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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات الّسيدات والّسادة مساهمي بنك بيمو الّسعودي الفرنسي المحترمين،

بدايــًة أودُّ باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرّحــب بكــم شــاكرًا لكــم تلبيــة دعوتنــا لحضور هــذا االجتماع. واســمحوا لي أن 

أضــع بيــن أيديكــم تقريــر مجلــس اإلدارة الّســنوي للمســاهمين للعــام 2020 والــذي يبّيــن الّنتائــج الماليــة وأعمال البنك ونشــاطاته 

وإنجازاتــه علــى مختلــف األصعــدة.

مــع حلــول العــام 2020، ازدادت الّصعوبــات والّتحديــات االقتصاديــة التــي واجهــت المنطقــة والعالــم بأســره. فمــع اســتمرار تــرّدي 

ــي  ــتوى المال ــى المس ــة عل ــلطات الّنقدي ــرارات للّس ــن ق ــا م ــا رافقه ــة وم ــف بالمنطق ــي تعص ــة الت ــة واالقتصادي ــاع المالي األوض

واالقتصــادي للحــد مــن هــذا الّتدهــور والتي أّثــرت على عمل القّطــاع المصرفي. جاءت جائحــة كوفيد–19 لتضــع االقتصاد العالمي 

ومعه المنطقة في مرحلة تباطؤ وركود نظرًا للقرارات التي اّتخذتها الّســلطات الّصحية حول العالم للحد من انتشــار الفيروس.

وعلــى الّرغــم مــن الّصعوبــات إّلا أّن مصرفكــم حافــظ علــى موقعــه الّريــادي بيــن المصــارف الخاصــة الّتقليديــة الســورية مــن خــالل 

أداء مالي ومهني مستقر نسبيًا انطالقًا من رؤيتنا بتحقيق الّتوازن الذي يضمن الحفاظ على مساهمينا، عمالئنا وموظفينا. 

اســتمّر البنــك خــالل العــام 2020 بالّتوســع رقميــًا وجغرافيــًا، حيــث قام مصرفكم باالســتمرار بتطويــر خدماته االلكترونية الســّيما 

تطبيــق الموبايــل ليشــتمل علــى خدمــات أوســع من شــأنها تســهيل إدارة معامالت عمالء المصــرف، وفي ذات الوقــت، تعزيز ثقافة 

الّدفــع اإللكترونــي ال ســّيما فــي ظــّل جائحــة كورونــا. أّمــا علــى الّصعيــد الجغرافي، فقد تّم بشــكل مــدروس من خــالل إعادة بعض 

الفــروع المغلقــة، ودعمهــا  بفــروع جديــدة لتخــدم عمالئنــا فــي المناطــق التــي ال تغّطيهــا شــبكة فــروع المصــرف. وعلــى صعيــد 

المنتجــات المصرفيــة، فقــد قــام المصــرف بتلبيــة احتياجــات القّطاعــات المختلفــة من خــالل حزمــة الّتســهيالت والمنتجات ضمن 

القــرارات والقوانيــن الّصــادرة عــن الجهــات الّرقابيــة. 

أّمــا علــى صعيــد رأس المــال البشــري، وانطالقــًا مــن قناعتنــا الّراســخة باالســتثمار بالكوادر البشــرية، فقد اســتمّر المصــرف بتوظيف 

الكــوادر عاليــة الكفــاءة، والعمــل فــي ذات الوقــت على تطوير الكوادر الحالية وذلك من خالل ترســيخ قيــم ورؤية المصرف لديهم، 

والعمــل علــى رفــع كفاءتهــم مــن خــالل برامــج تدريبيــة نوعيــه تهدف إلــى تطوير مهــارات العمل لديهــم، وفــي ذات الوقت، غرس 

أفضــل الممارســات المهنيــة واألخالقيــة لديهــم.

أّمــا بالنســبة إلنجــازات المصــرف الماليــة للعــام 2020، فُتظهــر البيانــات الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31/12/2020 مقارنًة مــع البيانات 

الماليــة لعــام 2019 بعــض الّنتائــج الّتاليــة:

- حّقــق بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي أرباحــًا محّققــة بلغــت 766.63 مليــون ليــرة ســورية مقارنة بأربــاح محققة بلغــت 2,670.30 

مليــون ليــرة ســورية خــالل عــام 2019 )بعــد أن اســتثنينا أثــر األرباح/)الخســائر( الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال والتــي تشــّكل أربــاح/

)خســائر( غير تشــغيلية وغير محّققة.  

- بلغــت أربــاح الّســهم للعــام 2020 مبلــغ 431.34 ليــرة ســورية للّســهم الواحــد مقارنــة بأربــاح بلغــت 26.93 ليــرة ســورية للعــام 

2019. )هــذه الحســبة متضمنــًة األرباح/)الخســائر( الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال( .

- ازداد مجمــوع الموجــودات بنســبة %103.84 مــن 321.52 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 إلــى 655.38 مليــار 

ليــرة ســورية كما في 31 كانــون األول 2020.

- ازدادت ودائــع الّزبائــن بنســبة 105.62 % مــن 259.63 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 إلــى 533.85 مليــار ليــرة 

ســورية كمــا في 31 كانــون األول 2020.

- انخفض صافي الّتسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة 1.61 % بالمقارنة مع نهاية عام 2019.

- ازدادت حقــوق الملكيــة للمســاهمين فــي البنــك بنســبة 137.82 % بالمقارنــة مــع نهايــة عــام 2020 ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى 

تحقيــق صافــي أربــاح وأربــاح ناتجــة عــن تقييــم رأس المــال والتــي تعتبــر أربــاح غيــر تشــغيلية وغيــر محققــة.

وعلــى الّصعيــد االجتماعــي، وانطالقــًا مــن كون المســؤولية االجتماعية للمصرف تجــاه الموظفين والمجتمع من الّركائز األساســية 

التــي يقــوم عليهــا مصرفنــا، فقد اســتمّر المصرف خالل العام 2020 في إطالق ورعاية الّنشــاطات والمبادرات الفّعالة في مختلف 

األصعــدة والتــي تغّطــي شــرائح متنّوعــة مــن المســتفيدين.

وختامــًا، أتقــّدم باســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة بــكل الّتقديــر واالحتــرام لمصــرف ســورية المركزي وكافــة الجهــات الّرقابية 

لدعمهــم ولجهودهــم التــي يبذلونهــا لتجاوز الّظروف االســتثنائية وتداعياتها لحماية القّطاع المصرفــي واالقتصاد الوطني. كما 

أوّد أن أعــرب عــن خالــص الّشــكر والّتقديــر لمســاهمينا األعــزاء لثقتهــم المســتمّرة، وأشــكر اإلدارة الّتنفيذية وكافــة موظفينا على 

عملهــم الــّدؤوب والتزامهــم باألخــالق المهنية في تحقيق أفضــل الّنتائج.

وإلى مزيد من الّتقدم والّنجاح واالزدهار.

بسام معماري
رئيس مجلس اإلدارة
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بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي هــو شــركة مســاهمة مغفلــة عامــة مســجلة فــي الّســجل الّتجــاري رقــم 13901 بتاريــخ 29 كانــون 
األول 2003 وفــي ســجل المصــارف تحــت الرقــم 8 .  يقــع مركــزه الرئيســي فــي بنــاء مجّمــع الّشــام، صالحيــة، دمشــق، ســورية.

باشر البنك أعماله في 4 كانون الثاني 2004 بغرض القيام بتقديم الخدمات المصرفية من خالل شبكة تكّونت تدريجيًا من:
- ســبعة وأربعون فرعًا ومكتبًا موّزعين على غالبية المحافظات الّســورية، ســبعة فروع ومكاتب منها تّم إغالقها مســبقًا بشكل 
نهائــي وهــي )البرامكــة، الطليانــي، المالكــي، مكتــب الّشــام ســيتي ســنتر، مكتــب الموغامبــو،  حمــص الرئيســي، مكتــب مرفــأ 

طرطــوس(.

- نتيجــة الّظــروف التــي تشــهدها بعــض المناطــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تــّم إيقــاف العمــل مؤّقتــًا فــي اثنا عشــر فرعًا 
وهــي )عــدرا، دومــا، صحنايــا، حلــب المدينــة، حلــب المحافظــة، إدلب، حلب الّشــيخ نجار، الحســياء، درعا، القنيطــرة، دير الــزور، الرقة(.

- سعيًا مّنا في خدمة زبائننا، قمنا بإعادة افتتاح فرع عدرا، فرعي المحافظة والّشيخ نجار في محافظة حلب، وفرع حسياء وفرع 
درعا وذلك بعد الّتأكد من زوال األسباب لتوقفهم عن العمل والّتأكد من جاهزية البنية الّتحتية وجميع األنظمة الّضرورية.

-  قمنا بافتتاح فرعنا الجديد في مدينة مصياف بمحافظة حماه بتاريخ 27 نيسان 2021.

- كما وسيتم إعادة افتتاح فرع البنك في محافظة ريف دمشق، صحنايا في مقّره الجديد بتاريخ 31 أيار 2021.
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تقرير مجلس اإلدراة

لمحة شاملة عن بنك بيمو السعودي الفرنسي  ش.م.س.ع 

المساهمة في تأسيس شركة وساطة مالية 
بتاريــخ 5 تشــرين الثانــي 2007 صــدر قــرار مجلــس الّنقــد والّتســليف رقــم 324/ م ن/ ب4 المتضّمــن الموافقــة للبنــك بالمســاهمة 
فــي تأســيس شــركة وســاطة ماليــة تحــت اســم شــركة بيمــو الســعودي الفرنســي الماليــة المســاهمة المغفلــة. حيــث قــام 

البنــك بتســديد مســاهمته المتمّثلــة بنســبة 74.67% مــن رأســمال الشــركة بتاريــخ 5 شــباط 2008.

ــة  ــم المالي ــج القوائ ــّم دم ــة. وت ــي المالي ــعودي الفرنس ــو الس ــركة بيم ــن ش ــي 74.67% م ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــك بن يمتل
ــك. ــة للبن ــم المالي ــع القوائ ــركة م للّش

المؤسسات التابعة للبنك

االمتيازات الحكومية والقرارات الصادرة عن الحكومة والمنظمات 
الدولية ومعايير الجودة الدولية

اآلثار المالية للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة

تجــدر اإلشــارة  إلــى عــدم وجــود أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمّتــع بهــا الّشــركة وال أي مــن منتجاتهــا. كمــا أّن البنــك يقــوم 
بتطبيــق جميــع قــرارات مصــرف ســورية المركــزي بهــذا الخصــوص. 

كما لم يطلب البنك الحصول على شهادة آيزو لمعايير الجودة الّدولية.

تجدر اإلشارة إلى عدم وجود أي عمليات جوهرية ذات طبيعة غير متكّررة خالل عام 2020.



يقــوم البنــك بإجــراء تقييــم إلجــراءات الّرقابــة الّداخليــة ومــدى تطبيقهــا وعلــى معالجــة نقــاط الّضعــف وتطويــر هــذه اإلجــراءات 
ــة  ــد علــى فعالي ــد، الّتأكي ــد أو إجــراء جدي ــد إدخــال أي منتــج جدي ــرات والمســتجدات. كمــا يحــرص البنــك عن لتتــالءم مــع الّتغيي

إجــراءات الّرقابــة علــى آلّيــة تطبيقــه وتتعــاون فــي هــذا اإلطــار دائرتــي الّرقابــة الّداخليــة والّتدقيــق الّداخلــي. 

نتائج الّتقييم الّسنوي لفعالية إجراءات الّرقابة الّداخلية للبنك

العقوبات والجزاءات المفروضة على البنك ذات التأثير الجوهري
لم يتم فرض عقوبات أو جزاءات لها تأثير جوهري على البنك.

يســعى بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي المحافظــة علــى مســتوى أدائــه مــن خــالل تقديــم الخدمــات والحلــول المصرفيــة 
المتنّوعــة لألفــراد والّشــركات بكفــاءة عاليــة، ويحافــظ البنــك علــى ميزتــه الّتنافســية والتــي تكمــن فــي تغطّيتــه الواســعة 
ــو  ــك بيم ــداف بن ــتراتيجية وأه ــّور اس ــا وتتمح ــات. كم ــي المحافظ ــة ف ــه الموّزع ــالل فروع ــن خ ــورية م ــات الّس ــة المحافظ لغالبي

الســعودي الفرنســي بزيــادة حّصتــه الّســوقية، الّتحــّول الّرقمــي وتحســين الكفــاءة.

أن نكون البنك األول لجميع الّسوريين. 

استراتيجيتنا

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

أن نلتــزم بتلبيــة حاجــات زبائننــا وتخّطــي توّقعاتهــم والّســعي إلــى زيــادة حقــوق مســاهمينا وتحســين ظــروف موظفينــا 
المعيشــية، والمســاهمة بشــكل فّعــال فــي تنميــة بلدنــا اقتصاديــًا واجتماعيــًا.

 Integrity الّنزاهة  -

 Conservatism الّتحفظ  -

 Confidentiality الّسرية  -

 Social Responsibility المسؤولية االجتماعية  -

 Excellence and Professionalism االمتياز واالحتراف  -
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الّتسهيالت االئتمانية لألفراد )التجزئة(
القرض السكني:

قّدم البنك القرض السكني سعيًا منه  في توفير الفرصة لعمالئه المتالك منزل جديد في سورية وبشروط ميّسرة. 

قرض اإلكساء:
طرح البنك قرض اإلكساء ضمن برنامج القروض السكنية لتلبية احتياجات العمالء بإكساء منازلهم.

القرض السكني للمغتربين:
والذي يتيح للسوريين المغتربين امتالك منزل في سورية من خالل شروط مسهلة.

قرض تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نشاطهم االقتصادي.

القرض المهني: والذي يساهم بدعم أصحاب المهن الحرة في توسيع أعمالهم.

القرض الشخصي: 
والذي يهدف إلى تمويل االحتياجات الشخصية للعمالء سواء كانت رواتبهم موطنة لدينا أو غير موطنة.

السلفة على الراتب:
التي تستهدف العمالء الذين قاموا بتوطين رواتبهم لدينا.

القرض االستهالكي:
وهــو القــرض الــذي يمّكــن كافــة زبائــن البنــك مــن تقســيط األدوات االســتهالكية المختلفة ) المنزليــة، االلكترونيــة، المفروشــات ...( عن 

طريــق مجموعــة مــن صــاالت البيــع و الشــركات التــي قمنا بالتعاقــد معها.

القرض االستهالكي بالتعاون مع السورية للتجارة:
ــذ  ــر مناف ــات...( عب ــة، المفروش ــة، االلكتروني ــتهالكية )المنزلي ــة األدوات االس ــيط كاف ــام تقس ــاع الع ــي القط ــح لموظف ــذي يتي وال

الســورية للتجــارة و بشــروط ميســرة.

منتجات وخدمات بنك بيمو الّسعودي الفرنسي ش.م.س.ع
يقــّدم البنــك مجموعــة متنّوعــة ومتكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات العمــالء المصرفيــة 

كافــًة وتتضمن:

• الحسابات بأنواعها )جاري ،توفير، ودائع ألجل (.
• حســاب الجوائــز: حســاب جــاري يتيــح فــرص دخــول ســحوبات أســبوعية، شــهرية وســنوية لربــح هدايــا متنّوعــة مــن ليــرات ذهبيــة 

وأدوات كهربائيــة  وغيرهــا والــذي اســتمّر حتــى نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2020 وســيتم إطالقــه بحّلتــه الجديدة.
• الودائع المصرفية.

• الحواالت .
• بطاقات الّصراف اآللي.

• الّشيكات.
• صناديق األمانات.

• توطين الّرواتب.
• توطين فواتير الهاتف الخليوي.

• الخدمات المصرفية االلكترونية بأنواعها:
.E-Banking خدمة البنك االلكترونية على الموقع -

.USSD خدمة -
.BBSF Mobile خدمة -
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- الّتسهيالت الّنقدية قصيرة األجل: ومنها الحساب الجاري المدين، سندات ألمر البنك، قروض قصيرة األجل.
- الّتسهيالت النقدية طويلة األجل: قروض تجارية وصناعية واستثمارية من عام إلى ثمانية أعوام، حسم الّسندات التجارية. 

- الكفاالت: أولية، نهائية، كفاالت دفع، كفاالت سلفة.
- االعتمادات: اعتماد عند الطلب باإلضافة إلى اعتماد مؤجل الدفع. 

- البوالص: بوالص برسم التحصيل وبوالص مؤجلة الدفع.

الّتسهيالت االئتمانية للمؤسسات والشركات وتضم 

الّتمويل التجاري

القرض التعليمي:
الــذي يتيــح لطــالب الجامعــات الخاصــة ســداد القســط الجامعــي علــى دفعــات شــهرية مــن خــالل تعــاون البنــك مــع مجموعــة مــن 

ــات الخاصة. الجامع

قرض السيدات:
الذي يقّدم الدعم للسيدات في كافة المجاالت المهنية لتطوير أعمالهم وذلك بشروط مسهلة و مزايا عديدة.

قرض الترميم:
والذي يتيح لزبائن البنك ترميم عقاراتهم المتضررة سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية.
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يتوّلــى إدارة بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي مجلــس إدارة يتألــف مــن تســعة أعضــاء، يتــم انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة 
ــن  ــوازن م ــٌج مت ــا مزي ــس إدارتن ــّكل مجل ــواًل. يش ــذة أص ــة الّناف ــن واألنظم ــريعات والقواني ــك والّتش ــي للبن ــام األساس ــق الّنظ وف

ــة. ــتراتيجية الكافي ــة االس ــة والّرؤي ــة المالي ــرات والمعرف ــاءات والخب الكف

الّدكتور رياض عبجي – عضو مجلس اإلدارة*
• سوري الجنسية، حائز على شهادة الّدكتوراه في علوم االقتصاد من جامعة ليون لوميار، وماجستير في إدارة األعمال من 

. IX جامعة باريس

• حائز أيضًا على إجازة في حقوق األعمال من جامعة باريس اساس باإلضافة إلى برنامج إدارة الّتطور من مدرسة هارفرد 

لألعمال.

• لديه خبرة واسعة في إدارة المصارف واألعمال التجارية.

• رئيس مجلس إدارة بنك بيمو ش.م.ل وبيمو أوروبا في لوكسمبورغ.

• عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

*تنازل الّدكتور رياض عبجي عن رئاسة مجلس اإلدارة مع احتفاظه بعضويته في المجلس اعتبارًا من تاريخ 29 حزيران 2020.

الّسيد بسام معماري - رئيس مجلس اإلدارة*
• سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال. 

• يتمّتع بخبرات وكفاءات مهنية عالية في مجال األعمال الّتجارية والمالية.

• الّتطوير العقاري - برج سكايا المنّفذ بأعلى المواصفات الفنية وبعلو 33 طابقًا.

• رئيس مجلس إدارة شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية  منذ شهر أيلول 2020. 

• رئيس مجلس إدارة شركة معماري للمالحة.

• رئيس مجلس إدارة الّشركة الهندسية لألوتاد.

• عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

*تم انتخاب الّسيد بسام معماري رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي اعتبارًا من تاريخ 29 حزيران 2020.

الّسيد فريد الخوري – نائب رئيس مجلس اإلدارة*

• سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بالدوين باالس، الواليات المتحدة األمريكية.

• يتمتع بخبرة عملية في القّطاعات اإلنتاجية والّزراعية، باإلضافة إلى خبرته الواسعة في إدارة األعمال.

• مدير عام شركة التنمية الزراعية.

• عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019

*تم انتخاب الّسيد فريد الخوري نائب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي اعتبارًا من تاريخ 30 أيلول 2020.

 الحوكمة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي  ش.م.س.ع

مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي

لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
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الّسيد هيثم الفرا – عضو مجلس إدارة

•  سوري الجنسية، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة 

هيوستن،باإلضافة إلى حصوله على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان توماس في الواليات المتحدة األمريكية.

•   لديه أكثر من خمسة وثالثين سنة خبرة هندسية وإدارية، وخمسة عشرة سنة في الّتطوير العقاري وتجارة العقارات.

• يعمل على إدارة المشاريع الهندسية ودراستها واإلشراف على تنفيذها.

• شريك ومدير عام تنفيذي في مكتب المهندس االستشاري خليل الفرا ومشاركوه.

• عضو مستقل، تّم إعادة انتخابه في  اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

 الّسيدة منى سمية بجق - عضو مجلس إدارة

• سورية الجنسية، حاصلة على إجازة في العلوم االقتصادية من جامعة القديس يوسف في بيروت. 

• لديها خبرة واسعة في إدارة المؤسسات الغير الربحية، باإلضافة إلى خبرتها في األعمال التجارية.

• عضو مجلس إدارة ومعاون المدير العام في شركة بالتفورم 39 التجارية.

• عضو مستقل، تّم إعادة انتخابها في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

الّسيدة فاتنه اللحام - عضو مجلس إدارة

• سورية الجنسية، حاصلة على عدة شهادات في مجال القيادة واإلدارة من كندا والمملكة المتحدة، لديها خبرة  في إدارة 

المشاريع والّتدريب و الّتأهيل.

• ماجستير في القيادة واإلدارة ) قيد اإلنجاز(.

• مدير إقليمي سابق للمشاريع في المجلس الّثقافي البريطاني وكبيرة مدربين معتمدة من المجلس الّثقافي البريطاني 

ومؤسسة سبرينج بورد البريطاني.

• عضو مستقل، تّم  إعادة انتخابها في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

الّسيد رامز جروه - عضو مجلس إدارة

• سوري الجنسية، حائز على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ماغيل )McGill(، كندا، حاصل على ماجستير 

.)University of Chicago( في إدارة األعمال من جامعة شيكاغو

• شريك ومدير عام في شركة OPTS  وشركة حبيب جروه وأوالده.

• يتمتع بخبرة هندسية وإدارية.

• عضو مستقل، تّم  انتخابه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.
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الّسيدة صونيا خانجي - عضو مجلس إدارة

• سورية الجنسية، حائزة على شهادة في العلوم االقتصادية من جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى  دبلوم من 

أكاديمية ليون في فرنسا.

• شغلت منصب أستاذة في االقتصاد في جامعة دمشق.

• تتمتع بكفاءات مهنية متميزة.

• تشغل منصب مدير في شركة خانجي التجارية.

• شريك في شركة سرمدي المحدودة المسؤولية.

• عضو مجلس إدارة سابق ورئيسة  لجنة سيدات األعمال في غرفة تجارة دمشق ألربع دورات متتالية.

• عضو مؤسس في رابطة المستثمرات العرب في القاهرة، عضو استشاري في لجنة وضع االستراتيجية الوطنية للتنمية 

الوطنية المستدامة.

• عضو مستقل، تم انتخابها في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 30 أيار 2019.

الّسيد عمار البردان - عضو مجلس إدارة

• سوري الجنسية، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة أوهايو، وشهادة ماجستير في الهندسة 

المدنية من جامعة دايتون، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية. لديه خبرة واسعة بالقّطاع المصرفي والهيكلية المالية 

على الّصعيد الّدولي.

• يتمّتع بخبرة هندسية وإدارية ومصرفية.

• مدير عام/ عضو مجلس إدارة في شركة البردان لالستيراد والّتصدير.

• رئيس مجلس إدارة في شركة سيداكو.

• نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ عام 2014 لنهاية عام 2020.

• عضو مستقل، تّمت الموافقة على إقرار تعيينه في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 13 كانون الثاني 2021.

*تمت الموافقة على تعيين الّسيد عمار البردان في عضوية مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي خلفًا للعضو 

المستقيل ) بنك بيمو ش.م.ل( بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 5688-16-ص تاريخ 20 تشرين األول 2020.

الّسيد سميح سعاده عضو مجلس إدارة ممثاًل عن بنك بيمو ش.م.ل

• لبناني الجنسية، حائز على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت  وإجازة في الحقوق من الجامعة 

اللبنانية.

• لديه خبرة واسعة بالقّطاع المصرفي والهيكلية المالية على الّصعيد الّدولي.

• يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة / المدير عام لبنك بيمو ش.م.ل.

• عضو غير مستقل، تّم إعادة انتخابه ممثاًل لبنك بيمو ش.م.ل  في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 30 أيار 2019.

*استقال بنك بيمو ش.م.ل ممّثاًل بالّسيد سميح سعاده عن عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 29 حزيران 2020.
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االلتزام بالحوكمة  وآلية عمل مجلس اإلدارة
يلتــزم البنــك بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الّســليمة والتــي ُتعتبــر مــن أهــّم متطلبــات اإلدارة الفّعالــة لمــا لهــا مــن أثــر فّعــال فــي 

حمايــة حقــوق المودعيــن والمســاهمين وحمايــة مصالحهــم.

وفيما يلي بعض النقاط عن تطبيق مجلس اإلدارة لبنود الحوكمة الّسليمة:

• الحقًا الســتقالة بنك بيمو ش.م.ل من مجلس إدارة بنك بيمو الســعودي الفرنســي اعتبارًا من تاريخ تبليغ االســتقالة إلى مجلس 
اإلدارة ممثــاًل برئيــس المجلــس بتاريــخ 29 حزيــران 2020، وعــن تنــازل الّدكتــور ريــاض بشــاره عبجــي عــن رئاســة مجلــس إدارة بنــك 
ببمــو الســعودي الفرنســي واحتفاظــه بعضويتــه فــي مجلــس إدارة البنــك، تــّم انتخــاب الّســيد بســام ممــدوح معمــاري لرئاســة  

المجلــس بتاريــخ 29 حزيــران 2020 .

• قــّرر مجلــس اإلدارة باإلجمــاع انتخــاب عضــو مجلــس اإلدارة الّســيد فريــد طــالل الخــوري نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة اعتبــارًا من 30 
أيلول 2020.

ــو  ــًا للعض ــي خلف ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــس إدارة بن ــة مجل ــي عضوي ــردان ف ــعيد الب ــد س ــار محم ــيد عم ــن الّس ــّم تعيي • ت
المســتقيل بنك بيمو ش.م.ل ممثاًل بالّســيد ســميح حليم ســعاده وذلك للفترة المتبقية من الوالية الحالية أصواًل وذلك اســتنادًا 
ــخ 26  ــا بتاري ــغ إلين ــرين األول 2020 والمبّل ــخ 20 تش ــم 16/5688/ص تاري ــاب رق ــب الكت ــزي بموج ــورية المرك ــرف س ــة مص لموافق

تشــرين األول 2020.

• الحقــًا لتشــكيل المجلــس لّلجــان المنبثقــة عنه مع مراعاة الّشــروط المطلوبة لتشــكيل كل لجنة، ووضع ميثــاق عمل لكّل منها 
مبينــًا فيهــا صالحياتهــا ومســؤولياتها. التزمــت جميع الّلجان خالل العــام بتحقيق عدد االجتماعات المطلوبــة منها، وقدمت كل 

لجنة إلى مجلس اإلدارة تقرير متضمنًا مناقشــاتها وتوصياتها. 

•  إن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم مــن األعضــاء غيــر الّتنفيذييــن. عــدد أعضاء المجلس المســتقلين هو ســتة  أعضاء من أصل تســعة 
أعضــاء، وال توجــد صلــة قرابــة بين رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 

• رئيس مجلس اإلدارة بصفته الّشــخصية ليس رئيســًا لمجلس إدارة أكثر من شــركتين مســاهمتين في ســورية، وكذلك كل عضو 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليــس عضــوًا بمجالس إدارة أكثر من خمس شــركات مســاهمة ســورية. 

• عقد مجلس اإلدارة ثمانية اجتماعات خالل العام 2020 بحضور غالبية األعضاء وبتوّفر الّنصاب القانوني.

• حضر غالبية األعضاء المســتقّلين كافة االجتماعات، وحضر غالبية أعضاء الّلجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة غالبية االجتماعات 
المقــّررة خالل العام 2020.  

• التزم البنك  بفصل مسؤوليات رئيس المجلس عن مسؤوليات الّرئيس التنفيذي.

• صــادق مجلــس اإلدارة علــى االســتراتيجية والخطــط والّسياســات الهامــة للبنك بشــكل عام، واعتمــد الهيكل التنظيمــي المقترح 
مــن اإلدارة التنفيذيــة وتعديالتــه، كمــا أّكــد علــى الّلوائــح واألنظمــة الّداخليــة المتعّلقة بعمل البنــك واعتماد البيانــات المالية.

•بنــاًء علــى الّتقاريــر الّدوريــة، التــي يتــم رفعهــا مــن قبــل اإلدارة الّتنفيذيــة والمدقــق الّداخلــي والمدقــق الخارجــي وإدارة مراقبــة 
االلتزام والحوكمة، قام مجلس اإلدارة بمراجعة أداء البنك  وتقييم أعماله وحســن إدارته وتحديد االنحرافات والّتجاوزات وتحليل 

أســبابها وتحديــد المســؤولين عنهــا وإصــدار الّتعليمــات المناســبة لمعالجتهــا والّتخفيــف مــن تكرارها.

• صادق مجلس اإلدارة على خّطة اإلحالل والّتعاقب الوظيفي للبنك متضمنة المناصب الحّساسة بشكل دوري، وعلى الّتوصيف 
الوظيفــي لعــدد من مناصب اإلدارة الّتنفيذية.

• انســجامًا مــع متطلبــات الحوكمــة ولمواكبــة الّتطــورات الحديثــة، حضــر أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2020 بتاريــخ 28 
نيســان 2020 وبحضــور أعضــاء مــن اإلدارة الّتنفيذيــة برنامــج تدريبــي حــول الحوكمــة ودور مجلــس اإلدارة فــي وضــع اســتراتجية 

البنــك... والتــي تــّم تقديمهــا مــن قبــل  اتحــاد المصــارف العربيــة بالّتعاون مع شــركة تميز.

• قــام مجلــس اإلدارة بتقييــم أدائــه ككل وأداء الّلجــان الّتابعــة لــه وتقييــم فعاليــة كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس وأداء الّرئيــس 
التنفيــذي، حيــث اعتمــد المجلــس فــي تقييمــه علــى عــدة معاييــر شــملت جميــع الجوانــب األساســية والهاّمــة وناقــش مجلــس 

اإلدارة الّنتائــج الّنهائيــة للّتقييــم واّتبــاع اإلجــراءات المناســبة لتعزيــز فعاليــة أداء المجلــس ولجانــه. 

 االلتزام بالحوكمة  وآلية عمل مجلس اإلدارة
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شّكل المجلس الّلجان التالية :

ــر المــوارد البشــرية  ــر المــوارد البشــرية: تتكــون لجنــة الّترشــيحات والمكافــآت وتطوي 1 . لجنــة الّترشــيحات والمكافــآت وتطوي
مــن األعضــاء غيــر الّتنفيذييــن الّتاليــة أســماؤهم:

ــة مجلــس إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي خلفــًا للعضــو  *تّمــت الموافقــة علــى تعييــن الّســيد عمــار البــردان فــي عضوي
المســتقيل  بنــك بيمــو ش.م.ل وذلــك للفتــرة المتبقيــة مــن الواليــة الحاليــة أصــواًل بموجــب كتــاب مصــرف ســورية المركــزي رقــم 

 .2020 األول  تشــرين   20 تاريــخ  16/5688/ص 

مهام لجنة الّترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية:

فيما يلي بعض من مهامها:

- الّتوصيــة بالّترشــيح وإعــادة الّترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة القوانيــن والقــرارات النافذة وانســجامًا بدليــل الحوكمة 

لــدى المصــارف الّتقليديــة العاملــة فــي ســورية، آخــذة بعيــن االعتبــار عــدد مــرات الحضــور، ونوعيــة وفعاليــة مشــاركة األعضــاء في 

اجتماعــات المجلــس وتأديتهم لواجباتهم ومســؤولياتهم.

- تبّني معايير موضوعية لتقييم أداء فعالية المجلس ككل والّلجان المنبثقة عنها والّرئيس التنفيذي.

- التأّكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الّتدريــب والّتأهيــل المســتمر مــن خــالل برامــج ُتصّمــم لغــرض مواكبــة الّتطــورات 

الحديثــة فــي صناعة الخدمــات المصرفية.

- الّتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المديريين الّتنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.

- الّتوصية لمجلس اإلدارة بإعادة الّنظر بتعيين أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعاليته وتقصيره  في أداء واجباته ومسؤولياته.

- ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والّرواتب ومراجعتها بشكل سنوي.ّ

- الّتأكيــد علــى ضــروة بــذل الجهــود لنشــر الوعــي علــى موظفــي المصــرف بمــا يتعلــق بقيــم ورؤيــة ورســالة المصــرف مــن خــالل 

البرامج الّتدريبية والّتوعوية.

-  االجتمــاع مــع مديــر المــوارد البشــرية خــالل عــام 2020 ومراجعة وجــود آلية وكفاية ووضــوح آللية الّتعييــن والّتقييم للموظفين 

واالّطــالع علــى سياســة الّتدريــب والّتأهيــل بمــا يضمــن اســتقطاب أشــخاص مؤهليــن للعمــل فــي البنــك واالحتفــاظ بهــم.

الصفةاسم العضو

 الّلجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها وعدد اجتماعاتها

لجنة الّترشيحات 
والمكافآت وتطوير 

الموارد البشرية

عدد اجتماعات اللجنة

السيدة فاتنه اللحام

الّسيد بسام معماري 

الّسيد فريد الخوري

الّسيد هيثم الفرا

الّسيدة منى سميه بجق

الّسيدة صونيا خانجي

الّسيد رامز جروه

الّسيد عمار البردان*

السيدة هال عرنوق 

رئيس اللجنة

عضو في اللجنة 

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

أمين سر اللجنة

5 اجتماعات خالل
العام 2020 كما يلي:

- 23 كانون الثاني 2020
- 20 أيار 2020

- 22 تموز 2020
- 30 أيلول 2020

- 26 تشرين الثاني 2020
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2 . لجنة إدارة المخاطر: تتكّون لجنة إدارة المخاطر من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم:

* تمــت الموافقــة علــى تعييــن الّســيد عمــار البــردان فــي عضويــة مجلــس إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي خلفــًا للعضــو 
المســتقيل  بنــك بيمــو ش.م.ل وذلــك للفتــرة المتبقيــة مــن الواليــة الحاليــة أصــواًل بموجــب كتــاب مصــرف ســورية المركــزي رقــم 

 .2020 األول  تشــرين   20 تاريــخ  16/5688/ص 

مهام لجنة إدراة المخاطر:

فيما يلي بعض من مهامها:

- تقوم الّلجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة والّتأكد من تنفيذها.

- ضمــان توافــر المــوارد والّنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر، وضمان اســتقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشــطة التي ينجم عنها 

تحّمل البنك للمخاطر.

- مراجعة الّتقارير الّدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.

- مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.

- مراقبــة مــدى التــزام إدارة المخاطــر بالمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل، والمتعّلقــة بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الّســوق 

والمخاطر الّتشــغيلية وغيرها.

- االجتمــاع مــع مديــر المــوارد البشــرية خــالل عــام 2020 ومراجعــة وجــود آلية وكفاية ووضــوح آلليــة الّتعيين والّتقييــم للموظفين 

واالّطــالع علــى سياســة الّتدريــب والّتأهيــل بمــا يضمــن اســتقطاب أشــخاص مؤهلين للعمل فــي البنك واالحتفــاظ بهم.

عدد اجتماعات اللجنةالصفةاسم العضو

الّسيد رامز جروه

الّسيد بسام معماري

الّسيد عمار البردان *

الّسيد هيثم الفرا

الّسيدة فاتنة  اللحام

الّسيدة هال عرنوق 

 رئيس اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

أمين سر اللجنة

5 اجتماعات خالل
العام 2020 كما يلي:

- 23 كانون الثاني 2020
- 19 آذار 2020
- 20 أيار 2020

- 22 تموز 2020
- 25 تشرين الثاني 2020

لجنة إدارة المخاطر
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 3 - لجنة الحوكمة واالمتثال:  تتكون لجنة الحوكمة واالمتثال من األعضاء غير التنفيذيين التالية أسماؤهم: 

 4 - لجنة الّتدقيق: تتكون لجنة التدقيق من األعضاء غير الّتنفيذيين الّتالية أسماؤهم:

ــك  ــران 2020 وذل ــه كرئيــس مجلــس اإلدارة فــي 29 حزي * انضــم الّســيد بســام معمــاري  لّلجنــة وأصبــح رئيســًا  لهــا بعــد انتخاب
ــليمة. ــة الّس ــات الحوكم ــجامًا بمتطلب انس

** لم يعد الّسيد رياض عبجي رئيسًا للجنة واحتفظ بعضويته في الّلجنة اعتبارًا من تاريخ 29 حزيران 2020. 
*** لــم يعــد الّســيد ســميح ســعاده عضــوًا فــي الّلجنــة بعــد اســتقالة بنــك بيمــو ش.م.ل مــن عضويــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 29 

ــران 2020. حزي

مهام لجنة الحوكمة واالمتثال:
فيما يلي بعض من مهامها:

* لــم يعــد الســيد بســام معمــاري عضــوًا فــي اللجنــة بعــد أن تــّم انتخابــه كرئيــس لمجلــس اإلدارة فــي 29 حزيــران 2020 وذلــك 
انســجامًا مــع متطّلبــات الحوكمــة الّســليمة.

** تــّم عقــد ثالثــة اجتماعــات عبــر وســائل الّتواصــل االلكترونــي فــي 08 تمــوز 2020، 18 تمــوز 2020، 28 تشــرين األول 2020 
ســنوية. والنصــف  المرحليــة  البيانــات  لمناقشــة 

مهام لجنة التدقيق:
فيما يلي بعض من مهامها:

- اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الّضرورة.

ــة  ــك ومراقب ــالمة البن ــن س ــي تضم ــة الت ــد العالمي ــس والقواع ــق األس ــك وف ــال البن ــة المتث ــات واضح ــع سياس ــن وض ــد م - التأّك

ــواًل. ــة أص ــن واألنظم ــه للقواني امتثال

- تزويد مجلس اإلدارة بالّتقارير والّتوصيات بناء على الّنتائج التي تّم الّتوّصل إليها من خالل عمل الّلجنة

- مراجعــة الّتقاريــر الماليــة الّســنوية ونظــم الضبــط والرقابــة، ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة الّتدقيق الّداخلــي والخارجــي، ومراجعة 

القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات المالية.

- تقوم الّلجنة بمراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى الّتقيد بسياسات البنك ونظامه الداخلي.

- االّتصال المباشر مع المدّقق الخارجي، واالجتماع معه مرة على األقل في الّسنة.

الصفةاسم العضو

السيد بسام معماري*

السيد رياض عبجي**

السيد هيثم الفرا

السيدة فاتنة لحام

السيدة منى سميه بجق

السيدة صونيا خانجي

السيدة هال عرنوق 

رئيس اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة  

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة

أمين سر اللجنة

لجنة الحوكمة 
واالمتثال 

اجتماعان خالل
العام 2020 كما يلي:

- 22 تموز 2020
- 25 تشرين الثاني 2020

عدد اجتماعات اللجنة

الصفةاسم العضو

السيد هيثم الفرا

السيد فريد الخوري

السيد رامز جروه

السيدة صونيا خانجي

السيدة هال عرنوق 

رئيس اللجنة

عضو في اللجنة

عضو في اللجنة  

عضو في اللجنة

أمين سر اللجنة

لجنة التدقيق

4 اجتماعات خالل
العام 2020 كما يلي:

- 19 آذار 2020
- 22 تموز 2020

- 30 أيلول 2020
- 25 تشرين الثاني 2020

عدد اجتماعات اللجنة
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*قّدم  بنك بيمو ش.م.ل والممّثل بالّسيد سميح سعاده استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 29 حزيران 2020.
** تّمــت الموافقــة علــى تعييــن الّســيد عمــار البــردان فــي عضويــة مجلــس إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي خلفــًا للعضــو 
المســتقيل وذلــك للفتــرة المتبقيــة مــن الواليــة الحالية أصــواًل بموجب كتاب مصرف ســورية المركــزي رقــم 16/5688/ص تاريخ 20 

 .2020 األول  تشــرين 

انســجامًا مــع متطّلبــات الحوكمــة الســليمة، يتألــف مجلــس إدارة بنــك بيمــو  الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع مــن أعضــاء غيــر 
تنفيذييــن بهــدف ضمــان الموضوعيــة والمســاءلة فــي عمليــة اّتخــاذ القــرارات والّتخفيــف مــن تعــارض المصالــح الــذي يمكــن أن 

ينشــأ بيــن عمليــة اّتخــاذ القــرارات االســتراتيجية وعمليــة اإلدارة الّتشــغيلية اليوميــة. 

يبين الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

نذكر منها: 
ــاذ  ــة اّتخ ــي عملي ــة ف ــان الموضوعي ــي ضم ــاهم ف ــا س ــن مّم ــر الّتنفيذيي ــاء غي ــن األعض ــم م ــس اإلدارة ه ــاء مجل ــة أعض - إّن كاف
القــرارات، والّتخفيــف مــن تعــارض المصالــح الذيــن يمكــن أن ينشــأ بيــن عمليــة اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية وعمليــة اإلدارة 

الّتشــغيلية اليوميــة.

- ال تربــط العضــو المســتقل بــأي مديــر تنفيــذي أو أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــك أو في أي مؤسســة مــن مجموعته 
قرابــة حّتــى الدرجــة الّرابعة.

- إّن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد أقاربــه حّتــى الدرجــة الرابعــة ليــس شــريكًا للمدقــق الخارجــي للّشــركة خــالل الّســنوات الّثــالث 
الّســابقة لتاريــخ ترشــحه لعضويــة المجلــس.

- ال يتقاضــى عضــو مجلــس اإلدارة مــن البنــك أي مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتقاضــاه لقــاء عضويتــه فــي المجلــس أو أحــد لجانــه 
وتوزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهمًا.

جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه لعام 2020

اسم العضو
اجتماع
مجلس
اإلدارة

لجنة
إدارة

المخاطر

لجنة
الحوكمة
واالمتثال

لجنة
التدقيق

اجتماع لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت وتطوير 
الموارد البشرية

الّسيد رياض عبجي

الّسيد بسام معماري

الّسيدة فاتنه اللحام

الّسيد هيثم الفرا

الّسيد فريد الخوري

الّسيد سميح سعاده*

الّسيدة منى سميه بجق

الّسيد رامز جروه

الّسيدة صونيا خانجي

الّسيد عمار البردان**
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- لــم يتوّلــى عضــو مجلــس اإلدارة منصــب مديــر تنفيــذي فــي البنــك أو فــي أي مؤسســة مــن مجموعتــه خــالل الّســنوات الثــالث 
الّســابقة لتاريــخ ترّشــحه لعضويــة المجلــس.

- أن ال يكــون عضــو مجلــس إدارة أو شــريك أو مســاهم رئيســي فــي شــركة يتعامــل معهــا البنــك باســتثناء الّتعامــالت التــي تنشــأ 
بســبب الخدمــات أو األعمــال المعتــادة التــي يقدمهــا البنــك لعمالئــه.

ــر( أو فــي أي مؤسســة مــن مجموعتهــا، أو أن تربطــه  ــرة فــي رأســمال  البنــك )5% أو أكث - أن ال تشــّكل مســاهمته مصلحــة مؤّث
بمســاهم رئيســي آخــر قرابــة حّتــى الّدرجــة الّرابعــة، أو االلتــزام بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالعمل وفــق توجيهــات أو تعليمات 

المســاهم الرئيســي.

- أن ال يتّم انتخابه ألكثر من دورتين متتاليتين كعضو مستقل.

ــر فيهــا موضوعيــة واســتقاللية قــرار موظــف أو عضــو مجلــس إدارة بمصلحــة شــخصّية  ــة التــي تتأّث ــح هــو الحال تعــارض المصال

ماديــة أو معنويــة تهّمــه شــخصيًا أو تهــم أحــد أقاربــه أو عندمــا يتأّثــر أداؤه باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو 

ــرار. ــق بالق ــي تتعّل ــات الت ــه بالمعلوم بمعرفت

تــّم اعتمــاد سياســة تعــارض المصالــح لضمــان الموضوعيــة فــي عمليــة اّتخــاذ القــرار والّتخفيــف مــن تعــارض المصالــح الــذي يمكــن 

أن ينشــأ ، وتطبــق هــذه الّسياســة علــى كل شــخص يعمــل لصالــح بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ويشــمل ذلــك أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، مديــري البنــك، الموظفيــن، المستشــارين الخارجييــن، ومدققــي الحســابات.

ُتعتبر األطراف ذوي العالقة في الحاالت التالية:

- أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المؤسســة األم أو أّيــًا مــن المؤسســات الّتابعــة أو الّشــقيقة أو الّزميلــة للبنــك، أو المدققيــن الخارجييــن، 
أو مستشــاري البنــك أو إدارتــه التنفيذيــة، أو أقــارب المذكوريــن حّتــى الّدرجــة الّرابعــة.

- أي شــخص طبيعــي أو شــخصية اعتباريــة تمتلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مصلحــة مؤّثــرة فــي البنــك أو المؤسســة األم أو 
أيــًا مــن المؤسســات التابعــة أو الّشــقيقة أو الّزميلــة للبنــك، وأقــارب الّشــخص حّتــى الّدرجــة الّرابعــة.

- المؤسسات األم والّشقيقة والّتابعة والّزميلة للبنك.

- التزامــًا بتطبيــق مبــادئ اإلفصــاح والشــفافية، قــام البنــك باإلفصــاح عــن األمــور واألحــداث الجوهرية للجهــات اإلشــرافية والّرقابية 
أصواًل.

- التــزم األشــخاص المّطلعــون باإلفصــاح لهيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية وســوق دمشــق لــألوراق الماليــة عنــد قيامهــم 
بأيــة عمليــة بيــع أو شــراء ألســهم الشــركة. 

ــر مجلــس اإلدارة الّســنوي المقــّدم إلــى الهيئــة العامــة البنــود المذكــورة فــي دليــل الحوكمــة والقــرارات الّنافــذه  - تضّمــن تقري
عنهــا.

تعارض المصالح 

الّتعامل مع األطراف ذوي العالقة

اإلفصاح والّشفافية
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- قام البنك بنشر البيانات المالية الّسنوية والفصلية والمعّدة وفقًا للقوانين واألنظمة الّنافذة أصواًل خالل العام المنصرم. 
- تبعــًا للّظــروف االســتثنائية التــي مررنــا بهــا وفــي إطار اإلجــراءات الوقائية التــي تّم اّتخاذهــا لمواجهة فيروس كورونــا وحرصًا من 
بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع علــى ســالمة كل مــن موظفيــه وعمالئــه ومســاهميه، تــّم اإلفصــاح عــن الفــروع االتــي 

تــّم إيقــاف العمــل بهــا، وفــي وقت الحق تــمّ اإلفصاح عن معاودة اســتقبال عمالء البنــك في الفروع.

- سعيًا من البنك لتقديم خدمة أفضل وتلبيًة الحتياجات عمالئنا نظرًا للّظروف االستثنائية الخارجة عن إرادة البنك التي أّدت إلى 
توّقــف جميــع الّصرافــات، أفصــح البنــك عــن تعديــل ســاعات الــّدوام الّرســمي ضمــن بعــض فــروع البنــك حيــث تــّم زيــادة ســاعات 
العمــل لتصبــح حتــى الّســاعة الّســابعة مســاًء. وفــي وقــت الحــق ونظــرًا لعــودة عمــل الّصرافــات اآلليــة، تــّم اإلفصــاح عــن معــاودة 
البنــك اســتقبال زبائنــه ضمــن ســاعات الــّدوام الّرســمية، كمــا أّكد البنــك على إمكانيــة تنفيذ العمليــات المصرفيــة االلكترونية من 

الّنوافــذ االلكترونية المتاحة على مدار الّســاعة.

- باإلشــارة إلــى  كفالتــي حســن تنفيــذ الذيــن أصدرهمــا البنــك لصالــح المركز الوطنــي لبحوث الطاقــة بناًء على كفالــة مصدرة من 
مصــرف اســباني La Caixa بقيمــة:

/76.428.878,30 ل.س/ )فقــط ســتة وســبعون مليونــًا وأربعمائــة وثمانيــة وعشــرون ألفــًا وثمانمائــة وثمــان وســبعون ليــرة ســورية 
وثالثون قرشــًا ســوريًا الغير(.

/4.689.905.8 يــورو/ ) فقــط أربعــة مالييــن وســتمائة وتســعة وثمانــون ألفــًا وتســعمائة وخمس يــورو وثمانون بالمائــة(، فقد أفصح 
البنــك أّنــه تحــّرر مؤخــرًا مــن التزامــه الــوارد فــي الكفالتيــن المذكورتيــن أعــاله، حيــث انتفــت الحاجــة إلــى المؤونــات المكّونــة علــى 
هــذه الكفــاالت. لذلــك قــام البنــك خــالل نهاية عــام 2019 والربــع األول من عــام 2020 بتحويل هــذه المؤونات لتغطّيــة متطّلبات 

المعيــار الّدولــي للّتقاريــر الماليــة رقم 9 على أرصدة وإيداعات البنك مع البنوك المراســلة.

-الموافقــة علــى اعتمــاد أســهم زيــادة رأســمال البنــك والبالــغ عددهــا /20,000,000/ ســهم بقيمــة اســمية /100/ ليــرة ســورية 
ــس  ــرار مجل ــاح بق ــن األرب ــزء م ــم ج ــن ض ــة ع ــورية والّناجم ــرة س ــغ /2,000,000,000/ لي ــة تبل ــة إجمالي ــد وبقيم ــهم الواح للّس
المفوضيــن رقــم )100(/م تاريــخ 07 أيلــول 2020 والتــي تــّم توزيعهــا بشــكل أســهم مجانيــة لمســاهمي بنــك بيمــو الســعودي 
الفرنســي المســجّلين فــي ســجل مســاهمي البنــك الّصــادر عــن مركــز المقاصــة والحفــظ المركــزي الّتابــع لســوق دمشــق لــألورق 
الماليــة كمــا هــو فــي نهايــة يــوم االثنيــن الموافــق فــي 21 أيلــول  2020 كل بحســب مســاهمته فــي رأس المــال وذلك اســتنادًا إلى 

قــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المّتخــذ بتاريخ  29 حزيــران 2020.
-تــّم اإلفصــاح عــن اســتقالة بنــك بيمــو ش.م.ل مــن مجلــس إدارة بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي، وعن تنــازل الّدكتور رياض بشــاره 
عبجــي عــن رئاســة مجلــس إدارة البنــك مــع احتفاظه بعضويتــه في مجلس اإلدارة، كما تّم اإلفصاح بانتخاب الّســيد بســام ممدوح 
معماري لرئاســة مجلس إدارة البنك، وفي وقت الحق تّم اإلفصاح عن انتخاب عضو مجلس اإلدارة الّســيد فريد طالل الخوري نائبًا 

لرئيس مجلس اإلدارة. 

-الحقًا الستقالة بنك بيموش.م.ل ممّثاًل بالّسيد سميح حليم سعاده من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 29 حزيران 2020، واستناداّ 
إلــى المــادة 149 مــن قانــون الّشــركات رقــم /29/ لعــام 2011، وإلــى الفقــرة /ج/، المــادة 11 مــن الّنظــام األساســي لمصرفنــا، 
وبنــاًء علــى موافقــة مصــرف ســورية المركــزي بموجــب الكتاب رقــم 16/5688/ص تاريخ 20 تشــرين األول 2020 والمبّلــغ إلينا بتاريخ 
26 تشــرين األول 2020، تــم اإلفصــاح أّنــه تــّم تعييــن الّســيد عمــار محمــد ســعيد البــردان فــي عضويــة مجلــس إدارة بنــك بيمــو 
الســعودي الفرنســي خلفــّا للعضــو المســتقيل وذلــك للفتــرة المتبقيــة مــن الواليــة الحاليــة أصــواًل. كمــا تــّم عــرض هــذا الّتعييــن 

علــى الهيئــة العامــة للمســاهمين والتــي تــّم انعقادهــا فــي 13 كانــون الثانــي 2021 وتــّم إقــرار الّتعييــن أصــواًل.
-تــّم اإلعــالن عــن توصيــة مجلــس اإلدارة بأن ُيعرض على الهيئة العامة اقتراح زيادة رأســمال البنك بمبلــغ  وقدره فقط ملياري ليرة 

ســورية وذلــك بعــد الحصول علــى الموافقات الّرســمية أصواًل.

-تــّم اإلفصــاح عــن دعــوة مجلــس اإلدارة لمســاهمي البنــك لحضــور اجتمــاع الهيئة العامة غيــر العاديــة الّناظرة أيضًا بجــدول أعمال 
الهيئــة العامــة العاديــة الــذي تــّم انعقــاده بتاريــخ 29 حزيــران 2020 مرفقًا بجدول أعمــال الهيئة. وفي وقت الحق، تــّم اإلفصاح عن 

دعــوة مجلــس اإلدارة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تــم ّانعقادهــا بتاريــخ 13 كانــون الثانــي 2021.

-تــّم اإلفصــاح عــن شــراء بنــك بيمو الســعودي الفرنســي كامــل حصة مجموعة عــوده – لبنان والتــي توازي تقريبــًا 47% من مجموع 
ــى  ــزي عل ــورية المرك ــرف س ــن مص ــة م ــة مبدئي ــدور موافق ــن ص ــي وع ــخص طبيع ــن ش ــورية و 2% م ــوده – س ــك ع ــهم بن أس

عمليــة الّشــراء بتاريــخ 24 كانــون األول 2020.

-تّم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 29 حزيران 2020.
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-تــّم اإلعــالن عــن توزيــع أســهم مجانيــة لمســاهمي بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ش.م.س.ع بعــد الحصــول علــى الموافقــات 
المطلوبــة أصــواًل، كمــا تــّم اإلعــالن عــن توزيــع كســور األســهم المســتحّقة للمســاهمين والموافــق عليهــا مــن قبــل هيئــة األوراق 

واألســواق الماليــة الســورية أصواًل.

-بتاريــخ 09 حزيــران 2020، أفصحنــا عــن معــاودة البنــك للعمــل يــوم الســبت فــي فــروع البنــك الكائنــة فــي فنــدق الّشــام، 
حلــب الّرئيســي وطرطــوس الرئيســي وذلــك ابتــداًء مــن 06 حزيــران 2020 وكل أيــام الّســبت الّلاحقــة لهــذا الّتاريــخ بشــكل دوري 

الســتقبال وخدمــة زبائننــا الكــرام وذلــك حّتى الســاعة الثانيــة ظهرًا.

-أفصحنــا عــن نقــل مقــّر فــرع البنــك فــي محافظــة الالذقيــة، مدينــة جبلــه،  وفــي وقــت الحــق تــّم اإلفصــاح عــن انتقــال فرعنــا 
الكائــن فــي محافظــة طرطــوس، مدينــة صافيتــا إلــى الفــرع الكائــن فــي مدينــة صافيتــا، شــارع الّســرايا، فنــدق صافيتــا الشــام 

بشــكل مؤّقــت وذلــك اعتبــارًا مــن 01 آذار 2020 لخدمــة زبائننــا الكــرام. 

- نظــرًا لفــرض حظــر الّتجــّول فــي محافظــة الحســكة مــن تاريــخ 12 آب 2020 ولغايــة 20 آب 2020، أفصح البنك عن تعديل ســاعات 
الــّدوام الّرســمي ضمــن كل مــن فرعــي الحســكة والقامشــلي خــالل فترة الحظر. وفــي وقت الحق تــّم اإلفصاح عن معــاودة العمل 

فــي فــرع القامشــلي بعــد أن تــّم إصالح الكابــالت الّضوئية بين مدينتي القامشــلي والحســكة.

- تــّم الّترخيــص فــي 2020/12/17 مــن قبــل مجلــس النقــد و التســليف لمؤسســة بيمــو الســعودي الفرنســي للّتمويــل الّصغيــر 
برأســمال يبلــغ 2 مليــار ل.س. و بمســاهمة للبنــك تعــادل 45% مــن رأس المــال. 

- يتعاقــد بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي مــع بنــك بيمــو ش.م.ل والــذي يقــوم بتقديــم مســاعدات فنيــة للمصــرف مقابــل أجــر 
ســنوي  وقــدره فقــط مئــة ألــف دوالر أميركــي الغيــر. وحيــث أن بنــك بيمــو ش.م.ل يرغــب بإنهــاء االتفاقيــة، اّتفــق طرفــا االتفاقيــة 
علــى إنهائهــا اعتبــارًا مــن 30 حزيــران 2020، أي أّن تمديــد االتفاقيــة ســيكون لغايــة 30 حزيــران 2020 عوضــًا عــن 31 كانــون األول 

2020 بشــرط الحصــول علــى موافقــة مصــرف ســورية المركــزي بهــذا الخصــوص.

- اســتأجر بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي العقــار رقــم 9/6516 منطقــة عقاريــة رابعــة بحلــب/ فــرع حلــب المحافظــة / وذلــك 
ــارًا مــن تاريــخ  بموجــب عقــد إيجــار محــدد المــدة موّقــع مــع شــركة عبجــي للمــواد الكيماويــة وذلــك لفتــرة ثــالث ســنوات اعتب
2021/1/1 ولغايــة تاريــخ 2023/12/31  لقــاء بــدل إيجــار ســنوي قــدره / 12,250,000 ل.س / فقــط اثنــا عشــر مليــون ومئتــان 

ــر. وخمســون ألــف ليــرة ســورية الغي

- تعاقــد بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي مع شــركة ســعيد وقشيشــو للّتجــارة ) االستشــارية للخدمــات الّصناعيــة والّتقنية والتي 
أحــد شــركائها الّســيد ســامي قشيشــو ابــن الّســيدة صونيــا خانجــي أحد أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن(، التي تقوم بإجــراء كافة 
الّصيانــات الّدوريــة وبعــض اإلصالحــات الّطارئــة للموّلــدات الكهربائيــة لفــروع البنــك حيــث تــّم بعــد فــض العــروض و دراســتها إبرام 
ــورية  ــرة س ــه 48,720,000  لي ــنوي قيمت ــدل س ــام 2021 بب ــغ  17,487,600 ل.س  ولع ــام 2020 بمبل ــنوي لع ــة الّس ــد الصيان عق
باإلضافــة إلــى مصاريــف شــهرية متغّيــرة مــن قطــع ومواد تشــغيلية حســب الضــرورة، باإلضافــة لشــراء أو عمرة عدد مــن المولدات 

الكهربائية.

عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى

سياسات التعويضات والمكافآت المعتمدة
تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

تــّم دفــع تعويــض  حضــور ألعضــاء مجلس اإلدارة مبلغًا وقــدره 141,869,411  ل.س فقط مئة وواحد وأربعــون مليون وثمانمائة 
وتســعة وســتون ألــف وأربعمائــة وإحــدى عشــرة ليــرة ســورية الغيــر. كمــا تــّم دفــع تعويــض إقامــة وانتقــال لحضوراالجتماعــات 
مبلغــًا وقــدره 9,556,060.70 ل.س فقــط تســعة مالييــن وخمســمائة وســتة وخمســون ألــف و ســتون ليــرة وســبعون قرشــًا 

الغير.  سوريًا 
يجدر اإلشارة إلى تنازل عدد من أعضاء مجلس اإلدارة عن الّتعويضات. 

أّما بالّنسبة إلى المكافآت فإّن أعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن عام 2020.
تعويضات اإلدارة العليا والّتنفيذية

ــف  ــون أل ــة وخمس ــون وثماني ــعون ملي ــعة وتس ــتمائة وتس ــارات وس ــة ملي ــط أربع ــدره 4,699,058,122 فق ــغ وق ــع مبل ــّم دف ت
ومئــة واثنــان وعشــرون ليــرة ســورية الغيــر لقــاء رواتــب ومكافــآت ومنافــع أخــرى لموظفــي اإلدارة الّتنفيذيــة والعليــا. 

تعويضات مدّقق الحسابات الخارجي
بلغــت أتعــاب مدّقــق الحســابات الخارجــي للبنــك خــالل عــام 2020 مبلــغ وقــدره 90,000,000 ل.س فقــط تســعون مليون ليرة 
ســورية الغيــر، كمــا بلغــت أتعــاب مدققــي الحســابات للّشــركة الّتابعــة مبلــغ وقــدره  400,000 ل.س فقــط أربعمائــة ألــف ليرة 

ســورية الغيــر.
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ــّم  ــار وخمســمائة مليــون ليــرة ســورية الغيــر(، وقــد ت تأّســس البنــك برأســمال وقــدره 1,500,000,000 ليــرة ســورية ) فقــط ملي
زيــادة رأســمال البنــك بشــكل تدريجــي لتصبــح قيمــة رأســماله المصــّرح بــه والمدفــوع 10,000,000,000 ليــرة ســورية ) فقــط عشــرة 
مليــارات ليــرة ســورية الغيــر( مقّســمة علــى 100,000,000 مليــون ســهم بقيمــة اســمية 100 ليــرة ســورية للســهم ومدرجــة فــي 

ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة.

جميع أسهم البنك اسمية ُتقسم إلى فئتين:
- فئة أ: هي األسهم التي ال يجوز تمّلكها إّلا ألشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين.

- فئة ب: هي األسهم التي يجوز تمّلكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

ملكية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة
يلّخــص الجــدول أدنــاه مجمــوع األســهم المملوكــة مــن قبــل كبــار المســاهمين واألطــراف ذوي العالقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 

.2020 األول  كانــون   31 و   2019

إقرارات مجلس اإلدارة

هيكلية رأسمال البنك:

يقّر مجلس اإلدارة بما يلي:
1 .  بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤّثر على استمرارية الّشركة خالل الّسنة المالية الّتالية.

2 .  بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في الّتقرير الّسنوي لعام 2020.
3.  بمسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فّعال مع الّشركة.

البنك السعودي الفرنسي

بنك بيمو ش.م.ل

رياض

بسام

فريد

منى سميه

صونيا 

عمار

يوردان

زيد

جورج

هنادي

غسان

االمير يوسف

االمير رائد

االمير ماهر 

االمير كريم

عمر

ندى

سامي

خالد 

روفان

يارا

جود

سلمى

-

-

بشاره 

ممدوح

طالل

الياس 

افالطون 

محمد سعيد

بشاره

طالل

بشاره

طالل

ممدوح

االمير سمير

االمير سمير

االمير سمير

االمير سمير

فادي

نجيب

سمير

محمد حسن

فهد

عصام

ماهر 

صالح

-

-

عبجي

معماري

الخوري

بجق

خانجي

البردان

عبجي

الخوري

عبجي

الخوري

معماري

ابي اللمع

ابي اللمع

ابي اللمع

ابي اللمع

الغراوي

صليبا

المنير

ابو البرغل

رستم

سليمان

بدره

السمان

سعودي

لبناني

سوري

سوري

سوري

سورية

سورية

سوري

سوري

سوري

سوري

سورية

سوري

لبناني

لبناني

لبناني

لبناني

سوري

سورية

سوري

سوري

سوري

سورية

سوري

سورية 

21,600,000

17,600,000

3,713,522

1,950,858

1,222,729

109,090

92,307

-

1,419,934

1,209,174

799,998

588,550

179,595

480,328

480,328

480,328

480,327

42,059

4,513

78

1,206

1,388

342

-

638

%27.000

%22.000

%4.642

%2.439

%1.528

%0.136

%0.115

-

%1.775

%1.511

%1.000

%0.736

%0.224

%0.600

%0.600

%0.600

%0.600

%0.053

%0.006

%0.000

%0.002

%0.002

%0.000

-

%0.001

27,000,000

22,000,000

4,641,902

2,426,753

1,544,667

136,362

115,383

75,000

1,774,917

1,511,467

99,9997

735,687

224,493

600,410

600,410

600,410

600,408

52,573

5,641

97

1,507

1,735

427

2,921

797

%27.000

%22.000

%4.642

%2.427

%1.545

%0.136

%0.115

%0.075

%1.775

%1.511

%1.000

%0.736

%0.224

%0.600

%0.600

%0.600

%0.600

%0.053

%0.006

%0.000

%0.002

%0.002

%0.000

%0.003

%0.001
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 تطّور سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي :
يبّيــن الجــدول أدنــاه ســعر ســهم بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي ش.م.س.ع خــالل األعــوام الّســتة الماضيــة كاآلتــي )القيمــة 

الّســوقية بالليــرات الّســورية(

سعر سهم 

بنك بيمو 

السعودي 

الفرنسي

تطور سعر السهم منذ بداية عام               وحتى نهاية عام   

2015/12/31التاريخ

332.25

2016/12/31

340

2017/12/31

609

20132020

2018/12/31

999.36

2019/12/31

795

2020/12/31

755.98

لمحة عن ملكية األوراق المصدرة من قبل البنك

يلّخــص الّرســم البيانــي أدنــاه نســبة تمّلــك كل مــن البنــك الّســعودي الفرنســي، بنــك بيمــو ش.م.ل ونســبة المســاهمين اآلخرين 
فــي بنــك بيمو الســعودي الفرنســي.
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استثمارات أخرى لبنك بيمو الّسعودي الفرنسي:

اسم الشركة المملوكة

الشركة المتحدة للتأمين

فرنسبنك - سورية

بنك سورية والمهجر

بنك قطر الوطني - سورية

بنك عوده سورية

3,677,746

2,220,750

848,379

394,666

2,000

%23.08

%4.23

%0.98

%0.26

%0.00

نسبة التملك لغاية 2020/12/31عدد األسهم المملوكة 2020
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بيمـــــو  بنــــك  لــــدى  التنفيذيــة  اإلدارة  أعضــاء  عــن  تعريفيــة  لمحــة 
الفرنســي الســـعودي 
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الّسيد عمر الغراوي - الرئيس التنفيذي
- سوري الجنسية، حائز على بكالوريوس اختصاص مالية من جامعة نيويورك كما حصل على شهادة  الماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية.

- لديه أكثر من 16 سنة من الخبرة في الخدمات المالية والعمليات المصرفية واالستثمارية.

- انضّم  إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2015 بعد أن كان مدير عام لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية لمدة 

ثمانية سنوات.

الّسيد اندريه لحود - نائب الرئيس التنفيذي
- لبناني الجنسية - حائز على دبلوم في المحاسبة والعلوم الّتجارية ودبلوم في العلوم المصرفية - محاسب قانوني لدى 

المحاكم الّلبنانية.

- لديه أكثر من 37 سنة من الخبرة المصرفية.

- انضم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2004. 

اآلنسة ندى صليبا - مساعد مدير عام للعمليات و الدعم* 
.ESA سورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من -

- لديها أكثر من 24 سنة خبرة في الّتسليف االئتماني واإلدارة المالية و إدارة المخاطر.

- انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

* تم تعيين اآلنسة ندى صليبا مساعد مدير عام للعمليات ابتداًء من 13 أيلول 2020.

الّسيد خالد أبو البرغل - كبير مدراء المخاطر*
- سوري الجنسية، حائز على شهادة الماجستير في األعمال المصرفية والمالية من جامعة بوردو.

- لديه أكثر من 16 سنة خبرة مالية ومصرفية.

- انضّم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2005.

* تم تعيين الّسيد خالد أبوالبرغل كبير مدراء المخاطر ابتداًء من 13 أيلول 2020.

الّسيد سامي المنّير - مساعد مدير عام - إدارة العالقات العامة وتطوير األعمال
- سوري الجنسية، حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال واإلدارة العامة من جامعة لويزيانا في الواليات المتحدة األمريكية.

- لديه أكثر من 19سنة خبرة مصرفية.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

تتألف اإلدارة التنفيذية من:
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الّسيد جوزف رفول - مستشار اإلدارة* 
- لبناني الجنسية، حائز على إجازة في العلوم االقتصادية باإلضافة إلى ماجستير دراسات اقتصادية عامة من جامعة 

القديس يوسف في بيروت - لبنان.

- لديه أكثر من 54 سنة خبرة في إدارة المصارف في لبنان، بلجيكا، الكويت، فرنسا وسورية.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2016.

*لم يعد الّسيد رفول على رأس عمله بعد انتهاء عقد العمل الخاص به بتاريخ 2 تشرين الثاني 2020.

الّسيد جود بدره – مساعد مدير عام - إدارة تمويل الّشركات والمشاريع 
االستراتيجية

- سوري الجنسية، حائز على بكالوريوس في التجارة ) اختصاص مالية واقتصاد( بدرجة امتياز من جامعة كونكورديا ) كندا(. 

- حاصل على شهادة محّلل مالي معتمد CFA و شهادات من كلية الّتعليم الّتنفيذي بجامعة هارفارد )الواليات المتحدة( 

من ضمنها الّتكنولوجيا المالية.

- لديه أكثر من 12 سنة خبرة في مجال االستثمار والمصارف في الّشرق األوسط وإفريقيا.

- انضّم إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام 2018.

الّسيدة يارا سليمان - مدير عام مساعد - إدارة التمويل التجاري، الديون 
المتعثرة والشؤون  القانونية والّتأمين

- سورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األميركية وشهادة بكالوريوس في 

إدارة األعمال واإلدارة العامة من الجامعة األميركية في بيروت.

- لديها أكثر من 16 سنة خبرة مصرفية.

- انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2004.

الّسيد روفان رستم - مساعد مدير عام  - كبير المحاسبين الماليين *
- سوري الجنسية، حائز على بكالوريوس في الّتجارة واالقتصاد ) اختصاص محاسبة( من جامعة دمشق.

- لديه أكثر من 16 سنة خبرة.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2007.  

* تم منح السيد روفان رستم منصب مساعد مدير عام مع الحفاظ على دوره ومسؤولياته الحالية بتاريخ 14 كانون الثاني 2021.

الّسيدة سلمى السمان - مساعد مدير عام - إدارة الموارد البشرية والتطوير*
- سورية الجنسية، حائزة على شهادة جامعية في إدارة األعمال، وشهادة ماجستير مصغر في اإلدارة والقيادة.

.Saville Wave حاصلة على اعتماد دولي لدراسة الكفاءات اإلدارية من ،ITOL مدّرب معتمد من -

- لديها أكثر من 20 سنة خبرة عملية في مجال الموارد البشرية من بينها 11 سنة خبرة مصرفية.

- انضّمت إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2014.

* تم منح السيدة سلمى السمان منصب مساعد مدير عام مع الحفاظ على دورها ومسؤولياتها الحالية  بتاريخ 14 كانون 
الثاني 2021. 
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الّسيد عماد شحيمي - مساعد مدير عام - إدارة الخزينة والعالقات المصرفية*
- لبناني الجنسية، حائز على إجازة في إدارة األعمال المالية والمصرفية.

- لديه 40 سنة خبرة في قّطاع المصارف وتحديدًا في أعمال الخزينة والقطع األجنبي.

- انضّم إلى بنك بيمو الّسعودي الفرنسي عام 2010.

* والذي توفي بتاريخ 20 أيار 2020.



 الموارد البشرية لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي:

الهيكل التنظيمي للبنك:

كما يبين المخطط أدناه الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا لتاريخ 2020/12/31: 
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337

379

716
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سياسات العمل واألخالقيات

المفهوم الجوهري لميثاق األخالق والسلوك 

 الكادر البشري

يلتــزم بنــك بيمــو الّســعودي الفرنســي بأعلــى معاييــر الّســلوك األخالقّيــة والمهنّيــة. ويقــّدم ميثــاق األخــالق والّســلوك الخــاص 
ببنــك بيمــو الســعودي الفرنســي الّتوجيهــات األساســية لممارســة األعمــال والّســلوك الّشــخصي والــذي يجب على جميــع موظفي 
بنك بيمو الّســعودي الفرنســي اعتماده وااللتزام الكامل به، كما تّم إضافة سياســات إضافية خالل عام 2019 هي سياســة اإلبالغ 
عــن المخالفــات وسياســة مكافحــة الرشــوة والفســاد مــن أجــل ضمــان االلتــزام والتقيــد الكامــل بجميــع السياســات واإلجــراءات 
واألنظمــة، كمــا تــّم إضافــة سياســة خاصــة تتضّمــن الّتدابيــر الوقائية الخاصة بجائحــة كورونا واســتمرارية األعمال خــالل عام 2020 

والتــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي لضمــان العمــل فــي بيئــة صحّيــة وآمنــة وضمــان حســن ســير العمــل. 

ال يجــوز ألّي موّظــف يعمــل فــي بنــك بيمو الّســعودي الفرنســي أن يتنــازل عن الّنزاهة في العمل ســواء كان ذلك لتحقيق مكســب 
شــخصي أو منفعــة ملموســة والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى ســمعة وأعمــال البنــك بشــكل عــام.

كمــا يجــب علــى جميــع موظفــي بنــك بيمو الّســعودي الفرنســي اتباع مبــادىء ميثاق األخــالق والّســلوك والمحافظة على الّســرية 
المصرفيــة، إضافــة إلــى الّسياســات األخرى المشــار إليها والّسياســات اإلضافية المطّبقة على عمل جميــع الموظفين وجوهر ونص 
جميــع القوانيــن واألنظمــة. كمــا إّن أي تجــاوز لميثــاق األخــالق والّســلوك و/أو الّسياســات والقوانيــن واألنظمــة األخــرى ذات الّصلــة 

ســيكون ســببًا أساســيًا الّتخاذ إجراء تأديبي بما في ذلك الفصل من العمل واّتخاذ اإلجراءات القانونية.  
يجــدر اإلشــارة إلــى أّن موظفــي بنك بيمو الســعودي الفرنســي وإدارته ملتزمين بتطبيــق جميع اإلجراءات والّسياســات المّتبعة في 

البنــك ويســعون جاهدين لتحقيق أهدافه ورســالته. 

عمــل البنــك علــى تقديــم الّدعــم الكامــل لموظفيــه خــالل العــام 2020 وذلك من خــالل تدريبهم علــى برامج ونــدوات ومحاضرات 
تدريبّية مســتمّرة ودورية تتناول كافة الّشــؤون المصرفية واإلدارية. كما حرص البنك على اختيار أفضل المرّشــحين لالنضمام إلى 

عائلة بنك بيمو السعودي الفرنسي.
ونبّين فيما يلي أعداد العاملين في البنك في نهاية عام 2019 ونهاية عام 2020 وكيفية توّزعهم في نهاية عام 2020:

كما نبّين فيما يلي المستوى الّتعليمي لموظفي البنك في نهاية العام 2020 مقارنًة مع عام 2019

2019-12-312020-12-31

2.87% 716 696



التدريـب والتطوير

تكافؤ الفرص بين اإلناث والذكور لدى البنك

يخضع الموظفون في البنك لدورات تدريبية في المجاالت التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم الفردية وتطويرها 
والمستجدات في األعمال المصرفية، وذلك للمحافظة على تميزهم في المعرفة والخبرة الالزمة لمواكبة التطّور وتحقيق رؤية 

البنك، مع األخذ بعين االعتبار لإلجراءات الوقائية التي تم اتباعها خالل جائحة COVID-19 في عام 2020.

يبين المخطط البياني أدناه نسبة اإلناث مقارنة مع نسبة الذكور بنهاية العام 2020.

يوّضح البيان اآلتي أنواع الّتدريبات التي أقيمت خالل العام  2020 والتي تشير إلى نسبة الموظفين الذين تلقوا التدريبات المشار 
إليها:
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المنح التي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 2020

مساهمة بنك بيمو السعودي الفرنسي في تدريب طالب الجامعات

البرامــج الّتدريبيــة التــي قدمهــا بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي خــالل 
عــام 2020

انطالقًا من دعم المتفوقين والّراغبين بالتعّلم وتحفيز الّشــباب على تطوير مهاراتهم الّتعليمية وتنمية خبراتهم بما يتماشــى 
مــع تطــّور مجتمعنــا وتكريمــًا لذكــرى المرحــوم الّدكتور أســامة األنصاري، قام البنك للّســنة الخامســة على الّتوالــي بتقديم واحد 
وخمسون منحة للطالب المتفّوقين في المعهد العالي إلدارة األعمال )هبا( تحت اسم منحة المرحوم الّدكتور أسامة األنصاري، 

وبلــغ حجــم الّتمويــل للعــام الّدراســي 2020 فقــط أربعــة مالييــن ليرة ســورية الغيــر توّزع علــى الطلبة.

كمــا قــام البنــك للّســنة الخامســة علــى الّتوالــي تكريمــًا لذكــرى المرحــوم الّســيد جــورج عبجــي وحرصــّا مّنــا علــى رفــع الكفــاءة 
ــن تحــت اســم منحــة المرحــوم جــورج عبجــي  والمســتوى العلمــي للموظفيــن بتقديــم عــدد مــن المنــح للموظفيــن المتمّيزي
للّدراســات العليــا بهــدف تحفيزهــم علــى العمــل وزيــادة اإلنتاجّيــة المصرفّيــة بمســتوى عــال مــن االحترافيــة حيث تّمــت الموافقة 
علــى 21 موظــف لالســتفادة مــن المنحــة خــالل العــام 2020، ليصبــح المجمــوع الكّلــي للموظفيــن المســتفيدين والمتخرجيــن من 

المنحــة فــي كّل األعــوام هــو 54 موظــف .

وتــّم صــرف مبلــغ حوالــي عشــرة ماليين وســتمائة وعشــرون ألف ليرة ســورية لنهايــة 2020، حيــث أّن الموظفين المســتفيدين من 
هــذه المنحــة لعــام 2020 قــد قامــوا بدفــع قســط الفصــل األول وســيتم دفــع قســط الفصــل الثاني للســنة عنــد الطلب مــن إدارة 
المعهــد، مــع العلــم بأنــه يتــم تســديد دفعــات للّطــالب المســتفيدين مــن المنحة من قبــل البنك عنــد الّطلب مــن إدارة المعهد.

كمــا قــام البنــك بتقديــم منحــة بمبلــغ مليونــان وخمســمائة ألــف ليــرة ســورية لجامعــة أنطاكيــة الســورية الخاصــة تــّم توزيعهــا 
علــى إحــدى عشــر طالبًا بالّتســاوي.

كما تّمت المساهمة الفّعالة في عام 2020 بتدريب الطالب في الجامعات والمتخرجين الجدد لتطوير مهاراتهم ومعارفهم 
المصرفية بشكل عملي ودمجهم في بيئة العمل الفعلية من خالل الّتدريب الّداخلي، وتّم تدريب 74 طالبًا من مختلف 

الجامعات والمحافظات في فروع وإدارات بنك بيمو السعودي الفرنسي. 

قّدم بنك بيمو السعودي الفرنسي برنامج لتنمية المهارات القيادّية للبدالء حيث تتضّمن البرنامج أربع محاور تدريبية رئيسية 
» إدارة الّتغيير واإلدارة االستراتيجية الفّعالة وكيفية تحفيز فريق العمل وتمّيزه من خالل قيم وأخالقيات العمل في بنك بيمو 

السعودي الفرنسي« وذلك باستخدام حاالت عملية.
كما قّدم بنك بيمو السعودي الفرنسي برامج تدعم مهارات البيع والقواعد الذهبية للتمّيز في خدمة عمالئنا لموظفي 

الّتسليف المؤسساتي. 
 Commerce Bank Case « وتّم تقديم ورشات تدريبية لتنمية المهارات الفردية لموظفي الفروع تتضمن دراسة حالة عملية

study- Customer Service« وذلك للّتوجه الّدائم بمشاركة الّتميز والحصول على أفضل خدمة للعمالء باالستفادة من 
تجارب وخبرات عملية.

كما قامت إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي بتقديم برنامج عن بعد بعنوان » فن إدارة الفرق االفتراضية » للمدراء وقدمته 
السيدة فاتنه اللحام عضو مجلس اإلدارة في البنك ومستشار الموارد البشرية وذلك ألهمية العمل االفتراضي خالل جائحة 
كورونا والذي يهدف إلى ضرورة اكتساب مجموعة من المهارات القيادية االفتراضية التي تتضّمن الّتحديات التي تواجه فرق 

العمل االفتراضية وسبل مواجهاتها وآلية الّتغذية الّراجعة وتقييم األداء. 

تدريبــات اإلســعافات األوليــة وأســاليب اإلطفــاء التــي قدمهــا بنــك بيمو 
الســعودي الفرنسي

انطالقًا من دور إدارة الموارد البشرية في المحافظة على سالمة وأمن موظفي وعمالء بنك بيمو السعودي الفرنسي، تّم 
تحديث إجراءات وخطة اإلخالء المختصة بتحديد آلية اإلخالء بسالمة تاّمة وطرق اإلسعافات األولية .

وعليه تّم اختيار الموظفين المسؤولين على إتمام عملية اإلخالء واإلسعافات األّولّية والعمل على تدريبهم  باحترافية، 
وتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة ألداء هذه المهام، كما قامت إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي بتصميم برنامج 

خاص باإلسعافات األّولّية للموظفين في كافة فروع دمشق وإدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي، كما تم إعداد برنامج خاص 
بأساليب وطرق اإلطفاء وآلية اإلخالء.
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التدريب اإللكتروني الذي قدمه بنك بيمو السعودي الفرنسي 2020

المسؤولية االجتماعية في عام 2020

- انطالقًا من استراتيجية بنك بيمو السعودي الفرنسي نحو الّتحول الّرقمي، تم ّ تصميم برنامج تدريب الكتروني عن مفهوم 
الّتحول الّرقمي وآلّية الّتمّيز من خاللها في المنتجات وآلّية تقديم الخدمات وخلق بوابات جديدة للّتواصل بشكل أسهل 

والّتمّيز في خدمة العمالء، وإيجاد طرقًا لتحليل البيانات واالستفادة من تجارب محلّية ودولّية مهّمة والوصول إلى نصائح 
مفيدة لمساعدة الموظفين على تعزيز معرفتهم عن الّتحول الّرقمي.

- كما قام البنك بتصميم برنامج توعية خاص باإلسعافات األّولّية على الّتدريب االلكتروني والتي تهدف الى رفع الّتوعية لدى 
جميع موظفي بنك بيمو السعودي الفرنسي.

- كما تّم إطالق برنامج BBSF Star الخاص بتقدير الموظفين المتمّيزين وتقديم األفكاراإلبداعية والمتمّيزة من قبل الموظفين 
الذي يهدف لخلق دور فّعال لعائلة بنك بيمو السعودي الفرنسي من خالل مشاركتهم وعرض أفكارهم اإلبداعية والمشاريع 

المتمّيزة واقتراحاتهم القّيمة ويأتي ذلك من أهمًية كل فرد في المساهمة الفّعالة في تطوير كافة خدمات وبرامج بنك بيمو 
السعودي الفرنسي، كما يهدف القسم الثاني من البرنامج لتقدير الموظفين المتمّيزين والموهوبين القادرين على إنجاز كافة 

األهداف والمهام المطلوبة منهم بتمّيز وإبداع.
حيث تضّمن البرنامج قسمين رئيسيين : 

- القسم األول: عرض أي فكرة أو مشروع إبداعي يسهم في تطويرعمل بنك بيمو السعودي الفرنسي.
-القسم الثاني: وهو القسم الخاص بتقدير وتكريم الموظفين المتمّيزين بعملهم وأدائهم.

انطالقًا من إيمان بنك بيمو السعودي الفرنسي بضرورة دعم المجتمع وبما أن المسؤولّية االجتماعية هي واحدة من قيم 
البنك، كان دور بنك بيمو السعودي الفرنسي فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعّية هذا العام فّعال وممّيز تمثل في دعم 

مشاريع هادفة  تشمل عدة جوانب كان أبرزها الجانب اإلنساني والّتعليمي والّصحي،  باإلضافة إلى تمكين دورالمرأة في 
المجتمع لتعزيز دوره الفّعال في المجتمع نحو األفضل. 

ساهمت خّطة المسؤولية االجتماعية لعام 2020 في تحقيق رؤية بنك بيمو السعودي الفرنسي »أن نكون البنك األّول لجميع 
الّسوريين« باإلضافة ألهداف واستراتيجيات المسؤولية االجتماعية المخّططة لعام 2020 بشكل خاص نظرًا للعام االستثنائي 
الذي واجهناه بظل جائحة كورونا. وحرصًا منا على متابعة هذه المشاريع بشكل احترافي، تابعت الوحدة الخاصة بالمسؤولية 

االجتماعية ضمن إدارة الموارد البشرية والّتطوير بتنظيم وإدارة وتنفيذ جميع المشاريع المخّططة المتعّلقة بهذا المجال 
بالّتنسيق مع إدارات أخرى حسب نوعّية المشروع المعني. 

كما رّكزت استراتيجية المسؤولية االجتماعية لبنك بيمو السعودي الفرنسي كما في العام الماضي على تحقيق أهداف 
الّتنمية المستدامة التي توصي بها منظمة األمم المتحدة في جميع المشاريع المنفّذة خالل عام 2020 والتي هي ضمن 

األهداف الرئيسية التي تبّناها بنك بيمو السعودي الفرنسي ساعيين دومًا إلى تحقيق المشاركة الفّعالة ضمن أهداف الّتنمية 
المستدامة المذكورة أدناه:

32



أبــرز العضويــات الدوليــة والتقديــر المجتمعــي التــي حصــل عليهــا بنــك 
بيمــو الســعودي الفرنســي خــالل 2020

- بنك بيمو السعودي الفرنسي عضو في االتفاق العالمي لألمم المّتحدة )United Nation Global Compact( منذ عام 2009 
والذي يهدف إلى تحقيق الّتنمية المستدامة حيث يعمل جميع أعضاء االتفاق كشركاء بطريقة مسؤولة وشفافة لتحقيق 

أهداف الّتنمية المستدامة.

 ICC –« وغرفة الّتجارة الّدولية السورية »Junior Chamber International- JCI« جائزة مقّدمة من الغرفة الفتية الّدولية -
Syria« ضمن مسابقة مشروع »مسؤوليتنا – Lead the Response«حول إجراءات الّسالمه والوقاية ضد فيروس كورونا لعام 

2020 ضمن كافة قّطاعات البنوك والّشركات السورية حيث حصل بنك بيمو السعودي الفرنسي على المركز الثاني كأفضل 
شركة على المستوى الوطني في سورية في تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية للّتصدي لفيروس كورونا. 
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 مشاريع وانجازات المسؤولية االجتماعية في عام 2020

- رعاية حفل عشاء خيري مع جمعية 
الجيل الجديد للثقافة والفنون في 

دمشق.

- رعاية حفل موسيقي بالمشاركة مع 
جمعية صدى وبالتعاون مع مديرية 

المسارح والموسيقى احتفااًل بالذكرى 
250 لميالد العازف الشهير لودفيج فان 

بيتهوفن.

- B! KIND CHALLENGE تحدي 
اطلقناه بين الموظفين وثم شاركناه 

على مواقع التواصل االجتماعي عن 
أهمية الحب ومعناه وللمساعدة على 

نشر هذه الثقافة مابين الشركات 
والبنوك.

- المشاركة بحملة تبرع لو بيوم من 
راتبك لترسم بسمة مع جمعية بسمة 

لدعم األطفال المصابين  بالسرطان.

- رعاية مسرحية »مانيكان« والتي أقيمت 
برعاية مركز الرعاية الفرانسيسكاني 

وفرقتي تياترو وإنفينيتي للمسرح.

- مفاجأة عيد األم احتفااًل بموظفات 
بنك بيمو السعودي الفرنسي

 A day in برنامج تعريفي مصرفي -
the life of a BBSF Employee مع 

جامعة الجزيرة.

- إجراءاتاحترازية للوقاية من فيروس 
كورونا : نشر التوعية عبر جميع القنوات 

كوسائل التواصل االجتماعي ولوحات 
توعية في اإلدارة العامة والفروع وغيرها

- المحافظة على الترابط الوظيفي 
عن طريق تحديات وفعاليات عن بعد 

باستخدام وسائل التواصل االلكترونية 
باإلضافة إلى منصة التدريب االلكتروني.

- المشاركة بمسابقة مشروع 
)مسؤوليتنا( حول إجراءات السالمة 
والوقاية من فايروس كورونا لعام 

2022 ضمن كافة قطاعات البنوك 
والشركات السورية عن مدى تطبيق 

مفهوم المسؤولية االجتماعية 
واالستجابة للتوصيات واالجراءات 

االحترازية للوقاية من فيروس كورونا 
واالستجابة الخاصة بالناحية االجتماعية.

- بالتزامن مع الشهر العالمي الخاص 
بالتوعية ضد سرطان الثدي قام بنك 

بيمو السعودي الفرنسي بحملة دعم 
داخل البنك عن طريق دعم فحص 
الماموغرام وأيضًا خارج البنك بنشر 

التوعية.

- مساعدة المتصررين من الحرائق في 
الساحل السوري.

- برنامج رمضان )فرحتكم فرحتنا 2(
موزع على أربعة أسابيع كل أسبوع 

موجه لفئة معينة ويستهدف منطقة 
أو محافظة على الشكل التالي:

المساندة في دمشق
الصحة في المنطقة الساحلية

التعليم والتمكين في حلب
الطفولة والفرح في المنطقة الساحلية

رعاية تعليمية سنوية تشمل 50
طفل بالتعاون مع SOS قرى األطفال

SOS Children›s Village Syria

- دعم مبادرة عقمها والتي ساهمت 
بمواجهة جائحة كورونا وذلك بالتبرع 

بعدد من  اسطوانات االوكسجين 
ومستلزماتها للمبادرة.

-  منحة المرحوم الدكتور أسامة 
األنصاري مع المعهد العالي إلدارة 

.HIBA األعمال

-  منحة المرحوم جورج عبجي للتعليم 
العالي والمقدمة لموظفي بنك بيمو 

السعوي الفرنسي.

-  منحة جامعة انطاكية للطالب األوائل.

-  تقدير لشركائنا من األمم المتحدة 
لعملهم ودعمهم المستمر.

-  برنامج )أمنيتك معنا بتتحقق( 
إصرار, أمل وابتسامة.
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 إدارة المخاطر

االستراتيجيات العامة 

مقدمة

أركان إدارة المخاطر الفّعالة لدى المصرف

طرق إدارة المخاطر 

توّفر إدارة المخاطر بيئة عمل مصرفية سليمة وآمنة من المخاطر واألزمات بغرض مساعدة  البنك في تحقيق أهدافه وتالفي 
حدوث المخاطر التي تؤّثر في أدائه أو الحد من آثاره الّسلبية في وقت مبّكر يساعد في تصميم اإلجراءات المثلى واألكثر 

فاعلّية إلدارته والتحّكم به.
أهم أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق )تتمّثل بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار 

الصرف(، مخاطر الّسيولة، مخاطر الّتشغيل، مخاطر األعمال، مخاطر أمن المعلومات ومخاطر تكنولوجيا المعلومات.

إن استراتيجية إدارة المخاطر هي عبارة عن عملية األخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي وسيلة نظامية لتحديد المخاطر وترتيب 
أولوّياتها وتطبيق االستراتيجيات للّتقليل منها، حيث تتضمن كاًل من الوقاية من المخاطر المحتملة، واالكتشاف المبّكر 

للمشاكل الفعلّية، فهي عملية مستمّرة تشترك فيها الموارد البشرية في جميع فروع ومراكز العمل بالبنك وعلى صعيد 
كافة المستويات اإلدارية.

يقصد بإدارة المخاطر الفّعالة بأّنها قدرة االبنك على تحقيق األهداف المخّططة والتي تتطلب ما يلي:

1. دور فّعال لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
2. استقاللّية إدارة المخاطر.

3. أن يتمّتع الكادر الوظيفي إلدارة المخاطر بالّتأهيل والّتدريب الكافي والذي يمّكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة.
4. كفاية وكفاءة الكوادر البشرية لدى البنك.

5. البيئة الّرقابية الّسليمة.
6. الّتكلفة واألداء.

7. نظم إدارة المعلومات.
 Capital( 8. االلتزام والّتوافق مع تعليمات الجهات الّتشريعية ولجنة بازل فيما يخص احتساب نسبة كفاية رأس المال

.)Adequacy Ratio
9. الحاجة إلى فتح قنوات االّتصال بين مختلف مستويات الّتنظيم اإلداري، لنقل الخبرات وتقديم الّدعم والمساندة في مجال 

إدارة المخاطر.

يتم قياس المخاطر من خالل مصفوفة إدارة المخاطر حيث يتم الّتخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العمل واألساس الذي 
سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك تعريف إطار للعملية وفق المنهجية الّتالية:

أواًل- تحديد المخاطر: في هذه المرحلة يتم الّتعرف على المخاطر ذات األهمية من خالل البدء بالّتعرف إلى المخاطر من مصدر 
المشاكل أو المشكلة بحد ذاتها فعندما تعرف المشكلة أو مصدرها، فإّن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر أو تلك التي قد 

تقود إلى المشكلة يمكن البحث فيها.

ثانيًا- تحليل المخاطر: بعد التعّرف على المخاطر المحتملة، يجب أن تجري عملية تقييم لها من حيث شّدتها في إحداث 
الخسائر واحتمالية حدوثها.

ثالثًا- االستجابة للمخاطر: حيث لدى البنك أربعة أنواع رئيسية لالستجابة للمخاطر:
• تجّنب المخاطر: من خالل تغيير الخّطة أو الجدول الّزمني المرتبط بمشروع أو نشاط معّين لتجّنب المخاطر تمامًا. 

• قبول المخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل المخاطر دون الّتخطيط الّتخاذ أي إجراء.
• نقل المخاطر: عن طريق نقل المخاطر إلى طرف آخر من خالل التأمين أو التعاقد الخارجي.

• تقليل األثر: اّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل احتمال حدوث المخاطرة وأثرها إلى حد معقول.

رابعًا- تتّبع المخاطر ورفع الّتقارير عنها: حيث ُتعتبر إدارة المخاطر بالبنك المسؤولة عن تتّبع المخاطر، وتحديث سجالت 
المخاطر لديها والّتحقق من فعالّية أنشطة االستجابة، ومراقبة توقيت البدء في أنشطة خّطة الّطوارئ. كما ُتعتبر إدارة 

المخاطر المسؤولة عن رفع حالة المخاطر إلى مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا الّتخاذ ما يلزم من إجراءات.
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أنظمة إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك، إضافة إلى ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.

• مجلس اإلدارة: الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والّسياسات المّتبعة واعتماد حدود مقبولة 
للمخاطر، واإلشراف على عمل اإلدارة الّتنفيذية بالبنك لضمان اّتخاذ اإلجراءات الّلازمة لتحديد وقياس وضبط ومراقبة هذه 

المخاطر.

• الـخـزيـنـة: الجهة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات االبنك والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن 
مخاطر الّسيولة والّتمويل للبنك. 

• اإلدارة الّتنفيذية: تعمل اإلدارة الّتنفيذية في البنك على دعم إدارة المخاطر من خالل تنمية المهارات والّسلوك المهني 
للعاملين لتتوافق مع أحدث الّتطورات والّتقنيات وتحقيق فّعالية أنظمة الّضبط والّرقابة الّداخلية من خالل الفصل الوظيفي بين 

المهام والواجبات بما يضمن تجنب تعارض المصالح. 

كما تقوم بـ :
- العمل على وضع سياسات، إجراءات، ومخّططات تنظيمية تساعد على تحديد المسؤوليات والّصالحيات بشكل واضح بما يضمن 
فصل المهام والّصالحيات وذلك لتجّنب أي تعارض في المصالح بين مختلف األقسام من جهة، ويفعل نظام الّضبط الّداخلي من 

جهة ثانية من خالل تحديد قنوات الّتواصل اإلداري األمر الذي يساهم بشكل مباشر في مواجهة كافة أنواع المخاطر التي قد 
يتعّرض لها البنك.

- العمل على تنفيد استراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما يّتفق مع سقوف المخاطر المحددة.
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تعتبر إدارة المخاطر الجهة المسؤولة عن متابعة وتطوير أدوات لقياس ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر 
القائمة مع السياسات المعتمدة ومهمتها:

- العمل على متابعة وتحديد كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وبما ينسجم مع نسبة كفاية 
األموال الخاصة المحددة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )253 /م ن/ ب4( تاريخ 24 كانون األول 2007.

- رسم سياسة إدارة المخاطر و حدود المخاطر المقبولة وذلك بالتشاور مع اإلدارة العليا، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة 
عليها.

- إعداد إجراءات عمل إلدارة المخاطر بما ينسجم مع متطلبات قرارات مجلس النقد والتسليف الصادرة تحت رقم )74/م ن /
ب4( تاريخ 19 أيلول 2004 ورقم )93 / م ن / ب4( تاريخ 19 كانون الثاني 2004 ورقم )106/ م ن /ب4( تاريخ 13 شباط 2005 

ورقم )107/ م ن / ب4( تاريخ 13 شباط 2005 ورقم )120 / م ن / ب4( تاريخ 15 أذار 2005 ومتابعة تنفيذ هذه اإلجراءات وذلك 
بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي في المصرف وإبالغ نتائج هذه المتابعة إلى لجنة إدارة المخاطر التي تقوم بدورها بإبالغها 

إلى مجلس إدارة المصرف واإلدارة التنفيذية.
- تقع على عاتق إدارة المخاطر مسؤولية المتابعة اليومية لمجمل األعمال واألنشطة والتأكد من مدى التقّيد بالسقوف 

والمستويات المحددة في السياسة العامة إلدارة المخاطر، وضبط التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا،
باإلضافة إلى قياس المخاطر تحت ظروف طبيعية للسوق، تقوم إدارة المخاطر بقياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من 
خالل إجراء اختبارات الجهد لمعرفة مدى تأثير أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة في معطيات السوق على أوضاع المصرف.

- تقوم إدارة المخاطر بتقديم تقارير دورية وعرضها في اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر على األقل.
- االطالع على ملخص تقارير التدقيق الخارجي والداخلي، وتقارير المصرف المركزي، المتعلقة بتقييم المخاطر ونقاط الضعف، 

ودراسة المواضيع ذات الصلة بإدارة المخاطر بغرض التحسين والتطوير.
- تزويد مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال التعّرض ألي أحداث غير متوقعة، ووضع 

التوصيات الالزمة للحد من المخاطر المترتبة على ذلك.
- المشاركة في التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها.

- تثقيف الموظفين حول مواضيع إدارة المخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص.
- دراسة القّطاعات االقتصادية بمنهجية الّنظرة المستقبلية و أخذ االحتياطات الّلازمة إن لزم األمر على سبيل المثال: تخفيض 

الترّكزات في القّطاعات ذات الّنظرة المستقبلّية السلبّية و الّتوجه للقّطاعات الّنشطة.

لجنة إدارة المخاطر:

لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تجتمع بصفة دورية و/أو كلما دعت الحاجة، وتتولى ممارسة المهام والصالحيات الموكلة بها 
وأهمها:

- مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر والحدود المقبولة للمخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة وتقييم فاعليتها باستمرار 
للتأّكد من انسجامها مع المتغّيرات.

- التأّكد من توّفر سياسات وإطار عمل إلدارة المخاطر والبرامج واألدوات الّلازمة ومراجعة تقارير إدارة المخاطر ورفع تقارير دورية 
لمجلس اإلدارة تبّين مدى توافق المخاطر القائمة مع الّسياسات المعتمدة ومستويات المخاطر المقبولة والمحّددة ضمنها 

وبشكل يمّكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة،
- مناقشة تقارير إدارة المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة تبّين مدى توافق المخاطر القائمة مع الّسياسات المعتمدة 

ومستويات المخاطر المقبولة والمحّددة ضمنها وبشكل يمّكن المجلس من اّتخاذ القرارات المناسبة.
- اإلشراف على وضع األنظمة والّتعليمات الّداخلية للبنك والتي تحّدد مهام وواجبات أجهزتها المختلفة وصالحّياتها والتي 

تكفل بدورها تحقيق الّرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.
- اإلشراف على تطوير قاعدة البيانات والبنية الّتحتية للبنك بشكل يمكن معه قياس ومراقبة المخاطر.

- التأّكد من توّفر نظام حاكمية مؤسسية كفؤ يضمن مراقبة مستقّلة لتقّيد المصرف بالّسياسات المكتوبة وبالحدود المقّررة 
للمخاطر.

- التأّكد من أّن مخاطر المنتجات / الخدمات / العمليات الجديدة المقَترح تقديمها من البنك قد تّم تحديدها، وأن الّضوابط 
واإلجراءات أو الّتعديالت التي طرأت عليها قد تّمت بشكل يتناسب مع حدود المخاطر المقبولة في البنك ومع الّسياسة الكلّية 

للّتطوير االستراتيجي.
- مراجعة هيكل إدارة المخاطر المقَترح من قبل اإلدارة الّتنفيذية ورفعه لمجلس اإلدارة العتماده.
- مواكبة الّتطّورات التي تحدث على إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى المجلس حول تلك الّتطّورات.

- الّتأّكد من وجود خّطة استمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري.
- مراجعة حدود المخاطر المقبولة و تحديثها دوريًا بما يتالءم مع استراتيجية مجلس اإلدارة و الّتطّورات االقتصادية.

- توفير البيئة المناسبة لنشر ثقافة المخاطر. 
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لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:

تقوم بتقييم السياسات االستثمارية واالئتمانية ودراسة الفرص المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة بذلك إضافة الدارة الفجوات 
ومخاطر األسعار ووضع محددات وضوابط لضمان تعظيم األرباح والعائد على حقوق الملكية ضمن مستويات مقبولة ومسيطر 

عليها من المخاطر الرئيسة المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة واالئتمان.

التدقيق الداخلي:

يقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللية هذه اإلدارة، التقيد باألنظمة 
واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واإلجراءات 

الموضوعة، وترفع التقارير إلى لجنة التدقيق أو إلى مجلس اإلدارة،

قياس المخاطر ونظام التقارير

يتم قياس مخاطر البنك بطريقة تعكس الخسائر المتوّقعة التي يمكن أن تنتج في الّظروف العادية والخسائر غير المتوّقعة 
بناًء على تقدير إلجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية، هذه الّطرق تعتمد على االحتماالت المبنّية من الّتجارب 

الّسابقة ومعّدلة لتعكس الّظروف االقتصادية، كما يدرس البنك أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الّظروف االستثنائية.
تّم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على الّسقوف المعتمدة التي تعكس استراتيجية البنك وحدود ومستويات المخاطر المقبولة, 

كما يقوم البنك بقياس القدرة اإلجمالية لتحّمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعها.
يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض الّتحليل والمراقبة والّتعرف على المخاطر في مرحلة مبّكرة، كما 

يتم تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المخاطر باإلضافة إلى تقارير دورية شهرية للدوائر أصحاب العالقة يتضمن 
إجمالي مخاطر االئتمان ونسب الّسيولة وتغّيرات مخاطر الّسوق ومخاطر الّتشغيل، يتم الّتحليل بشكل مفّصل شهريًا حسب 

قّطاعات األعمال والعمالء والقّطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخّصص الخسائر االئتمانية بشكل ربع سنوي ومراجعة 
الّتصنيف للمحفظة االئتمانية بحسب القرارات النافذة, يستلم مجلس اإلدارة تقريرًا شاماًل عن المخاطر بشكل ربع سنوي 

لتزويده بجميع المعلومات الّلازمة لتقييم مخاطر البنك، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن للبنك تحّملها أو القبول بها.

أساليب تخفيض المخاطر:

يعتمد المصرف على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات 
وفقًا لمعايير وأسس معتمدة.

يتم قبول الضمانات وفق اسس ومعايير معتمدة وذلك لتخفيض المخاطر االئتمانية للبنك ومن انواع هذه الضمانات التي يتم 
الحصول عليها:

- فيما يخص االفراد: رهونات المباني العقارية والسيارات وضمان الراتب والضمانات نقدية
- فيما يخص القروض التجارية للشركات: رهونات المباني العقارية )السكنية - التجارية( والسيارات والضمانات النقدية ومخزون 

وكفاالت مصرفية وأوراق مالية،

يتم اعادة تقييم الضمانات العقارية في ضوء الظروف الراهنة وبما يحقق ضمان المصرف لحقوق المساهمين وطلب ضمانات 
اضافية من العمالء وذلك من خالل دراسة نسبة كفايةمخصصات االئتمانية،

إن العامل األساسي في سياسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانية في المصرف هو السقوف التي تم تحديدها بقرارات مجلس 
النقد والتسليف ذات الصلة كما يحدد مجلس اإلدارة سقوف وفقا لسياسة ادارة المخاطر االئتمانية المعتمدة وفي الوقت 

نفسه بناء على هذه السقوف تحدد مستوى المخاطر القصوى المقبول بها من قبل المصرف والتي ال يجب تجاوزها تتضمن 
هذه السقوف الحدود االئتمانية بشكل عام وبشكل محدد في قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة،

يتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن إدارة االئتمان من أجل تحديد وقياس المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف ومقارنتها بالسقوف المحددة ورفع نتائج هذه الدراسات إلى اإلدارة العليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير فصلية إلى 

مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بهذه المخاطر،
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تركزات المخاطر
تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو 

ذات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن أن تتأثر 
بنفس التغيرات االقتصادية والسياسية والظروف األخرى تدل التركزات على حساسية المصرف تجاه قطاع اقتصادي معين أو 

قطاع جغرافي معين،

حددت سياسات وإجراءات المصرف أطر للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر 
االئتمان وضبطها، كما يتم متابعتها دوريًا من خالل سياسة المخاطر المقبولة المعدة من قبل قسم المخاطر و التي تعرض 

على مجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف يعمل المصرف 
على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحجم التعرض االئتماني 

لكل قطاع أو منطقة جغرافية،
ويقوم المصرف بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع 

المقترض الواحد أو مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية كما تتم العملية من خالل دراسة تفصيلية لمالءة 
العمالء و سمعتهم و جدارتهم االئتمانية.

نظام التصنيف الداخلي

يدير قسم مخاطر االئتمان نماذج التصنيف الداخلية في المصرف يقوم البنك باجراء تقييم منفصل للزبائن الرئيسيين حيث 
يقوم بتصنيف الزبائن وفق لدرجات التصنيف الداخلي من 1 الى 10  تشتمل 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 بمقارنة 
التصنيف الداخلي للعميل مع وكاالت التصنيف الخارجية.

الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

يعتمد المصرف على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات 
وفقا لمعايير وأسس معتمدة.وأبرز أنواع الضمانات هي:

- بالنسبة للقروض التجارية: الرهونات العقارية )السكنية والتجارية( والسيارات والمخزون والضمانات النقدية والكفاالت 
المصرفية واالوراق المالية.

- بالنسبة لألفراد: الرهونات للمباني السكنية والسيارات والرواتب والضمانات النقدية.

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقا لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية 
للضمانات خالل دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية يتم تقييم الضمانات بشكل دوري وفق إجراءات التشغيل المعتمدة 

حسب نوع الضمان وحسب سعر السوق في الظروف الطبيعية، أو عند البيع القصري، ولكافة أنواع الضمانات وبحيث يكون 
التقييم من قبل جهة مختصة معتمدة حسب األصول لدى البنك.

يتم إعادة تقييم الضمانات حسب الظروف االقتصادية العامة والتي قد تؤثر سلبًا على قيمتها، كما يتم إعادة تقييمها بشكل 
فوري في حال تعثر العميل.

نسب الخصم من الضمانات: يتم تحديدها بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن/.

يلجأ المصرف أيضًا للتخفيف من مخاطر االئتمان إلى تنويع محفظته وااللتزام بالسقوف الموضوعة لحدود مخاطر التركز سواء 
في المجموعات المترابطة من المدينين أو في نوع عمل معين أو قطاع اقتصادي معين أو التركز في منطقة جغرافية معينة 

أو نوع معين من التسليف، وإعداد الدراسات االئتمانية الكافية عن العمالء والمتابعة والدراسة الدورية لتقييم مراكزهم المالية 
والتأكد من حسن سير أنشطتهم. 
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المخاطر االئتمانية المتعلقة بالعمليات التجارية )خارج الميزانية(
يقوم البنك بتقديم خدمات العمليات التجارية من كفاالت واعتمادات وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه 

التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه يتم تحصيل هذه الدفعات وفقًا للشروط المتفق عليها تتسم هذه 
التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر بإتباع نفس سياسات البنك وإجراءاتها الرقابية  

مـخـاطـر الـسـوق

تتضمن مخاطر السوق بشكل رئيسي كاًل من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حيث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل 
يومي من خالل التأكد من االلتزام بالسقوف والسياسات واإلجراءات المحددة من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ومن قبل 

مجلس اإلدارة.

يقوم البنك بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية في محفظته من خالل دراسة تأثير 
تغير معدالت الفائدة بنسبة اثنان بالمائة على عوائد هذه الفوائد وقيمتها االقتصادية كما يقوم البنك بتقييم مخاطر أسعار 

صرف العمالت األجنبية من خالل مراقبة مستمرة لوضعيته الصافية واإلجمالية من العمالت األجنبية، ويحرص على المتابعة 
اليومية لوضعية العمالت األجنبية المتداول بها مع التشديد على إبقائها بأدنى المستويات.

ال يقوم البنك بالمتاجرة بالسلع والموجودات المالية لحسابه الخاص، وفي حال اعتماد المتاجرة بمنتج مالي جديد، تتبع 
إجراءات مشددة من قبل البنك بما يتعلق بالموافقة والمراجع المخولة إعطاء هذه الموافقة لديها.

تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر على المنشأة أو القطاع المصرفي بشكل عام بعض هذه المخاطر ممكن 
أن تنتج من األوضاع االقتصادية الحالية ومن احتمال التغير في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية 
والموجودات المالية التي ممكن أن تنعكس على نشاط وربحية البنك تقوم إدارة البنك باستمرار بتقييم هذه المخاطر وتتخذ 

األساليب المناسبة للتقليل من تأثيرها على النتائج والمركز المالي للبنك.

إن أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لها نتائج سلبية على أرباح البنك 
أو قيمتها االقتصادية، حيث يتم إجراء سلسلة من اختبارات الجهد والتي تسمح بتقدير حجم المخاطر التي قد يتعرض لها 

البنك في حال:

1. تقلبات أسعار الصرف ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محددة وأثرها على تقييم مراكز القطع الموجودة.
2. تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعًا أو هبوطًا خالل فترة زمنية محددة.

اإلفصاحات الكمية

مخاطر أسعار الفائدة

هي المخاطر الّناجمة عن تغّيرات أسعار الفائدة الّسائدة بالّسوق والتي تؤّثر بالّتالي على الّتدفقات الّنقدية المستقبلية 
أو القيم العادلة لألدوات المالية. راقبت إدارة البنك مستويات مخاطر معّدالت الفائدة لتقدير المخاطر الّناتجة عن فجوات 

معدالت الفائدة خالل فترات محددة وانعكاساتها على أرباح وخسائر البنك الّتخاذ القرارات المناسبة على ضوء الّنتائج.
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مخاطر الدفع المسبق

إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المصرف إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم 
قبل استحقاقها، مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة إن موجودات المصرف التي تحمل فوائد 

ثابتة ال تعد جوهرية بالنسبة إلجمالي الموجودات باإلضافة إلى ذلك، فإن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع 
المسبق هي غير جوهرية في األسواق التي يعمل فيها المصرف وبالتالي، فإن المصرف يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على 

صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري، بعد األخذ بعين االعتبار أية غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق.

مخاطر التشغيل

تمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، احتيال وعوامل خارجية أخرى عندما تعجز 
أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب أضرارًا على سمعة البنك، أو تنشئ متطلبات قانونية وتشريعية 

كما قد تسبب خسائر مادية ال يتوقع البنك إزالة كل المخاطر التشغيلية ولكن يمكنه إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة 
متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة إن الرقابة تتضمن فصل المهام بفاعلية، إجراءات التفويض والمراقبة، التوعية 

المستمرة للموظفين وتقييم اإلجراءات.
يتم التخفيف من مخاطر التشغيل عن طريق التحديث والتطوير المستمر لألنظمة المعلوماتية وتطوير كفاءة القائمين على 
هذه األنظمة، إضافة إلى التدقيق المتخصص باألنظمة لفحص دقة المدخالت والمخرجات، والتدريب المتواصل للكادر البشري، 

كما يقوم المصرف بإبرام عقود تأمين تغطي أنواع معينة من المخاطر المختلفة

مخاطر األعمال

تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على المصرف أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف 
السياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج أعمال المصرف تقوم إدارة 

المصرف بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال 
والمركز المالي للمصرف.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها وتمويل 
زيادة الموجودات للوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع 
أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي باإلضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بتقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن استعمالها لتوفير السيولة عند الحاجة.
يحتفظ المصرف بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في 

السيولة باإلضافة إلى ذلك، يقوم المصرف بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي 5% من متوسط 
ودائع العمالء و 10% من رأسمال المصرف يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة يحافظ المصرف 

على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج بيان المركز المالي المثقلة.
تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية قصيرة األجل بعد تنزيل ودائع المصارف 

والمؤسسات المصرفية تم احتساب نسب السيولة بكافة العمالت بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4  
تاريخ 22 تشرين الثاني 2009.
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خّطة استمرارية العمل

خّطة استمرارية العمل هي الخّطة التي يضعها البنك لضمان عدم االنقطاع واستمرار العمل وتقديم الخدمات المتاحة في 
وضع األزمات )كوارث طبيعية، أخطاء بشرية، توّقف أنظمة تقنية أو تهديد أمني(، وتحديد صالحيات وواجبات جميع الجهات 

المعنية باالضافة إلى تحديد العمليات المطلوبة في األزمات. وتهدف الخّطة إلى الحفاظ على سالمة األفراد، وممتلكات البنك، 
وتقديم الخدمات المتاحة بأفضل شكل. ووضع دليل إجرائي لضمان استمرارية العمل ضمن أوقات األزمات وذلك من خالل 

الّدراسة الّتحليلية لخّطة استمرارية العمل، وتأمين مراكز المعطيات البديلة.

الّدراسة الّتحليلية لخّطة استمرارية العمل

هي دراسة أّولّية يتم إنجازها من قبل قسم المخاطر الّتشغيلية بهدف تقييم وتحليل المخاطر المحتملة بشكل مسبق 
لتطبيق خّطة استمرارية العمل. تساعد هذه الدراسة على تحديد العدد المطلوب من الموظفين والمهام المنوطة بكل قسم 

من األقسام المعنّية، والعمليات المراد تنفيذها أثناء تفعيل خّطة استمرارية العمل. 

مركز المعطيات االحتياطي والموقع ذو الّتوافرية العالية 

هو المكان المجهز بالّتجهيزات والبيانات الالزمة التى تساعد في استمرارية العمل خالل فترة الكوارث و/أو توّقف مركز 
المعطيات الّرئيسي. والغاية منه تقديم الحد األقصى المتاح من الخدمات خالل فترة توّقف مركز البيانات الرئيسي، تعويض 

االنقطاع الحاصل بمركز المعطيات الّرئيسي لحين معالجة االنقطاع، والّتقليل من اآلثار المحتملة )المخاطر( من فترة االنقطاع.

خّطة اإلخالء واالسعاف األولي

هي الّسياسة التي تهدف إلى إنشاء دليل ألمن وسالمة موظفي وعمالء بنك بيمو السعودي الفرنسي، ووضع تعليمات الّسالمة 
واإلسعاف األّولي في متناول جميع موظفي بنك بيمو السعودي الفرنسي، والعمل على تطبيقها في حال الّتعرض لحاالت 

الطوارئ )حرائق، زالزل، تسّرب مواد كيميائية، انفجارات وعبوات ناسفة، هجوم مسّلح(.  

وحدة خّطة استمرارية العمل

هي الوحدة المسؤولة عن اإلشراف على خّطة استمرارية العمل، ووضع الّسياسات واإلجراءات المناسبة لها وآلّية تطبيقها، 
والّتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل. تقّدم وحدة خّطة استمرارية العمل تقاريرها إلى لجنة إدارة األزمات.

لجنة إدارة األزمات

هي الّلجنة الّتنفيذية المسؤولة عن جميع القرارت واألنشطة الخاصة بخّطة استمرارية العمل، من الموافقة على الخّطة 
وتعديالتها وتفعيلها و/أو إيقاف تفعيلها، واعتماد الّدراسة الّتحليلية لخّطة استمرارية العمل الموافق عليها من إدارة المخاطر، 

إلى قرارات فتح أو إغالق فروع البنك وأبنية اإلدارة العامة عندما تقتضي الحاجة في حاالت األزمات.
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إّن اســتمرار الّظــروف التــي نمــّر بهــا أّدت إلــى زيــادة الّصعوبــات والّتحديــات التــي نتعــّرض لهــا، ولكــن بالّرغــم مــن ذلــك فــإّن البنــك 
قــد وجــد ســبل للتأقّلــم مــع كل المســتجدات والمتغّيــرات وتمّكــن مــن تحقيــق اإلنجــازات الّتاليــة:

- المحافظة على المركز الّريادي بالمقارنة مع البنوك الخاصة الّتقليدية من ناحية مجموع الموجودات وعدد الفروع.
- قــدرة البنــك علــى تحقيــق صافــي أربــاح بالّرغــم مــن احتجــاز مؤونــات لتلبيــة متطّلبــات تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد الّتقاريــر 

الماليــة 9.
- المحافظة على نسبة سيولة ممتازة ليبقى البنك في موقع ممّيز بين البنوك الخاّصة.

- المحافظــة علــى نســبة عاليــة لكفايــة رأس المــال لتبلــغ 37.63% كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، علمــًا أّن الحــد األدنــى لنســب 
كفايــة رأس المــال - حســب متطّلبــات مصــرف ســورية المركــزي هــو %8.

توزعــت اإلضافــات الرأســمالية فــي العــام 2020 علــى فــروع البنــك علــى الشــكل اآلتــي )مســتثنيًة تأثيــر أي اســتبعاد تــم لجميــع 
األصــول( علمــًا أن البيانــات المرفقــة لتقريــر مدقــق الحســابات تتضمــن تفاصيــل أكثــر:

ــم  ــة التــي ت ــاًء علــى اإلفصاحــات النهائي ــة الخاصــة بن ــي مجمــوع الموجــودات فــي جميــع البنــوك التقليدي يظهــر الرســم البيان
نشــرها.

التحليل المالي

لمحة عاّمة

التوظيفات الرأسمالية

نوع األصل

المباني

تحسينات في المأجور

الفروغ

مفروشات ومعدات مكتبية

سيارات

أجهزة الكومبيوتر

برامج معلوماتية

دفعات مسبقة على مصاريف رأسمالية

المجموع

632,731

71,839

-

486,032

4,100

434,726

18,619

3,266,763

4,914,809

اإلضافات الرأسمالية خالل العام 2020 حسب نوع األصل
بآالف الليرات السورية
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- حّقــق البنــك فــي العــام 2020 صافــي أربــاح بلغــت 43,283.52 مليــون ليــرة ســورية مقارنــة باألربــاح التــي بلغــت 2,698.99 مليــون 
ليــرة ســورية للعــام 2019.

- إن اســتثنينا أثــر األرباح/)الخســائر( الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال والتــي تشــّكل أرباح/)خســائر( غيــر تشــغيلية وغيــر محققــة، نــرى 
بــأن البنــك قــد حّقــق فــي عــام 2020 أربــاح محّققــة بمبلــغ 766.63 مليــون ليــرة ســورية مقارنــًة بأربــاح محّققــة بمبلــغ 2,670.30 

مليــون ليــرة ســورية خــالل عــام 2019.

- ازداد إجمالــي الّدخــل الّتشــغيلي بنســبة 136.64% بالمقارنــة مــع عــام 2019 بعدمــا اســتثنينا أثــر األرباح/)الخســائر( الّناتجــة عــن 
تقييــم رأس المــال والتــي تشــّكل أرباح/)خســارة( غيــر تشــغيلية وغيــر محّققــة.

- بلغــت أربــاح الّســهم للعــام 2020 مبلــغ 431.34 ليــرة ســورية للّســهم الواحــد مقارنــة بأربــاح بلغــت 26.93 ليــرة ســورية للعــام 
2019 )هــذه الحســبة متضمنــًة األرباح/)الخســائر( الّناتجــة عــن تقييــم رأس المــال( .

- ازداد مجمــوع الموجــودات بنســبة 103.84% مــن 321.52 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 إلــى 655.38 مليــار 
ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.

- ازدادت ودائــع الّزبائــن بنســبة 105.62 % مــن 259.63 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 إلــى 533.85 مليــار ليــرة 
ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.

- انخفــض صافــي الّتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بنســبة 1.61% بالمقارنــة مــع نهايــة عــام 2019، مــع العلــم بــأ الّديــون المنتجــة 
قــد ازدادت بنســبة 1.03% بالمقارنــة مــع عــام 2019.

- ازدادت حقــوق الملكيــة للمســاهمين فــي البنــك بنســبة 137.82 % بالمقارنــة مــع نهايــة عــام 2020، ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى 
تحقيــق صافــي أربــاح وأربــاح ناتجــة عــن تقييــم رأس المــال و التــي ُتعتبــر أربــاح غيــر تشــغيلية وغيــر محّققــة.

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل العام 2020
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لقــد شــّكلت ودائــع الّزبائــن مصــدر الّتمويــل األساســي لتســليفات وتوظيفــات البنــك إذ فاقــت 500 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة 
عــام 2020 لتمّثــل حوالــي 86% مــن مجمــوع مصــادر الّتمويــل. 

وقد توزعت ودائع الزبائن على الشكل التالي:

مصادر التمويل

47



توزعــت توظيفــات البنــك بيــن التســليفات الممنوحــة للزبائــن، الودائــع مــع المصــارف المراســلة إضافــة إلــى بعــض االســتثمارات 
الماليــة. 

1. التوظيفات مع البنوك المراسلة

ــدة آلجــال مختلفــة. يمكــن حصــر  ــع المجّم ــة وحســابات الودائ تتــوّزع الّتوظيفــات مــع االبنــوك المراســلة علــى الحســابات الجاري
المــردود علــى الّتوظيفــات مــع البنــوك المراســلة بالفوائــد المحّصلــة علــى حســابات الودائــع لــدى البنــوك األجنبيــة، حيــث ارتفعــت 
ــار 9 فقــد قــام  ــق المعي ــة مــع 2019، ونتيجــًة لتطبي ــاه بالمقارن ــن أدن توظيفــات البنــك 10.20%  خــالل عــام 2020 كمــا هــو مبّي

البنــك بتشــكيل مؤونــات خســائر ائتمانيــة لألرصــدة و الودائــع لــدى البنــوك.

التوظيفات
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2. التسليفات المباشرة الممنوحة للزبائن

ازدادت تســليفات البنــك قبــل اقتطــاع المؤونــات و الفوائــد المعّلقــة فــي 31 كانــون األول 2020 بشــكل ملحــوظ لتصبــح حوالــي 
125 مليــار ليــرة ســورية. وتتــوّزع هــذه الّتســليفات المباشــرة علــى الحســاب الجــاري والقــروض ذات اآلجــال المختلفــة.

2. التسليفات غير المباشرة

نظــرًا للقيــود المفروضــة علــى القّطــاع االقتصــادي والتــي أّدت إلــى صعوبــة فــي إيجــاد بنــوك مراســلة لتنفيــذ العمليــات المتعّلقــة 
باالعتمــادات المســتندية، الحــواالت والكفــاالت الخارجيــة، فــإن جميــع ماُذكــر أّدى إلــى انخفــاض الّتســليفات الغيــر مباشــرة خــالل 

الّســنوات الماضيــة:
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2019 2018 2017 2016 2015 2014

بلغت المصاريف األساسية حوالي 46 مليار ليرة سورية خالل عام 2020.

ــل حوالــي 16.84% مــن  ــار ليــرة ســورية لتمّث ــد المدفوعــة جــزءًا كبيــرًا مــن المصاريــف لتبلــغ حوالــي 7.7 ملي وقــد شــّكلت الفوائ
مجمــوع المصاريــف األساســية، وبلغــت الّرواتــب واألجــور وملحقاتهــا 9.1 مليــار ليــرة ســورية لتمّثــل حوالــي 19.93% مــن مجمــوع 

المصاريــف األساســية وقــد شــّكلت المؤونــات حوالــي 53.39% مــن مجمــوع المصاريــف.

* تتضمــن اإليجــارات، مصاريــف االتصــاالت والكهربــاء والمحروقــات، مصاريــف الصيانــة والقرطاســية إضافة إلى مصاريف االستشــارات 
والسفر.

المصاريف
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يقــوم البنــك بتنويــع اعتمــاده علــى مــوردي الخدمــات واألصــول وكافــة المســتلزمات المصرفيــة بأكبــر قــدر ممكــن، بينمــا يتــم 
التعامــل مــع بعــض األطــراف المعينــة محليــًا وخارجيــًا لخصوصيــة تلــك الخدمــات ولضــرورات العمــل المصرفــي والحــرص علــى 

الحصــول علــى أفضــل الخدمــات الممكنــة. 

تتضمن تلك األطراف الموردين الّتاليين:

- شركة Petra Monetics والتي تقوم بتزويدنا بخدمات الّصراف اآللي.

- شركة SAB والتي جّهزت البنك بنظامه المعلوماتي ويتم العمل في اآلونة األخيرة على تغيير الّنظام المصرفي.
         

تبرعات البنك خالل العام

بلغت الّتبّرعات خالل العام مبلغ 14,128,000 ليرة سورية.

االعتماد على الموردين
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توّزعــت إيــرادات البنــك بشــكل أساســي بيــن الفوائــد المحّققــة مــن الّزبائــن والبنــوك والعمــوالت علــى مختلــف العمليــات 
المصرفيــة، باإلضافــة لألربــاح الّناجمــة عــن عمليــات القطــع وتقييــم العمــالت األجنبيــة. 

بلغــت إيــرادات الفوائــد 19.3 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2020 وبزيــادة قدرهــا 15.6% عــن العــام 2019، وبلغــت إيــرادات العمــوالت 
24.2 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2020 بزيــادة قدرهــا 542.18% عــن عــام 2019.

اإليرادات
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تّم توزيع األرباح الّنقدية و األرباح على شكل أسهم مجانية على المساهمين وفقًا للّترتيب الّزمني أدناه:

- أرباح نقدية:
• عن عام 2006 بمبلغ سبعة وثمانون مليون و خمسمائة ألف ليرة سورية ال غير. 

• عن عام 2008 بقيمة مائة وخمسون مليون ليرة سورية الغير. 

- أرباح كأسهم مجانية:
• في عام 2009 تّم توزيع ما يعادل سبعمائة وخمسون مليون ليرة سورية ال غير.

• في عام 2010 تّم توزيع ما يعادل أربعمائة وخمسة وخمسون مليون ليرة سورية ال غير.
• في عام 2017 تّم توزيع ما يعادل خمسمائة مليون ليرة سورية ال غير.

• في عام 2018 تّم توزيع ما يعادل مليار ليرة سورية ال غير 
• في عام 2019 تّم توزيع ما يعادل مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية ال غير. 

• في عام 2020 تّم توزيع ما يعادل ملياري ليرة سورية ال غير.

الّسلسلة الّزمنية لألرباح الموّزعة للمساهمين



تحّفظات مدّقق الحسابات على البيانات المالية كما في 31 كانون األول 2020

ورد في تقرير مدّقق الحسابات المستقل ما يلي:

أساس  الّرأي المتحفظ
»كمــا هــو مبّيــن فــي اإليضاحيــن رقــم 5 – 6 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة لــدى البنــك توظيفــات لــدى المصــارف فــي 
الجمهوريــة اللبنانيــة علــى شــكل أرصــدة وإيداعــات لــدى تلــك المصــارف. نتيجــة لألوضــاع الّراهنــة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة قــام 
ــد مــدى  البنــك بتشــكيل مخّصــص الخســائر االئتمانيــة المتوّقعــة عــن هــذه الّتعّرضــات. لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى مــا يؤّي
كفايــة هــذه المخّصصــات وفقــًا لمعيــار الّتقاريــر الماليــة الّدولــي رقــم 9، وبالّتالــي لــم نتمكــن مــن تحديــد األثــر المتوّقــع لهــذا 

ــون األول 2020«. ــي 31 كان ــا ف ــدة كم ــة الموّح ــات المالي ــى البيان ــر عل األم

يعمــل البنــك بشــكل متواصــل علــى تصميــم ورســم اســتراتيجيته وتحديــد خطــاه لتحقيــق غاياتــه فــي تلبيــة احتياجــات عمالئــه 
وتقديــم وتطويــر المنتجــات المتكاملــة والمحافظــة علــى المحفظــة االئتمانيــة بجــودة وكفــاءة عاليــة معتمدًا علــى رؤيته في أن 

يكــون البنــك األّول لجميــع الّســوريين مــن خــالل الّتركيــز علــى األمــور الّتاليــة:

- زيــادة الحّصــة الّســوقية: وذلــك باالســتمرار بتعزيــز انتشــاره مــن خــالل الّتوســع المــدروس لشــبكة فروعــه واالســتمرار فــي تطويــر 
وتوســيع قاعدة عمالئه من كافة شــرائحه من خالل تطوير منتجاتنا وتعزيز وجودنا في الّســوق المحلية لتلبية جميع متطّلبات 

عمالئنــا الحالييــن والمرتقبيــن مــن أفراد وشــركات وأصحاب أعمال صغيرة ومتوســطة.

- االستمرار بتطوير الخدمات المصرفية االلكترونية )دفع الفواتير بالّتعاون مع الّشركة الّسورية للمدفوعات، الدفع في الفعاليات 
الّتجاريــة مــن خــالل مســح ال QR Code, دفــع أقســاط الجامعــات،  إلــخ...( وإيجــاد الحلــول التكنولوجيــة المتطــّورة إلدارة متطّلبات 
العمــالء بشــكل فّعــال مــع االلتــزام بأمن المعلومات المقّدمة لعمالئه. ستســاعد هذه الخدمات على اســتهداف شــريحة أكبر من 

العمــالء و خاصــًة شــريحة الّطــالب التــي مــا تزال غير مشــمولة بالقّطاع المصرفي بشــكل واســع.

- العمل على تطوير سبل الّتعاون والتآزر بين بنك بيمو السعودي الفرنسي و بنك االئتمان األهلي لتعزيز مكانة الّطرفين.

- التوّســع فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات الّصغيــرة والمتوّســطة بمــا يتناســب مع توّقعــات عمالئنــا واحتياجاتهم 
المتجــّددة  والتــي ســتنعكس إيجابيًا في دفع عجلة االقتصاد.

- تعزيــز وترســيخ الّتعــاون مــع المؤسســة الّتابعــة شــركة بيمــو الّســعودي الفرنســي الماليــة والّشــركة المّتحــدة للّتأميــن ســعيًا 
نحــو توفيــر الخدمــات الماليــة المتكاملــة والمصّممــة لتعزيــز مســتوى الّرضــى للعمــالء وتحســين القــدرة الّتنافســية فــي ســوق 

الخدمــات الماليــة والمصرفية.

- إطالق مؤسســة بيمو الســعودي الفرنســي للّتمويل الصغير خالل عام 2021 والتي ستســاعد على تحقيق رؤية االبنك بأن يكون 
البنــك األول لجميــع الّســوريين مــن خــالل تقديــم القــروض الّتشــغيلية ألكبــر شــريحة ممكنــة فــي المجتمــع متضّمنــة ذوي الّدخل 

المحــدود وبما يتوافق مــع متطلباتهم. 

- كما يجدر اإلشارة، إلى استمرار البنك في تطوير سياساته المرتبطة بتطبيق المعيار المحاسبي الّدولي رقم 9. 

الخطة المستقبلية للبنك  

53



توّزع الصرافات اآللية 

2اإلدارة العامة

2فندق الشام 

1البرامكة - جامعة الشام الخاصة

كورنيش التجارة - جادة الحمزة والعباس

باب توما - شارع أديب اسحق

1

1

القصور - جانب المعهد الصحي

1- مقهى المكتب

مشروع دمر الجزيرة - جزيرة 9 مقابل

مدرسة سمير النحاس
1

1مشروع دمر جانب الكنيسة - مركز دمر الطبي

1الحريقة-شارع ابن خلدون

3شارع 29 أيار

1مساكن برزة - قاسيون مول

1الميدان - كورنيش

2جرمانا - ساحة البلدية

1مطار دمشق الدولي

1عدرا - المدينة الصناعية

1المزة-اوتوستراد

1مبنى الهالل األحمر - أبو رمانة

1صحنايا - سيرياتيل - اإلدارة العامة

1صيدنايا - مطعم جنة صيدنايا

2العزيزية - شارع العزيزية - بناية الدهان

1مشفى القديس لويس

1فندق الشهباء

1المحافظة - دوار المحافظة

الشيخ نجار - المنطة الصناعية

تجميل الفرقان - شارع مساكن الشرطة

شارع 8 اّذار

دمسرخو - منتجع أفاميا السياحي

الالذقية - منتجع الشاطئ األزرق

اللالذقية - جانب الهجرة و الجوازات

مدينة جبلة - دوار المشفى الوطني

بانياس - دوار البلدية-بناء وحود

صافيتا - الشارع الرئيسي

طرطوس - شارع هنانو-بناء رفول

طرطوس شارع المصارف 

حمص - الحضارة - شارع الحضارة

حمص - حسياء - الشركة الحديثة للصناعات الزجاجية

حمص - جامعة الحواش

حمص - حسياء

حمص - جامعة الوادي

 وادي النصارة الحواش - شارع المزينة

حماه - شارع القوتلي - ساحة دار الحكيم

حماه - مشفى الحوراني

القامشلي - شارع الرئيس

الحسكة -  شارع القوتلي - جانب البنك المركزي

السويداء - شارع الرئيس

درعا - جانب دوار البريد

1السليمانية
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 عناوين بنك بيمو الّسعودي الفرنسي ش.م.س.ع

فرع 29 أيار

فرع عدرا

فرع فندق الشام

فرع الميدان

فرع باب توما

فرع المزة

فرع الحريقة

فرع العباسيين

فرع دمر

فرع جرمانا

حلب الرئيسي )العزيزية(

فرع المحافظة

فرع السليمانية

فرع الفرقان

فرع الشيخ نجار

فرع الالذقية الرئيسي

فرع الالذقية 2

فرع جبلة

فرع الحواش

فرع الحضارة

فرع الحسياء

فرع حماه

فرع مصياف

فرع طرطوس الرئيسي

فرع بانياس

فرع طرطوس 2

فرع صافيتا

فرع درعا

فرع السويداء

فرع الحسكة

فرع القامشلي

مكتب مرفأ الالذقية

مكتب العباسيين لتوزيع 

االعانات المادية

دمشق

عدرا الصناعية - ريف دمشق 

دمشق

دمشق

دمشق

دمشق

دمشق

دمشق

دمشق

جرمانا

حلب

حلب

حلب

حلب

المنطقة الصناعية )حلب(

الالذقية

الالذقية

جبلة

الحواش

حمص

المنطقة الصناعية )حمص(

حماه

مصياف

طرطوس

بانياس

طرطوس

صافيتا

درعا

السويداء

الحسكة

القامشلي

الالذقية

دمشق
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2004/04/01

2009/12

2015/03/22

2018/10/17

2005/02/13

2005/11/20

2008/02/17

2010/08/01

2009-Jan-21

2009/20/09

2004/09/04

2007/11/03

2009/01/07

2009/06/14

2009/07/12

2005/04/24

210/01/04

2011/02/08

2005/12/26

2008/04/20

2009/09

2005/05/08

2021/04/27

2005/09/26

2009/11

2010/12/23

2010/09/28

2006/12/16

2008/01/06 

2007/04/03

2008/01/06

2006/07/01

2019

دمشق - شارع 29 أيار

ريف دمشق - مدينة عدرا الصناعية 

دمشق - فندق الشام

دمشق - كورنيش الميدان

دمشق - باب توما - شارع أديب اسحق

دمشق - اتستراد المزة - بجانب مستشفى الرازي

دمشق - شارع ابن خلدون

دمشق - التجارة - الحمزة والعباس 

دمشق - دمر - الجزيرة 9

دمشق - جرمانا - ساحة البلدية

حلب - شارع العزيزية - بناء دهان

حلب - ساحة المحافظة

حلب - شارع السليمانية الرئيسي - بناء سالحيان

حلب - شارع مساكن الشرطة - بناء األعمدة النحاسية

حلب - الشيخ نجار - المدينة الصناعية ب10 - الفئة الثانية أمام النافذة الواحدة

الالذقية - منطقة الكاملية - شارع 8 آذار

محافظة الالذقية – مقابل دوار هارون – جانب الهجرة والجوازات – بناء زهراوي

الالذقية - مدينة جبلة – مدخل جبلة الشمالي – الشارع العام – دوار المشفى الوطني 

حمص - الحواش - شارع المزينة

حمص - شارع الحضارة

حسية - المدينة الصناعية 7/6 - مقابل النافذة الواحدة

حماه - شارع القوتلي

مصياف - شارع الوراقة- بناء األسمر

طرطوس - شارع الثورة - بناء رفول

بانياس - شارع القوتلي

طرطوس - شارع المصارف

صافيتا – فندق صافيتا الشام 

درعا - دوار البريد -  مجمع فندق درعا السياحي

السويداء - طريق قنوات - جانب ساحة تشرين

الحسكة - شارع جمال عبد الناصر- مقابل الجامع الكبير

القامشلي - شارع الرئيس 

 دمشق - التجارة - الحمزة والعباس ) تم االحداث في العابد 2016 ونقله الى العباسيين في 2019(
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توزع شبكة الفروع
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بنك بيمو السعودي الفرنسي - شركة 
مساهمة مغفلة سورية عامة

ة البيانات المالية الموحد
 ٣١ كانون األول ٢٠٢٠























  سورية عامة   شركة مساهمة مغفلة  -بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  2020 كانون األول 31
  

  
11 

 

  معلومات عامة  . 1
 

كانون األول   29بتاريخ    13901) هو شركة مساهمة مغفلة سورية عامة مسجلة في السجل التجاري رقم  البنك(  بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  . يقع المركز الرئيسي للمصرف في بناء فندق الشام، دمشق، سورية. 8. وفي سجل المصارف تحت رقم 2003

  

ليرة سورية للسهم الواحد، وقد    500سهم بقيمة اسمية    3,000,000ليرة سورية موزع على    1,500,000,000برأسمال مقدره    البنكتأسس  
مال   رأس  ليصبح  تدريجي  بشكل  المال  رأس  زيادة  والمدفوع    البنكتم  به  والمكتتب  إلى   5,000,000,000المصرح  مقسم  سورية  ليرة 

  . 2009شباط  2المالية منذ تاريخ  سهم مدرج في سوق دمشق لألوراق 10,000,000
  ليرة سورية للسهم الواحد. 100سهم بقيمة إسمية قدرها  50,000,000لتصبح  البنكتجزئة أسهم  2012ول كانون األ 11تم بتاريخ 

  

مليون ليرة سورية محولة من األرباح المدورة   500بمبلغ    بنكزيادة رأس مال ال  2017أيار    18أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  
للتوزيع ( قام    350رة سورية) واالحتياطي الخاص (مليون لي  150القابلة    2017تشرين األول    30بتاريخ    البنكمليون ليرة سورية) حيث 

قوانين الناظمة لألوراق واألسواق المالية وذلك بعد أن ماليين سهم جديد قام بتوزيعها مجاناً على المساهمين وفقاً لقانون الشركات وال 5 بإصدار
بقرار الزيادة  الموافقة على  المفوضين رقم (  تمت  بتاريخ  118مجلس  الصادر  مال  2017تشرين األول    15/م)   بنكال، وبذلك أصبح رأس 
ليرة سورية للسهم    100ة قدرها  سهم بقيمة إسمي  55.000.000ليرة سورية مقسم إلى    5.500.000.000المصرح والمكتتب به والمدفوع  

 الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 
  

بمبلغ مليار ليرة سورية من خالل ضم جزء من األرباح   بنكالزيادة رأس مال    2018أيار    15ير العادية المنعقدة بتاريخ  ة العامة غ أقرت الهيئ
  ماليين سهم جديد قام بتوزيعها على المساهمين وفقاً لقانون الشركات والقوانين الناظمة لألوراق   10بإصدار    بنكالالمحققة القابلة للتوزيع حيث قام  

، وبذلك أصبح 2018آب    13/م الصادر بتاريخ  106فوضين رقم  واألسواق المالية وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزيادة بقرار مجلس الم
ليرة    100سهم بقيمة أسمية قدرها    65.000.000ليرة سورية مقسم إلى    6.500.000.000المصرح والمكتتب به والمدفوع    بنكالرأس مال  

 حد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. سورية للسهم الوا
  

بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية من خالل ضم    بنكالزيادة رأس مال    2019أيار    30المنعقدة بتاريخ    أقرت الهيئة العامة غير العادية
لقوانين  على المساهمين وفقاً لقانون الشركات وا  مليون سهم جديد قام بتوزيعها  15بإصدار    بنكالجزء من األرباح المحققة القابلة للتوزيع حيث قام  

، 2019آب    26) الصادر بتاريخ  126ق المالية وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزيادة بقرار مجلس المفوضين رقم (الناظمة لألوراق واألسوا
سهم بقيمة أسمية    80.000.000لى  ليرة سورية مقسم إ  8.000.000.000المصرح والمكتتب به والمدفوع    بنك الوبذلك أصبح رأس مال  

 في سوق دمشق لألوراق المالية.  احد مدرجةليرة سورية للسهم الو  100قدرها 
 

 2,000,000,000تم الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ    2020حزيران    29خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ  
البنك المصرح  سهم    20,000,000دورة المحققة، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع  ليرة سورية من األرباح الم ليصبح رأس مال 

سهم، وذلك وفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية    100,000,000ليرة سورية مقسم إلى    10,000,000,000والمكتتب به والمدفوع  
وقرار مجلس  المصادقة على تعديل النظام األساسي فيما يتعلق بزيادة رأس المال،    والمتضمن   2020آب    25) بتاريخ  2222المستهلك رقم (

وتعديالته القاضي باعتماد أسهم زيادة رأس المال، والموافقة النهائية لمجلس المفوضين رقم  2020أيلول    7/ م تاريخ  100مفوضي الهيئة رقم  
 .2020أيلول  28/م بتاريخ 109

  

كة مكونــة مــن ســبعة وثالثــين  بتقــديم عــدة أنشــطة وخــدمات مصــرفية مــن خــالل شــب   البنــك ، يقــوم  2004انون الثــاني  كــ   4أعمالــه فــي    البنــك باشــر  
فــروع ومكاتــب قــد تــم إغالقهــا مســبقاً بشــكل نهــائي وهــي    8فرعــاً ومكتبــين يعملــون حاليــاً ومــوزعين علــى كافــة المحافظــات الســورية، علمــاً أن  

  مكتب الموغامبو، حمص الرئيسي، مكتب مرفأ طرطوس).  توما، مكتب الشام سيتي سنتر،  (البرامكة، الطلياني، المالكي، مكتب باب 
  

نتيجــة للظــروف التــي تشــهدها بعــض المنــاطق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تــم إيقــاف العمــل مؤقتــاً فــي ســبعة فــروع وهــي (دومــا، 
  .صحنايا، حلب المدينة، إدلب، القنيطرة، دير الزور، الرقة)

ــرع عــدحيــث تــم افت ــهر تــاح ف ــهري تمــوز وآب  2018حزيــران را خــالل ش ــيخ نجــار خــالل ش وفرعــي حلــب المحافظــة وحلــب الش
ــرين األول 2018 ــق خــالل شــهر تش ــة دمش ــدان بمحافظ ــي المي ــد ف ــرع جدي ــاح ف ــم افتت ــا ت ــياء 2018، كم ــرع الحس ــاح ف ــادة افتت ــم إع ، وت

  رع درعا.تم افتتاح ف 2019، وخالل شهر آذار 2019خالل شهر كانون الثاني 
  

بالمســـاهمة  للبنـــكالموافقـــة  المتضـــمن  )4ب  /م ن  /324صـــدر قــرار مجلـــس النقـــد والتســـليف رقــم ( 2007تشـــرين الثـــاني  5بتــاريخ 
ــيس  ــي تأس ــام ف ــة. ق ــاهمة المغفل ــة المس ــي المالي ــعودي الفرنس ــو الس ــركة بيم ــم ش ــت اس ــة تح ــاطة مالي ــركة وس ــكش ــاهمته  البن ــديد مس بتس

  .2008شباط  5ل الشركة بتاريخ أس مامن ر  %74.67المتمثلة بنسبة 
  

ــاريخ  ــي بتـ ــعودي الفرنسـ ــك السـ ــس إدارة البنـ ــرر مجلـ ــرين  27قـ ــاني تشـ ــي  2011 الثـ ــعودي الفرنسـ ــو السـ ــك بيمـ ــي بنـ ــته فـ ــع حصـ بيـ
  تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة.لم يتم بيع األسهم المذكورة حتى  صرف.ممن عضوية مجلس إدارة ال واالستقالة

  
  الموحدةالموافقة على البيانات المالية 

  .2021آذار  8وذلك باجتماعه المنعقد بتاريخ  2020كانون األول  31كما في  للمجموعة الموحدة وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية 
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  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية . 2
  

 الموحدة إعداد البيانات الماليةأسس  2.1
  

 التاريخية فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية. ية وفقاً لمبدأ التكلفة  تم إعداد البيانات المال  - 
 ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها وقرارات مجلس النقد والتسليف. تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية  - 
 .للمجموعةالبيانات المالية بالليرة السورية وهي عملة التشغيل  عرضتم  - 
باإلجمالي في بيان المركز  بعرض بيان المركز المالي حسب ترتيب السيولة. يتم ادراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عادةً  لمجموعة  ا قوم  ت  - 

 .2.3عليه في ملخص أهم السياسات المحاسبية في االيضاح    المالي، يتم تقاصها واإلفصاح عنها بالصافي فقط كما هو منصوص 
 

 أسس توحيد البيانات المالية الموحدة   2.2
 

.  شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة الخاصة،  ن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعةإ
ر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية باإلضافة إلى ممارسة أعمال شراء  هو تقديم االستشارات وتحليل ونش  إن النشاط الرئيسي لهذه الشركة

 25أعمالها بتاريخ  ودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة الخاصة  شركة بيمو السعوبيع األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير. باشرت  
 %.74.67. إن نسبة ملكية البنك في هذه الشركة هي 41566سجل التجاري تحت رقم وسجلت بال  2009تشرين األول 

ها ولها قدرة التأثير على هذه العوائد  يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها بالجهة المستثمر في
 جموعة بالتحديد على الجهة المستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة: من خالل سلطة التحكم بالجهة المستثمر فيها. تسيطر الم

 

 لجهة المستثمر فيها). سلطة تحكم بالجهة المستثمر فيها (الحقوق القائمة التي تعطيها القدرة على توجيه األنشطة المتعلقة با - 
 حقوق من العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها بالجهة المستثمر فيها.  - 
 استخدام سلطتها على الجهة المستثمر فيها لتؤثر على عوائدها. ة على القدر - 
  

الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة من المفترض أن الحصول على أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لكي تقوم المجموعة بتأييد هذه 
موعة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا  أغلبية األصوات أو الحقوق المماثلة في الجهة المستثمر فيها، تأخذ المج

  لجهة المستثمر فيها، بما في ذلك: كان لدى المجموعة سلطة التحكم في ا
  

 حاب األصوات األخرى في الجهة المستثمر فيها. الترتيبات التعاقدية مع أص - 
 الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.  - 
 ويت المحتملة. جموعة وحقوق التصحقوق التصويت للم - 
  

أكثر من  تقوم المجموعة بإعادة تقييم سيطرتها على الجهة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغييرات في واحد أو  
ابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة الت

سنة في البيانات  ف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الالسيطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاري
  لشركة التابعة. المالية الموحدة من تاريخ اكتساب المجموعة السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على ا 

  

  ملخص أهم السياسات المحاسبية   2.3
 

 أعدت البيانات المالية المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية:
  

 األجنبية التعامالت بالعمالت  2.3.1

التعامالت، وي تاريخ حدوث هذه  السائدة في  السنة بأسعار الصرف  األجنبية خالل  بالعمالت  التي تتم  التعامالت  تم تحويل أرصدة يتم تسجيل 
مركزي.  لمعلنة من قبل مصرف سورية الالموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان المركز المالي وا

  يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للمجموعة في بيان الدخل الشامل. 
  ر البيانات المالية والتي تمثل عملة التشغيل للمجموعة. ية هي عملة إظها إن الليرة السور

 

 معلومات القطاع  2.3.2

تشترك معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر وعوائد تختلف عن قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي   - 
  تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

دمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات في تقديم منتجات أو خ  القطاع الجغرافي يرتبط - 
  تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. 

  التقارير القطاعية للمجموعة كما يلي: تجزئة، شركات، الخزينة. يتم توزيع - 
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)  . 2
  

  ) تتمة(المحاسبية   ملخص أهم السياسات  2.3
 

 تحقق اإليرادات  2.3.3

الفائدة الفعلية لكافة األدوات المالية واألدوات المالية  ) يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل  9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم (
طفأة. يتم اثبات إيرادات الفوائد على الموجودات المالية التي تحمل  المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجيلها بالتكلفة الم 

)  EIR). إن معدل الفائدة الفعلي ( 9اآلخر وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (فائدة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
الفترة األقصر، إلى صافي القيمة الدفترية مقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو،  هو السعر الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية ال

  لألصل المالي. 
ال الفائدة  المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء. تعترف يتم احتساب معدل  التكلفة  فعلية (وبالتالي، 

الفوائد با للقرض. ومن ثم، يتم المجموعة بإيرادات  العائد الثابت على مدى العمر المتوقع  الذي يمثل أفضل تقدير لمعدل  ستخدام معدل العائد 
لفائدة المختلفة المحتملة التي يتم فرضها على مراحل مختلفة، والخصائص األخرى لدورة حياة األصل (بما في ذلك االعتراف بتأثير أسعار ا

  ت والرسوم).الدفعات المسبقة، وفرض الغراما 
  

عديالت كإضافة أو طرح  إذا تم تعديل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية على الموجودات المالية ألسباب غير مخاطر االئتمان. يتم إثبات الت
د من خالل الفوائد واإليرادات للقيمة الدفترية لألصل في بيان المركز المالي مع زيادة أو طرح الفرق في إيرادات الفوائد. يتم إطفاء التسوية فيما بع

  المماثلة في بيان الدخل الشامل. 
  

  الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة  2.3.3.1

وبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل فان الفائدة   الربح أو الخسارة مقاسة بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل  لجميع األدوات المالية ال
  الدائنة 

  على هذه االدوات المالية تقيد بسعر الفائدة الفعلي. دينةوالم
لمالية (على سبيل المثال، خيارات الدفع المسبق) وتتضمن أي رسوم او ان عملية احتساب الفائدة تأخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات ا

  من سعر الفائدة الفعلي ولكنها ال تمثل خسائر ائتمانية مستقبلية. تكاليف إضافية تتعلق بهذه األدوات المالية بشكل مباشر وهي جزء ال يتجزأ
  ودات المالية المماثلة من خالل خسائر تدني القيمة، فانه يستمر احتسابعندما يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات المالية او مجموعة من الموج
  النقدية المتوقعة ألغراض احتساب خسارة قيمة التدني.قيمة ايراد الفوائد باستخدام سعر الفائدة المعمول به لخصم التدفقات 

  
 العموالت الدائنة  2.3.3.2

 عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي:  تحقق المجموعة
  

 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة  -

الفترة الزمنية. وتشمل إيرادات الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس   لمحققة من تقديمتؤجل العموالت ا
 العموالت ورسوم إدارة األصول وصناديق االستثمار والرسوم األخرى اإلدارية واالستشارية.

 

 ل هام العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند تنفيذ عم  -

عمولة تخصيص أسهم لعميل. يتم االعتراف بالعموالت المرتبطة  يعترف بالعموالت والرسوم كإيرادات عند إنجاز العمل الهام، مثال ذلك    
  بإنجاز عمل محدد بعد تنفيذ الشروط المتفق عليها في هذا الخصوص.

  

 العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية   -

ت إصدار القروض وعموالت االلتزام للقروض التي جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية ما يلي: عموال  تعتبرها المجموعةالتي  لعموالت  تتضمن ا  
من المحتمل أن يتم سحبها وغيرها من العموالت المتعلقة باالئتمان. إن االعتراف بهذه العموالت (مع أي تكاليف إضافية) يشكل جزءاً ال 

 لى معدل الفائدة الفعلي. المالية المقابلة ويتم االعتراف بها كإيرادات فوائد من خالل إجراء تعديل ع  يتجزأ من األداة
  

 توزيعات األرباح  2.3.3.3

  يتم االعتراف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات، والذي يحصل عادة عند موافقة المساهمين على التوزيعات. 



  عامة  سورية شركة مساهمة مغفلة -بيمو السعودي الفرنسي بنك 
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 2020 كانون األول 31
 

  
14 

 بية (تتمة) أسس اإلعداد والسياسات المحاس  . 2
  

 ملخص أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  2.3
  

  االعتراف األولي  –األدوات الـمـالـيـة  2.3.4

  تـاريـخ االعـتـراف  2.3.4.1

ي التاريخ يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئيا في تاريخ المتاجرة أ
ويشمل ذلك الصفقات االعتيادية: مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي    طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية.   البنك ه  الذي يصبح في

للعمالء عند   القروض والسلف  السوق. يتم إثبات  اتفاقيات في  تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانين أو 
  . المجموعةلمستحقة للعمالء عند تحويل األموال إلى باألرصدة ا المجموعةعترف توال إلى حسابات العمالء. و تحويل األم

  
  القياس األولي لألدوات المالية  2.3.4.2

 ليةالما األدوات قياس يتم األدوات. بإدارة الخاص األعمال ونموذج التعاقدية شروطها على  األولي  االعتراف عند  المالية األدوات  تصنيف يعتمد
 ً  أو  إضافة يتم بحيث  الخسارة،  أو  الربح  خالل من  العادلة  بالقيمة المسجلة المالية والمطلوبات  المالية الموجودات  باستثناء العادلة،  بقيمتها مبدئيا
 المعاملة عن سعر  مالية لا لألدوات  العادلة القيمة  تختلف  عندما .الصفقة بسعر التجارية  المدينة الذمم  قياس  يتم المبلغ. من  المعامالت  تكاليف خصم

  .أدناه موضح  هو  األول كما اليوم خسارة أو  ربح  باحتساب  المجموعة قومتبدئي، الم االثبات  عند
 

  ربح أو خسارة اليوم األول 2.3.4.3

 مالحظتها يمكن  فقط مدخالت  باستخدام تقييم أسلوب  على  العادلة القيمة وتعتمد نشأتها، عند العادلة القيمة عن  لألداة  المعاملة  سعر يختلف عندما
 القيمة فيها تستند التي  الحاالت  في  بيان الدخل الشامل.  في  العادلة  والقيمة المعاملة  سعر بين  بالفرق  المجموعة  تعترف  السوق، معامالت  في 

ً  ويتم العادلة والقيمة المعاملة سعر بين  الفرق اثبات  تأجيل يتم مدخالتها، بعض مالحظة يمكن  ال نماذج إلى  العادلة  بيان  في  االعتراف بها الحقا
  .المالية باألداة االعتراف الغاء عند أو  ملحوظة، قابلة المدخالت  تصبح  عندما فقط  الدخل

 
 المالية  والمطلوبات للموجودات القياس فئات 2.3.4.4

 :قياسها ة، ويتمالتعاقدي والشروط الموجودات  األعمال إلدارة نموذج أساس على  )الدين  أدوات (المالية  الموجودات  بتصنيف المجموعةتقوم 
 المطفأة  بالتكلفة - 
 اآلخر  الشامل خالل الدخل من  العادلة بالقيمة - 
 والخسارة خالل الربح  من  العادلة بالقيمة - 
 األدوات  تصنيف بنكلل ويتاح الخسارة.  أو  الربح  خالل من  العادلة  بالقيمة المالية  ومشتقاته التجارية  محفظته وقياس بتصنيف  المجموعةقوم  ت

 أو  القياس في  الثبات  عدم حاالت  من  جوهري بشكل التقليص أو  الغاء إلى  ذلك أدى الخسارة، إذا أو  الربح  خالل من  العادلة مةبالقي المالية
 .االعتراف

 دمانع  الخسارة أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة أو  المطفأة المالية، بالتكلفة والضمانات  القروض التزامات  عن  المالية، عدا المطلوبات  قياس يتم
 .المالية والمشتقات  المتاجرة لغايات  االحتفاظ بها يتم
 

 المالية  والمطلوبات الموجودات 2.3.5

 المطفأة  بالتكلفة للعمالء واالستثمارات المالية  والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ 2.3.5.1

 تحقق حال  من  المطفأة األخرى بالتكلفة مارات المالية للعمالء واالستث والسلف والقروض البنوك من  المستحقة المبالغ بقياس فقط  المجموعةقوم  ت
 :معا التاليين  الشرطين 

 التعاقدية  النقدية التدفقات  تحصيل األعمال بهدف نموذج ضمن  المالية االحتفاظ بالموجودات  - 
 .القائم للمبلغ للفائدة النقدية ات والتدفق الدين  أصل مدفوعات  تعتبر التي  النقدية التدفقات  تواريخ  تحدد المالية للموجودات  التعاقدية الشروط - 

 .أدناه مبينة الشروط هذه تفاصيل
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)  . 2
  

 ملخص أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  2.3
  

 المالية (تتمة)  والمطلوبات الموجودات 2.3.5

 (تتمة) المطفأة فةبالتكل للعمالء واالستثمارات المالية  والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ 2.3.5.1

 األعمال   نموذج تقييم  2.3.5.1.1

 .التجارية أهدافه لتحقيق المالية الموجودات  إدارة كيفية وجه أفضل على  يعكس الذي المستوى األعمال إلى  نموذج بتحديد البنكقوم ي
 

 عوامل إلى  ويستند المجمعة فظةالمح مستوى على  تقييمه يتم حدة، ولكن  على  أداة كل  أساس على   بالبنك الخاص العمل نموذج تقييم ال يتم

 :مثل  ملحوظة

 .البنك في  العليا التنفيذية لإلدارة وابالغها األعمال نموذج ضمن  بها المحتفظ المالية والموجودات  األعمال نموذج أداء تقييم كيفية - 
 

 هذه إدارة بها يتم التي  ، والطريقة)األعمال نموذج في  بها المحتفظ المالية والموجودات (األعمال   نموذج أداء على  تؤثر التي  المخاطر  - 
 المخاطر 

 
 أو  المدارة  للموجودات  العادلة القيمة على  بناءً  التعويض كان  المثال، إذا سبيل  على (األعمال   مديري تعويض بها يتم التي  الطريقة - 

 )المحصلة التعاقدية النقدية التدفقات  على 
 .البيع وتوقيت  تبار قيمة ع اال األخذ بعين  ضرورة ، معالبنك لتقييم المتوقع التكرار - 
 

 بعين  " الضغط تحت  الحالة " أو   "األسوأ الحالة "سيناريوهات  وضع دون  معقول بشكل متوقعة سيناريوهات  األعمال على  نموذج تقييم يعتمد

   .االعتبار
 الموجودات  تصنيف بتغيير  البنكقوم  ي، ال  للبنك األساسية التوقعات  عن  تختلف بطريقة االعتراف المبدئي  بعد النقدية التدفقات  تحقيق تم حال في 

ً  شرائها تم التي  المالية الموجودات  تقييم عند المعلومات  هذه بأخذ تقوم األعمال، ولكنها نموذج في  بها المحتفظ المتبقية المالية  للفترات  حديثا

 .الالحقة

 للفائدة  النقدية  والتدفقات الدين أصل  مدفوعات اختبار 2.3.5.1.2

 اختبار تجتاز كانت  إذا  ما لتحديد المالية  للموجودات  التعاقدية الشروط بتقييم  البنكقوم  يلألدوات المالية،   التصنيف عملية بعد  الحقة كخطوة

 .للفائدة النقدية والتدفقات  الدين  أصل مدفوعات 

 األصل المالي (على  عمر ىدم على  يتغير األولي وقد االعتراف عند لألصل المالي  العادلة بالقيمة االختبار هذا لغرض  "الدين  أصل "يعّرف  

 . )خصم / عالوة إطفاء أو  الدين  أصل دفعات  المثال، تسديد سبيل

 والتدفقات  الدين  أصل مدفوعات  اختبار تقييم لغايات  .االئتمان  ومخاطر للنقود الزمنية القيمة في  تتمثل القروض اتفاقيات  في  الفوائد عناصر أهم إن 

 سعر تحديد  فيها يتم التي  المحددة، والفترة المالية للموجودات  العمالت  مثل صلة ذو  عوامل واعتماد مكاأح بتطبيق  البنكقوم  يللفائدة،   النقدية

 .الفائدة

 المرتبطة غير التعاقدية النقدية التدفقات  في  التقلبات  أو  للمخاطر التعرض من  الحد من  تزيد التي  التعاقدية الشروط  أخر، ال تؤدي جانب  من 

 مثل المستحق. في  المبلغ على  للفائدة  النقدية والتدفقات  الدين  أصل مدفوعات  ضمن  تعاقدية نقدية تدفقات  وجود إلى  اسيةاألس اإلقراض باتفاقيات 

 .الخسارة  أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة المالية الموجودات  قياس الحاالت، يتم هذه

  

 الخسارة  أو  خالل الربح من العادلة بالقيمة مالية مشتقات 2.3.5.2
 

 :التالية الثالث  الخصائص فيه اخرى، يتوفر عقود مالية، أو  أدوات  هي  المالية المشتقات 
 التصنيف األسعار، أو  األجنبي، مؤشر  الصرف السلعة، سعر  المالية، سعر األداة المحدد، سعر  الفائدة سعر في  التغير نتيجة قيمته تتغير - 

 في  لطرف  محدد غير مالي  غير متغير وجود حالة  ذلك، في  يكون  أن  اخرى، شريطة  متغيرات  اي االئتمان، أو  ومؤشر االئتماني 
 .العقد

 
  .السوق  لعناصر األثر نفس لها يكون  أن  يتوقع عقود أية المتوقع من  أقل بمبلغ مبدئي  استثمار مبدئي، او  استثمار ال تتطلب  - 
 .الحق مستقبلي  تاريخ  في  تسويتها يتم - 
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 ت المحاسبية (تتمة) السياسا ملخص أهم 2.3
  

 المالية (تتمة)  والمطلوبات الموجودات 2.3.5

 اآلخر  الشامل خالل الدخل من العادلة  بالقيمة  الدين أدوات 2.3.5.3

 خالل الدخل من  العادلة  بالقيمة قياسها يتم التي  لألدوات الدين  (9) رقم  الدولية المالي  التقارير معيار األدوات بموجب  هذه بتطبيق  البنكقوم  ي

 :التالية الشروط  تحقق اآلخر عند امل الش
 
ً  بها محتفظ  )الدين  أدوات (المالية   الموجودات  تلك كانت  إذا -   تحصيل بغرض االحتفاظ بالموجودات  إلى  يهدف أعمال لنموذج وفقا

  .المالية الموجودات  وبيع عليها المتعاقد النقدية التدفقات 
ً  متمثلة نقدية لتدفقات  محددة مواعيد ةالمالي للموجودات  التعاقدية الشروط  عن  ينشأ  كان  إذا -   المسدد غير الدين  مبلغ  بأصل حصريا

 .عليه المترتبة والفوائد
 
 العادلة القيمة في  التغير  من  والخسائر  األرباح تسجيل ويتم العادلة بالقيمة الشامل اآلخر  خالل الدخل  من  العادلة بالقيمة الدين  أدوات  قياس يتم

 الطريقة بنفس الخسائر أو  األرباح في  األجنبية العمالت  سعر في  والتغير الفوائد إيرادات  إثبات  الشامل. يتم الدخل ان يب في  االعتراف بها تم التي 

 .المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي  المالية الموجودات  في  المتبعة
 

 إعادة االعتراف، يتم إلغاء  حالة في  .أوالً  صادر   -الً  و أ الوارد أساس على  استبعادها  الضمان، يتم نفس في  استثمار من  بأكثر  البنكحتفظ  ي عندما

ً  بها المعترف المتراكمة الخسائر أو  األرباح تصنيف  .الشامل بيان الدخل في  سابقا

  

 اآلخر  الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات 2.3.5.4

 العادلة بالقيمة  الملكية حقوق ضمن  بشكل غير قابل لإللغاء  ماراتهتثاس بعض تصنيف خيار األحيان  بعض في  للبنك االعتراف األولي، يتاح عند

 والتي  العرض  :األدوات المالية )32( رقم الدولي  المحاسبة معيار  بموجب  الملكية حقوق  متطلبات  عندما يستوفي  اآلخر  الشامل  خالل الدخل  من 

 .حدة على  أداة كل أساس على  التصنيف هذا تحديد المتاجرة. يتم بغرض االحتفاظ بها ال يتم
 

 تشغيلية كإيرادات  الخسارة أو  الربح  في  األرباح توزيعات  إثبات  يتم .الربح  إلى  هذه الملكية حقوق أدوات  من  والخسائر المكاسب  تدوير ال يتم

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

 .القيمة انخفاض لتقييم الشامل اآلخر، وال تخضع الدخل
  

 الخسارة  أو خالل الربح  من العادلة  بالقيمة مالية  ومطلوبات موجودات 2.3.5.5

 االعتراف بالتغير العادلة يتم بالقيمة المالي  المركز بيان  في  الخسارة أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات  الموجودات  تسجيل يتم
 الخسارة أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة تصنيفها تم المالية للمطلوبات  العادلة بالقيمة التغير كان  إذا باستثناء والخسارة الربح  في  العادلة بالقيمة
 اآلخر الشامل  خالل الدخل من  الخاص ي تماناالئ االحتياطي  في  العادلة القيمة في  التغيرات  هذه تسجيل يتم .للبنكاالئتمان  بمخاطر التغير نتيجة

 خالل الربح  من  العادلة بالقيمة المصنفة األدوات المالية من  المتكبدة أو  المتحققة الفوائد إيرادات   .الخسارة أو  الربح  إلى  تدويرها إعادة وال يتم
 والتي  المعاملة  وتكاليف خصم   /عالوة االعتبار أي  عين األخذ ب الفعلي، مع الفائدة سعر الفوائد، باستخدام مصروفات  أو  إيرادات  في  والخسارة

 باستخدام الخسارة أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة المالية الموجودات  من  المتحققة  الفوائد قياس  األدوات المالية. يجب  من  ال يتجزأ جزءاً  تشكل
 كإيرادات  الخسارة أو  خالل الربح  من  العادلة بالقيمة الملكية حقوق ت أدوا من  األرباح توزيعات  االعتراف بإيراد يتم التعاقدية. الفائدة أسعار

 .السداد في  الحق إثبات  عند أخرى تشغيلية
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 ملخص أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  2.3
 

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  2.3.5

 المستغلة  غير  القروض  وسقوف ماداالعت  وخطابات المالية الضمانات   2.3.5.6

 .للقروض وسقوف ائتمان  وخطابات  مالية ضمانات  بإصدار البنكيقوم 
 

ً ةالعادلة والتي هي العالوات المستلم بالقيمة المالية البيانات  في  المالية يتم االعتراف األولي بالضمانات   البنك يقوم   األولي، لالعتراف . الحقا

أو بقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة   به المعترف المتراكم اإلطفاء  ناقص به عند االعتراف األولي  المعترف  غمبلبال الضمانات  التزامات  بأثبات 

 .أيهما أعلى 

 .الضمان  مدة على  الثابت  القسط  أساس على  والعموالت  الرسوم إيرادات  بصافي  الشامل الموحد الدخل بيان  في  المستلمة العالوات  إثبات  يتم

 ادراج لتقديم قرض بشروط محددة إلى العميل خالل فترة االلتزام ويتم البنكاالعتمادات المستندية التزامات على ير المستغلة و تمثل السقوف غ 

 االئتمانية المتوقعة. الخسائر نطاق ضمن  العقود هذه

ً  للسوق، ويتم الفائدة أسعار  من  اقل بمسحوبات  قروض التزامات  بإصدار  البنكيقوم    مطروحا االئتمانية المتوقعة الخسارة مبلغ ل عدبم قياسها  الحقا

 .المسجلة المتراكمة اإليرادات  اجمالي  منها
  

 المالية  والمطلوبات الموجودات تصنيف إعادة  2.3.6

أعمال    اع قط الغاء أو  باستحواذ  البنك فيها التي يقوم  الحاالت  االعتراف األولي، باستثناء تاريخ  بعد المالية موجوداته تصنيف بإعادة  البنكقوم  يال  

  أبداً. المالية المطلوبات  تصنيف إعادة وال يتم .معين 
 

 المالية  والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء 2.3.7

 الشروط واألحكام  في الجوهري للتعديل  االعتراف نتيجة  الغاء 2.3.7.1

 وجدولتها كبير بحد للقروض والبنود طالشرو  على  التفاوض إعادة حال  في  العمالء  قروض المالية، مثل االعتراف بالموجودات  بإلغاء  البنكقوم  ي

 القيمة. في  انخفاض خسائر  تسجيل  وخسائر الغاء اإلعتراف إلى الحد الذي ال يتم فيه كأرباح االعتراف بالفرق  جديدة، مع قروض باعتبارها

 .ية المتوقعةاالئتمان الخسائر قياس ألغراض األولى  المرحلة  في  الجديدة، القروض تصنيف ويتم
 
 :للعميل  الممنوحة القروض إلغاء  سيتم كان  إذا ما تقييم عند التالية العوامل  كالبنأخذ ي
 القرض  عملة في  تغير - 
 الملكية  في  مزايا تقديم - 
 المقابل  الطرف  في  تغير - 
 فقط  للفائدة النقدية  والتدفقات  الدين  أصل مدفوعات  الختبار المالية األداة استيفاء عدم إلى  أدى قد التعديل كان  إذا - 
 

 .االعتراف بالقرض الغاء عنه ينتج  النقدية، ال التدفقات  على  جوهري بشكل يؤثر ال التعديل كان  حال في 
 .القيمة في  انخفاض خسائر تسجيل يتم لم الفعلي، ما الفائدة بسعر المخصومة النقدية بالتدفقات  التغير نتيجة وخسائر أرباح بتسجيل البنكقوم ي

 

 جوهرية  غيرالت تعدي ناتجة عن  االعتراف ألسباب إلغاء 2.3.7.2

 المالية  الموجودات 2.3.7.2.1

 النقدية التدفقات  باستالم البنك حق الغاء ، عند)للبنك المالية الموجودات  من  جزء  أو  المالية الموجودات  من  جزء أو (المالية   الموجودات  الغاء يتم

بإلغاء   البنكقوم  ي المالية.  الموجودات  من  يخضع   وكان التحويل المالية  الموجودات  تحويل  تم كل من  إذا  المالية االعتراف بالموجودات  أيضاً 

 .إللغاء االعتراف
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 (تتمة)  المالية والمطلوبات االعتراف بالموجودات إلغاء 2.3.7

 (تتمة) جوهرية  تعديالت غير ناتجة عن  االعتراف ألسباب إلغاء 2.3.7.2

 (تتمة) المالية   الموجودات 2.3.7.2.1

 فقط إذا:  المالية الموجودات  بتحويل البنكقوم ي
 
 المالية الموجودات  من  النقدية التدفقات  لتحصيل التعاقدية حقوقه بتحويل بنكقام ال - 

 أو 
 جوهري تغيير أي دون  بالكامل  المستلمة  النقدية التدفقات  بدفع التزامات  وجود افتراض النقدية، مع التدفقات  بحقوقه في  بنكال احتفظ إذا - 

 .المباشر التمرير اتفاقية بموجب  ثالث  طرف  إلى 
 
المالية،   الموجودات  من  النقدية التدفقات  الستالم التعاقدية بالحقوق بموجبها بنكحتفظ اليالتيي   المعامالت  تمثل المباشر  التمرير اتفاقية إن 

 :التالية الثالثة الشروط جميع تحقق ثالث، عند طرف إلى  النقدية التدفقات  هذه بدفع التزامها تفترض ولكنها
 
 قصيرة السلف المالية، باستثناء الموجودات  من  المبلغ نفس حصلت  قد  تكن  لم المستفيد، ما للطرف مبالغ بدفع ملزمة  غير بنكال ◄

 .السوق بأسعار المستحقة الفائدة إلى  باإلضافة المقرض للمبلغ كامل استرداد في  الحق  مع  األجل
 

  .المستلم للطرف الممنوحة األصل بخالف األسهم رهن  أو  عبي بنكلل ال يمكن  ◄
 النقد االستثمارات في  جوهري، باستثناء تأخير أي دون  المستفيد الطرف عن  بالنيابة المستلمة  النقدية  التدفقات  بتحويل بنكلتزم الي ◄

 .المستفيد للطرف التحويل ريخ وتا التحصيل تاريخ  بين  للفترة المستلمة الفوائد إيرادات  ذلك في  بما المعادل النقد أو 

 
 :االعتراف إذا من أجل إلغاء  مؤهالً فقط التحويل يعتبر

 
 أو  المالية الموجودات  من  والمخاطر المزايا جميع بتحويل البنك قام - 
 المالية الموجودات  من  والمخاطر المزايا كافة نقل االحتفاظ أو  األصل، دون  على  السيطرة بنقل البنكقام  - 

 
 اإلجراء هذا ممارسة في  الحق له ويكون  مستقل  ثالث  لطرف األصل بالكامل ببيع في  الحق المستفيد للطرف كان  إذا فقط الملكية لقن البنك عتبري

 .النقل على  إضافية قيود فرض طرفه دون  من 

 خالل فترة األصل فقط بات ثإ جوهري، يتم بشكل والمخاطر المزايا االحتفاظ بكافة األصل دون  على  باحتفاظه بالسيطرة البنك استمر حال في 

ً  البنك الحالة، يعترف هذه باالستثمار، وفي  البنك  أساس على  به المتعلق وااللتزام األصل المحول قياس بها. يتم المرتبطة بااللتزامات  أيضا

 .البنك  قبل  من  دفعه  الممكن  غلألصل والمبل الدفترية بالقيمة الضمانات  بقياس بنكقوم الي .بنكحتفظ بها اليالتي  وااللتزامات  الحقوق يعكس

 البنك قبل  من  دفعه المطلوب  بالمبلغ االستثمار بقياس البنك، يقوم  )كليهما الشراء (أو  خيار أو  المشترى األصل المحول باستثمار البنكاستمر   إذا

 خيار أو  لألصل المحول  العادلة بالقيمة ار االستثم باعتراف يستمر البنكالعادلة،   بالقيمة لألصل يقاس الشراء خيار كان  إذا الشراء. إعادة عند

 .)أقل يهماأ( الشراء 

 
 المالية  المطلوبات 2.3.7.2.2

 شروط تعديل أو  مختلفة بشروط المقرض نفس قبل  من  المالية المطلوبات  استبدال االلتزام. عند من  بنكال عفاءإ عند المالية المطلوبات  لغاءإ يتم

 القيمة بين الفرق إثبات  يتم جديد. واالعتراف بالتزام كإلغاء لاللتزام األصلي  التعديل هذا ل مث مع التعامل جوهري، يتم بشكل االلتزام الحالي 

 .الخسارة أو  الربح  في  المدفوع والمبلغ األصلي  المالي  اللتزام الدفترية
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 المالية  الموجودات قيمة  انخفاض 2.3.8

 االئتمانية المتوقعة  الخسائر حول مبادئ  عامة نظرة 2.3.8.1

 خالل نهج  من  جوهري بشكل  بنكفي ال التدني للقروض خسارة  احتساب  طريقة تغيير إلى  (9) رقم المالية للتقارير الدولي  المعيار  تطبيق أدى
) 39( رقم  الدولي  المحاسبة معيار حسب  الخسارة تكبد عند سارة االعتراف بالخ من  بدالً  مستقبلية نظرة ذات  االئتمانية المتوقعة الخسائر طريقة
 غير المالية الدين  وموجودات  القروض لجميع االئتمانية المتوقعة للخسائر المخصصات  بتسجيل  بنكقوم الي،  2018الثاني   كانون  1 من  اعتباراً 

ً  خالل األرباح من  العادلة بالقيمة بها المحتفظ  "األدوات المالية". اليها المالية، والمشار الضمان  وعقود القروض التزامات  مع  والخسائر، معا
 ). 9رقم ( المالية للتقارير الدولي  المعيار بموجب  التدني  الختبار ال تخضع الملكية أدوات حقوق

 
 ملموس تغير هناك  يكن  لم  حال األصل، وفي  عمر  مدى على  حدوثها االئتمانية المتوقع الخسائر على  االئتمانية المتوقعة الخسائر مخصص يستند
 .شهراً  12 لمدة ئتمانية المتوقعةاال الخسارة على  المخصص الحالة، يستند هذه اإلنشاء، وفي  تاريخ  االئتمان من  مخاطر على 

 
 مدة على  قعةاالئتمانية المتو  الخسائر من  جزء  هي  شهر 12خالل  االئتماني  للتعرض التعثر باحتمالية المرجحة االئتمانية المتوقعة الخسارة إن 

 .التقرير تاريخ  من  شهر 12خالل  حدوثها يمكن  التي  باألدوات المالية فشل احداث  عن  األصل الناتجة حياة
 
 باحتمالية االئتمانية المتوقعة  والخسائر االئتماني  التعرض  عمر  لكامل االئتمانية المتوقعة الخسارة  من  لكل  االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب  يتم

 .للمحفظة الماليةاألدوات  طبيعة على  بناء تجميعي  أساس على  أو  فردي أساس  على  إما شهراً  12خالل  االئتماني  للتعرض التعثر
  

االعتراف   تاريخ  من  ملموس بشكل زادت  قد المالية االئتمان لألداة مخاطر كانت  إذ دوري، فيما تقييم، بشكل إلجراء سياسة بوضع البنكقام  
 .لألدوات المالية المتبقي  العمر  مدى على  التعثر مخاطر  في  االعتبار التغير بعين  خالل األخذ األولي، من 

  
 :أدناه موضح  هو  كما  الثالثة، والمرحلة الثانية والمرحلة األولى  المرحلة إلى  المالية الموجودات  بتصنيف البنكقوم يأعاله،  ذكر ما على  بناءً 

 
 الخسائر بناًء على  مخصص بتسجيل البنكقوم ياألولى،  للمرة المالية اتاالعتراف األولي للموجود عند   :األولى  المرحلة 

تشمل 12خالل   االئتماني  للتعرض التعثر باحتمالية المتوقعةاالئتمانية   ً  األولى  المرحلة  شهر.   أيضا
 .الثانية المرحلة من  تصنيفها إعادة تم التي  المالية الموجودات 

 
 مخصص بتسجيل البنكقوم ياالعتراف األولي،  تاريخ  االئتمان من  مخاطر في  رةمؤث زيادة حدوث  عند   :الثانية المرحلة 

المتوقعة الخسارة  ً  الثانية المرحلة تتضمن  .االئتماني  التعرض عمر  لكامل  االئتمانية   الموجودات  أيضا
 .الثالثة المرحلة  من  تصنيفها إعادة تم االئتمان والتي  بمخاطر  تحسن  شهدت  التي  المالية

 
 لكامل االئتمانية المتوقعة الخسارة باحتساب   البنكقوم  ي،  )التدني (التعثر مفهوم عليها ينطبق التي  القروض   :ثالثةلا المرحلة 

 .االئتماني  التعرض عمر
 

يتوفر التي  المالية للموجودات  بالنسبة أو  المبلغ كامل  اما السترداد معقولة  توقعات  للبنك  ال  يتم جزء القائم،   تريةدفال القيمة تخفيض منه، 
 .المالية للموجودات  جزئي)(الغاء  بمثابة المالية. ويعتبر للموجودات 

 

 االئتمانية المتوقعة  الخسائر احتساب 2.3.8.2

 بسعر المتوقع، مخصومة  النقدي العجز لقياس  سيناريوهات  لعدة المرجح  المتوسط على  بناءً  االئتمانية المتوقعة الخسائر باحتساب   البنكقوم  ي

ً  للبنك المستحقة النقدية التدفقات  بين  الفرق هو  النقدي العجز الفعالة. إن  دةالفائ أسعار تقريبي   .تحصيلها المتوقع النقدية والتدفقات  للعقد وفقا
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 لمتوقعة (تتمة) انية ا االئتم الخسائر احتساب 2.3.8.2

والناجمة عن جائحة كوفيد   األخيرة  التطورات  إدارة  19  –نتيجة  قامت  الخسائر    البنك،  إضافي الحتساب مخصص  اسوأ  باستخدام سيناريو 
قام    2020كانون األول    31االئتمانية المتوقعة كما في   المستخدمة في احتسا  البنكبناًء على ذلك،  ب مخصص بتحديث العوامل االقتصادية 

، ولم يكن نتيجة باإلضافة إلى تغيير المعدالت المرجحة المخصصة للسيناريوهات   2020كانون األول    31االئتمانية المتوقعة كما في  الخسائر  
 هذا التعديل أثر جوهري على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 
 :التالي  و النح على  يسيةرئال والعناصر االئتمانية المتوقعة الخسارة احتساب  آلية توضيح  يتم
 
 ان  الممكن  من  معين. التعثر زمني خالل أفق السداد  عن  التخلف الحتمال  تقدير هي التعثر احتمالية التعثر احتمالية ◄

 .التقييم خالل فترة  محددة فترة في يحدث  
  

األخذ   مستقبلي، مع  تاريخ  في  للتعثر الخاضع ئمقاال المبلغ تقدير هو  التعثر عند االئتماني  التعرض إن  التعثر عند االئتماني  التعرض ◄
أصل  سداد دفعات  ذلك في  التقرير، بما تاريخ  بعد القائم المبلغ على  المتوقعة االعتبار التغيرات  بعين 
بها، والفائدة  الملتزم التسهيالت  من  المتوقعة عقد، السحوبات  ضمن  مجدول كان  والفائدة، سواء الدين 

 .المستحقة  الدفعات  تأخير المستحقة
  

وقت   في  التعثر فيها يحدث  التي  الحالة في  الناشئة للخسارة تقدير هي التعثر بافتراض الخسارة نسبة التعثر بافتراض الخسارة نسبة ◄
 تحصيله المقرض  يتوقع الذي والمبلغ المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات  بين  الفرق تمثل  وهي معين. 

 .التعثر عند االئتماني  التعرض من مئوية كنسبة عنها التعبير يتم ما دةاع  حقيقية. ضمانات  وجودمن  
 

المتوقعة، فإن  الخسائر تقدير عند السيناريو  (السيناريو  سيناريوهات  االعتبار ثالثة بعين  يأخذ  البنك االئتمانية  والسيناريو  العادي،   األفضل، 

 .التعثر بافتراض الخسارة التعثر، ونسبة عند االئتماني  ، التعرضعثرالت احتمالية من  مختلفة باوزان  منها كل ويرتبط األسوء).
 

ً  المتعددة السيناريوهات  تقييم يشتمل  الضمانات  وقيمة المتعثرة  القروض معالجة احتمالية ذلك  في  المتعثرة، بما  القروض  استرداد كيفية على  أيضا

 .الضمانات  بيع من  تحصيلها المتوقع المبالغ أو 
 

لألدوات  التعاقدي العمر  االئتمان هي  خسائر تحديد فيها يتم التي  للفترة األقصى  الحد اآلخرى، فإن  المتجددة االئتمان والقروض ات بطاق باستثناء

ً  شرائها في  القانوني  الحق  البنك لدى يكن  لم ما المالية  .مسبقا
 

 للموجودات  الدفترية القيمة اجمالي  تعديل من  الناتجة سائروالخ األرباح عن  منفصل بشكل  عنها واإلفصاح القيمة في  التدني  خسائر احتساب  يتم

  .المالية

  :يلي  كما تتلخص االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب  آليات 

 كجزء  شهر 12خالل   االئتماني  للتعرض التعثر باحتمالية االئتمانية المتوقعة الخسائر احتساب  يتم :األولى  المرحلة  ◄
 من  المخصص باحتساب   البنكيقوم   األصل، وبالتالي  حياة مدة على  قعةاالئتمانية المتو  الخسائر  من 

 االحتماالت  هذه تطبيق يتم التقرير. تاريخ  بعد شهراً   12لألدوات المالية خالل   تعثر حدوث  احتمالية
 الخسارة بنسبة مضروبة لتعثرا عند التعرض االئتماني  مبلغ  على  شهراً 12 لمدة   المتوقعة  االفتراضية

لكل  هذا إجراء  ويتم .الفعلي  الفائدة بسعر  مخصومة تعثرلا بافتراض  السيناريوهات  من  االحتساب 
 .أعاله موضح  هو  الثالثة، كما 

  

يقوم   :الثانية المرحلة  ◄ األولي،  االعتراف  تاريخ  من  االئتمانية  بالمخاطر  مؤثرة  زيادة  حدوث  باحتساب   البنكعند 
ع  لكامل  المتوقعة  االئتمانية  للخسارة  احتساب  مخصص  آلية  وتتماثل  االئتماني،  التعرض  مر 

بنفس الطريقة الموضحة أعاله، بما في ذلك استخدام السيناريوهات المختلفة، ولكن يتم المخصص  
استخدام احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر لكامل عمر األداة المالية، ويتم خصم مبلغ 

 لفعلي. العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة ا
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 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (تتمة)    2.3.8.2
 

 الخسارة باحتساب   البنكم  و قي،  )التدني (التعثر مفهوم عليها ينطبق التي  المالية للموجودات  بالنسبة :الثالثة المرحلة  ◄
 المتبعة بالطريقة المخصص احتساب  آلية وتتماثل االئتماني. التعرض عمر  االئتمانية المتوقعة لكامل

ونسبة خسارة بافتراض التعثر أكبر من  100% نسبة التعثر احتمالية تحديد الثانية، ويتم بالمرحلة
 األحيان.تلك المطبقة في المرحلتين األولى والثانية في معظم 

    
القروض  التزامات  ◄

  واالعتمادات
 التزامات  من  مستغلة الغير للمبالغ االئتماني  التعرض عمر لكامل االئتمانية المتوقعة الخسائر تقدير عند

 العمر مدى على  استغالله المتوقع من  والذي المتبقي  الجزء بتقدير  البنكقوم  يواعتمادات القروض،  
 لو  كما النقدي للعجز الحالية القيمة بناًء على  ذلك بعد المتوقعة  الئتمانيةالخسائر ا المتوقع. وتحتسب 

االحتساب،   في  المستخدمة سيناريوهات  للثالثة المتوسط المرجح  حسب  كامالً  القرض مبلغ استغالل تم
 القروض تشمل والتي  المتجددة والتسهيالتاالئتمان   لبطاقات  بالنسبة الفعلي. الفائدة بسعر مخصومة

يتم غير لغمباوال المتوقعة الخسائر احتساب  المستغلة،  مع االئتمانية   بالنسبة القروض. وعرضهم 
  .المخصصات  ضمن  االئتمانية المتوقعة الخسائر تسجيل واالعتمادات، يتم القروض اللتزامات 

 
 اآلخر  الشامل خالل الدخل من العادلة بالقيمة المقاسة  الدين أدوات 2.3.8.3

 
 المالية للموجودات  الدفترية القيمة تخفض ال اآلخر الشامل خالل الدخل من  العادلة بالقيمة المقاسة الدين  ألدوات  لمتوقعةاالئتمانية ا الخسائر إن 

 قياس تم  حال في  ينشأ ان  يمكن  الذي للمخصص مساوي االعتراف بمبلغ ذلك، يتم من  العادلة. بدالً  بالقيمة تظهر المالي، والذي المركز بيان  في 

 تدوير إعادة  يتم .الخسارة أو  للربح  مقابلة تكلفة مع متراكم تدني  كمبلغ اآلخر، ويظهر الشامل الدخل في  المطفأة بالتكلفة ليةماال الموجودات 

 .الموجودات استبعاد عند والخسارة الربح  إلى  اآلخر الشامل  الدخل في  بها المعترف  المتراكمة الخسائر
 

 تجددة االئتمانية الم االئتمان والتسهيالت بطاقات 2.3.8.4

 التسهيالت  تخفيض أو / و  إلغاء فيها للبنك يحق والشركات، والتي  لألفراد الممنوحةاالئتمانية   والتسهيالت  البطاقات  من  عدد البنك منتجات  تتضمن 

االئتمانية   رسائالخ تللك بدالً من  تحسب  التعاقدي، ولكنها  األشعار لفترة لها االئتمانية المتعرض الخسائر من  البنك حديال   واحد. يوم بإشعار

 ، والتي للبنك المستقبلية المخاطر  تخفيف وإجراءات  السداد عن  تخلفه  العميل، واحتمال بسلوك البنك توقعات  تعكس فترة مدى على  المتوقعة

 .التسهيالت  إلغاء أو  من  الحد تشمل يمكن 

  .اآلخرى القروض على  المطبقة التقييمات  تشبه المتجددة  مانيةاالئت االئتمانية للتسهيالت  المخاطر في  مؤثرة زيادة وجود حول المستمر التقييم إن 
 .للعميل  االئتمان الداخلية درجة في  التحوالت  على  هذا يعتمد

 

 .الفعال الفائدة سعر االئتمان هو  لبطاقات  االئتمانية المتوقعة الخسائر لخصم المستخدم الفائدة سعر ان 
 

 للمعلومات مستقبلية  نظرة 2.3.8.5

المثال   سبيل كمدخالت، وعلى  المستخدمة المستقبلية المعلومات  من  مجموعة على  البنكعتمد  ياالئتمانية المتوقعة،   ارةخسال احتساب نموذج في 

 :ال الحصر

  المحلي  اإلجمالي  الناتج  في  الزيادة - 
  البطالة معدالت  - 
 المركزي  للبنك الفائدة معدالت  - 

 المالية. البيانات  تاريخ  في  كما السوق خصائص كافة على  ال تشتمل قد توقعةنية الماالئتما الخسائر احتساب  في  المستخدمة والنماذج المدخالت  ان 

 .كبيرة اختالفات  وجود حال  في  مؤقتة كتعديالت  األحيان  بعض في  نوعية تعديالت  اجراء لذلك، يتم نتيجة
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 الضمانات  تقييم 2.3.9

 واألوراق النقدية الضمانات  للضمانات، مثل أشكال عدة وهناك .أمكن  الضمانات، حيثما االئتمان باستخدام مخاطر من  التخفيض لغايات   يقوم البنك

 االئتمانية. نات التحسي واتفاقيات  المالية غير الموجودات  من  وغيرها والمخزون  القبض المستحقة والمبالغ والعقارات  االعتماد وخطابات  المالية

 نفسها هي  (9) رقم المالية للتقارير الدولي  معيار حسب  اإلقراض اتفاقيات  في  المستخدمة  للضمانات   البنك  قبل من  المتبعة المحاسبية والسياسة

 ).39رقم ( الدولي  المحاسبي  معيار بموجب  هي  كما

 
االئتمانية   الخسائر احتساب  على  للضمانات  العادلة  القيمة تؤثر ولكن  .للبنك ي المال المركز  بيان  استردادها، في  يتم لم الضمانات، ما  تسجيل ال يتم

 سبيل الضمانات، على  ذلك، بعض ومع دوري. بشكل تقييمها إعادة ويتم االعتراف األولي  أدنى، عند عام، كحد بشكل تقييمها يتم . للبنك المتوقعة

 .ي يوم بشكل تقييمها يتم المالية األوراق  أو  كالنقد المثال
 

 المالية الموجودات قيمة تقدير ويتم كضمان. بها المحتفظ المالية الموجودات  لتقييم النشط السوق بيانات   البنك ستخدميحد ممكن،   اقصى  إلى 

 المقدمة البيانات على  العقاري، بناءً  الضمان  المالية، مثل  غير الضمانات  تقييم يتم األعمال.  نماذج باستخدام نشط  سوق  لديها ليس  األخرى التي 

 العقاري والبيانات المالية المدققة ومصادر أخرى مستقلة.  التقييم خبراء مثل خارجية أطراف  من 
 

 التي آلت ملكيتها للمصرف  الضمانات   2.3.10

 ال تختلف (9) رقم المالية للتقارير الدولي  المعيار حسب  المستردة الضمانات  يخص فيما البنك قبل من  المستخدمة المحاسبية السياسات  ان 

 أو  البنك نشاط في  األصل المسترد  استخدام األفضل من  كان  إذا ما  تحديد في  البنك  سياسة  تتمثل ). 39( رقم الدولي  المحاسبة معيار  مع  مقارنة

 القيمة صافي  أو  المستردة بالقيمة االعتراف بها ويتم الثابتة الموجودات  فئة الى  البنك نشاط في  استخدامها المقرر الموجودات  تحويل يتم بيعه.

ايهما بالنسبة  بقيمتها للبيع بها المحتفظ الموجودات  فئة الى  تحويلها يتم أفضل كخيار بيعها المقرر للضمانات  بالنسبة أقل. الدفترية،  العادلة 

ً  العادلة للموجودات المالية، وبالقيمة  .البنك سياسة حسب  تحقاقاالس تاريخ  في  المالية غير للموجودات  البيع تكلفة ناقصا

 في  المستردة للضمانات  السكنية العقارات  تسجيل لذلك، ال يتم نتيجة المقترضين. / العمالء  إلى  الضمانات  بيع من  فائضة أموال أي إرجاع ميت

 .المالي  المركز بيان 

 

 الدين  إعدام  2.3.11

 مع مقارنة ال تختلف (9) رقم ماليةلا للتقارير الدولي  المعيار حسب  الدين  اعدام يخص فيما البنك قبل من  المستخدمة المحاسبية السياسات  ان 

 .االسترداد عن  البنك توقف عند فقط كلي  أو  جزئي  بشكل إما المالية الموجودات  اعدام ). يتم39( رقم الدولي  المحاسبة معيار

 إجمالي  مقابل اتطبيقه يتم التي  المخصص إلى  كإضافة  الفرق معالجة المتراكمة، يتم الخسائر مخصص من  أكبر  المعدوم المبلغ كان  حال  في 

 .االئتمانية الخسائر مصروف  الالحقة الى  المستردة المبالغ تسجيل يتم الدفترية. القيمة
 

 المعدلة  القروض  2.3.12

 بدالً  المالية  الصعوبات  نتيجة المقترض لطلب  كاستجابةالشروط األصلية للقروض   على بعض التنازالت أو التعديالت   أحياناً بإجراء البنكوم  يق

 تمديد الشروط تشمل قد للمقترض. مالية صعوبات  وجود أو  لظهور نتيجة القرض شروط بتعديل البنكوم  يقالضمانات،   تحصيل و ا استرداد من 

المعاد التفاوض على   القروض مراقبة في  البنك سياسةتتضمن   .(جدولة أو إعادة هيكلة)جديدة   قروض شروط على  االتفاق أو  السداد دفعات 

 والمرحلة الثانية المرحلة بين  التصنيف بتعديل البنك قرار  المستقبلية. إن  الدفعات  تحصيل استمرار ضمان  ى لع  المساعدة أجل من شروطها  

 مجدولة كقروض وإدارتها عنها اإلفصاح بالقرض، يتم يتعلق  فيما خسارة  اإلجراءات  هذه حددت  حدة، إذا  على  حالة  كل  أساس على  يتم الثالثة

 .إلغائها أو  ايلهتحص يتم حتى  الثالثة المرحلة  ضمن 

 البنكوتقوم  االئتمان. مخاطر  في  مؤثرة زيادة هناك كان  إذا ما تقييم البنكعيد يالغائها،  يتم ان  دون  بنودها تعديل أو  القروض هيكلة إعادة عند

 .تصنيفها في  النظر بإعادة
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 يد القيمة العادلة حدت   2.3.13

  من أجل إظهار كيفية الحصول على القيم العادلة، تصنف األدوات المالية على أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الموضح أدناه:
 أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات ): المعطيات المستخدمة في التقييم هي  1المستوى ( - 

  مماثلة. 
المستخدمة في التقييم هي مستمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من سوق ملحوظ. تتضمن هذه المعطيات عادة 2المستوى ( -  ): المعطيات 

  ية مشابهة. أسعار السوق المدرجة في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مال
  عادلة ولكنها غير ملحوظة. ): يتضمن معطيات لها تأثير جوهري على قياس القيمة ال3المستوى ( - 
 

  بشكل دوري بمراجعة أساليب التقييم بما في ذلك المنهجيات المعتمدة والمعايرة النموذجية.  يقوم البنك
البنك المستويات المعتمدة في كل فترة مالية على أساس ك  يقوم  إذا كان هناك اية تحويالت بين مستويات  بتقييم  فيما  ل أداة على حدة، وتحدد 

  الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية. التسلسل
  

 النقد وما في حكمه   2.3.14

واألرصدة لدى البنك المركزي واألرصدة يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد  
 ل فترة ثالثة أشهر من تاريخ التملك األصلي. لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خال 

 
 الموجودات الثابتة   2.3.15

موجودات الثابتة وعمرها يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك ال
  المتضمنة فيها وتعالج هذه التغيرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي.الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية 

  
اإلنتاجي، كما أنه ال يتم  يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها  

  استهالك األراضي. 
 :وجودات الثابتةفيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للم

  سنة 20              المباني 
 سنوات 10              أثاث 
 سنوات 8           معدات مكتبية 
 سنوات 4           وسائل النقل 
  سنوات 5          أجهزة حاسب آلي 
  سنوات 5          تحسينات على المأجور  

  
ستخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائر تنجم يتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من ا

 بيان عوائد استبعاد األصل وصافي قيمة األصل المستبعد. تسجل هذه األرباح أو الخسائر في  عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين  
  الدخل الشامل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها. 

  
 ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

 
 الموجودات غير الملموسة   2.3.16

ل موثوق ويكون من المرجح أن المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة فقط عندما يمكن قياس تكلفتها بشك
  مجموعة. منها سوف تتدفق إلى ال 

لقيمة في حال شرائها، فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المقتناة في تجميع األعمال هي ا
خصصات لإلطفاء وأية  وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن التكلفة منزالً منها أية مالعادلة كما في تاريخ الحيازة.  

 مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.
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 (تتمة) الموجودات غير الملموسة  2.3.16

ر الملموسة التي لها عمر زمني يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. ويتم إطفاء الموجودات غي
تلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على  محدد خالل هذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء ل

تقبلية المتضمنة فيه  قتصادية المسالمنافع اال  إطفاء لفترات الالحقة. يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط  ا
كلما كان ذلك ضروريا وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما تعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة  

 ذات العمر المحدد في بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
  

  ذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي. طريقة القسط الثابت و يتم احتساب اإلطفاء ب
  :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة

 سنوات 5    لكمبيوتر برامج ا 

 سنة 20      الفروغ 
  
 

 اإليجار  عقود  2.3.17

ان العقد يمنح الحق في التحكم في استخدام عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. أي إذا ك  قيّم المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان هذا العقدت
 األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض.

  
 كمستأجر المجموعة   - 

بأصول منخفضة المجموعة طريقة االعتراف والقياس الفردي لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل أو المتعلقة  تطبق  
ذي يمثل الحق باستخدام األصول  القيمة. تعترف المجموعة بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار، وحق استخدام األصول وال

  موضوع العقد.
 

 استخدام األصول حق   )أ
موضوع العقد متوفراً لالستخدام).    تعترف المجموعة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يكون فيه األصل

تقييم لالهتالك أو خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، ومعدلة بأي إعادة    يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة، مطروحاً منها أي مجمع
المباشرة األولية المتكبدة،  اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على مقدار التزامات اإليجار المعترف بها، والتكاليف  

مستلمة. يتم استهالك حق استخدام األصول على   ومدفوعات اإليجار التي دفعت عند أو قبل تاريخ البدء، مطروحاً منها أي حوافز إيجار
  . س القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصول، أيهما أقصرأسا

  اض القيمة. صول أيضا لخسائر انخفويخضع حق استخدام األ
  
 التزامات عقود اإليجار  )ب 

يجار التي يجب على المجموعة في تاريخ بدء عقد اإليجار، يعترف المجموعة بالتزامات عقود اإليجار مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإل
في ذلك مدفوعات ثابتة غير مضمونة) مطروحاً    دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة (بما

والت المتغيرة  اإليجار  القبض ومدفوعات  إيجار مستحقة  أي حوافز  والمبالغ المتوقع دفعمنها  أو معدل،  بموجب ي تعتمد على مؤشر  ها 
إ القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار أيضاً سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد  لى حد معقول أن يمارسه ضمانات 

  .خيار بإنهاء العقدالمجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تبين أن للمجموعة ال
لمتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات (إال في حال يتم كانت تتعلق بإنتاج المخزون) في يتم إدراج مدفوعات اإليجار ا

 يحدث فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع. الفترة التي 
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 ملخص أهم السياسات المحاسبية (تتمة)  2.3
 

 (تتمة)  اإليجار  عقود  2.3.17

الفائدة الضمني في   عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، يستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء اإليجار ألن سعر
بمدفوعات   تراكم الفائدة وينخفض عند القيامعقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ البدء، يزيد مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  

ير في مدة اإليجار أو تغيير في  اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغي
تخدم في تحديد مدفوعات  في المؤشر أو المعدل المسمدفوعات اإليجار (على سبيل المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير  

  اإليجار) أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل موضوع العقد. 
  

  يجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمةج) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإل
شهراً    12ر التي تبلغ مدتها  تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديه (عقود اإليجا

إعفاء االعتراف بعقود اإليج البدء وال تحتوي على خيار شراء). كما تطبق أيضاً  أقل من تاريخ  القيمة. يتم  أو  المتعلقة بأصول منخفضة  ار 
ساس القسط الثابت على خفضة القيمة كمصروف على أاالعتراف بمدفوعات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار المتعلقة بأصول من

  مدى فترة اإليجار. 
  

  المجموعة كمؤجر  - 
 ي. جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود تأجير تشغيليتم تصنيف عقود اإليجار التي ال ينقل فيها المجموعة بشكل جوهري 

 
 تدني قيمة الموجودات غير المالية  2.3.18

المالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من هذا النوع،  تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز  
القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني تقوم المجموعة بتقدير المبلغ  

  قيمة القابلة لالسترداد. ى تعادل القيمة األصل حت

في السنوات السابقة ألصل، عدا  في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها  
  لالسترداد لذلك األصل. مجموعة بتقييم المبلغ القابل الشهرة، لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، يقوم ال

لالسترداد منذ االعتراف   يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل 
ال يتم عكس خسائر تدني قيمة  داد.مبلغه القابل لالستر بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى 

 الشهرة في فترات مستقبلية.
 

 الكفاالت المالية   2.3.19

عتراف األولي بالكفاالت لية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم اال من خالل نشاطها االعتيادي تقوم المجموعة بمنح كفاالت ما
عادل القسط المحصل. بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزام المجموعة بكل كفالة على حدة المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما ي
طفاء المعترف به في بيان الدخل الشامل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام المالي  من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإل

  بينهما. الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة، األكبر 

لشامل. يتم إن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانية" في بيان الدخل ا
قسط الثابت  يقة الاالعتراف بالقسط المحصل في بيان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل باستخدام طر

 على مدى فترة الكفالة. 
  

 المخصصات   2.3.20

بق، والكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سا 
 محتملة ويمكن قياسها. 
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 السياسات المحاسبية (تتمة) ملخص أهم  2.3
 

 الضرائب   2.3.21

  الضريبة الحالية 
دفعه (استرداده من) السلطات الضريبية يتم قياس االلتزامات (الموجودات) الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع  

 المركز المالي.  بتاريخ بيان باستخدام معدالت الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية فعالً 
  

  ضريبة الدخل المؤجلة 
المدرجة وقيمتها  والمطلوبات  للموجودات  الناتجة ما بين األساس الضريبي  المؤقتة  الفروقات  المؤجلة بالكامل على  الضرائب  في   تؤخذ 

 البيانات المالية بتاريخ بيان المركز المالي.  
الذي ال توجد فيه أرباح ضريبية يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل بيان مركز مالي وتخفض إلى الحد  

المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات   المؤجلة غير المعترف بها  كافية للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب  الضرائب 
 لضرائب المؤجلة. ية تسمح بتغطية موجودات ابتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كاف

معمول بها كما بتاريخ بيان يتم تحديد الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضريبة (أو القوانين الضريبية) المعمول بها أو التي هي بحكم ال
  نة.  ينة أو عند استحقاق الضرائب المؤجلة الدائالمركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المد

س القيمة تدرج الضرائب الحالية والمؤجلة كمصروف ضريبة دخل أو إيراد ضريبي مؤجل في بيان الدخل باستثناء الضريبة المتعلقة بقيا
في بيان الدخل الشامل.    العادلة للموجودات متوفرة للبيع، فروق العملة األجنبية وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية التي تسجل 

 نيف هذه البنود المستثناة في وقت الحق من بيان الدخل الشامل إلى بيان الدخل مع ربحها أو خسارتها الضريبية المؤجلة.  يتم تص 
 

 عات األرباح عن األسهم العاديةزيتو  2.3.22

  .  البنكيتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي 
  كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث الحق. 

 
 التقاص    2.3.23

الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني قائم وملزم يتم إجراء المقاصة بين  
 ت الوقت.وأن هناك نية لتسويتها على أساس صافي المبلغ، لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في ذا إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة،

 
 الميزانية حسابات خارج   2.3.24

 تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة االعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خارج بيان 
تحت هذا تحسم من البنود المدرجة  المركز المالي، وتتضمن هذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندية. ال  

 الباب التأمينات المقبوضة والعائدة لها.  
 

 محاسبة التحوط  2.3.25

يقو  معينة  إدارة مخاطر  أجل  من  االئتمان.  ومخاطر  األجنبية،  والعمالت  الفائدة،  أسعار  مخاطر  إلدارة  المالية  المشتقات  المجموعة  م  تستخدم 
  تي تستوفي شروط محددة.المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت ال

ية ادارة  ند بداية عملية التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين البند المتحوط له وأداة التحوط بما في ذلك طبيعة المخاطر وهدف واستراتيجع 
 وط وخالل فترة سريانها.  المخاطر من استخدام التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعالية التحوط عند بداية عملية التح
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   التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.4
  

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
  .  2020كانون الثاني    1ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من    والتفسيرات  بتطبيق بعض التعديالت المجموعة ت  قام 
 بالتطبيق المبكر ألي معيار أوتفسير أو تعديل آخر صادر وغير نافذ التطبيق. المجموعة م  قت لم  
  

  : "تعريف األعمال"  3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
تكاملة من األنشطة واألصول المستحوذ  "اندماج األعمال" أنه كي يتم اعتبار مجموعة م   3الية الدولي رقم  يوضح هذا التعديل على معيار التقارير الم 

مدخالت وعملية جوهرية تساهمان معاً بشكل كبير في القدرة على اإلنتاج. عالوةً على ذلك، فإن  كحد أدنى على    تشمل  عليها كأعمال، فإنها يجب أن 
. ليس لهذه التعديالت أي  إلنتاج المخرجات   ممكن أن تكون موجودة دون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمةهذا التعديل يوضح أن األعمال  

 في أية اندماجات ألعمالها. المجموعة ، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حال دخول  لمجموعة لأثر على البيانات المالية  
  

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

الدولي رقم   المالية  التقارير  الدولي رقم    9تتضمن التعديالت على معيار  المحاسبة  من "   39ومعيار  عدداً  والقياس"  المالية: االعتراف  األدوات 
   سعر الفائدة.   ايير بإصالج مع اإلعفاءات، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة  

المغطى بالتحوط أو أداة التحوط.    المعيارية للبند التيقن بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية    م اإلصالح إلى حالة من عد تتأثر عالقة التحوط إذا أدى  
 .الفائدة حيث أنها ال تمتلك أية عالقات تحوط من معدل  لمجموعة لليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية  

 
 " جوهري: تعريف كلمة "8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1رقم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

ذفها أو  تقدم التعديالت تعريفاً جديداً لألهمية النسبية والتي تنص على أن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر ح 
نات المالية المعدة لألغراض العامة بناًء على تلك البيانات المالية، والتي لقرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبياتحريفها أو حجبها على ا 

  توفر معلومات مالية حول منشأة محددة".
علومات أخرى، في سياق  سوف تعتمد على طبيعة أو أهمية المعلومات، سواًء بشكل إفرادي أو مجتمعة مع م   "الجوهرية" توضح التعديالت أن  

  .البيانات المالية 
إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات المتخذة من قبل المستخدمين الرئيسيين. ليس لهذه  يعتبر ا  لخطأ في المعلومات جوهرياً 

 . لمجموعةاوال يتوقع أن يكون هناك أي أثر مستقبلي على   التعديالت أثر على البيانات المالية،
 

   2018آذار  29اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في 
فاهيمي هو ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معياراً، وال أي من المفاهيم الواردة فيه تلغي المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار الم

عدة معدي التقارير المالية على تطوير سياسات محاسبية متسقة في  سافي تطوير المعايير لم  (IASB)مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية  
إن ذلك سيؤثر على المنشآت التي طورت سياساتها   .حال عدم وجود معيار قابل للتطبيق، ولمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها

  المحاسبية اعتماداً على اإلطار المفاهيمي.
بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير االعتراف باألصول والخصوم كما يوضح بعض المفاهيم  دليتضمن اإلطار المفاهيمي المع

  .لمجموعةلليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية    .الهامة
  

 19 - كوفيد المتعلقة بجائحة   اإليجار: امتيازات 16التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
"تعديل على معيار التقارير المالية الدولي   19  –كوفيد    بـ  اإليجار المتعلقة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات  2020أيار    28في  
 ".اإليجارعقود  16رقم 

لى شأن المحاسبة عن التعديالت ع ب  16رير المالية الدولي رقم  تقدم هذه التعديالت إعفاء المستأجرين من تطبيق اإلرشاد الوارد في معيار التقا
إذا كانت    . 19  -كوفيد  كتأثير مباشر لجائحة    اإليجار الناتجة عن امتيازات  اإليجار  عقد   وكخيار عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم تقييم ما 

لمحاسبة عن الذي يأخذ هذا االختيار با. وبالتالي يقوم المستأجر اإليجارالمؤجر تمثل تعديل في عقد  من  19 –بكوفيد المتعلقة  اإليجارامتيازات 
بنفس طريقة المحاسبة عن التغيير وفقاً لمعيار التقارير المالية    19  –كوفيد  بالمتعلقة  اإليجار  نتيجة امتيازات    اإليجارأي تغيير في مدفوعات عقد  

 .اإليجار، إذا لم يمثل ذلك التغيير تعديالً في عقد 16الدولي رقم 
ي أثر على  ليس لهذا التعديل أ  .. يُسمح بالتطبيق المبكر2020حزيران    1نوية التي تبدأ في أو بعد  الفترات المالية الس  يطبق هذا التعديل على 

 . لمجموعةلالبيانات المالية 
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 يق لمعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبا 2.5
  

تطبيق   لمجموعة اعتزم  ت ،    لمجموعةلفيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ إصدار البيانات المالية  
  هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول.

  
  عقود التأمين   – 17معيار التقارير المالية الدولي رقم 

والذي يعتبر معياراً جديداً شامالً لعقود التأمين يغطي    2017في أيار  17س معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم مجل  أصدر 
لمالية الدولي محل معيار التقارير ا   17معيار التقارير المالية الدولي رقم  االعتراف والقياس، العرض واإلفصاح. عندما يصبح نافذاً للتطبيق، سيحل  

على كافة أنواع عقود التأمين (مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر  17ير المالية الدولي رقم  . يطبق معيار التقار2005الصادر بتاريخ    4رقم  
دوات المالية التي تحتوي وم بإصدار هذه العقود، كما يطبق أيضاً على بعض الضمانات واأل وإعادة التأمين) بغض النظر عن نوع المنشأة التي تق

  على ميزات مشاركة اختيارية. 
هو تقديم نموذج محاسبة لعقود التأمين أكثر   17يتضمن المعيار بعض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  

ى السياسات  ، والذي يستند بشكل كبير على الحفاظ عل 4المالية الدولي رقم  اً بالنسبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار التقارير فائدة واتساق 
ذات الصلة.  يقدم نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية  17المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 و النموذج العام، والمكمل بـ:  ه  17إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 (طريقة العموالت المتغيرة) تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة 
   .طريقة مبسطة (طريقة توزيع األقساط) بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد 

 
مع اإللزام بعرض أرقام المقارنة.   2023كانون الثاني   1ة التي تبدأ في أو بعد  نافذ التطبيق للفترات المالي   17لتقارير المالية الدولي رقم  إن معيار ا 

بنفس أو قبل تاريخ البدء بتطبيق معيار التقارير    15و   9يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين  
 . لمجموعةاللتطبيق على  . إن هذا المعيار غير قابل  17المالية الدولي رقم 

  
  أو غير متداولة كمتداولة  : تصنيف المطلوبات  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

لتحديد   1من معيار المحاسبة الدولي رقم    76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني  
  متداولة. توضح هذه التعديالت:طلوبات كمتداولة أو غير  المتطلبات من أجل تصنيف الم 

 المقصود بالحق في تأجيل التسوية 
  الفترة المالية ن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية أ 
 أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل 
  داة الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهاقابل للتحويل هي نفسها أ أنه فقط إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام ال 

 
  .  بأثر رجعي ويجب تطبيقها   2023كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  . لمجموعةلالية  من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على البيانات الم 
  

  3معيار التقارير المالية الدولي رقم   التعديالت على -إلطار المفاهيمي إلى ا اإلشارة 
إشارة إلى اإلطار    - االعمال"    "اندماج   3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  2020في أيار  

، باإلشارة إلى "اإلطار  1989إلشارة إلى "إطار إعداد وعرض البيانات المالية" الصادر في عام  ت إلى استبدال ا تهدف هذه التعديال المفاهيمي.  
  دون تغيير جوهري في متطلباته.  2018المفاهيمي للتقارير المالية" الصادر في آذار  

وتطبق بأثر مستقبلي. من غير المتوقع أن يكون   2022كانون الثاني    1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . لمجموعةلأثر جوهري على البيانات المالية    لهذه التعديالت 

  
 16معيار المحاسبة الدولي رقم  ت على تعديال –الممتلكات واآلالت والمعدات: العوائد ما قبل االستخدام 

أن  ائد ما قبل االستخدام"، والذي يحظر على المنشآت  العو   – لدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة ا 2020في أيار  
أية عائدات من بيع البنود التي تنتج خالل إيصال األصل إلى موقع التشغيل وجعله جاهزاً  تخصم من تكلفة أي من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  

  . وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود وتكاليف تجهيزها في بيان األرباح أو الخسائر. دارة اإل  تريدها للتشغيل بالطريقة التي 
  

، ويجب أن يطبق بأثر رجعي على بنود الممتلكات 2022كانون الثاني    1الية السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات الم 
يل  لتي أصبحت متاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية للمنشأة عندما تقوم بتطبيق هذا التعدواآلالت والمعدات ا 

  . لمجموعةاوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على  للمرة األولى. من غير المت 
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 (تتمة)  المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيقصادرة عن مجلس معايير لمعايير والتفسيرات الا 2.5
 

  37معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على    - تكاليف إتمام العقد  -العقود المثقلة بااللتزامات 
اليف التي يجب على المنشأة  لتحديد التك   37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2020في أيار  

  مثقالً بااللتزامات أو متكبداً خسائر.تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد 
اإلضافية وتوزيع    تطبق التعديالت "طريقة التكلفة ذات العالقة المباشرة". تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرةً بعقد تقديم سلع أو خدمات كالً من التكاليف 

باشرةً بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف  التكاليف العامة واإلدارية م  ترتبط ة مباشرةً بعمليات العقد. ال  التكاليف المرتبط 
  المقابل بموجب العقد. 

أن يكون لهذه التعديالت أثر  . من غير المتوقع 2022كانون الثاني  1إن هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  . لمجموعةاجوهري على  

  
المنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية للمرة    – "تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى"    1ر المالية الدولي رقم  معيار التقاري 

  األولى 
السنوية دورة   التقارير ال   2020- 2018كجزء من تحسيناته  على  على معايير  معيار مالية الدولية، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 

(أ)" 16"تبني معايير التقايير المالية الدولية للمرة األولى". يسمح هذا التعديل للمنشأة التابعة التي اختارت تطبيق الفقرة "د   1التقارير المالية الدولي رقم  
ض في القوائم المالية للمنشأة األم، بناًء على أن تقوم بقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبلغ المعرو   1من معيار التقارير المالية الدولي رقم  

ركة التي تختار تاريخ تحول المنشأة األم إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. يطبق هذا التعديل أيضاً على الشركات الحليفة والمشاريع المشت 
  .1(أ)" من معيار التقارير المالية الدولي رقم  16رة "د تطبيق الفق 
  ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022كانون الثاني    1تعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن هذا ال

  
  عتراف بالمطلوبات المالية  %" إللغاء اال 10رسوم "اختبار   - "  "األدوات المالية   9معيار التقارير المالية الدولي رقم  

على معيار مجلس معايير المحاسبة الدولية  على معايير التقارير المالية الدولية، أصدر    2020- 2018السنوية دورة    تحسيناته كجزء من   تعديالً 
شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف   . يوضح هذا التعديل الرسوم التي تُضمنُها المنشأة عندما تقيَم ما إذا كانت 9التقارير المالية الدولي رقم  

وط االلتزام المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم بشكل جوهري عن شر 
ة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو  المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض أحدهما بالنيابة عن اآلخر. تطبق المنشأ 

  تها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذا التعديل للمرة األولى.مبادل
  بالتطبيق المبكر. ، مع السماح  2022كانون الثاني    1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 . لمجموعةامن غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على  
 
  استخدام التقديرات   . 3

ة يتطـلب من إدارة   الـي اـنات الـم اـنات    المجموـعةإن إـعداد البـي الـية في البـي ام بتـقديرات واجتـهادات تؤثر في قيـمة الموجودات والمطلوـبات الـم القـي
إن عدم التأكد المرتبط بهذه الفرضـــيات والتقديرات قد ينتج عنه تعديالت جوهرية في   أن تطرأ المفصـــح عنها.  المالية وااللتزامات المحتمل

  المستقبلية.أرصدة الموجودات والمطلوبات في الفترات 
 

ــتقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ــية المتعلقة بالتقديرات المس ينتج عنها مخاطر هامة من   إن الفرضــيات الرئيس
  هي كما يلي:القادمة ات المالية خالل الفترة الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيان

  
  االستمرارية  مبدأ 3.1

ــتمر  لمجموعةابتقدير مدى قدرة   لمجموعةاقامت إدارة  ــاس مبدأ االســ ــتمرار في العمل على أســ ارية. وعلى الرغم من حالة عدم على االســ
الموارد  الديه لمجموعةا  متأكدة من أن   لمجموعةاتمر بها الجمهورية العربية الســورية وحالة عدم التيقن المســتقبلية فإن إدارة االســتقرار التي  
يســت على دراية بأية امور جوهرية على االســتمرار بالعمل في المدى المســتقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ل  االكافية لتســاعده

 على االستمرار كمنشأة مستمرة.  لمجموعةامن الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة 
  

ــنة المنتهة كما في بإعداد   لمجموعةا  ت قام ــتمرارية  2020كانون األول  31البيانات المالية للسـ ــتمرارية، والذي يفترض اسـ على مبدأ االسـ
  حقيق األصول وتسوية االلتزامات ضمن نطاق العمل الطبيعي.نشاطات العمل الحالية وت
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  كمستأجر  لمجموعة ا –مدة عقود اإليجار المتضمنة على خيارات التجديد واإلنهاء   تحديد 3.2

فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضــافة إلى أية  لمجموعةاحدد ت
ممارسة هذا الخيار، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول كان من المؤكد على نحو معقول أنه ستتم 

  أنه لن تتم ممارسة هذا الخيار.
  

بتقدير ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارســـة أو   لمجموعةاقوم  ت. عدة عقود إيجار تشـــمل خيارات التمديد واإلنهاء  لمجموعةالدى 
ــكل حافزاً  ت  لمجموعةاة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار. وبذلك فإن عدم ممارســـ  ــلة التي تشـ أخذ في عين االعتبار جميع العوامل ذات الصـ

تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف   ةموع لمجاعيد  تاقتصــادياً لممارســة التجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء،  
ــبيل المثال، بناء التي تقع  ــة خيار التجديد أو اإلنهاء (على سـ ــة أو عدم ممارسـ ــيطرتها من الممكن أن يؤثر على قدرتها على ممارسـ تحت سـ

 تحسينات جوهرية أو تخصيصات كبيرة لألصل المؤجر).
  

  لثابتةللموجودات ا اإلنتاجية   األعمار 3.3

ــتهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيهاتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لح ــاب االسـ  سـ
  استخدام األصل وطبيعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.
ارة  اإلد ك المسـتقبلي عندما تعتقدنتاجية للموجودات الثابتة. يتم تعديل مخصـص االسـتهالتقوم اإلدارة، على أسـاس سـنوي، بمراجعة األعمار اإل

 بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  3.4

ين مشاركين في السوق بتاريخ قياس األدوات  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة ب
  المالية.  

التداول النشط لبعض عن طريق األسعار المعلنة أو  بيان المركز المالي  في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ  
و  مختلفة  تقييم  عبر طرق  العادلة  القيمة  تقدير  يتم  المالية،  والمشتقات  الحصول على األدوات  يتم  التسعير حيث  نماذج  استخدام  تتضمن  التي 

  ك، فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذل
  

  قيمة التسهيالت االئتمانية مخصص تدني  3.5

إدارة   المباشرة من  التسهيالت االئتمانية  النقدية ار أاصد  المجموعةيتطلب تحديد مخصص تدني  التدفقات  لتقدير مبالغ  حكام واجتهادات هامة 
اف المبدئي بها، باإلضافة الى األخذ المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتر

 قعة.بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتو 
 

سورية المجموعة    ت قام مصرف  بتعليمات  ومقارنتها  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقاً  المالية  الموجودات  تدني  مخصص  قيمة  بحساب 
  المركزي. 
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 (تتمة)  مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية  3.5
  

المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر  ) (األدوات المالية):  9منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  االئتمانية المتوقعة 

  
عند تطبيق   البنكان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل  

 المعيار تتضمن ما يلي: 
  
 زيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية: م ال تقيي  

منذ  يتم تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية على أساس نسبي. يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية  
ية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء  بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نها  يقوم البنكتاريخ نشأتها، حيث  

  . البنكاألداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى 
 

يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناًء على 
  1زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فإنه يتم إعادة تصنيف األداة المالية من المرحلة    ة عوامل. إذا أشار أحد هذه العوامل الى وجودثالث

  : 2الى المرحلة 
 
ريخ تم تحديد حدود لقياس الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناًء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة مع تا - 1

  نشأتها.
 

لتقييم نتائج التغيير في مراحل التصنيف أو اجراء التعديالت بما يعكس وضع الزيادة الجوهرية    إضافة الى استخدام عوامل نوعية  - 2
  في المخاطر االئتمانية بشكل أفضل. 

 
المخاطر االئتمانية لألدوات   ) (األدوات المالية) افتراضاً بوجود زيادة جوهرية في9يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - 3

 يوم. 30عثرت واستحقت ألكثر من المالية التي ت
  

على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية. ان طريقة تحديد تعثر   3والمرحلة    2يعتمد التغيير بين المرحلة  
وجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للم  9  مرق  األدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدوالي 

  (األدوات المالية: االعتراف والقياس). 39الدولي رقم 
  

  

  :عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو 
ة وفقاً لمعلومات موثوقة عند وضـــاع الحالية باإلضـــافة لألحداث المســـتقبلية المتوقعيجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واأل

ــتقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة  ــائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة. إن قياس وتطبيق المعلومات المس القيام باجتهادات  البنكقياس الخس
  ة.جوهري

 

لمخصص تدني   2والمرحلة    1رحلة  واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في الم احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة  
التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر 

  االئتمانية المتعلقة بالمحفظة. 
 

  حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة. االقتصاد الكلي المستخدمة في يتم ربط كل سيناريو من حاالت 
 

المرجحة المخصومة   باستخدام السيناريوهات   2والمرحلة    1ان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمرحلة  
  الكلي لثالثة أعوام الحقة. والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد

  

الصعود  تغيرات  ....). ان  الفائدة  والتضخم وأسعار  المحلي اإلجمالي  الناتج  (مثل:  الكلي  االقتصاد  تنبؤات  السيناريو األساسي على   يعتمد 
اريوهات على تغيرات هبوط على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. تشمل هذه السينوالهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها  

  ضي لحاجة لذلك. إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقت
  

السيناريوهات المرجحة كل ثالثة يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية التاريخية واألوضاع الحالية. يتم تقييم  
  رضة للخسائر االئتمانية المتوقعة.أشهر. تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المع
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 (تتمة) استخدام التقديرات  . 3
 

 (تتمة)  مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية  3.5
  

المدخالت، اآلليات والفرضيات المستخدمة في حساب الخسائر  ) (األدوات المالية):  9منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  (تتمة)  االئتمانية المتوقعة

  

 ريف التعثر: عت 
ثر ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف التع

قابل للنق  . التعثرالبنكلدى  المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية   ض بانه  غير معرف من قبل المعيار، وهناك افتراض 
  يوم فأكثر. 90عن الدفع لمدة  التوقف

 

  :العمر المتوقع 
معرضة   البنك  يعتبرهاباألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي    البنكقوم  يعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة،  

المتوقع، وبما فيها خيارات الدفع المقدم، وخيارات التمديد. يتم قياس  لمخاطر التدني. يتم األخذ بعين االعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر  
لها تاريخ سداد محدد بناًء على الفترة المعرض بها  العمر ا لمخاطر    البنكلمتوقع لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد 

  االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها. 
 

 ة األخرى المخصصات والمطلوبات المحتمل  3.6

كون تفي بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن، بحكم طبيعتها، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملياتها. ونتيجة لذلك،  المجموعةعمل ت
  .المجموعةطرف في التقاضي والتحكيم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سياق األعمال االعتيادية  المجموعة

 المجموعةسجل تعتبر هذه التدفقات محتملة، تفع االقتصادية فيما يتعلق بقضية معينة، و وثوق لتدفق المنابقياس مالقيام  المجموعةعندما يمكن 
، ولكن ال يمكن إجراء تقدير موثوق له، يتم  أن احتمال تدفق المنافع االقتصادية بعيد، أو محتمالً  المجموعةعتبر تمخصصات للقضية. عندما 

  ارئة.اإلفصاح عن وجود التزامات ط
في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك   المجموعةأخذ تن والتقديرات المتضمنة لتحديد احتمال وقوع الخسائر وقيمتها، ونظراً لعدم التيق

تاج في  بتقديرات هامة ليصل الستن المجموعةقوم تالمشورة القانونية، والمرحلة التي وصلت إليها القضية واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. 
 هذا الخصوص.

 
  الموجودات الضريبية المؤجلة  3.7

الربح   منها عند تحقق  االستفادة  والمتوقع  للضريبة  الخاضعة  غير  المصاريف  أو  الخسائر  المؤجلة عن  الضريبية  بالموجودات  يتم االعتراف 
تقبلية الخاضعة للضريبة ومبالغ األرباح المس  الضريبي. يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة

 باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية. 
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 مركزي مصرف سورية النقد وأرصدة لدى  . 4
  

 2020 2019 
 سورية ليرة سورية  ليرة  
   

 10,766,176,797 18,397,306,108 نقد في الخزينة
  50,631,813  138,635,666  نقد في الفروع المغلقة (*) 

   ى مصرف سورية المركزي: ة لدأرصد
 68,242,617,037 139,012,351,184 حسابات جارية وتحت الطلب 

  4,360,000,000  8,792,000,000  ودائع ألجل
 13,214,443,057 26,119,740,852  (**) احتياطي نقدي إلزامي 

  18,449,968 -  حساب مجمد لدى مصرف سورية المركزي 
  ) 80,614,952( (147,978,881)  ة المتوقعة خصص الخسائر االئتمانيينزل: م

 192,312,054,929  96,571,703,720  
 
 

 134,741,513ليرة سورية ومبلغ    3,894,153  مبلغ   بلغ النقد الموجود في الفروع المغلقة (دوما، إدلب، القنيطرة، دير الزور والرقة)   *)( 
  46,737,660ليرة سورية ومبلغ    3,894,153مقابل  ،  2020  األول كانون    31ات السورية كما في  بالعمالت األجنبية مقومة باللير 

. علماً بأن عقود التأمين تشتمل فقط على تغطية النقد والموجودات  2019كانون األول    31بالعمالت األجنبية مقومة بالليرات السورية كما في  
اإلستثنائية كأعمال الشغب والتخريب، وعليه تم تكوين األخرى من الحريق والسرقة وال تشتمل على تعويض األضرار المتعلقة باألحداث  

اد البيانات المالية الموحدة ضمن بند المخصصات  مؤونات بنسب متفاوتة حسب األضرار المتوقعة والتي لم يتم حصرها حتى تاريخ إعد 
 .) 20المتنوعة (إيضاح رقم 

  
  

تاريخ  ب م.ن  / 7مجلس التقد والتسليف رقم  الصادر عن والقرار العربية السورية   للقوانين والتشريعات المصرفية المطبقة في الجمهورية وفقاً  (**)
على المصارف أن تحتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون فوائد    2020كانون الثاني  21

  اء ودائع اإلدخار السكني. % من متوسط الودائع تحت الطلب، ودائع التوفير والودائع ألجل باستئن 5بنسبة  
 . التشغيلية للبنك إن هذا االحتياطي الزامي وال يتم استعماله في األنشطة  

 
 

  إن توزيع إجمالي األرصدة لدى مصرف سورية المركزي حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
  

 2020 2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى   
  سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 85,835,510,062 173,924,092,036 - - 173,924,092,036 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة
 - - - - -  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة

 - - - - -  منخفض الجودة االئتمانية / عاملة

 85,835,510,062 173,924,092,036 - - 173,924,092,036 موعالمج
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 (تتمة)  وأرصدة لدى مصرف سورية المركزينقد  . 4
 

 إن الحركة الحاصلة على األرصدة لدى مصرف سورية المركزي خالل السنة كانت كما يلي: 
 

 2020 2019  
  ع المجمو  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

  100,806,476,490 85,835,510,062 - - 85,835,510,062    الثاني  كانون 1الرصيد في 
  ) 14,875,454,169( 46,734,927,352  - - 46,734,927,352 السنة التغير خالل 

  ) 95,512,259( 41,353,654,622 - -  41,353,654,622  فروقات أسعار صرف 

  85,835,510,062 173,924,092,036 - - 173,924,092,036  رصيد نهاية السنة 

 
  إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سورية المركزي  

 
  

 2020 2019  
  وع المجم المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 35,999,567 80,614,952 - - 80,614,952  كانون الثاني  1كما في 
 44,615,385 8,640,477 - - 8,640,477  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 

  -  58,723,452 - - 58,723,452  فروقات أسعار الصرف 
  80,614,952 147,978,881 - - 147,978,881  السنة  نهاية رصيد 

 
 
 أرصدة لدى المصارف  . 5
  

  المجموع  مصارف خارجية  مصارف محلية   2020كانون األول  31
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 297,568,136,961 295,643,181,025 1,924,955,936  (*)حسابات جارية وتحت الطلب 
 32,911,690,634 32,411,690,634 500,000,000  أشهر أو أقل  3خالل فترة  األصلي ا ودائع استحقاقه

 (32,259,858,041) (32,259,082,567) (775,474) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 298,219,969,554 295,795,789,092 2,424,180,462 المجموع 
  

 
  

 المجموع يةرجخامصارف  مصارف محلية 2019 كانون األول 31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 46,598,075,819 45,674,589,499 923,486,320  (*) حسابات جارية وتحت الطلب 
  18,166,502,722  18,166,502,722  -  أشهر أو أقل  3صلي خالل فترة ودائع استحقاقها األ

  ) 2,572,443,739(  ) 2,571,304,063(  ) 1,139,676(  المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

 922,346,644  61,269,788,158  62,192,134,802  
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 أرصدة لدى المصارف (تتمة)  . 5
 

  إن توزيع إجمالي األرصدة لدى المصارف حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
  

 2020 2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة  الثانية  المرحلة  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

 997,245,895 2,647,427,273 - - 2,647,427,273 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة

 1,610,684,065 6,965,934,571 - - 6,965,934,571  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة

 62,156,648,581 320,866,465,751 - 318,699,135,978 2,167,329,773  عاملة منخفض الجودة االئتمانية /

 64,764,578,541 330,479,827,595 - 318,699,135,978 11,780,691,617 المجموع

 

 كانت كما يلي: إن الحركة الحاصلة على األرصده لدى المصارف خالل السنة 
  

 2020 2019  
  المجموع   المجموع  الثالثة  المرحلة ةالثاني المرحلة المرحلة األولى  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

  22,419,882,492 64,764,578,541 - 61,486,260,302 3,278,318,239    2020الثاني  كانون  1الرصيد في 
  42,831,152,997 48,616,045,668  - 46,427,162,423 2,188,883,245  التغير خالل السنة 

  ) 486,456,948( 217,099,203,386 - 210,785,713,253  6,313,490,133  فروقات أسعار صرف 

  64,764,578,541 330,479,827,595 - 318,699,135,978 11,780,691,617  رصيد نهاية السنة
 

 
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى المصارف إن الحركة الحاصلة على مخصص  

 
 2020 2019    

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

 7,425,214 2,572,443,739 - 2,568,653,700 3,790,039 كانون الثاني  1كما في 
 2,565,018,525 23,618,536,459 - 23,619,448,143 (911,684)  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

 -  6,068,877,843 - 6,068,877,843  -  فروقات أسعار الصرف 

 2,572,443,739 32,259,858,041 - 32,256,979,686  2,878,355  رصيد نهاية السنة 

 
 

  يتضمن رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب ما يلي: 

، مقابل 2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في    297,568,136,961لغ  التي ال تتقاضى فوائد مب  بلغت األرصدة لدى المصارف - 
 .2019كانون األول  31ليرة سورية كما في  46,598,075,819

 رة لي  2,017,067، مقابل  2020  كانون األول  31  أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات تجارية (تأمينات نقدية) كما في ال يوجد أية   - 
 . 2019كانون األول   31سورية كما في 

  

مقابل   2020  كانون األول  31كما في    ليرة سورية 318,699,135,978 للبنانية مبلغ وقدرهالجمهورية ابلغت األرصدة في مصارف    (*) 
ئتمانية المتوقعة  وقام البنك باحتساب مخصصات الخسائر اال  2019كانون األول    31كما في    ليرة سورية  61,486,260,304  مبلغ وقدره

دة لدى المصارف اللبنانية بحسب توجيهات مصرف سورية المركزي المتعلقة باحتساب الخسائر اإلتمانية المتوقعة حيث المشكلة لقاء األرص
 2,568,654,243  بل مبلغ وقدرهمقا   2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في  32,256,979,679 بلغت هذه المخصصات مبلغ  

 . 2019كانون األول  31كما في  يةليرة سور
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 أرصدة لدى المصارف (تتمة)  . 5
 

يورو وبلغت قيمتها المعادلة بالليرات السورية مبلغ   300,000بتسديد كفالة خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة    2014قام البنك خالل عام   - 
  2019كانون األول    31ليرة سورية كما في    146,589,000، مقابل مبلغ  2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في    459,885,000

 نونية.وقد تم تكوين مؤونة لتغطية كامل المبلغ المدفوع بالعملة األجنبية لحين االنتهاء من اإلجراءات القا
المعادلة    يورو وبلغت قيمتها  300,000بتسديد كفالة خارجية أخرى بالعمالت األجنبية بقيمة    2019قام البنك خالل الربع الثاني من عام   - 

ليرة سورية كما في    146,589,000، مقابل مبلغ  2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في    459,885,000السورية مبلغ    بالليرات 
 وقد تم تكوين مؤونة لتغطية كامل المبلغ المدفوع بالعملة األجنبية لحين االنتهاء من اإلجراءات القانونية.  2019ول كانون األ 31

 
  خارجية المدفوعة:لكفاالت الإن محفظة ا

  

  2020 2019 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

 293,178,000  919,770,000 قيمة الكفالة مقومة بالليرة السورية 
) 293,178,000( (919,770,000)   مخصص محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعة  

  - - 
  

  :حركة مخصص محفظة الكفاالت الخارجية المدفوعةإن 
  

  2020 2019 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

 149,472,000 293,178,000 رصيد بداية السنة 
 149,472,000 -  المكون خالل السنة 

 (5,766,000)  626,592,000  فروقات أسعار الصرف 

 293,178,000  919,770,000  رصيد نهاية السنة

 
  
  إيداعات لدى المصارف  . 6
  

 المجموع  ارف خارجية صم مصارف محلية  2020كانون األول  31
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 33,643,763,240 27,632,496,648 6,011,266,592 أشهر  3ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من 
 (5,416,650,598) (5,409,403,324) (7,247,274)  ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 6,004,019,318 22,223,093,324 28,227,112,642 

 
  

 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 2019 كانون األول 31
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
       

 42,229,895,768 41,556,892,493 673,003,275 أشهر  3ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من 
  ) 2,583,877,900(  ) 2,583,720,961(  ) 156,939(  المتوقعة  االئتمانيةينزل: مخصص الخسائر 

 672,846,336 38,973,171,532  39,646,017,868  
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  (تتمة)  ف إيداعات لدى المصار . 6
 

  إن توزيع إجمالي اإليداعات لدى المصارف حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
  

 2020 2019  
  المجموع  المجموع  ثة الثال المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
         

 673,003,275 6,011,266,592 - - 6,011,266,592 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 
 697,380,000 - - - -  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 

 40,859,512,493 27,632,496,648 - 27,632,496,648 -  منخفض الجودة االئتمانية / عاملة 

 42,229,895,768 33,643,763,240 - 27,632,496,648 6,011,266,592 المجموع 
 
 

 
 إن الحركة الحاصلة على أرصدة اإليداعات لدى المصارف خالل السنة كانت كما يلي: 

  

 2020 2019  
  المجموع   ع المجمو الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة   ليرة سورية   ليرة سورية  

      
  70,748,487,856 42,229,895,768 - 40,859,512,493 1,370,383,275    الثاني كانون 1الرصيد في 

  (28,128,688,525) (26,626,456,773)  - (31,267,340,090) 4,640,883,317 التغير خالل السنة 
  ) 389,903,563( 18,040,324,245 - 18,040,324,245  -  رف أسعار صفروقات 

  42,229,895,768 33,643,763,240 - 27,632,496,648 6,011,266,592  رصيد نهاية السنة 
 

 
 ت لدى المصارف إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليداعا

  
 2020 2019  

  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة نية ثاال المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 540,878,214 2,583,877,900 - 2,583,562,227 315,673 كانون الثاني  1كما في 
الخسائر   (استرداد) مصروف صافي

  االئتمانية المتوقعة للسنة 
6,931,601  (941,538,922)  -  (934,607,321)  2,041,169,165  

 1,830,521 3,767,380,019 - 3,767,380,019 -  فروقات أسعار صرف 

 2,583,877,900 5,416,650,598 - 5,409,403,324 7,247,274   رصيد نهاية السنة
 
 

  . 2020 كانون األول 31ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في 
 

مقابل   2020  كانون األول  31كما في    ليرة سورية 27,632,496,648 بنانية مبلغ وقدرهللجمهورية الابلغت اإليداعات في مصارف    (*)
وقام البنك باحتساب مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة    2019كانون األول    31ليرة سورية كما في    40,859,512,493مبلغ وقدره  

زي المتعلقة باحتساب الخسائر اإلتمانية المتوقعة  توجيهات مصرف سورية المرك  دى المصارف اللبنانية بحسب المشكلة لقاء اإليداعات ل
كانون   31ليرة سورية كما في    2,583,562,183مقابل مبلغ وقدره    ليرة سورية  5,409,403,324حيث بلغت هذه المخصصات مبلغ  

  .2019األول 
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 (بالصافي)تسهيالت ائتمانية مباشرة  . 7
  

 2020 2019   
 ليرة سورية  ة ليرة سوري 

   الشركات الكبرى 
 7,837,515,936 15,365,232,313 حسابات جارية مدينة 

 80,072,266,241 72,813,753,137 قروض وسلف 
 ً  ) 878,649,795( ) 71,474,052(  فوائد مقبوضة مقدما

  88,107,511,398 87,031,132,382  
   الصغيرة والمتوسطة الشركات 

 49,548,900 16,884 حسابات جارية مدينة 
 15,789,924,449 17,674,135,622  قروض وسلف 

 ً  ) 162,136,419( ) 46,997,547( فوائد مقبوضة مقدما
 17,627,154,959  15,677,336,930  

    األفراد 
 1,172,929,710 3,788,938,988 حسابات جارية مدينة 

 2,133,813,603 2,743,085,126 قروض وسلف 
  102,054,025 282,395,544  بطاقات االئتمان

 6,814,419,658 3,408,797,338 
     

     القروض العقارية 
 8,237,712,164 12,912,310,306  قروض 

     
  114,354,978,814  125,461,396,321 المجموع 

 ) 6,965,977,096( ) 10,654,211,041(   تدني لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة ينزل: مخصص 
 ) 8,749,662,281( ) 17,754,267,990(  (محفوظة) ينزل: فوائد معلقة 

 98,639,339,437 97,052,917,290 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 
% من إجمالي رصيد 21.81ليرة سورية أي ما نسبته    27,357,116,270بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة (غير المنتجة)  

% من إجمالي  15.08ليرة سورية اي ما نسبته  17,248,245,537 مقابل    2020كانون األول    31اشرة كما في  التسهيالت االئتمانية المب
 .2019كانون األول  31ئتمانية المباشرة كما في رصيد التسهيالت اال

 

% من رصيد  8.92ي ما نسبته  ليرة سورية أ  9,602,848,280بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة  
ليرة سورية أي ما    8,498,583,256مقابل    2020كانون األول    31كما في  التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في  

  .2019كانون األول  31% كما في 8.05نسبته 
 

  السنة ة خالل يوضح الجدول التالي التغير في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشر
 

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

 114,354,978,814 17,248,245,537 14,899,629,336 82,207,103,941  2020  الثاني كانون 1الرصيد في 
 1,243,301,454 45,898,381 )3,439,160,066( 4,636,563,139  التغير خالل السنة 

 - (1,235,540,490) (6,152,696,850) 7,388,237,340 1محول إلى المرحلة 
 - (670,534,255) 19,500,458,837 (18,829,924,582) 2محول إلى المرحلة 
 - 1,909,060,403 (501,298,148) (1,407,762,255) 3محول إلى المرحلة 

  9,863,116,053 10,059,986,694 12,554,840  ) 209,425,481(  صرف فروقات أسعار 

 125,461,396,321 27,357,116,270 24,319,487,949 73,784,792,102  السنة رصيد نهاية 
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 (تتمة)  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) . 7
  

 2019 
  المجموع  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة  المرحلة األولى   
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ية ليرة سور 
     

 89,005,359,105 15,674,029,764 20,069,910,629 53,261,418,712   2019  الثاني كانون 1الرصيد في 
  25,361,167,756 (419,009,656) (779,190,499) 26,559,367,911  التغير خالل السنة 

 - (645,459,104) (8,955,750,347) 9,601,209,451 1محول إلى المرحلة 
 - (804,834,898) 5,857,687,060 (5,052,852,162) 2محول إلى المرحلة 
 - 3,455,043,574 (1,293,015,555) (2,162,028,019) 3محول إلى المرحلة 

  (11,548,047) (11,524,143)  (11,952)  (11,952)  فروقات أسعار صرف 

 114,354,978,814 17,248,245,537 14,899,629,336 82,207,103,941  رصيد نهاية السنة 

  
 المتوقعة  االئتمانية مخصص تدني الخسائر 

 

  :المتوقعة االئتمانيةفيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر 
 

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

     
 6,965,977,096 4,664,884,007 1,128,636,548 1,172,456,541  2020كانون الثاني   1الرصيد في 

 1,089,265,962 (203,154,770) 508,001,326 784,419,406  صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة 
 - (168,797,913) (381,254,135) 550,052,048 1محول إلى المرحلة 
 - (98,153,456) 407,074,230 (308,920,774) 2محول إلى المرحلة 
 - 84,979,912 (61,970,918) (23,008,994) 3محول إلى المرحلة 

 2,598,967,983 2,598,967,983 -  -  فروقات أسعار صرف (*)

 10,654,211,041  6,878,725,763 1,600,487,051 2,174,998,227  السنة رصيد نهاية 

 
 
  

 2019   
  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى   

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
     

 5,418,757,973 4,350,172,043 714,091,612 354,494,318   2019كانون الثاني   1الرصيد في 
 1,548,854,486 393,151,824 540,407,746 615,294,916  صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة 

 - ) 35,066,665( ) 214,041,400( 249,108,065 1محول إلى المرحلة 
 - ) 203,021,389( 240,132,476 ) 37,111,087( 2محول إلى المرحلة 

 - 161,283,557 ) 151,953,886( )9,329,671( 3المرحلة محول إلى 
 )1,635,363( )1,635,363( -  -  فروقات أسعار صرف (*)

 6,965,977,096 4,664,884,007 1,128,636,548 1,172,456,541  رصيد نهاية السنة 

 
 التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية. تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل   (*)
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 (تتمة)  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) . 7
 

 الشركات الكبرى 
 

 يف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:ممنوحة للشركات حسب فئات التصنإن تفاصيل إجمالي التسهيالت ال 
 

 2020   2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
      

 49,241,865,554 24,560,987,540 - 6,162,023,393 18,398,964,147 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 
 22,195,999,423 2,890,985,249 - - 2,890,985,249  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 

 3,016,685,543 40,180,184,986 - 14,541,896,405 25,638,288,581  منخفض الجودة االئتمانية / عاملة 
 12,576,581,862 20,475,353,623 20,475,353,623 - -  متعثر/ غير عاملة 

 87,031,132,382 88,107,511,398 20,475,353,623 20,703,919,798 46,928,237,977  المجموع 

 
  :يوضح الجدول التالي التغير في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشركات الكبرى خالل السنة

  
 2020   2019   

  المجموع   المجموع  الثالثة   المرحلة  المرحلة الثانية  لى المرحلة األو   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 67,686,212,567 87,031,132,382 12,576,581,861 12,255,985,445 62,198,565,076    الثاني   كانون   1الرصيد في  
 19,356,068,840 (6,861,007,633) 266,753,766 (2,522,503,274) (4,605,258,125)  التغيرخالل السنة 

 -  - (706,747,187) (4,880,335,659) 5,587,082,846 1المرحلة  محول إلى  
 -  - (543,983,271) 15,850,773,286 (15,306,790,015) 2محول إلى المرحلة  
 -  - 735,643,309 - (735,643,309) 3محول إلى المرحلة  

 ) 11,149,025(   7,937,386,649 8,147,105,145 -  ) 209,718,496(   ر صرف فروقات أسعا 

 87,031,132,382 88,107,511,398 20,475,353,623 20,703,919,798 46,928,237,977  رصيد نهاية السنة 

 
  :للشركات الكبرىفيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة 

 

 2020   2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة   المرحلة  الثانية   المرحلة  األولى المرحلة    
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 3,752,327,822 4,869,151,189 3,186,680,222 825,240,722 857,230,245  كانون الثاني    1الرصيد في  

 -  -  (163,126,792) (238,089,698) 401,216,490 1لى المرحلة  ل إ محو 
 -  - (85,628,455) 332,897,268 (247,268,813) 2محول إلى المرحلة  
 -  - 13,664,480 - (13,664,480) 3محول إلى المرحلة  

 1,118,458,730  119,842,860  (402,705,873)   110,081,005  412,467,728   صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة 
 ) 1,635,363(  1,854,347,963 1,854,347,963 -  -  فروقات أسعار صرف (*) 

 4,869,151,189 6,843,342,012 4,403,231,545 1,030,129,297 1,409,981,170  رصيد نهاية السنة 

 
  بالعملة األجنبية. الممنوحة  تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت   (*)
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 (تتمة)  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) . 7
  

 الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

     إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:  
 

 2020   2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة ثانية لا  المرحلة المرحلة األولى   
  سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
  - - - - - مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 

 8,182,582,315 6,460,587,005 - - 6,460,587,005 متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 
 5,992,405,270 9,244,595,824 - 2,640,996,608 6,603,599,216  ة منخفض الجودة االئتمانية / عامل

 1,502,349,345 1,921,972,130 1,921,972,130 - -  متعثر/ غير عاملة 
 15,677,336,930 17,627,154,959 1,921,972,130 2,640,996,608 13,064,186,221  المجموع 

  
  :سطة خالل السنةئتمانية المباشرة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتو يوضح الجدول التالي التغير في أرصدة التسهيالت اال

  
 2020 2019 

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

 12,123,706,841 15,677,336,930 1,502,349,345 1,900,017,003 12,274,970,582    الثاني   كانون   1الرصيد في  
  3,553,630,089   1,949,818,029  (460,688,306)  (1,201,764,801)  3,612,271,136   التغيرخالل السنة 

 -  - (11,476,667) (765,692,873) 777,169,540 1محول إلى المرحلة  
 -  - (85,390,674) 3,074,647,185 (2,989,256,511)  2محول إلى المرحلة  
 -   - 977,178,432 (366,209,906) (610,968,526) 3محول إلى المرحلة  

 -   - - -  -  فروقات أسعار صرف 

 15,677,336,930 17,627,154,959 1,921,972,130 2,640,996,608 13,064,186,221  السنة رصيد نهاية  

 
  :للشركات الصغيرة والمتوسطةالمتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة فيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر االئتمانية 

 

 2020 2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة   المرحلة  الثانية   المرحلة  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 464,547,250 782,118,390 372,206,288 213,646,687 196,265,415  كانون الثاني    1الرصيد في  
  -  -   (1,136,798) (78,672,381) 79,809,179 1محول إلى المرحلة  
 -  - (8,231,403) 63,670,430 (55,439,027) 2محول إلى المرحلة  
 -  - 55,730,731 (47,861,676) (7,869,055) 3محول إلى المرحلة  

  317,571,140   732,723,365   225,493,079   306,278,712   200,951,574   نة صافي الخسائر اإلئتمانية للس 
  -  -  -  -   -   فروقات أسعار صرف (*) 

 782,118,390 1,514,841,755 644,061,897 457,061,772 413,718,086  رصيد نهاية السنة 

  
  التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية. ابل تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مق  (*)
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 (تتمة)  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) . 7
  

 األفراد
 

 إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة لألفراد حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:
 

 2020  2019  
  المجموع  مجموع لا الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 549,832,788 1,148,695,607 - 778,152 1,147,917,455 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 

 77,163,861 81,246,040 - 1,264,924 79,981,116  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 
 720,027,316 1,164,530,037 - 86,430,161 1,078,099,876  ة ئتمانية / عاملمنخفض الجودة اال
 2,061,773,373 4,419,947,974 4,419,947,974 - -  متعثر/ غير عاملة

 3,408,797,338 6,814,419,658 4,419,947,974 88,473,237 2,305,998,447  المجموع 
  

  :فراد خالل السنةاالئتمانية المباشرة الممنوحة لأل التالي التغير في أرصدة التسهيالت يوضح الجدول 
  

 2020  2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 2,355,260,901 3,408,797,338 2,061,773,373 46,391,748 1,300,632,217    الثاني  كانون  1الرصيد في 
  1,053,935,459  1,479,892,917 405,131,731 4,312,550 1,070,448,636  التغير خالل السنة 

 - - (1,845,578) (22,931,364) 24,776,942 1محول إلى المرحلة 
 - - (4,098,627) 65,718,185 (61,619,558) 2محول إلى المرحلة 
 - - 46,105,525 (17,572,720) (28,532,805) 3محول إلى المرحلة 

 ) 399,022(  1,925,729,403 1,912,881,550 12,554,838 293,015 فروقات أسعار صرف 

 3,408,797,338 6,814,419,658 4,419,947,974 88,473,237 2,305,998,447  رصيد نهاية السنة
  
 

  :دمتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لألفرافيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر االئتمانية ال
 

 2020   2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة   المرحلة  الثانية   المرحلة  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 1,025,893,976 1,015,784,784 950,793,340 8,997,070 55,994,374  كانون الثاني    1الرصيد في 

 -  -  (648,567) (5,112,521) 5,761,088 1محول إلى المرحلة 
 -  - (1,223,991) 3,355,128 (2,131,137) 2محول إلى المرحلة 
 -  - 3,448,843 (2,361,502) (1,087,341) 3محول إلى المرحلة 

 (10,109,192)  (66,005,888)  (59,921,677)   7,799,344  (13,883,555)   صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة 
 -  744,620,020 744,620,020 -  -  فروقات أسعار صرف (*) 

 1,015,784,784 1,694,398,916 1,637,067,968 12,677,519 44,653,429  رصيد نهاية السنة

  
  تسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية. تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل ال  (*)
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 (تتمة)  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) . 7
 
 قروض العقارية ال
 

       إن تفاصيل إجمالي التسهيالت الممنوحة للقروض العقارية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:  
 2020  2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  ةرحلالم الثانية المرحلة المرحلة األولى  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
  1,268,795,055 2,710,802,525 - - 2,710,802,525 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 

 4,886,541,269 282,885,187 - - 282,885,187 متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 
 974,834,883 9,378,780,051 - 886,098,306 8,492,681,745  ئتمانية / عاملة جودة االمنخفض ال

 1,107,540,957 539,842,543 539,842,543 - -  عاملةمتعثر/ غير 
 8,237,712,164 12,912,310,306 539,842,543 886,098,306 11,486,369,457  المجموع 

  
  :وض العقارية خالل السنةهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للقريوضح الجدول التالي التغير في أرصدة التس

 2020  2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 6,840,178,796 8,237,712,164 1,107,540,957 697,235,141 6,432,936,066    الثاني  كانون  1الرصيد في 
 1,397,533,368  4,674,598,142  (165,298,810)  280,795,460  4,559,101,492   التغير خالل السنة 

 - - (515,471,058) (483,736,954) 999,208,012 1محول إلى المرحلة 
 - - (37,061,683) 509,320,181 (472,258,498) 2محول إلى المرحلة 
 - - 150,133,137 (117,515,522) (32,617,615) 3محول إلى المرحلة 

 -  - - - - فروقات أسعار صرف 

 8,237,712,164 12,912,310,306 539,842,543 886,098,306 11,486,369,457  رصيد نهاية السنة

 
  :العقاريةالئتمانية المباشرة الممنوحة للقروض فيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت ا

 2020   2019 
  المجموع   المجموع  الثالثة   المرحلة  الثانية   المرحلة  المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 175,988,925 298,922,733 155,204,157 80,752,069 62,966,507  كانون الثاني    1الرصيد في  
 -  -  (3,885,756) (59,379,535) 63,265,291 1المرحلة  محول إلى  

 -  - (3,069,607) 7,151,404 (4,081,797) 2محول إلى المرحلة  
 -  - 12,135,858 (11,747,740) (388,118) 3محول إلى المرحلة  

  122,933,808  302,705,625  33,979,701  83,842,265   184,883,659   صافي الخسائر اإلئتمانية للسنة 

 298,922,733 601,628,358 194,364,353 100,618,463 306,645,542  رصيد نهاية السنة 

  
  تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية.   (*)

  
  الفوائد المعلقة 

  

  :ائد المعلقةعلى الفو الحركة  فيما يلي 
 

 2020 2019  
 ليرة سورية  ليرة سورية  

   
18,749,662,28   الرصيد في بداية السنة   7,593,796,190 

 2,572,036,412 3,939,396,760 الفوائد المعلقة خالل السنة 
 (1,137,447,864) (1,641,475,751) ينزل: الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات خالل السنة 

 (269,428,330) (360,808,870)  زل الفوائد المعلقة التي تم شطبها خالل السنة ن ي 
 (9,294,127) 7,067,493,570  أثر تغير سعر الصرف 

 17,754,267,990 8,749,662,281 
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  الخسائر  وأاألرباح   بيان  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل . 8
  

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
  

 2020 2019 
 ليرة سورية رة سورية يل 
   

 712,053,049  612,304,527  (*)مدرجة في السوق المحلية أسهم 
 612,304,527  712,053,049 

  
من    %0.0035بنسبة  سورية    –األرباح والخسائر، استثمارات في بنك عودة    بيان تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل    (*)

البنك مال  أ  رأس  شكل  بنسبة  ،  سهمعلى  والمهجر  سورية  بنك  في  أسهم  شكل  على  البنك  %0.9819استثمارات  مال  رأس    من 
  .الماليةاستثمارات على شكل أسهم للشركة التابعة في شركات محلية مدرجة في سوق دمشق لألوراق و 

 
 الدخل الشامل اآلخر بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  . 9
  

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
  

  2020  2019  
  ليرة سورية  ليرة سورية   
     

 853,136,243 1,175,858,631  موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية 
  1,175,858,631  853,136,243  

  
من   % 0.26وفي بنك قطر الوطني سورية بنسبة    من رأس مال البنك   4.23%فرنسبنك بنسبة    بنك في    ات الملكية استثمار تضمنت أدوات حقوق  

 بالقيمة العادلة حسب نشرة أسعار األسهم في سوق دمشق لألوراق المالية.   ات اإلستثمار هذه  حيث تم تقييم    بنك مال ال   رأس 
  

  ة التكلفة المطفأبموجودات مالية  .10
  

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
  

 2020 2019 
 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

    موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 
 -  3,982,820,567   (*)   زينةأذونات خ

 1,986,672,937 4,877,518,209  (*) شهادات إيداع 
 1,115,521,343 3,325,406,952 سندات حكومية أجنبية

 ) 54,656,797( (3,325,406,952)  الخسائر االئتمانية متوقعة  : مخصص ينزل 

 8,860,338,776 3,047,537,483 
     

     تحليل السندات 
  3,102,194,280  12,185,745,728 ذات عائد ثابت 

 ) 54,656,797( ) 3,325,406,952( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  8,860,338,776 3,047,537,483 
  

  



  عامة  سورية شركة مساهمة مغفلة -بيمو السعودي الفرنسي بنك 
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 2020 كانون األول 31
 

  
45 

  (تتمة)  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة .10
 

  تالي: جدول الحسب ال سنوي وسطي إن الموجودات بالتكلفة المطفأة هي عبارة عن استثمارات في سندات دين بمعدل عائد
 

  معدل الفائدة    جهة اإلصدار 
 الفعلي 

تاريخ    
 االستحقاق 

  2020   2019 

 ليرة سورية    ليرة سورية        
 -  3,982,820,567  2022  % 6.9  دول 
 1,986,672,937  4,877,518,209  2021  %   6.5   بنوك
 1,115,521,343  3,325,406,952  2020  % 7.7  دول 

  
 2020 كانون األول 31غير متوفر لها أسعار سوقية كما في الة وجودات المالييمثل رصيد الم  (*)

  

  حسب المواصفات التالية:  2020شباط  6بتاريخ  ليرة سورية   3,968,892,778أذونات خزينة تم شراؤها بقيمة اسمية مخصومة تبلغ  - 
  نوع السند : أذونات خزينة 

  رية ليرة سو  4,000,000,000القيمة األسمية للسندات: 
  % 0.4معدل الخصم : 
   %6.7معدل الفائدة : 

 2022شباط  6تاريخ االستحقاق : 
  

حسب المواصفات   2020تشرين الثاني    16بتاريخ    ليرة سورية  4,837,945,205شهادات إيداع تم شراؤها بقيمة اسمية مخصومة تبلغ   - 
  التالية: 

  نوع السند : شهادات إيداع
  ليرة سورية  5,000,000,000القيمة األسمية للسندات: 

  % 6.5معدل الخصم : 
 %  0معدل الفائدة : 

  2021أيار  17تاريخ االستحقاق : 
 

 إن تفاصيل موجودات مالية بالتكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي: 
  

 2020 2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

 1,986,672,937  8,860,338,776 - - 8,860,338,776 االئتمانية / عاملة مرتفع الجودة 
 - - - - -  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 

 1,115,521,343  - - - -  منخفض الجودة االئتمانية / عاملة 
 - 3,325,406,952 3,325,406,952 - -  متعثر/ غير عاملة 

 3,102,194,280  12,185,745,728 3,325,406,952 - 8,860,338,776 المجموع 

  
 : إن الحركة الحاصلة على أرصدة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 
  2020  2019  
  المجموع   المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   
  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ة ليرة سوري   

 5,011,253,614 3,102,194,280 - 1,115,521,343 1,986,672,937  2020كانون الثاني  1كما في 
)1,115,521,343( -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة   1,115,521,343 - - 

5,506,912,50 38,839,669 - 6,873,665,839  التغير خالل السنة  8 (1,909,059,334) 
  -  2,171,045,940 2,171,045,940 -  -  فروقات أسعار الصرف 

 3,102,194,280 12,185,745,728 3,325,406,952 - 8,860,338,776  إجمالي الرصيد في نهاية السنة 
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  (تتمة)  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة .10
 

 : السنةالمطفأة خالل  ةقعة على الموجودات المالية بالتكلففيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتو 
  

 2020   2019  
  المجموع   المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
      

 40,782,263 54,656,797 - 54,656,797 -  كانون الثاني  1كما في 
الخسائر  صافي مصروف 

 13,874,534 1,775,991,105 1,775,991,105 - -  اإلئتمانية المتوقعة السنة 
) 54,656,797( - 3محول إلى المرحلة  -   54,656,797 - - 

 - 1,494,759,050 1,494,759,050 - -  فروقات أسعار صرف 

 54,656,797 3,325,406,952 3,325,406,952 - -  السنة رصيد نهاية 
  

 شركات حليفة استثمارات في  .11
  

 تمتلك المجموعة االستثمارات التالية في شركات حليفة: 
  

  بلد التأسيس  اسم الشركة الحليفة 

  صافي القيمة   نسبة الملكية 
2020  2019  2020  2019  

  ليرة سورية   ليرة سورية     
الشركة المتحدة للتأمين 
  620,383,229 1,326,140,986 % 23.00 % 23.08  سورية   المساهمة المغفلة العامة

 

أصبح لبنك بيمو السعودي الفرنسي تمثيل بمجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المغفلة العامة وبالتالي  2019خالل الربع الثاني من عام 
عن إعادة   ارات في شركات حليفة. نتج تمت إعادة تصنيف األسهم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر إلى استثم 

ليرة    299,118,633التصنيف بعد إقفال رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر ربح بقيمة  
 كانت كما يلي: السنةإن الحركة على االستثمارات في الشركات الحليفة خالل    .سورية 

  

 

للتأمين المساهمة   أنواع التأمين القصيرة والطويلة األجل والتي تغطي أخطار  فلة  المغيتركز نشاط الشركة المتحدة  الرئيسي تقديم كافة  العامة 
  الحياة، الحريق، الحوادث، األخطار البحرية وأية أخطار أخرى. 

  

 فيما يلي حصة البنك في موجودات ومطلوبات وإيرادات ونتائج الشركة الحليفة: 
  

  2020  2019  
  سورية ليرة    ليرة سورية   

     في صافي موجودات الشركات الحليفة: لبنك حصة ا
 1,222,273,714 1,984,305,493  مجموع الموجودات 
 (601,890,485) ) 731,777,949(   مجموع المطلوبات 

  620,383,229  1,252,527,544  صافي الموجودات 
     

    حصة البنك في إيرادات ونتائج الشركات الحليفة: 
  67,192,210  693,290,672  الربح

  2020 2019  
  ليرة سورية  سورية  رة لي 
     

  - 620,383,229 بداية السنةالرصيد في 
من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  قيمة األسهم المعاد تصنيفها 

 272,140,752  - بيان الدخل الشامل 
  118,514,976 5,208,323  قيمة األسهم المشتراة خالل السنة 

  67,192,210 693,290,672  الشركة الحليفة   ربح   حصة البنك من 
  169,024,901  -  في الشركات الحليفة   غير محققة حصة البنك من فروقات القطع  

  ) 6,489,610( 7,258,762  حصة البنك من الدخل الشامل اآلخر للشركات الحليفة 

  620,383,229 1,326,140,986  الرصيد في نهاية السنة
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  المجموع  تحسينات على المأجور  أجهزة حاسب  وسائل النقل   ثمعدات وأجهزة وأثا  مباني     2020
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

              التكلفة 
 14,383,272,536 983,538,735 1,016,707,276 225,865,427 2,891,328,562  9,265,832,536  2020كانون الثاني   1كما في 

  624,439,399  29,975,782    192,830,280    4,100,000   186,720,712  210,812,625   اإلضافات
  ) 5,775,721(  -  -   -   ) 5,775,721( -  االستبعادات 
 1,004,987,718 41,863,049  241,895,820  -  299,310,965 421,917,884   التحويالت 

  16,006,923,932  1,055,377,566  1,451,433,376  229,965,427  3,371,584,518  9,898,563,045  2020نون األول  كا   31كما في  
         
              ستهالك الا

  ) 3,608,547,687(  ) 788,096,950(  ) 605,223,872(  ) 139,050,358(  ) 901,386,192(  ) 1,174,790,315(  2020كانون الثاني   1كما في 
  ) 815,610,234(  (92,694,091)   (126,470,302)  (46,501,927)   (263,120,123)   ) 286,823,791(  اإلضافات

 5,775,721 - - - 5,775,721 -  االستبعادات 
  (4,418,382,200)  (880,791,041)  (731,694,174)  (185,552,285)  ) 1,158,730,594(  ) 1,461,614,106(  2020كانون األول   31كما في 

              

  11,588,541,732  174,586,525  719,739,202  44,413,142  2,212,853,924  8,436,948,939  2020األول  كانون 31كما في  ة الدفتريةصافي القيم

              
              دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

  479,269,424   24,357,996  5,265,943 - 47,019,626 402,625,859  2020كانون الثاني   1كما في 
  2,952,190,737   17,634,400   665,284,853  -  354,048,681  1,915,222,803  افاتض اإل

  (1,004,987,718)  (41,863,049) (241,895,820) - (299,310,965) (421,917,884)  التحويالت 
  (10,310,353)   - - - - ) 10,310,353(  إعادة تصنيف 

  2,416,162,090  129,347 428,654,976 - 101,757,342 1,885,620,425  2020كانون األول    31كما في  
            

  14,004,703,822  174,715,872  1,148,394,178  44,413,142  2,314,611,266  10,322,569,364  2020األول  كانون   31صافي الموجودات الثابتة كما في 
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  المجموع   تحسينات على المأجور   اسب أجهزة ح  وسائل النقل  معدات وأجهزة وأثاث   مباني     2019
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

              التكلفة 
 10,710,379,223 931,080,732 943,984,784 175,370,202 2,068,581,333  6,591,362,172  2019كانون الثاني   1كما في 

  1,761,094,635  33,294,600  67,558,567  51,695,000  676,421,629  932,124,839  اإلضافات
  ) 73,608,550(  ) 70,259,859( ) 280,075(  ) 1,199,775(  ) 1,672,898( ) 195,943(  االستبعادات 
 1,985,407,228 89,423,262 5,444,000 - 147,998,498 1,742,541,468  التحويالت 

  14,383,272,536  983,538,735  1,016,707,276  225,865,427  2,891,328,562  9,265,832,536  2019كانون األول  31كما في 
         
              ستهالك  اال

  ) 2,953,084,138(  ) 737,418,785(  ) 491,448,477(  ) 95,193,779(  ) 692,089,096(  ) 936,934,001(  2019كانون الثاني   1كما في 
  ) 728,232,880(  ) 120,524,045(  ) 114,020,283(  ) 45,056,354(  ) 210,641,989(  ) 237,990,209(  اإلضافات

 72,769,331 69,845,880 244,888 1,199,775 1,344,893 133,895  االستبعادات 
  ) 3,608,547,687(  ) 788,096,950(  ) 605,223,872(  ) 139,050,358(  ) 901,386,192(  ) 1,174,790,315(  2019كانون األول  31كما في 

              

    10,774,724,849    195,441,785    411,483,404    86,815,069  1,989,942,370  8,091,042,221  2019كانون األول  31 صافي القيمة الدفترية كما في

              
              دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

  82,318,483  4,247,665 4,183,908  -  17,603,848 56,283,062  2019كانون الثاني   1كما في 
  2,380,021,361  107,196,785 6,526,035  -  177,414,276 2,088,884,265  اإلضافات
  ) 1,983,070,420(  ) 87,086,454( ) 5,444,000(  -  ) 147,998,498( ) 1,742,541,468(  التحويالت 

  479,269,424  24,357,996 5,265,943  -  47,019,626 402,625,859  2019كانون األول  31كما في 
              

  11,253,994,273  219,799,781  416,749,347  86,815,069  2,036,961,996  8,493,668,080  2019كانون األول   31ما في صافي الموجودات الثابتة ك

 
 

 ية ليعود بعدها إلى الخدمة. ع وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وذلك لحين زوال الظروف االستثنائو فر 7فروع ومكاتب وإيقاف العمل مؤقتاً في   8تم إيقاف العمل بشكل دائم في 
  

كانون   31ليرة سورية كما في    1,196,986,923(مقابل مبلغ    2020كانون األول    31ليرة سورية كما في    1,736,320,720  مبلغ  في االستخدام  موجودة  ال تزالو المستهلكة بالكامل  بلغت تكلفة الموجودات الثابتة  
  ).2019األول 
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  : المغلقةل التالي صافي الموجودات الثابتة بعد خصم االستهالك المتراكم في الفروع الجدو يبين 
  

  2019  2020  الفرع   المحافظة 
  ليرة سورية  ليرة سورية     
        

  31,988,654  28,826,239  دوما   دمشق
  37,556,237  37,556,237  دير الزور  دير الزور

  20,273,052  18,822,071  الرقة   الرقة 
  10,221,903  9,322,291  القنيطرة  طرةالقني

  5,501,426  5,011,426  ادلب   ادلب 
    99,538,264  105,541,272  
  

 موجودات غير ملموسة  .13
 

  المجموع   الفروغ (*)  برامج الكمبيوتر   
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   2020
        التكلفة 

 1,013,284,101 581,331,214  431,952,887  2020 الثانيكانون   1كما في 
 13,868,949 - 13,868,949  اإلضافات 
 4,750,000 - 4,750,000  التحويالت 

 1,031,903,050 581,331,214 450,571,836  2020كانون األول  31كما في 
     

    االطفاء  
 ) 451,763,365( (215,360,646) (236,402,719)  2020كانون الثاني  1كما في 

 ) 132,267,956( (29,066,558) (103,201,398)  إطفاء السنة 
 ) 584,031,321( (244,427,204) (339,604,117)  2020كانون األول  31كما في 

     
     دفعات على حساب شراء موجودات غير ملموسة 

 191,883,216 - 191,883,216  2020 الثانيكانون   1كما في 
 314,572,280 - 314,572,280  اإلضافات 
 )4,750,000( - (4,750,000)  التحويالت 

 501,705,496 - 501,705,496  2020كانون األول  31كما في 
     

  949,577,225  336,904,010  612,673,215  2020كانون األول    31صافي القيمة الدفترية كما في 
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  المجموع   الفروغ (*)  برامج الكمبيوتر   
 ليرة سورية  ة سوري ليرة    ليرة سورية   2019 

     التكلفة 
 921,523,598 581,331,214  340,192,384 2019كانون الثاني  1كما في 

 81,471,403 -  81,471,403  اإلضافات 
 10,289,100 -  10,289,100 التحويالت 

 1,013,284,101 581,331,214  431,952,887 2019كانون األول  31كما في 
      

     االطفاء  
 ) 352,020,001( (186,294,084)  (165,725,917) 2019ن الثاني كانو 1كما في 

 ) 99,743,364( (29,066,562)  (70,676,802) إطفاء السنة 
 (451,763,365) (215,360,646) (236,402,719) 2019كانون األول  31كما في 

        
        دفعات على الحساب لشراء موجودات غير ملموسة

  143,888,000  -  143,888,000  2019كانون الثاني  1كما في 
  64,428,539  -  64,428,539  اإلضافات 
  ) 16,433,323(  -  ) 16,433,323(  التحويالت 

  191,883,216  -  191,883,216  2019كانون األول  31كما في 
        

  753,403,952  365,970,568  387,433,384  2019كانون األول    31صافي الموجودات غير الملموسة كما في  

 
للمؤجر من قبل    (*) المدفوع  المبلغ  الفروغ  الفروغ حسب   بنكاليمثل  إعادة بيع  للمصرف  المستأجرة، ويمكن  الفروع  عن جميع أو بعض 

  األسعار الرائجة في السوق في نهاية عقد اإليجار.
 

   حق استخدام األصول .14
    

  ل السنة هي كالتالي:إن القيمة الدفترية لحق استخدام األصول والتزامات التأجير والحركة عليها خال 
  

  
  حق استخدام األصول 

  التزامات التأجير   مباني 
  ليرة سورية   ليرة سورية   
      

 59,903,483  594,396,923   2020كانون الثاني    1الرصيد كما في  
 261,848,704  261,848,704   اإلضافات 

 -  (121,642,311)   ) 34(إيضاح    مصروف االستهالك 
 1,703,840  -   ) 34(إيضاح    مصروف الفوائد 

 (228,419,125)  -   الدفعات 
 (43,446,400)  (76,764,683)   تعديالت 

  51,590,502   657,838,633   2020  كانون األول   31الرصيد كما في  

 

  
  حق استخدام األصول 

  التزامات التأجير  مباني
  ليرة سورية   ليرة سورية   
      

  1,449,808 556,482,672   2019كانون الثاني    1الرصيد كما في  
 56,904,860  56,904,860   اإلضافات 

 -  (18,990,609)   ) 34(إيضاح    مصروف االستهالك 
 1,548,815  -  ) 34(إيضاح    مصروف الفوائد 
  59,903,483   594,396,923   2019  كانون األول   31الرصيد كما في  
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 2020  2019  
 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 2,801,439,826 3,251,143,712 : برسم القبض د وايرادات محققة فوائ 
 1,446,966,831 943,274,566 مصارف 

 1,277,582,835 2,098,776,150  شركات   –تسهيالت ائتمانية مباشرة 
  63,153,958 101,148,552  أفراد  –تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 13,736,202 107,944,444 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 ً  525,004 3,160,264  إيجارات مدفوعة مقدما

 ً  332,996,907 492,644,625  مصاريف مدفوعة مقدما
  122,550,978 352,063,143  (***)  تأمينات نقدية قابلة لإلسترداد

  20,834,438 62,426,843  مخزون طوابع مالية ومطبوعات 
  22,586,492 22,742,590  سلف موظفين

  24,965,156 45,639,212  وردي الخدمات دفعات مقدمة إلى م
دفعات مقدمة لقاء مساهمة البنك في رأس مال مؤسسة ضمان  

 119,200,000 119,200,000  مخاطر القروض 
  219,632,524  221,903,844  موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة (*) 

  1,017,600  -  مقايضة العمالت (**) تسوية حسابات اتفاقية 
  29,542,088  60,240,770    )* (*** رى أخ

  - (77,604)  ) ***(ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

  4,631,087,399  3,695,291,013 

 
  إن الحركة على موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة هي كما يلي: 

  

  2020  2019  
 ليرة سورية سورية ليرة   
    

 197,556,750 219,632,524  الرصيد أول السنة 
 22,075,774 21,355,320  إضافات 

 - ) 19,084,000(  تسوية بيع عقار 

 219,632,524  221,903,844  الرصيد في نهاية السنة
 

يمثل المبلغ قيمة عقارات آلت ملكيتها للبنك مقابل استيفاء ديون مستحقة وهي عبارة عن عقارات وأراضي ولم يتسنى للبنك تصفية   (*)
ضمن المهلة المحددة من قبل مصرف سورية المركزي حيث تم مراسلة مصرف سورية المركزي للحصول  العقارات  هذه    جزء من 

تم طرح قيمة العقارات التي    2019شباط    6/م ن بتاريخ  4ألحكام مجلس النقد والتسليف رقم  ، وتطبيقاً  لتصفيتهاعلى مهل إضافية  
ال الخاصة الصافية وذلك عند احتساب كافة النسب والمؤشرات االحترازية. قام البنك  تجاوزت مدة االحتفاظ بها عن عامين من األمو 

  ى تاريخه.بتخمين قيمة هذه العقارات ولم يظهر أي انخفاض في القيمة حت
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قيمة العادلة للمشتق الضمني للعقود بعدد من عقود مقايضة عمالت مع أحد األطراف ذات العالقة، حيث يمثل هذا البند ال  البنكقام   (**)
بشراء العمالت األجنبية (يورو) مقابل عمالت أجنبية أخرى (دوالر أمريكي) بسعر الصرف المتفق    البنكاآلجلة والناتج عن التزام  

  : 2019 كانون األول 31ل التالي كما في آلجال المحددة والموضحة في الجدو ا انتهاء  علية بموجب عقود المقايضة عند
      

2019  
 قيمة عادلة موجبة  ما يعادل القيمة المستقبلية  االستحقاق تاريخ 

 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 1,017,600 2,932,797,600 2020 أيلول 28

  2,932,797,600  1,017,600 
  

  .القيمة العادلة الموجب ضمن بند الموجودات األخرى كتسوية حسابات اتفاقية مقايضة عمالت يظهر أثر   
تم قيدها ضمن  2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في    2,719,498,020تم تحقيق أرباح من عقود مقايضة العمالت بمبلغ    

ليرة سورية كما في    410,276,000بند صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد (مقابل  
  ).2019 كانون األول 31

  غاية من قيام البنك بعقود مقايضة العمالت هو تسهيل عملياته ونشاطاته األساسية.إن ال  
 

المبلغ تأمينات نقدية قابلة لالسترداد معطاة لبنوك خارجية، قام البنك بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل هذه التأمينات يمثل       ) **(*
 . قديةنال

  ة لالسترداد حسب فئات التصنيف الداخلي للبنك هي كما يلي: إن تفاصيل التأمينات النقدية القابل
  

 2020 2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

 122,550,978 352,063,143 - - 352,063,143  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 

 122,550,978 352,063,143 - - 352,063,143 المجموع 

  
 التأمينات النقدية القابلة لالسترداد:إن الحركة الحاصلة على أرصدة 

 

  2020  2019  
  المجموع   المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى   
  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   

 122,550,978 122,550,978 - - 122,550,978  2020كانون الثاني  1كما في 
 -  229,512,165 - -  229,512,165  فروقات أسعار الصرف 

 122,550,978 352,063,143 - - 352,063,143  إجمالي الرصيد في نهاية السنة 

  
  كما يلي:المتوقعة  االئتمانيةإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 

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

صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة  
  77,604  -  -  77,604 للسنة 

  77,604  -  -  77,604 رصيد نهاية السنة 

  
 ت تم  حيث   ،السعودي الفرنسي للتمويل الصغير مؤسسة بيمو    مصاريف  ية والذي يخص ليرة سور  8,025,300يتضمن الرصيد مبلغ    ) ****(

كانون    17/ م ن بتاريخ  497كشركة سورية مساهمة مغفلة خاصة بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم    هاالموافقة على تأسيس
%  45السعودي الفرنسي والذي يعتبر كمؤسس للشركة  برأسمال وقدره ملياري ليرة سورية، تبلغ نسبة مساهمة بنك بيمو    2020األول  

 الالزمة قبل البدء في نشاطها التشغيلي.   القانونيةات اإلجراء استكمال مؤسسة في طور ال، إن من رأسمالها 
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  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  .16
  

من رأسمالها لدى مصرف    %10  تودعن  قطاع الخاص أ يتوجب على مصارف ال  2001) لعام  28) من القانون رقم (19على أحكام المادة (  بناءً 
  .البنكسورية المركزي كحساب مجمد بدون فوائد يمكن استرداده عند تصفية 

  

  : كالتالي  بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
  

 2020 2019 
 ليرة سورية ليرة سورية  
   

  546,073,850  746,073,850 أرصدة بالليرة السورية
 2,245,040,893 6,467,365,508 بالدوالر األميركيأرصدة 

 7,213,439,358 2,791,114,743 
 

 ودائع البنوك  .17
 

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

  4,055,197,115 89,217,631 3,965,979,484  حسابات جارية
 891,881,812 - 891,881,812 أشهر  3صلي أقل من األودائع ألجل استحقاقها 

 6,951,365,233 175,701,965 6,775,663,268 أشهر (*)  3ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من 

 11,633,524,564 264,919,596 11,898,444,160 
  
  

 المجموع مصارف خارجية مصارف محلية 2019
 سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية 
       

  1,959,596,371  32,630,461  1,926,965,910 حسابات جارية
  401,218,758 -  401,218,758 أشهر  3ودائع ألجل استحقاقها األصلي أقل من 

  2,249,533,491 56,985,066  2,192,548,425 ) *( أشهر  3ودائع ألجل استحقاقها األصلي أكثر من 

 4,520,733,093  89,615,527 4,610,348,620  
 

 أشهر) ودائع مجمدة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت. 3يمثل بند ودائع ألجل من مصارف خارجية (استحقاقها األصلي أكثر من   (*)
 

 العمالء ودائع  .18
  

 2020 2019 
 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 161,484,233,500 368,720,187,700 وتحت الطلب  حسابات جارية
 9,967,501,281 8,169,421,512  التوفير ودائع 

 88,179,574,046 156,963,513,491  ودائع ألجل وخاضعة الشعار 
 533,853,122,703  259,631,308,827 
 
كانون    31% من إجمالي الودائع كما في في  70.60ليرة سورية أي ما نسبته  376,889,609,212 بلغت الودائع التي ال تحمل فائدة مبلغ   - 

 . 2019كانون األول    31% من إجمالي الودائع كما في  62.33ليرة سورية أي ما نسبته    161,830,047,738مقابل    2020  األول 

مبلغ   -  السحب)  (مقيدة  المحجوزة  األرصدة  في    55,817,793,224بلغت  كما  سورية  األول  31ليرة  مقابل   2020  كانون 
 .2019 كانون األول 31ليرة سورية كما في  23,830,912,824
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 (تتمة)  العمالء ودائع  .18
  

  كانون األول  31ليرة سورية كما في 303,558,501 ودائع مجمدة من شركات صرافة بلغت  ائع ألجل وخاضعة إلشعار و دتتضمن الو - 
أي ما    ،2019كانون األول    31ليرة سورية كما في    301,572,408من إجمالي ودائع الزبائن، مقابل    0.06%أي ما نسبته    ،2020
يتوجب على مؤسسات الصرافة أن  2006نيسان  24بتاريخ  24ائن، حيث أنه بموجب القرار رقم من إجمالي ودائع الزب 0.12%نسبته 

  من رأس مالها لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. 25%تحتفظ باحتياطي نقدي قدرة 
ليرة سورية   43,368,719,302ابل  مق  2020  كانون األول  31ليرة سورية كما في    144,917,869,345الودائع الخامدة مبلغ    بلغت  - 

 .2019كانون األول  31كما في 
 

 تأمينات نقدية  .19
  

 2020 2019 
 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 1,489,362,257 2,608,165,024  تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
  8,585,101,039  4,362,919,098  تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 2,197,761,328 57,798,016 تأمينات أخرى (*)

 7,028,882,138 12,272,224,624 
  

التجارة  و   وزارة االقتصادتمثل التأمينات األخرى مبالغ محجوزة مقابل مشاريع إجازات / موافقات استيراد حسب القرار الصادر عن    (*)
  .2019تشرين الثاني  21تاريخ  944الخارجية رقم 
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 متنوعة  مخصصات .20
  

  السنة رصيد نهاية   السنة خالل  ما تم رده لإليرادات  السنة المستخدم خالل   تأثير فروقات أسعار صرف   السنة المكون خالل   ة السنرصيد بداية  2020
  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   
        

 62,498,287  - -  -  53,733,443  8,764,844   مخصص مركز القطع التشغيلي (*) 
 168,544,699 - - - 168,544,699 -  (**)  مؤونات لمواجهة أعباء ضريبية محتملة
 480,092,917 - - 238,049,914 76,606,177  165,436,826 *) **مخصصات أخرى مقابل أعباء محتملة (

 112,858,960  - -  68,289,497  4,682,840   39,886,623    *)* مخصصات أخرى (**
 214,088,293 303,567,159 306,339,411 - - 823,994,863 
       

 10,535,621,922  (2,305,032,950)  -  7,356,029,672   927,970,881  4,556,654,319   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة غير مباشرة 

  4,770,742,612  1,231,538,040  7,662,369,083  - )2,305,032,950(  11,359,616,785  
       

  رصيد نهاية السنة   لإليرادات خالل السنة ما تم رده    المستخدم خالل السنة   تأثير فروقات أسعار صرف   المكون خالل السنة   رصيد بداية السنة    2019
  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   
        

 8,764,844  (1,956)  -   -   -  8,766,800  مخصص مركز القطع التشغيلي (*) 
  165,436,826          (30,300,231)       - (1,004,830)         3,904,797  192,837,090           **) *مخصصات أخرى مقابل أعباء محتملة (

  39,886,623  (797,925,530)  - (15,788,954)  17,764,167   835,836,940   *)* **مخصصات أخرى (
 1,037,440,830  21,668,964  )16,793,784 (  -   (828,227,717)  214,088,293  
       

 4,556,654,319  (1,638,033,776)  (149,472,000)  (81,273,014)  1,418,478,792  5,006,954,317   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة غير مباشرة 
  6,044,395,147 1,440,147,756  (98,066,798) )149,472,000 (  (2,466,261,493) 4,770,742,612 

  

حيث يتوجب على المصارف العاملة في سورية أن   2008شباط    4) الصادر بتاريخ  1/م ن/ ب 362احتساب مؤونة تقلبات أسعار الصرف بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (تم    (*)
 كز القطع التشغيلية خالل الشهر. % من وسطي مرا5تحتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

  ة.يمثل مؤونات إضافية تم تشكيلها في سنوات سابقة وذلك لمواجهة أعباء ضريبية محتملة تنتج عن تدقيق الدوائر المالية عن السنوات السابق    (**)

    .)4(إيضاح  يتضمن مؤونات تتعلق بالخسائر المحتملة مقابل الموجودات النقدية للبنك في الفروع المغلقة    )***(

 ).2019كانون األول    31ليرة سورية كما في    17,764,167(مقابل    2020كانون األول    31ليرة سورية كما في    51,173,836  تتضمن المخصصات األخرى مؤونات على بوالص بمبلغ وقدره  ) ****(
. تتعلق بالخسائر المحققة مقابل السرقات مخصصات مقابل سرقات باإلضافة إلى 
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 تنوعة (تتمة) م مخصصات .20
 

  إن تفاصيل إجمالي التسهيالت االئتمانية الغير المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:  
  

 2020   2019  
  المجموع  المجموع  الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة المرحلة األولى   
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  

      
 6,710,052,484 1,131,417,429 - - 1,131,417,429 مرتفع الجودة االئتمانية / عاملة 

 12,427,498,684 20,842,239,178 - 50,000 20,842,189,178  متوسط الجودة االئتمانية / عاملة 
 2,177,402,294 17,765,340,398 - 1,795,299,688 15,970,040,710  منخفض الجودة االئتمانية / عاملة 

 2,254,138,731 5,385,191,191 5,385,191,191 - -  متعثر/ غير عاملة 
 23,569,092,193 45,124,188,196 5,385,191,191 1,795,349,688  37,943,647,317  المجموع 

 
 

  خالل السنة التسهيالت غير المباشرةلتالي التغير في أرصدة يوضح الجدول ا
  

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

 23,569,092,193 2,254,138,731 2,722,349,289 18,592,604,173  2020كانون الثاني  1الرصيد في 
  (1,396,015,313)   (302,502,787)   259,321,892   (1,352,834,418)  التغير خالل السنة 

  -   (66,645,980)   (1,889,079,719)    1,955,725,699  1محول إلى المرحلة  - 
  -   (75,593,232)  508,327,253  (432,734,021) 2محول إلى المرحلة  - 
 -   198,695,094   (11,000,000)   (187,695,094)  3محول إلى المرحلة  - 

  22,951,111,316  3,377,099,365  205,430,973    19,368,580,978   فروقات أسعار صرف 

  45,124,188,196 5,385,191,191  1,795,349,688 37,943,647,317  السنة رصيد نهاية 

  
  

 2019 
  المجموع  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
     

   23,726,847,553   2,374,842,532    4,386,834,843    16,965,170,178   2019كانون الثاني  1الرصيد في 
 2,147,052 (214,183,600)  (446,351,249)  662,681,901 التغير خالل السنة 

  - ) 473,585,256(  )1,916,170,010(    2,389,755,266 1محول إلى المرحلة 
  - ) 53,307,250(   1,277,924,075 )1,224,616,825( 2محول إلى المرحلة 
  -   633,315,418 ) 574,585,418(  ) 58,730,000( 3محول إلى المرحلة 

  ) 159,902,412( ) 12,943,113( )5,302,952(  ) 141,656,347(  فروقات أسعار صرف 

   23,569,092,193   2,254,138,731   2,722,349,289   18,592,604,173  رصيد نهاية السنة
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 متنوعة (تتمة)  مخصصات .20
 

  : السنةمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة خالل حركة   فيما يلي 
  

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

  4,556,654,319  1,403,856,145  30,423,328   3,122,374,846    2020كانون الثاني  1الرصيد في 
  -  (18,631,221)   (8,588,376)   27,219,597  1محول إلى المرحلة 
  -  (9,381,424)   13,495,738   (4,114,314)  2محول إلى المرحلة 

  -   1,388,720   (797,018)   (591,702)  3إلى المرحلة محول 
الخسائر االئتمانية (استرداد) مصروف صافي  

  للسنة  المتوقعة
(1,679,071,448)   (8,201,708)  310,211,087  )1,377,062,069 (  

  7,356,029,672  2,471,732,540  1,188,964    4,883,108,168   فروقات أسعار صرف 

  10,535,621,922  4,159,175,847  27,520,928    6,348,925,147   السنة رصيد نهاية 
 

 2019   
  المجموع  لثة المرحلة الثا المرحلة الثانية المرحلة األولى   
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  
     

  5,006,954,317  64,433,586  8,460,779  4,934,059,952    2019كانون الثاني  1الرصيد في 
  -  ) 19,024,333(  ) 2,406,568(  21,430,901 1محول إلى المرحلة 
  -  ) 536,881(  10,992,491  ) 10,455,610( 2محول إلى المرحلة 
  -  458,863  ) 302,963(  ) 155,900( 3محول إلى المرحلة 

صافي (استرداد) مصروف الخسائر اإلئتمانية 
 السنة  المتوقعة

(1,591,759,483)  13,679,589  1,358,524,910  (219,554,984)  

  ) 149,472,000(  -  -  ) 149,472,000(  النقص الناتج عن التغيير في مخاطر اإلئتمان
  ) 81,273,014(  -  -  ) 81,273,014(  فروقات أسعار صرف 

 4,556,654,319  1,403,856,145  30,423,328  3,122,374,846  رصيد نهاية السنة 
  

 ضريبة الدخل  .21
 

قيد المراجعة لدى    2019إلى    2016حسب التواريخ المحددة لذلك، والتزال األعوام من    2019إلى    2007تم تقديم البيانات الضريبية لألعوام  
  بية. الدوائر الضري

  

حيث قام البنك بتشكيل مخصص   2011ليرة سورية كضريبة عن عام    67,415,604مبدئي بمبلغ  ، تم تكليف البنك بشكل  2019خالل عام  
المالية، وبشهر حزيران   الدوائر  المبلغ بعد تقديم اعتراض لدى  األولي بمبلغ   2020بكامل  التكليف  قرار لجنة الطعن بتخفيض نتيجة  صدر 

  رة سورية.لي 50,222,154
  

وتضمن   2020شباط    2، حيث صدر التكليف األولي بتاريخ  2012، قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2020خالل عام  
البنك بتقديم اعتراض إلى   إدارةليرة سورية. قامت    884,884,763ليرة سورية إلى    1,063,103,400تعديل الخسارة الضريبية من مبلغ  

وبتالجنة   األول    8ريخ  الطعن،  الضريبية    2020تشرين  الخسارة  مبلغ  وتثبيت  األولي  التكليف  نتيجة  بتأكيد  الطعن  لجنة  قرار  صدر 
، قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية  2020خالل عام    ليرة سورية، وقام البنك بتقديم اعترض لدى الدوائر المالية.  884,884,763

ليرة سورية   783,263,632تشرين الثاني وتضمن تعديل الخسارة الضريبية من مبلغ    30ف األولي بتاريخ  صدر التكلي  ، حيث 2013عن عام  
ليرة سورية. قامت إدارة البنك بتقديم اعتراض إلى لجنة الطعن ولم يصدر قرار لجنة الطعن حتى تاريخ إعداد هذه البيانات    699,165,742إلى  

 المالية الموحدة. 
   

  2020  تشرين الثاني   30، حيث صدر التكليف األولي بتاريخ  2014، قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2020ام  خالل ع 
مبلغ   من  الضريبي  الربح  تعديل  تضمن  إلى    70,440,423وتضمن  بتقديم    113,474,177ليرة سورية  البنك  إدارة  قامت  ليرة سورية. 

  . در قرار لجنة الطعن حتى تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدةيص  اعتراض إلى لجنة الطعن ولم
  

  2020  تشرين الثاني   30، حيث صدر التكليف األولي بتاريخ  2015، قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2020خالل عام  
ليرة سورية. قامت إدارة البنك بتقديم اعتراض إلى    732,595,049ليرة سورية إلى    636,609,797تضمن تعديل الربح الضريبي من مبلغ  

 لجنة الطعن ولم يصدر قرار لجنة الطعن حتى تاريخ إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 



  ة  سورية عام  شركة مساهمة مغفلة -بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  الموحدة   يضاحات حول البيانات الماليةإ

  2020 كانون األول 31
  

  
58 

 ضريبة الدخل (تتمة)  .21
  
  مخصص ضريبة الدخل  -أ
  

 

 :إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي 
  

 2020  2019 
 ليرة سورية ليرة سورية  
      

 1,271,478,600  519,060,482  السنة رصيد بداية 
 (819,833,724) ) 17,193,450( السنةضريبة الدخل المدفوعة خالل  

 67,415,606 63,098,807  صافي تسويات ضريبية عن دخل سنوات سابقة 
  519,060,482  564,965,839  الرصيد في نهاية السنة

 
  ريبيملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الض   -ب
 

  

 2020  2019 
 ليرة سورية سورية ليرة  

   

  2,637,066,458  43,564,020,011  قبل الضريبة الربح 
     يضاف: 

 237,990,208 286,823,791 استهالك المباني 
 29,066,562 29,066,558  إطفاء الفروغ 

  -  10,333,609 غرامات 
 -  63,098,807  مخصص ضريبة دخل متعلق بسنوات سابقة 

 -  53,733,443  تقلبات أسعار صرف  مؤونة
 5,104,779  -  2011ضريبة مدفوعة على الرواتب واألجور تخص عام 

 ً  23,105,719 70,075,002  مصاريف غير مقبولة ضريبيا
 -  4,682,840  مخصصات أخرى 

 - 6,531,174  ضرائب
 295,267,268 524,345,224  مجموع اإلضافات 

      

   ينزل:
  ) 28,693,000( ) 42,516,892,557(  مركز القطع البنيوي جة عن تقييم غير محققة نات أرباح

 ) 27,858,326( ) 606,551,952(  أرباح شركات تابعة
 ) 67,192,210(  ) 693,290,672(  حصة البنك من ربح شركات حليفة

  ) 3,281,721,254( ) 2,748,981,398(  إيرادات ودائع خارجية 
  ) 1,956(  -  مؤونة تقلبات أسعار صرف 

 ) 13,450,170(  ) 17,600,230(  زيادة رأس المال ريف مصا
 ) 486,583,190( ) 2,494,951,574(  الخاضعة للضريبة  الخسائر 

      

 %25 %25 نسبة ضريبة الدخل 
     

 ) 121,645,799( -  ضريبة الدخل قبل إعادة اإلعمار 
     

 %10 %10  نسبة ضريبة إعادة إعمار 
     

  ) 12,164,580( -  ضريبة إعادة اإلعمار 
    

 67,602,844 63,098,807  تسويات ضريبية عن سنوات سابقة
  -  261,768,434  مصروف ضريبة الريع على إيرادات خارج القطر 

 4,280,305 16,140,092  مصروف ضريبة دخل شركة تابعة
 ) 61,927,230( 341,007,333  ضريبة الدخل  (إيراد)مصروف 
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 ضريبة الدخل (تتمة)  .21
 
 (تتمة)  المحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية الربح   -ب

 

للعام   الخارج  البنك في  أعمال  عن  الناجمة  اإليرادات  على  الضريبة  بلغت   261,768,434بمبلغ    2020بلغ مصروف  ليرة سورية حيث 
رسوم والضرائب لقرار الهيئة العامة للليرة سورية وذلك وفقا  2,748,981,398 اإليرادات الخارجية الخاضعة لضريبة ريع رؤوس األموال

 .2019نيسان  29الصادر بتاريخ  1238/3رقم 
 

 موجودات ضريبية مؤجلة   -ت
 

 2020  2019 
 ليرة سورية ليرة سورية  
      

 17,289,541 149,950,471  رصيد بداية السنة 
 133,810,379 -  السنة  اإلضافات خالل 

 (1,149,449) ) 16,140,092(  السنة  اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة خالل 
  149,950,471 133,810,379  السنة الرصيد في نهاية

 

لدى   بنكالمع االحتفاظ بحق   2020عن الخسارة الضريبية المحتسبة خالل عام  قررت إدارة المجموعة عدم تكوين موجودات ضريبية مؤجلة
 الدوائر الضريبية.

  

 مطلوبات اخرى  .22
  

 2019ا  2020 
 ليرة سورية سورية ليرة  

   :مدفوعةفوائد مستحقة غير 
 16,492,220  29,722,727  مصارف 

 999,019,235 1,549,767,686 ودائع العمالء 
 8,223,664 12,893,164 تأمينات نقدية  

 1,040,283,804 1,043,415,313  مصروفات مستحقة وغير مدفوعة 
  950,485,636 1,654,344,528  التزامات ضريبية وتأمينات اجتماعية 

 3,747,219,099 7,357,482,055  شيكات مصدقة
  179,147,132 1,661,516,554 حواالت وأوامر وقيم برسم الدفع

  8,174,648 610,791,069  المستحق ألطراف ذات عالقة 
  218,366,867 312,000,227  دفعات مقدمة من عمالء الشركة التابعة

ً إيرادات مقبوضة    83,282,899 141,335,091  مقدما
  528,462,051 948,260,104  دارة العليا مصاريف مستحقة لموظفي اإل
  307,640 307,640  توزيعات أرباح غير مدفوعة 

  168,188,000 -  التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت (*)
 75,862,244  69,437,887  دائنة أخرى ذمم
 15,391,274,045 8,023,515,139  

  

ف ذات العالقة، حيث يمثل هذا البند القيمة العادلة للمشتق الضمني للعقود قام البنك بعدد من عقود مقايضة عمالت مع أحد األطرا  *)(
  ر أمريكي) بسعر الصرف المتفقاآلجلة والناتج عن التزام البنك بشراء العمالت األجنبية (يورو) مقابل عمالت أجنبية أخرى (دوال

  : 2019كانون األول  31ل التالي كما في و اآلجال المحددة والموضحة في الجد انتهاءبموجب عقود المقايضة عند   عليه
  

  2019    
  قيمة عادلة سالبة   ما يعادل القيمة المستقبلية   ستحقاق تاريخ اال

 ليرة سورية  ليرة سورية   
    
 (85,940,000) 4,800,360,000  2020كانون الثاني   7

 (63,520,000) 3,845,520,000  2020نيسان  16
 (12,576,000) 1,941,944,000  2020نيسان  27
 (6,152,000) 4,880,148,000 2020تشرين األول  9

  15,467,972,000  )168,188,000 ( 
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  رأس المال المكتتب به والمدفوع  .23
 

سهم بقيمة أسمية قدرها    100,000,000موزع على    ليرة سورية،  10,000,000,000البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع    مال   رأسيبلغ  
  م الواحد. ليرة سورية للسه 100

  اإلسمية تقسم الى فئتين:البنك جميع أسهم 
  

معنويين وتسدد قيمتها بالليرات السورية. باستثناء السوريين  : وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو  الفئة أ
ت األجنبية بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة وحسب  المقيمين في الخارج اللذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابهم باالسهم بالعمال

  نشرة المصرف التجاري السوري بحسب التعليمات النافذة بهذا الخصوص.

  
وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت    :الفئة ب 

  ر الصرف السائد في األسواق المجاورة وحسب نشرة المصرف التجاري السوري بحسب التعليمات النافذة بهذا الخصوص. األجنبية بسع
  

  من خالل تملكه ألسهم من الفئه ب.  البنك% من رأس مال 22ما نسبته   لبنان  –يمتلك بنك بيمو 

  ملكه ألسهم من الفئة ب.% من رأس مال البنك من خالل ت27ما نسبته  السعودي الفرنسي  يمتلك البنك
  

بيع حصته في بنك بيمو السعودي الفرنسي واإلستقاله من مجلس    2011تشرين الثاني    26قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ  
  لخاص بهم.وذلك إعتماداً على تقييمهم الخاص للمخاطر المالية في سورية كما ورد في تصريحهم على الموقع اإللكتروني ا البنكإدارة 

  سهم المذكورة حتى تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة. لم يتم بيع األ
 2005لعام    35والمرسوم رقم    2001لعام    28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم    3، صدر القانون رقم  2010كانون الثاني    4بتاريخ  

مليارات ليرة سورية وقد منحت البنوك المرخصة    10العربية السورية ليصبح    نوك العاملة في الجمهورية الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال الب 
تم تمديد المهلة    2013لعام    63بموجب المرسوم التشريعي رقم  و مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب،  

سنوات، والتي انتهت    6تم تمديد المهلة لتصبح    2015نيسان    22اريخ  /م ت 13مجلس الوزراء رقم    لتصبح خمس سنوات، وبموجب قرار رئاسة 
 .2016بموجب القرار المذكور خالل عام 

مال   رأس  ليصبح  تدريجي  بشكل  المال  رأس  زيادة  والمدفوع  البنك  تم  به  والمكتتب  إلى    5,000,000,000المصرح  مقسم  سورية  ليرة 
تجزئة أسهم البنك   2012كانون األول    11. تم بتاريخ  2009شباط    2لألوراق المالية منذ تاريخ  في سوق دمشق  سهم مدرجة    10,000,000

  ليرة سورية للسهم الواحد.  100سهم بقيمة إسمية قدرها    50,000,000لتصبح  
سورية محولة من األرباح   ليرة  500,000,000بمبلغ  البنك  زيادة رأس مال    2017أيار    18أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

تشرين األول    30ليرة سورية) حيث قام البنك بتاريخ    350,000,000االحتياطي الخاص (و   ليرة سورية)  150,000,000القابلة للتوزيع (
األسواق المالية.  و   مة لألوراقالقوانين الناظو   سهم جديد قام بتوزيعها مجاناً على المساهمين وفقاً لقانون الشركات    5,000,000بإصدار  2017

بذلك أصبح رأس  و   ،2017تشرين األول    15/م) الصادر بتاريخ  118وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزيادة بقرار مجلس المفوضين رقم (
البنك المصرح إلى    5,500,000,000المدفوع  و   المكتتب بهو   مال  قدرها    55,000,000ليرة سورية مقسم  إسمية  ليرة   100سهم بقيمة 

  للسهم الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. سورية 
ليرة سورية من خالل ضم   1,000,000,000زيادة رأس مال البنك بمبلغ    2018أيار    15أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

جاناً على المساهمين وفقاً لقانون الشركات  م بتوزيعها م سهم جديد قا  10,000,000جزء من األرباح القابلة للتوزيع حيث قام البنك بإصدار  
، وبذلك 2018آب    13/م) الصادر بتاريخ  106والقوانين الناظمة لألوراق واألسواق المالية. وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزيادة بقرار رقم (

سهم بقيمة إسمية قدرها    65,000,000مقسم إلى  ليرة سورية    6,500,000,000أصبح رأس مال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع  
  ليرة سورية للسهم الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 100

ليرة سورية من خالل ضم   1,500,000,000زيادة رأس مال البنك بمبلغ    2019أيار    30أقرت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  
سهم جديد قام بتوزيعها مجاناً على المساهمين وفقاً لقانون الشركات    15,000,000بنك بإصدار  ع حيث قام الجزء من األرباح القابلة للتوزي

  26) الصادر بتاريخ  126والقوانين الناظمة لألوراق واألسواق المالية. وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزيادة بقرار مجلس المفوضين رقم (
سهم    80,000,000ليرة سورية مقسم إلى    8,000,000,000المكتتب به والمدفوع  بنك المصرح و ، وبذلك أصبح رأس مال ال2019آب  

 ليرة سورية للسهم الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.  100بقيمة إسمية قدرها 
 2,000,000,000بمبلغ    البنك  دة رأس مالتم الموافقة على زيا  2020حزيران    29المنعقدة بتاريخ    للبنك  العاديةغير  الهيئة العامة    خالل اجتماع

البنك المصرح  سهم    20,000,000  بواقعوذلك عن طريق توزيع أسهم منحة    ،المدورة المحققةليرة سورية من األرباح   ليصبح رأس مال 
الداخلية وحماية  ، وذلك وفقا لقرار وزارة التجارة  سهم  100,000,000إلى  ليرة سورية مقسم    10,000,000,000والمكتتب به والمدفوع  

والمتضمن المصادقة على تعديل النظام األساسي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وقرار مجلس    2020آب    25) بتاريخ  2222المستهلك رقم (
وضين رقم أسهم زيادة رأس المال، والموافقة النهائية لمجلس المفوتعديالته القاضي باعتماد   2020أيلول    7/ م تاريخ  100مفوضي الهيئة رقم  

  .2020أيلول  28/م بتاريخ 109
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 (تتمة)  رأس المال المكتتب به والمدفوع  .23
 

  الدوالر األميركي كما يلي : و   يتوزع رأس المال بين الليرة السورية 
  

  التكلفة التاريخية   العملة األصلية   عدد األسهم  
  سورية ليرة      سهم   

  7,460,738,500 7,460,738,500  74,607,385  ليرة سورية 
  2,539,261,500  51,491,764 25,392,615  والر أميركيد 
  100,000,000   10,000,000,000  

 
 الحتياطي القانوني والخاص ا  .24

 
  االحتياطي القانوني -

  

 20بتاريخ    369/100/3الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم  والتعميمين    2011لعام    29بناًء على المرسوم التشريعي رقم  
% من األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد 10يتم تحويل    2009شباط    12الصادر بتاريخ    952/100/1ورقم    2009كانون الثاني  

حويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني أثر فروقات القطع غير المحققة إلى االحتياطي القانوني. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا الت
 ك وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.% من رأس مال البن25مساوياً إلى 

 
 يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني:

 
  2020 2019  

 ليرة سورية ليرة سورية   
    

 2,637,066,458 43,624,530,973  الربح قبل الضريبة
ينزل: أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير  

  ) 28,693,000( ) 42,516,892,557(  المحققة
قبل   الربح حصة الجهة غير المسيطرة من ينزل: 

  ) 7,057,443(  ) 153,659,828(  الضريبة

  953,978,588  2,601,316,015  

  260,131,602  95,397,859  %10المحول إلى االحتياطي القانوني خالل العام 

  
عام   للبنك  قانوني  احتياطي  تشكيل  تليرة سورية،    95,397,859بمبلغ    2020تم  للعام  بينما  قانوني  احتجاز احتياطي  بمبلغ   2019م 

   .يرة سوريةل 260,131,602
  

  يمثل الجدول التالي الحركة على االحتياطي القانوني: 
 

  2020 2019  
 سوريةليرة  ليرة سورية   
    

  1,430,442,822  1,690,574,424  كانون الثاني 1الرصيد في 
 260,131,602 95,397,859  يضاف: االحتياطيات المكونة خالل السنة 

  1,690,574,424  1,785,972,283  الرصيد في نهاية السنة
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 (تتمة)   االحتياطي القانوني والخاص  .24
 

  االحتياطي الخاص  -
   

والتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم   2002) لعام  23من قانون النقد األساسي رقم (  97المادة رقم  بناًء على أحكام  
الثاني    20ريخ  بتا  369/100/3 بتاريخ    952/100/1ورقم    2009كانون  األرباح 10يتم تحويل    2009شباط    12الصادر  % من 

غير المحققة إلى االحتياطي الخاص. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما  الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع  
  % من رأس مال البنك. 100يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً إلى 

  
  يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

       
  2020 2019  

 ليرة سورية ليرة سورية   
    

 2,637,066,458 43,624,530,973  الربح قبل الضريبة
ينزل: أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير  

  ) 28,693,000( ) 42,516,892,557(  المحققة
قبل   الربح لجهة غير المسيطرة من ينزل: حصة ا

  ) 7,057,443(  ) 153,659,828(  الضريبة
  953,978,588  2,601,316,015  

  260,131,602  95,397,859  %10 خالل العام المحول إلى االحتياطي الخاص
 

بمبلغ   2019نوني للعام  احتياطي قا  تم احتجازليرة سورية، بينما يتم    95,397,859بمبلغ    2020تم تشكيل احتياطي خاص للبنك عام  
  ل.س.  260,131,602

  
  يمثل الجدول التالي الحركة على االحتياطي الخاص:

 

  2020 2019  
 ليرة سورية ليرة سورية   
    

  1,080,442,822  1,340,574,424  كانون الثاني 1الرصيد في 
 260,131,602 95,397,859  يضاف: االحتياطيات المكونة خالل السنة 

  1,340,574,424  1,435,972,283  هاية السنةالرصيد في ن
 

 احتياطي التغير في القيمة العادلة  .25
 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات    
  2020 2019    
 ليرة سورية ليرة سورية   
    

 1,444,067,357 467,790,127  الرصيد في بداية السنة
للموجودات المالية صافي التغير في القيمة العادلة 

 (976,277,230) 322,722,388 (*)  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
حصة البنك من الدخل الشامل األخر من استثمارات في  

 - 7,258,762 شركات حليفة

 467,790,127  797,771,277  السنة الرصيد في نهاية
  

قيمة مكونات الدخل    وهي جميعها عائدة لمساهمين البنك بالمقابل فإن  329,981,150مبلغ    2020خر خالل عام  تبلغ قيمة مكونات الدخل الشامل اآل    (*)
  2,132,260ليرة سورية عائد لمساهمين البنك ومبلغ    976,277,230ليرة سورية منها مبلغ    978,409,490  تبلغ  2019خالل عام    الشامل اآلخر 

  رة سورية عائد للجهة غير المسيطرة. لي 



  عامة  سورية شركة مساهمة مغفلة -بيمو السعودي الفرنسي بنك 
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 2020 كانون األول 31
 

  
63 

  المحققة واألرباح المدورة غير المحققة   المدورة  األرباح .26
  

شباط   12بتاريخ   952/100/1والتعميم رقم   2008لعام    362بناًء على تعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  
جة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع النات  ليتم فص  2009

   األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة.
 

مكانية إالعامة للضرائب و الرسوم ب  إن مبلغ األرباح المعترف بها قابل للتعديل، وذلك نظراً لعدم صدور أي توجيهات أو تعليمات من الهيئة
  مقبولة ضريبياً. 9رقم  إلعداد التقارير المالية الدولي ائر االئتمانية المتوقعة وفق المعيار اعتبار المؤونات المحتجزة مقابل الخس

بالمعالجة الضريبية لهذه المخصصات فمن المحتمل  و في حال صدرت الحقاً أية تعليمات من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم فيما يتعلق  
 الالحقة جوهرياً في حال تقرر اعتبار كافة المخصصات مرفوضة ضريبياً.أن يكون األثر الضريبي في الفترات المالية 

  
  الفوائد الدائنة  .27

  
 2020  2019  

 ليرة سورية ليرة سورية  
   شركات  –تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 900,620,843 1,193,466,960 جارية مدينةحسابات  - 
 9,281,759,764 12,157,244,025 قروض وسلف  - 

 3,177,046,291 2,193,458,707  أفراد –مباشرة  تسهيالت ائتمانية
 3,095,587,333 3,388,078,040  أرصدة وإيداعات لدى المصارف

 261,566,720 399,929,906  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  19,332,177,638 16,716,580,951 
 

 الفوائد المدينة  .28
  

   2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
     

  184,040,152 1,178,037,992  وك ودائع بن
      ودائع عمالء:

  661,240,313  581,030,395 ودائع توفير - 
  3,907,991,155 5,906,228,085 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  - 

 60,966,053 57,568,581 تأمينات نقدية 

 7,722,865,053 4,814,237,673 
 

 العموالت والرسوم الدائنة  .29
  

 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 41,854,630 61,837,616 عموالت تسهيالت مباشرة 
 969,336,320 1,725,466,114 عموالت تسهيالت غير مباشرة

 2,676,399,195 22,437,291,657  عموالت خدمات مصرفية
 93,202,482 54,875,698  عموالت متنوعة 

  24,279,471,085 3,780,792,627  
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 ينة العموالت والرسوم المد .30
 

 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
     

 35,565,979 38,076,198 عموالت مدفوعة للمصارف
 372,940,771 524,769,940 ألعمال مصرفيةعموالت مدفوعة 

 99,442,802 4,251,226 عموالت مدفوعة متنوعة 

  567,097,364 507,949,552  

 
 األرباح أو الخسائر  بيان  من خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة (خسائر)   أرباح .31

 
 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
     

بالقيمة العادلة من  أرباح (خسائر) موجودات مالية 
  األرباح أو الخسائربيان خالل 

102,051,994  (69,627,126) 

 -  82,800 توزيعات أرباح على األسهم 

  102,134,794  (69,627,126)  

  
 نفقات الموظفين  .32

  
 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 4,942,422,156 8,633,084,338 الموظفين رواتب ومنافع وعالوات 
 191,628,393 272,618,840 االجتماعية في التأمينات   بنكالمساهمة 

 111,062,468 178,412,581  نفقات طبية 
 50,214,060 56,708,215  تدريب الموظفين

  9,140,823,974 5,295,327,077 

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  مصروف .33

  
  تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إن 

  

 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 44,615,385 8,640,477 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
  2,565,018,525 23,618,536,459 أرصدة لدى المصارف 

 2,041,169,165 ) 934,607,321( إيداعات لدى المصارف
 13,874,534 1,775,991,105  المطفأةموجودات مالية بالتكلفة 

  - 77,604  موجودات أخرى
 1,548,854,486 1,089,265,962 التسهيالت االئتمانية المباشرة

 ) 219,554,984( ) 1,377,062,069(  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة
   24,180,842,217 5,993,977,111 
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 مصاريف تشغيلية أخرى  .34
  

 2020  2019  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 313,358,879 455,649,032 مصاريف كهرباء ومياه ومحروقات 
 195,069,745 401,140,796 واالستشارات الدراسات 

 111,045,779 271,332,186  أمن وحراسة  ،مصاريف تنظيف
 148,832,088 245,976,811  صيانة 

 93,971,258 220,807,787  مطبوعاتقرطاسية و 
 210,701,813 215,212,153  رسوم وأعباء حكومية

 268,912,106 214,353,634  انتقال واجتماعات  ،سفر
 112,315,111 185,563,180  بريد وهاتف وتلكس وانترنت

  183,811,145  103,403,182  إعالنات
 131,317,890 167,288,725  ربط شبكات وأنظمة معلومات 

 48,417,042 141,869,411  ) 37(إيضاح   اإلدارةتعويضات مجلس 
 103,748,992 124,322,210  االئتمان مصاريف بطاقات 

 18,990,609 121,642,311  )14(إيضاح  استهالك حق استخدام األصول
 67,806,293 120,632,728  تأمين

 43,600,000 114,292,677  الخدمات الفنية اتفاقيةأتعاب 
 129,066,968 84,618,323  إيجارات 

  65,189,033  84,733,291  والمسؤولية االجتماعية  تبرعات ال
 1,548,815 1,703,840  )14(إيضاح  فوائد على التزامات عقود اإليجار 

 191,556,400 289,856,194  أخرى
 2,439,259,966 3,564,398,471  المجموع

  
 

  السنة  ربح الحصة األساسية والمخفضة للسهم من   .35
  
  وذلك كما يلي:  السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  السنة ربح تم حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة ي
  

 2020  2019  
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 2,693,020,588 43,133,952,635 ربح السنة (ليرة سورية)

  100,000,000  100,000,000 السنة  عدد األسهم قيد التداول خالل المتوسط المرجح ل
العائد إلى   الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 26.93  431.34 (ليرة سورية) مساهمي البنك 
  

مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات مالية قد يكون لها تأثير على حصة السهم من   السنة  ربح إن الحصة المخفضة للسهم من  
  ح عند ممارستها.األربا
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  النقد وما في حكمه  .36
  

 2020  2019  
  ليرة سورية ليرة سورية  
   

 79,008,793,834 157,409,657,292   (*) رصدة لدى مصرف سورية المركزيالنقد واأل
 64,764,578,541 330,479,827,595 أشهر  يضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة

 (2,360,815,129)  (4,947,078,927)  حق خالل ثالثة أشهر بنوك التي تستالينزل: ودائع 
 482,942,405,960  141,412,557,246 

 

اإللزامي على الودائع لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة البنك التشغيلية لذلك ال يعتبر جزءاً من النقد وما ال يستخدم االحتياطي    (*) 
 يوازي النقد. 

  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  .37

 
  العليا للبنك:و دارة التنفيذية فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإل

  

  2019كانون األول  31  2020 كانون األول 31 
 ليرة سورية ليرة سورية  
   

 2,025,000,256 4,699,058,122  تعويضات موظفي اإلدارة التنفيذية والعليا

 48,417,042 141,869,411 ) 34(إيضاح   تعويضات مجلس اإلدارة

  4,840,927,533  2,073,417,298 
  

  
  

  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى 
  

التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قام البنك (ضمن أعماله االعتيادية) بتعامالت تجارية مع البنوك ذات العالقة وكبار المساهمين باإلضافة إلى 
  ة والمسموحة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.بحدود التعامالت التجارية السائد

 ة دائنة سنوية على التعامالت مع األطراف ذات العالقة: يبين الجدول أدناه أعلى وأدنى نسبة فائد
 

  الحد األعلى   الحد األدنى   العملة 
      

  10% 7%  ليرة سورية
  3.5% 1%  دوالر أمريكي 

  
المعلومات المالية لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة. إن حصة البنك في رأس مال    الموحدة، تشمل المعلومات المالية

  الشركة التابعة موضح كما يلي: 
  

  من رأس مال الشركة التابعة  البنك حصة   
  2019    2020  مساهمة لانسبة   
  ليرة سورية  ليرة سورية     
        

 224,000,000 224,000,000  % 74.67  لمالية المساهمة المغفلة ابنك بيمو السعودي الفرنسي  
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  المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  . 37
 

  المجموع   الجهات ذات العالقة    

  بنك بيمو  البنك السعودي الفرنسي   
الشركة المتحدة  

  للتأمين  
موظفي اإلدارة  

 العليا  
أعضاء مجلس  
 2019كانون األول  31 2020كانون األول  31  ن  كبار المساهمي  اإلدارة وأقاربهم 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  
المركز المالي   بنود داخل بيان

  الموحد
        

 37,227,531,566  289,115,790,131 - - - - 288,354,966,499 760,823,632 جارية مدينة (موجودات) حسابات 
 28,188,090,000 29,319,694,750 -  - - - 27,310,474,750 2,009,220,000 ودائع ألجل (موجودات) 

مباشرة   ئتمانيةا تسهيالت  إجمالي
  (موجودات)

- - - - 
513,218,741 

566,025,638 1,079,244,379 - 

 - (610,791,069) - - - - (610,791,069) -  المستحق من أطراف ذات عالقة  
 120,,1,073,426 785,496,077 72,034,702  4,088,375  - - 706,973,098 2,399,902  فوائد محققة غير مستحقة القبض 

              

 154,067,617 719,727,291 330,498,172 335,364,660 - 53,864,459 - -  حسابات جارية (مطلوبات)
 948,953,068 1,517,461,720 -  - - 1,517,461,720 - -  ودائع ألجل (مطلوبات) 

 8,174,648 - -  - - - - -  المستحق ألطراف ذات عالقة 
 528,462,051 948,260,104  -  - 948,260,104 - - -  مصاريف مستحقة 

 6,351,820 7,258,908 -  - - 7,258,908 - -  مستحقة غير مدفوعة فوائد 
 50,650,553 20,027,374 -  100,000 - 113,995 - 19,813,379  تأمينات نقدية 
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  المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  . 37
 
  المجموع   الجهات ذات العالقة     

  
  بنك بيمو   البنك السعودي الفرنسي  

الشركة المتحدة  
 للتأمين  

موظفي اإلدارة  
  التنفيذية والعليا  

أعضاء مجلس  
 2019كانون األول  31 2020األول  كانون 31  كبار المساهمين     اإلدارة وأقاربهم 

 ليرة سورية  سورية ليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية   
          

         بنود خارج بيان المركز المالي الموحد  
 55,719,463 96,855,023 - - - - 55,848,610 41,006,413 كفاالت صادرة 

  (341,570,000) (1,150,570,000) (1,144,000,000)  (6,570,000) -  - - -  ية عقار ضمانات 
  6,358,204,000 6,788,204,000 6,438,204,000  350,000,000 -  - - -  صادرة  ضمانات 
  (15,984,237,630) (20,931,459,403) -  -  -  - (20,873,104,434) (58,354,969)  استيراد  بوالص 
 أجنبية عمالت ابلمق للتسليم أجنبية عمالت

  الستالم ل
- - -  -  -  - - (18,567,940,000)  

 أجنبية  عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت
  للتسليم 

- - -  -  -  - - 18,400,769,600  

                 
                الموحد   الشامل بنود بيان الدخل

                 
 1,289,392,129 1,890,030,351 72,041,490 75,518,029  - 2,113 1,730,850,182 11,618,537  فوائد دائنة 
  (160,348,027) (915,317,783) - (941,350)  - (72,574,959) (841,801,474) -  فوائد مدينة 

  (43,600,000) (114,292,677) - -  - - (114,292,677) -  اتفاقية الخدمات الفنية 
  2,073,417,298  4,840,927,533 -  141,869,411  4,699,058,122 - - -  رواتب ومكافآت وتعويضات  
  410,276,000 2,719,498,020 -  -  - - 2,719,498,020 -  أرباح عقود مقايضة عمالت 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  . 38
  

  قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية: فصاح عن يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي في قياس واإل
 المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. - 
ا المستوى الثاني: طرق تقييم يكون فيها المستوى األدنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة يمكن مالحظته - 

 مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
 المستوى الثالث: طرق تقييم يكون فيها المستوى االدنى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة غير ملحوظة.  - 
 

  عادلة: للقيمة ال يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي 
  

    2020  2019  

  المستوى األول    
المستوى 

  الثاني
المستوى 

  المستوى األول  المجموع  الثالث 
المستوى 

  الثاني
المستوى 

  المجموع   الثالث 

  ليرة سورية  إيضاح   
ليرة 

  سورية
ليرة 

  سورية
  ليرة سورية  ليرة سورية

ليرة 
  سورية

  ليرة سورية  ليرة سورية

                    
  موجودات مالية بالقيمة

بيان العادلة من خالل 
  712,053,049  -  -  712,053,049  612,304,527  - -  612,304,527  8  الخسائر  وأألرباح ا

موجودات مالية بالقيمة  
 بيان العادلة من خالل

  الدخل الشامل اآلخر 
9  

1,175,858,631  -  - 1,175,858,631  853,136,243 -  - 853,136,243  

    1,788,163,158  - -  1,788,163,158  1,565,189,292  -  -  1,565,189,292  

 
  تم قياس القيمة العادلة من خالل مقارنة هذه الموجودات بالقيمة السوقية ألدوات مالية مشابهة.  (*)
  

  ال توجد أية تحويالت ما بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
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 (تتمة) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  . 38
 

  الجدول القيم العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالية. فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة والمتضمنة في البيانات المالية. ال يتضمن 
  

  2020   2019 
  العادلة  القيمة القيمة الدفترية    القيمة العادلة  القيمة الدفترية   
  ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية   

            الـمـوجودات المالية 
 96,571,703,720 96,571,703,720  192,312,054,929 192,312,054,929 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

2,192,134,8026 62,192,134,802  298,219,969,554 298,219,969,554 المصارف أرصدة لدى   
 39,646,017,868 39,646,017,868  28,227,112,642 28,227,112,642 إيداعات لدى المصارف 

 95,025,910,002 98,639,339,437  91,691,779,935 97,052,917,290  صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
,047,537,4833  8,860,338,776 8,860,338,776  موجودات مالية بالقيمة المطفأة   3,047,537,483 

 2,791,114,743 2,791,114,743  7,213,439,358 7,213,439,358 الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي
 299,274,418,618 302,887,848,053  626,524,695,194 631,885,832,549 مجموع الموجودات المالية غير المحددة بالقيمة العادلة 

      المطلوبات المالية 
 4,610,348,620 4,610,348,620  11,898,444,160 11,898,444,160 ودائع بنوك 

 259,630,005,515 259,631,308,827  533,849,297,332 533,853,122,703 ودائع العمالء 
 12,272,224,624 12,272,224,624  7,028,882,138 7,028,882,138 نقدية تأمينات 

 276,512,578,759 276,513,882,071  552,776,623,630 552,780,449,001  ير المحددة بالقيمة العادلة مجموع المطلوبات المالية غ
 

 

 مجموع التغير في القيم العادلة غير المعترف به 
  االفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية:فيما يلي 

  

  المبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة 
  بق ذلك على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغير. من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ينط

  

  بت األدوات المالية ذات المعدل الثا
داة مالية مماثلة. يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع معدل الفائدة الحالي أليتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع  

األسواق  لة للسندات المتداولة في  ت النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة العادالتي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التدفقا
دات التي ليست متداولة في أسواق مالية ناشطة منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التدفقات النقدية  إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالية. أما فيما يتعلق بالسن  بالرجوعالمالية الناشطة والمنتظمة،  

  لي المناسب للفترة المتبقية لالستحقاق.المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفع
  

  للموجودات المالية على القيمة العادلة   19 –تأثير الكوفيد 
.   للمجموعة للموجودات الماليةفي القيمة العادلة  جوهري إلى تغيير 19  -ثير المستمر لكوفيد التأ يؤديلم 
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 إدارة المخاطر  .39

  مقدمة  39.1
 

وتالفي حدوث المخاطر التي    ا في تحقيق أهدافه  المجموعة عمل مصرفية سليمة وآمنة من المخاطر واألزمات بغرض مساعدة   بيئة  المخاطر توفر إدارة  
  الحد من آثارها السلبية في وقت مبكر يساعد في تصميم اإلجراءات المثلى واألكثر فاعلية إلدارتها والتحكم بها.  أو   ا تؤثر في أدائه 

  
، مخاطر  (تتمثل بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف)   هي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق   المجموعة تعرض لها  ت اطر التي  أهم أنواع المخ 

  ، مخاطر األعمال، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر استمرارية العمل ومخاطر االلتزام.  السيولة، مخاطر التشغيل 
  

  االستراتيجيات العامة  
  

أولوياتها وتطبيق االستراتيجيات  إن استراتيجية إدارة المخاطر هي عبارة عن عملية األخذ بالمخاطر المحسوبة، وهي وسيلة نظامية لتحديد المخاطر وترتيب  
في  حيث تتضمن كالً من الوقاية من المخاطر المحتملة، واالكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية، فهي عملية مستمرة تشترك فيها الموارد البشرية  للتقليل منها، 

  وعلى صعيد كافة المستويات اإلدارية.   بنك جميع فروع ومراكز العمل بال 
  

 البنك أركان إدارة المخاطر الفّعالة لدى  
  

  على تحقيق األهداف المخططة والتي تتطلب ما يلي:   البنك لفّعالة بأنّها قدرة  يقصد بإدارة المخاطر ا 
 .العليا  واإلدارة  لمجلس اإلدارة  فّعال  دور  . 1
 . المخاطر  إدارة  استقاللية  . 2
 . والتدريب الكافي والذي يمكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة أن يتمتع الكادر الوظيفي إلدارة المخاطر بالتأهيل   . 3
 .البنك كوادر البشرية لدى  كفاية وكفاءة ال  . 4
 . البيئة الرقابية السليمة  . 5
 . التكلفة واألداء  . 6
 .إدارةالمعلومات  نظم  . 7
 . ) Capital Adequacy Ratioااللتزام والتوافق مع تعليمات الجهات التشريعية ولجنة بازل فيما يخص احتساب نسبة كفاية رأس المال (  . 8
 تنظيم اإلداري، لنقل الخبرات وتقديم الدعم والمساندة في مجال إدارة المخاطر. الحاجة إلى فتح قنوات االتصال بين مختلف مستويات ال  . 9

 
 طرق إدارة المخاطر  

  

العمل واألساس الذي سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك  يتم قياس مخاطر من خالل مصفوفة إدارة المخاطر حيث يتم التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق  
  جية التالية:تعريف إطار للعملية وفق المنه 

  
بحد   تحديد المخاطر: في هذه المرحلة يتم التعرف على المخاطر ذات األهمية من خالل البدء بالتعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة  - أوالً 

  .كن البحث فيها المشكلة أو مصدرها فإّن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة يم ذاتها فعندما تعرف  
  

  . تحليل المخاطر:بعد التعّرف على المخاطر المحتملة، يجب أن تجرى عملية تقييم لها من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها   - ثانياً 
  

 ً   أربعة أنواع رئيسية لالستجابة للمخاطر:   البنك مخاطر: حيث لدى  االستجابة لل   - ثالثا
   الخطة أو الجدول الزمني المرتبطة بمشروع أو نشاط معين لتجنب المخاطر تماماً.  تجنب المخاطر: من خالل تغيير 
  .قبول المخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل المخاطر دون التخطيط التخاذ أي إجراء 
   طريق نقل المخاطر إلى طرف آخر من خالل التأمين أو التعاقد الخارجي. نقل المخاطر: عن  
  الالزمة لتقليل احتمال حدوث المخاطرة وأثرها إلى حد معقول.   تقليل األثر: اتخاذ اإلجراءات 

  
 ً سجالت المخاطر لديها والتحقق من  المسؤولة عن تتبع المخاطر، وتحديث    بالبنك تتبع المخاطر ورفع التقارير عنها:حيث تعتبر إدارة المخاطر    - رابعا

 البنكرئ. كما تعتبر إدارة المخاطر المسؤولة عن رفع حالة المخاطر إلى مجلس إدارة  فعالية أنشطة االستجابة، ومراقبة توقيت البدء في أنشطة خطة الطوا 
  واإلدارة العليا التخاذ ما يلزم من إجراءات. 
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 إدارة المخاطر (تتمة)  .39
 

 (تتمة) مقدمة  39.1
  

  أنظمة إدارة المخاطر 
  

 لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.   مجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك إضافة إلى ذلك هناك 
  

  شراف على  مجلس اإلدارة: الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتيجيات والسياسات المتبعة واعتماد حدود مقبولة للمخاطر، واإل
  بة هذه المخاطر. لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد وقياس وضبط ومراق   بالبنك عمل اإلدارة التنفيذية  

  والهيكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة بشكل رئيسي عن مخاطر السيولة والتمويل    البنك ولة عن إدارة موجودات ومطلوبات  الـخـزيـنـة: الجهة المسؤ
 للبنك.  

   التنفيذية في تعمل اإلدارة  التنفيذية:  والسلو   البنك اإلدارة  تنمية المهارات  المخاطر من خالل  المهني للعاملين لتتوافق مع أحدث  على دعم إدارة  ك 
الح.  ات والتقنيات وتحقيق فّعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من خالل الفصل الوظيفي بين المهام والواجبات بما يضمن تجنب تعارض المص التطور 

  كما تقوم بـ :
ت والصالحيات بشكل واضح بما يضمن فصل المهام العمل على وضع سياسات، إجراءات، ومخططات تنظيمية تساعد على تحديد المسؤوليا  -

والصالحيات وذلك لتجنب أي تعارض في المصالح بين مختلف األقسام من جهة، ويفعل نظام الضبط الداخلي من جهة ثانية من خالل تحديد  
 . البنك لها األمر الذي يساهم بشكل مباشر في مواجهة كافة أنواع المخاطر التي قد يتعرض    قنوات التواصل اإلداري 

 العمل على تنفيد استراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما يتفق مع سقوف المخاطر المحددة.  -

  
   

 جملس اإلدارة

 لتنفيذيالرئيس ا

 مدير إدارة املخاطر

 خماطر االئتمانإدارة 
وحدة أمن وخماطر 
 تكنولوجيا املعلومات

وحدة مراقبة االئتمان 
 وخماطر السوق

إدارة الرقابة املصرفية 
الداخلية ووحدة املخاطر 

 التشغيلية

 جلنة إدارة املخاطر
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 إدارة المخاطر (تتمة)  .39
        

 مقدمة (تتمة)  39.1
  

   مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة    المسؤولة عن متابعة وتطوير أدوات لقياس ومراقبة المخاطر والتأكد من إدارة المخاطر: الجهة
  ومهمتها: 

وبما ينسجم مع نسبة كفاية األموال الخاصة المحددة وفق   البنك لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها  المال العمل على متابعة وتحديد كفاية رأس  -
 . 2007كانون األول    24) تاريخ  4/م ن/ ب   253قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 

 .ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها   ، وذلك بالتشاور مع اإلدارة العليا  وحدود المخاطر المقبولة رسم سياسة إدارة المخاطر   -
  19) تاريخ  4/م ن /ب 74النقد والتسليف الصادرة تحت رقم (   إعداد إجراءات عمل إلدارة المخاطر بما ينسجم مع متطلبات قرارات مجلس  -

/ م ن /  107ورقم (   2005شباط    13) تاريخ  4/ م ن /ب 106ورقم (   2004كانون الثاني    19) تاريخ  4/ م ن / ب   93( ورقم    2004أيلول  
اءات وذلك بالتنسيق مع دائرة التدقيق  ومتابعة تنفيذ هذه اإلجر   2005أذار    15) تاريخ  4/ م ن / ب   120ورقم (   2005شباط    13) تاريخ  4ب 

 . واإلدارة التنفيذية   البنك المتابعة إلى لجنة إدارة المخاطر التي تقوم بدورها بإبالغها إلى مجلس إدارة  وإبالغ نتائج هذه    البنك الداخلي في  
بالسقوف والمستويات المحددة في  تقع على عاتق إدارة المخاطر مسؤولية المتابعة اليومية لمجمل األعمال واألنشطة والتأكد من م  - دى التقيّد 

 .، وضبط التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا السياسة العامة إلدارة المخاطر 
باإلضافة إلى قياس المخاطر تحت ظروف طبيعية للسوق، تقوم إدارة المخاطر بقياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من خالل إجراء   -

 . البنك على أوضاع    هد لمعرفة مدى تأثير أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة في معطيات السوق اختبارات الج 
 . تقوم إدارة المخاطر بتقديم تقارير دورية وعرضها في اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر على األقل  -
المصرف   - وتقارير  والداخلي،  الخارجي  التدقيق  تقارير  ملخص  على  ودراسة  االطالع  الضعف،  ونقاط  المخاطر  بتقييم  المتعلقة  المركزي، 

 .المخاطر بغرض التحسين والتطوير المواضيع ذات الصلة بإدارة  
  تزويد مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حال التعّرض ألي أحداث غير متوقعة، ووضع التوصيات الالزمة  -

 .رتبة على ذلك للحد من المخاطر المت 
 .المشاركة في التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها  -
 . الموظفين حول مواضيع إدارة المخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص تثقيف   -
تخفيض التركزات في  دراسة القطاعات االقتصادية بمنهجية النظرة المستقبلية و أخذ االحتياطات الالزمة ان لزم األمر على سبيل المثال:   -

  طة. القطاعات ذات النظرة المستقبلية السلبية و التوجه للقطاعات النش 
 

المعلومات  تتكون إدارة المخاطر من أربع وحدات رئيسية: وحدة مخاطر السوق والسيولة، وحدة المخاطر التشغيلية، وحدة المخاطر االئتمان ووحدة أمن  
دارة المخاطر المنبثقة عن  وترفع اإلدارة تقاريرها إلى لجنة إ   ، الوسيط وتتبع هذه الوحدات لمدير إدارة المخاطر واستمرارية العمل باإلضافة إلى المكتب  

  ،مجلس اإلدارة والمدير العام 

  

   والصالحيات الموكلة بها لجنة إدارة المخاطر: لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تجتمع بصفة دورية و/أو كلما دعت الحاجة، وتتولى ممارسة المهام
 وأهمها:

تمادها من مجلس اإلدارة وتقييم فاعليتها باستمرار للتأكد من انسجامها مع  مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطر والحدود المقبولة للمخاطر قبل اع  -
 . المتغيرات 

تقارير إدارة المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس  التأكد من توفر سياسات وإطار عمل إلدارة المخاطر والبرامج واألدوات الالزمة ومراجعة   -
ت المعتمدة ومستويات المخاطر المقبولة والمحددة ضمنها، وبشكل يمكن المجلس من اتخاذ  اإلدارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسا 

 . القرارات المناسبة 
ن مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات المعتمدة ومستويات المخاطر  مناقشة تقارير إدارة المخاطر ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة تبي  -

 . كل يمكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة المقبولة والمحددة ضمنها، وبش 
تحقيق    والتي تحدد مهام وواجبات أجهزتها المختلفة وصالحياتها والتي تكفل بدورها   للبنك اإلشراف على وضع األنظمة والتعليمات الداخلية   -

 . البنك الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال  
 . بشكل يمكن معه قياس ومراقبة المخاطر  للبنك حتية  اإلشراف على تطوير قاعدة البيانات والبنية الت  -
 . بالسياسات المكتوبة وبالحدود المقررة للمخاطر   البنك التأكد من توفر نظام حاكمية مؤسسية كفؤ يضمن مراقبة مستقلة لتقيد   -
وأن الضوابط واإلجراءات أو التعديالت    قد تم تحديدها   البنك التأكد من أن مخاطر المنتجات / الخدمات / العمليات الجديدة المقترح تقديمها من   -

 . ومع السياسة الكلية للتطوير االستراتيجي   البنك عليها قد تمت بشكل يتناسب مع حدود المخاطر المقبولة في  التي طرأت  
 . مراجعة هيكل إدارة المخاطر المقترح من قبل اإلدارة التنفيذية ورفعه لمجلس اإلدارة العتماده  -
 . المجلس حول تلك التطورات تحدث على إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى  مواكبة التطورات التي   -
 . التأكد من وجود خطة استمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري  -
 مراجعة حدود المخاطر المقبولة و تحديثها دورياً بما يتالئم مع استراتيجية مجلس اإلدارة و التطورات اإلقتصادية.  -
 . افة المخاطر توفير البيئة المناسبة لنشر ثق  -
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 إدارة المخاطر (تتمة)  .39
  

  مقدمة (تتمة)  39.1
  

  ك إضافة الدارة  لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات: تقوم بتقييم السياسات االستثمارية واالئتمانية ودراسة الفرص المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة بذل
مستويات مقبولة ومسيطر عليها من  لعائد على حقوق الملكية ضمن  الفجوات ومخاطر األسعار ووضع محددات وضوابط لضمان تعظيم األرباح وا 

 .المخاطر الرئيسة المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة واالئتمان 
 

  جراءات  د باألنظمة واإل التدقيق الداخلي: يقوم التدقيق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللية هذه اإلدارة، التقي
العامة إلدارة المخاطر ومن كفاية وفعالية األنشطة واألنظمة والسياسات واإلجراءات الموضوعة، وترفع التقارير إلى لجنة التدقيق  الواردة في السياسة  

 . أو إلى مجلس اإلدارة 

  قياس المخاطر ونظام التقارير 
كن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناًء على تقدير إلجمالي  بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يم   المجموعة يتم قياس مخاطر  

درس  ت كما  ، هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية  ، الخسائر الفعلية بإستخدام طرق إحصائية 
  . ن الظروف االستثنائية أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج ع  ة المجموع 

  
بقياس    المجموعة قوم  ت كما    ، وحدود ومستويات المخاطر المقبولة   المجموعة تم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتيجية  

  .اإلجمالية بمختلف أنواعها القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنتها بالمخاطر  
  

من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما يتم تقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة  يتم تجميع المعلومات  
ر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات مخاطر  عن طريق لجنة المخاطر باإلضافة إلى تقارير دورية شهرية للدوائر أصحاب العالقة يتضمن إجمالي مخاط 

يتم التحليل بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والعمالء والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر   ، اطر التشغيل السوق ومخ 
ربع  لم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل  يست   ،االئتمانية بشكل ربع سنوي ومراجعة التصنيف للمحفظة االئتمانية بحسب القرارات النافذة 

 .تحملها أو القبول بها   للمجموعة سنوي لتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر البنك، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن  
  

 أساليب تخفيض المخاطر 
  .لمعايير وأسس معتمدة   ◌ً ا االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفق على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر    المجموعة عتمد  ت 

 
  يتم قبول الضمانات وفق اسس ومعايير معتمدة وذلك لتخفيض المخاطر االئتمانية للبنك ومن انواع هذه الضمانات التي يتم الحصول عليها: 

  والسيارات وضمان الراتب والضمانات نقدية فيما يخص االفراد: رهونات المباني العقارية  
التجارية) والسيارات والضمانات النقدية ومخزون وكفاالت مصرفية وأوراق    – لشركات :رهونات المباني العقارية (السكنية  فيما يخص القروض التجارية ل 

  .مالية 
  

لحقوق المساهمين وطلب ضمانات اضافية من العمالء وذلك    مجموعة ال يتم اعادة تقييم الضمانات العقارية في ضوء الظروف الراهنة وبما يحقق ضمان  
  . مخصصات االئتمانية نسبة كفاية دراسة    من خالل 

 
كما   الصلة  ذات  والتسليف  النقد  مجلس  بقرارات  تحديدها  تم  التي  السقوف  هو   المجموعة  في  االئتمانية  المخاطر  ومراقبة  إدارة  سياسة  في  األساسي  العامل  إن 

 القصوى  مستوى المخاطر  تحدد  السقوف  هذه على  بناء نفسه  ت الوق  وفي  ،  وفقا لسياسة ادارة المخاطر االئتمانية المعتمدة  سقوف  اإلدارة  مجلس  يحدد 
 مناطق  أو  معينة  قطاعات  في  وبشكل محدد  عام  بشكل  االئتمانية  الحدود  السقوف  هذه  تتضمن  ، تجاوزها يجب  ال  والتي   المجموعة  قبل  من  بها  المقبول 
 . واحدة  جغرافية 

  
 ومقارنتها   المجموعة لها   تعرض ت  التي  المخاطر  وقياس  تحديد  أجل  من  االئتمان  إدارة  عن  الصادرة  واألرقام  البيانات  ودراسة  متابعة  دوري  بشكل  يتم 

 المناسبة  القرارات  اتخاذ  أجل  من  اإلدارة  إلى مجلس  فصلية  تقارير  ترفع  كما  دوري،  بشكل  العليا  اإلدارة  إلى  الدراسات  هذه  نتائج  المحددة ورفع  بالسقوف 
 . المخاطر  بهذه  يتعلق  فيما 
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 (تتمة)  إدارة المخاطر  .39
   

  مقدمة (تتمة)  39.1
 

 تركزات المخاطر 
تنشأ التركزات عند قيام مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف  

بنفس التغيرات االقتصادية  اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والت  ي ممكن أن تتأثر 
  .تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين  البنك تدل التركزات على حساسية    ، والسياسية والظروف األخرى 

  
كما  ،  وضبطها أطر للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان    البنك حددت سياسات وإجراءات  

 ي تعرض على مجلس اإلدارة. المخاطر و الت   إدارةيتم متابعتها دورياً من خالل سياسة المخاطر المقبولة المعدة من قبل  
  

 مخاطر االئتمان  39.2
  

  على   المجموعة عمل  ت   ، المجموعة مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه  
إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة  

  ، جغرافية 
و  المقترض الواحد أ بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع    المجموعة قوم  ت و 

  كما تتم العملية من خالل دراسة تفصيلية لمالءة العمالء و سمعتهم و جدارتهم االئتمانية.   ، مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية 
  

  نظام التصنيف الداخلي 
ن حيث يقوم بتصنيف الزبائن وفق  باجراء تقييم منفصل للزبائن الرئيسيي   البنك يقوم    ، البنكيدير قسم مخاطر االئتمان نماذج التصنيف الداخلية في  

تشتمل النماذج على معلومات نوعية وكمية باإلضافة إلى معلومات خاصة بالمقترض التي قد يكون    ،   10الى    1لدرجات التصنيف الداخلي من  
 . ت التصنيف الخارجية رنة التصنيف الداخلي للعميل مع وكاال إضافة الى ما سبق وعندما يكون متاح يقوم البنك بمقا   ، لها أثر على سلوكه 

  

  الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية  

على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا لمعايير   المجموعة عتمد  ت 
  . وأسس معتمدة 

  الضمانات هي: وأبرز أنواع  

   العقارية (السكنية والتجارية) والسيارات والمخزون والضمانات النقدية والكفاالت المصرفية واالوراق  بالنسبة للقروض التجارية: الرهونات
  .المالية 

  بالنسبة لألفراد: الرهونات للمباني السكنية والسيارات والرواتب والضمانات النقدية . 

التفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل دراسة  السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقا لشروط ا تراقب اإلدارة القيمة 
يتم تقييم الضمانات بشكل دوري وفق إجراءات التشغيل المعتمدة حسب نوع الضمان وحسب سعر السوق    ، كفاية مخصص الخسائر االئتمانية 
م من قبل جهة مختصة معتمدة حسب األصول لدى  لبيع القصري، ولكافة أنواع الضمانات وبحيث يكون التقيي في الظروف الطبيعية، أو عند ا 

 . المجموعة 

تعثر  يتم إعادة تقييم الضمانات حسب الظروف االقتصادية العامة والتي قد تؤثر سلباً على قيمتها، كما يتم إعادة تقييمها بشكل فوري في حال  
 .العميل 

 . م ن/ / 4يف رقم  ضمانات: يتم تحديدها بناًء على قرار مجلس النقد والتسل نسب الخصم من ال 

أيضاً للتخفيف من مخاطر االئتمان إلى تنويع محفظته وااللتزام بالسقوف الموضوعة لحدود مخاطر التركز سواء في المجموعات    المجموعة لجأ  ت 
وإعداد   ، ليف أو التركز في منطقة جغرافية معينة أو نوع معين من التس المترابطة من المدينين أو في نوع عمل معين أو قطاع اقتصادي معين  

  .الدراسات االئتمانية الكافية عن العمالء والمتابعة والدراسة الدورية لتقييم مراكزهم المالية والتأكد من حسن سير أنشطتهم 
  

  المخاطر االئتمانية المتعلقة بالعمليات التجارية (خارج الميزانية) 

وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة البنك بتقديم خدمات العمليات التجارية من كفاالت واعتمادات  يقوم  
المتفق عليها   ، عن عمالئه  للشروط  الدفعات وفقاً  الوقا  ، يتم تحصيل هذه  المخاطر االئتمانية للقروض وتتم  التسهيالت بنفس  ية من هذه  تتسم هذه 

  .ابية المخاطر بإتباع نفس سياسات البنك وإجراءاتها الرق 
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  مخاطر االئتمان (تتمة)  39.2
 

  يوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخفضات المخاطر األخرى): 
 

 2020  2019 
 ليرة سورية   ليرة سورية  

     بنود داخل بيان المركز المالي 
 85,754,895,110  173,776,113,155 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 62,192,134,802  298,219,969,554  أرصدة لدى المصارف 
 39,646,017,868  28,227,112,642 ايداعات لدى المصارف 

 98,639,339,437  97,052,917,290  التسهيالت االئتمانية المباشرة 
 1,346,341,751  2,450,547,253 ألفراد ا
 7,702,218,002  12,145,161,286  لقروض العقارية ا
  75,067,065,433  66,771,372,222  لشركات الكبرى ا
 14,523,714,251  15,685,836,529  لشركات الصغيرة والمتوسطة ا

 3,047,537,483  8,860,338,776 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 3,092,787,984  3,805,312,611 موجودات أخرى 

 2,791,114,743  7,213,439,358  صرف سورية المركزي الوديعة المجمدة لدى م
 617,155,203,386  295,163,827,427 

     
     

     بنود خارج بيان المركز المالي 
     كفاالت: 

 12,797,818,693   19,860,400,757 زبائن
 10,761,776,487  25,233,993,023 مصارف 

 937,126,797  2,694,264,781 تعهدات تصدير 
  9,497,013  29,794,416  بوالت ق

  11,282143,075  14,994,728,908  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة 
 7,765,602,272   6,915,023,756 مستغلة سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير 

 69,728,205,641  43,553,964,337  
      

 338,717,791,764  686,883,409,027  إجمالي المخاطر االئتمانية 
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  مخاطر االئتمان (تتمة)  39.2
  

  المباشرة توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات المباشرة وغير  
   

  إجمالي قيمة التعرض  2020
إجمالي التعرض بعد    القيمة العادلة للضمانات 

  الضمانات 
الخسائر االئتمانية  

  جمالي قيمة الضمانات إ  أسهم   قارات ع  تأمينات نقدية   المتوقعة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

         داخل بيان المركز المالي بنود 
 147,978,881 173,924,092,036 - - - - 173,924,092,036 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 32,259,858,041 330,479,827,595 - - - - 330,479,827,595  أرصدة لدى المصارف 
 5,416,650,598 33,643,763,240 - - - - 33,643,763,240 ايداعات لدى المصارف 

         التسهيالت االئتمانية المباشرة 
 6,843,342,012 35,179,043,247 52,928,468,151  - 51,776,247,062 1,152,221,089 88,107,511,398  الشركات الكبرى   
 1,514,841,755 1,839,450,337 15,787,704,622 - 15,787,408,208 296,414 17,627,154,959 الشركات الصغيرة والمتوسطة   
 1,694,398,916 6,129,414,812 685,004,846 - 615,485,333 69,519,513 6,814,419,658  ألفراد ا  
 601,628,358 1,491,787,287 11,420,523,019 - 11,420,322,060 200,959 12,912,310,306  القروض العقارية   

 3,325,406,952 12,185,745,728 - - - - 12,185,745,728  بالتكلفة المطفأة موجودات مالية 
 77,604 3,805,390,215 - - - - 3,805,390,215 موجودات أخرى 

 - 7,213,439,358 - - - - 7,213,439,358 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي 

  686,713,654,493 1,222,237,975 79,599,462,663 - 80,821,700,638 605,891,953,855 51,804,183,117 

         
         بنود خارج بيان المركز المالي 

        كفاالت: 
 641,043,938  1,366,284,414 222,884,936 - 200,316,806 22,568,130 1,589,169,350 نقدية   
 9,857,405,989  33,689,354,395 8,076,096,467 22,447,314 6,152,442,763 1,901,206,390 41,765,450,862 حسن تنفيذ   
 21,136,835  466,597,641 1,273,175,927 37,570,824 1,059,614,794 175,990,309 1,739,773,568 أولية   

 16,035,160 11,736,910,406 10,172,842,258 32,831,862 9,772,686,009 367,324,387 21,909,752,664  غير مستغلة  سقوف تسهيالت ائتمانية
  67,004,146,444  2,467,089,216 17,185,060,372 92,850,000 19,744,999,588 47,259,146,856 10,535,621,922 

         

 62,339,805,039 653,151,100,711 100,566,700,226 92,850,000 96,784,523,035 3,689,327,191 753,717,800,937  إجمالي المخاطر االئتمانية 
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  توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات المباشرة وغير المباشرة 
  

  إجمالي قيمة التعرض  2019
بعد  التعرض إجمالي   القيمة العادلة للضمانات 

  الضمانات 
الخسائر االئتمانية  

  جمالي قيمة الضمانات إ  أسهم  عقارات  تأمينات نقدية   المتوقعة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

         بنود داخل بيان المركز المالي  
 80,614,952 85,835,510,062 - - - - 85,835,510,062  أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 2,572,443,739 64,764,578,541 - - - - 64,764,578,541 أرصدة لدى المصارف 
 2,583,877,900 42,229,895,768 - - - - 42,229,895,768  ايداعات لدى المصارف 

        التسهيالت االئتمانية المباشرة 
 4,869,151,189 32,739,872,852 54,291,259,530  - 53,636,084,350 655,175,180 87,031,132,382 الشركات الكبرى   
 782,118,390 1,209,580,044 14,467,756,886  - 14,467,560,473 196,413 15,677,336,930 الشركات الصغيرة والمتوسطة   
 1,015,784,784 2,913,625,114 495,172,224 - 427,628,375 67,543,849 3,408,797,338  ألفراد ا  
 298,922,733 832,321,268 7,405,390,896 - 7,405,090,896 300,000 8,237,712,164 القروض العقارية   

 54,656,797 3,102,194,280 - - - - 3,102,194,280  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 - 3,695,291,013 - - - - 3,695,291,013  موجودات أخرى 

 - 2,791,114,743 - - - - 2,791,114,743 مصرف سورية المركزي الوديعة المجمدة لدى 
  316,773,563,221 723,215,442 75,936,364,094 - 76,659,579,536 240,113,983,685 12,257,570,484 

          
         بنود خارج بيان المركز المالي  

         كفاالت : 
 217,009,309  521,819,551 52,127,914 - 32,178,108 19,949,806 573,947,465 نقدية   
 4,307,402,624  15,699,771,031 5,250,632,246 29,287,728 3,967,360,086 1,253,984,432 20,950,403,277 حسن تنفيذ   
 18,439,010  760,436,418 1,274,808,020 49,590,978 1,114,875,578 110,341,464 2,035,244,438 أولية   
 13,803,376 11,105,764,808  7,941,980,539  13,725,893 7,596,877,942  331,376,704  19,047,745,347   تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  سقوف 
   42,607,340,527  1,715,652,406 12,711,291,714 92,604,599 14,519,548,719 28,087,791,808 4,556,654,319 

         

 16,814,224,803 268,201,775,493 91,179,128,255 92,604,599 88,647,655,808 2,438,867,848 359,380,903,748  ئتمانية إجمالي المخاطر اال
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  ثالثة توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات والخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة ضمن المرحلة ال 
  

  إجمالي قيمة التعرض   2020

  القيمة العادلة للضمانات 

  إجمالي قيمة الضمانات   عقارات  تأمينات نقدية   الخسائر االئتمانية المتوقعة  إجمالي التعرض بعد الضمانات 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

        بنود داخل بيان المركز المالي
        التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 4,403,231,545 18,711,912,812 1,763,440,811 741,586,377 1,021,854,434 20,475,353,623  الشركات الكبرى 
 644,061,897 803,123,812 1,118,848,318 1,118,551,904 296,414 1,921,972,130  الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 1,637,067,968 4,280,131,856 139,816,118 70,296,605 69,519,513 4,419,947,974 ألفرادا
 194,364,353 230,053,116 309,789,427 309,588,468 200,959 539,842,543  القروض العقارية 

 3,325,406,952 3,325,406,952 - -  - 3,325,406,952  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
  30,682,523,222 1,091,871,320 2,240,023,354 3,331,894,674 27,350,628,548 10,204,132,715 
        

       بنود خارج بيان المركز المالي
       كفاالت: 

 54,527,792 60,382,053 17,047,769 - 17,047,769 77,429,822 دفع
 4,083,973,474 4,232,042,008 1,034,636,981 232,712,592 801,924,389 5,266,678,989 حسن تنفيذ

 20,674,581 25,266,339 15,816,041 7,950 15,808,091  41,082,380 أخرى 
  5,385,191,191 834,780,249 232,720,542 1,067,500,791 4,317,690,400 4,159,175,847 
        

 14,363,308,562 31,668,318,948 4,399,395,465 2,472,743,896 1,926,651,569 36,067,714,413  إجمالي المخاطر االئتمانية
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  توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات والخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثة 
  

  قيمة التعرض  إجمالي   2019
  العادلة للضمانات القيمة 

  اجمالي قيمة الضمانات   عقارات تأمينات نقدية   الخسائر االئتمانية المتوقعة الي التعرض بعد الضمانات إجم
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

        بنود داخل بيان المركز المالي
        المباشرة التسهيالت االئتمانية 

 3,186,680,220 9,799,997,628 2,776,584,234 2,405,459,024 371,125,210 12,576,581,862 الشركات الكبرى  
 372,206,288 551,050,834 951,298,511 951,102,099 196,412 1,502,349,345 الشركات الصغيرة والمتوسطة  
 950,793,340 1,991,103,925 70,669,448 3,125,598 67,543,850 2,061,773,373  ألفرادا 
 155,204,157 228,248,097 879,292,860 878,992,860 300,000 1,107,540,957  القروض العقارية  
  17,248,245,537 439,165,472  4,238,679,581 4,677,845,053 12,570,400,484 4,664,884,005 
         

        بيان المركز الماليبنود خارج 
       كفاالت: 

 12,297,769 17,534,031 11,215,408 - 11,215,408 28,749,439 دفع
 1,379,131,681 1,547,449,273 652,039,507 247,134,243 404,905,264 2,199,488,780 حسن تنفيذ

 12,426,696 11,542,248 14,358,264 7,950 14,350,314 25,900,512 أخرى 
  2,254,138,731 430,470,986 247,142,193 677,613,179 1,576,525,552 1,403,856,146 
              

 6,068,740,151 14,146,926,036 5,355,458,232 4,485,821,774 869,636,458 19,502,384,268  إجمالي المخاطر االئتمانية
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  االئتمان (تتمة) مخاطر   39.2
 

 . أال تزيد قيمة الضمانة عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديا قيمة العادلة للضمانات بعد األخذ بعين االعتبار  ال إدراج  تم  

 
  الديون المعاد هيكلتها 

  . 2019 كانون األول   31ليرة سورية بتاريخ    2,651,890,961  سورية مقابل   ليرة 12,942,415,505   مبلغ   2020  كانون األول   31بلغت الديون المعاد هيكلتها (ديون جيدة معاد التفاوض على شروطها) بتاريخ  
 

    الديون المجدولة 
    .2019كانون األول    31ليرة سورية بتاريخ    190,738,626ليرة سورية مقابل    633,138,020 مبلغ   2019كانون األول    31بلغت الديون المجدولة (ديون غير منتجة معاد جدولتها) بتاريخ  

  
  على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  19 –أثر كوفيد 

على   بناًء  البنك  رقم  قام  بالقرار  المركزي  سورية  مصرف  بتاريخ  25تعليمات  والتسليف  النقد  مجلس  عن  الصادر  بلغت   2020آذار    26/م.ن  حيث  العمالء  من  مجموعة  على  المستحقة  األقساط  بتأجيل 
  ناك تأثير طفيف على معدل الفائدة الفعلي.  ليرة سورية وكان ه 93,881,236ليرة سورية، نتيجة هذا التأجيل تأثرت اإليرادات من الفوائد بمبلغ  2,250,105,881
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 مخاطر االئتمان (تتمة)  39.2
 

  التركز الجغرافي 
 

 ئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال
  

 وع المجم   آسيا   أوروبا    دول الشرق األوسط األخرى    داخل القطر    2020
 ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية     

 173,776,113,155 - - - 173,776,113,155 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
 298,219,969,554 3,098,511,404 1,129,341,005 291,567,936,683 2,424,180,462 أرصدة لدى المصارف 

 28,227,112,642 - - 22,223,093,324 6,004,019,318 ايداعات لدى المصارف  
 97,052,917,290 - - - 97,052,917,290 تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)  

 66,771,372,222 - - - 66,771,372,222  الشركات الكبرى 
 15,685,836,529 - - - 15,685,836,529 والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات 

 2,450,547,253 - - - 2,450,547,253 لألفراد 
 12,145,161,286 - - - 12,145,161,286 القروض العقارية

 8,860,338,776 - - - 8,860,338,776  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 3,805,312,611 - 346,642,887 753,262,843 2,705,406,881 موجودات أخرى 

 7,213,439,358 - - - 7,213,439,358 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي 

 617,155,203,386 3,098,511,404 1,475,983,892 314,544,292,850 298,036,415,240 المجموع 

            
 المجموع    آسيا   أوروبا   دول الشرق األوسط األخرى    داخل القطر    2019

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية    
 85,754,895,110 - - - 85,754,895,110 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 62,192,134,802 1,006,916,824 409,817,161 59,853,054,172 922,346,645 أرصدة لدى المصارف
 39,646,017,868 - - 38,973,171,530 672,846,338 ايداعات لدى المصارف  

 98,639,339,437 - - - 98,639,339,437 تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي) 
 75,067,065,433 - - - 75,067,065,433  الشركات الكبرى 

 14,523,714,251 - - - 14,523,714,251 والمتوسطة المؤسسات الصغيرة
 1,346,341,751 - - - 1,346,341,751 لألفراد 

 7,702,218,002 - - - 7,702,218,002 القروض العقارية
 3,047,537,483 - -  1,060,864,546 1,986,672,937  مالية بالتكلفة المطفأة موجودات 

 3,092,787,984 -  119,708,073  1,380,767,194 1,592,312,717 موجودات أخرى 
 2,791,114,743 - - - 2,791,114,743 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

29,525,2345 101,267,857,442 192,359,527,927 المجموع    1,006,916,824 295,163,827,427 
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  التركز حسب القطاع االقتصادي 
  

 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:
  

  لي اجما وأخرى  أفراد حكومة وقطاع عام خارجي  زراعة  تجارة  صناعة  مالي  2020

  ليرة سورية  سورية ليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

 173,776,113,155 - - - - - 173,776,113,155 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 298,219,969,554 - - - - - 298,219,969,554 أرصدة لدى المصارف 

 28,227,112,642 - - - - - 28,227,112,642 ايداعات لدى المصارف 
 97,052,917,290 30,725,999,788 - 23,887,375 43,629,506,490 22,673,523,637 - (بالصافي) المباشرةالتسهيالت االئتمانية  

 8,860,338,776 - - - - - 8,860,338,776 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 3,805,312,611 955,714,565 - 10,449 774,566,140 552,616,907 1,522,404,550 موجودات أخرى

 7,213,439,358 - - - - - 7,213,439,358 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

 517,819,378,035 23,226,140,544 44,404,072,630 23,897,824 - 31,681,714,353 617,155,203,386 

 
  اجمالي  أخرى أفراد و م خارجي حكومة وقطاع عا زراعة تجارة  صناعة  مالي 2019

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

  85,754,895,110 - - - -  - 85,754,895,110 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
 62,192,134,802 - - - - - 62,192,134,802  أرصدة لدى المصارف 

  39,646,017,868 - - - - - 39,646,017,868 المصارف   ايداعات لدى
 98,639,339,437 28,215,657,970 - 27,406,907 44,862,360,117 25,533,914,443 - (بالصافي) التسهيالت االئتمانية المباشرة

 3,047,537,483 - 1,060,864,546 - - -  1,986,672,937 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 3,092,787,984 727,327,493 13,736,202 27,663 313,017,506 468,143,711 1,570,535,409 أخرى موجودات 

 2,791,114,743 - - - -  - 2,791,114,743 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

  193,941,370,869 26,002,058,154 45,175,377,623 27,434,570 1,074,600,748 28,942,985,463 295,163,827,427  
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  مـخـاطـر الـسـوق  39.3
 

تتضمن مخاطر السوق بشكل رئيسي كالً من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حيث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل يومي من خالل التأكد  
 .لوبات ومن قبل مجلس اإلدارة والسياسات واإلجراءات المحددة من قبل لجنة إدارة األصول والمط من االلتزام بالسقوف  

 
ئدة بنسبة يقوم البنك بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية في محفظته من خالل دراسة تأثير تغير معدالت الفا

ف العمالت األجنبية من خالل مراقبة مستمرة  كما يقوم البنك بتقييم مخاطر أسعار صر   ، ئد وقيمتها االقتصادية اثنان بالمائة على عوائد هذه الفوا
ى إبقاءها لوضعيته الصافية واإلجمالية من العمالت األجنبية، ويحرص على المتابعة اليومية لوضعية العمالت األجنبية المتداول بها مع التشديد عل

  .بأدنى المستويات 
، وفي حال اعتماد المتاجرة بمنتج مالي جديد، تتبع إجراءات مشددة من قبل البنك  يقوم البنك بالمتاجرة بالسلع والموجودات المالية لحسابها الخاص ال  

  .بما يتعلق بالموافقة والمراجع المخولة إعطاء هذه الموافقة لديها 
  

وضاع  بعض هذه المخاطر ممكن أن تنتج من األ   ، القطاع المصرفي بشكل عام   تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر على المنشأة أو 
أن تنعكس االقتصادية الحالية ومن احتمال التغير في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية والموجودات المالية التي ممكن  

لنتائج والمركز المالي هذه المخاطر وتتخذ األساليب المناسبة للتقليل من تأثيرها على ا تقوم إدارة البنك باستمرار بتقييم    ، على نشاط وربحية البنك 
 .للبنك 

  
قتصادية،  إن أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لها نتائج سلبية على أرباح البنك أو قيمتها اال 

  في حال:  الجهد والتي تسمح بتقدير حجم المخاطر التي قد يتعرض لها البنك   حيث يتم إجراء سلسلة من اختبارات 
 .تقلبات أسعار الصرف ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فترة زمنية محددة وأثرها على تقييم مراكز القطع الموجودة  .1
 .تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فترة زمنية محددة  .2

  

 اإلفصاحات الكمية: 
  

  مخاطر أسعار الفائدة 
  

 ،لفائدة السـائدة بالسـوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المسـتقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية هي المخاطر الناجمة عن تغيرات أسـعار ا 
أرباح  راقب إدارة البنك مسـتويات مخاطر معدالت الفائدة لتقدير المخاطر الناتجة عن فجوات معدالت الفائدة خالل فترات محددة وانعكاسـاتها على 

  .اذ القرارات المناسبة على ضوء النتائج وخسائر البنك التخ 
  

الفائدة وأثر ذلك على بيان الدخل في حال حدوث تغير معقول في أـسعار الفائدة، مع  يبين الجدول التالي تحليل الحـساـسية لألدوات الخاـضعة ألـسعار 
 .بقاء بقية المتغيرات ثابتة 

  

ة على صافي إيرادات الفوائد، وذلك باالعتماد على فجوة إعادة تسعير الفائدة التراكمية إن حساسية بيان الدخل هو أثر التغير المفترض ألسعار الفائد 
  .األثر على حقوق الملكية هو صافي التغير في إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضريبة الدخل وبالتالي يكون  
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  % 2ار الفائدة للتغير في سعر الفائدة  مخاطر أسع 
 

       بالليرات السورية

 2019  2020 أثر الزيادة

 الفجوة التراكمية  العملة
األثر على الربح قبل  

 الضريبة 

األثر على حقوق  
الملكية (الناتج عن  

األثر على الربح بعد  
 الفجوة التراكمية   الضريبة)  اقتطاع

األثر على الربح قبل 
 الضريبة

ثر على حقوق  األ
الملكية (الناتج عن  

األثر على الربح بعد  
 الضريبة) اقتطاع

        
 (843,330,266) (1,124,440,355)   )56,222,017,749(  (1,225,354,437) (1,633,805,916) (81,690,295,809) ليرة سورية

 )100,014,295( )133,352,394( (6,667,619,694)  922,965,098 1,230,620,131 61,531,006,554 دوالر أميركي 
 387,928,579 517,238,106 25,861,905,294  195,751,233 261,001,644 13,050,082,220 يورو

 10,143,186 13,524,248 676,212,401  31,078,215 41,437,619 2,071,880,969 جنيه استرليني 
 6,854 9,139 456,929  31,806 42,408 2,120,417 فرنك سويسري

  20,718,583  27,624,778  1,381,238,886  63,369,306 84,492,409 4,224,620,427  ين ياباني
        

       بالليرات السورية

 2019  2020 أثر االنخفاض

 الفجوة التراكمية  العملة
األثر على الربح قبل  

 الضريبة 

األثر على حقوق  
الملكية (الناتج عن  

األثر على الربح بعد  
 الفجوة التراكمية   الضريبة)  عاقتطا

األثر على الربح قبل 
 الضريبة

األثر على حقوق  
الملكية (الناتج عن  

األثر على الربح بعد  
 الضريبة) اقتطاع

        
 843,330,266 1,124,440,355 ) 56,222,017,749(  1,225,354,437 1,633,805,916 (81,690,295,809) ليرة سورية

 100,014,295 133,352,394 (6,667,619,694)  (922,965,098) (1,230,620,131) 61,531,006,554 دوالر أميركي 
 ) 387,928,579( ) 517,238,106( 25,861,905,294  (195,751,233) (261,001,644) 13,050,082,220 يورو

 ) 10,143,186( ) 13,524,248( 676,212,401  (31,078,215) (41,437,619) 2,071,880,969 جنيه استرليني 
 ) 6,854( ) 9,139( 456,929  (31,806) (42,408) 2,120,417 فرنك سويسري

 20,718,583)( ) 27,624,778( 1,381,238,886  (63,369,306) (84,492,409) 4,224,620,427  ين ياباني
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  مخاطر العمالت 
  

يعتبر البنك الليرة الســورية العملة الرئيســية له، وتقوم لجنة   ، اكز العمالت بســبب التغيرات في أســعار صــرف العمالت األجنبية تتمثل بتذبذب قيمة مر 
مراكز ال  إدارة األـصول والمطلوبات بناًء على توـصيات مجلس اإلدارة بوـضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة المراكز بـشكل يومي للتأكد من أن ال 

  .المستويات المحددة تتجاوز  

قبة أثر التغيرات على صـافي األرباح والخسـائر في حال حدوث تغير معقول في أسـعار الصـرف مع بقاء بقية  يقوم البنك بإعداد تحليل الحسـاسـية لمرا 
نما يمثل المبلغ الموجب صــــافي يمثل المبلغ الســــالب في الجدول أدناه صــــافي االنخفاض المتوقع في بيان الدخل أو حقوق الملكية بي   ، المتغيرات ثابتة 

  .االرتفاع المتوقع 
  

 % 10دة في سعر الصرف  أثر الزيا 
  

 2020  2019 

األثر على الربح قبل   مراكز القطع  العملة 
 الضريبة 

األثر المرحل الى حقوق  
  الملكية 

األثر على الربح قبل   مراكز القطع   
 الضريبة 

األثر المرحل الى  
 حقوق الملكية 

 سورية ليرة  ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  ة سورية لير ليرة سورية   

                

 1,968,324,975  1,968,324,975   19,683,249,753   5,670,220,571  5,670,220,571  56,702,205,709  (بنيوي)   دوالر أمريكي

  135,404,095   180,538,793    1,805,387,929   718,708,640  958,278,186  9,582,781,858  (تشغيلي)   دوالر أمريكي

 68,408,200  68,408,200   684,082,000   214,613,000  214,613,000   2,146,130,000   (بنيوي)  يورو

  15,465,375   20,620,500    206,204,997   (233,578,502)  (311,438,002)  (3,114,380,019)   (تشغيلي)  يورو

 62,904,600  62,904,600   629,046,000   187,289,300  187,289,300   1,872,893,000  إسترليني (بنيوي)جنيه 

  3,081,919   4,109,225    41,092,254   (14,056,504)  (18,742,005)  (187,420,045)   (تشغيلي)  جنيه استرليني

 137,985,280  137,985,280   1,379,852,800   417,189,440  417,189,440   4,171,894,400  (بنيوي)  ين ياباني

  149,985   199,980    1,999,799   4,093,616  5,458,155   54,581,549   (تشغيلي)  ين ياباني

  38,663   51,551    515,509   172,829  230,438  2,304,378  الفرنك السويسري 

 (116,432,324)  (155,243,099)  (1,552,430,989)   (285,454,068)  (380,605,424)  (3,806,054,239) العمالت األخرى 
        

  %) 10في سعر الصرف (   االنخفاض أثر  

  2020   2019 

األثر على الربح قبل   مراكز القطع  العملة 
 الضريبة 

األثر المرحل الى حقوق  
 الملكية 

األثر على الربح قبل   مراكز القطع   
 الضريبة 

المرحل الى  األثر  
 حقوق الملكية 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية  سورية  ليرة  

                

 (1,968,324,975) (1,968,324,975)  19,683,249,753   (5,670,220,571) (5,670,220,571) 56,702,205,709 (بنيوي)   دوالر أمريكي

  (135,404,095)   (180,538,793)    1,805,387,929    (718,708,640)   (958,278,186) 9,582,781,858  (تشغيلي)   دوالر أمريكي

 (68,408,200)  (68,408,200)   684,082,000   (214,613,000)  (214,613,000)   2,146,130,000   (بنيوي)  يورو

  (15,465,375)   (20,620,500)    206,204,997   233,578,502  311,438,002  (3,114,380,019)  (تشغيلي)  يورو

 (62,904,600)  (62,904,600)   629,046,000   (187,289,300)  (187,289,300)   1,872,893,000  إسترليني (بنيوي)جنيه 

  (3,081,919)   (4,109,225)    41,092,254   14,056,504  18,742,005  (187,420,045)   (تشغيلي)  جنيه استرليني

 (137,985,280)  (137,985,280)   1,379,852,800   (417,189,440)  (417,189,440)   4,171,894,400  (بنيوي)  ين ياباني

  (149,985)   (199,980)    1,999,799   (4,093,616)  (5,458,155)   54,581,549   (تشغيلي)  ين ياباني

 (38,663)  (51,551)   515,509   (172,829)  (230,438) 2,304,378  الفرنك السويسري 

 116,432,324  155,243,099  (1,552,430,989)   285,454,068  380,605,424 (3,806,054,239) األخرى  العمالت

  



  عامة  سورية شركة مساهمة مغفلة -بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 2020 كانون األول 31
 

  
87 

 (تتمة)   إدارة المخاطر  .39
  

 (تتمة)  مـخـاطـر الـسـوق 39.3
  

  الفائدة فجوة إعادة تسعير  

 يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب 
  

 المجموع  حساسة بنود غير   سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى  4من  سنوات  4إلى  3من  سنوات  3إلى  2من  سنة   2إلى  1من  شهر  12إلى  9من  أشهر  9إلى  6من  أشهر  6إلى  3من  أشهر  3من شهر إلى    دون الشهر   2020
                      موجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف  
 192,312,054,929 44,507,037,945 - - - - - 1,256,000,000 6,280,000,000 1,256,000,000 - 139,013,016,984  المركزي  سورية

 298,219,969,554 (32,259,858,041) - - - - - - - - 14,647,206,312 315,832,621,283 أرصدة لدى المصارف
 28,227,112,642 (5,416,650,597) - - - - 12,560,000,000 290,250,000 1,000,000,000 6,584,872,250 148,144,341 13,060,496,648  ايداعات لدى المصارف 

تسهيالت ائتمانية مباشرة  
 97,052,917,290 (1,169,834,359) 5,499,775,227 6,938,715,526 11,477,917,747 17,015,339,300 23,051,941,754 7,139,310,971 7,814,167,635 8,136,473,766 5,903,368,690 5,245,741,033  (بالصافي)

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  و أمن خالل بيان األرباح 

 612,304,527 612,304,527 - - - - - - - - - - الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

الدخل الشامل  بيان من خالل 
 1,175,858,631 1,175,858,631 - - - - - - - - - -  اآلخر 

موجودات مالية بالتكلفة 
 8,860,338,776 (3,231,688,000) - - - - 3,982,820,567  -  -  4,877,518,209  -  3,231,688,000  المطفأة

 1,326,140,986 1,326,140,986 - - - - -  -  -  -  -  -  استثمارات في شركات حليفة 
 14,004,703,822 14,004,703,822 - - - - -  -  - -  - -  موجودات ثابتة 

 949,577,225 949,577,225 - - - - - - - - - - موجودات غير ملموسة 
 657,838,633 657,838,633 - - - - - - - - - - حق استخدام األصول 

  133,810,379  133,810,379 - - - - - - - - - -  موجودات ضريبية مؤجلة 
 4,631,087,399 4,631,087,399 - - - - - - - - - - موجودات أخرى 

الوديعة المجمدة لدى مصرف  
 7,213,439,358 7,213,439,358 - - - - - - - - - - المركزي ة سوري

 655,377,154,151 33,133,767,908 5,499,775,227 6,938,715,526 11,477,917,747 17,015,339,300 39,594,762,321 8,685,560,971 15,094,167,635 20,854,864,225 20,698,719,343 476,383,563,948 الموجودات إجمالي 
             المطلوبات 

 11,898,444,160 - - - - - - - - 6,609,001,964 342,363,268 4,947,078,928 ودائع بنوك 
 533,853,122,703 - - - - - 1,061,030,384 9,679,761,077 11,542,304,614 25,471,102,900 33,244,778,603 452,854,145,125 ودائع العمالء 
 7,028,882,138 4,420,717,114 - - - - - 459,716,018 10,237,040 544,959,810 501,316,248 1,091,935,908 تأمينات نقدية 

 11,359,616,785 11,359,616,785 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة 
 51,590,502 51,590,502 - - - - - - - - - -  التزامات التأجير 

 564,965,839 564,965,839 - - - - - - - - - -  مخصص ضريبة الدخل 
 15,391,274,045 15,391,274,045 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى 

  580,147,896,172  31,788,164,285 - - - -  1,061,030,384  10,139,477,095  11,552,541,654  32,625,064,674  34,088,458,119  458,893,159,961 إجمالي المطلوبات
             

 75,229,257,979 1,345,603,623 5,499,775,227 6,938,715,526 11,477,917,747 17,015,339,300 38,533,731,937 ) 1,453,916,124( 3,541,625,981 ) 11,770,200,449( ) 13,389,738,776( 17,490,403,987 تسعير الفائدة فجوة إعادة 

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير  
  -  75,229,257,979  73,883,654,356  68,383,879,129  61,445,163,603  49,967,245,856  32,951,906,556  ) 5,581,825,381(  ) 4,127,909,257(  ) 7,669,535,238(  4,100,665,211  17,490,403,987  الفائدة 
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  (تتمة)  إعادة تسعير الفائدة فجوة  

  لى فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب يتم التصنيف ع 
 

 المجموع بنود غير حساسة  سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى   4من  سنوات  4إلى   3من  سنوات  3إلى   2من  سنة  2إلى   1من  شهر  12إلى   9من  أشهر  9إلى   6من  أشهر  6إلى   3من  أشهر  3من شهر إلى    دون الشهر  2019
                      موجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف  
 96,571,703,720 23,969,085,418 - - - - - 4,360,000,000 - - - 68,242,618,302  المركزي  سورية

 62,192,134,802 (2,570,426,673) - - - - -  - - 5,510,495,000 59,252,066,475 أرصدة لدى المصارف 
 39,646,017,868 (2,583,877,898) - - - 4,360,000,000 - 1,246,010,000 - 20,009,399,974 28,005,775 16,586,480,017  ايداعات لدى المصارف  
تسهيالت ائتمانية مباشرة  

  98,639,339,437 510,713,856 4,917,341,466 6,187,433,440 9,807,815,791 12,512,464,695 14,935,060,723  4,137,264,604 4,719,653,919  19,547,751,534  13,365,656,317  7,998,183,092  (بالصافي) 
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

  وأ األرباح  بيان من خالل
 712,053,049 712,053,049 - - - - - - -  -  -  -  الخسائر 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
الدخل الشامل  بيان من خالل 

 853,136,243 853,136,243 - - - - - - - - - - اآلخر
 3,047,537,483 (54,656,797) - - - - - - - 1,115,521,343 1,986,672,937 -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 620,383,229 620,383,229 - - - - - - - - - -  استثمارات في شركات حليفة 
 11,253,994,273 11,253,994,273 - - - - - - - - - -  موجودات ثابتة 

 753,403,952 753,403,952 - - - - - - - - - -  وسة موجودات غير ملم
 594,396,923 594,396,923 - - - - - - - - - -  حق استخدام األصول 

 149,950,471 149,950,471 - - - - - - - - - -  موجودات ضريبية مؤجلة 
 3,695,291,013 3,695,291,013 - - - - - - - - - - موجودات أخرى 
لدى مصرف  الوديعة المجمدة 

 2,791,114,743 2,791,114,743 - - - - - - - - - - سورية المركزي 

 321,520,457,206 40,694,561,802 4,917,341,466 6,187,433,440 9,807,815,791 16,872,464,695 14,935,060,723 9,743,274,604 4,719,653,919 40,672,672,851 20,890,830,029 152,079,347,886 إجمالي الموجودات 
             المطلوبات 
 4,610,348,620 - - - - - - - - 2,210,285,067 8,100,000 2,391,963,553 ودائع بنوك 

 259,631,308,827 - - - - - 256,677,782 4,410,854,958 5,854,178,483 15,070,942,719 15,367,089,914 218,671,564,971 ودائع العمالء 
 12,272,224,624 10,782,862,368 - - - - - 318,670,462 126,233,592 647,668,021 258,577,087 138,213,094 تأمينات نقدية 

 4,770,742,612 4,770,742,612 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
 59,903,483  59,903,483 - - - - - - - - - -  التزامات التأجير 

 519,060,482 519,060,482 - - - - - - - - - -  مخصص ضريبة الدخل 
 8,023,515,139 8,023,515,139 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى 

 289,887,103,787  24,156,084,084 - - - -  256,677,782  4,729,525,420  5,980,412,075  17,928,895,807  15,633,767,001  221,201,741,618 إجمالي المطلوبات 
             

 31,633,353,419 16,538,477,718 4,917,341,466 6,187,433,440 9,807,815,791 16,872,464,695 14,678,382,941 5,013,749,184 ) 1,260,758,156( 22,743,777,044 5,257,063,028 ) 69,122,393,732( دة تسعير الفائدة فجوة إعا

الفجوة المتراكمة إلعادة تسعير  
 -  31,633,353,419 15,094,875,701 10,177,534,235 3,990,100,795 (5,817,714,996) (22,690,179,691) (37,368,562,632)  (42,382,311,816) (41,121,553,660) (63,865,330,704)  (69,122,393,732)  الفائدة 
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 (تتمة)   إدارة المخاطر  .39
 

 (تتمة)  مـخـاطـر الـسـوق 39.3
  

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية 
 

ي العمالت األجنبية بالليرات السوريةما يواز 2020  
 المجموع أخرى    فرنك سويسري  ين ياباني جنيه استرليني   يورو  دوالر أميركي   العملة

           الموجودات:
 76,139,175,169 584,559,794   183,946   1,855,523  1,004,552 13,230,551,702 62,321,019,652 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 295,950,456,366 2,862,808,538   20,153,757   4,226,265,827  3,533,352,192 85,642,875,204  199,665,000,848 أرصدة لدى المصارف 
 22,223,093,324 - - - - - 22,223,093,324 إيداعات لدى المصارف 

 721,482,368   8,438,166  15  - (17,060) 63,783,076 649,278,171   صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
 1,226,433,399 2,399,903  - - - 442,379 1,223,591,117  موجودات أخرى 

 6,467,365,508 -   -  - - - 6,467,365,508  الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي

 402,728,006,134  3,458,206,401   20,337,718  4,228,121,350 3,534,339,684 98,937,652,361 292,549,348,620 اجمالي الموجودات
         

        المطلوبات: 
 8,839,581,492 1,324,779  - - - 441,707,095 8,396,549,618 بنوكودائع 
 307,000,003,074 7,175,950,334  18,033,340  1,645,401  1,461,471,224 89,960,788,604 208,382,114,171 العمالءودائع 

 4,868,845,262 60,718,960  -  - - 994,437,971 3,813,688,331 تأمينات نقدية 
 10,853,481,932 24,341,773  -  -  386,389,744 7,257,375,972 3,185,374,443 مخصصات متنوعة

 3,741,157,783  1,924,794  -   - 1,005,761 1,251,592,738 2,486,634,490  مطلوبات أخرى 

  335,303,069,543 7,264,260,640 18,033,340 1,645,401 1,848,866,729 99,905,902,380 226,264,361,053 طلوبات اجمالي الم

   67,424,936,591  ) 3,806,054,239( 2,304,378 4,226,475,949 1,685,472,955  (968,250,019)  66,284,987,567  صافي التركز داخل بيان المركز المالي
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 (تتمة)   طر إدارة المخا  .39
  

 مـخـاطـر الـسـوق (تتمة)  39.3
  

 األجنبية (تتمة) التركز في مخاطر العمالت  
 

 ما يوازي العمالت األجنبية بالليرات السورية 2019
 المجموع أخرى   فرنك سويسري  ين ياباني جنيه استرليني  يورو  دوالر أميركي  العملة

        الموجودات: 
 36,205,282,685 202,816,448 58,575 613,714 337,397   5,329,538,237 30,671,918,314 كزي نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المر

 63,464,663,111 288,686,783 6,450,431 1,381,817,389 1,186,762,164 27,409,549,479 33,191,396,865 أرصدة لدى المصارف
   38,973,171,532 697,380,000 - - -   17,826,393,881 20,449,397,651 إيداعات لدى المصارف 

 248,498,296 2,828,763 5 - ) 6,462( 56,200,823 189,475,167  مباشرة (بالصافي)تسهيالت ائتمانية 
 1,060,864,546 - - -  - ) 44,303,105( 1,105,167,651  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

   1,576,543,162 8,108,980 - - - 394,088,578 1,174,345,604 موجودات أخرى 
   2,245,040,893 - - - - -   2,245,040,893  سورية المركزيالوديعة المجمدة لدى مصرف 

 143,774,064,225 1,199,820,974 6,509,011 1,382,431,103 1,187,093,099 50,971,467,893 89,026,742,145 اجمالي الموجودات 
         

        المطلوبات: 
 587,510,626 459,818 - - - 194,538,433 392,512,375 ودائع بنوك 

 106,769,934,622 2,728,704,811 5,993,502 578,504 510,549,763 24,794,678,302 78,729,429,740 ودائع العمالء 
   7,878,873,910 5,925,520 - - -   3,238,099,797 4,634,848,593 تأمينات نقدية 

  4,351,860,194  7,942,258 - -  5,679,714  2,849,955,073    1,488,283,149  مخصصات متنوعة 
   1,139,714,421 9,219,556 - - 725,368 435,969,291 693,800,206 مطلوبات أخرى 

 120,727,893,773 2,752,251,963 5,993,502 578,504 516,954,845 31,513,240,896 85,938,874,063 اجمالي المطلوبات 

   23,046,170,452 )1,552,430,989( 515,509 1,381,852,599 670,138,254 19,458,226,997 3,087,868,082 يان المركز المالي صافي التركز داخل ب

         

  ) 18,567,940,000( - - - - (18,567,940,000) -  للتسليم أجنبية عمالت

  18,400,769,600 - - - - -  18,400,769,600  لالستالم أجنبية عمالت

  22,879,000,052 ) 1,552,430,989(  515,509  1,381,852,599  670,138,254  890,286,997  21,488,637,682  وخارج الميزانيةالتركز داخل  صافي
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 (تتمة)   إدارة المخاطر  .39
 

  مخاطر الدفع المسبق  39.4
  

ماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها، مثل رهونات ذات  لتزاإلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء ال  المجموعة إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض 
باإلضافة إلى ذلك،   ، التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوهرية بالنسبة إلجمالي الموجودات   المجموعة إن موجودات    ،معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة 

عتبر تأثير ت   المجموعة وبالتالي، فإن    ،   المجموعة عمل فيها  ت جوهرية في األسواق التي  إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير  
 . عن الدفع المسبق مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري، بعد األخذ بعين االعتبار أية غرامات قد تنتج  

 

  مخاطر التشغيل  39.5

عندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل، فإن    ، ن تعطل األنظمة، خطأ إنـساني، احتيال وعوامل خارجية أخرى تمثل المخاطر التـشغيلية مخاطر الخـسائر الناتجة ع 
إزالة كل    المجموعة توقع  ت ال   ، متطلبات قانونية وتشـريعية كما قد تسـبب خسـائر مادية أو تنشـئ  ،  المجموعة ضـراراً على سـمعة  أ المخاطر التشـغيلية قد تسـبب  
إن الرقابة تتضـــمن فصـــل المهام بفاعلية،  ، ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة مكنها إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل المخاطر التشـــغيلية ولكن ي 

  . إجراءات التفويض والمراقبة، التوعية المستمرة للموظفين وتقييم اإلجراءات 

ــتمر لألنظم  ــغيل عن طريق التحديث والتطوير المسـ ــافة إلى التدقيق  ة المعلوماتية وتطوير كفاءة القائمين على هذه األ يتم التخفيف من مخاطر التشـ نظمة، إضـ
بإبرام عقود تأمين تغطي أنواع معينة من    المجموعة قوم  ت المتخصـص باألنظمة لفحص دقة المدخالت والمخرجات، والتدريب المتواصـل للكادر البشـري، كما 

  . المخاطر المختلفة 
  

  مخاطر األعمال   39.6

ــأ مخاطر األعم  أو قطاع البنوك بصـــفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف الســـياســـية واالقتصـــادية    المجموعة ال من عدة عوامل قد تؤثر على  تنشـ
ل مســتمر واتخاذ  بتقييم تلك المخاطر بشــك   المجموعة تقوم إدارة   ، المجموعة المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشــرات الســلبية على نتائج أعمال  

  . المجموعة إلجراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والمركز المالي ا 
  

  خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعمال 39.7

لف الحاالت  للتعامل مع مخت   المجموعة تهدف خطة الطوارئ إلى إدارة األزمات والتعامل مع حاالت الطوارئ وتحديد األنشطة المتعلقة بالمحافظة على جاهزية  
الية والتشغيلية إلى  الحساسة في حاالت الطوارئ في الوقت المناسب وتقليل المخاطر الم   المجموعة بما يؤدي إلى ضمان استرجاع خدمات وعمليات وأنشطة  
  . العليا  المجموعة المستوى المقبول بما يدعم ويساعد في الوصول ألهداف  

فرية عالية يؤمن تشغيل كافة االنظمة المعلوماتية التي يستخدمها في حال حدوث أية كارثة أو انقطاع بما يتيح بإنشاء موقع رديف وموقع ذو توا   المجموعة   ت قام 
  . معدات على تجهيز تلك المواقع بأحدث التجهيزات وال   المجموعة عمل  ت وبدون انقطاع جوهري، و   المجموعة الوصول إلى البيانات من أي موقع من مواقع  

وممتلكاته ومبانيه وموظفيه، وتركز الخطة على ضرورة تحديد اإلجراءات التشغيلية واإلدارية الالزمة    المجموعة ألعمال كافة خدمات  تغطي سياسة استمرارية ا 
تأمين والقرارات الخاصة بذلك  للتعامل مع كافة حاالت الكوارث واالنقطاع إضافة إلى أعمال فحص وتحديث واعتماد خطط استمرارية األعمال وسياسات ال 

  .ضافة إلى التوعية والتدريب المتعلقين باستمرارية األعمال إ 
  

  مخاطر السيولة  39.8

للوقاية من هذه    ، على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها وتمويل زيادة الموجودات   المجموعة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة  
باإلضافة    ، باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يوميالمخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل  

  . استعمالها لتوفير السيولة عند الحاجة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات الممكن    المجموعة قوم  ت إلى ذلك،  
 

قوم  ي باإلضافة إلى ذلك،  ،ية عالية للتسويق يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة في السيولةبموجودات ذات قابل  المجموعة حتفظ ت 
يتم قياس ورقابة    ،البنك% من رأسمال  10% من متوسط ودائع العمالء و5بالمحافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية المركزي تساوي    البنك 

ن  على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج بيا  البنك حافظ ي  ،الطبيعية والطارئةالسيولة على أساس الظروف 
تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية قصيرة األجل بعد تنزيل ودائع المصارف    ، المركز المالي المثقلة

  .2009تشرين الثاني    22 تاريخ   4ب/من/588تم احتساب نسب السيولة بكافة العمالت بناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم    ،لمصرفيةوالمؤسسات ا
 

 2020  2019  
    

 %72.77 %99.23  نسبة آخر العام 
 %72.72 %90.95 المتوسط خالل السنة 

 %77.00 %99.23  أعلى نسبة 
 %70.00 %73.35 أقل نسبة 
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 دارة المخاطر (تتمة) إ  .39

 مخاطر السيولة (تتمة)  39.8
  

 :2020كانون األول    31يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في  
  

2020  
  عند الطلب إلى أقل من 

 المجموع  بدون استحقاق  من سنة أكثر  أشهر وسنة  9بين  شهر أ  9شهور و 6بين  أشهر  6أشهر و  3بين  أشهر  3بين شهر و بين ثمانية أيام وشهر   ثمانية أيام 
 ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    
              

 192,312,054,929 26,110,397,637 - 1,256,000,000 6,280,000,000 1,256,000,000 - - 157,409,657,292 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  
 298,219,969,554 (32,259,858,041) - - - - 14,647,206,312 15,409,177,822 300,423,443,461 أرصدة لدى المصارف  
 28,227,112,642 (5,416,650,597) 12,560,000,000 290,250,000 1,000,000,000 6,584,872,250 148,144,342 5,775,200,000 7,285,296,647 ايداعات لدى المصارف 

 97,052,917,290 16,702,905,230 63,981,699,900 7,123,055,850 7,783,551,134 (9,664,023,696) 5,882,739,776 2,159,523,960 3,083,465,136  التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي) 
ة العادلة من خالل  موجودات مالية بالقيم 

 612,304,527 612,304,527 - - - - - - -  و الخسائر أبيان األرباح  
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1,175,858,631 1,175,858,631 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر بيان 
 8,860,338,776 (3,231,688,000) 3,982,820,567   4,877,518,209   3,231,688,000  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 1,326,140,986 1,326,140,986 - - - - - - -  استثمارات في شركات حليفة 
 14,004,703,822 14,004,703,822 - -  - - - -  موجودات ثابتة  

 949,577,225 949,577,225 - - - - - - - موجودات غير ملموسة  
 657,838,633 657,838,633 - - - - - - -  حق استخدام األصول

 133,810,379 133,810,379 - - - - - - -  موجودات ضريبية مؤجلة 
 4,631,087,399 - 870,729,923 709,934,577 50,482,731 2,439,106,733 187,536,190 344,184,583 29,112,662 موجودات أخرى  

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية  
 7,213,439,358 7,213,439,358 - - - - - - -  المركزي

 655,377,154,151 27,978,779,790 81,395,250,390 9,379,240,427 15,114,033,865 5,493,473,496 20,865,626,620 23,688,086,365 471,462,663,198 مجموع الموجودات   
          

 11,898,444,160 - - - - 6,609,001,964 342,363,268 556,307,249 4,390,771,679 ودائع بنوك  
 533,853,122,703 - 1,061,030,384 9,679,761,077 11,542,304,614 25,471,102,900 33,244,778,603 61,252,286,435 391,601,858,690 ودائع العمالء  
 7,028,882,138 - - 459,716,018 10,237,040 544,959,810 4,892,240,479 171,280,715 950,448,076 تأمينات نقدية  

 11,359,616,785 11,359,616,785 - - - - - - - مخصصات متنوعة  
  51,590,502   51,590,502  - - - - - - -  التزامات التأجير 

 564,965,839 564,965,839 - - - - - - -  ضريبة الدخل مخصص 
  15,391,274,045  -  44,661,908 130,500,220 241,996,277 2,490,417,688 3,780,077,671 366,941,101 8,336,679,180 مطلوبات أخرى  

 580,147,896,172 11,976,173,126 1,105,692,292 10,269,977,315 11,794,537,931 35,115,482,362 42,259,460,021 62,346,815,500 405,279,757,625 مجموع المطلوبات  
          

 75,229,257,979 16,002,606,664 80,289,558,098 (890,736,888) 3,319,495,934 (29,622,008,866) (21,393,833,401) (38,658,729,135) 66,182,905,573 الصافي 
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   إدارة المخاطر (تتمة)  .39

 مخاطر السيولة (تتمة)  39.8
  

 :2019كانون األول    31يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في  
  

2019   
ثمانية  عند الطلب إلى أقل من

 أشهر  6أشهر و  3بين  أشهر  3بين شهر و بين ثمانية أيام وشهر   أيام
 9 شهور و 6بين 

 المجموع  بدون استحقاق أكثر من سنة  أشهر وسنة  9بين  أشهر 
 ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    رية  ليرة سو  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    
                    

 96,571,703,720 13,202,909,832 - 4,360,000,000 - - - - 79,008,793,888 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي  
 62,192,134,802 (2,572,443,740) - - - - 5,510,495,000 5,823,859,454 53,430,224,088 أرصدة لدى المصارف  

 39,646,017,868 (2,583,877,900) 4,360,000,000 1,246,010,000  20,009,399,974 28,005,775 10,393,950,019 6,192,530,000 ايداعات لدى المصارف  
  98,639,339,437 1,551,500,068  48,360,116,115  4,127,639,604 4,638,595,134 18,851,227,280  13,136,555,217  4,453,083,192  3,520,622,827  التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي)
  بيان  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 712,053,049 712,053,049 - - - - - - -  األرباح أو الخسائر 
 بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 853,136,243 853,136,243 - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر
  3,047,537,483  (54,656,797)  -  -  -  1,115,521,343  1,986,672,937  -  -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

  620,383,229  620,383,229  -  -  -  -  -  -  - استثمارات في شركات حليفة 
  11,253,994,273  11,253,994,273 - - - - - - -  موجودات ثابتة

  753,403,952  753,403,952  -  -  -  -  -  -  -  موجودات غير ملموسة  
  594,396,923  594,396,923  -  -  -  -  -  -  -  حق استخدام األصول 

 149,950,471  149,950,471 - - - - - - -  موجودات ضريبية مؤجلة 
 3,695,291,013 - 664,192,000 76,607,334 5,191,959 2,347,344,112 107,145,216 387,434,554 107,375,838 موجودات أخرى  

الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية  
 2,791,114,743 2,791,114,743 - - - - - - - المركزي  

           
 321,520,457,206 27,271,864,346 53,384,308,115 9,810,256,938 4,643,787,093 42,323,492,709 20,768,874,145 21,058,327,219 142,259,546,641 مجموع الموجودات  

          
 4,610,348,620 - - - - 2,210,285,066 8,100,000 319,423,092 2,072,540,462 ودائع بنوك  

 259,631,308,827 - 256,677,785 4,410,854,958 5,854,178,483 15,070,942,719 15,367,089,911 38,847,485,564 179,824,079,407 ودائع العمالء  
 12,272,224,624 - - 318,670,467 126,233,592 11,414,443,571 258,577,086 128,568,425 25,731,483 تأمينات نقدية  

 4,770,742,612 4,770,742,612 - - - - - - -  مخصصات متنوعة  
 59,903,483 59,903,483 - - - - - -  -  التزامات التأجير 

 519,060,482 519,060,482  -  -  -  -  -  -  -  الدخل مخصص ضريبة 
 8,023,515,139 - 13,546,578 75,235,811 234,498,779 2,963,564,685 463,730,304 251,760,070 4,021,178,912    مطلوبات أخرى 

 289,887,103,787 5,349,706,577 270,224,363 4,804,761,236 6,214,910,854 31,659,236,041 16,097,497,301 39,547,237,151 185,943,530,264 مجموع المطلوبات
          

  31,633,353,419  21,922,157,769  53,114,083,752  5,005,495,702  (1,571,123,761)  10,664,256,668  4,671,376,844  (18,488,909,932) (43,683,983,623) الصافي 
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  إدارة المخاطر (تتمة)  .39

 مخاطر السيولة (تتمة)  39.8
  

 بنود خارج بيان المركز المالي 

  لغاية سنة  2020
ة خمس  من سنة لغاي

  سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  
     

  مباشرة  ائتمانيةسقوف تسهيالت 
 14,994,728,908 - - 14,994,728,908 غير مستغلة 

غير   ائتمانيةسقوف تسهيالت 
 6,915,023,756 - - 6,915,023,756  غير مستغلة  مباشرة

 29,794,416 - - 29,794,416  القبوالت 
 2,694,264,781 - - 2,694,264,781  تعهدات التصدير 

 45,094,393,780 - 217,415,250 44,876,978,530  كفاالت 

  69,728,205,641 -  217,415,250 69,510,790,391 المجموع 

 

  لغاية سنة    2019
من سنة لغاية خمس  

  سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع   سنوات 
 ليرة سورية   ليرة سورية   يرة سورية ل ليرة سورية  
     

  مباشرة  ائتمانيةسقوف تسهيالت 
 11,282,143,075 - - 11,282,143,075 غير مستغلة

 غير مباشرة ةائتماني إ سقوف تسهيالت
 7,765,602,272 - - 7,765,602,272  غير مستغلة

 9,497,013 - - 9,497,013  القبوالت 
 937,126,797 - - 937,126,797  تعهدات التصدير 

 23,559,595,180 - 456,171,312 23,103,423,868 كفاالت

  43,553,964,337 -  456,171,312 43,097,793,025 المجموع 

  

  التحليل القطاعي  .40
  

 .يمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي
  قطاع أعمال البنك:  - 

  ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي: يتم تنظيم البنك
  .متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرىيشمل التجزئة: 

  .المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات 
  .لقطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنكالخزينة: يشمل هذا ا

  .القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةهذه 
  

  قطاع التوزيع الجغرافي:  - 
ية العربية السورية التي تمثل األعمال  يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهور

  .بنك نشاطاته في مختلف أنحاء العالمالمحلية وكذلك يمارس ال
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  التحليل القطاعي (تتمة) .40

  معلومات قطاع األعمال  -أ
 

  فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك: 
  

 2020 2019 

 المجموع  المجموع  أخرى  الخزينة  المؤسسات  التجزئة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  رة سورية لي ليرة سورية  
       

 16,319,855,893 81,068,750,312  100,217,854 38,870,488,692 28,824,243,810 13,273,799,956 التشغيلي الدخل إجمالي
 مخصص مصروف 

الخسائر االئتمانية 
 )5,993,977,111( )24,180,842,217( - )22,833,341,724( (381,373,471)  (966,127,022) المتوقعة

 10,325,878,782 56,887,908,095 100,217,854 16,037,146,968 28,442,870,339 12,307,672,934 القطاع أعمال نتائج
 )7,756,004,534( )13,956,667,794( )13,956,667,794( - - -  للقطاع  تشغيلية مصاريف

  67,192,210 693,290,672 - 693,290,672 - -  أرباح شركات حليفة 

 2,637,066,458 43,624,530,973 )13,856,449,940( 16,730,437,640  28,442,870,339 12,307,672,934 الضريبة قبل  الربح
(مصروف) إيراد ضريبة  

 61,927,230  (79,238,899)  )79,238,899( - - -  الدخل 
مصروف ضريبة الريع  

على إيرادات خارج  
 - (261,768,434) )261,768,434( - - - القطر 

       
 ربح صافي (خسارة)

 2,698,993,688 43,283,523,640 )14,197,457,273( 16,730,437,640 28,442,870,339 12,307,672,934 السنة 

       
 2020 2019 

 المجموع  المجموع  أخرى  الخزينة  المؤسسات  التجزئة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ة لير ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

 307,998,428,980 655,377,154,151 16,773,888,209 539,350,423,950 86,327,348,515 12,925,493,477 القطاع موجودات
موزعة   غير  موجودات

 13,522,028,226 - - - - - القطاعات  على

 321,520,457,206 655,377,154,151 16,773,888,209 539,350,423,950 86,327,348,515 12,925,493,477 الموجودات  مجموع

       
 281,461,198,936 580,147,896,172 17,806,790,474 12,538,957,956 271,096,793,230 278,705,354,512 القطاع مطلوبات
موزعة   غير مطلوبات

 8,425,904,851 - - - - - القطاعات  على

 289,887,103,787 580,147,896,172 17,806,790,474 12,538,957,956 271,096,793,230 278,705,354,512 المطلوبات مجموع

          
        
      2020  2019 

 ليرة سورية  ليرة سورية       
        

 4,283,342,418 3,894,761,012     الرأسمالية المصاريف
 )827,976,244( )947,878,190(     واالطفاءات  االستهالكات

 
  معلومات التوزيع الجغرافي  -ب
  

  فيما يلي توزيع إيرادات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي: 
  

 المجموع  خارج سورية  داخل سورية  
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية ليرة  ليرة سورية  
       

دخل  إجمالي ال
 16,319,855,893 81,068,750,312 3,135,210,054 3,839,445,552 13,184,645,839 77,229,304,760  التشغيلي 
مجموع  

  321,520,457,206  655,377,154,151 102,827,445,732 319,139,487,401  218,693,011,474  336,237,666,750  الموجودات 
المصاريف  

 4,283,342,418 3,894,761,012 - - 4,283,342,418 3,894,761,012 الرأسمالية
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 المال  رأس كفاية  .41
  

يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خالل النسب الصادرة    ، يحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة 
  .بموجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل مصرف سورية المركزي 

/م 253% حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 8يلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة  
% حسب لجنة بازل الدولية)، كما يراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي 8(  2007كانون الثاني    24) الصادر بتاريخ  4ن/ب 
  .خدم رأس المال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات تست 

  .تصادية ووصف المخاطر في أنشطته يدير البنك هيكلية رأس ماله ويجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االق 
  

  يلي:  كما المال  سأر كفاية نسبة احتساب  يتم
  

 2020  2019   
 ليرة سورية  ليرة سورية  

     االساسي:  س المالأبنود ر
    األموال الخاصة األساسية: 

 8,076,000,000 10,076,000,000 رأس المال المكتتب به 
 1,690,574,424 1,785,972,283 احتياطي قانوني 
 1,340,574,424 1,435,972,283 احتياطي خاص 

 2,248,805,669 976,065,705  أرباح مدورة محققة 
 17,809,608,776 60,157,476,432 األرباح المدورة غير المحققة 

    
    ينزل: 

 ) 753,403,952( (949,577,225) صافي الموجودات غير الملموسة 
 ) 104,217,524( ) 218,153,844(  نالعقارات التي آلت ملكيتها إلى البنك ومدة االحتفاظ بها تجاوزت العامي
تعملة من قبلهم  المبالغ الممنوحة الى كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة أو المس 

  (أيهما أكبر)
(517,160,368)  - 

 (620,383,229)  (1,326,140,983)  والمؤسسات المالية صافي األسهم و المساهمات في المصارف 
 29,687,558,588 71,420,454,283  رأس المال االساسي مجموع 

    
    بنود رأس المال المساعد: 

الدخل    بيان بالقيمة العادلة من خالل صافي األرباح غير المحققة عن موجودات مالية
  % منها 50الشامل اآلخر بعد خصم 

398,885,638 233,895,064 

المؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن  
 (*)  المرحلتين األولى والثانية

2,056,367,694 1,280,126,737 

  31,201,580,389 73,875,707,615 لخاصة)مجموع رأس المال التنظيمي (االموال ا

 102,410,138,923 150,652,923,939 الموجودات المثقلة بالمخاطر 

 8,401,841,980 13,856,491,575 حسابات خارج الميزانية المثقلة بالمخاطر 
 3,634,734,313 11,311,455,705 مخاطر السوق 

 11,012,859,879 20,480,754,339 المخاطر التشغيلية 

 196,301,625,558  125,459,575,095 

   
 %24.87 % 37.63 نسبة كفاية راس المال 

 %23.66 % 36.38 نسبة كفاية راس المال االساسي 
 %93.85 % 94.94  نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساهمين (%)

  

يتم االعتراف بالمؤونات المكونة لقاء الخسائر    2019آذار    6ص) تاريخ  /2/ 183والتسليف رقم ( المادة الثامنة من قرار مجلس النقد   بناًء على   (*)
المؤونات   قيمة  تتجاوز  أال  على  المساندة  الخاصة  األموال  والثانية ضمن  األولى  المرحلتين  المصنفة ضمن  للتعرضات  المتوقعة  االئتمانية 

% من الموجودات 1,25لمخاطر التمويل (حال وجوده)، ما نسبته    ساب االحتياطي العام المعترف بها ضمن هذه األموال مضافاً إليها رصيد ح 
   .المرجحة بمخاطر االئتمان 

والذي تضـــمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد   2014شـــباط  26) تاريخ 4/م ن/ب 1088صـــدر قرار مجلس النقد والتســـليف رقم ( 
اج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة ضــمن األموال الخاصــة بحيث يتم إدر   2008ط شــبا   4) تاريخ 1/م ن/ب 362والتســليف رقم ( 

  .2007) الصادر عام 4/م ن/ب 253األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 
  

خذ مجلس اإلدارة بعين اإلعتـبار كلـفة راس الـمال  من تـلك المراجـعة، يأيقوم مجلس اإلدارة بمراجـعة هيكلـية رأس الـمال بشــــــكل دوري، وكجزء  
 .والمخاطر كأحد العوامل األساسية في إدارة رأس مال البنك وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورسملة االحتياطيات 
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 الموجودات والمطلوبات  استحقاقاتتحليل  .42
  

 المجموع  أكثر من سنة   لغاية سنة 2020
ريةليرة سو  ليرة سورية   ليرة سورية  

      الموجودات
 192,312,054,929  26,110,397,637  166,201,657,292 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

 298,219,969,554  (32,259,858,041)  330,479,827,595 أرصدة لدى المصارف 
 28,227,112,642  7,143,349,403  21,083,763,239 إيداعات لدى المصارف 

لتسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي) ا  16,368,312,160  80,684,605,130  97,052,917,290 
و الخسائرأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح   -  612,304,527  612,304,527 

العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة   -  1,175,858,631  1,175,858,631 
 8,860,338,776  751,132,567  8,109,206,209 موجودات مالية بالقيمة المطفأة 

 1,326,140,986  1,326,140,986  - استثمارات في شركات حليفة
 14,004,703,822  14,004,703,822  - صافي موجودات ثابتة

 949,577,225  949,577,225  - صافي موجودات غير ملموسة 
ق استخدام األصول ح  -  657,838,633  657,838,633 

 133,810,379  133,810,379  - موجودات ضريبية مؤجلة 
 4,631,087,399  870,729,923  3,760,357,476 موجودات أخرى 

المركزيالوديعة المجمدة لدى المصرف   -  7,213,439,358  7,213,439,358 
910  546,003,123,971 إجمالي الموجودات ,374,030,180  655,377,154,151 

      
      المطلوبات 

 11,898,444,160  -  11,898,444,160 ودائع بنوك
 533,853,122,703  1,061,030,384  532,792,092,319 ودائع العمالء

نقدية تأمينات   7,028,882,138  -  7,028,882,138 
 11,359,616,785  11,359,616,785  - مخصصات متنوعة

 51,590,502  51,590,502  - التزامات التأجير 
 564,965,839  564,965,839  - مخصص ضريبة الدخل

 15,391,274,045  44,661,908  15,346,612,137 مطلوبات أخرى 
المطلوبات إجمالي   567,066,030,754  13,081,865,418  580,147,896,172 

      
 75,229,257,979  96,292,164,762  (21,062,906,783) الصافي 

      
 المجموع   أكثرمن سنة   لغاية سنة   2019

سورية ليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  
      الموجودات 

المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف سورية   83,368,793,834  13,202,909,886  96,571,703,720 
 62,192,134,802  (2,572,443,740)  64,764,578,542 أرصدة لدى المصارف

 39,646,017,868  1,776,122,099  37,869,895,769 ايداعات لدى المصارف 
 98,639,339,437  49,911,616,182  48,727,723,255 التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالصافي)
األرباح أو الخسائر  بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -  712,053,049  712,053,049 
الدخل الشامل اآلخر  بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -  853,136,243  853,136,243 

بالكلفة المطفأة موجودات مالية   3,102,194,280  (54,656,797)  3,047,537,483 
 620,383,229  620,383,229  - استثمارات في شركات حليفة 

 11,253,994,273  11,253,994,273  - موجودات ثابتة 
 753,403,952  753,403,952  - موجودات غير ملموسة

 594,396,923  594,396,923  - حق استخدام األصول
 149,950,471  149,950,471  - موجودات ضريبية مؤجلة

 3,695,291,013  664,192,002  3,031,099,011 موجودات أخرى 
زيالوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المرك   -  2,791,114,743  2,791,114,743 

 321,520,457,206  80,656,172,515  240,864,284,691 إجمالي الموجودات 
      

      المطلوبات 
 4,610,348,620  -  4,610,348,620 ودائع بنوك 

 259,631,308,827  256,677,780  259,374,631,047 ودائع العمالء 
 12,272,224,624  -  12,272,224,624 تأمينات نقدية 

 4,770,742,612  4,770,742,612  - مخصصات متنوعة 
 59,903,483  59,903,483  - التزامات التأجير 

 519,060,482  519,060,482  - مخصص ضريبة الدخل
 8,023,515,139  13,546,578  8,009,968,561 مطلوبات أخرى 

,930,9355,619  284,267,172,852 إجمالي المطلوبات   289,887,103,787 
      

 31,633,353,419  75,036,241,580  (43,402,888,161) الصافي
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  (خارج بيان المركز المالي) ارتباطات والتزامات محتملة   .43
  
 ارتباطات والتزامات ائتمانية  43.1

 

  

  
  الدعاوى القضائية  43.2

  

البنك  يعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما يلزم لتحصيل أموال  
ضرورة تستدعيها بعض الحاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعليه فإن البنك قد  ء إلى القضاء  بحيث يكون اللجو 

من جهة أخرى هناك بعض الدعاوى المرفوعة على البنك   ،أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض المدينين بهدف تحصيل الديون المتعثرة
 .ارة والمستشار القانوني للبنك ال يوجد ضرورة لتشكيل أي مخصصات إضافيةألسباب مختلفة، برأي اإلد

  
 أرقام المقارنة  .44

  

عملية إعادة التبويب  الحالية. لم تؤثر  الفترةلتتناسب مع تبويب أرصدة    2019  كانون األول  31  المنتهية في   للسنةرصدة  األتم إعادة تبويب بعض  
  بقة.السا الفترةهذه على حقوق الملكية أو ربح 

  الموحد:  ويلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها في بيان الدخل الشامل 
 

 التبويب كما في 
   2020كانون األول  31

 التبويب كما في 
   الشرح    2019األول كانون  31

  المبلغ 
 ليرة سورية 

 ) 247,780,992(   تحويل ب عموالت الإعادة تبوي    العموالت والرسوم الدائنة     العموالت والرسوم المدينة 
 

  ويلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها في بيان المركز المالي الموحد: 
 

 التبويب كما في 
   2020كانون األول  31

 التبويب كما في 
   الشرح    2019كانون األول  31

  المبلغ 
 ليرة سورية 

  269,790   امات التأجيرإعادة تبويب فوائد التز    مطلوبات أخرى    التزامات التأجير

 2020 2019   
 ليرة سورية  ليرة سورية  
   

   تعهدات نيابة عن الزبائن 
 9,497,013 29,794,416  قبوالت 

     
    :كفاالت

 2,026,571,255 1,712,563,705 أولية - 
 10,494,208,926 17,370,009,982 حسن تنفيذ (نهائية) - 
 277,038,512 777,827,070 نقدية - 

    تعهدات نيابة عن المصارف
    كفاالت:

  أولية -
  حسن تنفيذ (نهائية) -
  نقدية -

  تعهدات التصدير
  ائتمانية مباشرة غير مستغلة سقوف تسهيالت

 حسابات جارية مدينة - 
 قروض - 

  سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

27,209,863  
24,395,440,880  

811,342,280  
2,694,264,781  

  
-   

14,994,728,908  
6,915,023,756 

8,673,183  
10,456,194,351  

296,908,953  
937,126,797  

  
487,711,485  

10,794,431,590  
7,765,602,272 

 18,567,940,000  -  المقايضةعقود 

 62,121,904,337 69,728,205,641  اإلجمالي  
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 أحداث الحقة  .45
  

الثاني    13بتاريخ   السعودي  2021كانون  بيمو  بنك  على شراء  العادية  غير  العامة  الهيئة  وافقت  األهلي  ،  اإلئتمان  بنك  من  الفرنسي ألسهم 
ة شراء حصة من بنك اإلئتمان ، قام بنك بيمو السعودي الفرنسي بتنفيذ عملي2021آذار    29سورية سابقا). بتاريخ    –ش.م.م.ع (بنك عودة  
  وراق المالية. % من رأسمال البنك والتي تم تنفيذها وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق لأل46.05األهلي ش.م.م.ع تمثل 

  
 19 –االعتبارات الناتجة عن كوفيد  .46

 
ار جائحة كوفيد  د المحلي والعالمي مما أدى لحدوث حاالت عدم في تعطيل األعمال التجارية واألنـشطة االقتصـادية على الصـعي 19 –أدى انتـش

الركود االقتصــادي ويشــمل ذلك تقلبات في ســوق رأس المال  تيقن في البيئة االقتصــادية العالمية، وترتبط حالة عدم التيقن في تقدير مدى ومدة 
ــيولة. وفي ه ــاعد التحديات المتعلقة بإدارة السـ ــدد قامت اوتدهور نوعية االئتمان للموجودات المالية وتصـ من المبادرات    عددب  لمجموعةذا الصـ

ها. وعالوة على ذلك، اتبعت الممارســات االحترازية لضــمان حماية رأســمالها البشــري باإلضــافة إلى تقديم الخدمات دون انقطاع لقاعدة عمالئ
بصورة نشطة   لمجموعة. تراقب إدارة المجموعةالصارمة للحفاظ على مستويات كافية من السيولة وتخفيف التأثيرات المحتملة على موجودات ا

االئتمانية المتوقعة والعقود المرتبطة بالتزامات  تطورات هذه الجائحة وتأثيرها على عملياتها، مثل الخســائر المحتملة على اإليرادات والخســائر
ا  لمجموعةا ت وما إلى ذلك. وبهذا الـشأن قام ط المـستحقة على عدد من العمالء كجزء  بناًء على تعليمات مـصرف ـسورية المركزي بتأجيل األقـس
 من دعمها للعمالء المتأثرين.
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