2,260,052,615

185,575,326

1,609,731,528

49,881,435,945

21,356,251,546

73,171,690

42,706,829

208,217,457
5,814,114,877

286,352,548,163

-

4,430,769,677

مطلوبات أخر ى

مخصصات متنوعة

7,725,080

-

601,134,968

-

-

الصافي

152,208,772

مجمو ع المطلوبات

الصافي التراكمي

()18,594,386,770

-

49,519,382,190

()18,594,386,770

()3,025,712,053

29,321,673

-

9,380,348,801

()21,620,098,823

10,057,464,694

18,964,548

-

8,622,433,743

()11,562,634,129

24,295,270,546

21,135,509

1,245,268,226

12,732,636,417

62,429,396

-

883,303,668

12,795,065,813

4,974,258,361

1,844,178

2,603,618,957

17,769,324,174

168,374,621,426

185,575,326

451,844,178

186,143,945,600

25,889,109,587

1,427,717,887

1,613,293,213

212,033,055,187

212,033,055,187
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 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 5.35مخاطر� السيولة (تتمة)
بنود خار ج بيان المر كز المالي
2021
كفاالت صادرة لز بائن

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

2020
كفاالت صادرة لز بائن

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة

		

لغاية سنة

من سنة لغاية خمس سنوات المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

3,856,543,440

1,650,000

3,858,193,440

5,777,475,836

1,650,000

5,779,125,836

لغاية سنة

ليرة سور ية

من سنة لغاية خمس سنوات

ليرة سور ية

المجمو ع

2,032,787,446

65,404,400

2,098,191,846

2,732,417,617

65,404,400

2,797,822,017

1,920,932,396

699,630,171

-

-

1,920,932,396

ليرة سور ية

699,630,171

 6.35مخاطر� التشغيل

سواء من داخله اكحتيال داخلي أو أخطاء بمسار� 
تعر ف بأنها المخاطر� الناتجة عن إدارة أعمال البنك ومهامه اليومية والتي يمكن أن يتعرض لها
ً
وسياسات العمل أو قصور� بالتدر يب للموظفين أو نتيجة مشالك تقنية ،أو من خارجه اكالحتياالت الخارجية واألزمات االقتصادية والطبيعية
والسياسية ،باإلضافة إلى مخاطر� عدم االلتز ام بالقوانين والتشر يعات والمعايير� الدولية الناظمة للعمل المصر في والمالي  .

ولمواجهة هذا النو ع من المخاطر� يقوم قسم المخاطر� التشغيلية ضمن مدير ية إدارة المخاطر� برصد ومتابعة وتجميع وتصنيف ودر اسة وتحليل
هذه المخاطر� التي يتعرض لها البنك بشلك يومي ،وعلى أساس المشاهدة المباشرة واألنظمة المتخصصة بذلك كتقييم المخاطر� الذاتي
ً
إضافة إلى در اسات مؤشر ات اإلنذار� المبكر� واألساس للتحوط للمخاطر ،وكذلك إصدار� التقار ير� لمجلس اإلدارة ولجنة إدارة
واالستبيانات الدور ية
ً
متضمنة التوصيات الالز مة للتحوط من هذه المخاطر� بأنجح الطر ق .ونشير� إلى انتهاج البنك ألسلوب المؤشر� األساسي
المخاطر� المنبثقة عنه
الحتساب مخصصات المخاطر� التشغيلية.

وبهذا الصدد تجدر� اإلشارة إلى استمر ار� البنك بتنفيذ خطة إتمام االستقاللية الاكملة عن الشر يك االستر اتيجي من حيث نقل المخدمات
بشلك كبير� من مخاطر� التشغيل لجهة انقطاع األعمال
والبر مجيات لتكون متموضعة وتحت إشر اف ومتابعة مباشرة من فر يق البنك ،ما يخفف
ٍ
ً
إضافة إلى مخاطر� عدم االلتز ام بقواعد مصر ف سور ية المر كز ي.

 7.35مخاطر� األعمال

تنشأ مخاطر� األعمال من عدة عوامل قد تؤثر� على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة ،ومنها االخطار� الناتجة عن الظر وف السياسية واالقتصادية
المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشر ات السلبية على نتائج اعمال البنك .تقوم ادارة البنك بتقييم تلك المخاطر� واتخاذ االجر اءات
المناسبة للتقليل بقدر� االماكن من اثر ها على نتائج االعمال والمر كز� المالي للبنك.
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 .35إدارة المخاطر� (تتمة)
 8.35إدارة استمرار ية العمل وخطط الطوار ئ

يولي البنك موضو ع إدارة استمر ار ية العمل أهمية كبيرة وذلك عن طر يق التطوير� والصيانة الدور ية إلدارة استمر ار ية العمل في البنك لغاية تطوير� المر ونة
التنظيمية ،حيث إن إدارة استمر ار ية العمل هي عملية إدار ية شاملة تحدد التهديدات المحتملة وآثار ها على أعمال البنك وأنشطته ،حيث توفر� هذه العملية
إطار� عمل لبناء المر ونة التنظيمية التي تساعد على االستجابة الفعالة التي تحمي مصالح اكفة األطر اف ذات الصلة وسمعة البنك وعالمته التجار ية.
يحرص البنك على تحليل آثار� األعمال لتحديد األعمال الحرجة وفق السينار يوهات المتوقعة وتصميم وتطوير� خطط االستجابة بشلك مستمر� لمواجهة
الكوارث والتهديدات التي قد يواجها بما يضمن إدارة األزمات وضمان استمر ار ية العمل للمهام الحرجة بكفاءة وفعالية مع األخذ بعين االعتبار� معايير� 
الصحة والسالمة العامة لاكفة األطر اف ذات الصلة.

يطور� البنك وبشلك مستمر� خطط استرجاع الخدمات و المنتجات وفق مر احل محددة تتناسب مع السينار يوهات المعدة بما يضمن استعادة اكفة الخدمات
والمنتجات و بالجودة المعتمدة وفق أفضل القواعد و الممارسات المعر وفة ،كما يحرص البنك على توفير� اكفة التجهيز ات و اآلليات الالزمة إلدارة استمر ار ية
العمل ،بما فيها تأمين العمل من المنز ل ( عن بعد ) للمهام الحرجة و وفق أفضل الممارسات المعر وفة و بما يضمن أمن و حماية المعلومات.

 9.35مخاطر� االلتزام

بالنسبة لمخاطر� االلتز ام يحرص البنك على تنفيذ اكفة أعماله على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعايير� المهنية التز اماً بالتعليمات
والمتطلبات الر قابية.

 .36التحليل القطاعي
يمثل قطاع أعمال البنك القطاع الر ئيسي بينما يمثل قطاع التوز يع الجغر افي القطاع الثانوي.
 -قطاع األعمال:

يتم تنظيم البنك ألغر اض إدار ية من خالل ثالثة قطاعات أعمال ر ئيسية هي:

التجز ئة      :يشمل متابعة ودائع العمالء األفر اد واألعمال الصغيرة ومنحهم القر وض والديون وخدمات أخر ى.

الشر اكت    :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية األخر ى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

الخز ينة      :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخز ينة و إدارة أموال البنك  .

هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليها البنك تقار يره حول معلومات قطاعات األعمال الر ئيسية.
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 .36التحليل القطاعي (تتمة)
 1.36معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
التجز ئة
إجمالي الدخل التشغيلي

الشراكت

اخر ى

خز ينة

ليرة سور ية

ليرة سور ية

ليرة سور ية

140,928,871

1,384,007,993

511,392,256 218,740,060,336

استر داد (مصر وف) مخصص
الخسائر� االئتمانية المتوقعة

16,272,456

مصار يف تشغيلية للقطاع

-

نتائج أعمال القطاع

2021

31,882,367

2020

المجمو ع

ليرة سور ية

ليرة سور ية

المجمو ع

ليرة سور ية

140,596,737,837 220,776,389,456
32,906,749

()113,239,348

()15,248,074

   -

-

()2,099,362,162( )4,999,405,489( )4,999,405,489

157,201,327

1,415,890,360

511,392,256 218,724,812,262

الر بح (الخسارة) قبل الضر يبة

157,201,327

1,415,890,360

138,384,136,327 215,809,890,716 )4,488,013,233( 218,724,812,262

صافي ر بح (خسارة) السنة

157,201,327

1,415,890,360

138,054,580,070 214,856,678,420 )4,597,505,663( 217,881,092,396

35,326,186,595

60,448,232,477

مصر وف الضر ائب

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

استبعاد الموجودات والمطلوبات
بين القطاعات
موجودات غير� موز عة
على القطاعات

-

-

-

()843,719,866

-

256,035,469,436 511,042,919,744

-

-

-

65,794,161,628

65,794,161,628

30,317,078,727

-

4,011,488,249

مجمو ع الموجودات

5,306,863,882

مطلوبات القطاع

35,326,186,595

60,448,232,477

50,177,890,444

مجمو ع المطلوبات

35,326,186,595

60,448,232,477

50,177,890,444

مطلوبات غير� موز عة على القطاعات -

()109,492,430

()329,556,257

   -

21,186,691,465

-

()953,212,296

- 415,268,500,672

(69,280,863,725 )39,261,541,012( )30,019,322,713
-

140,483,498,489 220,809,296,205

65,794,161,628 484,549,364,397

-

4,011,488,249

286,352,548,163 576,837,081,372
71,983,365,035 145,952,309,516
4,011,488,249

2,336,127,941

استهالاكت

315,477,519

202,185,362

المصار يف الر أسمالية

1,101,153,856

594,955,691

إطفاءات

74,319,492,976 149,963,797,765

14,578,069

35,465,465

 2.36معلومات التوز يع الجغرافي

يمثل هذا القطاع التوز يع الجغر افي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاته بشلك ر ئيسي في الجمهور ية العر بية السور ية التي تمثل األعمال
المحلية وال يوجد لديه فر و ع خارجية.
فيما يلي توز يع اير ادات وموجودات البنك ومصار يفه الر أسمالية حسب القطاع الجغر افي:
2021

داخل سور ية

ليرة سور ية

إجمالي الدخل التشغيلي 211,457,397,185
مجمو ع الموجودات

المصار يف الر أسمالية
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148,733,554,298

1,101,153,856

2020

ليرة سور ية

2021

خار ج سور ية

ليرة سور ية

135,978,765,585

9,318,992,271

578,480,995

-

76,392,672,107

428,103,527,074

2020

ليرة سور ية

4,617,972,252

209,959,876,056

16,474,696

2021

المجمو ع

ليرة سور ية

2020

ليرة سور ية

220,776,389,456

140,596,737,837

1,101,153,856

594,955,691

576,837,081,372

286,352,548,163
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 37كفاية رأس المال

يحافظ البنك على ر أس مال مناسب لمواجهة المخاطر� التي تالز م أنشطته المختلفة .يتم مر اقبة مدى كفاية ر أس المال من خالل النسب الصادرة
بموجب مقر ر ات باز ل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل مصر ف سور ية المر كز ي.

يلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبات كفاية ر أس المال والبالغة  %8حسب قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/253م
ن/ب )4الصادر� بتار يخ  24اكنون الثاني  %8( 2007حسب لجنة باز ل الدولية) ،كما ير اعي اكفة النسب المتعلقة بالتر كز ات االئتمانية والتي تستخدم
ر أس المال التنظيمي كمؤشر� لتلك التر كز ات.
يدير� البنك هيلكية ر أس ماله ويجر ي تعديالت عليه في ضوء التغير ات التي تطر أ على الظر وف االقتصادية ووصف المخاطر� في أنشطته.
تم احتساب نسبة كفاية رأس المال كما يلي:

2021

ليرة سور ية

2020

ليرة سور ية

بنود رأس المال األساسي:

األموال الخاصة األساسية:
ر أس المال المكتتب به
احتياطي قانوني

احتياطي خاص

أر باح مدورة محققة

16,500,000,000

15,000,000,000

1,798,629,631

837,893,703

1,798,629,631

8,060,497,550

2,844,272,426

()28,128,760

()42,706,829

صافي األسهم والمساهمات في المصار ف والمؤسسات المالية

()321,113,200

العقار ات التي آلت ملكیتھا إلى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامین

()6,261,000

موجودات غير� ملموسة

أر باح مدورة غير� محققة

المجمو ع

رأس المال المساعد:

398,715,526,795

426,517,780,647

المؤونات المكونة لقاء الخسائر� االئتمانية المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية (*) 364,659,673
مجمو ع رأس المال التنظيمي (األموال الخاصة)

الموجودات المرجحة بالمخاطر

نسبة ر أس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكية ()%

211,856,138,078

296,608,946

109,952,749,000
62,714,319,098

9,740,576,277

177,062,428,913

67,519,510,910

%241.09

%314.21

%99.92

%99.92

المخاطر� التشغيلية

نسبة كفاية ر أس المال ()%

192,512,995,355

54,687,543,000

3,859,169,815

نسبة كفاية ر أس المال األساسي ()%

()5,765,000

426,882,440,320

حسابات خار ج بيان المر كز� المالي المرجحة بالمخاطر

مجمو ع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

()128,445,280

212,152,747,024

536,191,000

مخاطر� السوق

837,893,703

%240.89

600,606,000

2,490,785,633

%313.77

بناء على المادة الثامنة من قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/2/183ص) تار يخ  6آذار�  2019يتم االعتر اف بالمؤونات المكونة لقاء الخسائر� 
(*)
ً
االئتمانية المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين األولى والثانية ضمن األموال الخاصة المساندة على أال تتجاوز� قيمة المؤونات المعتر ف
بها ضمن هذه األموال ما نسبته  %1.25من الموجودات المرجحة بمخاطر� االئتمان.

صدر� قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/1088م ن/ب  )4تار يخ  26شباط  2014والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قر ار� مجلس النقد
والتسليف ر قم (/362م ن /ب )1تار يخ  4شباط  2008بحيث يتم إدر اج فر وقات تقييم القطع البنيوي غير� المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية
ألغر اض احتساب كفاية ر أس المال وفق متطلبات قر ار� مجلس النقد والتسليف ر قم (/253م ن/ب )4لعام .2007
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .38تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

2021

ليرة سور ية

أكثر� من سنة
ليرة سور ية

اإلجمالي

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

53,378,093,626

5,029,792,052

58,407,885,678

إيداعات لدى المصار ف

109,083,449,708

253,535,422,682

362,618,872,390

5,034,701,282

25,114,494,566

30,149,195,848

الموجودات

أرصدة لدى المصار ف

لغاية سنة

33,052,297,281

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

9,694,474,293

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

321,113,200

-

28,128,760

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات ثابتة

موجودات غير� ملموسة

موجودات ضر يبية مؤجلة

حق استخدام األصول

موجودات أخر ى

-

-

-

16,799,081,054

98,725,027

58,537,304

576,837,081,372

49,876,450,445

ودائع المصار ف

49,876,450,445

2,793,982,907

-

92,544,635,674

مخصصات متنوعة

-

إجمالي المطلوبات

146,004,743,651

الصافي
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58,537,304

6,825,766,721

-

مطلوبات أخر ى

28,128,760

13,162,016,882

217,068,782,911

تأمينات نقدية

321,113,200

98,725,027

359,768,298,461

ودائع العمالء

26,493,555,347

3,494,481,771

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

المطلوبات

33,052,297,281

3,494,481,771

-

إجمالي الموجودات

ليرة سور ية

789,674,625

71,064,039,260

42,126,505,163

19,987,783,603

42,126,505,163

435,800,491

92,980,436,165

426,198,684

426,198,684

2,793,982,907

3,097,054,939

3,886,729,564

355,809,244,347

426,873,283,607

3,959,054,114

149,963,797,765

بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .38تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
2020
الموجودات

لغاية سنة

ليرة سور ية

أكثر� من سنة
ليرة سور ية

اإلجمالي

ليرة سور ية

نقد وأرصدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

28,815,006,196

2,790,184,274

31,605,190,470

إيداعات لدى المصار ف

تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)

25,848,140,779

4,063,265,304

140,326,270,747

166,174,411,526

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

21,372,461,093

15,090,165,913

36,462,627,006

-

128,445,280

128,445,280

-

2,694,171,048

2,694,171,048

موجودات ضر يبية مؤجلة

-

208,217,457

208,217,457

موجودات أخر ى

وديعة مجمدة لدى مصر ف سور ية المر كز ي

678,966,503

-

5,135,148,374

5,814,114,877

90,023,679,759

196,328,868,404

286,352,548,163

ودائع المصار ف

20,382,697,562

-

20,382,697,562

تأمينات نقدية

1,609,731,528

-

أرصدة لدى المصار ف

موجودات مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات ثابتة

موجودات غير� ملموسة

حق استخدام األصول

إجمالي الموجودات
المطلوبات

ودائع العمالء

9,245,839,884

-

-

49,431,435,945

مخصصات متنوعة

-

إجمالي المطلوبات

72,254,355,585

مطلوبات أخر ى

الصافي

830,490,550

17,769,324,174

-

8,484,135,246

42,706,829

73,171,690

21,356,251,546

450,000,000

185,575,326

9,245,839,884

12,547,400,550

42,706,829

73,171,690

21,356,251,546

49,881,435,945

1,609,731,528

185,575,326

1,429,562,065

2,260,052,615

194,263,731,013

212,033,055,187

2,065,137,391

74,319,492,976
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بنك قطر� الوطني – سور ية ش.م.س.ع
إيضاحات حول البيانات المالية
 31اكنون األول 2021
 .39ار تباطات و إلتزامات محتملة
2021

ليرة سور ية

2020

ليرة سور ية

تعهدات نيابة عن العمالء
كفاالت

96,044,200

دفع

حسن تنفيذ

أخر ى

3,398,299,240

1,670,396,646

3,858,193,440

2,098,191,846

363,850,000

-

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير� مستغلة

سقوف تسهيالت ائتمانية غير� مباشرة غير� مستغلة

104,074,200

1,920,932,396
5,779,125,836

323,721,000

-

699,630,171

2,797,822,017

 .40الدعاوي القضائية

نظر اً لطبيعة األعمال يعتبر� التقاضي شائع في القطاع المصر في ،لدى البنك سياسات واجر اءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوي القضائية ،حيث
أن إدارة البنك تقوم باتخاذ لك ما يلزم لتحصيل أموال البنك .لذلك يكون اللجوء إلى القضاء ضر ورة تستدعيها بعض الحاالت التي استنفذت فيها
إجر اءات التوصل إلى حل تفاوضي ،وعليه فإن البنك أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض المدينين بهدف تحصيل الديون المتعثرة .من جهة
أخر ى قام بعض المدينين بر فع دعاوى تخاصم أخر ى ألسباب مختلفة.

في لكا الحالتين فإن لدى البنك مجموعة من اإلجر اءات التي يتم اتباعها لتقييم تلك القضايا ،يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانونية حول وضع الدعاوي
القضائية ،و إذا وجد توقع لخسارة يمكن تحديد قيمتها ،يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار� السلبية للدعاوى القضائية على مر كزه المالي.

 .41االعتبارات الناتجة عن كوفيد – 19

أدى انتشار� جائحة كوفيد –  19في تعطيل األعمال التجار ية واألنشطة االقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت عدم
تيقن في البيئة االقتصادية العالمية ،وتر تبط حالة عدم التيقن في تقدير� مدى ومدة الر كود االقتصادي ويشمل ذلك تقلبات في سوق ر أس المال
وتدهور� نوعية االئتمان للموجودات المالية وتصاعد التحديات المتعلقة بإدارة السيولة .وفي هذا الصدد قام البنك بمجموعة من المبادر ات لضمان
حماية ر أسماله البشر ي باإلضافة إلى تقديم الخدمات دون انقطاع لقاعدة عمالئه .وعالوة على ذلك ،اتبع الممارسات االحتر از ية الصارمة للحفاظ
على مستويات اكفية من السيولة وتخفيف التأثير ات المحتملة على موجودات البنك .تر اقب إدارة البنك بصورة نشطة تطور ات هذه الجائحة
وتأثير ها على عملياته ،مثل الخسائر� المحتملة على اإلير ادات والخسائر� االئتمانية المتوقعة والعقود المر تبطة بااللتز امات وما إلى ذلك .وبهذا
بناء على تعليمات مصر ف سور ية المر كز ي بتأجيل األقساط المستحقة على عدد من العمالء كجزء من دعمه للعمالء المتأثر ين.
الشأن قام البنك ً

 42أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام  2020لتتناسب مع تبويب أرصدة السنة الحالية .لم تؤثر� عملية إعادة التبويب هذه على حقوق الملكية أو ر بح السنة السابقة.

ويلخص الجدول التالي المبلغ الذي تم إعادة تبويبه في بيان المر كز� المالي:
التبويب كما في  31اكنون األول 2021

التبويب كما في  31اكنون األول 2020

الشر ح

المبلغ ليرة سور ية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

موجودات أخر ى

إعادة تبويب استثمار� البنك في
مؤسسة ضمان مخاطر� القر وض

128,445,280
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فر و ع  – QNBسور ية:
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المحافظة

الفر و ع
الفر ع الر ئيسي                     
ساحة العباسيين
فر ع شار ع بغداد

دمشق

شار ع بغداد  

فر ع أبو رمانة

شار ع الجالء
فر ع المزة

أوتوستر اد المزة

المقر� االحتياطي
دمشق  :

أبو رمانة – مقايل موقف نور ا-
جانب مطعم مر وش     
فر ع القلمون

ر يف دمشق

مجمع -قال مول
فر ع -البوابة الثامنة

يعفور� *

شار ع الملك فيصل
فر ع المنشية

المنشية القديمة **
فر ع شهبا مول-

شهبا مول *
حمص
در عا
إدلب
طرطوس
الالذقية
دير� الز ور

011 - 22901515

011 - 4435591

011 - 2323736

011 - 2325588

011 - 3339773

011 - 3339776

011 - 6628628

011 - 6628581

011- 3348704

011- 3348709

011 - 7875533

فر ع شار ع الملك فيصل

حلب

هاتف

فاكس

فر ع حمص

ساحة الساعة الجديدة *

فر ع در عا

شار ع القوتلي **

فر ع إدلب

جانب مصر ف سور ية
المر كز ي*
فر ع طرطوس

شار ع الطالئع
فر ع الالذقية
دوار� هار ون

فر ع دير� الز ور� 

قرب دوار� السيد الر ئيس *

** فر و ع تم تعليق أعمالها مؤقتاً نتيجة للظر وف االستثنائية.
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011 - 7875511

011 – 3943842

011 - 3943885

021 - 2224785

021 - 2224787

021 - 2129128

021 - 2129126

021 - 2520314

021 - 2520316

031 – 2220371
031 – 2220372

031 - 2220628

015 - 211616

015 - 211717

023 - 212112

023 - 212114

043 - 370148

043 - 370149

041 - 553104

041 - 553105

051 - 320839

051 - 320849

مر كز� خدمة العمالء 011-9920

*فر و ع تم إيقافها مؤقتاً نتيجة للظر وف االستثنائية.

011- 3353650

لقد تم فحص وتدقيق جميع المعلومات الوار دة في هذا التقر ير� والتحقق من صحتها بعناية ،ومع ذلك ،ال يتحمل بنك قطر� الوطني -سور ية أي
مسؤولية من أي نو ع عن أي خسائر� مباشرة أو عرضية تنشأ عن استخدامها ،وحيث يتم التعبير� عن أي ر أي في هذا التقر ير� ومالم ينص على خالف ذلك
فهو ر أي يخص اكتبه والذي ال يتفق بالضر ورة مع ر أي أي طر ف آخر� وال يجوز� نسبة مثل هذه اآلر اء إلى طر ف آخر.
وال يجوز� نسخ هذا التقر ير� لكياً أو جز ئياً بدون الحصول على إذن بذلك.

٣٣٠٠٠
+٩٦٣ ١١ ٩ ٩٢٠

+٩٦٣ ١١ ٤٤٣٢٢٢١
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