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 نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة: 

 السيد عمار الصفدي/ رئيس مجلس اإلدارة: 

 غير مستقل(    - غير تنفيذي   – الجنسية     )أردني   – ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  
 2019/ 3/3تاريخ التعيين:   1967/ 15/10تاريخ الميالد:  

 . 1988بكالوريوس اقتصاد وإحصاء / الجامعة األردنية، عام    المؤهل العلمي: 

  1991)بريطانيا( عام  ESSEXماجستير اقتصاد دولي/ جامعة 

 الخبرات العملية 

  مختلف في عام  عشرين و  ثمانية   عن  تزيد مصرفية  خبرة  لديه  و األردن  اإلسكان  بنك  التنفيذي /يشغل حاليًا منصب الرئيس 

 المصرفي بما في ذلك قطاعات الخزينة و اسواق المال و الشركات و األفراد من أهمها :   العمل مجاالت

 2018-2014المدير اإلقليمي لبنك الكويت الوطني / األردن   -

 2014-2012بنك الكويت الوطني / األردن  مجموعة العمليات المصرفية /  / نائب المدير االقليمي  -

 2012-2008نائب المدير العام / مجموعة العمليات المصرفية / كابيتال بنك /األردن  -

 2008-2006نائب أول للرئيس التنفيذي / الخزينة والدعم والعمليات/ المؤسسة العربية المصرفية / األردن  -

 إضافة إلى عمله كمساعد مدير عام ومدير تنفيذي في عدد من المؤسسات المصرفية األردنية العريقة.  -

 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 رئيس اللجنة التنفيذية .  •

 رئيس لجنة الحوكمة .  •

 : عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى 

 للتجارة و التمويل / الجزائر. * رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان 

 * رئيس مجلس إدارة بنك األردن الدولي / لندن. 

 * رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي / األردن. 

 * نائب رئيس هيئة مديري شركة اإلسكان لالستثمارات السياحية والفندقية

 متنوعة.   * إضافة لعضويته في مجلس إدارة عدة جمعيات ومؤسسات ومعاهد

 

 مستقلة(   - تنفيذية   - الدكتورة دياال الحج عارف/ نائب رئيس مجلس اإلدارة )سورية الجنسية 
 27/10/2020تاريخ التعيين:   7/1958/ 21  تاريخ الميالد: 

 . 1981/ جامعة حلب، عام   إجازة في االقتصاد والتجارة   المؤهل العلمي: 

 ( 1985،1989)دبلوم دراسات عليا وماجستير إدارة أعمال أعوام   1996عام  دكتوراه في إدارة األعمال/ جامعة دمشق 

 الخبرات العملية 

 حتى تاريخه   2019مستشار للمنظمة العربية األوروبية إلعادة اإلعمار والتنمية )إيراد( منذ  -

 وحتى تاريخه  2011الجامعة السورية الخاصة منذ أستاذة جامعية في قسم االقتصاد واإلدارة في  -

 2018-2011أستاذة جامعية لدبلوم وماجستير إدارة األعمال في الجامعة االفتراضية السورية منذ  -

 2011-2004وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل   -

 2016-2012الحكومة السورية  مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والمصرفية وعضو اللجنة االقتصادية المصغرة في   -

 إضافة إلى عملها كمعيدة وأستاذة قسم في جامعتي دمشق وحلب والعديد من األعمال اإلدارية والبحثية واالستشارية.  -

 عضوياتها في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 رئيس لجنة التدقيق.  •

 عضو لجنة الحوكمة  •
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 : عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى   

 2020-2011شركة بنا    رئيس مجلس إدارة . 

  2020- 2011رئيس مجلس إدارة شركة ضمان الشام . 

  2020-2011رئيس مجلس إدارة شركة شام القابضة . 

  2008-2006رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية . 

  2004  هيئة تخطيط الدولة والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة عام – عضو لجنة إعداد تقرير التعليم والتنمية الوطني . 

  .عضو في عدد من الجمعيات األهلية 

 

 السيد محمد سعيد الدجاني/ عضو مجلس اإلدارة 

 غير مستقل(   - غير تنفيذي   - ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )أردني الجنسية 
 2019/ 8/9تاريخ التعيين:   1977/ 18/12تاريخ الميالد:  

 1999جامعة عمان األهلية /  -بكالوريوس في إدارة األعمال  المؤهل العلمي: 

 2001عام   /جامعة هدرزفيلد، بريطانيا  -ماجستير في إدارة األعمال

 الخبرات العملية 

  20، ويمتلك خبرة تزيد عن  2019منذ    والتمويل   للتجارة  اإلسكان  لبنك دائرة المؤسسات المالية-يشغل حاليًا منصب مدير تنفيذي

ومختلف النواحي اإلدارية المتعلقة بإدارة المؤسسات   عام في مجال العالقات الدولية ، التجارة الخارجية ، عمليات الخزينة و اإلستثمار 

 المصرفية من أهمها : 

 (. 2019- 2013ألردن )ا- دائرة المؤسسات المالية و الشركات التابعة / البنك اإلستثماري  –مدير تنفيذي  -

 ( . 2013-  2009األردن ) – مدير إدارة المؤسسات المالية / بنك المال األردني   -

 إضافة لعمله في العديد من البنوك والشركات األردنية العريقة -

 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 عضو لجنة التدقيق  •

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  •

 ( 2019-2018االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد )* عضو مجلس إدارة شركة  

 

 السيد عمرو موسى /عضو مجلس اإلدارة: 

 غير مستقل(   – غير تنفيذي    - ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )أردني الجنسية 

 8/9/2019:  تاريخ التعيين    29/5/1971تاريخ الميالد:  

 1994بكالوريوس اقتصاد /علوم سياسية عام المؤهل العلمي:  

 2005عام  Certified Lender Business Banker (CLBB)المهنية:  الشهادات  

 2014شهادة معتمدة في اإلدارة االستراتيجية / عام 

Certified Risk Specialist (CRS)    2006عام 

 2005شهادة برنامج التسهيالت المصرفية الشامل / عام 

 الخبرات العملية : 

 2019مجموعة إدارة اإلئتمان / بنك اإلسكان منذ عام  يشغل حاليًا منصب رئيس  -

 . 2019-2011دائرة مراجعة اإلئتمان / بنك اإلسكان عمان   –المدير التنفيذي  -

 . 2011-2008مدير مركز مراجعة إئتمان الشركات الكبيرة / بنك اإلسكان عمان   -

 . 2008-2005ني  المدير العام /البنك التجاري األرد  –المساعد المصرفي للرئيس التنفيذي  -

 2008مستشار معين من بنك االستثمار األوروبي/ صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة/ سوريا عام   -

 إضافة لعمله في دوائر التسهيالت والعمليات في عدد من المؤسسات المصرفية العريقة.  -
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 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 عضو اللجنة التنفيذية .  •

 : جالس إدارة أخرى عضوياته في هيئات وم 

 * نائب رئيس مجلس إدارة شركة كريف / األردن .  

 

 عضو مجلس اإلدارة:   السيد نضال لطفي احمد / 

 غير مستقل(   – غير تنفيذي    - ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )أردني الجنسية 

 27/10/2020:  تاريخ التعيين    22/8/1964تاريخ الميالد:  

 1994ماجستير محاسبة / عام المؤهل العلمي: 

  1990بكالوريوس محاسبة / عام  

 1998عام    Certified Public Accountant (CPA)المهنية:  الشهادات  

 الخبرات العملية : 

 2019/ بنك اإلسكان منذ عام   المالية يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة  -

 . 2016-2005بنك قطر الوطني )قطر(  مجموعة المالية /  – مساعد المدير العام  -

 . 2005-2004مصرف الراجحي )السعودية( –مدير مالي رئيسي   -

 . 2004-2002الدائرة المالية /البنك األردني الكويتي )األردن(   -مدير رئيسي  -

 . 2002-1995مجموعة المالية / بنك قطر الوطني )قطر(  -مدير الرقابة المالية -

 مصرف: عضوياته في لجان مجلس إدارة ال 

 عضو اللجنة التنفيذية  •

 عضو لجنة إدارة المخاطر  •

 : عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى 

 لندن .   -مجلس إدارة في بنك األردن الدولي  عضو* 

 

 مستقل( -غير تنفيذي    – الدكتور مصطفى العبدهلل الكفري/ عضو مجلس اإلدارة )سوري الجنسية  
   2021/ 2/ 1تاريخ التعيين:    11/1949/ 15  تاريخ الميالد: 

 1973/ جامعة دمشق، عام  قسم إدارة األعمال  -بكالوريوس تجارة   المؤهل العلمي: 

 1976بولندا  - وارسو SGPISماجستير في العلوم االقتصادية/ المدرسة العليا لإلحصاء والتخطيط  

 1980بولندا   -وارسو SGPISدكتوراة دولة في العلوم االقتصادية/ المدرسة العليا لإلحصاء والتخطيط 

 الخبرات العملية 

 مدير عام هيئة االستثمار السورية بمرتبة معاون وزير سابقاً  -

 2020-2019جامعة قاسيون للعلوم والتكنولوجيا الخاصة، رئيس مجلس الكلية   –عميد كلية اإلدارة واالقتصاد   -

 2013-2009جامعة دمشق، رئيس مجلس الكلية  – عميد كلية االقتصاد   -

 2014-2013عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية، جامعة اليرموك الخاصة، رئيس مجلس الكلية  -

الجهات   - من  العديد  لدى  ومستشار  وخبير  ومدير  دمشق  بجامعة  االقتصاد  كلية  في  قسم  ورئيس  كأستاذ  لعمله  إضافة 

 االكاديمية والعلمية. 

 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 رئيس لجنة المخاطر  •

 عضو لجنة التدقيق  •

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  •
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 : عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى 

   2015رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، دمشق منذ عام 

  2002الشركة السورية الليبية لالستثمارات الزراعية والصناعية، دمشق منذ عام نائب رئيس مجلس إدارة 

  ًنائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية القابضة، دمشق سابقا 

   2018ولغاية  2014عضو مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية منذ عام . 

   2011-2004عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل . 

  ًعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، دمشق سابقا 

  .عضو في عدد من اللجان والمراكز البحثية 

 

 غير مستقل(   – غير تنقيذي    – السيد نادر حداد /عضو مجلس اإلدارة: )سوري الجنسية  
 24/5/2008: تاريخ التعيين  1952/ 19/12تاريخ الميالد:  

 1976إجازة في العلوم االقتصادية / عام  العلمي: المؤهل  

 الخبرات العملية 

لديه خبرة واسعة من خالل عضويته السابقة في مجلس إدارة غرف التجارة السورية وكعضو في اللجنة االستشارية لوزارة   -

 االقتصاد. 

في حلب لمراقبة البضائع و   SGS, و من ثم وكياًل لشركة  1990حتى عام   1978عمل في مجال استيراد األلبسة منذ عام   -

    1990والبيئة والسالمة المهنية منذ عام     ISOمنح شهادات الـ
 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 2020/ 1/11عضو اللجنة التنفيذية اعتبارًا من   •

 2020/ 31/10قيق لغاية  عضو لجنة التد •

 31/10/2020عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لغاية   •

 11/2020/ 1عضو لجنة الحوكمة اعتبارًا من  •

 : عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى 

 عضو مجلس ادارة غرفة تجارة حلب .  •

 

 مستقل( غير    – غير تنفيذي    – المهندس مسعود صالحة /عضو مجلس اإلدارة: )سوري الجنسية  

لغاية    2020/ 3/ 15ممثل خزانة تقاعد المهندسين )تم انتخابه نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ  

1 /11 /2020 ) 
 2016/ 2/8: تاريخ التعيين  1951/ 25/04تاريخ الميالد:  

 شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية   المؤهل العلمي: 

 الخبرات العملية 

 . 2014وحتى   2004المهندسين في السويداء للفترة من عام انتخب رئيسًا لفرع نقابة   -

 انتخب عضوًا في مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين 2014وفي عام   -

 أمين سر مجلس خزانة تقاعد المهندسين  -

 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 عضو اللجنة التنفيذية  •

 عضو لجنة المخاطر  •

 عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى: 

 الالذقية / سوريا   –عضو هيئة المديرين في شركة الواديسا للسياحة والخدمات  •

 عضو هيئة األمناء في جامعة قرطبة الخاصة  •
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 مستقل(   - غير تنفيذي    - المهندس حسان يعقوب /عضو مجلس اإلدارة: )سوري الجنسية 
 2016/ 2/8 : تاريخ التعيين  20/4/1956تاريخ الميالد:  

 اليونان   -شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية / جامعة أرسطو طاليس   المؤهل العلمي: 

 الخبرات العملية 

 يمتلك عدة شركات تعمل في مجال اإلنشاءات والتجارة والصناعية وتركيب شبكات المياه.  -

 وكيل لعدة منتجات أوروبية  -

 العام. قام بتنفيذ العديد من العقود التجارية والمقاوالت مع القطاع  -

 عضوياته في لجان مجلس إدارة المصرف: 

 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت •

 11/2020/ 1وعضوًا فيها منذ   2020/ 26/4رئيس لجنة التدقيق منذ  •
 11/2020/ 1عضو لجنة الحوكمة لغاية  •

 2020/ 1/11لغاية   26/4/2020رئيس لجنة المخاطر اعتبارًا من   •
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 اإلدارة كلمة رئيس مجلس  

 

 حضرات السادة الُمساهمين الكرام ،،

يسرني أن أعبر لكم عن خالص تحيات مجلس اإلدارة، وأن أقدم لحضراتكم الّتقرير السنوّي الثامن عشر للمصرف الدولي للتجارة  

 . 2021كانون األول  والتمويل متضمنًا ماتم إنجازه خالل العام الماضي وفق البيانات المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في

 . 2022كما يستعرض التقرير أنشطة المصرف الرئيسية والنتائج المحققة ومتطلبات الحوكمة وخطة المصرف المستقبلية للعام  

 

تمكن المصرف بالرغم من الظروف االستثنائية والتحديات التي واجهت االقتصاد الوطني وألقت بظاللها على القطاع المصرفي  

ن مواصلة األداء الجيد بخطى ثابتة، وتعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي، في ظل اإلجراءات والسياسات  م 2021خالل عام 

النقدية الناجحة التي اتخذتها الجهات الحكومية ولعبت دورًا رئيسيًا في  تحقيق التوازن واالستقرار في سعر الصرف، مع توفير هيكل  

 ورات االقتصادية الداخلية والخارجية. أسعار فائدة يتوائم مع متطلبات التط

 

للمصرف   كان  والتسليف،  النقد  مجلس  حددها  التي  الضوابط  وفق  االئتمانية  التسهيالت  وتجديد  منح  استئناف  ومع  هذا 

المباشرة وغير   التسهيالت  الوطني من خالل استمرار نمو مؤشراته المالية، والتوسع في منح  مساهمته اإليجابية في االقتصاد 

 باشرة وإطالق حزمة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية.  الم

 المساهمين    حضرات

/ مليار ليرة سورية منها أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة  57.5بلغت أرباح  مجموعة المصرف قبل الضريبة مامقداره /

/ خالل  57.03بقيمة  المجموعة  تمكنت  كما   ، سورية  ليرة  مليار  الفوائد  /  من  الناجم  الدخل  إجمالي  في  نمو  تحقيق  من  العام 

/ مليار ليرة سورية . وتعكس النتائج المالية األخرى متانة المركز المالي، إذ  9.3% ليصل إلى /58.20والعموالت والرسوم بنسبة  

، فيما ارتفع رصيد إجمالي  2020م % عن عا83.77/ مليار ليرة سورية أي بزيادة نسبتها 614بلغ مجموع الموجودات بنهاية العام /

% عن  59.34مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها    /95.90مليار ليرة سورية ليصل إلى /  / 35.71محفظة التسهيالت االئتمانية بمقدار /

 . 2020عام  / مليار ليرة سورية  في نهاية  68.06/ مليار ليرة سورية مقابل /124.4العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية / 

وقد انعكست النتائج المتحققة بشكل إيجابي على المؤشرات األساسية ألداء المصرف حيث بلغت نسبة السيولة بكافة العمالت  

% وهي تزيد عن النسب المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ولجنة بازل، األمر الذي 46.63% ونسبة كفاية رأس المال  116

م وقدرتها على الحفاظ على تحقيق الربحية، هذا إضافة إلى المحافظة على معدالت عوائد جيدة  يظهر القوة المالية لمؤسستك

 ونسبة منخفضة للديون غير المنتجة. 

/ المصرف  بلغ سعر سهم  عام    /1000.59كما  بنهاية  إلى    2021ليرة سورية  المصرف تصل  السوقية ألسهم  القيمة  مما جعل 

 مليار ليرة سورية.  /84.05/

صدر قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بالموافقة النهائية على زيادة رأس مال    2021أيلول   27بتاريخ  

ق ضم األرباح المدورة ليصبح رأس مال المصرف  / مليار ليرة سورية عن طري3.15المصرف من خالل اصدار أسهم مجانية بمبلغ / 

 / مليار ليرة سورية. 8.4/

 

 حضرات المساهمين 

، حيث تم افتتاح فرع التاون سنتر داخل المول بداًل من الفرع السابق  2021/ فرع بنهاية عام  19بلغ عدد فروع المصرف العاملة /

وزع فروع المصرف ضمن نطاق قريب داخل مدينة دمشق ولغاية إعادة  لتلبية العمالء بشكل أكثر فعالية، ونتيجة لوجود كثافة في ت

 بإغالق الفروع التالية:  توزيع مقرات الفروع وضبط النفقات وتخفيضها فقد قام المصرف 

 ودمجه مع فرع أبو رمانة.  16/2/2021فرع شارع الفردوس اعتبارًا من  -

 . ودمجه مع فرع المزة 2021/ 17/12فرع فندق الداماروز بتاريخ  -

 الستخدامه كمقر لموظفي اإلدارة العامة بدال من استئجار مقر جديد لهم.   2021/ 31/10فرع القصاع بتاريخ  -

 في ظل األوضاع التي تمر بها المنطقة.  2021/ 15/2وكان المصرف قد أغلق فرع القامشلي بتاريخ  
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دي وتم التعاقد مع  نقاطنين من السحب التم استئناف خدمة الصرافات األلية لتلبية احتياجات المو   2021في منتصف العام  -

العمل على   القطر. ويجري  لتقديم خدمات متميزة في كافة مناطق ومحافظات  االلكتروني  الدفع  شركة مرخصة لخدمات 

 إطالق خدمات الدفع االلكتروني كاملة خالل النصف األول من العام الحالي. 

  2021ي الدولي للخدمات والوساطة المالية التابعة للمصرف لعامي  تم تجميد أعمال شركة المركز المال   9/2021/ 30بتاريخ   -

 مؤقتًا نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وفرض ضريبة أرباح مرتفعة على الرغم من تحقيقها خسائر.  2022و

 

 المساهمون الكرام

لصغيرة والصناعية منها بشكل خاص  مع انتهاج سياسة إعادة اإلعمار والتوجه الحكومي نحو تعزيز إقراض الشركات المتوسطة وا

مع األخذ باالعتبار استمرار التحديات التي تواجه القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني عمومًا على المدى المنظور، فقد تم اعتماد  

المتاحة   الفرص  ظل  في  االئتمانية  المحفظة  وتنويع  تنمية  أساسها  والحذر  الحيطة  درجات  أقصى  وتتوخى  طموحة  عمل  خطة 

ترشيد اإلنفاق وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتوخي أفضل فرص االستثمار، وسنواصل مسيرتنا متطلعين بأمل إلى آفاق مستقبل  و

أفضل ونحن على ثقة بقدرة المصرف الذي سيسعى باستمرار إلى إحداث نقالت نوعية في مستوى خدماته وتحسين موقعه المحلي  

 تراتيجية وتحقيق األهداف الواردة فيها. واإلقليمي من خالل تنفيذ خطته االس

وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر لحكومة الجمهورية العربية السورية وإلى كافة مؤسساتها الرسمية وأخص بذلك مجلس  

النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية على جهودهم ودعمهم المتواصل. كما أسّجل الشكر  

واالمتنان لكافة الُمساهمين والمودعين والعمالء على ثقتهم الغالية، معبرين عن االعتزاز بالعالقة معهم. وأتوجه بالّشكر والتقدير  

مواقع   في مختلف  التنفيذية  اإلدارة  وإلى كافة موظفي  المستمر  وعطائهم  األساسي  اإلدارة لدورهم  أعضاء مجلس  زمالئي  إلى 

 ة ومثابرتهم وعلى سعيهم المتواصل لتحقيق أهداف وتطلعات المصرف.  عملهم على جهودهم المخلص 

وختامًا أرجو لهذه المؤسسة الرائدة المزيد من التطور والتقدم واالزدهار بما يخدم بلدنا الغالي ويساهم باستمرار نموه ورفعته  

 خدمة مؤسستنا الرائدة ووطننا الغالي واقتصاده. في ظل قيادة السيد الرئيس بشار األسد حفظه اهلل ورعاه، ووفقنا المولى جميعًا ل

 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير .

                      

 رئيس مجلس اإلدارة   
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 :األداء المالي للمصرف 

 أهم المؤشرات المالية: 
 المبالغ بماليين الليرات السورية 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 التغير نسبة 

 2021في عام 

 % 84 614,037 334,134 175,569 159,005 142,955 124,690 86,027 مجموع الموجودات 

 % 68 371,100 220,496 128,666 114,834 90,212 83,079 63,117 ودائع العمالء والتأمينات 

 % 172 101,947 37,448 13,623 12,815 17,549 11,896 7,399 ودائع البنوك 

 % 83 473,047 257,945 142,289 127,649 107,761 94,975 70,517 إجمالي الودائع 

 % 63 56,818 34,836 36,168 25,443 20,756 14,360 13,459 صافي القروض والتسهيالت 

حقوق الملكية العائدة إلى 

 مساهمي المصرف 
8,502 14,263 19,243 19,908 26,049 68,047 124,389 83 % 

 % 34 57,502 43,025 6,384 1,228 3,013 7,135 3.4 الصافي قبل الضريبةالربح 

الربح الصافي بعد الضريبة 

 العائد إلى مساهمي المصرف
20 5,761 2,180 665 6,142 41,998 56,371 34 % 

الحصة األساسية للسهم من 

 )ليرة(  EPSربح السنة 
0.39 109.73 41.52 12.67 116.97 499.97 671.09 34 % 

سعر السهم في نهاية العام 

 )ليرة(
142 160 807 590 360 736 1000.59 36 % 

العائد على متوسط 

 ( ROaAالموجودات )
0.03% 5.47% 1.63% 0.44% 3.67% 16.48% 11.89 % (31 )% 

العائد على متوسط حقوق  

 ( ROaEالملكية )
0.24% 50.61% 13.01% 3.40% 26.73% 89.26% 58.59 % (34 )% 

إجمالي محفظة التسهيالت  

 المباشرة
27,215 29,161 30,776 36,883 48,427 60,188 95,903 59 % 

 % 71 352,931 206,850 116,500 109,700 86,200 77,700 58,100 ودائع العمالء 

 

 



      2021التقرير السنوي  

10   

 

 تحليل األداء المالي: 

 

عام   شهدها  التي  الصعبة  األحداث  من  استكمال    2021بالرغم  من  لفيروس  بدءًا  التصدي  إطار  في  االحترازية  اإلجراءات 

وانتهاء باألوضاع االقتصادية التي شهدت ارتفاعًا حادًا في األسعار وتكاليف المستلزمات والنفقات التشغيلية والذي ترافق    كورونا،

كنت مجموعة المصرف الدولي  % في بداية العام ، فقد تم 100مع ارتفاع سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الليرة السورية بنسبة 

بفضل االستراتيجية التي تبنتها إدارة البنك وسياستها المرتكزة على    2021للتجارة والتمويل من مواصلة األداء الجيد خالل عام  

العام،   الثاني من  النصف  للمصرف السيما في  االئتمانية  المحفظة  اطار توسيع  اإليرادات في  تنمية األنشطة وتنويع    حيث دوام 

/ مليار ل.س،  57.03/ مليار ليرة سورية متضمنة أرباح تقييم مركز القطع البنيوي البالغة /57.5تحققت أرباح قبل الضريبة بلغت / 

 / التشغيلية بلغت  أن األرباح  / مليار ليرة سورية تحققت في السنة السابقة، كما بلغت  4.8/ مليون ل.س مقابل /472مما يعني 

/ مليون ليرة سورية، حيث وجب التنويه إلى أن المصرف قد تحمل خالل العام نفقة  661بعد الضريبة /  الخسائر التشغيلية الصافية

 / مليار ل.س نتيجة تكليفه بضريبة الرواتب واألجور وغرامتها عن الموظفين غير السوريين. 3.8غير متكررة بلغت / 

سواق المالية السورية على طلب المصرف تجميد أعمال  وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق واأل   2021تشرين الثاني    21بتاريخ   

نتيجة ارتفاع النفقات والضرائب الكبيرة التي تم    2022و    2021شركة المركز المالي الدولي للوساطة والخدمات المالية لعامي  

مايعادل    2021ة لعام  وقد بلغ خسارة الشركة بعد الضريب  2021أيلول    30تكليف الشركة بها، وانتهت آخر عملية تداول بتاريخ  

 / مليون ل.س. 16.7/

  
 : 2021وفيما يلي تحليل مفصل لألداء المالي خالل عام 

/ مليار ليرة خالل  11/ مليار ليرة مقارنة مع /10.8بلغ إجمالي الدخل )بعد استبعاد أثر تقييم مركز القطع البنيوي( مايعادل /      -1

رة المصرف على تحقيق عوائد من تبادل وشحن العمالت االجنبية نتيجة عدم العام السابق، ويعزى هذا االنخفاض إلى عدم قد

 / مليار ليرة سورية. 5حوالي / 2020السماح بإجرائها، حيث بلغت تلك العوائد خالل عام  

الل عام  / مليار ليرة سورية خ6.6إلى / 2021/ مليار ليرة سورية خالل عام 4.4وقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد من /           ·

 %. 50/ مليار ليرة سورية ونسبته 2.2، أي بارتفاع مقداره /2021

 %. 81مانسبته  2020/ مليار ليرة سورية مقارنة بعام 1.2ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعموالت بمقدار /          ·

والنفقات غير المتكررة(    خرىارتفاع في مصاريف التشغيل )باستثناء مصروف مخصص الخسائر االئتمانية والمخصصات األ     -2

% نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المشتقات النفطية  154/ مليار ليرة سورية ونسبة 4.6بمقدار / 2021خالل عام  

 والمستلزمات التي طرأت خالل العام.

وظفين األجانب وغراماتها عن  التزامات طارئة غير متكررة تمثلت بضريبة رواتب وأجور الم  2021تكبد المصرف خالل عام       -3

 . 2021/ مليار ليرة سورية حملت على نتيجة العام 3.6بمبلغ / 2020لغاية  2013السنوات من 

تم تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية في نشرة أسعار التقييم الصادرة عن مصرف سورية المركزي       -4

/ ليرة سورية،  1256/ ليرة سورية مقابل الدوالر األمريكي بعد أن كان / 2512يبلغ /ل  2021في منتصف شهر آذار من العام  

/ مليار ليرة سورية بنهاية  57.03مما أدى إلى تحقيق أرباح غير محققة ناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي والتي بلغت /

 . 2021عام  

/ مليار ليرة لعام  614إلى /  2020ار ليرة سورية نهاية عام  / ملي334ارتفع رصيد إجمالي موجودات مجموعة المصرف من /      -5

. وفيما يلي تطور نمو الموجودات  2020% عن رصيد نهاية عام  84/ مليار ليرة سورية ونسبته  280أي بارتفاع قدره /   2021

 خالل السنوات الخمس األخيرة: 
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 :إجمالي الودائع 

يسعى البنك بشكل دائم لزيادة قاعدة ودائع العمالء وسط ظروف منافسة شديدة في السوق المصرفية المحلية، ويحافظ على  

ارتفعت    2021التوازن بين تلبية احتياجات عمالئه من جانب واستقطاب مصادر تمويل أقل تكلفة من جانب أخر. وبنهاية عام  

/  103مقابل انخفاض حسابات التوفير والودائع ألجل ليبلغ رصيد ودائع الليرة السورية /   أرصدة الحسابات الجارية بالليرة السورية 

/ مليار ليرة  353ليصبح إجمالي ودائع العمالء / مليار ليرة سورية  /  250مليار ل.س فيما بلغت ودائع العمالت األجنبية مايعادل /

 .  2020عن رصيد عام % 70.6/ مليار ليرة سورية ونسبتها 146سورية، بزيادة قدرها / 

وبارتفاع    2021/ مليار ليرة سورية في نهاية عام  371ومع إضافة التأمينات النقدية إلى ودائع العمالء يصبح الرصيد اإلجمالي / 

 . 2020% عن رصيد نهاية عام  68نسبته 

  

 المودعة: وفقًا للجهة   2021ويظهر الرسم البياني اآلتي توزيع ودائع العمالء في نهاية عام 

 

 

20172018201920202021

142,955159,005175,569

334,134

614,037

(ماليين الليرات السورية)مجموع الموجودات

20172018201920202021

86,200
109,700116,500

206,850

352,931

(ماليين الليرات السورية)ودائع العمالء 

الشركات الكبرى

7%

الشركات 

المتوسطة 

والصغيرة 

67%

األفراد

26%

مودعة ل ا لجهة  ا حسب  مالء  لع ا ئع  دا لو لنسبية  ا األهمية 
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 وفقًا لنوع الوديعة:   2021كما يظهر الرسم البياني اآلتي توزيع ودائع العمالء في نهاية عام 

 التسهيالت االئتمانية: 

 

المصرف منح التسهيالت االئتمانية من خالل اطالق حزمة من المنتجات المصرفية المتنوعة عبر برامج تمويلية الغاية    استأنف 

ت للعديد من القطاعات االقتصادية والمؤسسات الفردية واصحاب المهن والنقابات حيث سجل رصيد إجمالي  منها تلبية االحتياجا

% عن  46/ مليار ليرة سورية ونسبته  18.5ارتفاعَا قدره / 2021محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بالليرة السورية خالل عام 

 .  2021مليار ليرة سورية بنهاية عام   / 54.2ليصل إلى مايزيد عن / 2020رصيد نهاية عام 

% عن العام  59/ مليار ل.س نسبتها  35.7/ مليار ل.س بزيادة /95.9وبلغ إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية بكافة العمالت /

االئتما التسهيالت  رصيد محفظة  فإن  المعلقة  والفوائد  متوقعة  ائتمانية  تدني خسائر  رصيد مخصص  تنزيل  وبعد  نية  السابق، 

 / مليار ليرة سورية. 56.8المباشرة بالصافي يبلغ / 

 : وفقًا للجهة المقترضة 2021ويظهر الرسم البياني اآلتي توزيع محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية عام 

 

  
20172018201920202021

30,776
36,883

48,427

60.188

95,903

(ماليين الليرات السورية)إجمالي التسهيالت االئتمانية 

جاري

84%

توفير

6%

أجل

10%

لوديعة ا نوع  حسب  مالء  لع ا ئع  دا لو لنسبية  ا األهمية 
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 حقوق الملكية: 

% عن رصيد عام  83مليار ليرة سورية ومانسبته   /56.3مليار ل.س بارتفاع مقداره /  /124.4بلغت حقوق الملكية للمجموعة /

 ويعود هذا االرتفاع إلى :  2020

/ مليار ل.س بعد ان بلغ سعر صرف الدوالر مقابل  57تسجيل أرباح غير محققة ناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي بمقدار /  

 بنهاية العام. / ل.س في نشرة التقييم الصادرة عن مصرف سورية المركزي 2512الليرة السورية /

 

 

الشركات الكبيرة

58%
الشركات المتوسطة والصغيرة

30%

والقروض العقاريةاألفراد

12%

مقرضة ل ا لجهة  ا حسب  نية  الئتما ا لتسهيالت  ل لنسبية  ا األهمية 

20172018201920202021

19,24319,908
26,049

68,047

124.389

(ماليين الليرات السورية)حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف 

3150

250
500 360 300 240 90
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 المؤشرات المالية الرئيسية للبنك: 

انعكست النتائج اإليجابية التي حققها البنك في بنود قائمتي المركز المالي والدخل على مؤشرات األداء والمالءة المالية للبنك  

 بشكل واضح وعلى النحو التالي: 

o  عام  (0.14)بعد استثناء أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة بلغ معدل العائد على الموجودات بعد الضريبة حوالي %

وبعد استثناء النفقات الغير متكررة المتمثلة بضريبة     %(0.68)، كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 2020

 (%. 3.08(% ومعدل الفائدة على حقوق الملكية ) 0.63يصبح معدل الفائدة على الموجودات ) الرواتب واألجور وغراماتها 

o  وهي تفوق النسب المقررة من قبل  46.63% بنهاية العام في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال  116بلغت نسبة السيولة %

 مجلس النقد والتسليف ولجنة بازل، وهو مايؤكد متانة المركز المالي للبنك. 

o  )في نهاية  38.87% من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة مقابل  38.22بلغت نسبة الديون غير العاملة )المرحلة الثالثة %

 في كافة المراحل. تغطي الديون وضمانات كافية   العام السابق، ويحتفظ البنك بمخصصات

 

 الوضع التنافسي: 

يحتل المصرف الدولي للتجارة والتمويل موقعًا متميزًا في السوق المصرفي وفيما يلي تحلياًل للوضع التنافسي للبنك في نهاية  

 وفقًا لإلفصاحات األولية المنشورة على موقع هيئة األوراق واألسواق المالية السورية:   2021عام  

 ت بين المصارف الخاصة التقليدية. على صعيد إجمالي الموجودا الثالث يحتل المصرف المركز  -

 على صعيد حقوق الملكية بين المصارف الخاصة التقليدية.   الخامسيحتل المصرف المركز  -

 وفيمايلي جدول يوضح الحصة السوقية على صعيد المصارف الخاصة التقليدية ألبرز بنود المركز المالي: 

 

 التقليدية الحصة السوقية على صعيد المصارف الخاصة  
 2021كانون األول   31كما في 

 %10.5 حجم الموجودات 

 %7.6 حقوق المساهمين 

 %10.1 رأس المال 

 

  

1000.59

736

360

590

807

2021 2020 2019 2018 2017

(ليرة سورية)تطور سعر السهم السوقي 
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 2021أنشطة المصرف وأعماله خالل عام  

 

 االنتشار والتفرع المصرفي: 

المول بداًل من الفرع السابق  ، حيث تم افتتاح فرع التاون سنتر داخل  2021/ فرع بنهاية عام  19بلغ عدد فروع المصرف العاملة /

لتلبية العمالء بشكل أكثر فعالية، ونتيجة لوجود كثافة في توزع فروع المصرف ضمن نطاق قريب داخل مدينة دمشق ولغاية إعادة  

 بإغالق الفروع التالية:  توزيع مقرات الفروع وضبط النفقات وتخفيضها فقد قام المصرف 

 ودمجه مع فرع أبو رمانة.  16/2/2021فرع شارع الفردوس اعتبارًا من  -

 ودمجه مع فرع المزة.  2021/ 17/12فرع فندق الداماروز بتاريخ  -

 الستخدامه كمقر لموظفي اإلدارة العامة بدال من استئجار مقر جديد لهم.   2021/ 31/10فرع القصاع بتاريخ  -

 ها المنطقة. في ظل األوضاع التي تمر ب 2021/ 15/2وكان المصرف قد أغلق فرع القامشلي بتاريخ  

   قدي وتم التعاقد  نلية لتلبية احتياجات المواطنين من السحب التم استئناف خدمة الصرافات اآل 2021في منتصف العام

مع شركة مرخصة لخدمات الدفع االلكتروني لتقديم خدماتنا المتميزة في كافة مناطق ومحافظات القطر. ويجري العمل  

 االلكتروني كاملة مع انتهاء الربع األول من العام الحالي. على إطالق خدمات الدفع 

   تم تجميد أعمال شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية التابعة للمصرف لعامي    2021/ 30/9بتاريخ

 سائر. مؤقتًا نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وفرض ضريبة أرباح مرتفعة على الرغم من تحقيقها خ 2022و  2021

 

 القنوات المصرفية االلكترونية:  

،  2020/ 6أدى إلغاء ترخيص شركة الدفع االلكتروني المشغلة للصرافات اآللية إلى توقف عمل أجهزة الصرافات اآللية منذ شهر  

عدد من  ومن أجل الحفاظ على مصالح المودعين السيما موظفو الشركات الموطنة للرواتب قام المصرف بتمديد ساعات دوام  

تشغيل   إلعادة  االلكتروني  للدفع  مرخصة  شركة  مع  ذلك  بعد  وتعاقد  التقدي،  السحب  من  المواطنين  احتياجات  لتلبية  الفروع 

 الصرافات اآللية في أقرب وقت ممكن وذلك الستئناف تقديم خدماتنا المتميزة في كافة مناطق ومحافظات القطر. 

االلكتروني لتقديم خدمات البطاقات المصرفية والصرافات اآللية، و إعادة إطالق    وقد تم التعاقد مع شركة بترامونيتكس للدفع

 . 2021\6\ 1المصرف الدولي للتجارة والتمويل  اعتبارًا من   خدمة بطاقة الصراف اآللي والصرافات اآللية لجميع عمالء

لكترونية إذ أصبح تطبيق الموبايل البنكي في  استمر المصرف بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المصرفية في تقديم الخدمات اال

، ليضاف إلى حزمة الخدمات االلكترونية األخرى )الرسائل  2022تبار قبل التطبيق الفعلي في بداية عام  خالمرحلة األخيرة من اال 

 . توطين فواتير الهاتف الخليوي وبعض مزودي خدمات االنترنت( -Dawli Onlineاالنترنت البنكي   -SMSالقصيرة 

 

 

 األعمال المصرفية للشركات: 

يمثل نشاط األعمال المصرفية للشركات أحد االنشطة الرئيسية في المصرف ، ويعتبر أحد الروافد الرئيسية لاليرادات والربحية.  

المحلية واالقليمية والعالمية وتزايد التوترات السياسية واالقتصادية   الضغوطات والتحديات االقتصادية  الرغم من  أن  وعلى  إال 

من القيام بدوره الرئيسي في تمويل قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوية في االقتصاد    2021البنك تمكن خالل العام  

المحلي، ونجح في تعزيز ريادته في هذا المجال داخل القطر وفي مختلف القطاعات. ترسيخ عالقات قوية ومستدامة مع كافة عمالئه  

 رًا مفضال للعديد منهم لما يستند إليه البنك من إمكانيات كبيرة وخبرة طويلة في هذا المجال. من الشركات وجعله خيا

على تحسين جودة المحفظة االئتمانية والبحث عن مزيد من النمو في االعمال والعمل على تعزيز وتوسيع     وقد انصب تركيز البنك

قاعدة عمالئه عن طريق التميز في خدمة العمالء القائمين، وتكثيف الجهود التسويقية للعمالء المحتملين، وتطوير برامج جديدة  

 تناسب احتياجات العمالء المتنوعة. 

م استحداث برامج خاصة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر تعزيز وتركيز حضور البنك في ذلك  وتم خالل العا

القطاع أحد اولوياته االسترتيجية، من خالل التزامه بالمساهمة الفاعلة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم  

ات التي يتبناها البنك لتسهيل تمويل هذا القطاع، ودعما لهذا التوجه فقد قام  باستحداث فرص توظيف جديدة، إضافة الى المبادر

ودراسة   المراجعة  وحدة  عن  األعمال  وحدة  بفصل  وقام  والمتوسطة  الصغيرة  بالشركات  خاصة  اعمال  وحدة  باستحداث  البنك 
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بهم وتحقيق اعلى درجات الشفافية  التوصية االئتمانية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعمالء والوصول لهم واستقطا

 في المنح. 

المراكز   مدراء  لتشمل  المباشرة  غير  والتسهيالت  القروض  على معامالت  والموافقة  المنح  تعديل صالحيات  العام  خالل  تم  كما 

على    والفروع وفق ضوابط مدروسة مما يتيح للعمالء مزيد من المرونة وتوفير الوقت والجهد الستكمال معامالتهم والحصول 

 الموافقة وتفعيل القروض في زمن قياسي. 

 

 خدمات الخزينة واالستثمار: 

تسعى إدارة الخزينة و االستثمار إلى البحث عن أفضل الفرص االستثمارية لتوظيف الودائع لجهة الحصول على أعلى عائد و ضمن  

 في ظل األوضاع االقتصادية االستثنائية  القنوات اآلمنة بما يضمن سالمة أموال المودعين من تعرضها ألية مخاطر و خصوصاً 

الناتجة عن العقوبات االقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، باإلضافة إلى ذلك عملت إدارة الخزينة على توفير  

ي من حساباتهم  السيولة النقدية وفق االمكانيات المتاحة و ضمن أقصى الحدود الممكنة لتلبية متطلبات العمالء بالسحب النقد

األمثل   باالستثمار  الخزينة  إدارة  المناسب، كما قامت  بالتوقيت  و  المرجوة  الغايات  بما يحقق  البديلة  المصرفية  الحلول  توفير  و 

لمراكز القطع األجنبي المفتوحة للمصرف الدولي و حققت إيرادات جيدة مع مراعاة كافة متطلبات التحوط الالزمة تجاه مخاطر  

 ر صرف العمالت األجنبية. تقلبات أسعا 

 

 المؤسسات المالية والبنوك المراسلة: 

استمرت العقوبات الدولية الغاشمة التي كان آخر فصولها ما يسمى بقانون قيصر ، مما أدى إلى مواجهة صعوبات بالغة في التعامل  

 مع البنوك والمؤسسات المراسلة الخارجية. 

إدارة موجودات المصرف وأرصدته المودعة لدى البنوك بشكل جيد يحقق أعلى عائد  وفي هذا اإلطار سعى المصرف جاهدًا إلى  

ممكن مع مراعاة نسب السيولة الالزمة، كما ركز على إدارة التوظيفات خارج البالد بشكل آمن يجنبها أي مخاطر السيما من خالل  

ت دقيقة لتأمين تسيير واستمرار األعمال الخاصة  العمل على تواجد األرصدة لدى المؤسسة األم بشكل رئيسي. كما اتبع إجراءا

 بالمعامالت الخارجية بشكل فعال. 

 

 تنمية الموارد البشرية : 

يقوم مركز الموارد البشرية في المصرف على تطوير المهارات وتنمية اإلمكانيات المهنية والشخصية لكافة موظفي المصرف مع  

 للمسار الوظيفي ، بما في ذلك إعداد الكوادر البشرّية بالشكل الصحيح وتدريبهم  السعي الدائم لضمان التطوير الوظيفي لهم وفقاً 

 وتمكينهم بالشكل األمثل لزيادة القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة الخاصة بهم . 

ف نظرًا  باإلضافة إلى أن استراتيجية المصرف قد اعتمدت بشكل أساسي على هذا العنصر الذي يعد بحق من أغلى أصول المصر

لما يمثله رأس المال البشري من أهمية كبيرة لدى القطاع المصرفي باعتباره يشكل موضوع تنافس أساسي بل ميزة تنافسية  

 .  أولى تقوم عليها سياسة أي مصرف من أجل تحقيق المستوى األعلى من التميز و النجاح 
 

 االختيار والتعيين: 

عن   بالبحث  المصرف  إدارة  الكفاءات  تهتم  أصحاب  من  الوظيفة  لشغل  المرشحين  األشخاص  أفضل  وانتقاء  االكفاء  العاملين 

والشهادات اعتمادًا على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين ويتم االختيار على أساس الجدارة واالستحقاق  

 ووضع الفرد المناسب فى المكان المناسب . 

د متابعة دورية في إدارة األداء سواء من قبل مركز الموارد البشرية أو من خالل  المدراء المعنيين وعلى مستوى  مع التركيز على وجو 

كل إدارة وبما يسهم في تحسين وتطوير أداء الموظفين مع الوقوف عند نقاط الضعف الستدراكها ومعالجتها إضافة الى التركيز  

ما يضمن انتقال الموظف من مرتبه وظيفية إلى أخرى بعد التحقق والتأكد من  على المسار الوظيفي على مستوى كل موظف وب

 تطور مستوى أدائه وكفاءته . 

   فيما يلي كشف بتوزيع موظفي المصرف حسب المؤهل العلمي :
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 التدريب والتطوير: 

التدريبية المستدامة وبما يسهم في معالجة  يسعى المصرف الى تمكين الموظفين وتقوية مهاراتهم وخبراتهم من خالل العملية  

أوجه القصور ونقاط الضعف لديهم من خالل البرامج التدريبية المخصصة لغايات صقل مستوى أدائهم وبما يمكنهم من القيام  

والوعي    بأعمالهم والمهام الموكلة اليهم على أكمل وجه ,كما ان المصرف يسعى ومن خالل التدريب المستمر الى ضمان االلتزام

 التام باإلجراءات والممارسات الالزمة للمهام والمسؤوليات المكلف بها الموظف. 

هذا وإيمانًا من المصرف بأن التدريب مطلب ضروري لتطوير وتنمية مهارات موظفيه من خالل القيام بإخضاع معظم موظفي  

م في صقل المهارات والخبرات وبحسب طبيعة  % من إجمالي عدد الموظفين لدورات تدريبية تساه50المصرف وبنسبة تتجاوز  

 عمل كل وظيفة . 

 

 
 

 

  :إدارة المخاطر 

 رقابية بيئة  توفير  إلى  إضافة  المصرف، تواجه  التي  المخاطر  وطبيعة  لمصادر  عميقا  تشمل األنشطة الفعالة إلدارة المخاطر فهما 

منسجمة  وذلك   وتعليمات  الرقابية  الجهات  تعليمات  مع  ومتوائمه الدولية  والممارسات المعايير أفضل  مع  مناسبة  المصرف، 

 المختلفة وتحليل المخاطر وقياس  تحديد بعد وذلك  المصرفية،  االنشطة  لكافة  المقبولة  المخاطر مستويات  باالستناد إلى تحديد

 المصرف.  يواجهها التي 

للحد من المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها، بعد تحديد المخاطر  وتتم إدارة المخاطر لدى المصرف استنادًا الستراتيجية شاملة  

المصرف   التي يرغب  المختلفة  المخاطر  ونوعية  المحافظة على مستوى  بما يضمن  أعماله  المصرف إلدارة  المقبولة، من جانب 

لسلبية لألحداث الداخلية والخارجية،  بتحملها وقبولها وبما ال يؤثر على تحقيق األهداف االستراتيجية، إضافة إلى التخفيف من اآلثار ا

 على كل من ربحية المصرف، مستوى رأس المال، الحصة السوقية وأية عوامل أخرى غير ملموسة مثل سمعة وشهرة المصرف. 

دراسات عليا5%

بكالوريوس% 67

معهد16%

%12ثانوية عامة 

عدد الموظفين حسب المؤهل العلمي

%33دورات داخلية 

دورات خارجية 67%

الدورات التدريبية

دورات داخلية دورات خارجية
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،  ويتم إدارة كافة أنواع المخاطر من خالل مراكز عمل متخصصة تتبع إلدارة المخاطر حيث تغطي الجوانب التالية: )مخاطر االئتمان 

 مخاطر السوق والسيولة، مخاطر التشغيل والتي تشمل مخاطر استمرارية األعمال، ومخاطر أمن المعلومات(. 

وتولي إدارة المخاطر أهمية كبيرة في جانب استمرارية أعمال المصرف، والتحقق من الجاهزية العالية والقدرة على التعامل مع  

إجراء   الالزمة ألنظمة المصرف الحساسة، والتي تقيس القدرة على  الحاالت االستثنائية والكوارث، حيث يتم  الدورية  الفحوصات 

متانة   ومدى  المصرف(  فروع  لدى  األعمال  استمرارية  مراكز  العالية،  التوافرية  )موقع  البديلة  المواقع  خالل  من  بنجاح  العمل 

 االستعدادات والتجهيزات الفنية المتوفرة لدى المصرف للتعامل مع أصعب الظروف. 

 

 :مهامها 

يتم استراتيجية  تحديد - تعليمات   للمصرف، االستراتيجية الخطة مع يتالءم بما  المقبولة  المخاطر مستويات تحديد األعمال: 

 على مستويات والحفاظ األموال ومصادر  السيولة لمخاطر السليمة  اإلدارة المال، رأس كفاية على الحفاظ الرقابية، الجهات

 .األرباح من مستقرة

 يمكن  التي  المخاطر  حجم  وتحديد قياسها  وأساليب  وسائل وتحديد المصرف  لها  يتعرض التي الجوهرية المخاطر  تقييم -

 في المخاطر هذه على  الرقابة  وإطار  التعرض، وحجم  المخاطر عن  كاملة  بصورة المجلس وتزويد وتحملها، للمصرف قبولها 

 .المصرف 

 من اإلدارة  تقارير لمجلس  ورفع  المقررة  الحدود عن  ناتجة تجاوزات  أية معالجة  من  والتأكد  المقبولة  المخاطر  مستويات  مراقبة -

 .للمخاطر المقبولة  المستويات عن  تجاوزات وأية  المخاطر  إدارة لجنة خالل

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. 

 المشاركة في التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها.   -

 تثقيف الموظفين حول مواضيع إدارة المخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص.  -

ية ومجلس إدارة المصرف، واإلدارة التنفيذية العليا بتقارير دورية عن حالة تقييم المخاطر لدى المصرف،  تزويد الجهات الرقاب -

 متضمنة التوصيات الالزمة في هذا الجانب. 

 

 :مراقبة االلتزام 

والتعليمات والممارسات المصرفية  تقوم إدارة االلتزام بالتأكد من التزام المصرف وسياساته الداخلية بجميع القوانين و األنظمة  

السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية لحماية المصرف من التعرض للعقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر المادية أو مخاطر  

 السمعة من جراء عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات، ولغاية أداء اإلدارة لوظيفتها قامت بما يلي: 

متابعة جميع الطلبات الواردة من هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ومصرف سورية المركزي وااللتزام بالرد   •

 وفق مواعيدها ومضامينها. 

االرهاب   • وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  القانوني  االلتزام  مجالي  في  والفروع  العمل  مراكز  لكافة  المشورة  تقديم 

 والعقوبات الدولية. 

الرقابية  متابع • الجهات  عن  الصادرة  واألنظمة  التعليمات  مع  للتوافق  المصرف  لدى  المتخذة  اإلجراءات  واستكمال  ة 

 لحماية المصرف من مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب ومخاطر عدم االلتزام القانوني. 

 تزويد مجلس االدارة بتقارير حول عمل ادارة االلتزام بشكل نصف سنوي. •

بزيارات  • بالعمل    القيام  الصلة  ذات  واالجراءات  والسياسات  والتعليمات  بالقوانين  االلتزام  من  التحقق  بغاية  ميدانية 

 المصرفي ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. 

الوعي   • ثقافة االلتزام بالقوانين والتشريعات والقرارات    وبناءبتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  زيادة 

لصادرة عن السلطات الرقابية والمتعلقة بالقطاع المصرفي من خالل الدورات التدريبية للموظفين لدى  والتعاميم ا

 المصرف. 

 ( لدى كافة فروع المصرف. FATCAمتابعة اإلجراءات الالزمة المتبعة وفقأ ألحكام قانون االمتثال الضريبي األمريكي ) •

 اعداد سياسات واجراءات خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. التنسيق والتعاون مع الشركة التابعة بخصوص   •
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 تكنولوجيا المعلومات: 

أهدافها المرسومة، ولتستجيب لمتطلبات العمل المصرفي    2021حققت خطة عمل المصرف في مجال تكنولوجيا المعلومات لعام  

 .السورية  السوق في  التنافسية  المصرف قدرة زيادة مع  عالية بتوافرية آمنة  عمل وتركز على خلق بيئة 

 :يلي وكما  األهداف هذه تخدم التي المشاريع من العديد تنفيذ تم حيث 

 األنظمة مستوى على  الكوارث  وتغطية  األعمال  استمرارية  وتأمين العالية  التوافرية بتحقيق  المتعلقة المشاريع  .1

 .المختلفة مراكز العمل بين واالتصاالت  المستخدمة 

 .االتصاالت شبكة  أو   المستخدمة األنظمة  خالل من  سواء آمنة عمل  بيئة  وتخلق المعلومات  أمن  تعزز  التي المشاريع .2

 .الموارد إلى الوصول وسرعة وسهولة  البيانات موثوقية  وزيادة  وتسريعها  األعمال تسهيل  على  تركز  التي شاريعالم .3

 المعتمدة األنظمة  من  واإلصدارات  التحديثات  آخر تطبيق  خالل من  وتحديثها  العمل بيئة  توسيع  تؤمن التي  المشاريع   .4

 البيانات لمركز االستيعابية القدرة وزيادة  المختلفة  المصرفية  األعمال لتنفيذ التجهيزات الضرورية وشراء المصرف  في

 .الرئيسي والرديف 

 لدعم للعمالء ومبتكرة  جديدة خدمات تقديم على تركز التي نفيذ مشروع الموبايل البنكي وقنوات الدفع االلكتروني ت .5

 .السورية السوق في المصرف تنافسية

 من الرقابية  السلطة قرارات  مع  بالتوافق  تتعلق  والتي واالمتثال  الرقابية الجهات  لمتطلبات استجابة  تأتي التي لمشاريع ا .6

 .المصرفية الخدمات تقديم في  العالمية أفضل المعايير اعتماد خالل

 
 : 2022استراتيجية البنك والخطة المستقبلية لعام  

وسط ظروف محلية واقليمية حافلة بالتحديات وتبعاتها السياسية واالقتصادية فقد تم وضع استراتيجية للبنك للثالث  

  قوة واكثر أماناً سنوات القادمة نظرًا للظروف المتغيرة بشكل كبير في بيئة األعمال لتعكس هدفنا الجوهري بأن نجعل البنك أكثر 

عمالء   من  بالبنك  العالقة  ذات  األطراف  لكافة  مضافة  قيمة  أفضل  وتحقيق  المستقبلية  الفرص  استغالل  على  سيساعدنا  مما 

 ومساهمين وموظفين وغيرهم. 

 وتستند االستراتيجية على المحاور الرئيسية التالية: 

المصرفي أواًل:   السوق  في  البنك  موقع  الدتحسين  المصرف  يحتل  السوق  :  في  رياديًا  موقعًا  والتمويل  للتجارة  ولي 

المصرفي السوري، ونسعى من خالل استراتيجيتنا إلى تحسين الموقع الريادي للبنك بحيث يحتل المركز األول في معظم مؤشرات  

 األداء والمؤشرات المالية. 

عبر  ماية الحصة السوقية للبنك وتعزيزها : تركز استراتيجيتنا على ح زيادة الحصة السوقية في المنتجات الرئيسية ثانيًا: 

على  إضافة إلى التركيز    على مايتمتع به البنك من قوة مالية وسمعة وحجم،  االعتماد منتجات رئيسية مستهدفة من خالل    حزمة

 . قاعدة العمالء توسيع 

أفراد وشركات على قطاعات مختلفة،  : يتوزع عمالء البنك من  تحقيق نمو أعلى من السوق في القطاعات المستهدفة ثالثًا:  

وتتضمن استراتيجية البنك أهدافًا للمحافظة على بعض القطاعات مع التركيز على قطاعات أخرى مستهدفة وتحقيق نمو فيها  

 أعلى من السوق. 

  كما نسعى إلى التميز في خدمة العمالء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم من خالل استمرار التواصل معهم وفهمنا 

 الحتياجاتهم وتلبيتها وتوجيههم من خالل فريق عمل مهني. 

تحسين الكفاءة يعد من المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا، وسنعمل على تحقيق ذلك من خالل    : زيادة الكفاءة رابعًا:  

 تطوير موظفينا. تبسيط اإلجراءات وأتمتة العمليات وترشيد شبكة الفروع ومتابعة تبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالنا 

: إن كافة محاور االستراتيجية المشار إليها أعاله وكافة خطط البنك ونشاطاته موجهة لتمكين  تحسين الربحية خامسًا: 

البنك من تحقيق نمو مستدام في حجم األعمال وبجودة عالية، وهذا سيمكن البنك من تحسين الربحية وتحقيق قيمة مضافة  

 للمساهمين. 

األداء  الموارد  طوير ت تنمية و سادسًا:    وتوفير بهم الموظفين والنهوض أوضاع خالل تحسين من : البشرية وتحسين 

 الالزمة، وتطوير الهيكل التنظيمي بما يضمن وضوح المسار الوظيفي لجميع العاملين.  والتأهيل  برامج وخطط التدريب

 أولويات استراتيجية: ونسعى إلى تحقيق االستراتيجية بمحاورها المختلفة من خالل أربع  
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 متابعة العمل لتحقيق أفضل خبرة للعمالء. .1

 متابعة تبسيط اإلجراءات وأتمتة العمليات.  .2

 تطبيق خطة متكاملة للتحول الرقمي استكمااًل لما أنجزه البنك في هذا المجال.  .3

 مواصلة تحقيق نمو مستدام في األعمال لتحسين الربحية.  .4

لقادمة إلى جانب قوة البنك وريادته في السوق سيمكننا من تقديم أفضل خبرة  وال شك في أن خطتنا للثالث سنوات ا .5

 للعمالء وتحقيق عوائد مناسبة ومستدامة للمساهمين. 

 

 ميثاق التحكم المؤسسي: 

،  29/6/2008استنادًا إلى قرار نظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية تاريخ 

ودليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية الصادر عن مصرف سورية المركزي. فقد سعت  

إدارة المصرف لتبني مبادئ التحكم المؤسسي بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، إيمانًا من إدارة المصرف بأن  

بر من الدعائم األساسية إلنعاش أي مؤسسة واستمرار نجاحها على المدى الطويل، وبما يحقق األهداف  نظام الحوكمة الجيد يعت

 الرئيسية التالية: 

 المحافظة على إيداعات المودعين وزيادة ثقة العمالء بالمصرف.  -

 للمساهمين. رفع كفاءة مجلس إدارة المصرف وتعزيز العمل الجماعي بحيث تكون الفائدة العظمى  -

 تحقيق ثقة المواطنين.  -

 تعزيز العالقة بين المساهمين ومجلس إدارة المصرف واإلدارة العليا والجهات ذات العالقة بالمصرف.  -

 اختيار مجلس اإلدارة وتقييمه: 

 أواًل: اختيار مجلس اإلدارة: 

والنظام األساسي للمصرف حيث   2011الصادر عام    29يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وفق قانون الشركات السوري رقم 

 أعضاء )على أال يقل عدد أعضاءه المستقلين عن الثلث وفق دليل الحوكمة(، وفقًا لمايلي:   9يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة المصرف  

يتم انتخاب مجلس االدارة من قبل المساهمين لوالية مدتها أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم أو إعادة تسميتهم ألكثر   -

بانتظار موافقة    2020/ 27/10من مرة )وفقًا لتعديل النظام األساسي خالل اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  

 الجهات الوصائية على التعديل( 

% من رأس مال المصرف أن يسمي أعضاء في مجلس إدارة بما يتناسب ونسبة مساهمته في  11لكل مساهم اعتباري يمتلك   -

 رأس المال. 

- ( لـ  مالكًا  يكون  أن  اإلدارة  لمجلس  يترشح  الشركة 75,000يشترط في كل شخص طبيعي  أسهم  األقل من  على   ( سهم 

 ( سهم لرئيس المجلس ونائبه، وأن يودعها لدى الشركة وليس له أن يتصرف بها طيلة مدة واليته. 150,000و)

أن يمتلك ضعفي عدد األ  - اإلدارة ونائبه  الطبيعي تملكه مع  يشترط في كل من رئيس مجلس  العضو  سهم المطلوب من 

 مراعاة الحد األقصى لحصة الشخص الطبيعي. 

  2011من قانون الشركات لعام    142تشترط في عضو مجلس اإلدارة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة   -

 ويحق له أن يكون عضوًا مهما بلغ من العمر.  2002لعام   23وتعديالته والقانون رقم 

توجب على عضو مجلس اإلدارة غير المستقل أن يحضر شخصيًا أربع اجتماعات خالل السنة على األقل، وعلى العضو المستقل  ي -

 % من االجتماعات، وإال يفقد عضويته حكمًا بقرار من المجلس. 75أن يحضر ما اليقل عن  

مساهمين الحائزين على شروط العضوية على  إذا شغر مركز أحد األعضاء فللمجلس أن يعين عضوًا في المركز الشاغر من ال -

أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة في أول اجتماع لها إلقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر إلقرار تعيينه أو انتخاب آخر،  

جتماع خالل  ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. أما إذا بلغت الشواغر ربع عدد األعضاء فيجب دعوة الهيئة العامة العادية لال

 الجدد مدة سلفهم.  ليوم على األكثر من تاريخ حدوث الشاغر األخير النتخاب من يمأل الشواغر ويكم 90

والتعامالت   - الجوهرية واالرتباطات  والمصالح  باالستقاللية  المتعلقة  المعايير  اإلدارة كافة  أعضاء مجلس  تعيين  عند  يراعى 

 قراراتهم في تسيير أمور المصرف.  ودرجات القرابة التي تؤثر على معامالتهم او 
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 ثانيًا: استقاللية مجلس اإلدارة: 

لشخص الشخصية  بصفته  سواء)   العضو بأنه المستقل  العضو يعرف  : ن لي المستق  األعضاء  ممثاًل   يربطه  ال الذي  )اعتباري أو 

 المستقل  العضو في توفرها الواجب للمتطلبات األدنى الحد اإلدارة، ويتضمن سل مج في عضويته غير أخرى عالقة أي بالمصرف

 : يلي ما

  - أن ال تربطه بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته )األم   -1

 الشقيقة أوالزميلة( قرابة حتى الدرجة الرابعة.  – التابعة 

الدرجة   -2 أقاربه حتى  أحد  أو  لتاريخ  أن ال يكون هو  السابقة  الثالث  السنوات  للمصرف خالل  الخارجي  للمدقق  الرابعة شريًكا 

 ترشحه لعضوية المجلس. 

أن ال يتقاضى من المصرف أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس، و/أو توزيعات األرباح التي يتقاضاها   -3

 بصفته مساهمًا. 

لمصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه  أن اليكون قد عمل كمدير تنفيذي في ا -4

 لعضوية المجلس. 

أن اليكون عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي )يملك مصلحة مؤثرة( في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء   -5

ا المصرف لعمالئه وعلى أن تحكمها ذات الشروط  التعامالت التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو األعمال المعتادة التي يقدمه

أي   إدارة في  وأن اليكون عضو بمجلس   ، آخر ودون أي شروط تفضيلية  أي طرف  المماثلة مع  التعامالت  لها  التي تخضع 

 زميلة. -شقيقة -تابعة -مؤسسة من مجموعتها سواء كانت أم 

ؤسسة من مجموعتها أو أن يكون على عالقة بمساهم  أن التشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال المصرف أو في أي م  -6

رئيسي آخر، ويقصد بهذه العالقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو االلتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات  

 أو تعليمات المساهم الرئيسي. 

 أن اليتم انتخابه ألكثر من دورتين. -7

 

 :استقاللية المجلس 

أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين، بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار، والتخفيف من  أغلبية    -أ

اليومية، وكذلك ضمان   القرارت اإلستراتيجية وعملية اإلدارة التشغيلية  أن ينشأ بين عملية اتخاذ  المصالح الذي يمكن  تعارض 

 ح المصرف. كافية لحماية مصال  وجود نظم عمل ورقابة

 اليقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.  -ب 

يجب الفصل بين كل من منصب رئيس المجلس )و/أو نائبه( ومنصب الرئيس التنفيذي، وعلى أال تربط الرئيس )و/أو نائبه(    – ت  

ال  الرابعة، كما يشترط أن يكون رئيس  مجلس ونائبه من األعضاء غير التنفيذيين في  والرئيس التنفيذي أي قرابة حتى الدرجة 

 المجلس. 

 

 ثالثًا: تقييم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه: 

 : والمكافآت بمايلي الترشيحات لجنة خالل من( السنة في األقل على  مرة(  دوريًا المجلس يقوم

 . ككل المجلس أداء تقييم -

 ذي. التنفي الرئيس  أداء تقييم -

 للمجلس.  التابعة اللجان أداء تقييم -

o  :تقييم دور العضو من خالل 

 المؤهالت والخبرات ومدى انطباق المواصفات الواردة في تعليمات الحوكمة.  -

 عدد الجلسات التي يحضرها العضو. -

 المشاركة ومدى التفاعل في مناقشة الموضوعات التي تدرج على جداول أعمال اجتماعات المجلس واللجان.  -

 جميع محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس وبيان المالحظات حولها. االطالع على  -

 االهتمام بمتابعة القرارات الهامة الصادرة عن المجلس.  -

 مدى االستعداد لالستجابة لتكليفات المجلس.  -
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 مدى االلتزام بمواعيد حضور اجتماعات المجلس واالعتذار عن الحضور بوقت مناسب.  -

 العضو مع األعضاء اآلخرين والحصول على التغذية الراجعة من األعضاء ما أمكن ذلك. مقارنة أداء  -

o    تقييم أعمال المجلس: اعتماد أهداف محددة للمصرف من خالل اعتماد الخطة االستراتيجية والميزانية التقديرية للمصرف

األداء   تقييم  مؤشرات  الم  KPIsوتحديد  األخرى  المؤسسات  وأداء  لذلك  األهداف  الرقمية  تحقيق  معه  يعتبر  بما  شابهة 

 المرسومة المعتمدة من المجلس أهداف معتمدة للحكم على أداء المجلس. 

 يكون دور المجلس في تحقيق األهداف من خالل:  -

 تزويد اإلدارة التنفيذية بالموارد الالزمة بما يمكنها من تحقيق األهداف المعتمدة.  ▪

 حقيق األهداف. اعتماد السياسات الالزمة بما يمكن من ت ▪

االنحرافات   ▪ لتصحيح  الالزمة  القرارات  واتخاذ  المستهدفات(  مع  المتحققات  )مقارنة  الدورية  التقارير  متابعة 

 السلبية. 

مدى التواصل بين المجلس والمساهمين من خالل اجتماعات الهيئات العامة العادية السنوية ومن خالل وسائل االتصال   -

 ل وسائل االتصال. المتاحة ويعمل المجلس على تسهي

التعامل مع محاضر المجلس بالشفافية واألهمية المطلوبة من حيث اإلبالغ عن المالحظات ومتابعة التكليفات الصادرة عن   -

 المجلس. 

 إعطاء الفرص للجان المنبثقة عن المجلس ألداء دورها وتزويدها بكل مايمكن أن تجتاج إليه لتنفيذ ذلك. -

 لطات الرقابية باعتماد البيانات المالية واالطالع على تقارير التدقيق ومتابعة استدراك المالحظات. االلتزام التام بمتطلبات الس -

 يعمل المجلس على حماية حقوق المساهمين من خالل متابعة معدالت العائد والحصة السوقية وسعر السهم.  -

o تقييمهم فعاليتهم من خالل تبني معايير موضوعية    بالنسبة لمجلس اإلدارة ككل واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية يتم

 أخذة باالعتبار عند تقييم أداء المجلس ككل واإلدارة التنفيذية.   (key performance indicators (KPIs))لتقييم 

 

 واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة: 

يبين   - والذي  المصرف(  إدارة  )المقترح من  التنظيمي  الهيكل  المجلس واإلدارة  اعتماد  بما في ذلك لجان  اإلداري  التسلسل 

 التنفيذية. 

تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف حسب حاجة المصرف وحسب التعليمات بهذا الخصوص وبأهداف محددة.   -

)يتضمن م المجلس ولمدة محددة، وذلك وفق ميثاق  هام  بحيث يتم تفويضها بصالحياتها وتحديد مسؤولياتها من قبل 

ككل ويراعى مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء    ومسؤوليات كل لجنة( وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس 

 لجان المجلس. 

التأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله وأنه يعمل على ترسيخ سياسة التطلع نحو المثل في األعلى،   -

خالل توفر سياسات وميثاق أخالقيات العمل والتي تتضمن على تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم  ويتم ذلك من  

بها موظفو المصرف لمصلحتهم الشخصية سواء بناء على معلومات داخلية حصلوا عليها أو من خالل االطالع عليها نتيجة  

لسياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي المصرف  الصالحيات المعطاة لهم، وتلتزم إدارة المصرف بتعميم هذه ا

 وأعضاء المجلس، كما تقوم إدارة المصرف باستيفاء إقرارات من كافة الموظفين بما يفيد اطالعهم والتزامهم بها. 

ري،  رسم األهداف والخطط واالستراتيجيات والسياسات العامة للمصرف والمصادقة عليها بصورة واضحة ومحددة وبشكل دو -

باإلضافة إلى ممارسة التوجيه والرقابة على اإلدارة التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية ومساءلتها، كما يقوم  

وصالحيات   مهام  توثيق  المتضمن  التدقيق  ميثاق  السيما  الداخلية  والرقابة  الضبط  انظمة  على  بالمصادقة  المجلس 

 ن فعالية هذه األنظمة. ومسؤوليات إدارة التدقيق والتأكد م

يقوم المجلس بالتأكد من مدى تقيد المصرف بالخطة االستراتيجية والسياسات واإلجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب   -

القوانين والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومن قيام اإلدارة التنفيذية بمراجعة إنجازات األداء وفقًا لخطط العمل ومن اتخاذ  

 صويبية حيثما لزم باإلضافة الى التأكد من أن جميع مخاطر المصرف قد تم إدارتها بشكل سليم. اإلجراءات الت 
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يتحمل مجلس إدارة المصرف مسؤوليات اتباع ممارسات حوكمة سليمة بما فيها سالمة المصرف وحماية مصالح المودعين   -

 التابعة لها.  والتأكد من التزام المصرف بكافة القوانين واألنظمة والمعايير الرقابية

دراسة الميزانية التقديرية واستراتيجية المصرف السنوية، والسياسات الرئيسية ألنشطة المصرف مثل السياسة االئتمانية   -

والسياسات االستثمارية والئحة شؤون الموظفين ودراسة المشاريع الرأسمالية أو االستثمارية، ودراسة التوصيات المرفوعة  

بخصوص إنشاء او شراء عقار للمصرف، ومناقشة بيانات القوائم المالية الختامية للمصرف التخاذ القرار  من اإلدارة التنفيذية 

 المناسب بشأنه. 

يتفهم المجلس البنية التشغيلية للمصرف ويضع الحدود المالئمة لحجم العمليات كما يقوم بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية   -

ع المخاطر او االنشطة واالفصاح عنها للمدققين والسلطات الرقابية وذلك لمساعدته  تضع سياسات لتحديد وإدارة كافة أنوا

 حال ممارسة االنشطة أو العمليات في بيئة تعيق الشفافية او استخدام هياكل وبنى تعيق ذلك. 

 هناك فصل مابين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي فصاًل كاماًل بموجب قرارات مجلس اإلدارة.  -

يتوافق تنظيم وتشكيلة مجلس اإلدارة في المصرف وانشطته مع بعض تعليمات التحكم المؤسسي، باإلضافة إلى توافق دور   -

مع   تناقش  التي  البنود  بعض  المؤسسي، والزالت هناك  التحكم  تعليمات  مع  المجلس  أعضاء  وكافة  اإلدارة  رئيس مجلس 

 مديرية مفوضية الحكومة بخصوص التزام المصرف بها. 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 

 كمايلي:   2021اجتماعات خالل عام    7جلسات في السنة وقد عقدت    6تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بما اليقل عن  

 

  

 االجتماعات 

2021 

 

 تاريخ االجتماع 
عدد أعضاء مجلس  

 اإلدارة الحاضرين 

أسماء األعضاء  

 الغائبين 

عدد األعضاء  

المستقلين  

 الحاضرين 

األعضاء غير  عدد  

المستقلين  

 الحاضرين 

 6 3 - 9 07/02/2021 االجتماع األول 

 6 3 - 9 18/04/2021 االجتماع الثاني 

 6 3 - 9 26/04/2021 االجتماع الثالث 

 6 3 - 9 09/05/2021 االجتماع الرابع 

 6 3 - 9 21/06/2021 االجتماع الخامس 

 6 3 - 9 29/08/2021 االجتماع السادس 

 6 3 - 9 19/12/2021 االجتماع السابع 
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 لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء أعضائها. 

 اللجنة التنفيذية )االئتمانية(: 

مهام وصالحيات اللجنة: تتشكل اللجنة التنفيذية بقرار من المجلس، ويترأسها رئيس مجلس االدارة. وتجتمع اللجنة دوريًا وبحد  

سنويًا وكلما دعت الحاجة، وتكلف اللجنة بدراسة أية مواضيع تحال عليها من قبل مجلس اإلدارة، وتؤخذ قرارات  أدنى أربع مرات  

 القرارات المتخذة على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.  اللجنة بإجماع أغلبية األعضاء، ويتم عرض جميع 

  ، التنفيذي واإلدارة التنفيذية  تكون صالحيات اللجنة التنفيذية للمواضيع والمبالغ التي تزيد عن الصالحيات المفوضة للرئيس 

والتوصية لمجلس االدارة باعتماد الخطة االستراتيجية والميزانية التقديرية للمصرف ودراسة السياسات الرئيسية ألنشطة البنك  

 الحياتها في مجاالت اختصاصها وترفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب بشأنها. وتدرس اللجنة مايزيد عن ص 

 أعضاء اللجنة الحاليين:  ❖

 السيد عمار الصفدي / رئيسًا.  .1

 السيد عمرو موسى /عضوًا.  .2

 السيد نضال أحمد /عضوًا.   .3

 السيد مسعود صالحة / عضوًا.  .4

   السيد نادر حداد / عضوًا.  .5

 : 2021اجتماعات اللجنة خالل عام   ❖

 منصبه  اسم العضو 
 الجلسة األولى 

05 /04 /2021 

 الجلسة الثانية 

21 /06 /2021 

 الجلسة الثالثة 

16 /12 /2021 

  ✓  ✓ x رئيس اللجنة   عمار الصفدي 

  ✓  ✓  ✓ عضو  مسعود صالحة 

  ✓  ✓  ✓ عضو  عمرو موسى 

  ✓  ✓  ✓ عضو  نضال أحمد 

  ✓  ✓  ✓ عضو  نادر حداد 

 

 التدقيق:لجنة 

 مهام وصالحيات اللجنة:  

يكون للجنة التدقيق سلطة الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها، وللجنة أيضًا دعوة أي من األشخاص ذوي  

الخبرة أو االختصاص لحضور االجتماعات لالستئناس برأيه، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية  

 عاتها، ويدعى مدير التدقيق الداخلي لحضور اجتماعات اللجنة.لحضور اجتما 

االدارة،   اإلدارة، والتوصية بشأنها لمجلس  الدورية قبل عرضها على مجلس  المالية  البيانات  أبرز مهامها: مراجعة  من 

 ية التقارير المالية. ومتابعة القضايا المحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات المالية، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفاف

كما تقوم لجنة التدقيق بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بين امور  

 أخرى على: 

ذات  -أ الجهات  الصادرةعن  النافذة  بالتعليمات  االلتزام  من  والتأكد  الداخلي  التدقيق  وظيفة  وكفاية  فعالية  تقييم 

 العالقة.

 تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي. -ب

 مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها. -ت

 مراجعة واقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي. -ث

 عويضاته وتقييم أدائه. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد ت-ج
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يكون للجنة سلطة االتصال المباشر مع المدقق الخارجي، واالجتماع معه بدون حضور االدارة مرة على األقل سنويًا، وتشمل  

 مسؤولية اللجنة في هذا المجال من بين أمور أخرى على: 

 ته وتقييم أدائه. التوصية الى مجلس االدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضا-أ

 تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي. -ب

 مراجعة خطاب التعيين وقبوله. -ت

اقرار امكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري، وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل  -ث

 للمدقق الخارجي. 

وتقار-ج الخارجي  التدقيق  تقارير  نتائج  الالزمة  مراجعة  االجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الرقابية  السلطات  ير 

 بشأنها. 

 تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة واحاطة مجلس االدارة بها. 

 تقوم اللجنة بمراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي. 

اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي مرة على األقل خالل العام ومرتين على األقل مع المدقق الداخلي، كما    تعقد اللجنة

 يحق للمدقق الداخلي والخارجي طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك. 

 

 أعضاء اللجنة الحاليين: 

 الدكتورة دياال الحج عارف / رئيسًا.  .1

 الكفري / عضوًا. الدكتور مصطفى   .2

 السيد حساب يعقوب /عضوًا.   .3

 السيد محمد سعيد الدجاني /عضوًا.   .4

 . 1/11/2020لغاية تاريخ  وكان السيد نادر حداد عضوًا .5
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 : 2021اجتماعات اللجنة خالل عام  

 

 منصبه  اسم العضو 
 الجلسة 

 األولى 

10 /3 /2021 

 الجلسة 

 الثانية 

4/5 /2021 

 الجلسة 

 الثالثة 

16 /6 /2021 

 الجلسة 

 الرابعة 

13 /9 /2021 

 الجلسة 

 الخامسة 

25 /10 /2021 

 الجلسة 

 السادسة 

7/12 /2021 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة  مصطفى العبداهلل 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  نضال لطفي 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو  مسعود صالحة 

 

 لجنة إدارة المخاطر: 

 مهام وصالحيات اللجنة: 

 .المصرف  في المخاطر إدارة  إطار  مراجعة .1

 .االستراتيجية هذه تنفيذ من  والتأكد اإلدارة، مجلس  قبل  من  اعتمادها  قبل المخاطر إدارة  استراتيجية  مراجعة .2

 .المجلس إلى عنها  دورية تقارير  ورفع  بالمصرف، المخاطر  إدارة على  تؤثر  التي التطورات مواكبة  .3

 عليها  التي وافق  المقبولة المخاطر ومستوى المصرف يأخذها التي الفعلية المخاطر بين  تفاوت وجود  عدم من التحقق .4

 .المجلس

 أن  المصرف يمكن  بها  يقوم أنشطة  وأي الجوهري، األثر  ذات المخاطر  على التعّرف  تضمن  التي  المناسبة  الظروف تهيئة  .5

 .معالجتها ومتابعة  المجلس إلى  بذلك  تقارير ورفع المقبولة، المخاطر مستوى  من أكبر لمخاطر تعرضه

على  قدرة لقياس  دوري  بشكل  الضاغطة األوضاع اختبارات  بإجراء  تقوم المخاطر  إدارة  أن  من  التأكد  .6  تحمل  المصرف 

 الفرضيات العتماد  لمجلس اإلدارة  التوصية  كذلك  بذلك، اإلدارة  لمجلس  والتأكيد  المرتفعة، المخاطر ومواجهة  الصدمات 

 .النتائج على  بناء   اتخاذها اإلجراءات الواجب واعتماد  االختبارات  نتائج ومناقشة المستخدمة والسيناريوهات

 .للمصرف المقبولة  المخاطر وثيقة العتماد اإلدارة لمجلس  التوصية .7

 .دوري بشكل فحصها ومن  العمل  استمرارية  خطط وجود من التأكد .8

 .تنفيذها  من والتأكد  المخاطر، إدارة  وسياسات  وواجبات  مهام مراجعة .9

 بشأن العليا المعنية التنفيذية اإلدارة مساءلة ذلك  في بما المقبولة المخاطر مستويات على التجاوزات معالجة من التحقق .10

 .بذلك اإلدارة مجلس  وابالغ التجاوزات هذه

 .تنفيذية مهام بأي المخاطر إدارة موظفي  تكليف عدم من  التحقق .11

 المصرف من دوائر  المعلومات  على الحصول  من  المخاطر إدارة لتمكين  الالزمة الصالحيات توفر  من  اإلدارة لمجلس  التأكيد  .12

 .األخرى
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 ومراقبة وقياس وضبط تحديد على قادرة المصرف في المخاطر إلدارة تحتية وبنية أدوات وجود من اإلدارة لمجلس  التأكيد .13

 .المصرف  لها يتعرض التي  المخاطر أنواع كافة

الفحص عن  والناتجة  الخارجي والمدقق  الداخلي  والمدقق  المركزي البنك  /الرقابية السلطات مالحظات  مراجعة  .14  عمليات 

 .بشأنها  المتخذة االجراءات ومتابعة  المخاطر بإدارة  والمتعلقة قبلها من  المنفذة والتقييم 

 في وذلك  ذات العالقة األطراف مع  أخرى  أطراف  أي  أو  الرقابية  الجهات  من  فرضها  يتم التي  والغرامات المخالفات  مراجعة  .15

 .اللجنة مسؤوليات  نطاق ضمن  تدخل  التي الجوانب 

ضمن  التي  والمسائل  بشأنها  المتخذة واالجراءات  المكتشفة  االحتيال  حاالت  في  التحقيق  نتائج مراجعة  .16  نطاق تدخل 

 .اللجنة مسؤوليات

 .الخارجي  المدقق  أو/و الداخلي  المدقق من  المعدة الداخلية والرقابة  الضبط  أنظمة  تقارير  على  االطالع .17

 االستعانة  خالل أو من الداخلي التدقيق تقارير على  االطالع خالل من المخاطر إدارة  وعملية المخاطر إدارة فعالية من التأكد .18

 .الغاية لهذه خارجية  بجهة

 .اإلدارة  مجلس قبل من  اعتماده قبل  بشأنه  توصيات  ووضع  المخاطر إلدارة  التنظيمي  الهيكل  مراجعة .19

 ينجم األنشطة التي  عن المخاطر إدارة  موظفي استقاللية وضمان المخاطر، إلدارة الكافية والنظم الموارد توافر ضمان  .20

 .للمخاطر المصرف  تحمل  عنها

 .المخاطر لجنة إدارة  إلى تقاريرها  رفع خالل  من  وذلك المخاطر، إلدارة  الالزمة االستقاللية توفر من  اإلدارة  لمجلس التأكيد  .21

 .للمصرف اإلدارة العليا  مع بالتنسيق وذلك لها، عرضة المصرف  يكون قد التي  األزمات وإدارة  طوارئ خطط  بتقديم القيام .22

 والتغيرات والتطورات  المصرف لها  يتعرض التي المخاطر بخصوص إحصائيات وتقديم اإلدارة  مجلس  إلى دورية تقارير رفع .23

 .المخاطر إدارة  على  تطرأ  التي 

 .المخاطر  إدارة وأنشطة وحجمها، المصرف لها  يتعرض التي المخاطر طبيعة حول الدورية التقارير  مراجعة .24

 .عليها تطرأ التي االستثنائية  والحاالت المخاطر سقوف  حول اإلدارة  مجلس  أمام الرأي وإبداء  مراجعة .25

السوق  االئتمان بمخاطر والمتعلقة  بازل، لجنة قبل من الموضوعة بالمعايير  المخاطر إدارة التزام مدى مراقبة .26  ومخاطر 

 .وغيرها  التشغيلية  والمخاطر 

 وتقديم طرق معالجتها وكفاية  المصرف  لها يتعرض التي المخاطر  وتقييم  لمناقشة المخاطر إدارة  مع دورية  اجتماعات  عقد .27

 .بشأنها التوصيات

 تحليل بهدف في المصرف، Risk Profile المخاطر ومنظومة المخاطر قياس  عن اجتماع كل في للمجلس معلومات تقديم .28

 .المصرف  في  )والكمية النوعية(المخاطر  وإحصائيات  بيانات  ومناقشة
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 أعضاء اللجنة الحاليين: 

 السيد الدكتور مصطفى العبد اهلل الكفري / رئيسًا.  .1

 السيد مسعود صالحة /عضوًا.  .2

 السيد نضال أحمد /عضوًا.   .3

 : 2021جتماعات اللجنة خالل عام  ا 

  

 الحضور  منصبه  اسم العضو  تاريخ الجلسة 

 الجلسة األولى 

10/03/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  د. مصطفى العبد اهلل الكفري

 ✓ عضواَ  مسعود صالحة 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 

 الجلسة الثانية 

04/05/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  الكفريد. مصطفى العبد اهلل  

 ✓ عضواَ  مسعود صالحة 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 

 الجلسة الثالثة 

16/06/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  د. مصطفى العبد اهلل الكفري

 ✓ عضواَ  مسعود صالحة 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 

 الجلسة الرابعة 

13/09/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  د. مصطفى العبد اهلل الكفري

 ✓ عضواَ  صالحة مسعود 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 

 الجلسة الخامسة 

25/10/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  د. مصطفى العبد اهلل الكفري

 ✓ عضواَ  مسعود صالحة 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 

 الجلسة السادسة 

07/12/2021 

 ✓ رئيس اللجنة  د. مصطفى العبد اهلل الكفري

 ✓ عضواَ  مسعود صالحة 

 ✓ عضواَ  نضال أحمد 
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 : لجنة الترشيحات والمكافآت 

 مهام وصالحيات اللجنة: 

وضع معايير وشروط )الحد األدنى( للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس االدارة ولشغل منصب الرئيس   .1

المعايير  التنفيذي، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال المجلس، ويصادق مجلس االدارة على  

 والشروط الموضوعة. 

والغاء  –لعضوية مجلس االدارة ولجان المجلس ولشغل منصب الرئيس التنفيذي -التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح  .2

العضوية، مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة، آخذة بعين االعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة األعضاء في  

س وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم، على اللجنة القيام بهذه المهمة قبل ارسال اشعار أو تقديم طلب  اجتماعات المجل 

 للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف )حسب الحالة(. 

لية األعضاء المستقلين  وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين والتأكد من استقال .3

 بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في هذا الدليل، والتأكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم المصرف وتعقيد عملياته. 

لتقييم فعالية مجلس االدارة ككل ومساهمة كل عضو  Key performance indicators((KPIS)تبني معايير موضوعية  .4

لجانه، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، ويؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء المجلس ككل    من أعضاء المجلس وكل لجنة من

واالدارة التنفيذية أداء المؤسسات األخرى المشابهة كما يراعى مدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس االدارة  

 على معايير التقييم. 

تدريب والتأهيل المستمر، من خالل برامج تصمم لهذا الغرض، لمواكبة  التأكد من حصول أعضاء مجلس االدارة على ال .5

التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية، وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة في المصرف  

 ألعضاء مجلس االدارة عند الطلب. 

 خطة االحالل. وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم و  .6

 التوصية لمجلس االدارة بإلغاء تعيين )عزل( أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.  .7

اجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لضمان االلتزام بأحكام القوانين   .8

 فذة.واألنظمة والتعليمات النا

ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب واي منافع أخرى ألعضاء مجلس االدارة والمديرين   .9

التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل مجلس االدارة وتراجع سنويًا من قبل اللجنة، والبد أن  

الرواتب بحيث تكون محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ  يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات و

فيها، ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة المصرف وغير مرتبط باألداء في  

 األجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة. 

لى األقل خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية التعيين التقييم  االجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة ع .10

للعاملين وسياسة منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين  

 .للعمل في المصرف واالحتفاظ بهم

 

 أعضاء اللجنة الحاليين: 

 رئيسًا. السيد حسان يعقوب /  .1

 الدكتور مصطفى العبدهلل الكفري /عضوًا.   .2

 السيد محمد سعيد الدجاني / عضوًا.  .3

 . 2020/ 11/ 1كان السيد نادر حداد عضوًا لغاية تاريخ 
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الجلسة السادسة  

14 /12 /2021 

الجلسة الخامسة  

12 /09 /2021 

الجلسة الرابعة  

23 /08 /2021   

الجلسة الثالثة  

25 /04 /2021   

الجلسة الثانية  

01 /04 /2021   

الجلسة  

 االولى  

 اسم العضو  منصبه 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
رئيس  

 اللجنة 

السيد حسان  

 يعقوب 

 عضو  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
السيد محمد  

 سعيد الدجاني 

 عضو  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
الدكتور مصطفى  

 العبداهلل الكفري 

 

 ثالثًا: سياسة تعارض المصالح: 

 أو تعارض المصالح هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار موظف أو عضو مجلس إدارة بمصلحة شخصية مادية

 بالمعلومات  بمعرفته أو غير مباشرة أو  مباشرة شخصية  باعتبارات أداؤه  يتأثر عندما أو أقاربه  أحد  تهم أو  شخصيًا تهمه  معنوية

المرتبطة   عالقة، المسائل ذوي ألطراف  تعامالت إجراء  أو الشركة أصول استخدام إساءة  :لمثالسبيل ا على  .بالقرار تتعلق التي 

 اإلدارة  أو اإلدارة  أعضاء مجلس مكافآت  تحديد التنفيذية، واإلدارة اإلدارة  لمجلس أعضاء ترشيح المالية، وغير  المالية بالقوائم

 ذلك.  وغير التنفيذية

 الداخلية الرقابة  وسياسة المؤسسي التحكم  ودليل األخالقيات الئحة ميثاق من يتجزأ ال جزء  "المصالح تعارض " سياسة تعتبر

 للمصالح، تعارض أي وجود بتفادي الكفيلة  الرقابية  واألدوات  القواعد  من مجموعة  تفرض التي السياسات  أهم ومن بالمصرف،

 يفيد بما الموظفين كافة من  إقرارات واستيفاء المصرف، موظفي كافة على السياسة هذه بتعميم  المصرف  إدارة وتلتزم

 . بها والتزامهم اطالعهم

 يعمل  شخص العالقة وأي وأصحاب التابعة، والشركات  والتمويل  للتجارة  الدولي  المصرف موظفي جميع  على  السياسة  هذه تطبق

 من وكل العالقة، ذات  الجهات  الموظفين، المساهمين، التنفيذية،  اإلدارة  اإلدارة، مجلس أعضاء ذلك  ويشمل  المصرف، لصالح

 . )مؤقت – دائم ( بشكل المصرف لصالح  يعمل 

 

 اإلدارة الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح:   مجلس  وصالحيات  مسؤوليات 

 تكليف  أو  محددة، لجانتكوين  للمجلس  يجوز  حيث  اإلدارة، لمجلس الرئيسية االختصاصات أحد المصالح تعارض  إدارة تعد •

 متطلبات مراعاة مع مصالح  تعارض  تنطوي على  أن المحتمل من التي المسائل  في للنظر المجلس  من  المنبثقة لجانه أحد

 .اللجان تلك استقاللية 

 التنفيذيين  وكبار  أعضاء المجلس  تعامالت أو الغير، مع المصرف  تعامالت يخص  فيما مصالح تعارض بوجود  البت قرار  يعود •

حالة   كل بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته اإلدارة ووفقاً  لمجلس ويجوز المصرف. كما في  اإلدارة  مجلس إلى المصرف  في

 .المصالح تعارض في  وجود عند المسؤولية  من اإلعفاء  – حدة على 

 اإلجراءات  وبجميع  بتصحيح وضعه  المتعارضة  المصلحة  صاحب يلتزم مصالح، تعارض الحالة  أن اإلدارة مجلس  يقر عندما •

 .لذلك المنظمة  اإلجراءات واتباع اإلدارة مجلس  يقررها التي 

 الحقوقية والجنائية للمطالبة القضايا  ورفع  السياسة،  هذه مخالفي  على الجزاءات إيقاع صالحية  المصرف  إدارة  لمجلس  •

 .بالسياسة االلتزام عدم عن  تنجم قد التي باألضرار

 .الالزمة عليها التعديالت وإجراء بموجبها  والعمل تنفيذها من  والتأكد السياسة هذه اعتماد اإلدارة  مجلس  يتولى •

 

 أواًل: االلتزام بالتحكم المؤسسي: 

المصرف في المستقبل وتحسين أدائه، وتدعيم   إدارة المصرف بأهمية التحكم المؤسسي في وضع قاعدة لتطور  يؤمن مجلس 

الثقة في نشاطاته أمام المودعين والمساهمين. وعليه قرر مجلس اإلدارة تبني التحكم المؤسسي بما يتوافق مع أفضل المعايير  

وإرشادات لجنة بازل لمراقبة البنوك وتعليمات مصرف    (OECD)اون االقتصادي والتنمية  والممارسات العالمية، ومبادئ منظمة التع 
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سورية المركزي وقانون الشركات وتعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية. وقد تم إعداد واعتماد هذا الميثاق للتحكم المؤسسي  

الم االستراتيجية في هذا  المصرف وتوجهاته  قيم  لتحديد  المصرف  الموقع  لدى  الميثاق ضمن  بنشر هذا  المصرف  ويقوم  جال، 

 االلكتروني الداخلي للمصرف. 

 البنود غير الملتزم بها: 

 التقرير السنوي يعد باللغة العربية فقط نتيجة عدم طلبه من البنوك المراسلة.  •

 

 . 2021الجوانب التنظيمية واإلدارية والمالية: تم التطرق إلى أبرزها في فقرة أنشطة البنك خالل عام 

 أنشطة المصرف الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين: 

لمؤسسات  يقدم المصرف الدولي للتجارة والتمويل كافة المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الموجهة إلى قطاعات األفراد وا

والشركات في سورية من خالل شبكة فروع منتشرة في مختلف أنحاء القطر، والجدول التالي يوضح أماكنها الجغرافية وعدد  

 الموظفين في كل منها:  

 

 توزيع الموظفين حسب الفروع : 
 

 عدد الموظفين  الفرع  عدد الموظفين  الفرع 

 9 جرمانا  187 اإلدارة العامة

 9 فيصلحلب  15 الحجاز

 8 حلب الجميلية 4 الداماروز 

 5 حلب الشيراتون  15 الباكستان

 7 حمص  4 حوش بالس 

 13 طرطوس  7 مشروع دمر 

 13 الالذقية  6 الحريقة

 9 حماه 8 المزة

 6 محردة 5 القصاع

 6 القامشلي  9 التجارة

 10 السويداء  8 الفردوس 

 378 المجموع  8 برزة 

   7 أبو رمانة 
 

 االستثمار الرأسمالي: حجم  

  100مليار ليرة سورية ، ويبلغ رأسمال الشركة التابعة   8.4مليارات ليرة سورية والمدفوع   10يبلغ رأسمال البنك المصرح به  

 مليون ليرة سورية. 

 

 الشركات التابعة: 

الدولي للخدمات والوساطة المالية:   المركز المالي  شركة محدودة المسؤولية غايتها ممارسة أنشطة الوساطة لحسابها  شركة 

ليرة سورية. يسهم   مليون  مائة  المدفوع  رأسمالها  يبلغ  بالتغطية/ حيث  التعهد  /دون  األولية  اإلصدارات  وإدارة  الغير  ولحساب 

، وحققت الشركة في نهاية  2010بدأت الشركة أعمالها في مطلع عام  ، حيث   %85يه بنسبة  المصرف الدولي للتجارة والتمويل ف

مليون ليرة سورية    /8.2بعد الضريبة بمقدار /  خسائرمليون ليرة سورية مقابل    /13.4خسائر بعد الضريبة بمقدار /  2021عام  

وقد تم تجميد أعمالها اعتبارًا    2021مليون ليرة سورية في نهاية عام    / 77، كما بلغ مجموع موجودات الشركة /  2020بنهاية عام  

 . 2021 / 10شهر     من عام
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 بيان بأسماء ومناصب أشخاص اإلدارة التنفيذية الُعليا ونبذة تعريفية عن كل منهم.  

 اإلدارة التنفيذية العليا: 

 تعريفية نبذة   المنصب  االسم 

الرئيس   السيد فادي الجليالتي 

 يذي  التنف

األعمال  إلدارة  العالي  المعهد  من  المالية  اإلدارة  إختصاص  في  الماجستير  درجة  على  حاصل 

(HIBA) )) كما يحمل إجازة في المحاسبة من كلية االقتصاد في جامعة دمشق، باشر العمل في ،

المراتب الوظيفية في المصرف إلى أن تم ترقيته لمنصب وتدرج بكافة    2003المصرف منذ عام  

،حيث يمتلك خبرة في مجال العمل المصرفي لمدة   2021/ 6شهر    في الرئيس التنفيذي للمصرف

سنة، كما يشغل منصب رئيس مجلس ادارة سوق دمشق لالوراق المالية ، ونائب   18تزيد عن  

 .مؤسسة ضمان مخاطر القروض إدارة رئيس مجلس

رئيس  السيد ايهم مناع 

مجموعة  

األعمال  

المصرفية 

 للشركات 

شهادة  على  حصوله  إلى  باإلضافة  دمشق  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  إجازة  على  حاصل 

 2004الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويتشيتا / أمريكا، باشر العمل بالمصرف منذ عام 

ن تبوأ منصب رئيس مجموعة األعمال المصرفية وتدرج بكافة المراتب الوظيفية بالمصرف إلى أ

 .سنة  16للشركات، يمتلك خبرة في مجال العمل المصرفي لمدة تزيد عن 

رئيس  السيد حبيب يارد 

مجموعة  ال

 المالية

حاصل على إجازة في المحاسبة ودبلوم دراسات عليا في محاسبة التكاليف باإلضافة إلى حصوله 

وتدرج بكافة المراتب    2005اشر العمل بالمصرف منذ عام  على شهادة محاسب قانوني، حيث ب

الوظيفية إلى أن تبوأ منصب رئيس المجموعة المالية ، يمتلك خبرة في كافة األنشطة المصرفية 

 سنة.  16باإلضافة إلى خبرة في مجال المحاسبة والتحليل المالي لمدة تزيد عن 

رئيس  السيد احمد عليوات 

مجموعة  

الخدمات  

المصرفية 

 لالفراد 

ويمتلك    1989حاصل على إجازة في المحاسبة،باشر العمل في بنك اإلسكان / األردن منذ عام  

عن   تزيد  لمدة  مصرفية  للعمل   29خبرة  انتدب  حيث  بالتدريب،  معتمد  محاضر  وهو  سنة 

بوظيفة مدير ائتمان باإلضافة الى شغله   2004بالمصرف الدولي للتجارة و التمويل منذ عام  

 مراتب وظيفية اخرى إلى أن تبوأ منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد.

مدير   السيد وائل جقميري 

 المخاطر

وقد عمل في   2010حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد ، باشر العمل بالمصرف منذ عام  

أن تبوأ منصب مدير   إدارة االلتزام ومن ثم في إدارة المخاطر حيث تدرج بالمراتب الوظيفية إلى

لمدة   المالية  والشؤون  المحاسبة  في  خبرة  ويمتلك  االلتزام   4المخاطر،  مجال  وفي  سنوات 

 سنوات. 7والمخاطر بالمصرف لمدة 

مدير   السيدة    لمى العنزاوي

 االلتزام 

األوروبية  حاصلة على شهادة ماجستير في إدارة األعمال، و شهادة مدرب معتمد من اإلكاديمية  

بالفروع ومن ثم انتقلت للعمل في ادارة االمتثال، إلى  2009، باشرت العمل بالمصرف منذ عام 

  11أن تبوأت منصب مدير مراقبة اإلمتثال، تمتلك خبرة في المجال المصرفي لمدة تزيد عن   

 سنة . 

مدير   السيدة ميرنا محمد  

تنفيذي / 

مجموعة  

 العمليات  

م  بكالوريوس  على  من  حاصلة  باالدارة  ماجستير  لمناقشة  التحضير  ،وبصدد  وتأمين  صارف 

  ، االفتراضية  المصرف لمدة  الجامعة  التجارة  لديها    عام  15عملت في  خبرة في مجاالت مركز 

شغلت    2015وحتى عام    2012الدولية ومركز الخزينة واالستثمار لتصبح مديرة المركز من العام  

حيث تم ترقيتها لمنصب   6/2021وحتى تاريخ    2015لعام  منصب نائب مدير إدارة المخاطر منذ ا

 مدير تنفيذي / مجموعة العمليات المصرفية 

مدير   السيد خلدون زيتون 

التدقيق  

 الداخلي 

وقد عمل    2007حاصل على شهادة ماجستير اختصاص مصارف، باشر العمل بالمصرف منذ عام  

إدارة   في  عمل  ثم  ومن  االئتمان  مراقبة  إدارة  وظائف في  بكافة  تدرج  حيث  الداخلي  التدقيق 

سنة    13إلى أن تبوأ منصب مدير التدقيق الداخلي، عمل في المصرف لمدة   التدقيق الداخلي 

 في إدارة التدقيق الداخلي. ةسن 11منها 

 (   2022/ 21/4دارة التدقيق  إ تاريخ انتهاء التكليف ب (

مدير   السيد طارق الذيب  

 نظمة األ

حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة المعلوماتية من جامعة دمشق. باشر العمل في  

سنة في مجال تكنواوجيا المعلومات حيث    12ويمتلك خبرة عملية لمدة    2008المصرف منذ عام  

 نظمة دارة األإن تبوأ وظيفة مدير أدارة االنظمة الى إتتدرج بالمراتب الوظيفية في 

 (   3/2022/ 14االستقالة  )تاريخ  
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بيان بأسماء كبار مساهمي الشركة الُمصِدرة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.، وعدد األسهم المملوكة لكل منهم، 

 إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته خمسة في المائة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة.  

 

 االسم 

عدد األسهم  

في نهاية عام  

2020 

النسبة من  

 رأس المال 

عدد األسهم  

في نهاية عام  

2021 

النسبة من  

 رأس المال 

 49.06% 41,213,129 49.06% 25,758,206 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 2.23% 1,877,088 2.23% 1,173,180 خزانة تقاعد المهندسين 

 0.08% 75,000 0.16% 85,750 نادر حداد 

 1.83% 1,537,246 0.61% 321,031 حسان يعقوب

 % 0.17 150,016 % 0.29 150,010 د.دياال الحاج عارف 
 % 0.14 120,148 % 0.14 75,093 د.مصطفى العبدهلل الكفري 

 0.0004% 296 0.0004% 185 )رئيس مجموعة األعمال المصرفية للشركات(   أيهم مناع

 0.0001% 83 0.0001% 52 المالية ( )رئيس المجموعة    حبيب يارد 

 

 إفصاحات أخرى: 

يشكلون    - )محليًا وخارجيًا(  رئيسيين  عمالء  أو  اعتماد على موردين محددين  و/أو  10اليوجد  المشتريات  إجمالي  فأكثر من   %

 المبيعات أو اإليرادات. 

اليتمتع المصرف أو أي من منتجاته بأية حماية حكومية أو امتيازات بموجب القوانين واألنظمة، ولم يحصل المصرف على براءات   -

 اختراع أو حقوق امتياز. 

التوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل المصرف أو منتجاته أو قدراتها   -

 التنافسية، ويأخذ المصرف باالعتبار معايير الجودة الدولية. 

ية التي لها عالقة بأعماله، وتستند سياسات وإجراءات  يلتزم المصرف بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير الدول -

المصرف إلى معايير جودة شاملة يتقيد بها جميع العاملين وبما يؤدي إلى تقديم خدمة مميزة لكافة العمالء بجودة عالية،  

 ولم يحصل البنك على شهادات لمعايير الجودة الدولية حتى تاريخه. 

 ة والتدخل ضمن النشاط الرئيسي للمصرف. لم تحدث عمليات ذات طبيعة غير متكرر -

 لم يتم دفع تبرعات أو مساهمة اجتماعية خالل العام.   -

  . 37المخاطر التي يواجهها المصرف مذكورة ضمن البيانات المالية في اإليضاح رقم  -
ألف    ثمانمائة مليون ليرة سورية، وعن الشركة التابعة للمصرف    ثمانونبلغت أتعاب تدقيق الحسابات الخارجية عن المصرف   -

 ليرة سورية. 

 اليتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات.  -

المزايا والمكافآت واألجور والرواتب واألتعاب والنفقات التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء وأشخاص اإلدارة العليا ذوي   -

)المعامالت مع أطراف ذات عالقة( الوارد في إيضاحات    36مبين في اإليضاح رقم    2021  السلطة التنفيذية خالل السنة المالية

 البيانات المالية  وعلى الشكل التالي: 

 المبالغ بالليرات السورية 

    2021 2020 

 90,093,153 456,385,943 ومنافع االدارة العليا  رواتب ومكافآت

 72,700,000 253,150,000 بدالت وتعويضات مجلس اإلدارة

 709,535,943 162,793,153 
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 إقرارات مجلس اإلدارة: 

 اإلقرار األول: 

يقر مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية نشاط المصرف خالل  

 السنة المالية التالية. 

 اإلقرار الثاني: 

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في المصرف. يقر مجلس إدارة 

 اإلقرار الثالث: 

يقر مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام  

2021 

 

     

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  الرئيس التنفيذي دارة رئيس مجلس اإل

 حبيب يارد  فادي جليالتي  عمار الصفدي

 

 

 

بيان بالعقود والمشاريع التي عقدتها الشركة الُمصِدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس إدارتها أو   -

أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو أي موظف في الشركة الُمصِدرة، وأقرباء جميع المذكورين حتى الدرجة الرابعة وفق  

 أحكام قانون الشركات  

لمصرف بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات الحليفة ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  قام ا -

 العليا ضمن النشاطات االعتيادية والمسموحة باستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية. 

ِدرة، والتحسينات التي تخطط الشركة الُمصدرة إدخالها  نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة الُمص   -

 على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية: 

 

يتم إجراء تقييم لمدى سالمة نظام الضبط الداخلي من خالل فحص ومراقبة وتقييم كفاءة وفعالية ادارة المخاطر والرقابة  

بالمصرف ضمن اطار الحوكمة المناسب، ووفقًا لمكوناته الرئيسية المتعلقة بالبيئة الرقابية، تقييم المخاطر، االنشطة  

أن عمليات وأنشطة المصرف  ببعة واإلشراف، وذلك بهدف الوصول الى تأكيد معقول الرقابية، االتصاالت والمعلومات والمتا

 تهدف الى أن: 

 العمليات تمت بكفاءة و فاعلية. -1

 االصول محمية. -2

 القوائم المالية مالئمة ويمكن االعتماد عليها. -3

 ية. العمليات تمت بالمصرف وفق التشريعات والقوانين الصادرة من السلطات الرقاب -4

المصرف   اعمال ومخاطر  التاكيد الدارة  التاكيد بالمصرف ضمن خارطة  التقييم على عمل مزودي خدمات  ويتم االعتماد باجراء 

الجهات الوصائية، وذلك من أجل   والثالث والمدقق الخارجي وتقارير  الرئيسية، والذين يتالفون من وظائف خط الدفاع الثاني 

مع االستمرار بالمتابعة لمعالجة كافة   فعالية عملية ادارة المخاطر وعمليات الرقابة في المصرف،تكوين تصور شامل لكفاءة و  

نقاط الضعف لتحقيق البيئة الرقابية المستهدفة، وبما فيه ضرورة تعزيز نقاط الضبط واالنظمة التكنولوجية المستخدمة في  

الض لنظام  االختراق   إمكانية  تقلل من  والتي  األعمال  تدفق  انجاز  الرقابية كجزء من  االنشطة  بناء  الى  باالضافة  الداخلي،  بط 

 العمليات بالمصرف وليست عمليات اضافية أو الحقة عليها، وهو ماسيتم العمل عليه بالسنوات القادمة بالمصرف. 

 أثير جوهري. أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة الُمصِدرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها ت  -

 لم يتم فرض عقوبات أو جزاءات لها تأثير جوهري على المصرف  -
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 بيان الوضع المالي الموحد 

 كانون األول  31كما في   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
    الموجودات 

 114,051,958,847 167,318,891,431 5 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 168,543,185,390 311,810,987,271 6 أرصدة لدى المصارف 

 5,295,683,933 54,879,762,228 7 إيداعات لدى المصارف 

   8 قروض للمصارف

 34,835,820,158 56,818,076,068 9 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 100,482,000 251,205,000 11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 10,393,367 - 10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 260,635,911 175,509,940 13 حقوق استخدام األصول المستأجرة

 2,638,115,404 3,169,859,430 14 موجودات ثابتة مادية 

 25,390,703 151,194,104 15 موجودات غير ملموسة

 1,908,598 - 22 موجودات ضريبة مؤجلة

 1,389,435,497 5,449,115,892 16 موجودات أخرى 

 6,981,203,652 14,012,373,667 17 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي 

 334,134,213,460 614,036,975,031  مجموع الموجودات 

 

 

 التنفيذي للشؤون المالية نائب الرئيس   الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

 حبيب يارد  فادي جليالتي  عمار الصفدي
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 )تابع(    بيان الوضع المالي الموحد 

 كانون األول  31كما في   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
    المطلوبات 

 37,448,281,390 101,947,179,126 18 ودائع المصارف 

 206,849,515,972 352,930,858,122 19 ودائع الزبائن 

 13,646,911,979 18,169,147,181 20 تأمينات نقدية 

 2,222,060,900 6,935,705,451 21 مخصصات متنوعة 

 139,346,709 70,962,747 13 التزامات عقود إيجار 

 926,811,879 918,534,354 22 مخصص ضريبة الدخل 

 4,840,523,963 8,665,052,873 23 مطلوبات أخرى 

 266,073,452,792 489,637,439,854  مجموع المطلوبات 

    حقوق الملكية 

 5,250,000,000 8,400,000,000 24 رأس المال المكتتب به والمدفوع 

 129,698,400 129,698,400 24 عالوة إصدار رأس المال 

 1,312,500,000 1,359,996,648 25 احتياطي قانوني

 2,430,631,841 2,478,128,489 25 احتياطي خاص

 3,418,978,162 (514,670,360) 26 )خسائر متراكمة( / أرباح مدورة محققة 

 55,505,480,050 112,535,409,996 26 أرباح مدورة غير محققة 

 68,047,288,453 124,388,563,173  حقوق الملكية للمساهمين في المصرف 

 13,472,215 10,972,004  حقوق األقلية )الجهة غير المسيطرة( 

 68,060,760,668 124,399,535,177  مجموع حقوق الملكية  

 334,134,213,460 614,036,975,031  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

 حبيب يارد  فادي جليالتي  الصفديعمار  
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  الموحد   الدخل بيان  

 كانون األول 31في  للسنة المنتهية   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
 7,648,029,504 10,682,712,588 27 الفوائد الدائنة 

 (3,251,237,038) (4,065,964,426) 28 الفوائد المدينة 

 4,396,792,466 6,616,748,162  صافي إيرادات الفوائد 

 1,592,292,229 2,724,023,539 29 رسوم وعموالت دائنة 

 ( 92,915,307) ( 13,124,965) 30 رسوم وعموالت مدينة 

 1,499,376,922 2,710,898,574  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 5,896,169,388 9,327,646,736  صافي إيرادات الفوائد، الرسوم والعموالت

 ( 11,327,039) 1,240,316,557  صافي أرباح / )خسائر( تشغيلية ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية

 394,393 ( 1,405,214) 10 )خسائر (/ أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 38,222,531,139 57,029,929,946  المحققة أرباح ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي غير 

 5,156,175,883 184,001,383 31 إيرادات تشغيلية أخرى 

 49,263,943,764 67,780,489,408  إجمالي الدخل التشغيلي 

 (1,553,049,419) (3,133,708,360) 33 نفقات الموظفين  

 ( 78,463,059) ( 58,098,741) 13 استهالكات حقوق استخدام األصول المستأجرة

 ( 223,180,422) ( 238,954,262) 14 استهالكات موجودات ثابتة 

 ( 14,768,278) ( 41,476,599) 15 إطفاءات موجودات غير ملموسة  

 (2,987,137,104) 1,057,429,308 32 استرداد / )مصروف( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ( 273,270,250) (3,019,511,351) 21 مصروف مخصصات متنوعة 

 (443,438) -  خسائر أخرى

 (1,108,505,786) (4,843,773,186) 34 مصاريف تشغيلية أخرى

 ( 6,238,817,756) ( 10,278,093,191)  إجمالي مصاريف التشغيلية 

 43,025,126,008 57,502,396,217  الربح قبل الضريبة  

 ( 904,157,209) ( 934,861,558) 22 مصروف ضريبة الدخل 

 ( 124,643,382) ( 198,615,055) ب- 22 مصروف ضريبة الريع

 41,996,325,417 56,368,919,604  صافي ربح السنة 

    العائد إلى: 

 41,997,837,711 56,371,419,815  حقوق الملكية للمساهمين في المصرف 

 ( 1,512,294) ( 2,500,211)  حقوق الملكية للجهة غير المسيطرة 

  56,368,919,604 41,996,325,417 

 499,97 671,09  ربحية السهم األساسية والمخففة العائدة إلى مساهمي المصرف

 

 المالية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون   الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 
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  الموحد   الدخل بيان  

 كانون األول 31في  للسنة المنتهية   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
 صافي ربح السنة 

 56,368,919,604 41,996,325,417 

 مكونات الدخل الشامل اآلخر
 - - 

 الدخل الشامل للسنة 
 56,368,919,604 41,996,325,417 

 العائد إلى: 
   

 حقوق الملكية للمساهمين في المصرف 
 56,371,419,815 41,997,837,711 

 حقوق الملكية للجهة غير المسيطرة 
 2,500,211 1,512,294 

 
 56,368,919,604 41,996,325,417 

 

 التنفيذي للشؤون المالية نائب الرئيس   الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

 حبيب يارد  فادي جليالتي  عمار الصفدي
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 بيان التدفقات النقدية الموحد

 كانون األول 31في  للسنة المنتهية   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
    التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

 43,025,126,008 57,502,363,217  ربح السنة قبل الضريبة

    تعديل لمطابقة األرباح الصافية مع صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية 

 223,180,422 238,954,262 14 استهالكات موجودات ثابتة 

 78,463,059 58,098,741 13 استهالكات حقوق استخدام الحقوق المستأجرة

 14,768,278 41,476,599 15 إطفاءات موجودات غير ملموسة 

 10,931,366 2,846,994 13 فوائد على التزامات عقود اإليجار 

 (4,186,187) (2,183,863) 13 تعديالت عقود اإليجار 

 (25,150,685) - 12 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة إطفاء خصم إصدار 

 2,987137,104 (1,057,429,308) 32 )استرداد( / مصروف مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة 

 293,438 (13,841,497)  صافي )أرباح( / خسائر بيع موجودات ثابتة

 (394,393) 1,405,212 10 خسائر / )أرباح( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 273,270,250 3,019,511,351 21 مصروف مخصصات متنوعة

 46,583,438,660 59,791,234,710  الموجودات والمطلوبات التشغيلية الربح قبل التغيرات في 

    التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 (138,500,000) 2,309,033,000  النقص / )الزيادة( في اإليداعات لدى مصرف سورية المركزي )احتياطي نقدي إلزامي( 

 2,167,202,328 (295,681,358)  وخاضعة إلشعار لدى مصرف سورية المركزي)الزيادة( / النقص في ودائع ألجل 

 8,743,029 -  النقص في النقض في الفروع المغلقة 

 50,021,666,774 (44,504,861,355)  )الزيادة( / النقص في إيداعات لدى المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر( 

 7,535,999,962 1,884,000,000  النقص في القروض للمصارف 

 (3,823,933,648) (26,131,671,173)  الزيادة في تسهيالت ائتمانية مباشرة

 (9,998,974) 8,988,153  صافي )بيع( / شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 234,962,193 (4,614,076,370)  في موجودات أخرى /  (الزيادة )

 (8,528,260,329) -  النقص في ودائع المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر( 

 (1,122,319,863) 19,674,986,240  الزيادة / )النقص( في ودائع الزبائن 

 (13,290,997,884) (5,394,197,852)  النقص في تأمينات نقدية  

 (10,375,878) (20,752,085)  النقص في المخصصات المتنوعة 

 (1,526,646,958) 2,418,332,728  الزيادة / )النقص( في مطلوبات أخرى 

 

 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 
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 تابع  / بيان التدفقات النقدية الموحد

 كانون األول 31في  للسنة المنتهية   

 2020 2021 إيضاح  

 ل.س  ل.س   
    

 78.101.379.412 5.125.334.638  صافي أألموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية قبل الضرائب 

 (341.502.381) (1.139.845.540) 22 ضريبة الدخل المدفوعة 

 77.759.877.031 3.985.489.098  صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية 

    التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية 

 (113.856.882) (770.706.791) 14 شراء موجودات ثابتة 

 150.000 13.850.000  المتحصل من بيع الموجودات الثابتة 

 (13.150.001) (167.280.000) 15 شراء موجودات غير ملموسة

 - (150.723.000)  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرشراء موجودات 

 4.000.000.000 - 12 استحقاقات موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 3.873.143.117 (1.074.859.791)  صافي األموال )المستخدمة في( / الناتجة عن النشاطات االستثمارية 

    النشاطات التمويلية التجفقات النقدية من  

 - (30.145.095) 26 مصاريف زيادة رأس المال 

 (40.255.000) (42.019.863) 13 مدفوعات التزامات عقود اآلجار 

 (257.550) (2.153.200)  أنصبة أرباح مدفوعة 

 (40.482.550) 74.318.158  صافي األموال المستخدمة في النشاطات التمويلية 

 68.857.526.419 123.778.330.541  تأثير تغيرات أسعار الصرف 

 150.450.064.017 126.614.641.690  صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد 

 82.758.711.076 233.208.775.093 36 النقد وما يوازي النقد في بداية السنة  

 233.208.775.093 359.523.416.783 36 النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة 

    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة األرباح  

 7.458.465.636 10.319.723.908  فوائد مقبوضة 

 3.230.792.850 3.878.951.448  فوائد مدفوعة 
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املصرف الدويل للتجارة والتمويل 
شركة مسامهة مغفلة سورية عامة 

املستقل   احلساابت   مدقق   وتقرير   املوحدة   املالية   البياانت 
1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة 



والتمويل املصرف الدويل للتجارة  
شركة مسامهة مغفلة سورية عامة 

املستقل   احلساابت   مدقق   وتقرير   املوحدة   املالية   البياانت 
 1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة 

احملتوايت   جدول 

ة صفح  


5-1 املستقل  احلساابت  مدقق  تقرير 

املوحدة  املالية البياانت 

7-6 املوحد  املايل الوضع  بيان  

8 املوحد  الدخل  بيان  

9 املوحد  الشامل الدخل  بيان  

10 املوحد امللكية حقوق  ف  التغيريات بيان  

12-11 املوحد  النقدية التدفقات  بيان  

136-13 املوحدة املالية البياانت  حول إيضاحات 
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 املصرف الدويل للتجارة والتمويل  
 شركة مسامهة مغفلة سورية عامة  

 املوحدة   املالية   البياانت   حول   إيضاحات 
 1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة 

  
 

 عامة معلومات -1

 موضوع ونشاط املصرف

 23/ا بتاريخ  231يفوجق القرار رقم    2003كانون األول    4، مت أتسـيسـه ف  عامةاملصـرف الدويل للتجارة والتمويل )املصـرف( هو شـركة مسـامهة مغفلة  
بوصــــفه مصــــرفاً   10وف ســــجل املصــــارف حتت الرقم    2001لعام    28ويفوجق قانون املصــــارف رقم   13885وحتت الســــجل التجاري رقم   2004أاير  

 سورية. –خاصاً. اختذ املصرف مركزاً رئيساً له ف دمشق 

زايدة    تلرية سورية للسهم الواحد، وقد مت  500  إمسيةلرية سورية موزع على ثنثة منيني سهم بقيمة    1.500.000.000أتسس املصرف برأمسال مقدارل  
لرية ســـورية للســـهم الواحد، كما   500  إمسيةتة منيني ســـهم بقيمة  موزع على ســـ  2007لرية ســـورية بنهاية عام    3.000.000.000رأس املال ليصـــل إىل  

  إمسيةموزعة على عشـــرة منيني ســـهم بقيمة    2010لرية ســـورية خنل شـــهري نيســـان وأاير من عام    5.000.000.000زايدة رأس املال ليصـــل إىل  متت  
 .2009نيسان  2اق املالية بتاريخ لرية سورية للسهم الواحد، وقد مت إدراج أسهم املصرف ف سوق دمشق لألور  500

/    3لرية ســـــورية يفا يتفق مع احكام الفقرة /    500لرية ســـــورية بداًل من    100للســـــهم احلايل لتصـــــبح    مسيةمت تعديل القيمة اإل  2011حزيران    19بتاريخ  
لرية ســــورية    5.000.000.000صــــبح رأس املال لي  2011/ لعام   29/ من قانون الشــــركات اجلديد الصــــادر ابملرســــوم التشــــريعي رقم /    91من املادة /  

 لرية سورية للسهم الواحد. 100 إمسيةموزع على مخسني مليون سهم بقيمة 

  250.000.000مسال املصـــرف يفقدار  أمتت املوافقة على زايدة ر   2012  أاير  31يفوجق قرار اهليئة العامة العادية وغري العادية ملســـامهي املصـــرف بتاريخ  
ســهم وقد أودعت أســهم الزايدة ف مركز املقاصــة    2.500.000ســهم، أي بواقع   20طريق توزيع أســهم جمانية بواقع ســهم لكل من ميلك  لرية ســورية عن  

  52.500.000لرية ســـــــورية موزع على   5.250.000.000ليصـــــــبح رأس املال    2012أيلول    4واحلفظ املركزي ف ســـــــوق دمشـــــــق لألوراق املالية بتاريخ  
 .2012ة سورية للسهم الواحد بنهاية عام لري  100سهم بقيمة 

وافقت اهليئة العامة للمســـامهني على مقرتا زايدة رأس املال عن طريق توزيع أســـهم جمانية من خنل ضـــم األرابا املدورة بقيمة    2021حزيران    22بتاريخ  
 لرية سورية. 8.400.000.000لرية سورية ليصبح رأس املال  3.150.000.000

، ويتم توحيد البياانت املالية للمصــــرف مع البياانت املالية  من رأمسال املصــــرف  %49.06األردن أســــهم بنســــبة    –اإلســــكان للتجارة والتمويل  ميتلك بنك  
 سكان للتجارة والتمويل ف األردن. لبنك اإل

 لرية سورية.  100.000.000لغ وساطة املالية والباخدمات والمن رأمسال شركة املركز املايل الدويل لل %85يساهم املصرف بنسبة 

 وساطة املالية وذلك ح  أشعار آخر.خدمات والمت تعليق أعمال شركة املركز املايل الدويل لل 2021أيلول  30بتاريخ 
ــي وفروعه   ــرفية من خنل مركزل الرئيسـ ــ ة وخدمات مصـ ــرف بتقدد عدة أنشـ ــتان،نيال نثالواحد و يقوم املصـ ــارع الباكسـ ــق )شـ ــة ف دمشـ احلجاز،     املرخصـ

( وريف دمشق )حوش بنس، دوما، جرماان،  ، أبو رمانةشارع الفردوس، برزة  فندق داما روز، خميم الريموني، مشروع دمر، احلريقة، املزة، القصاع، التجارة،
ودرعا واحلســـكة والســـويداء    الزبداين( وحلق )شـــارع امللك فيصـــل، فندق الشـــرياتون، اجلميلية، شـــهبا مول، الشـــيخ جنار( وقص وطرطوس والنذقية وقال

  والقامشلي ودير الزور وحمردة.
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 كما مت احلصول على املوافقات النزمة الفتتاا فرع ف عدرا الصناعية، إال أنه مت ايقاف االفتتاا بسبق الظروف احلالية.

، وفرع  ، احلســــــــكة، درعاالريمونيخميم    مول، الشــــــــهبا  حلق  جنار، الشــــــــيخ  حلق  ديرالزور،  التالية مكقتاً خنل العام: دوما،صــــــــرف اســــــــتمر إغنق فروع امل
 .الزبداين

لداما روز  نتيجة لوجود فروع متقاربة جغرافياً ضمن مدينة دمشق فقد طلق املصرف من مصرف سورية املركزي املوافقة على إيقاف العمل ف فرعي فندق ا
على إيقاف العمل بشكل    2020تشرين ال اين    16فق مصرف سورية املركزي بتاريخ  أبو رمانة. واو   املزة  وشارع الفردوس من أجل دمج أعماهلما مع فرعي

  2021نهاية عام  هنائي ف الفرعني املذكورين، ونظراً ألسباب تتعلق إبدارة فندق الداما روز جلهة تغيري صفة املأجور طلق املصرف متديد العمل ابلفرع ل
 . 2021شباط  16اعتباراً من الفردوس شارع  فيما مت إيقاف العمل بفرع

على موافقة مصرف سورية املركزي على إيقاف العمل ف فرع القامشلي بشكل مكقت، وسيتم إيقاف    2020تشرين ال اين    25كما حصل املصرف بتاريخ  
 بسبق الظروف القائمة ف املن قة.  2021شباط  15العمل اعتباراً من 

 جارة والتمويل مدرجة ف ســـــــــوق دمشـــــــــق لألوراق املالية، وقد بلغ ســـــــــعر اإلغنق للســـــــــهم ف الســـــــــوق إن أســـــــــهم املصـــــــــرف الدويل املصـــــــــرف الدويل للت
 .)آخر يوم تداول ف سوق دمشق لألوراق املالية( 2021 كانون األول  30لرية سورية بتاريخ  59.1.000

 2022شـــــباط    16  املصـــــرف بتاريخ إدارةمن قبل جملس    2021األول    كانون  31  ف  املنتهيةللســـــنة    للمصـــــرف املوحدة  املالية  البياانتمتت املوافقة على 
 خاضع ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.و وه( 2022-1-1يفوجق القرار )

 
 ت بيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  - 2

 معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية  . أ 
ف    2021أول كانون ال اين    تباع املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ ف أو بعدمت إ

م املالية املوحدةللسنة أو السنوات السابقة،  إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة، واليت مل تكثر بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة ف القوائ
 علماً ننه قد يكون هلا أتثري على املعاجلـة احملاسبيـة للمعامنت والرتتيبات املستقبلية. 

 إصنا معيار سعر الفائدة املعياري: 

( ومعيار احملاسبة  9)تعدينت على املعيار الدويل للتقارير املالية ) ف السنة السابقة، طبق املصرف تعدينت املرحلة األوىل إلصنا معيار سعر الفائدة  
((. تعاجل هذل التعدينت مت لبات حماسبة التحوط احملددة للسماا يفواصلة حماسبة التحوط للتحوطات  7( واملعيار الدويل للتقارير املالية ) 39الدويل )

 التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصنا معيار معدل الفائدة.  املتأثرة خنل فرتة عدم التيقن السابقة يتم تعديل بنود

( ومعيار احملاسبة  9طبق املصرف ف السنة احلالية تعدينت املرحلة ال انية إلصنا معيار سعر الفائدة )تعدينت على املعايري الدولية للتقارير املالية )
(. إن ت بيق هذل التعدينت ميكن  16( واملعيار الدويل للتقارير املالية )4يار الدويل للتقارير املالية ) ( واملع7( واملعيار الدويل للتقارير املالية )39الدويل )

( ألسعار الفائدة املعيارية البديلة )يشار إليها أيضا ابسم " املعدالت اخلالية  IBORاملصرف من عكس آاثر االنتقال من سعر االقرتاض بني البنوني )
 ون التسبق ف أتثريات حماسبية ال توفر معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية. ( "( دRFRمن املخاطر )

التعدينت أيضا مت لبات إفصاا جديدة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) التحوط اليت ختضع لنست ناءات اليت أدخلتها  7تقدم  ( لعنقات 
 (.  9)  التعدينت على املعيار الدويل للتقارير املالية

 يت لبه امل لوابت املالية املوحدةوالذي أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس ف ابلتغري ابالعرتاف املنشأة تقوم أن التعدينت تت لق

 حمددة است ناءات يوفر فإنه ذلك، إىل املالية. ابإلضافة امل لوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل حتديث طريق عن الفائدة معدل معيار إصنا

  .التحوط  حماسبة ملت لبات
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  املشتقة   وامل لوابت املالية املوحدةغري  واملوجودات  العادلة  القيمة  وحتوطات  النقدية  للتدفقات  ابلتعرض  يتعلق  فيما  أولية  دراسة  إبجراء   املصرف   قام

 .املصرف نتائج  على الفائدة سعر  جوهري إلصنا أثر   يوجد  ال أنه  وتبني   2021عام  بعد   تستحق  واليت البنوني بني  القياسية  ابلفائدة  املتعلقة 

 : 16تعديل على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم - ۲۰۲۱حزيران  30ملا بعد  19امتيازات اإلجيار املتعلقة بكوفيد 

( اليت قدمت إعفاء  16)تعديل على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم    19ف العام السابق، اعتمد املصرف امتيازات االجيار املتعلقة بكوفيد  
يري الدولية إلعداد  ، من خنل تقدد وسيلة عملية للمعا19عملياً للمستأجرين ف احملاسبة عن امتيازات اإلجيار اليت حدثت كنتيجة مباشرة لكوفيد  

أثر ختفيض ف مدفوعات اإلجيار بشأهنا يكثر ف املدفوعات  16التقارير املالية   العملية متاحة المتيازات اإلجيار حبيث أن أي  . كانت هذل الوسيلة 
 أو قبل ذلك التاريخ.   2021حزيران   30املستحقة أصن ف 

تعديل على املعيار الدويل إلعداد التقارير  ) ۲۰۲۱حزيران  30ملا بعد  19ذات الصلة بكوفيد   ، أصدر جملس املعايري امتيازات اإلجيار2021ف آذار 
 . ۲۰۲۲حزيران  ۳۰( الذي يوسع الوسيلة العملية لتشمل ت بيق ختفيض مدفوعات اإلجيار املستحقة أصن ف أو قبل 16املالية رقم 

يعد تعدين لعقد اإلجيار. جيق على املستأجر الذي    19كان امتياز اإلجيار املتعلق بكوفيد   العملية للمستأجر ابختيار عدم تقييم ما إذا الوسيلةتسمح 
والذي ي بق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية    19يقوم هبذا االختيار احتساب أي تغيري ف مدفوعات اإلجيار الناتج عن امتياز اإلجيار املتعلق بكوفيد  

 مل يكن تعدين لعقد اإلجيار.  كما لو أن التغيري   16رقم 

 وفقط إذا مت استيفاء مجيع الشروط التالية:  19ن بق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإلجيار اليت حتدث كنتيجة مباشرة لكوفيد  
مقابل عقد اإلجيار الذي يسبق  يكدي التغيري ف مدفوعات اإلجيار إىل تعديل املقابل لعقد اإلجيار الذي يكون إىل حد كبري نفس أو أقل من   •

 التغيري مباشرة 

امتياز اإلجيار يفي هبذا الشرط إذا  ) ۲۰۲۲حزيران  30أي ختفيض ف مدفوعات اإلجيار يكثر فقط على املدفوعات املستحقة أصن ف أو قبل  •
 (. ۲۰۲۲حزيران  ۳۰إىل ما بعد وزايدة مدفوعات اإلجيار اليت متتد   ۲۰۲۲حزيران  30أدى إىل ختفيض مدفوعات اإلجيار ف أو قبل 

 ال يوجد تغيري جوهري على شروط وأحكام عقد اإلجيار  •

إجيار    مل يكن هنالك أي أتثري جوهري على اإلفصاحات أو على املبالغ املدرجة ف هذل القوائم املالية املوحدة حيث مل يكن لدى املصرف أي عقود 
 متأثرة ابلتعديل 

 الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد: معايري التقارير املالية   . ب 

املوحدة   القوائم بتاريخ بعد، كما املفعول  سارية  غري لكن ة،الصادر  أدانل الواردة واملعدلة اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري املصرف ي بق  مل املالية 
 :يلي كما  وتفاصيلها

 للفرتات  املفعول  سارية  واملعدللة  املعايري اجلديدة 
 بعد  أو  ف  تبدأ  اليت  السنوية 

على املعيار الدويل    20۲۰( عقود التأمني )يفا ف ذلك تعدينت حزيران  17املعيار الدويل للتقارير املالية ) 
 (( 17للتقارير املالية ) 

التأمني وقياسها وعرضها واإلفصاا عنها  ( مبادئ االعرتاف بعقود  17حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( عقود التأمني. 4وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية )

يتم ت بيق التعدينت نثر رجعي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون  

، ما مل يكن ذلك غري  2023ال اين 
عملي، وف هذل احلالة يتم ت بيق هنج  
 األثر الرجعي املعدل أو هنج القيمة العادلة 
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( منوذجا عاماً، يتم تعديله لعقود التأمني مع ميزات املشاركة  17الدويل للتقارير املالية )  املعيار يستعرض  
نموذج العام إذا مت استيفاء معايري معينة عن  املباشرة، املوصوف على أنه هنج الرسوم املتغرية. يتم تبسيط ال

 طريق قياس االلتزام ابلتغ ية املتبقية ابستخدام هنج ختصيص األقساط. 
النقدية    النموذج يستخدم   التدفقات  من  التأكد  والتوقيت وعدم  املبلغ  لتقدير  احلالية  االفرتاضات  العام 

االعتبار أسعار الفائدة ف السوق وأتثري  املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. أيخذ ف  
 خيارات وضماانت حاملي الواثئق. 

للتقارير املالية )۲۰۲۰ف حزيران   ( ملعاجلة املخاوف  17، أصدر اجمللس تعدينت على املعيار الدويل 
التعدينت  ريخ  جل  ك (. ت 17وحتدايت التنفيذ اليت مت حتديدها بعد نشر املعيار الدويل للتقارير املالية )

متضمنا التعدينت( إىل فرتات إعداد التقارير  ( ) ۱۷الت بيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
. وف الوقت نفسه، أصدر اجمللس متديدا لإلعفاء  2023السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون ال اين  

)تعدينت على املعايري الدولية إلعداد    ( ۹املالية رقم )  املكقت من ت بيق املعيار الدويل إلعداد التقارير
متدد  ريخ انتهاء اإلعفاء ال ابت واملكقت من ت بيق املعيار الدويل للتقارير املالية   اليت (( 4التقارير املالية )

بعد أول كانون    ( إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ ف أو 4( ف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9رقم )
 . ۲۰۲۳ال اين 

الت بيق األويل هو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت ت بق فيها  لغرض مت لبات االنتقال، يكون  ريخ  
 املنشأة املعيار للمرة األوىل، ويكون  ريخ االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة  ريخ الت بيق األويل. 

 

بيع أو مشاركة    (: ۲۸رقم ) ( ومعيار احملاسبة الدويل 10تعدينت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
 املوجودات بني مست مر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرتني. 

( وعلى معيار احملاسبة الدويل رقم 10إن التعدينت اليت أجريت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
املست مر  (  ۲۸) بيع أو مسامهة نصول بني  فيها  اليت يكون  الزميلة أو مشروعه  تعاجل احلاالت  وشركته 

الناجتة عن فقدان السي رة على الشركة   التعدينت حتديداً على أن األرابا أو اخلسائر  املشرتني. تنص 
التابعة اليت ال تن وي على نشاط جتاري ف معاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتني واليت يتم معاجلتها  

ا يتم  العرتاف هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط ف  حماسبيا ابستخدام طريقة حقوق امللكية، 
حدود حصص املست مرين من غري ذوي العنقة ف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتني. وابمل ل، فإن  
األرابا واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس االست مارات احملتفظ هبا ف أي شركة  بعة سابقة )واليت أصبحت  

شروع مشرتني يتم احملاسبة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية( يتم االعرتاف هبا ضمن  شركة زميلة أو م
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط ف حدود حصص املست مرين من غري ذوي العنقة ف الشركة  

 الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتني اجلديد. 

نسمح ابلت بيق   السراين مل حيدد  ريخ 
 املبكر 

 تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة  - (  1تعدينت على معيار احملاسبة الدويل رقم ) 
تكثر فقط على عرض االلتزامات ف قائمة  (  ۱إن التعدينت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدويل رقم )

أصل أو التزام أو إيرادات    املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعرتاف ني 
تصنيف   أن  التعدينت  توضح  البنود.  تلك  حول  عنها  اإلفصاا  مت  اليت  املعلومات  أو  مصاريف،  أو 
االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة ف هناية فرتة التقرير، وحتدد أن التصنيف  

نثر رجعي على الفرتات  ت بق التعدينت 
السنوية اليت تبدأ ف أو بعد أول كانون  

، مع السماا ابلت بيق  2023ال اين 
 املبكر  
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مارس حقها ف أتجيل تسوية االلتزام، كما توضح أن  ال يتأثر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة ست
احلقوق تعد قائمة إذا مت االلتزام ابلتعهدات ف هناية فرتة التقرير، وتقدم تعريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا  

 تشري إىل حتويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل ال رف املقابل. 

 مرجع إلطار املفاهيم  - (  ۳تعدينت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
  2018اإلطار املفاهيمي لسنة  حبيث يشري إىل  (  ۳حُتدلِّث التعدينت املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

إطار سنة   من  رقم )1989بداًل  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  إىل  أهنا تضيف  يتعلق  (  ۳. كما  مت لباً 
(، وهو ت بق املنشأة املستحوذة معيار  37اباللتزامات احملددة ضمن ن اق معيار احملاسبة الدويل رقم )

كان هناني التزام قائم ف  ريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة.  ( لتحديد ما إذا  37احملاسبة الدويل رقم )
(: الرسوم،  21ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن ن اق تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )
يد  ( لتحد21ت بق أول كانون ال اين املنشأة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )

ما إذا كان احلدث امللزم يسمح ابلت بيق املبكر إذا الذي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع حبلول  
  ريخ االستحواذ. 

بياانً صرحياً نن املنشاة املستحوذة ال تعرتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ   التعدينت  وأخرياً، تضيف 
 عليها ف اندماج األعمال. 

التعدينت اليت أجريت على  تسري 
عمليات اندماج األعمال اليت يكون هلا  
 ريخ استحواذ ف أو بعد بداية الفرتة  
السنوية األوىل اليت تبدأ ف أو بعد أول  

. يسمح ابلت بيق  2022كانون ال اين 
املبكر إذا طبقت املنشأة كافة املراجع 

 األخرى احملدثة 

الدويل  احملاسبة  معيار  على  )   تعدينت  واملعدات  16رقم  واآلالت  املمتلكات  قبل  - (  املتحصنت 
 االستخدام املقصود. 

ال تسمح التعدينت خبصم أي عائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل  
  متاحا لنستخدام من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات، أي العائدات احملققة أثناء 
اإلدارة.   اليت تستهدفها  له إلجناز األعمال ابل ريقة  النزمة  التشغيلية  املوقع واحلالة  إىل  إحضار األصل 
وابلتايل، تعرتف املنشأة بعائدات تلك املبيعات إىل جانق التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارة.  

( "املخزون“. توضح التعدينت أيضا  2م )وتقيس املنشأة تكلفة هذل البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رق
( ذلك على أنه  16معىن " اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم“. وحيدد معيار احملاسبة الدويل )

تقييم ملا إذا كان األداء القم واملادي لألصل ميكن استخدامه ف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو  
رية وإذا مل يتم عرضها بشكل منفصل ف قائمة الدخل الشامل، ينبغي أن  أتجريها لآلخرين أو ألغراض إدا

تفصح القوائم املالية عن قيمة العائدات والتكلفة املدرجة ف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق ببنود منتجة  
وليست إحدى خمرجات األنش ة االعتيادية للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة  

قائمة الدخل الشامل. ت بق التعدينت نثر رجعي، ولكن فقط على بنود املمتلكات واآلالت واملعدات  ف  
اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية النزمة هلا إلجناز األعمال ابل ريقة اليت تستهدفها اإلدارة ف  

 ت بق فيها املنشأة التعدينت للمرة األوىل.  أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة ف القوائم املالية اليت 
ينبغي على املنشاة االعرتاف ابألثر الرتاكمي للت بيق األويل للتعدينت كتعديل على الرصيد االفتتاحي  
الفرتة األوىل   تلك  بداية  امللكية، كما هو منئم( ف  بنود حقوق  بند آخر من  املدورة )أو أي  لألرابا 

 . املعروضة 

مع السماا  ، ۲۰۲۲اين أول كانون ال 
 ابلت بيق املبكر 
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العقود امل قلة  -   37املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة تعدينت على معيار احملاسبة الدويل رقم  
 تكلفة الوفاء ابلعقد - 

كاليف  تنص التعدينت أن "تكلفة الوفاء" ابلعقد تشمل "التكاليف اليت تتعلق مباشرة ابلعقد". تتكون الت
املتعلقة مباشرة ابلعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء هبذا العقد )على سبيل امل ال العمالة املباشرة أو املواد  
مصاريف   توزيع  امل ال  سبيل  )على  العقد  بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  اليت  األخرى  التكاليف  وتوزيع  املباشرة( 

ستخدمة ف الوفاء ابلعقد(. ت بق التعدينت على  االستهنني ألحد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات امل
العقود اليت مل تف املنشأة فيها بكافة التزاماهتا كما ف بداية فرتة التقرير السنوي اليت ت بق فيها املنشأة  
التعدينت للمرة األوىل. ال يتم تعديل أرقام املقارنة، وبدال من ذلك، يتعني على املنشأة االعرتاف ابألثر  

مي لت بيق التعدينت مبدئياً كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابا املدورة أو أي بند آخر من بنود  الرتاك
 . حقوق امللكية، كما هو منئم، ف  ريخ الت بيق األويل 

، مع السماا  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 

(  1ملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) ا   ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  
 ت بيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة  - 

يقدم التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة ت بق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق  
اآلن للشركة التابعة اليت تستخدم اإلعفاء  ابحملاسبة عن فروق الرتمجة املرتاكمة. نتيجة هلذا التعديل، ميكن  

( أن ختتار أيضا قياس،  1أ( ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )  16املنصوص عليه ف الفقرة )د.  
فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات األجنبية ابلقيمة الدفرتية اليت سيتم إدراجها ف القوائم املالية للشركة  

على  ريخ انتقال الشركة األم إىل ت بيق املعايري الدولية للتقارير املالية، إذا مل يتم إجراء تعدينت  األم، بناء  
على إجراءات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماج األعمال اليت استحوذت الشركة األم من خنهلا على  

اثل ابالستفادة من اإلعفاء املنصوص عليه  الشركة التابعة. يتاا للشركة الزميلة أو املشروع املشرتني خيار مم
 أ(.   16ف الفقرة )د. 

مع السماا  ، ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 

 (: األدوات املالية  9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) 
ملايل أو  ( لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعرتاف اباللتزام ا%10يوضح التعديل أنه عند ت بيق اختبار ) 

الرسوم املدفوعة أو املستلمة سواء من املنشأة )املقرتض( واملقرض، يفا ف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة  
سواء من املنشأة أو املقرتض نيابة عن الغري. ي بق التعديل نثر مستقبلي على التعدينت واملبادالت اليت  

 لتعديل للمرة األوىل. حتدث ف أو بعد التاريخ الذي ت بق فيه املنشأة ا 

، مع السماا  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 

 : عقود اإلجيار  16املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  
 يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة. 

 سراين حمدد   ريخال يوجد 

 الزراعة  -   41معيار احملاسبة الدويل رقم  
( للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائق  41يلغي التعديل مت لق معيار احملاسبة الدويل رقم )

( مع  41عند قياس القيمة العادلة. يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة ف معيار احملاسبة الدويل )
للتق  الدويل  املعيار  )مت لبات  رقم  املالية  النقدية    (، ۱۳ارير  التدفقات  الستخدام  العادلة،  القيمة  قياس 

، مع السماا  2022أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 
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املنسقة داخليا ومعدالت اخلصم ومتكني املعدلين من حتديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية  
 ومعدالت اخلصم قبل خصم الضرائق أو بعد الضريبة ومعدالت اخلصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة. 
يتم ت بيق التعديل نثر مستقبلي، أي لقياس القيمة العادلة ف أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة بت بيق  

 التعديل. 

 ( الدويل  احملاسبة  معيار  الدولية إلعد 1تعدينت على  للمعايري  املمارسة  املالية وبيان  القوائم  اد  ( عرض 
 اإلفصاا عن السياسات احملاسبية  - ( إصدار األحكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  معيار  مت لبات  التعدينت  احملاسبية.  (  ۱تغري  السياسات  عن  ابإلفصاا  يتعلق  فيما 
احملاسبي السياسات  "يفص لح"  اجلوهرية  احملاسبية  السياسة  معلومات   " مص لح  التعدينت  ة  تستبدل 

املعلومات   إليها جنبا إىل جنق  النظر  إذا كان، عند  السياسة احملاسبية مهمة  تعترب معلومات  اهلامة“. 
األخرى املدرجة ف القوائم املالية للمنشأة من املتوقع بشكل معقول أن تكثر على القرارات اليت يتخذها  

 ك القوائم املالية. املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض العامة على أساس تل 

( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1كما مت تعديل الفقرات الداعمة ف معيار احملاسبة الدويل رقم )
" اليت تتعلق ابملعامنت غري املادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلزم اإلفصاا عنها.  

احملاسبية   السياسة  معلومات  تكون  أو  قد  األحداث  أو  الصلة  ذات  املعامنت  طبيعة  بسبق  جوهرية 
الظروف األخرى، ح  لو كانت املبالغ غري جوهرية. ومع ذلك، ليست كل معلومات السياسة احملاسبية  
املتعلقة ابملعامنت املادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي جوهرية حبد ذاهتا. وضع جملس املعايري  

لشرا وإثبات ت بيق "عملية األمهية النسبية املكونة من أربع خ وات" املوضحة ف    أيضا إرشادات وأم لة
 .اخلاص ابملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ( ۲بيان املمارسة )

، مع السماا  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر ويتم ت بيقه نثر رجعي.  

(  2ال حتتوي تعدينت بيان املمارسة ) 
على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  
 على  ريخ سراين أو مت لبات انتقالية. 

 ( الدويل  احملاسبة  معيار  على  احملاسبية  - (  8تعدينت  التقديرات  ف  والتغيريات  احملاسبية،  السياسات 
 تعريف التقديرات احملاسبية - واألخ اء  

تعريف التغيري ف التقديرات احملاسبية. يفوجق التعريف  تستبدل التعدينت تعريف التقديرات احملاسبية ب 
اجلديد، فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية ف القوائم املالية اليت ختضع لعدم التأكد من القياس".  
مت حذف تعريف التغيري ف التقديرات احملاسبية. ومع ذلك، احتفظ اجمللس يففهوم التغيريات ف التقديرات  

 حملاسبية ف املعيار مع التوضيحات التالية:  ا

 ال يعترب التغيري ف التقدير احملاسيب الناتج عن معلومات جديدة أو ت ورات جديدة تصحيحاً خل أ.  •

احملاسيب هي   • التقدير  لت وير  املستخدم  القياس  أسلوب  أو  املدخنت  أحد  التغيري ف  أتثريات  إن 
 مل تكن انجتة عن تصحيح أخ اء الفرتة السابقة. تغيريات ف التقديرات احملاسبية إذا  

(، املصاحق  8( إىل اإلرشادات اخلاصة بتنفيذ معيار احملاسبة الدويل )5و 4أضاف اجمللس م الني ) •
 ( ألنه قد يسبق ارتباكا ف ضوء التعدينت. 3للمعيار. حذف اجمللس م االً واحداً )م ال 

، مع السماا  2023أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 
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الضرائق املكجلة املتعلقة ابألصول وااللتزامات  - ( الضرائق  12تعدينت على معيار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة عن معاملة واحدة  

تقدم التعدينت است ناء آخر من اإلعفاء من االعرتاف األويل. يفوجق التعدينت، ال ت بق املنشأة إعفاء  
نت اليت تكدي إىل فروق مكقتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم. اعتمادا  االعرتاف األويل للمعام 

على قانون الضرائق املعمول به، قد تنشأ الفروق املكقتة اخلاضعة للضريبة واملقت عة عند االعرتاف األويل  
اضع للضريبة على  نصل والتزام ف معاملة ال مت ل اندماج أعمال وال تكثر على الربح احملاسيب أو الربح اخل

سبيل امل ال، قد ينشأ هذا عند االعرتاف ابلتزام عقد اإلجيار وما يقابله من حق استخدام األصل بت بيق  
( ف  ريخ بدء عقد اإلجيار. بعد التعدينت على معيار  16املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )

الدويل رقم ) ا  (،۱۲احملاسبة  املنشأة  املكجلة ذات  يتعني على  الضريبة  العرتاف ابملوجودات وامل لوابت 
الدويل رقم   الواردة ف معيار احملاسبة  إدراج أي أصل ضرييب مكجل خيضع ملعايري االسرتداد  الصلة، مع 

الذي يوضح كيفية ت بيق  (  ۱۲يضيف اجمللس أيضا م ااًل توضيحيا ملعيار احملاسبة الدويل رقم )(.  ۱۲)
الت  تن بق  معروضة.  التعدينت.  مقارنة  فرتة  أول  بداية  بعد  أو  اليت حتدث ف  املعامنت  عدينت على 

 ابإلضافة إىل ذلك، ف بداية أقرب فرتة مقارنة، تعرتف املنشأة يفا يلي: 
  ف   ميكن  للضريبة  خاضع  ربح  توفر   احملتمل  من  فيه  يكون  الذي  احلد   إىل)   مكجلة  ضريبية  موجودات  •

  القابلة   املكقتة   الفروق   جلميع   مكجل   ضرييب   والتزام (  للخصم   القابل   املكقت   الفرق   استخدام   مقابله 
 : يلي يفا  املرتب ة للضريبة   واخلاضعة للخصم

 ق استخدام املوجودات والتزامات اإلجيار. ح -
التشغيل واالستعادة وامل لوابت املماثلة واملبالغ املقابلة املعرتف هبا كجزء من تكلفة   - إيقاف 

 الصلة األصل ذي 
األثر الرتاكمي للت بيق األويل للتعدينت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابا املدورة )أو أي مكون   •

 آخر من حقوق امللكية، حسق االقتضاء( ف ذلك التاريخ. 

، مع السماا  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلت بيق املبكر 

للت بيق واعتماد هذل املعايري  تتوقع اإلدارة ت بيق هذل املعايري والتفسريات   القوائم املالية املوحدة للمجموعة عندما تكون قابلة  والتعدينت اجلديدة ف 
 .والتفسريات والتعدينت اجلديدة قد ال يكون هلا أي أتثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة ف فرتة الت بيق األويل

 

   احملاسبية   السياسات  - 3

 البياانت املالية   إعداد أسس  

 لس النقد والتسليف. مت إعداد البياانت املالية للمصرف وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جم 
 االقتصاد.تظهر البياانت املالية املوحدة ابللرية السورية )ل.س.(، وهي العملة التشغيلية للمصرف، وعملة 

 ساسية هي مدرجة أدانل: إن السياسات احملاسبية األ

 : التوحيد  أسس - (أ )

. يتم حتقيق السي رة عندما  2021  كانون األول   31املالية للمصرف وشركته التابعة )"اجملموعة"( كما ف    البياانت املالية املوحدة على    البياانت تشتمل  
حكم ابجلهة املست مر  يكون للمجموعة حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املست مر فيها وهلا قدرة التأثري على هذل العوائد من خنل سل ة الت

  فيها.  
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 عة: تسي ر اجملموعة ابلتحديد على اجلهة املست مر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى اجملمو 
 سل ة حتكم ابجلهة املست مر فيها )احلقوق القائمة اليت تع يها القدرة على توجيه األنش ة املتعلقة ابجلهة املست مر فيها(.  •
 حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املست مر فيها.  •
 عوائدها. القدرة على استخدام سل تها على اجلهة املست مر فيها لتكثر على  •

أ غلبية  من املفرتض أن احلصول على أغلبية حقوق التصويت يكدي إىل السي رة، لكي تقوم اجملموعة بتأييد هذل الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة 
يم ما إذا كان لدى اجملموعة  األصوات أو احلقوق املماثلة ف اجلهة املست مر فيها، أتخذ اجملموعة بعني االعتبار مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة ف تقي

 سل ة التحكم ف اجلهة املست مر فيها، يفا ف ذلك: 
 الرتتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخرى ف اجلهة املست مر فيها.  •
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.  •
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.  •

من العناصر ال نثة  تقوم اجملموعة إبعادة تقييم سي رهتا على اجلهة املست مر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناني تغيريات ف واحد أو أك ر 
 السي رة على الشركة التابعة.   للسي رة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة على السي رة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة 

ف بيان الدخل الشامل املوحد من  ريخ اكتساب  سنة  ة املقتناة أو املستبعدة خنل التدرج املوجودات وامل لوابت واإليرادات واملصاريف للشركة التابع 
 اجملموعة السي رة ح   ريخ توقف اجملموعة عن السي رة على الشركة التابعة. 

ة غري املسي رة(، ح   هاألرابا أو اخلسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق االقلية )اجلتعود  
ت التابعة جلعل  ة غري املسي رة(. عند الضرورة، يتم إجراء تعدينت على البياانت املالية للشركاهقلية )اجللو كان هذا يكدي إىل عجز ف أرصدة حقوق األ

 سياساهتا احملاسبية تتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة. 
 لتوحيد. يتم حذف مجيع املوجودات وامل لوابت وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اجملموعة عند ا

 العمنت األجنبية  ( ب)
املوحدة )عمنت أجنبية( يتم تســــــــجيلها على أســــــــاس أســــــــعار الق ع الســــــــائدة بتواريخ العمليات.    البياانت املاليةإن العمليات بعمنت غري عملة إعداد  

حيث بلغ    ايل املوحدبتاريخ كل بيان وضــع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية ابلعمنت األجنبية على أســاس أســعار الق ع الســائدة بتاريخ بيان الوضــع امل
.  ( 2020كانون األول    31  كما ف  لرية ســـورية للدوالر األمريكي  1.256)مقابل    2021كانون األول  31كما ف    رية ســـورية للدوالر األمريكيل  2.512

ســـعار الق ع الســـائدة ف التاريخ الذي مت فيه حتديد أن البنود غري املالية ابلعمنت األجنبية املســـجلة على أســـاس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أســـاس  إ
 ال يعاد حتويلها. أجنبيةكلفة التارخيية بعملة تن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الإالقيمة العادلة. 

ددة فروقات الق ع ف األرابا أو اخلســـــــــائر ف الفرتة اليت نشـــــــــأت فيها، ابســـــــــت ناء فروقات الق ع على العمليات املنفذة بقصـــــــــد التحولط ملخاطر حم  يدتق
املتوقع تسـديدها يتم مدينة م لوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشـاط أجنيب من غري املقرر أو    بعمنت أجنبية وفروقات الق ع على بنــــــــــــــــود مالية مت ل أرصـدة

ومن مث تقيد ف الدخل عند التفرغ عن   لكية،ظهارها ف حســـــاب فروقات حتويل عمنت أجنبية ضـــــمن حقوق املإتســـــجيلها ف الدخل الشـــــامل اآلخر و 
 صاف املسامهة.

 األدوات املالية  )ج( 
 .ف األحكام التعاقدية لألداة املصرف طرفاً  صبحياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات وامل لوابت املالية ف 

ــدار املوجودات املالية    تُقاس املوجودات وامل لوابت املالية املعرتف هبا مبدئياً  ــرة ابقتناء أو إصـ ــاف تكاليف املعامنت املتعلقة مباشـ ابلقيمة العادلة. كما ُتضـ
( إىل القيمـة العـادلـة للموجودات املـاليـة أو األرابا أو اخلســـــــــــــــائرابلقيمـة العـادلـة من خنل وامل لوابت املـاليـة )خبنف املوجودات املـاليـة وامل لوابت املـاليـة  

األويل. كما تُ بت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشـرة ابقتناء موجودات مالية أو م لوابت   االعرتافامل لوابت املالية، أو ت را منها، حسـق اإلقتضـاء، عند  
  .مباشرة ف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرابامالية ابلقيمة العادلة من خنل ا



 

- 22  - 

 :اسبياً على النحو التايلعاجل هذا الفرق حمياألويل، فإن املصرف  االعرتافإذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند 
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد ف سوق نشط ملوجودات أو م لوابت متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بياانت   •

 األول(؛ اليوم منذ األويل )أي ربح أو خسارة  االعرتافمن أسواق ميكن منحظتها، فإنه يُعرتف ابلفرق ف الربح أو اخلسارة عند 

اليوم األول من خنل    منذ  يل ربح أو خسارةسج ف مجيع احلاالت األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيتم ت •
 (. االلتزامتضمينه / تضمينها ف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو 

، فقط إىل احلد الذي ينشــــأ فيه عن تغيري ف عامل  من قيالربح أو اخلســــارة املكجلة إىل الربح أو اخلســــارة على أســــاس    تســــجيلعرتاف األويل، يتم  بعد اال
 .االلتزامف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو  )يفا ف ذلك الوقت( أيخذل املشاركون

 املوجودات املالية 
األصــل املايل   تُ بت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا ف  ريخ املتاجرة حيث يكون شــراء أو بيع أحد األصــول املالية يفوجق عقد تت لق شــروطه تســليم

املعم، ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابإلضــــافة إىل تكاليف املعاملة، ابســــت ناء تلك املوجودات املالية املصــــنفة على ضــــمن اإلطار الزمم احملدد من الســــوق  
(. كما تُ بت تكاليف املعامنت املتعلقة مباشــرة ابقتناء موجودات مالية مصــنفة ابلقيمة  FVTPLأســاس القيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلســائر )

 .خنل الربح أو اخلسارة مباشرة ف الربح أو اخلسارة العادلة من
كلفة امل فأة أو القيمة العادلة على تالحقاً ابل  (9)رقم املالية    للتقاريرجيق قياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضــــــــمن ن اق املعيار الدويل  

 :تدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التحديدأساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص ال

وعات  تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا ف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط مدف •
 و  امل فأة؛الحقاً ابلتكلفة   (SPPI) القائماملبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي 

 عاقدية هيتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا ف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدية ت  •

 الدخل الشامل اآلخر؛ و  ( الحقاً ابلقيمة العادلة من خنل SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم )

ألسهم بعد ذلك ابلقيمة  اتُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )م ل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واست مارات   •
 .العادلة من خنل الربح أو اخلسارة

 :على أساس كل أصل على حدة ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتاف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
حمتمل    العتبارجيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات النحقة ف القيمة العادلة الست مار أسهم غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو   •

 الدخل الشامل اآلخر؛ و ف (، IFRS 3)  3الدويل للتقارير املالية رقم  وذ ف جمموعة األعمال اليت ين بق عليها املعيار حستمعرتف به من امل

  ( FVTOCIالقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر )   كلفة امل فأة أو معايريتجيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع ال •
خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم الت ابق احملاسيب أو تقليله بشكل كبري )يشار إليه خبيار  اتم قياسها ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو  ي كما  

 .القيمة العادلة(

 كلفة امل فأة أو ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر تأدوات الدين ابل  )د( 

لتصــــــنيف األصــــــل املايل. كما حيدد املصــــــرف مناذج العمل على مســــــتوى يعكس كيفية إدارة   أســــــاســــــياً   إلدارة األصــــــول املالية أمراً يعترب تقييم مناذج العمل  
لتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملصــرف على نوااي اإلدارة فيما يتعلق نداة فردية، وابلتايل يقيم    جمموعات األصــول املالية معاً 

 .وذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدةمن

لنقدية. حتدد لدى املصــــــــرف أك ر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصــــــــرف ألصــــــــوله املالية من أجل توليد التدفقات ا
 .عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج
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، يُعاد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرتف هبا  (FVTOCI)ر  اآلخعندما ُتســتبعد أداة الدين املقاســة ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشــامل  
على أهنا مقاسة    ةالربح أو اخلسارة. وعلى النقيض من ذلك، وخبصوص االست مار ف األسهم املعين  من حقوق امللكية إىل  سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر

إىل الربح    الحقاً   ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشـــامل اآلخر، ال يعاد تصـــنيف الربح / اخلســـارة املرتاكمة املعرتف هبا ســـابقاً ف الدخل الشـــامل اآلخر
 .حقوق امللكيةأو اخلسارة ولكن حتول ضمن 

 .كلفة امل فأة أو ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر للتدينتختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابل
القيمة العادلة من خنل    كلفة امل فأة أو معايريتف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابل

 (.FVTPL) ئرأو اخلسا رابااأل ( كما مت قياسها ابلقيمة العادلة من خنلFVTOCI)الدخل الشامل اآلخر 

 ر ئأو اخلسا رابا املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خنل األ

 :هي (FVTPL) ئر أو اخلسا رابا املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خنل األ

 و/و أ؛ (SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون •

 أو  وبيعها؛ املوجودات احملتفظ هبا ف منوذج أعمال خبنف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخدام خيار القيمة العادلة ئر أو اخلسا رابا املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خنل األ •

 ف الربح أو اخلسارة.  لقياسإعادة ا  انجتة عن  خسائرأرابا أو  ية ن  عرتافالعادلة، مع اال ابلقيمة  تقاس هذل املوجودات

 إعادة التصنيف 

. تسري مت لبات التصنيف والقياس  املالية املتأثرة  املوجودات  تصنيف، فإنه يعاد  يفوجودات ماليةتفظ يفوجبه املصرف  حيي  الذ  تغري منوذج األعمالإذا  
اليت تعقق التغيري ف منوذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف    من اليوم األول من فرتة التقرير األويل  اً اعتبار املتعلقة ابلفئة اجلديدة نثر مستقبلي  

 لمصرف.  لاألصول املالية 
 تدين قيمة املوجودات املالية 

 مة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر:خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقييستدرني املصرف 

 .مصارفالقروض والسلف لل •

 قروض ودفعات مقدمة للعمنء.  •

 مدينون يفوجق قبوالت.  •

 أوراق است مار الديون.  •

 التزامات القروض الصادرة.   •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة ف است مارات األسهم

خســــائر اإلئتمان   عتبارها بشــــكل منفصــــل أدانل(، جيق قياسا)اليت يتم   (POCI) املوجودات املالية املشــــرتاة أو الناشــــئة ذات التدين االئتماينابســــت ناء  
 :من خنل خمصص خسارة يفبلغ مساوي املتوقعة

األحداث االفرتاضية على األدوات املالية    مدى احلياة الناجتة عن تلك  خسارة ائتمانية متوقعة شهراً، أي  12خسارة ائتمانية متوقعة ملدة   •
 أو  (؛ 1بعد  ريخ اإلبنغ، )يشار إليها ف املرحلة  شهراً   12اليت ميكن حتقيقها ف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى عمر   خسارة ائتمانية متوقعة  خسارة ائتمانية متوقعة ملدى احلياة، أي •
 .(3واملرحلة   2األداة املالية )املشار إليها ف املرحلة 
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اف للخســــــارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــــــكل كبري منذ االعرت   تكوين مكونةجيق  
 . شهراً  12اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  يفبلغ يعادل ة االئتمانية املتوقعةاخلسار  األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

حتمالية للقيمة احلالية خلســـــــــائر االئتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية  اخلســـــــــائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح ابالإن  
توقع املصـرف تلقيها واليت تنشـأ من ترجيح عدة سـيناريوهات اقتصـادية مسـتقبلية، خمصـومة وفقاً  ياملسـتحقة للمصـرف يفوجق العقد والتدفقات النقدية اليت  

 .لألصل ليةلسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة   اخلسارة االئتمانية املتوقعة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 و  القرض؛ توقع املصرف تلقيها ف حالة السحق من ي للمصرف إذا قام املقرتض بسحق القرض والتدفقات النقدية اليت 

  هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة انقصاً  اخلسارة االئتمانية املتوقعة مان املايل، فإن خبصوص عقود الض •
 .توقع املصرف استنمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخري أي مبالغ 

مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسـم خصـائص خماطر اقتصـادية مماثلة. ويسـتند  على أسـاس فردي، أو على أسـاس   يقيس املصـرف اخلسـارة االئتمانية املتوقعة
إذا كان يُقاس  قياس بدل اخلسـارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصـل ابسـتخدام سـعر الفائدة الفعال األصـلي لألصـل، بصـرف النظر عما 

 .على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 ئتمانياً اة املتدنية املوجودات املالي 

. ويشــــار  للموجودات املاليةائتمانياً عند وقوع حدث أو أك ر له أتثري ضــــار على التدفقات النقدية املســــتقبلية املقدرة   ةاملالي  وجوداتحيصــــل "التدين" ف امل
 :ماين بياانت ميكن منحظتها حول األحداث التالية. تشمل األدلة على التدين االئت3إىل املوجودات املالية ذات التدين االئتماين كموجودات املرحلة 

 أو  املصدر؛ صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو  •

 أو   املتأخر؛خرق للعقد م ل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو   تنازاًل؛، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض،  قيام املصرف يفنح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبق الصعوابت  •

 .شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان املتكبدة •

إىل موجودات ذات    األصـــول املالية  ولقد يتســـبق التأثري املشـــرتني لعدة أحداث ف حتوبداًل من ذلك،  ،  حتديد حدث منفرد  يقوم املصـــرف وف حال تعذر
  القيمةأو    امل فأة  ابلتكلفة  ةاملقاســـ  املوجودات املالية  اليت مت ل  لدينقد حصـــل تدين ائتماين ألدوات ا  نما إذا کايقوم املصـــرف بتقييم  .  قيمة ائتمانية متدنية

ــامل اآلخر  خنل  منالعادلة   ــياديةئتماين ف أدوات  اما إذا کان هناني تدين    لتقييم.  تقرير  كل   ريخف   (FVTOCI) الدخل الشـــــــــ والعائدة    الدين الســـــــــ
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل م لللشركات، يعترب املصرف 

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً  

ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند االعرتاف    ( ب ريقة خمتلفة نظراً POCIيتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً )
مخصص خسارة،  األويل. وخبصوص هذل املوجودات، يستدرني املصرف مجيع التغريات ف اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منذ االعرتاف األويل ك

 .هذل األصول إىل حتقيق مكاسق تدين القيمة  وتستدرني أي تغيريات ف الربح أو اخلسارة. يكدي التغيري اإلجيايب مل ل 
 التخلف عن السداد 

ياس قيمة اخلسارة يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمراً ف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد ف ق
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد هو    12ملدة  تند إىل اخلسارة االئتمانية املتوقعة االئتمانية املتوقعة وف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يس 

وحتديد الزايدة الكبرية ف خماطر   اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تكثر على كل من قياس ؛(Probability of Default)أحد مكوانت نسبة احتمال التع ر  
  .االئتمان 
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 :املصرف ما يلي يف ابة حدث ختلف عن السداديعترب 
 يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مهم إىل املصرف؛ أو  90ختلف املقرتض عن السداد ألك ر من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته االئتمانية للمصرف ابلكامل  •

ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسق ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوابت على تسهينت ائتمانية  
 .مستحقة الدفع يفجرد إنتهاني العميل حداً حمدداً أو مت إعنمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

م  أن يدفع املقرتض التزامه االئتماين، أيخذ املصرف ف احلسبان املكشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعلومات اليت تقيل   عند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل
زئة. إن  على نوع األصل، وعلى سبيل امل ال ف اإلقراض املكسسي، فإن املكشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسق لإلقراض ابلتج 

  لكمية، م ل التأخر ف السداد وعدم سداد إلتزام آخر لل رف املقابل ذاته، هي مدخنت رئيسية ف هذا التحليل. كما يستخدم املصرف مصادر املكشرات ا
 معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت ُتَ ور داخلياً أو يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.  

 ن الزايدة الكبرية ف خماطر االئتما

ذا كانت هناني زايدة  يراقق املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملت لبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إ
ات اخلسارة على أساس اخلسارة  كبرية ف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هناني زايدة كبرية ف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصص

 .شهراً  12االئتمانية املتوقعة مدى احلياة بداًل من 

اطر حدوث التخلف ف  عند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاف األويل، يقوم املصرف يفقارنة خم
كان متوقعاً لفرتة االستحقاق    السداد على األداة املالية ف  ريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خ ر حدوث ختلف عن السداد
 من املعلومات الكمية والنوعية  املتبقية ف  ريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، أيخذ املصرف ابالعتبار كنً 

ملستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، بناًء على اخلربة التارخيية للمصرف  اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، يفا ف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات ا
 وتقييم اخلبري االئتماين يفا ف ذلك املعلومات املستقبلية. 

 املالية  وجودات تعديل واستبعاد امل

أو تُعدل ب ريقة أخرى بني   للموجودات املالية تدفقات النقدية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم ال املوجودات املالية حيدث التعديل ف 
مستقبلي. ابإلضافة    االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل. يكثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو ف  ريخ

تعديًن ح  إذا مل تكثر هذل املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية على الفور  لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم  
سبيل امل ال التغيري ف زايدة معدل الفائدة الذي ينشأ عندما    )علىعلى ما إذا كان املي اق مستوفياً أم ال    ولكنها قد تكثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .يتم خرق املواثيق(

لسياسة املصرف، يكدي التعديل إىل عدم االعرتاف    اً عرتاف. ووفققيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يكدي إىل إلغاء االي، املوجودات املالية عند تعديل  
 عندما ينتج عنه اختنف كبري ف الشروط.  

عرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتهي صنحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل )يفا ف ذلك انتهاء الصنحية الناجتة عن  يلغي املصرف اال
تفظ بكافة  حي(، أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول املصرف أو  التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري

م املرتبط ابملبالغ  خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمر ف السي رة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ هبا ف األصل وااللتزا
  قر أيضاً يض ر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر ف اإلعرتاف ابألصل املايل و ي قد  اليت 
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب
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وجمموع اإلعتبار املستلم واملدين واألرابا/ اخلسائر    لموجوداتل ابلكامل، فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية    ابملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعرتاف  
من   مت ف حقوق امللكية ف الربح أو اخلسارة، إبست ناء االست مار ف األسهم احملددة ابلقيمة العادلةتراكاملرتاكمة اليت مت إثباهتا ف الدخل الشامل اآلخر و 

ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو    تصنف األرابا / اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً ، حيث ال  (FVTOCI)  خنل الدخل الشامل اآلخر 
 .اخلسارة

(، فإن املصرف  ة احملول  ملوجودات خبنف ابلكامل )على سبيل امل ال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا  ابملوجودات املالية عرتاف  عند إلغاء اال
عرتف به على أساس القيم العادلة  يعد  يدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال ي بني اجلزء الذي ما   للموجودات املاليةخيصص القيمة الدفرتية السابقة  

لجزء الذي  لك األجزاء ف  ريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء الذي مل يعد معرتف به وجمموع اإلعتبار املستلم لالنسبية لت
ا / اخلسائر املرتاكمة  ألرابامل يعد معرتف به وأي أرابا / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر ف الربح أو اخلسارة. يتم توزيع  

بية لتلك األجزاء.  اليت اعرتف هبا ف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعرتف به واجلزء الذي مل يعد يُعرتف به على أساس القيم العادلة النس
اآلخر، حيث ال يعاد تصنيف األرابا / اخلسائر  ال ين بق هذا على االست مارات ف األسهم احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل  

 .ف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً 
 الش ق

هذل هي    يتم ش ق القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف توقعات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما ف جمملها أو ف جزء منها(.
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للش ق. مي ل الش ق    ه حلالة عندما يقرر املصرف نن ا

املستحقة على املوجودات املالية املش وبة  ف حال قام املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمم املدينة  حدث إلغاء اإلعرتاف،  
 فإنه يتم قيدها ف بيان الدخل عند اسرتدادها. 

 املايل  الوضع ف بيان  عرض خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة

 :املايل كما يلي  وضع ف بيان ال  يتم عرض خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 امل فأة: كاستق اع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛ كلفة تللموجودات املالية املقاسة ابل •
ال يتم إثبات خمصص خسارة ف بيان الوضع املايل   (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر •

من مبلغ إعادة التقييم ف التغري املرتاكم ف القيمة  حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة كجزء  
 وراق مالية؛ أالعادلة الست مارات ف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص؛ و  •
ض على مكون التزام القر  اخلسارة االئتمانية املتوقعة عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال ميكن للمصرف حتديد •

بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكن املكونني. يُعرض املبلغ اجملمع كخصم من  
 .القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أي زايدة ف خمصص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصص 

 امللكية  امل لوابت املالية وحقوق  )ه( 

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كم لوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيق التعاقدي

ط قد تكون  إن امل لوابت املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو م لوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون املصرف  حيث يك  ات شتقاملغري    من   دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقد ن غري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو ريفا يتم تسويته  

كون ملزم بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أو ميكن تسويتها  يملزم أو قد 
 .خبنف تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف
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 حقوق امللكية أدوات 

يُعرتف ندوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف    .متبقية ف موجودات املنشأة بعد خصم مجيع م لوابهتا حصةأداة حقوق امللكية هي أي عقد ي بت  
 .وفقاً للعوائد املستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة 

/ خسارة ف الربح أو اخلسارة عند   ربح يُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختصم مباشرة ف حقوق املسامهني. ال يتم إثبات أي  
 .شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف 

 أدوات مركبة 

ملضمون   بشكل منفصل كم لوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً صرف األوراق القابلة للتحويل( الصادرة من املتصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة )م ل 
اثبت أو أصل    الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خنل تبديل مبلغ نقدي

 .هو أداة حقوق ملكية صرف وات حقوق امللكية اخلاصة ابمل مايل آخر بعدد حمدد من أد 

يل. وف حالة وجود  ف  ريخ اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون امل لوابت ابستخدام معدل الفائدة السائد ف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
ت املالية على أساس التكلفة امل فأة ابستخدام طريقة الفائدة الفعالة ح  إطفائها  مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسجل ابقي امل لواب

 .عند التحويل أو ف  ريخ استحقاق األداة

 امل لوابت املالية 
 ."األخرى" أو "امل لوابت املالية ئرأو اخلسا   راباُتصنف امل لوابت املالية إما كم لوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خنل األ

 امل لوابت املالية ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو اخلسارة 

الحقاً    (FVTPL)  يتم قياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أهنا ابلقيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر
 . ابلتكلفة امل فأة ابستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 . (FVTPL)عندما يتم االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يتم تعيينها على أهنا  (FVTPL)يتم تصنيف امل لوابت املالية على أهنا 
ألعمال ابلقيمة  ن دمج اميكن حتديد اإللتزام املايل خبنف االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشرتي كجزء م 

 :( عند االعرتاف األويل إذاFVTPLالعادلة من خنل الربح أو اخلسارة )
 أو  لذلك؛ كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف الذي قد ينشأ خنفاً  •
  ها على أساس القيمة العادلة، وفقاً ؤ من جمموعة موجودات مالية أو م لوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا  كان اإللتزام املايل يُشكل جزءاً  •

 ، على هذا األساس؛ أو  إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االست مار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً 
بعقد    9رقم  من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أك ر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية    اً يل يشكل جزءإذا كان اإللتزام املا  •

 (.  FVTPL(هجني ابلكامل )املركق( ليتم حتديدل ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو اخلسارة 

 تقاص املوجودات وامل لوابت املالية  )و( 
ابت املالية وتظهر ف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون هناني حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرف  تقاص املوجودات وامل لو 

 إما القيام ابلتسوية على أساس صاف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد امل لوابت بشكل متزامن. 

 القيمة العادلة  )ز( 
أو دفعه لتحويل التزام يفوجق عملية منظمة بني متشاركني ف السوق ف  ريخ  صل  السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األن القيمـة العادلة هي  إ

 القياس. 
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عملية تسعري    االعتبار عند  بعنيخذها  أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني ف السوق نصل  والتزام معني استناداً إىل خصائص األصل  يتم قياس القيمة العادلة أل 
 . األصل أو االلتزام ف  ريخ القياس

خذ بعني االعتبار قدرة متشارني ف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خنل التوظيفات الفضلى لألصل  ية ابأللغري املاصول  لة لأل د يتم قياس القيمة العا
 . صل أو من خنل بيعه ملتشارني آخر ف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لأل 

يقوم املصرف ابعتماد تقنيات لقياس   داة نش اً ذا مل يكن سوق األإ  .دواته املالية املتداولة ف سوق مايل نشطأيقوم املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقييم 
 . قصى ملعلومات منظورة ف السوق حيث ين بق القيمة العادلة أتخذ ف االعتبار االستعمال األ

 العادلة: مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة  13رقم  للتقارير املالية حدد املعيار الدويل 
 ف األسواق النش ة لألصول أو االلتزامات املت ابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إليها ف  ريخ القياس؛  سعار املعلنة )غري املعدلة(  األ : 1املستوى  -
  املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ املدخنت عدا األسعار املعلنة املتضمنة ف  : 2املستوى  -
 املدخنت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.  : 3املستوى  -

 األدوات املالية املشتقة  )ا( 

مايل. يتم    بيان وضعابلقيمة العادلة ف  ريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إىل قيمتها العادلة ف  ريخ كل    يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
عرتاف على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، وف هذل احلالة يعتمد توقيت اال  بيان األرابا أو اخلسائرإثبات األرابا / اخلسائر الناجتة ف  

 . على طبيعة عنقة التحوط بيان األرابا أو اخلسائرف 

 املشتقات املتضمنة 

كمشتقات منفصلة عندما ال تكون    األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيتم التعامل مع املشتقات املتضمنة ف  
 : عقود املضيفةخماطرها وخصائصها مرتب ة بشكل وثيق يفخاطر ال 

 ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو اخلسارة   
  9ليست من ضمن األصول ضمن ن اق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم . 

 عقود الضمان املايل  )ط( 

اخلسارة اليت تكبدها بسبق إخفاق املدين احملدد ف سداد  عقد الضمان املايل هو عقد يت لق من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن  
 .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين

ابلقيمة العادلة هلا، وف حالة عدم حتديدها ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو    تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبدئياً 
 الحقاً: تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها اخلسارة واليت ال  

 ؛ و (9)املالية رقم  للتقاريريفبلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل   •

املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات للمصرف،    ربح ، مبلغ ال، م روحاً منه، عندما يكون ذلك مناسباً املبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 أيهما أكرب. 

 . (FVTPL) دد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر حيمل 
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 حماسبة التحوط   )ي( 

ت التدفقات  حُيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق يفخاطر العمنت األجنبية وخماطر سعر الفائدة ف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطا 
الصرف   يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر  العمليات األجنبية حسق االقتضاء. كما  أو حتوطات صاف االست مارات ف  التزامات    على األجنيب  النقدية 

  يستخدم ، ال  لذلك كتحوطات للتدفق النقدي. ال ي بق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. ابإلضافة  صرف  امل
  الدويل   لمعيارلالتحوط  ي بق قواعد حماسبة  ، أي أن املصرف  39  قواعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل رقم  ملواصلةاملصرف اإلعفاء  

 . (9) رقم لتقارير املالية ل

يوثق املصرف العنقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام يفعامنت  ،  عند بداية عنقة التحوط 
ى أساس مستمر، يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة ف تقاص التغريات ف القيمة  عند بداية التحوط وعل،  حتوط متنوعة. عنوة على ذلك 

فعالية التحوط  العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخ ر املتحوط له، واليت تليب عندها مجيع عنقات التحوط مت لبات  
 :التالية 
 و  التحوط؛جد عنقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة اتو  •

 ؛ و خماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هذل العنقة االقتصادية  أثر   يهيمنال  •

أدا • وكمية  فعلياً  له  ابلتحوط  املصرف  يقوم  واليت  له  املتحوط  البند  الناجتة عن كمية  نفسها  التحوط هي  لعنقة  التحوط  اليت  نسبة  التحوط  ة 
 .يستخدمها املصرف ابلفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له

قاف على جزء  يقوم املصرف إبعادة توازن عنقة التحوط من أجل االمت ال ملت لبات نسبة التحوط عند الضرورة. ف م ل هذل احلاالت، قد يتم ت بيق اإلي
عدل نسبة التحوط ب ريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً من عنقة التحوط، وابلتايل ال يتم  فقط من عنقة التحوط. على سبيل امل ال، قد تُ 

 . إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط الذي مل يعد جزءاً من عنقة التحوط

عن الوفاء يفت لبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املخاطر لعنقة التحوط هذل هو ذات    التحوط  عنقة توقفت  إذا  
 الشيء، فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعنقة التحوط )م ل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرى.  

القيمة احلقيقية للخيارات فقط. وف هذل احلالة، يكجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار ف  ف بعض عنقات التحوط، حيدد املصرف  
خلسارة عندما ال  الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، إىل احلد الذي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو ا

لبنود غري  بند املتحوط له إىل اإلعرتاف ابلبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تكدي إىل االعرتاف ابيكدي ال
 .املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط

صلة ابلفرتة الزمنية، مما يعم أنه ُت فأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق ابلبند املتحوط  إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات  
 .له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس من قي )على سبيل امل ال، وفقاً ل ريقة القسط ال ابت( على مدى فرتة عنقة التحوط

ف    . ط عرب العمنتلتحو أو الفرق على أساس العمنت ألدوات ا  للعقود اآلجلة  اآلجلن التحديد العنصر  ف بعض عنقات التحوط، يستبعد املصرف م 
وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمراً    ، هذل احلالة، تُ بق معاملة مماثلة للحالة امل بقة على القيمة الزمنية للخيارات 

يار على أساس كل حتوط على حدى، خبنف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. وخبصوص عنقات التحوط واملشتقات  اختيارايً وي بق اخل
نيف، فإن  اآلجلة أو العمنت األجنبية م ل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمنت، عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التص

 رف يعرتف عموماً ابلعنصر املستبعد ف الدخل الشامل اآلخر. املص
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 التحوطات ابلقيمة العادلة 

ددة ابلقيمة العادلة  يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املكهلة ف األرابا أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احمل
أداة    حتوط عنقات حتوط القيمة العادلة عندما    املصرف وف هذل احلالة، يُعرتف به ف الدخل الشامل اآلخر. مل حيدد    من خنل الدخل الشامل اآلخر، 

 (.  FVTOCIابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر )احملددة  التحوط أداة حقوق امللكية 
جراء  إهلا و   املخاطر املتحوطالعادلة الذي ميكن أن يعزى إلی    القيمةغيري ف  ت العادلة ابل  يتم قياسه ابلقيمةللبند املتحوط له الذي مل    القيمة الدفرتية  تُعدل
ة الدفرتية  ، ال تُعدل القيم (FVTOCI) . وخبصوص أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخراخلسارةف الربح أو   مقابلقيد 

له ف الربح أو اخلسارة كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة، ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخل ر املتحوط  
(،  FVTOCIخنل الدخل الشامل اآلخر )  بداًل من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من

 .مل ابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر  تبقى أرابا / خسائر التحوط ف

 .عندما يُعرتف يفكاسق / خسائر التحوط ف األرابا أو اخلسائر، فإنه يُعرتف هبا ف نفس البند م ل البند املتحوط له
تتوقف عنقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء ابملعايري املكهلة )بعد إعادة التوازن، إن وجدت(. يتضمن  ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما  

قيمة العادلة للقيمة  ذلك حاالت انتهاء صنحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناؤها أو ممارستها، وحيتسق االستبعاد لألثر املستقبلي. كما يتم إطفاء تعديل ال
امل فأة أو ابلقيمة العادلة من خنل    ابلتكلفة )أي أدوات الدين املقاسة    الفعلية د املتحوط هلا واليت ُتستخدم بشأهنا طريقة معدل الفائدة  الدفرتية للبنو 

 من  ريخ ال يتجاوز  ريخ التوقف عن حماسبة التحوط.   اً عن املخاطر املتحوط هلا ف الربح أو اخلسارة بدء الناتجالدخل الشامل اآلخر( 
 حتوطات التدفق النقدي 

نقدية ف احتياطي  يُستدرني اجلزء الفعال من التغريات ف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املكهلة واليت حتدد وتكهل كتحوطات للتدفقات ال
ابلتغري الرتاكمي ف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط    التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل ف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة م روحاً 

ها بند التحوط  ف بيان الربح أو اخلسارة ف الفرتات اليت يكثر في   لكية يعاد تصنيف املبالغ املعرتف هبا سابقاً ف الدخل الشامل اآلخر وتراكم ف حقوق امل
الربح  إلی    فوراً   تصنيف هذا املبلغ، فإنه يعاد  حدوث املعاملة   يتوقعيعد املصرف    ملعلى الربح أو اخلسارة، ف نفس س ر البند املتحوط له املستدرني. إذا  

 أو اخلسارة. 

ايري املكهلة )بعد إعادة التوازن، إن وجدت(. ويشمل  عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عنقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء ابملع  املصرفيتوقف  
بدرجة كبرية،  نً  تم ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إهناؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أمراً حم

 الدخل الشامل اآلخر ومراكمة ف حقوق امللكية ف ذلك الوقت ف حقوق امللكية  وحُيتسق التوقف نثر مستقبلي. تبقى أي أرابا / خسائر معرتف هبا ف
د تصنيف األرابا  ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتوقعة ف النهاية ف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع، فإنه يعا 

 .ف هبا مباشرة ف الربح أو اخلسارةويعرت  لكيةاخلسائر املرتاكمة ف حقوق امل /
 حتوطات صاف االست مارات ف العمليات األجنبية 

علی أداة    خسائر/    أرابا تُعاجل حتوطات صاف االست مارات ف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعرتف ني  
 .وتراكم ف احتياطي حتويل العمنت األجنبية الفعال للتحوط ف الدخل الشامل اآلخر التحوط املتعلقة ابجلزء

ألرابا أو اخلسائر  اواخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاكم ف احتياطي حتويل العمنت األجنبية إىل  يُعاد تصنيف األرابا  
 .بنفس ال ريقة كفروقات أسعار صرف العمنت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعنل

 قروض وتسليفات  )ني( 
ي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد، وغري مدرجة ف سوق مايل نشط. تظهر القروض والتسليفات  القروض والتسليفات ه

  على أساس التكلفة امل فأة بعد تنـزيل مكونة اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  
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 موجودات اثبتة مادية   )ل( 
 تظهر املوجودات ال ابتة املادية على أساس التكلفـة التارخيية، بعد تنـزيل االستهنكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت.  

قة  عمال طرييتم احتساب استهنني املوجودات ال ابتة املادية إلطفاء تكلفة املوجودات، ابست ناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، ابست
 القسط ال ابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية ابعتماد األعمار اإلنتاجية التالية: 

    %  
 5-2  مباين 
 15-12  وأاثث وأجهزة معدات 
 20  نقل وسائط 
 33  أجهزة احلاسق 
 15  املأجور على حتسينات 

املوجودات ال ابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم تسجيلها ضمن  إن األرابا واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من  
 بيان الدخل. 

 موجودات غري ملموسة   )م( 
 ر التدين ف قيمتها. أدانل وهي ختضع الختبااألعمار االنتاجية   غري امللموسة، ابست ناء الشهرة، ابستعمال طريقة القسط ال ابت وفق  املوجوداتإطفاء  يتم

    %  
 33.3  حاسوب برامج 
 20  الفروغ 

 املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  )ن( 
ل  لقد مت متلك عقارات تنفيذاً لضماانت على قـروض وتسليفات. تظهر هذل املوجودات ابلتكلفة انقص أي خسائر تدين مرتاكمة. إن متلك م ل هذ

خلف عن  املوجودات هو منظلم من قبل السل ات املصرفية احمللية اليت توجق تصفية هذل املوجودات خنل مهلة سنتني من  ريخ التملك. وف حال الت 
 ة. التصفية فإن السل ة املنظمة املعنية توجق ختصيص احتياطي خاص للتصفية يكخذ من األرابا السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكي

  املوجودات املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيق أن تباع. يتم نقل    املوجوداتوفقاً لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت  
  املوجودات املشاهبة حسق قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل    املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة  

غري املالية    للموجوداتبيع  اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة انقصاً تكاليف ال 
   ريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.ف   
 التدين ف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   )س( 

يفاء لديون( لتحديد  بتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف يفراجعة القيم الدفرتية ملوجوداته امللموسة وغري امللموسة )يفا فيها املوجودات املأخوذة است
السرتدادية لألصل لتحديد  فيما إذا كان يوجد أي مكشر نن تلك املوجودات قد أصاهبا خسارة تدين ف قيمتها. إن وجد هكذا مكشر، يتم تقدير القيمة ا

 مدى خسارة تدين القيمة )إن وجدت(. 
يتم حسم التدفقات    القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقص تكلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية،

سبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املنزمة لألصل  النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية ابستعمال ن
 الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية. 
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ي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي القيمة  إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتواز 
ة كتخفيض لوفر  حااًل ف األرابا أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم، وف هذل احلالة تعامل خسارة تدين القيم 

 إعادة التقييم )املقيد سابقاً(. 
، يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( إىل أن تصل إىل التقدير املعدلل لقيمتها  ف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً 

دين قيمة لألصل )وحدة  االسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة ت
فقات نقدية( ف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً ف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة  منتجة لتد

 إعادة التقييم، وف هذل احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقييم )املقيد سابقاً(. 
 لموظفني مكونة تعويضات هناية اخلدمة ل )ع( 

  هذل  ل  إن املصرف مسجل ف مكسسة التأمينات االجتماعية ف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املكسسة. مت 
اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مكسسة التأمينات االجتماعية.    املسامهات

 ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتال موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة. 
 املكوانت  )ف( 

املصرف موجق قانوين أو استنتاجي ميكن تقديرل بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوجق إجراء    يتم قيد املكوانت إذا، نتيجة حدث سابق، ترتق على
 اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجق.  منافع تدفق  
 صاف إيرادات الفوائد  )ص( 

تاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة من  يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية ابست ناء تلك املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للم 
ابستخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما تُدرج الفوائد   بيان الدخل خنل األرابا الصافية ف "صاف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " ف  

أرابا على حمفظة  ضمن حركة القيمة العادلة خنل الفرتة، "صاف   (FVTPL) أو اخلسارة  ا رابعلى األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خنل األ
 . "ر ئ أو اخلسا  راباابلقيمة العادلة من خنل األاألدوات املالية للمتاجرة 

هو السعر الذي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خنل العمر املتوقع لألداة املالية أو، عند   (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
التعاقدية  أو امل لوابت املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية يفراعاة مجيع الشروط    للموجودات اإلقتضاء، لفرتة أقصر، إىل صاف القيمة الدفرتية  

 . لألداة 
مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسق مباشرة إىل ترتيبات اإلقراض    ية يتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل 

ألرابا  اة املدرجة ابلقيمة العادلة من خنل  احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق ابملوجودات املالي
 . أواخلسائر، تُ بت تكاليف املعامنت ف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل 

نياً )أي  املتدنية ائتما حُتتسق إيرادات الفوائد / أعباء الفوائد من خنل ت بيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غري  
كلفة امل فأة للم لوابت املالية. وخبصوص املوجودات  تكلفة امل فأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة( أو إىل التعلى أساس ال

لموجودات املالية املتدنية ائتمانياً )أي إمجايل  كلفة امل فأة ل تاملالية املتدنية ائتمانياً، حُتتسق إيرادات الفوائد من خنل ت بيق معدل الفائدة الفعال على ال 
، فإن  (POCI)شرتيت وهي متدنية ائتمانياً  اخمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة(. أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو    القيمة الدفرتية انقصاً 

 املايل. التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استنمها من األصل  حتديد ف   (ECLs( يعكس اخلسائر االئتمانية املتوقعة ) EIRمعدل الفائدة الفعال ) 
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 صاف إيرادات الرسوم والعموالت  )ق( 

تضمن الرسوم  تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال )انظر أعنل(. كما ت 
بيان  املدرجة ف هذا   للمصرف، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات    الدخلاجلزء من 

 القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يكدي ذلك إىل ترتيق حمدد لإلقراض ورسوم التمويل املشرتني للقروض.  

 . يتعلق ابخلدمات عند استنم اخلدماتحُتتسق أعباء الرسوم والعموالت فيما 

 ابلقيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر  رابا على حمفظة األوراق املالية أصاف  )ر( 

واخلسائر الناجتة عن التغريات ف القيمة العادلة للموجودات    رابايشمل صاف الدخل من األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خنل الربح أو اخلسارة مجيع األ
 ة. املالية وامل لوابت املالية ابلقيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر يفا ف ذلك إيرادات وأعباء الفوائد وأرابا األسهم ذات الصل

 توزيعات األرابا  )ش( 

 . املدفوعاتتتحقق إيرادات توزيعات األرابا عند إثبات حق استنم 

 الضرائق  )ت( 
 الضرائق مبالغ الضرائق املستحقة والضرائق املكجلة.  مصاريف مت ل 

  اخلاضعة % من صاف األرابا    25، والذي حدد الضريبة يفعدل  2001نيسان    16 ريخ    28حيتسق املصرف مكونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  
تعديلها ابلقانون   ، وقد مت2013متوز   2من قيمة الضريبة واليت بدأ ت بيقها ابتداًء من  % 5، ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار يفعدل للضريبة 

 . 2018كانون ال اين   1من قيمة الضريبة ابتداًء من  % 10لتصبح يفعدل   2017للعام   46رقم 
لغ غري اجلائز  األرابا اخلاضعة للضريبة عن األرابا الصافية الواردة ف بيان الدخل املوحد بسبق استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا  ختتلف

 الوعاء الضرييب.  تنـزيلها من 
بياانت املالية والقيمة  إن الضرائق املكجلة هي الضرائق املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املكقتة بني قيمة املوجودات أو امل لوابت ف ال

يتوقع ت بيقها عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق  اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسق الضرائق املكجلة وفقاً للنسق الضريبية اليت  
 املوجودات الضريبية املكجلة. 

االعرتاف  . بينما يتم  يتم االعرتاف ابمل لوابت الضريبية املكجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل ف احتساب الربح الضرييب مستقبنً 
 الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًن عند احتساب الربح الضرييب.  ابملوجودات الضريبية املكجلة للفروقات

ويتم ختفيضها ف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات    يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املكجلة ف  ريخ البياانت املالية املوحدة
 الضريبية جزئياً أو كلياً. 

دخل  مكونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة الحيتسق املصرف  
رادات  من إمجايل اإلي  %7.5، والذي حدد الضريبة يفعدل  2019نيسان    29الصادر عن وزارة املالية بتاريخ    1238/3والقرار رقم    2003/ لعام  24رقم /

الوطنية إلعادة اإلعمار يفعدل   املسامهة  إىل  الضريبة ورسم اإلدارة احمللية يفعدل    %10ف اخلارج ابإلضافة  قيمة  ابتداًء من   % 10من  الضريبة  قيمة   من 

 . 2019كانون ال اين   1
ر مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  ، مت اعتبا2022آذار  23الصادر عن مصرف سورية املركزي بتاريخ  16/ 1445بناًء على التعميم رقم ص/

امل املتوقعة  االئتمانية  واعتبار مصروف خمصص اخلسائر  املرحلتني األوىل وال انية كنفقة مرفوضة ضريبياً  املصنفة ضمن  للتعرضات  للتعرضات  املقابل  قابل 
 االئتمانية املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة كنفقة مقبولة ضريبياً. 
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 النقد وما يوازي النقد  )ث( 
 يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقاقات تعاقدية أساسية تقل عن ثنثة أشهر. 

 
 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني ف التقدير  - 4

، يتوجق على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم الدفرتية  3عند ت بيق السياسات احملاسبية للمصرف، املذكورة ف االيضاا 
مل أخرى تعترب  ملوجودات وم لوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوا 

 ذات صلة. إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذل التقديرات.  
الية اليت حيصل فيها تعديل  يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية ف الفرتة امل

 قط على تلك الفرتة، أو ف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يكثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.  التقدير وذلك إذا كان التعديل يكثر ف
 املقررات احملاسبية اهلامة عند ت بيق السياسات احملاسبية  .أ( 4)

 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

دير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة ف خماطر  يت لق من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتق
ديرات املستخدمة  اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إن أهم السياسات والتق

 : من قبل إدارة املصرف مفصلة أدانل 
 تقييم منوذج األعمال 

مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعمال. حيدد    نتائج اختبار   ىل يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية ع
عني. ويتضمن هذا التقييم احلكم  لتحقيق هدف أعمال م   ًً منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معا  املصرف

.  وكيفية إدارهتا   الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة يفا ف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تكثر على أداء املوجودات 
الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم  كلفة امل فأة أو القيمة العادلة من خنل الدخل  تيراقق املصرف املوجودات املالية املقاسة ابل

حول ما إذا كان    صرف صل للما سبق استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هبا. وتعترب املراقبة جزءاً من التقييم املتو 
هناني تغيري ف منوذج األعمال وابلتايل يتم    ألنوإذا كان من غري املناسق ،  مناسباً منوذج األعمال الذي يتم يفوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية 

 لتصنيف تلك املوجودات.  اً مستقبلي  اً إدخال تغيري 
 زايدة هامة ف خماطر االئتمان 

اخلسارة االئتمانية على  األوىل، أو  شهراً ملوجودات املرحلة    (12)يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  
للموجودات من املرحلة   العمر الزمم  ال انية ف حال زايدة خمال ال ة أو املرحلة    ال انيةمدى  ينتقل األصل إىل املرحلة  اطر االئتمان بشكل كبري منذ  . 

ما الذي يشكل زايدة كبرية ف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان    (9)لتقارير املالية رقم  ل. ال حيدد املعيار الدويل  ويل االعرتاف األ
ف التقديرات املستخدمة    لنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة ف االعتبار املعلومات الكمية وا  صرف أيخذ امل،  ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري

 (. 3و  2و 1) واليت تكدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل ال نث  من قبل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغري املهم ف خماطر اإلئتمان 
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 إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة 

داة، درجة  عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة )م ل نوع األ 
  املصرف اخل(. يراقق  خماطر االئتمان، نوع الضماانت،  ريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغراف للمقرتض،  

ص  مدى منءمة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر م لوب لضمان أنه ف حالة تغيري خصائ
ىل حمفظة حالية  خماطر االئتمان، تكون هناني إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسق. وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إ

 تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات. 
 إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

برية( وابلتايل  عند حدوث زايدة كبرية ف خماطر االئتمان )أو عندما تنعكس تلك الزايدة الك يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيوعاً 
ضمن احملافظ اليت يستمر    إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث أيضاً  شهراً  ( 12)تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت ترتاوا مدهتا بني 

الختنف    اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظراً   أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات   شهراً   ( 12)قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  
 . خماطر االئتمان من احملافظ

 املصادر الرئيسية للتقديرات غري املككدة  .ب( 4)
ف هبا ف  واليت هلا التأثري األك ر أمهية على املبالغ املعرت  مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة ف عملية ت بيق السياسات احملاسبية لل

 : البياانت املالية
 مبدأ االستمرارية:

ف املستقبل  قامت إدارة املصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة نن املصرف ميتلك املوارد النزمة ملواصلة األعمال  
جوهرية اليت قد تكثر بشكل جوهري على قدرة املصرف على االستمرار  املنظور. ابإلضافة إىل ذلك، إن إدارة املصرف ليست على علم ني شكوني  

 كمنشأة مستمرة. وابلتايل إن البياانت املالية املوحدة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. 
 حتديد القيم العادلة:

)ز(. وابلنسبة    3يم كما هو مذكور ف االيضاا  إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يت لق استعمال تقنيات تقي 
من األحكام  لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتت لق درجات متفاوتة  

 تكثر على األداة املعنية. تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر أخرى  
كون فيها حركة  تستخدم املع يات غري املنظورة ف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املع يات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تن بق ف احلاالت اليت ت

فسها، أي أن مت ل السعر املقبول للتفرغ عنها من مالك  السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيق أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة ن
وفرة ف ظل الظروف  األدوات املالية أو صاحق االلتزام مل لوابت أدوات مالية. يتم الوصول إىل املع يات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املعلومات املت 

إلضافة إىل ت بيق معدالت حسم معينة عمًن ابالجراءات الداخلية للمصرف وذلك  احملي ة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة اب
كلفة  تس الضمن منوذج التقييم املستخدم ف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خنل األرابا أو اخلسائر وعلى أسا 

 امل فأة. 
 املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو النظرة    ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات

معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف احملركات    صرفيستخدم امل،  عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
 كثر هذل احملركات على بعضها البعض. االقتصادية وكيف ت
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 احتمال التع ر نسبة 
  مدى   على  السداد   عن  التع ر  الحتمالية  تقديراً احتمال التع ر    نسبة ف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب    رئيسياً   احتمال التع ر مدخنً   نسبة  تشكل

 فرتل زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظروف املستقبلية. 
 ف حال التع ر اخلسارة 

. وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك اليت  ف السدادالتع ر    عنهي تقدير للخسارة الناجتة  ف حال التع ر  تعترب اخلسارة  
 يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ ف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والتعدينت االئتمانية املتكاملة. 

 األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات ال ابتة:
( أعنل إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية ف هناية كل فرتة مالية. خنل الفرتة مل تظهر أية مكشرات تدعو إىل  3م ) ف اإليضاا رق  موضحكما هو  

 تغيري األعمار املقدرة للموجودات ال ابتة. 
 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املكوانت النزمة:

غري املالية وذلك من خنل إجراء مراجعة  بية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العر   الظروف ف ظل  
 . ابعتقاد اإلدارة، ال توجد مكشرات لتكوين مكوانت تدين إضافية. الدفرتية هلذل األصول لتحديد فيما إذا كان هناني أي مكشر على تدين قيمتها للقيم

 
   املركزي   سورية   مصرف   لدى   أرصدة و   نقد  - 5

 يتكون هذا البند مما يلي: 

  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020  
  ل.س.      ل.س.      

   4.663.570.112    4,855,082,479  نقد ف اخلزينة 
 : مصرف سورية املركزي أرصدة لدى 

   97.379.146.100    144,971,509,837  حساابت جارية وحتت ال لق  
   12.080.215.539    17,654,864,055  احتياطي نقدي الزامي *  

 (  70.972.904) (   162,564,940) توقعة املئتمانية االسائر اخلخمصص 

   114.051.958.847    167,318,891,431  اجملموع

، على البنك االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية املركزي على شكل  اليت ختضع هلا املصارف العاملة ف سوريةنظمة  األقوانني و لل  وفقاً   *
لرية    17.654.864.055مبلغ    2021كانون األول    31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية املركزي كما ف  

مقابل  ) 2020كانون ال اين   21/م.ن(  ريخ 7النقد والتسليف رقم ) استناداً إىل قرار جملسمن متوسط ودائع العمنء  %5 سورية واليت مت ل نسبة
  بتاريخ   5938ىل القرار الصادر عن رائسة جملس الوزراء رقم  إابالستناد  (  2020كانون األول    31  سورية كما ف لرية    12.080.215.539مبلغ  

 التشغيلية.  املصرف ة إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خنل أنش   .2011 أاير للعام  2
  



 

- 37  - 

 خنل السنة   مصرف سورية املركزي فيما يلي احلركة على األرصدة لدى 

  1202كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  109.459.361.639    -     -    109.459.361.639  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 (  28,191,111,511)   -     -   (  28,191,111,511) املسددة خنل السنة  األرصدة
   16,192,520,697    -     -     16,192,520,697  خنل السنة التغري 
  65,165,603,067    -     -     65,165,603,067  صرفالأسعار  فروقات 

  162,626,373,892    -     -    162,626,373,892  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
  ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  51.553.001.112    -     -     51.553.001.112  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   16.474.436    -     -     16.474.436  األرصدة اجلديدة خنل السنة 
 (  5.068.665.914)   -     -   (  5.068.665.914) األرصدة املسددة خنل السنة 

   26.093.924.010    -     -     26.093.924.010  التغري خنل السنة 
  36.864.627.995    -     -     36.864.627.995  فروقات أسعار الصرف

  109.459.361.639    -     -    109.459.361.639  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2020كانون األول   31والسنة املنتهية ف   2021كانون األول   31 ال يوجد حتوينت بني املراحل ال نث خنل السنة املنتهية ف 
 خنل السنة   مصرف سورية املركزي فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة األرصدة لدى  

  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  70.972.904    -     -     70.972.904  سنة البداية ف  كما  الرصيد
 ( 70,029,641)   -     -   ( 70,029,641) املسددة خنل السنة األرصدة 

  91,634,774    -     -     91,634,774  التغري خنل السنة 
  69,986,903    -     -     69,986,903  صرفالفروقات أسعار 

  162,564,940    -     -     162,564,940  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  63.516.287    -     -     63.516.287  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   4.225.501    -     -     4.225.501  األرصدة اجلديدة خنل السنة 
 ( 164.515.775)   -     -   ( 164.515.775) األرصدة املسددة خنل السنة 

 47.247.811    -     -     47.247.811  التغري خنل السنة 
  120.499.080    -     -     120.499.080  فروقات أسعار الصرف

  70.972.904    -     -     70.972.904  الرصيد كما ف هناية السنة 
 
  صارفامل لدى أرصدة -6

 يتكون هذا البند مما يلي: 

  2120كانون األول    31كما ف     

  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  66,037,100,368  14,554,370,185  51,482,730,183 حساابت جارية وحتت ال لق 
  245,906,903,225  195,514,166,664  50,392,736,561 ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خنل فرتة ثنثة أشهر أو أقل( 

 ( 133.016.322) (  59.363.672) ( 73.652.650) توقعة املئتمانية االسائر اخل خمصص 

  101.801.814.094  210.009.173.177  311.810.987.271  
 

  2020كانون األول    31كما ف     

  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  37.529.926.707  12.016.331.765  25.513.594.942 حساابت جارية وحتت ال لق 
  131.084.413.564  114.426.345.668  16.658.067.896 ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خنل فرتة ثنثة أشهر أو أقل( 

 ( 71.154.881) (  33.322.162) ( 37.832.719) توقعة املئتمانية االسائر اخل خمصص 
  42.133.830.119  126.409.355.271  168.543.185.390  
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 فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خنل السنة: 
  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  168.614.340.271    -     21.053.009.918    147.561.330.353   سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -   ( 4,758,313,673)   4,758,313,673  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     6,226,377  ( 6,226,377) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  -     2.015.013  ( 2.015.013)   -   ل ة املرحلة ال اما مت حتويله إىل  
  106,545,110,429    -     -    106,545,110,429  اجلديدة خنل السنة  األرصدة 
 ( 141,001,690,775)   -   ( 27,043,624,389) ( 113.958.066.386) املسددة خنل السنة األرصدة 
  39.898.185.142  ( 182.114) ( 1.490.451)   39.899.857.707  خنل السنة التغري 
  137.888.058.526    1.794.218    12.432.416.662   125.453.847.646  أسعار الصرف  فروقات

  311,944,003,593    3.627.117    1.686.209.431    310,254,167,045  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31املنتهية ف للسنة      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  44.838.943.315    -     14.272.898.824    30.566.044.491  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  104.745.204.000    -     19.699.712.071    85.045.491.929  األرصدة اجلديدة خنل السنة 
 ( 63.372.390.163)   -   ( 32.190.031.168) ( 31.182.358.995) األرصدة املسددة خنل السنة

  1.603.204.740    -   ( 3.544.292.692)   5.147.497.432  التغري خنل السنة 
  80.799.378.379    -     22.814.722.883    57.984.655.496  فروقات أسعار الصرف 

  168.614.340.271    -     21.053.009.918    147.561.330.353  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

 األرصدة لدى املصارف خنل السنة: -فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
  1202كانون األول    31املنتهية ف نة  للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  71.154.881    -     9.584.238    61.570.643  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -   ( 1,071,543)   1,071,543  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -      1.401  (  1.401) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  -      12.168  (  12.168)   -   ال ة ما مت حتويله إىل املرحلة ال 
  41.776.130    -     -     41.776.130  األرصدة اجلديدة خنل السنة 

 ( 56.935.283)   -   ( 6.090.321) ( 50.844.962) املسددة خنل السنة رصدة األ
  9.371.060    1.761.914  ( 159.831)   7.768.977  خنل السنة التغري 

  67.649.534     39.476    578.238.7    60.031.820  فروقات أسعار الصرف 

   133.016.322    1.813.558    9.830.014    121.372.750  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  94.529.752    -     13.122.882    81.406.870  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  39.844.674    -     4.551.726    35.292.948  اجلديدة خنل السنة   األرصدة

 (  366.382.023)   -   (  8.804.093) (  357.577.930) املسددة خنل السنة  رصدة األ
  17.842.808    -     713.723    17.129.085  التغري خنل السنة 

  285.319.670    -     -     285.319.670  فروقات أسعار الصرف

  71.154.881    -     9.584.238    61.570.643  الرصيد كما ف هناية السنة 

  25.513.594.942)مقابل    2021كانون األول    31لرية سورية كما ف    51.482.730.183بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ  
 (. 2020كانون األول   31سورية كما ف  لرية

 . 2020كانون األول   31وكما ف  2021 كانون األول   31ال يوجد أرصدة مقيدة السحق لقاء اعتمادات مستندية كما ف 

 . 2021كانون األول   31ال يوجد حتوينت بني املراحل ال نث خنل السنة املنتهية ف 

 . 2020كانون األول   31ة املنتهية ف والسن 2021 كانون األول  31املنتهية ف   السنةأرصدة معدومة خنل  ال توجد 
 

  صارفامل لدى إيداعات -7
 يتكون هذا البند مما يلي: 

  1220كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  54,907,495,834  40,834,995,834  14,072,500,000 )استحقاقها األصلي أك ر من ثنثة أشهر(ودائع ألجل 
 ( 27,733,606) ( 11,172,154) ( 16,561,452) توقعة  املئتمانية  السائر ااخلخمصص 

  14,055,938,548  40,823,823,680  54,879,762,228  
 

  2020كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  5.298.260.000  -   5.298.260.000 ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أك ر من ثنثة أشهر(
 ( 2.576.067)   -   ( 2.576.067) توقعة  املئتمانية  السائر ااخلخمصص 

  5.295.683.933   -  5.295.683.933  
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 فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خنل السنة: 

  2021كانون األول    31ة املنتهية ف ن للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  5.298.260.000    -     -     5.298.260.000   سنة البداية ف  كما  الرصيد
  49,803,121,354    -     -     49,803,121,354  اجلديدة خنل السنة  اإليداعات
 (  5,298,260,000)   -     -   (  5,298,260,000) املسددة خنل السنة  اإليداعات

  5,104,374,480    -     -     5,104,374,480  فروقات أسعار الصرف

  54,907,495,834    -     -     54,907,495,834  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  24.514.972.691    -     12.622.348.148    11.892.624.543  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  4.298.260.000    -     -     4.298.260.000  اإليداعات اجلديدة خنل السنة 
 (  54.319.926.772)   -   (  29.056.491.035) (  25.263.435.737) اإليداعات املسددة خنل السنة 

 (  1.157.427.317)   -     -   (  1.157.427.317) السنة التغري خنل 
  31.962.381.398    -     16.434.142.887    15.528.238.511  فروقات أسعار الصرف

  5.298.260.000    -     -     5.298.260.000  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2021كانون األول   31 املنتهية ف ال يوجد حتوينت بني املراحل ال نث خنل السنة 

 : اإليداعات لدى املصارف خنل السنة   - فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  2.576.067    -     -     2.576.067  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   27,733,606    -     -     27,733,606  اجلديدة خنل السنة  اإليداعات
 (  2,576,067)   -     -   (  2,576,067) املسددة خنل السنة اإليداعات 

  -     -     -     -   فروقات أسعار الصرف

  27,733,606    -     -     27,733,606  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
  ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  122.595.256    -     31.346.121    91.249.135  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   1.877.520    -     -     1.877.520  اجلديدة خنل السنة  اإليداعات
 (  434.166.027)   -   (  31.346.121) (  402.819.906) املسددة خنل السنة اإليداعات 

  312.269.318    -     -     312.269.318  فروقات أسعار الصرف

  2.576.067    -     -     2.576.067  الرصيد كما ف هناية السنة 

 . 2021كانون األول   31ة املنتهية ف ال يوجد حتوينت بني املراحل ال نث خنل السن
 
  مصارفقروض لل -8

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  1220كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    خارجية مصارف     مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    
  18,840,000,000    18,840,000,000    -    القروض 
 ( 18,840,000,000) ( 18,840,000,000)   -   توقعة  املئتمانية  السائر ااخلخمصص 

   -   -   -  
 

  2020كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    
  11.304.000.000    11.304.000.000    -    القروض 
 ( 11.304.000.000) ( 11.304.000.000)   -   توقعة  املئتمانية  السائر ااخلخمصص 

   -   -   -  

 لمصارف خنل السنة: القروض ل فيما يلي احلركة على  

  1202األول  كانون    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  11.304.000.000    11.304.000.000    -     -   سنة البداية ف  كما  الرصيد
 (  1,884,000,000) (  1,884,000,000)   -     -   األرصدة املسددة خنل السنة 

  9,420,000,000    9,420,000,000    -     -   فروقات أسعار الصرف

  18,840,000,000    18,840,000,000    -     -   لرصيد كما ف هناية السنة ا
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  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      ال انية املرحلة       املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  9.615.656.514    4.968.089.218    4.647.567.296    -   سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     801.304.706  (  801.304.706)   -   ل ة ما مت حتويله إىل املرحلة ال ا

  2.616.000.000    -     2.616.000.000    -   خنل السنة األرصدة املسددة 
 (  7.463.907.110)   704.455.734  (  8.168.362.844)   -   التغري خنل السنة 

 (  10.329.421.382) (  6.197.652.844) (  4.131.768.538)   -   فوائد مش وبة 
  16.865.671.978    11.027.803.186    5.837.868.792    -   فروقات أسعار الصرف

  11.304.000.000    11.304.000.000    -     -   الرصيد كما ف هناية السنة 
 

 : لمصارف خنل السنة للقروض ل  - فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  1202كانون األول    31نة املنتهية ف للس     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  11.304.000.000    11.304.000.000    -     -   سنة البداية ف  كما  الرصيد
 (  1,884,000,000) (  1,884,000,000)   -     -   املسددة خنل السنة  األرصدة

  9,420,000,000    9,420,000,000    -     -   فروقات أسعار الصرف
  18,840,000,000    18,840,000,000    -     -   الرصيد كما ف هناية السنة 

 
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف     
  اجملموع      ال ال ة املرحلة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  3.453.223.480    3.379.000.040    74.223.440    -   سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     1.403.789  (  1.403.789)   -   ل ة ما مت حتويله إىل املرحلة ال ا

 (  72.819.651)   -   (  72.819.651)   -   األرصدة املسددة خنل السنة 
  3.679.019.563    3.770.252.316  (  91.232.753)   -   التغري خنل السنة 

  4.244.576.608    4.153.343.855    91.232.753    -   فروقات أسعار الصرف
  11.304.000.000    11.304.000.000    -     -   الرصيد كما ف هناية السنة 

 : 2020اليت مت ش بها خنل عام فيما يلي حركة الفوائد املعلقة 
   ل.س.      

   3.075.656.514  الرصيد كما ف بداية السنة 
   1.179.956.493  خنل السنة  إضافات

 (  10.329.421.382) ائد مش وبة و ف
   6.073.808.375  فروقات أسعار الصرف

   -   هناية السنة الرصيد كما ف 
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مليون دوالر أمريكي مت صرفه عن طريق املصرف الدويل للتجارة والتمويل ابعتبارل مصرفاً وسي اً وهو مي ل جزء من قرض    15مت ل القروض للمصارف مبلغ  
مبلغ   اإلدارة بتحويل  قامت املقرضة يفوجق اتفاقية التجمع املصرف.  ة. إن املبلغ مغ ى بضماانت من املصارف ممنوا من جتمع مصرف خارجي لشركة حملي 

من خمصص خماطر حمتملة إىل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض للمصارف يفا يعادل قيمة    2019لرية سورية خنل عام    1.308.000.000
التصنيف االئتماين للمصارف و ريخ التعامنت السابقة معها ابالعتبار،    الضماانت املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصرف اخلارجي بعد أخذ

إىل فوائد    2020كانون األول    31ابإلضافة إىل حتويل كامل الفوائد املرصدة على القروض واليت تزيد عن سقف الضمانة منذ بداية عدم التزام الشركة لغاية  
 . حيث مت ش بها ابلكامل  معلقة 

دوالر أمريكي حيث    6.000.000، قام بنك اإلسكان بسداد كامل حصته من قرض التجمع البنكي بقيمة  2020ل من عام  خنل شهر كانون األو 
 مت ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املشكل مقابل هذا الرصيد. 

دوالر أمريكي حيث مت   1.500.000بسداد كامل حصته من قرض التجمع البنكي بقيمة  ين الكوييت  ردبنك األال، قام 2021من عام آذار  خنل شهر 
 ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املشكل مقابل هذا الرصيد. 

 
 املباشرة االئتمانية التسهينت صاف -9

 يتكون هذا البند مما يلي: 

   كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
   ل.س.      ل.س.      

 الشركات الكربى:
   16.525.960.514    21,796,573,634  جارية مدينة  حساابت 
   37.360.031.108    33,237,022,783  وسلف   قروض 
   725.259.751    21,619,348  * سندات حمسومة  
   79.596.656    159,656,280  حساابت دائنة صدفة مدينة  
    55,214,872,045    54.690.848.029   
 (   11.236.357.244) (  15,050,611,082) اخلسائر االئتمانية املتوقعة  خمصص  
 (   13.280.151.483) (  21,972,396,460) فوائد معلقة   
    18,191,864,503    30.174.339.302   

 املكسسات الصغرية واملتوس ة:
   892.609.500    28,248,021,310  وسلف   قروض 
   156.109.438    329,186,881  * سندات حمسومة  
   100.892.750    219,606,975  حساابت دائنة صدفة مدينة  
    28,796,815,166    81.149.611.68   
 (   101.947.115) (  396,475,181) اخلسائر االئتمانية املتوقعة  خمصص  
 (   107.214.665) (  251,632,716) معلقة فوائد   
    28,148,707,269    940.449.908  
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   كانون األول   31كما ف       
     2021     2020   
   ل.س.      ل.س.      

 األفراد:
   1.058.170.610    2,508,417,090  وسلف   قروض 
    189.427     276,991  حساابت دائنة صدفة مدينة  
   2.616.788    5,907,244  ب اقات ائتمان  
    2,514,601,325    1.060.976.825   
 (   223.501.809) (  359,874,076) اخلسائر االئتمانية املتوقعة  خمصص  
 (   15.791.201) (  13,962,049) فوائد معلقة  
    2,140,765,200    821.683.815   

 القروض العقارية:
   3.286.941.089    9,376,545,621  وسلف   قروض 
    9,376,545,621    3.286.941.089  

 (   387.593.956) (  1,039,806,525) اخلسائر االئتمانية املتوقعة  خمصص 
    8,336,739,096    2.899.347.133   

   60.188.377.631    95,902,834,157  إمجايل التسهينت االئتمانية 
 (   11.949.400.124) (  16,846,766,864) توقعة  املئتمانية االسائر اخل خمصص  إمجايل
 (   13.403.157.349) (  22,237,991,225) فوائد معلقة  إمجايل

   34.835.820.158    56,818,076,068  صاف التسهينت االئتمانية املباشرة 

)مقابل    2021 كانون األول   31لرية سورية كما ف   627.204صاف السندات احملسومة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدماً البالغة  مي ل  *
 (. 2020كانون األول   31سورية كما ف  لرية  24.628.823
كما ف ئتمانية املباشـرةمن رصـيد التسـهينت اال  %38.22  لرية سـورية أي مانسـبته  36.653.883.858  غري املنتجةئتمانية املباشـرة  بلغت التسـهينت اال

كانون    31من رصــــيد التســــهينت اإلئتمانية املباشــــرة كما ف    %38.87  لرية ســــورية أي مانســــبته  23.394.911.718  مقابل)  2021  كانون األول  31
 (.2020األول 

من رصــــــيد إمجايل    %19.57لرية ســــــورية أي ما نســــــبته    14.415.892.633بعد تنزيل الفوائد املعلقة  نتجة  ئتمانية املباشــــــرة غري املبلغت التســــــهينت اال
 %21.36لرية ســورية أي ما نســبته    9.991.754.369مقابل  )  2021  كانون األول  31ئتمانية املباشــرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما ف  التســهينت اال

 (.2020 كانون األول  31كما ف 
لرية سورية كما ف   1.750.000  مقابل)  2021  كانون األول  31لرية سورية كما ف    1.750.000  غري املنتجةئتمانية غري املباشرة بلغت التسهينت اال

 .(2020 كانون األول  31
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 : خنل السنة باشرة املئتمانية اال تسهينت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  1202األول  كانون    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  60.188.377.631    23.394.911.718    20.720.012.486    16.073.453.427  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     -   ( 8.785.944.060)   8.785.944.060  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     254.255.239  ( 254.255.239) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     336,064,475  ( 336,064,475)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 
  35.890.927.422    -     1.651.339.958    34.239.587.464  السنة التسهينت اجلديدة خنل 

 ( 14.686.581.470) ( 934.986.193) ( 6.059.107.358) ( 7.692.487.919) التسهينت املسددة خنل السنة 
  4.211.353.824    4.426.107.320  ( 226.344.256)   11.590.760  التغري خنل السنة 

 ( 9,740,496,804) ( 9,740,496,804)   -     -   خارج امليزانية حتويل 
  20,039,253,554    19,172,283,342    866,970,212    -   فروقات أسعار الصرف 

  95,902,834,157    36,653,883,858    8.085.117.746    51.163.832.553  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020األول  كانون    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  48.055.998.327    10.666.597.069    13.304.977.232    24.084.424.026  سنة البداية ف  كما  الرصيد
   -     -   ( 1.796.794.233)   1.796.794.233  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -   ( 1.035.614)   2.204.162.737  ( 2.203.127.123) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     391.172.369  ( 318.348.089) ( 72.824.280) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  17.991.631.212    255.317.959    12.168.667.233    5.567.646.020  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 ( 20.094.175.210) ( 1.202.689.648) ( 5.517.994.867) ( 13.373.490.695) التسهينت املسددة خنل السنة 

  2.250.820.546    2.060.189.081    50.425.297    140.206.168  التغري خنل السنة 
 ( 56.069.005) ( 56.069.005)   -     -   التسهينت املعدومة 

  12.040.171.761    11.281.429.507    624.917.176    133.825.078  فروقات أسعار الصرف 

  60.188.377.631    23.394.911.718    20.720.012.486    16.073.453.427  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 االئتمانية املباشرة املتوقعة خنل السنة:  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر
  1202كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  11.949.400.124    9.838.258.171    1.792.855.622    318.286.331  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 759.592.902)   759.592.902  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     1.712.392  ( 1.712.392) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  -     45,153,766  ( 45,153,766)   -   املرحلة ال ال ة ما مت حتويله إىل 
  1.226.881.182    -     254.579.535    972.301.647  التسهينت اجلديدة خنل السنة 

 ( 6.248.037.223) ( 4,901,588,553) ( 527.065.559) ( 819.383.111) خنل السنة  التسهينت املسددة
  8.950.259.915    8.506.699.223    426.693.487    16.867.205  التغري خنل السنة 
 ( 3,558,094,999) ( 3,558,094,999)   -     -     حتويل خارج امليزانية

  4,526,357,865    4,474,018,735    52.339.079     51  **  فروقات أسعار الصرف

  16,846,766,864    14,404,446,343    81.196.367.88    31.245.952.63  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  6.178.223.894    4.950.962.870    871.913.810    355.347.214  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   ( 160.097.299)   160.097.299  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -   ( 1.035.614)   23.781.725  ( 22.746.111) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     64.078.085  ( 63.990.358) (  87.727) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  1.049.021.953    -     910.677.595    138.344.358  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 ( 6.500.391.258) ( 5.744.136.614) ( 442.134.924) ( 314.119.720) التسهينت املسددة خنل السنة 

  5.998.722.466    5.394.844.999    603.049.536    827.931  التغري خنل السنة 
 ( 56.069.005) ( 56.069.005)   -     -   التسهينت املعدومة* 
  5.279.892.074    5.229.613.448    49.655.537     623.089  **  فروقات أسعار الصرف

  9.400.12411.94    9.838.258.169    1.792.855.622    318.286.333  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

ة املنتهية ف  لرية سورية للسن  56.069.005)مقابل  2021كانون األول    31ة املنتهية ف  تم استخدام خمصصات مقابل ش ق تسهينت للسن مل ي *
 ( وذلك نتيجة القيام يفجموعة من التسوايت مع بعض العمنء. 2020كانون األول   31

تكوين خمصصات ابلعملة األجنبية مقابل التسهينت املمنوحة ابلعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق عن  تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة   ** 
 تغري سعر صرف العمنت األجنبية على هذل املخصصات. 
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  تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي: 
     1202     2020   
   ل.س.      ل.س.      

   5.709.769.925    13.403.157.349  السنة  أول  ف  الرصيد
   2.473.438.398    4,387,428,832  إضافات خنل السنة 

 (   622.162.944) (  258,343,158) الفوائد احملولة لإليرادات 
 (   139.425.902) (  61,785,251) فوائد مش وبة 

  -   (  6,428,228,280) الفوائد املعلقة احملولة إىل خارج امليزانية 
   5.981.537.872    11,195,761,733  فروقات أسعار الصرف

   13.403.157.349    22,237,991,225  السنة  هناية  ف  الرصيد

استمرار احتساب الفوائد عليها.  ، قام املصرف بنقل جمموعة من األصول املالية املنخفضة القيمة إىل خارج بيان الوضع املايل املوحد مع  2021خنل عام  
أن املصرف قد استنفذ كافة الوسائ ال ال ة مدة تزيد عن ثنث سنوات. علماً  ل  مت ل هذل األصول قروض لشركات مضى على تصنيفها ضمن املرحلة 

حيتفظ املصرف بكافة املستندات والواثئق والسجنت والقيود احملاسبية اليت حتمي حقوقه    .لتحصيل قيمة هذل األصول يفا فيها ال رق القضائية والقانونية
 حسق القوانني املرعية اإلجراء كما أنه مسكول عن متابعة هذل األصول ومنحقة مدينيها ما أمكن.  

 فيما يلي تفصيل األصول املذكورة وخمصصاهتا: 
 للسنة املنتهية ف      
   2021كانون األول    31     
  ل.س.      

  9.740.496.804  أرصدة التسهينت االئتمانية املباشرة
   245.826.475  فوائد برسم القبض )موجودات أخرى( 

 (  6.428.228.280) الفوائد املعقلة 
 (  3.558.094.999) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

     -  
 

  األرابا أو اخلسائرابلقيمة العادلة من خنل  مالية موجودات -10

 يتكون هذا البند مما يلي: 
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   -     10.393.367  الرصيد ف بداية السنة 
   9.998.974    23.139.508  االست مارات اجلديدة خنل السنة 
  -   (  32.127.661) االست مارات املستبعدة خنل السنة 

    394.393  (  1.405.214) ابلقيمة العادلة تغري 

    10.393.367    -   الرصيد ف هناية السنة 
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 الشركة التابعة ف مصارف حملية مدرجة ف سوق دمشق لألوراق املالية موزعة على النحو اآلت:  مت ل هذل املوجودات املالية قيمة اس مارات
   كانون األول   31كما ف       
     2021     2020   
  سهم      سهم      

   2.000    -   بنك سورية الدويل اإلسنمي 
   2.000    -   سورية  –بنك ق ر الوطم  

    6.414    -   سورية -بنك الربكة 
     -    10.414   
 

  موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر -11

 يتضمن هذا البند مما يلي:
   كانون األول   31كما ف       
     2021     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   100.482.000    251,205,000  موجودات مالية ال يتوفر هلا أسعار سوقية 
    251,205,000    100.482.000  

من رأمسال املكسسة حيث مت إعادة تصنيف هذل احلصة من املوجودات    %5.021املصرف ف مكسسة ضمان خماطر القروض بنسبة  مي ل هذا البند است مار  
 . 2021عام األخرى بعد صدور شهادة ملكية األسهم النهائية خنل الربع ال الث من 

 
 ابلتكلفة امل فأة مالية موجودات -21

تستحق بعد سنة وتبلغ القيم اإلمسية    2019شباط    22شهادة( مكتتق هبا لدى مصرف سورية املركزي اعتباراً من  40يتضمن هذا البند شهادات إيداع ) 
 بتاريخ التسوية.  % 4.5يفعدل مليون لرية سورية لكل شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة   100حني استحقاقها  

   كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   4.000.000.000    -   القيمة اإلمسية 
 (   25.150.685)   -   خصم إصدار

   25.150.685    -   إطفاء خصم اإلصدار للسنة 
 (   4.000.000.000)   -   استحقاقات 

     -     -   

، ومل يتم  2020كانون األول    31األوىل كما ف  إن شهادات اإليداع املكتتق هبا لدى مصرف سورية مركزي هي ابللرية السورية ومصنفة ضمن املرحلة  
 تشكيل خمصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلة هلا. 

حيث مت إيداع املبلغ ف احلساب اجلاري للمصرف لدى    2020شباط    23لرية سورية بتاريخ    4.000.0000.000استحقت السندات املذكورة بقيمة  
   مصرف سورية املركزي. 
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 اإلجيار / التزامات عقود    حقوق استخدام األصول املستأجرة  - 31

 يتكون هذا البند مما يلي: 
   حقوق استخدام األصول املستأجرة      
   اجملموع      مباين      
   . س . ل      ل.س.      
 التارخيية كلفة  ت ال 

   499.764.543    499.764.543  2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
   25.408.239    25.408.239    إضافات
 (  136.044.657) (  136.044.657) تسوايت 

   389.128.125    389.128.125  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
   25,000,000    25,000,000    إضافات
 (  65,034,037) (  65,034,037) تسوايت 

   349,094,088    349,094,088  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 املرتاكم ستهنني  اال 

 (  74.979.576) (  74.979.576) 2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
 (  78.463.059) (  78.463.059) إضافات، أعباء السنة 

   24.950.421    24.950.421  تسوايت 

 (  128.492.214) (  128.492.214) 2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
 (  58,098,741) (  58,098,741) إضافات، أعباء السنة 

   13,006,807    13,006,807  تسوايت 

 (  173,584,148) (  173,584,148) 2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 الدفرتية القيمة  

   175,509,940    175,509,940  2021كانون األول   31الرصيد كما ف صاف 

   260.635.911    260.635.911  2020كانون األول   31الرصيد كما ف صاف 
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   التزامات عقود اإلجيار      
   اجملموع      مباين      
   . س . ل      ل.س.      

  258.512.527    258.512.527  2020ال اين كانون   1الرصيد كما ف 
   25.408.239    25.408.239  إضافات 

  10.931.366    10.931.366  سنة الفائدة خنل ال
 (  40.225.000 )  (  40.225.000) املدفوع خنل السنة 

 (  115.280.423 )  (  115.280.423) تسوايت 

  139.346.709    139.346.709  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
   25,000,000    25,000,000  إضافات 

  2,846,994    2,846,994  سنة الفائدة خنل ال
 (  42,019,863 )  (  42,019,863) املدفوع خنل السنة 

 (  54,211,093 )  (  54,211,093) تسوايت 

  70,962,747    70,962,747  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 

 كانت كما يلي: قائمة الدخل  خنل من ر جيال املستأجرة والتزامات عقود اإل إن احلركة على حقوق استخدام األصو 
  كانون األول   31  ف للسنة املنتهية       
     1202     2020  
   ل.س.      ل.س.      

   5.727.787    122,657,878  مصاريف عقود إجيار قصرية املدة  
   78.463.059   58,098,741  نني حقوق استخدام األصول املستأجرةهتسا

   10.931.366    2,846,994  ( 34)إيضاا  ار جيفوائد على التزامات عقود اإل
 (  4.186.187) (  2.183.863) تعدينت 

    181,419,750    90.936.025  
 

 ر كما يلي: جياالتزامات عقود اإليبني اجلدول التايل حتليل استحقاق 
   غري املخصومة      خمصومة     
    1202     2020     1202     2020  
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  3.600.000    7,200,000    3.600.000    7,200,000  خنل أقل من سنة  
  110.491.393    57,517,123    94.423.524    51,139,510  سنة إىل مخس سنوات من 

  44.028.379    13,433,379    41.323.185    12,623,237  أك ر من مخس سنوات 

   70,962,747    139.346.709    78,150,502    158.119.772  
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 مادية   اثبتة   موجودات  - 41

 يتكون هذا البند مما يلي: 
    1220  
  اجملموع      موجودات قيد اإلنشاء      املأجور   على   حتسينات      وأاثث  وأجهزة   معدات      نقل   وسائط      مباين أراضي و     
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

 التارخيية   التكلفة 
   4.037.561.295    41.002.807    474.239.177    1.506.014.044    24.539.950    1.991.765.317  1202كانون ال اين   1 ف  كما   الرصيد 

  770,706,791    349.909.694    27,628,100    393.168.997    -     -   إضافات
 (  10.757.173)   -   ( 1.598.750) (  9.158.423 )   -     -   استبعادات 

  4.797.510.913    390.912.501    500.268.527    1.890.024.618    24.539.950    1.991.765.317  1202األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
 املرتاكم   االستهنني 

 (  1.399.445.891)   -   ( 250.588.459) (  714.247.445 ) ( 24.539.950) ( 410.070.037 ) 2021 ال اين  كانون  1 ف  كما   الرصيد 
 (  238,954,262)   -   ( 50,323,998) (  151.667.541)   -   ( 36,962,723) السنة أعباء  إضافات،
   10.748.670    -     1.590.241    9.158.429    -     -   استبعادات 

 (  627.651.4831.)   -   ( 9.322.21692) (  856.756.557) ( 24.539.950) ( 447.032.760 ) 1202األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
 الدفرتية   القيمة   صاف 

  3,169,859,430    390.912.501    200.946.311    1.033.268.061    -     1.544.732.557  1202األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
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    2020  
  اجملموع      موجودات قيد اإلنشاء      املأجور   على   حتسينات      وأاثث  وأجهزة   معدات      نقل   وسائط      مباين أراضي و     
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

 التارخيية   التكلفة 
  3.939.605.534    41.002.807    473.678.618    1.408.618.842    24.539.950    1.991.765.317  2020ال اين كانون    1 ف  كما   الرصيد 

  113.856.882    -     1.896.428    111.960.454    -     -   إضافات
 (  15.901.121)   -   ( 1.335.869) (  14.565.252 )   -     -   استبعادات 

  4.037.561.295    41.002.807    474.239.177    1.506.014.044    24.539.950    1.991.765.317  2020األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
 املرتاكم   االستهنني 

 (  1.191.723.152 )   -   ( 199.667.933) (  595.242.391 ) ( 23.706.610) ( 373.106.218 ) 2020 ال اين  كانون  1 ف  كما   الرصيد 
 (  223.180.422)   -   ( 52.256.391) (  133.126.872 ) (  833.340) ( 36.963.819 ) السنة أعباء  إضافات،
   15.457.683    -     1.335.865    14.121.818    -     -   استبعادات 

 (  1.399.445.891)   -   ( 250.588.459) (  714.247.445 ) ( 24.539.950) ( 410.070.037 ) 2020األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
 الدفرتية   القيمة   صاف 

  2.638.115.404    41.002.807    223.650.718    791.766.599    -     1.581.695.280  2020األول   كانون  31 ف  كما   الرصيد 
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  حلق  جنار،  الشيخ  حلق  ديرالزور،  لدى املصرف وهي دوما،  عو فر   مثانيةف    للظروف االست نائية اليت تشهدها بعض املناطق، مت إيقاف العمل مكقتاً نتيجة  
حلني زوال الظروف  وفرع الزبداين، وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي على إيقافها مكقتا  درعا، احلسكة،    الريموني، خميم    مول،   الشهبا

 . االست نائية لتعود بعدها إىل اخلدمة 

الفروع املذكورة مل يلحق هبا أضرار تذكر وقد مت إفراغها مسبقاً من كافة احملتوايت اهلامة سواء كانت  معظم  وحبسق آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبني نن  
فقد مت احتجاز  أن احتمالية حدوث الضرر ف الفرع قد تكون أصبحت قائمة،  أما الفروع اليت تبني فيهاعلى شكل نقد أو مستندات ذات قيمة عالية،  

ظهرت ضمن خمصص    2021  كانون األول   31لرية سورية كما ف    11.128.214تتعرض هلا املوجودات ال ابتة يفبلغ    مكوانت مقابل املخاطر اليت قد
مقابل املخاطر اليت قد تتعرض    ، كما قام املصرف ابحتجاز مكوانت( 2020كانون األول   31سورية كما ف    لرية 7.685.347مقابل )  املخاطر احملتملة

 .  ( 2020لعام    لرية سورية 6.787.839 )مقابل  2021لرية سورية لعام   9.317.387 هلا الفروع العاملة ف املناطق غري املستقرة يفبلغ

ية النقد واملوجودات األخرى من  مكاتق وفروع املصرف مكمن عليها ابلكامل ببوالص أتمني تشتمل على تغ املوجودات ال ابتة ف ومن اجلدير ابلذكر أن 
 . أنواع املخاطر كاحلريق أو السرقة  بعض 

)مقابل    2021كانون األول   31سورية كما ف  لرية  689.234.128اليت مت استهنني قيمتها الدفرتية ابلكامل  مصرف بلغت تكلفة املوجودات ال ابتة لل
 . (2020كانون األول   31سورية كما ف  لرية  614.348.672

 ببني اجلدول التايل قيمة املوجودات ال ابتة الصافية بعد خصم االستهنني املرتاكم لدى الفروع املغلقة: 
 

   1202   2020  
  ل.س.    ل.س.    

 الفرع: 
  50.058.881    50.806.305  الزبداين  – ريف دمشق   

  19.298.018    20.772.543  احلسكة 

  7.445.399    7.227.319  دوما  – ريف دمشق   

   237.855    2.223.983  درعا  
  -     -   الشهبا مول   -حلق  

   17.619     11.814  مستودع دوما  

   81.041.965    77.057.772  
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   ملموسة   غري   موجودات  - 51

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  اجملموع      حاسوب   برامج      غ الفرو     
 . س . ل      . س . ل      . س . ل     

 كلفة التارخيية ت ال 

  146.711.704    85.974.624    60.737.080 2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
  13.150.001    13.150.001    -    إضافات 

  159.861.705    99.124.625    60.737.080  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
  167,280,000    167,280,000    -    إضافات 

  327,141,705    266,404,625    60.737.080  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 املرتاكم   طفاء اإل 

  119.702.724    58.965.644    60.737.080  2020كانون ال اين   1الرصيد كما ف 
  14.768.278    14.768.278    -   إضافات، أعباء السنة 

  134.471.002    73.733.922    60.737.080  2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
  41,476,599    41,476,599    -   إضافات، أعباء السنة 

  175,947,601    115,210,521    60.737.080  2021كانون األول   31الرصيد كما ف 
 الدفرتية صاف القيمة  

  151,194,104    151,194,104    -   2021كانون األول   31الرصيد كما ف 

  25.390.703    25.390.703    -   2020كانون األول   31الرصيد كما ف 
 

الرائجة ف   ســـعارحســـق األ  بيع الفروغإعادة  بعض الفروع املســـتأجرة، وميكن للمصـــرف  أو    مي ل الفروغ املبلغ املدفوع للمكجر من قبل املصـــرف عن مجيع
 هناية عقد اإلجيار.

 2021كانون األول    31لرية ســـــورية كما ف    128.269.287بلغت تكلفة املوجودات غري امللموســـــة للمصـــــرف اليت مت إطفاء قيمتها الدفرتية ابلكامل  
 (.2020كانون األول   31ف  سورية كما لرية 110.601.665)مقابل 
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 موجودات أخرى -61

 يتضمن هذا البند مايلي: 

  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

 فوائد وإيرادات برسم القبض: 
   217.885.571    422,389,473  مالية مصارف ومكسسات   
   226.028.228    384,513,006  قروض وتسليفات  
    806,902,479    443.913.799   

   15.680.294    16,803,971  يل ب اقات الصراف اآل حساب
   575.112.190    903,350,960  دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات ال ابتة 

   166.721.703    513,943,941  مصاريف مدفوعة مقدماً 
   47.174.995    32,151,857  مصاريف قضائية 

   25.815.316    126,229,016  عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة 
   56.586.350    78,364,891  حساابت مكقتة مدينة 

   34.944.422    92,112,826  خمزون م بوعات وقرطاسية 
   4.736.000    4,236,000  أتمينات مسرتدة 
    329.060     214,214  شيكات تقاص 

  -     2,871,916,711  * حساابت مدينة مقابل ضريبة الرواتق واألجور
   18.421.368    2,889,026  حساابت مدينة أخرى

    5,449,115,892    1.389.435.497   

تكليف مكقت بضريبة الرواتق واألجور عن املوظفني األجانق واملوظفني السوريني للفرتة املمتدة    تبلغ املصرف إخبارات   2021نيسان    21بتاريخ   *
لعام   ال اين  النصف  عام    2013من  هناية  يعادل   2020وح   مبلغ    3,852,454,169  يفا  بتسجيل  اإلدارة  قامت  حيث  سورية،  لرية 

لرية سورية ف املوجودات    2,871,916,711( ومبلغ  34ية )إيضاا رقم  لرية سورية كمصروف ضمن الرسوم واألعباء احلكوم  980,537,458
على استشارات ضريبية وقانونية قامت إدارة املصرف بتقدد االعرتاضات    األخرى على اعتبار أن إدارة املصرف قد حتفظت على آلية االحتساب. وبناءً 

وتشكيل خمصصات مناسبة حيث تعتقد اإلدارة أن االعرتاض على التكليفات املذكورة   النزمة أصواًل عل هذل التكليفات إىل الدوائر املالية املختصة، 
ة وبشكل  ميكن أن يكدي إىل ختفيض املبالغ املفروضة. ستقوم اإلدارة يفتابعة االعرتاض واالستمرار بتسجيل املخصصات املنئمة ف الفرتات النحق 

 . دوري 
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 املركزي   سورية   مصرف   لدى   جممدة   وديعة  - 71

  % 10يتوجق على مصارف الق اع اخلاص أن حتتجز    2001/ لعام  28للقانون رقم /  / للفقرة /ب/ من التعليمات التنفيذية12بناًء على أحكام املادة /
 من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتدادل عند تصفية املصرف. 

 يتضمن هذا البند مايلي: 

   كانون األول   31كما ف       
     0212     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   265.033.650    425,484,420  أرصدة ابللرية السورية 
   6.716.170.002    13,586,889,247  أرصدة ابلدوالر األمريكي 

    14,012,373,667    6.981.203.652   
 
   صارف امل   ودائع  - 81

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  1202كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  74,179,065,577  611,541,194  73,567,524,383 حساابت جارية وحتت ال لق 
  27,768,113,549  -   27,768,113,549 )استحقاقها األصلي أقل من ثنثة أشهر(   ودائع ألجل

  101,335,637,932  611,541,194  101,947,179,126  
 
 

  2020كانون األول    31كما ف     
  اجملموع    مصارف خارجية    مصارف حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  20.398.778.206  311.716.054  20.087.062.152 حساابت جارية وحتت ال لق 
  17.049.503.184  -   17.049.503.184 )استحقاقها األصلي أقل من ثنثة أشهر(   ودائع ألجل

  37.136.565.336  311.716.054  37.448.281.390  
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 الزابئن   ودائع  - 91

 : مما يلي يتكون هذا البند 

  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

 الشركات الكربى 
   36.556.249.223    68,660,355,480  حساابت جارية وحتت ال لق  
  -      3.341  ودائع توفري   
   2.287.455.170    3,861,479,773  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
    72,521,838,594    38.843.704.393   

 الشركات الصغرية و املتوس ة 
   2.267.842.487    8,328,226,543  حساابت جارية وحتت ال لق  
   5.744.242    7,252,379  ودائع توفري  
   186.000.622    155,612,372  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
    8,491,091,294    2.459.587.351   

 األفراد )التجزئة( 
   98.444.478.121    217,551,482,886  حساابت جارية وحتت ال لق  
   20.758.751.687    22,556,344,060  توفري ودائع   
   46.342.994.420    31,810,101,288  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
    271,917,928,234    165.546.224.228   
    352,930,858,122    206.849.515.972   

  137.268.569.831    294,540,064,909  ال لق  وحتت  جارية  حساابت  
  20.764.495.929    22,563,599,780  التوفري  ودائع  
  48.816.450.212    35,827,193,433  إلشعار  وخاضعة  ألجل ودائع  
   206.849.515.972    352,930,858,122  اجملموع   

داخل سورية   العام  والق اع  واملشرتني  التعاوين  الق اع  ودائع  نسبته    3.010.958.285بلغت  ما  أي  الودائع كما ف   % 0.85لرية سورية  إمجايل   من 
 . (2020كانون األول   31من إمجايل الودائع كما ف   %1.05لرية سورية أي ما نسبته   2.176.565.173مقابل  )  2021 كانون األول   31

مقابل  )  2021  كانون األول  31إمجايل الودائع كما ف    % 85.48لرية سورية أي ما نسبته    301.439.903.187بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد  
 . ( 2020ول  كانون األ  31من إمجايل الودائع كما ف  % 68.52لرية سورية أي ما نسبته   141.733.436.368

لرية سورية كما ف   450.743.127مقابل  ) 2021  كانون األول   31لرية سورية كما ف    1.595.639.273  بلغت الودائع احملجوزة )املقيدة السحق( 
 . (2020 كانون األول   31

كانون    31لرية سورية كما ف    44.124.309.350مقابل  )  2021  كانون األول  31لرية سورية كما ف    80.332.408.576  بلغت الودائع اجلامدة
(. 2020األول 
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 نقدية   أتمينات  - 20

 يتكون هذا البند مما يلي: 

   كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   9.174.264.199    9,994,819,351  أتمينات مقابل تسهينت مباشرة 
   4.322.014.041    8,077,687,085  تسهينت غري مباشرةأتمينات مقابل 

   19.686.000    40,606,000  أتمينات الصناديق احلديدية 

   130.947.739    56,034,745  * أخرىأتمينات 

    18,169,147,181    13.646.911.979   

   مكونة اسـترياد يتم احتجازها يفا مكسـسـات مالية غري مصـرفية    -جارية وجاري حواالتحسـاابت  مت ل التأمينات النقدية األخرى إضـافة إىل أتمينات
من القيمة    %25من القيمة املقابلة ملشروع اإلجازة بدون فوائد وذلك ح   ريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم استخدامها، ومكونة يفا يعادل    %15يعادل  

القتصــــاد والتجارة  املقابلة ملشــــروع اإلجازة ابللرية الســــورية على أن يتم حترير املبلغ احملتجز بعد مرور شــــهر من  ريخ طلق اإلجازة وفقاً لقرار وزارة ا
 .2019تشرين ال اين  21/ الصادر بتاريخ 944اخلارجية رقم /

 
 خمصصات متنوعة  - 12

   يتضمن هذا البند ما يلي: 

  كانون األول   31كما ف       
     1220     2020   
  ل.س.      ل.س.      

 مباشرة   غريتسهينت - خسائر ائتمانية متوقعة خمصص 
   6.842.639    5,727,987  )مرحلة أوىل واثنية(  خمصص الديون املنتجة  
    875.000     175,000  ( اثل ة )مرحلة   خمصص الديون غري املنتجة 

   339.901.537    1.051.945.445  مصارف  –  أرصدة خارج امليزانية  -خسائر ائتمانية متوقعة خمصص 
   1.757.772.341    5,747,940,106  خمصص خماطر حمتملة 

   44.513.666    52,941,517  خمصص غرامات الدوائر املالية 
   58.463.232    63,282,911  مكونة تقلبات أسعار الصرف  

   13.692.485    13,692,485  دعاوى قضائية خمصص 

    6.935.705.451    2.222.060.900   
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 : يلي  كما  هي املتنوعة املخصصات على احلركة 
    أتثري فروقات    املستخدم    ما مت    خنل   املكون    رصيد    
  رصيد هناية السنة    حتوينت    الصرف   أسعار    السنة خنل     ردل لإليرادات    السنة    بداية السنة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 1202األول    كانون   31
 غري   تسهينت  خسائر ائتمانية متوقعةخمصص  
  5,727,987  -    1,404,793  -   (  142,731,674)  140,212,229  6.842.639 )مرحلة أوىل واثنية(    مباشرة منتجة 
 تسهينت   خسائر ائتمانية متوقعةخمصص  
  175,000  -    -    -   (   700,000)  -     875,000 )مرحلة اثل ة(   غري مباشرة غري منتجة   
   خسائر ائتمانية متوقعةخمصص  
  1.051.945.445  -    294,237,225  -   (  24,000,420)  441.807.103  339,901,537 رف امص  -   انية(ز )أرصدة خارج املي 

  5,747,940,106 (  8,427,851)  1,004,656,029 (  20,752,085) (  86,484,412)  3,101,176,084  1,757,772,341 * خمصص خماطر حمتملة
  52,941,517  8,427,851  -    -    -    -    44,513,666 املالية   مات الدوائراخمصص غر 

  63,282,911  -    -    -   (  124,126,433)  128,946,112  58,463,232 الصرف   أسعارمكونة تقلبات  

  13,692,485  -    -    -    -    -    13,692,485 خمصص دعاوى قضائية 

  2,222,060,900  3.812.141.528  (378,042,939  ) (20,752,085  ) 1,300,298,047    -  6.935.705.451  
 

    أتثري فروقات    املستخدم    ما مت    خنل   املكون    رصيد    
  رصيد هناية السنة    حتوينت    أسعار الصرف    خنل السنة    ردل لإليرادات    السنة    بداية السنة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 2020كانون األول    31
 غري   تسهينت  خسائر ائتمانية متوقعةخمصص  
  6.842.639  -    69.911.250  -   (  677.457.598)  582.075.760  32.313.227 مباشرة منتجة )مرحلة أوىل واثنية(   

 تسهينت   خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
   875.000  -    -    -   (  12.312.098)  9.610.125  3.576.973 غري مباشرة غري منتجة )مرحلة اثل ة(    
 خسائر ائتمانية متوقعة  خمصص  
  339.901.537  -    332.477.432  -   (  351.587.147)  137.280.500  221.730.752 مصارف   - )أرصدة خارج امليزانية(   

  1.757.772.341  -    444.201.770 (  10.375.878)  -    246.230.204  1.077.716.245 * خمصص خماطر حمتملة
  44.513.666  -    -    -    -    -    44.513.666 املالية   مات الدوائراخمصص غر 

  58.463.232  -    -    -   (  3.809.365)  61.533.922   738.675 الصرف   مكونة تقلبات أسعار

  13.692.485  -    21.255.879  -   (  35.525.319)  4.840.808  23.121.117 خمصص دعاوى قضائية 

  1.403.710.655  1.041.571.319  (1.080.691.527  ) (10.375.878  ) 867.846.331    -  2.222.060.900  
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كانون    31كما ف    لرية سورية  5.747.940.106وآاثر العقوابت الدولية ارأتت إدارة املصرف حجز مبلغ  احلالية  تصادية  ق االللظروف  نظراً   *
واجهة جمموعة متنوعة من األحداث اليت قد ترتق  مل،  (2020كانون األول    31سورية كما ف    لرية  1.757.722.341)مقابل    2021األول  

 على املصرف التزامات مستقبلية. 

 : خنل السنة  باشرةغري امل ئتمانيةاال تسهينت احلركة على أرصدة الفيما يلي 
  1202كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  17.550.834.229    1.750.000    4.198.181.066    13.350.903.163  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  760,192,970)   760,192,970  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     366,790,860  (  366,790,860) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  6,108,684,005    -     216,055,599    5,892,628,406  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 (  3,857,215,180)   -   (  1,164,818,992) (  2,692,396,188) التسهينت املسددة خنل السنة 

  9,152,477,218   -     169,517,650    8,982,959,568  سنة التغري خنل ال
  7,410,306,569    -     1,775,169,814    5,635,136,755  أسعار الصرف فروقات 

  36,365,086,841    1.750.000    4,800,703,027    31,562,633,814  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  8.707.589.855    8.553.945    1.512.620.718    7.186.415.192  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  367.029.901)   367.029.901  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -   (  6.555.000)   1.228.635.428  (  1.222.080.428) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  2.859.473.642    -     561.721.505    2.297.752.137  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 (  1.629.369.407) (  248.945) (  391.057.362) (  1.238.063.100) التسهينت املسددة خنل السنة 

  1.949.516.193   -     36.049.618    1.913.466.575  التغري خنل السنة 
  5.663.623.946    -     1.617.241.060    4.046.382.886  فروقات أسعار الصرف

  17.550.834.229    1.750.000    4.198.181.066    13.350.903.163  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 : خنل السنة  باشرةاملتوقعة للتسهينت غري امل ئتمانية فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال 
  1220كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  7.717.639    874.999    6.205.873     636.767  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  2.645.949)   2.645.949  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -      8,999  (   8,999) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

   679.572    -      7.925     671.647  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 (  8.089.660) (  700,000) (  4.522.871) (  2.866.789) خنل السنة  التسهينت املسددة
   4,190,643    -     2,124,000    2,066,643  التغري خنل السنة 

  1,404,793    -     31,183,09     221,700  فروقات أسعار الصرف 

  5,902,987    174.999    702,361,0    3,366,918  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31    
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  35.890.200    3.576.972    29.229.412    3.083.816  سنة البداية ف  كما  الرصيد
  -     -   (  10.809.308)   10.809.308  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل  
  -   (  3.277.500)   3.689.188  (  411.688) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

   1.830.316    -     1.675.062     155.254  التسهينت اجلديدة خنل السنة 
 (  104.295.747) (  124.473)  (  89.177.360) (  14.993.914) التسهينت املسددة خنل السنة 

   4.381.620    700.000    3.638.677     42.943  التغري خنل السنة 
  69.911.250    -     67.960.202    1.951.048  فروقات أسعار الصرف 

  7.717.639    874.999    36.205.87     636.767  الرصيد كما ف هناية السنة 
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 فيما يلي احلركة على األرصدة خارج امليزانية مصارف خنل السنة: 
  2120كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  10.696.447.232    -     4.301.491.450    6.394.955.782  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -   (  2,412)    2,412  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     349,380,766  ( 349,380,766) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     1.107.092.372  ( 1.107.092.372)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

 ( 221,916,880)   -   ( 21,980,000) ( 199,936,880) خنل السنة األرصدة املسددة 
  39,123,437,15    971.604.183    3.034.705.877    5,117,127,093 أسعار الصرف  فروقات

  519.597.967.50    2.078.696.555    6.556.503.309    10.962.767.641  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  2020كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  3.533.020.059    -     415.259.810   3.117.760.249  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -     1.007.035.158  ( 1.007.035.158) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

 ( 189.104.112)   -   ( 99.092.700) ( 90.011.412) خنل السنة األرصدة املسددة 
  7.352.531.285    -     2.978.289.182    4.374.242.103 فروقات أسعار الصرف 

  10.696.447.232    -     4.301.491.450    6.394.955.782  الرصيد كما ف هناية السنة 
 

  :فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة أرصدة خارج امليزانية مصارف خنل السنة
  1202كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  339.901.537    -     323.664.521    16.237.016  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -   (  6)    6  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

  -     -     1,074,545  ( 1,074,545) املرحلة ال انية ما مت حتويله إىل  
  -     104.125.105  ( 104.125.105)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  418.365.808    159.611.247    259.250.996  ( 496.435) رصدة الزابئنأعن التغيري ف   ةزايدة انجت
 (  559.125)   -   (  53.653) ( 505.472) خنل السنة األرصدة املسددة 

   5294,237,22    351.103.358  ( 69.694.056)   12.827.923  أسعار الصرف  فروقات

  1.051.945.445    614.839.710    410.117.242    26.988.493  الرصيد كما ف هناية السنة 
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  2020كانون األول   31كما ف     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  221.730.752    -     37.820.011    183.910.741  سنة البداية  ف  كما   الرصيد 
  -     -     173.547.563  ( 173.547.563) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  137,280,500   -     124,844,010    12,436,490  زايدة انجتة عن التغيري ف أرصدة الزابئن
 ( 351,587,147)   -   ( 88,024,983) ( 263,562,164) خنل السنة األرصدة املسددة 

   332,477,432    -     75,477,920    256,999,512  فروقات أسعار الصرف 
  339.901.537    -     323.664.521    16.237.016  هناية السنة الرصيد كما ف 

 
 الدخل ضريبة -22

 : يلي كما  هي  الدخل  ضريبة   خمصص  على احلركة 

 : خمصص ضريبة الدخل -أ
   كانون األول   31ف    للسنة املنتهية      
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   241.353.968    926.811.879  السنة  أول  ف  الرصيد
 (   117,353,020) (  902,317,075) خنل السنة  ضريبة الدخل املدفوعة 

  902,316,910    855.892.000  السنة ضريبة الدخل املستحقة عن 
 (   224,149,361) (  160,467,505) ضريبة الريع املدفوعة خنل السنة 

   124,643,382    198,615,055  * السنةضريبة الريع املستحقة عن 

   926,811,879    918.534.354  السنة  هناية  ف  الرصيد

 : مصروف ضريبة الدخل  -ب
   كانون األول   31للسنة املنتهية ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

 مصروف ضريبة الدخل للسنة 
   902.316.910    855.892.000  من ضريبة الدخل(   %10إعادة اإلعمار )وضريبة   

   124.643.382    198,615,055  السنة* الريع املستحقة عن ضريبة 
  -     77,060,960  نفقات ضريبية سنوات سابقة 

   1.840.299    1,908,598  مصروف إطفاء موجودات ضريبية مكجلة 

   1.028.800.591    1.133.476.613  للسنة  مصروف ضريبة الدخل 
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انون ضريبة  حيتسق املصرف مكونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق *
من    %7.5، والذي حدد الضريبة يفعدل  2019نيسان    29بتاريخ  الصادر عن وزارة املالية    1238/3والقرار رقم    2003/ لعام  24الدخل رقم /

من قيمة    % 10من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية يفعدل    %10إمجايل اإليرادات ف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار يفعدل  
 2019كانون ال اين    1الضريبة ابتداًء من 

 : موجودات ضريبية مكجلة  -ج

 احلركة على املوجودات الضريبية املكجلة هي كما يلي: 
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   3.748.897    1,908,598  الرصيد كما ف بداية السنة 
 (  1.840.299) ( 1,908,598) إطفاء موجودات ضريبية

  1.908.598    -   املكجلة كما ف هناية السنة رصيد املوجودات الضريبة 
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 : الضرييب الربح  مع احملاسيب  الربح  تسوية  ملخص -د

 : يلي  كما  ضريبة الدخل الظاهرة ف بيان الدخل املوحد احتساب  مت
  كانون األول   31كما ف       
     1202     2020   
  ل.س.      ل.س.      

   43.025.126.008    57.502.396.217  الربح قبل الضريبة 
 يضاف: 

   8.241.658    13.488.977  الشركة التابعة  خسائر 
   36.562.719    36.562.719  استهنني املباين  
   9.367.153    45.745.793  ضريبة غري املقيميني مصروف  
   2.331.823     1.990.217  خرى أنفقات ضريبية   
   57.724.557     4.819.679  أسعار الصرف مكونة تغري  مصروف  
   3.460.000    11.545.000  املركزي ةالغرامات املدفوعة ملصرف سوري  
   246.230.204    3.014.691.672  مصروف خمصص خماطر حمتملة  
   738.220.467    276.319.993  * مصروف خمصص خسائر ائتمانية للتسهينت املنتجة 
   -     193.270.828  خسائر ائتمانية للمصارف املنتجة مصروف خمصص  
  -     412,996,800  تكليف ضرييب إضاف عن رواتق وأجور موظفي املصرف  
   -     752,868,757   غرامات ضريبة غري املقيمني 

 ينزل: 
 (  1.196.832.321) (  2.103.680.135) إيراد فوائد حمققة خارج سورية خاضعة لضريبة نوعية أخرى  
 (  30.684.511)   -   اسرتداد خمصص دعاوى قضائية  
 (  10.375.878 )  (  20.752.085) املستخدم من خمصص خماطر حمتملة   
 (  38.222.531.139 )  (  57.029.929.946) تقييم مركز الق ع البنيوي غري حمققة  أرابا 
 (  1.233.788.351 )    -   خمصص خسائر ائتمانية للمصارف املنتجة   اسرتداد 
 (  151.900.000 )    -   لت ملكيتها إىل املصرفت آ إيرادات عقارا 

   3.281.152.389    3.112.334.486  الربح اخلاضع للضريبة 
   820.288.100    778.083.630  ( %25) السنة أرابا   عن الدخل  ضريبة مصروف 

   82.028.810    77.808.370  ( %10ضريبة إعادة اإلعمار )

   902.316.910    855.892.000  مصروف ضريبة الدخل عن السنة احلالية 
   1.840.299    1.908.598  مصروف إطفاء موجودات ضريبية مكجلة 

  -     77,060,960   نفقات ضريبية سنوات سابقة 

    934.861.558    904.157.209   
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، مت اعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  2022آذار    23الصادر عن مصرف سورية املركزي بتاريخ    16/ 1445بناًء على التعميم رقم ص/  *
قابل  توقعة املاملتوقعة املقابل للتعرضات املصنفة ضمن املرحلتني األوىل وال انية كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبار مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية امل

 للتعرضات االئتمانية املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة كنفقة مقبولة ضريبياً. 

حيث مت تعديل اخلسارة الضريبية إىل ربح ضرييب ترتق عليه ضريبة    2015مت تكليف املصرف بشكل مكقت عن أعمال عام    2020خنل عام   
 ال عن لدى الدوائر املالية ومل تصدر نتيجته ح   رخيه. لرية سورية ، تقدم املصرف ابعرتاض إىل جلنة   256,061,210يفقدار 

لرية    5,234,901,569حيث مت تعديل الربح الضرييب من    2016تكليف املصرف بشكل مكقت عن أعمال عام    2021كما مت خنل عام   
دم املصرف ابعرتاض إىل جلنة ال عن  ، وقد تقلرية سورية  68,093,230لتصبح الضريبة امل الق هبا    لرية سورية   5,482,513,281إىل  سورية  

 لدى الدوائر املالية. 
 
 أخرى   م لوابت  - 32

 يتكون هذا البند مما يلي: 
  كانون األول   31كما ف       
     1022     2020   
  ل.س.      ل.س.      

 فوائد مستحقة غري مدفوعة: 

   288.750.973    465,729,959  ودائع العمنء  
   1.263.219    1,285,711  أتمينات نقدية   
   3.562.393    13,573,893  ودائع مصارف  
    480,589,563    293.576.585   

   2.866.092.376    4,874,558,090  شيكات مصدقة وقيد التحصيل وحواالت 
   962.994.512    2,100,579,596  أماانت مكقتة 

   195.785.611    443,067,559  حكومية أماانت ضريبية ورسوم 
   124.979.372    414,717,683  مصاريف مستحقة غري مدفوعة 

   23.246.595    21,093,395  توزيعات أرابا سنوات سابقة غري مدفوعة 
   4.668.040    55,422,449  دائنون خمتلفون 

   261.670.637    219,457,650  رواتق مستحقة غري مدفوعة 
   40.672.280    2,458,534  ذمم مست مرين 

   51.329.736    26,725,887  ايرادات مقبوضة مقدماً 
   12.300.625    15,449,961  توقيفات متعهدين برسم الدفع 

   1.514.321    2,678,701  أتعاب مهنية  
   1.693.273    8,253,805  م لوابت أخرى 

    8,665,052,873    4.840.523.963    
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 واملدفوع   به   املكتتق   املال   رأس  - 42

ــم األرابا املدورة   2021حزيران    22بتاريخ   وافقت اهليئة العامة للمســـــــامهني على مقرتا زايدة رأس املال عن طريق توزيع أســـــــهم جمانية من خنل ضـــــ
 لرية سورية. 8.400.000.000لرية سورية ليصبح رأس املال  3.150.000.000بقيمة 

لرية سورية كما   100سهم قيمة السهم الواحد اإلمسية    84.000.000لرية سورية موزعاً على  8.400.000.000يبلغ رأس املال املكتتق به واملدفوع  
 .2021كانون األول   31ف 

لرية ســـــورية   100  مسيةســـــهم قيمة الســـــهم الواحد اإل  52.500.000لرية ســـــورية موزعاً على    5.250.000.000غ رأس املال املكتتق به واملدفوع  بل
يفا   2012حزيران    19لرية ســــــــورية بتاريخ    100لرية ســــــــورية إىل    500للســــــــهم من    مسية. لقد متت جتزئة القيمة اإل2014كانون األول    31كما ف  

كما متت زايدة رأس املال   2011/ لعام  29وم التشــريعي رقم // من قانون الشــركات اجلديد الصــادر ابملرســ91/ من املادة /3يتفق مع أحكام الفقرة /
 سهم عن طريق توزيع أسهم جمانية. 2.500.000لرية سورية بواقع  250.000.000يفبلغ  2012ف نفس العام 

 تقسم إىل فئتني: مسيةمجيع أسهم البنك اإل
متلكها إال من قبل أشخاص سوريني طبيعيني أو معنويني وتسدد قيمتها ابللريات السورية. ابست ناء السوريني املقيمني   وهي األسهم اليت الجيوز  –فئة أ 

الصــــرف اخلاصــــة ابملصــــارف    أســــعارف اخلارج الذين يتوجق عليهم تســــديد قيمة اكتتاابهتم ابلعمنت األجنبية بســــعر الشــــراء الوارد ف نشــــرة وســــ ي  
 رية املركزي السارية يوم بدء االكتتاب.والصادرة عن مصرف سو 

ــدد قيمتها ابلعمنت    –فئة ب  ــهم اليت جيوز متلكها من قبل أشــــــــخاص طبيعيني أو معنويني عرب أو أجانق بقرار من جملس الوزراء وتســــــ وهي األســــــ
ملركزي الســــارية يوم بدء االكتتاب.  الصــــرف اخلاصــــة ابملصــــارف والصــــادرة عن مصــــرف ســــورية ا  أســــعاراألجنبية بســــعر الشــــراء الوارد ف نشــــرة وســــ ي  

 من رأمسال البنك. %49.06وتشكل هذل الفئة نسبة 

 من رأمسال املصرف. %49.06األردن كافة أسهم الفئة ب بنسبة  –ميتلك بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
على موافقة مصــــرف ســــورية املركزي وهيئة األوراق واألســــواق املالية    2011كانون األول    31خنل الربع ال اين من الســــنة املنتهية ف    صــــرفحصــــل امل

  2.000.000.000تبلغ مخسـمائة لرية سـورية للسـهم الواحد وذلك لغاية زايدة رأمساله يفبلغ    إمسيةالسـورية على إصـدار وطرا أربعة منيني سـهم بقيمة  
املصــــــــــــــرا واملكتتق به واملدفوع صــــــــــــــرف  رية ســــــــــــــورية. متت عملية االكتتاب بكامل هذل الزايدة خنل شــــــــــــــهري نيســــــــــــــان وأاير ليصــــــــــــــبح رأمسال املل

كانون    31لرية ســــــورية كما ف    140.198.400. بلغت عنوة أصــــــدار رأس املال  2011كانون األول    31لرية ســــــورية كما ف    5.000.000.000
لرية ســـــورية كما ف   129.698.400لرية ســـــورية ليصـــــبح الرصـــــيد    10.500.000فيض رســـــم طابع زايدة رأس املال والبالغة  وقد مت خت  2009األول  
ــرف بتاريخ  2012كانون األول    31 ــامهي املصـــــ ــرف   2012أاير    31. كما متت املوافقة يفوجق قرار اهليئة العامة العادية ملســـــ على زايدة رأمسال املصـــــ

ســــهم وقد أودعت    2.500.000ســــهم، أي بواقع    20ة ســــورية عن طريق توزيع أســــهم جمانية بواقع ســــهم لكل من ميلك  لري   250.000.000يفقدار  
لرية سورية    5.250.000.000ليصبح رأس املال    2012أيلول    4أسهم الزايدة ف مركز املقاصة واحلفظ املركزي ف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  

 لرية سورية للسهم الواحد. 100بقيمة سهم  52.500.000موزع على 
ــدر القانون رقم   2010كانون ال اين    4بتاريخ   ــمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم    3صـ ــوم رقم    2001لعام   28املتضـ  2005لعام   35واملرسـ

ات لرية ســورية، وقد منحت البنوني املرخصــة مهلة  مليار   10الذي يتضــمن زايدة احلد األدل لرأمسال البنوني العاملة ف اجلمهورية العربية الســورية ليصــبح  
 63رقم  ثنث ســــنوات لتوفيق أوضــــاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدل امل لوب. وقد مت متديد املدة لتصــــبح مخس ســــنوات يفوجق املرســــوم التشــــريعي  

من  ريخ نفاذ القانون رقم املهلة لتصـبح سـت سـنوات    مت متديد  2015نيسـان    22/ م  ريخ  13، ويفوجق قرار رائسـة جملس الوزراء رقم 2013لعام  
 .2010( لعام 3)
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 :2021كانون األول   31يتكون رأس املال مما يلي وذلك كما ف 
  التكلفة التارخيية        
   ل.س.      العملة األصلية     عدد األسهم    

   4.254.844.200        42.548.442 لرية سورية  
  4.145.155.800    54.087.935   41.451.558 أمريكي دوالر  

  84.000.000        8.400.000.000  
 
 واخلاص القانوين االحتياطي -52

ــادر بتاريخ    197بناًء على املادة   ــركات الصــ ــباط    14من قانون الشــ ــليف رقم    2011شــ ــارًة إىل قرار جملس النقد والتســ ــادر    1/م ن/ب362وإشــ الصــ
من األرابا الصــــــــافية قبل الضــــــــريبة بعد   %10يتوجق حتويل    2009شــــــــباط   12بتاريخ    952/100/1وإىل التعميم رقم   2008شــــــــباط    4بتاريخ  

 استبعاد أثر أرابا فروقات الق ع غري احملققة إىل االحتياطي القانوين.
 .صرف% من رأمسال امل 25لقانوين مساوايً لـ التوقف عن م ل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي ا مصرفحيق لل

 كما يلي:  القانوين احتساب االحتياطي مت
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020   
  . س . ل      . س . ل        

   41.997.837.711    56.371.419.815  صرفربح السنة العائد إىل مسامهي امل
   1.028.800.591    1.133.476.613  مصروف ضريبة الدخل 

 (  38.222.531.139) (  57,029,929,946) فروقات الق ع غري احملققة  أرابا
    474.966.482    4.804.107.163   

  -     47.496.648  %10القانوين  االحتياطياحملول إىل 

لرية سورية    1.312.500.000)مقابل  لرية سورية    1.359.996.648مبلغ    2021كانون األول    31  كما ف  بلغ الرصيد املرتاكم لنحتياطي القانوين
 (. من رأمسال املصرف وابلتايل مل يتم حتويل أي رصيد إضاف إىل هذا االحتياطي % 25يفا يعادل   2020كانون األول   31 كما ف 

 احتياطي خاص

 4الصـادر بتاريخ    1/م ن/ب362وإشـارة إىل قرار جملس النقد والتسـليف رقم    23/2002/ من قانون النقد األسـاسـي رقم  97اسـتناداً إىل املادة رقم /
من األرابا الصــافية قبل الضــريبة بعد اســتبعاد أثر أرابا    %10يتوجق  حتويل    2009شــباط   12بتاريخ    952/100/1وإىل التعميم    2008شــباط  

 وقات الق ع غري احملققة إىل االحتياطي اخلاص.فر 

 . صرفمن رأمسال امل %100التوقف عن م ل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي اخلاص مساوايً لـ  مصرفحيق لل
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 اخلاص كما يلي: احتساب االحتياطي مت
  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020   
  . س . ل      . س . ل        
   41.997.837.711    56.371.419.815  صرفبح السنة العائد إىل مسامهي املر 

   1.028.800.591    1.133.476.613  مصروف ضريبة الدخل  
 (  38.222.531.139) (  57,029,929,946) فروقات الق ع غري احملققة  أرابا

    474.966.482    4.804.107.163   

   480.410.716    47.496.648  % 10احتياطي خاص 

كما لرية ســورية    2.430.631.841  مقابل)  2021كانون األول    31كما ف  لرية ســورية    2.478.128.489بلغ الرصــيد املرتاكم لنحتياطي اخلاص  
 .(2020كانون األول   31ف 
 
 غري احملققة احملققة و األرابا املدورة )اخلسائر املرتاكمة احملققة( /  -62

  2009شباط  12بتاريخ  952/100/1والتعميم رقم  2008لعام   362بناًء على تعليمات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 
ب األرابا املدورة. بلغت  يتم فصل األرابا املدورة لفروقات الق ع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقييم مركز الق ع البنيوي من حسا

أرابا حمققة يفبلغ    )مقابل  2021 كانون األول  31ف    كما  لرية سورية  514.670.360  ف  ريخ البياانت املالية املوحدة  اخلسائر املرتاكمة احملققة
سورية  3.418.978.162 ف    لرية  األول  31كما  املوحدة    .(2020 كانون  املالية  البياانت  ف  ريخ  احملققة  غري  املدورة  األرابا  بلغت  بينما 

 (. 2020كانون األول   31سورية كما ف   لرية  55.505.480.050)مقابل   2021 كانون األول  31لرية سورية كما ف   112.535.409.996

 ملدورة واليت تتضمن ما يلي: مت ختفيض املصاريف املتعلقة بزايدة رأس املال بشكل مباشر من األرابا ا
   املبلغ        
   . س . ل        

   4.000.000  بدل دراسة طلق إصدار األسهم لدى هيئة األسواق واألوراق املالية السورية 
   2.205.000    إيداع أسهم الزايدة لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي

   14.490.095  ضريبة رسم ال ابع النسيب على زايدة رأس املال 
   9.450.000  بدل تسجيل أسهم زايدة رأس املال ف هيئة األسواق واألوراق املالية السورية 

   30.145.095   
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 الدائنة   الفوائد  - 72
 : مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
   . س . ل      . س . ل        

   1.902.158.686    3,551,078,473  صارف املوإيداعات لدى  أرصدة 
   25.150.685    -   موجودات مالية ابلتكلفة امل فأة 

   للمكسسات  - تسهينت ائتمانية مباشرة
   567.344.732    389,370,827  حساابت جارية مدينة  
   3.646.130.292    5,328,249,029  قروض وسلف  
   823.553.773    66,488,749  حمسومة سندات  

   لألفراد )التجزئة(   –  مباشرة تسهينت 
   683.691.336    1,347,525,510  قروض وسلف  
    10,682,712,588    7.648.029.504   
 
 املدينة الفوائد -82

 : مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1220     2020   
 . س . ل      . س . ل        

   112.091.983    209,652,674    املصارفودائع 
 عمنء: الودائع 

   1.093.607.872    994,488,528  ودائع توفري  
   2.023.309.340    2,838,566,626  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
   22.227.843    23,256,598  أتمينات نقدية  
    4,065,964,426    3.251.237.038   
 
 دائنة وعموالت رسوم -92

 :  مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

   21.838.627    39,062,925    املباشرة التسهينت على  عموالت
   319.183.407    773,328,262    املباشرة غري  التسهينت على  عموالت
   1.251.270.195    1,911,632,352    املصرفية  اخلدمات  على  عموالت

      2,724,023,539    1.592.292.229    
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 مدينة وعموالت رسوم -30

 :  مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

   7.368.499    12,609,340    صرف سورية املركزيمل مدفوعة   عموالت
    30.100     20,000    حملية  ملصارف  مدفوعة   عموالت
    270.005     495,625    خارجية  ملصارف  مدفوعة   عموالت

   85.246.703    -     تبادل عمنت  لقاء عموالت مدفوعة 
      13,124,965    92.915.307   
 
 أخرى تشغيلية اتإيراد -13

 :  مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

   4.945.982.000   -   عمليات تبادل عمنت أجنبية* إيرادات 
   23.846.554    58,110,137  عمليات الوساطة واخلدمات املصرفية إيرادات 

   21.733.066    76,151,946  إيرادات اخلدمات اإللكرتونية والصراف اآليل 
   2.152.445    3,562,021  إيرادات طوابع بريدية والسويفت ورسوم اإلتصاالت 

   4.186.187    2,183,863  تعدينت عقود اإلجيار 
    150.000    13,841,497  إيرادات بيع موجودات اثبتة 

   158.125.631    30,151,919  إيرادات أخرى 
    184,001,383    5.156.175.883   

  لدى    املصرف    حسابمت ل إيرادات انمجة عن عمليات تبادل عمنت أجنبية من خنل تسليم دينار أردين مباع نقداً مقابل استنم دوالر ف
 . مصرف سورية املركزي
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 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة مصروف / (اسرتداد) -23

 يتكون هذا البند مما يلي : 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

 (  113.042.463)   21.605.133  مصرف سورية املركزي أرصدة لدى 
 (  308.694.541) (  5.788.093) أرصدة لدى املصارف 

 (  432.288.507)   25.157.539  إيداعات لدى املصارف 
   3.606.199.912  (  1.884.000.000) مصارف لل  قروض

   547.353.161    371.008.875  تسهينت ائتمانية مباشرة
 (  98.083.811) (  3.219.445) ئتمانية غري مباشرة اتسهينت 

 (  214.306.647)   417.806.683  مصارف  – أرصدة خارج امليزانية  

   (1.057.429.308  )  2.987.137.104   
 
 املوظفني نفقات -33

 :  مما يلي يتكون هذا البند 

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

   1.408.222.906    2,834,100,884  رواتق ومنافع وعنوات املوظفني 
   84.961.625    183,669,782  مسامهة املصرف ف الضمان االجتماعي

   5.746.240    38,730,439  مصاريف سفر 
   43.021.556    72,044,955  مصاريف طبية 
   11.097.092    5,162,300  تدريق املوظفني 

    3,133,708,360    1.553.049.419   
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 أخرى   تشغيلية   مصاريف  - 43
   :يلي   مما البند  هذا يتكون

  األول   كانون   31  ف   املنتهية   للسنة        
       1202     2020  
  . س . ل      . س. ل        

   116.384.992    204,593,100  مصاريف معلوماتية واشرتاني وكاالت دولية 
   154.784.779    889,163,047  منافع )كهرابء وميال وحمروقات وحراسة(

   219.601.055    559,482,415  صيانة 
   94.414.883    297,047,228  مصاريف اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة 

   76.608.456    292,764,579  دراسات واستشارات وأتعاب قانونية 
   41.943.193    1,320,160,170  وأعباء حكومية رسوم 
   41.468.303    64,102,173  ة الصرافات اآللية والب اقات االلكرتونية ر داإرسوم 

   5.727.787    122,657,879  جيارات  إ
   100.868.799    282,042,532  مصاريف قرطاسية وم بوعات  

   10.931.366    2,846,994  ( 13)إيضاا  التزامات عقود اإلجيار على فوائد 
   9.475.458    215,642,790  نفقات السويفت 

   60.066.431    131,646,770   أتمني
   82.074.158    105,058,635  خدمات تنظيف 

   25.642.658    221,749,911  نفقات الربيد والنقل والسيارات
   12.126.516    13,624,218  مصاريف اعنن وتسويق 
   30.743.719    35,593,087  فاكس وهاتف وانرتنيت  

   11.698.976    47,736,010  نفقات ضريبية اخرى 
   13.747.894    36,577,750  عنقات عامة 

    196.363    1,283,898   أخرى

    4,843,773,186    1.108.505.786   

 
 العائد إىل مسامهي املصرف   واملخـففة   األساسية   السهم   رحبية  - 53

 ميكن حساب حصة السهم العادي الواحد من خنل قسمة أرابا السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خنل السنة وذلك كما يلي: 
       1202     2020  

   41.997.837.711    56.371.419.815  )لرية سورية( صرفربح السنة العائد إىل مسامهي امل
  84.000.000    84,000,000  املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خنل السنة

  499.97     671.09   )لرية سورية( ملصرفن ربح السنة العائد إىل مسامهي ااحلصة األساسية واملخفضة للسهم م 

م ابقة للحصة األساسية لعدم إصدار املصرف ألدوات قد يكون هلا أتثري على حصة السهم من األرابا  إن احلصة املخفضة للسهم من ربح السنة  
 عند حتويلها. 
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 النقد   يوازي   ما و   النقد  - 63
 يتكون هذا البند مما يلي : 

  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020  
  . س . ل      . س . ل        

   4.663.570.112    4,855,082,479    نقد ف اخلزينة 
   97.379.146.100    144,971,509,837   حساابت جارية لدى مصرف سورية املركزي  أرصدة 

 يضاف:  
   168.614.340.271    311,944,003,593   ( تستحق خنل ثنثة أشهر) صارف امللدى  أرصدة  

  ينزل: 
 (  37.448.281.390) (  101,947,179,126)  ( تستحق خنل ثنثة أشهر املصارف )ودائع  

      359,823,416,783    233.208.775.093   
 
 العنقة   ات ذ   األطراف   املعامنت مع  - 73

 تشمل البياانت املالية املوحدة البياانت املالية للمصرف والشركة التابعة شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية.
 إن حصة املصرف ف رأمسال الشركة التابعة موضحة كما يلي: 

  حصة املصرف من رأمسال الشركة التابعة       
  2020   1220   نسبة امللكية       
 لرية سورية    لرية سورية    %       

  85.000.000  000.000.85  85    املالية والوساطة شركة املركز املايل الدويل للخدمات  

        000.000.85  85.000.000  
لرية سورية، بلغت حصة املصرف من رأمسال شركة املركز املايل الدويل    100.000.000ركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية  ش   يبلغ رأمسال

 لرية سورية ال غري.  85.000.000للخدمات والوساطة املالية 
 الشركات التابعة عند إعداد البياانت املالية املوحدة. مت استبعاد رصيد االست مار ف 

وكبار املسامهني ابإلضافة إىل التعامنت مع أعضاء اإلدارة العليا قامت اجملموعة )ضمن أعماهلا االعتيادية( بتعامنت جتارية مع املصارف ذات العنقة  
 والت التجارية السائدة. الفوائد والعم أسعار حبدود التعامنت التجارية السائدة، وابستخدام 
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 املعامنت مع األطراف ذات العنقة 
الفوائد والعموالت التجارية   أسعارابستخدام  املسموحة اطات االعتيادية و قام املصرف ابلدخول ف معامنت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النش -أ

 : وفيما يلي ملخص املعامنت مع اجلهات ذات العنقة خنل السنة
   1202كانون األول    31كما ف    
 كانون األول    31كما ف        أعضاء جملس اإلدارة وكبار         
  2020   اجملموع    املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة    الشركة األم   

  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    
 :بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد - أ 

 املدينة   رصدة األ  

  10.287.397.510  11.183.505.690  -   7.320.924  11.176.184.766 وحساابت جارية مدينة  أرصدة
  94.193.320.700  191.671.241.530  -   -   191.671.241.530 ودائع استحقاقها األصلي خنل فرتة ثنثة أشهر أو اقل 

  1.570.000.000  3.140.000.000  -   3.140.000.000  -  قروض للمصارف
 ( 1.570.000.000) ( 3.140.000.000)  -  ( 3.140.000.000)  -  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض للمصارف 

 الدائنة   رصدة األ  
  32.565.328  65.112.411  -   -   65.112.411 حساابت جارية دائنة 

  30.762.678  3.762.938  3.762.938  -   -  ودائع ألجل 
  8.073.484.794  184.869.202  184.869.202  -   -  ودائع حتت ال لق 

   939.631  15.952.775  15.952.775  -   -  ودائع توفري 
 : خارج امليزانية بنود    - ب

  81.979.578  -   -   -   -  تعهدات بكفاالت وتكفنت 
  1202كانون األول    31املنتهية ف    للسنة   
 املنتهية ف  للسنة        أعضاء جملس اإلدارة وكبار         
  2020كانون األول    31   اجملموع    املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة    الشركة األم   

 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   بنود بيان الدخل املوحد:  - ج 
  701.215.518  1.675.257.611  -   -   1.675.257.611 فوائد وعموالت دائنة 

 ( 41.251.105) (  703.282) (  703.282)  -   -  فوائد مدينة على ودائع املسامهني 
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ابللرية    %7.75إىل    %7فيذية العليا للمصرف بني  ترتاوا معدالت الفائدة والعموالت على تعامنت أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني واإلدارة التن
 الودائع. وهي نفس املعدالت امل بقة على حساابت ابلدوالر األمريكي   % 2.25إىل  % 0.03السورية وبني 

 فيما يلي ملخص ملنافع )رواتق ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا وأعضاء جملس اإلدارة للمصرف: 

  كانون األول    31للسنة املنتهية ف      
    1202     2020  
  . س . ل      . س . ل     
   90.093.153    456.385.943  رواتق ومكافآت  
   72.700.000    253.150.000  اإلدارةبدالت وتعويضات جملس  

   709.535.943    162.793.153   
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 القيمة العادلة للموجودات وامل لوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية املوحدة  - 83

 تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية املوحدة: القيمة العادلة للموجودات وامل لوابت املالية اليت ال 
  2020األول    كانون   31كما ف     1202األول    كانون   31كما ف    
 عرتف هبا امل غري  النتيجة     القيمة العادلة     القيمة الدفرتية    عرتف هبا امل النتيجة غري     القيمة العادلة    القيمة الدفرتية   
 ل.س.    ل.س    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 املوجودات املالية 
  -   114.051.958.847  114.051.958.847  -  167,318,891,431 167,318,891,431 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و 
  2.088.252  168.545.273.642  168.543.185.390 ( 54.648.175) 311,756,339,096  311.810.987.271 صارف امللدى  أرصدة

 ( 19.995.684)  5.275.688.249  5.295.683.933 ( 7,049,981)  54,872,712,247  54,879,762,228 صارف املإيداعات لدى 
  850.286.091  35.686.106.249  34.835.820.158 ( 1,269,915,576)  55,548,160,492  56,818,076,068 صاف التسهينت االئتمانية املباشرة 

  -   6.981.203.652  6.981.203.652  -   14,012,373,667  14,012,373,667 عة جممدة لدى مصرف سورية املركزيودي

 املالية   امل لوابت 
   19.664  37.448.261.726  37.448.281.390   209,424 101,946,969,702 101,947,179,126 صارف املودائع 

  35.893.320  206.813.622.652  206.849.515.972 ( 8,012,844) 352,938,870,966 352,930,858,122 ودائع الزابئن 
  -   13.646.911.979  13.646.911.979  -   18,169,147,181  18,169,147,181 أتمينات نقدية 

  868.291.643       ( 1.339.417.152)       التغري ف القيم العادلة غري املعرتف هباجمموع 
 فيما يلي االفرتاضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية: 

   املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة 
 تغري. املفائدة الفري وحتت ال لق واألدوات املالية ذات معدل من املفرتض أن القيمة املسجلة للموجودات وامل لوابت املالية قصرية األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ين بق ذلك على ودائع التو 

 األدوات املالية ذات املعدل ال ابت 

يتم احتساب القيمة العادلة املقدرة     لوابت املالية ذات املعدل ال ابت يفقارنة معدل الفائدة ف السوق عند االعرتاف األويل مع معدل الفائدة احلايل ألداة مالية مماثلة. يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وامل
السائدة ف السوق ألداة مماثلة ف خماطر االئتمان واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة العادلة للسندات    للودائع اليت تتقاضى فائدة يفعدل اثبت بناًء على التدفقات النقدية املخصومة إبستخدام معدالت الفائدة

منتظمة،يتم حتديد القيمة العادلة    ليت ليست متداولة ف أسواق مالية انش ةاملتداولة ف األسواق املالية الناش ة واملنتظمة، ابلرجوع إىل األسعار املعلنة ف سوق األوراق املالية. أما فيما يتعلق ابلسندات ا 
 إبستخدام تقنية التدفقات النقدية املخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي املناسق للفرتة املتبقية لإلستحقاق. 
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 املخاطر إدارة   - 93

 عن إدارة املخاطر   مقدمة 

شاملة وتدابري واضحة ومنسجمة مع أفضل املمارسات العاملية والتشريعات والقوانني الصادرة عن مصرف سورية  يلتزم املصرف بت بيق ضوابط حوكمة  
 . املركزي، واجلهات الرقابية واملعايري الدولية إلدارة املخاطر، ويفا يضمن اإلدارة احلكيمة للمخاطر، ويتماشى مع أهدافه االسرتاتيجية

لصادرة حملياً ودولياً حيرص املصرف على التواصل الدائم مع اجلهات الرقابية والتشريعية، مع وضع اإلجراءات النزمة لرصد  وامت ااًل للتشريعات واملعايري ا
ا  اليت قد يتعرض هل   مواضع اخل ر النامجة والتبليغ عنها هبدف اختاذ التدابري النزمة، ومعاجلتها واحلد من آاثرها، ويفا خيفف من عوامل املخاطر احملتملة

 املصرف. 

املخاطر    ويتمتع املصرف هبيكل وإطار قوي ومستقل إلدارة املخاطر يضمن إدارة املخاطر بشكل فعلال وكفء، ويرتبط هذا اهليكل مباشرًة بلجنة إدارة
ف إىل تعريف وحتديد  املنب قة عن جملس اإلدارة، ويتألف هذا اإلطار من جمموعة شاملة من السياسات واإلجراءات والعمليات واملنهجيات اليت هتد

 وقياس ومراقبة وختفيف املخاطر، ورفع التقارير الرقابية إىل جملس اإلدارة واإلدارة العليا بصورة منتظمة وفعلالة.  

السوق وخماطر  ويتم إدارة كافة أنواع املخاطر من خنل مراكز عمل متخصصة تتبع إلدارة املخاطر حيث تغ ي اجلوانق التالية: )خماطر االئتمان، خماطر  
 السيولة، خماطر التشغيل واستمرارية األعمال، خماطر أمن املعلومات(. 

ست نائية والكوارث،  وتويل إدارة املخاطر أمهية كبرية ف جانق استمرارية أعمال املصرف، والتحقق من اجلاهزية العالية والقدرة على التعامل مع احلاالت اال
نزمة ألنظمة املصرف احلساسة، واليت تقيس القدرة على العمل بنجاا من خنل املواقع البديلة )موقع التوافرية  حيث يتم إجراء الفحوصات الدورية ال 

 ق الظروف. العالية، مراكز استمرارية األعمال لدى فروع املصرف( ومدى متانة االستعدادات والتجهيزات الفنية املتوفرة لدى املصرف للتعامل مع أصع 

 ية إلدارة املخاطر األهداف االسرتاتيج 

جانق املصرف    تتم إدارة املخاطر لدى املصرف استنادا السرتاتيجية شاملة للحد من املخاطر وسبل مواجهتها وختفيفها، بعد حتديد املخاطر املقبولة، من 
يفا ال يكثر على حتقيق األهداف االسرتاتيجية،  إلدارة أعماله يفا يضمن احملافظة على مستوى ونوعية املخاطر املختلفة اليت يرغق املصرف بتحملها وقبوهلا و 

وامل أخرى  إضافة إىل التخفيف من اآلاثر السلبية لألحداث الداخلية واخلارجية، على كل من رحبية املصرف، مستوى رأس املال، احلصة السوقية وأية ع
 غري ملموسة م ل مسعة وشهرة املصرف. 

وخصوصية   طبيعة استناداً إىل وذلك  النوعية و/أو الكمية القياس ألساليق وفقا  تتم املصرف لدى بولةاملق املخاطر  ومستوايت  حدود اعتماد  عملية  إنل 
 .املصرف  عمل  وإجراءات  ف سياسات املعتمدة املخاطر  سقوف والكمية( ضمن  النوعية )املستوايت  هذل عكس ويتم املتنوعة املخاطر 

 حتديد األهداف االسرتاتيجية إلدارة املخاطر ابملصرف: وفيما يلي نبني أبرز العوامل املساعدة ف 

 بناء إدارة خماطر فاعلة ف املصرف ويفا يعزز من احلاكمية املكسسية من خنل ت بيق وسائل وأساليق متقدمة ف قياس املخاطر املختلفة.  •

 كفاءة وفاعلية العمليات املصرفية. التحوط ألية خسائر حمتملة والتخفيف منها ويفا يكدي إىل تعظيم الرحبية ورفع   •

 نشر ثقافة الوعي ابملخاطر احملي ة وحتقيق فهم عميق من كافة املستوايت اإلدارية للمخاطر اليت يواجهها املصرف.  •

 املساعدة ف حتقيق األهداف االسرتاتيجية العامة للمصرف.  •
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 املخاطر  إدارة  عمل  إطار 

 .املخاطر  بوظائف اخلاصة واملهام  التقارير وإعداد  شرافواإل الرقابة يتضمن  املخاطر إلدارة مستقل هيكل  وجود •

 لتلك االاثر السلبية من  اإلمكان  قدر واحلد  ومراقبتها  فعلال بشكل املخاطر  إدارة إىل  هتدف عمل وإجراءات وسياسات  اسرتاتيجية  وجود •
 .املخاطر 

 املخاطر.  قبول  وثيقة ضمن  املوجودة املخاطر  وقياس شرافواإل الرقابة •

 املعتمدة.  السقوف  ضمن  أهنا والتأكد  يومي  بشكل املخاطر إدارة •

 أركان إدارة املخاطر الفعلالة لدى املصرف 
ا قدرة املصرف على حتقيق األهداف املخ  ة واليت تت لق ما يلي:  إبدارةيقصد   املخاطر الفعلالة نهنل

 جمللس اإلدارة واإلدارة العليا؛  فعلالدور  .1
 إدارة املخاطر؛   استقنلية .2
 الكادر الوظيفي إلدارة املخاطر ابلتأهيل والتدريق الكاف والذي ميكنهم من تنفيذ واجباهتم بكفاءة؛  يتمتعأن   .3
 وكفاءة الكوادر البشرية لدى املصرف؛  كفاية .4
 الرقابية السليمة؛  البيئة  .5
 واألداء؛  التكلفة  .6
 إدارة املعلومات؛  نظم .7
 (؛Capital Adequacy Ratio) والتوافق مع تعليمات اجلهات التشريعية وجلنة ابزل فيما خيص احتساب نسبة كفاية رأس املال االلتزام .8
 االتصال بني خمتلف مستوايت التنظيم اإلداري، لنقل اخلربات وتقدد الدعم واملساندة ف جمال إدارة املخاطر.احلاجة إىل فتح قنوات  .9

 طرق إدارة املخاطر  

اطر  يتم قياس املخاطر من خنل مصفوفة إدارة املخاطر حيث يتم التخ يط للعملية ورسم خري ة ن اق العمل واألساس الذي سيعتمد ف تقييم املخ
 وكذلك تعريف إطار للعملية وفق املنهجية التالية: 

حبد    حتديد املخاطر: ف هذل املرحلة يتم التعرف على املخاطر ذات األمهية من خنل البدء ابلتعرف إىل املخاطر من مصدر املشاكل أو املشكلة:  أوالً 
 أو تلك اليت قد تقود إىل مشكلة ميكن البحث فيها.  ذاهتا فعندما تعرف املشكلة أو مصدرها فإنل احلوادث اليت تنتج عن هذا املصدر

 املخاطر: بعد التعرلف على املخاطر احملتملة، جيق أن جترى عملية تقييم هلا من حيث شدهتا ف إحداث اخلسائر واحتمالية حدوثها.  حتليل  : اثنياً 

 اطر: االستجابة للمخاطر: حيث لدى املصرف أربعة أنواع رئيسية لنستجابة للمخ : اثل اً 
 جتنق املخاطر: من خنل تغيري اخل ة أو اجلدول الزمم املرتبط يفشروع أو نشاط معني لتجنق املخاطر متاماً.   -
 قبول املخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل املخاطر دون التخ يط الختاذ أي إجراء.  -
 جي. نقل املخاطر: عن طريق نقل املخاطر إىل طرف آخر من خنل التأمني أو التعاقد اخلار  -
 : اختاذ اإلجراءات النزمة لتقليل احتمال حدوث املخاطرة وأثرها إىل حد معقول. األثر تقليل  -
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املخاطر ورفع التقارير عنها: حيث تعترب إدارة املخاطر ابملصرف املسكولة عن تتبع املخاطر، وحتديث سجنت املخاطر لديها والتحقق من   تتبع : رابعاً 
رة لس إدافعالية أنش ة االستجابة، ومراقبة توقيت البدء ف أنش ة خ ة ال وارئ. كما تعترب إدارة املخاطر املسكولة عن رفع حالة املخاطر إىل جم 

 املصرف واإلدارة العليا الختاذ ما يلزم من إجراءات. 

 أنظمة إدارة املخاطر 

املخاطر ورفع التقارير عنها: حيث تعترب إدارة املخاطر ابملصرف املسكولة عن تتبع املخاطر، وحتديث سجنت املخاطر لديها والتحقق من   تتبع : رابعاً 
رة لس إدافعالية أنش ة االستجابة، ومراقبة توقيت البدء ف أنش ة خ ة ال وارئ. كما تعترب إدارة املخاطر املسكولة عن رفع حالة املخاطر إىل جم 

 املصرف واإلدارة العليا الختاذ ما يلزم من إجراءات. 

 أنظمة إدارة املخاطر 

 هو اجلهة املسكولة عن إدارة املخاطر ف اجملموعة إضافة إىل ذلك هناني جلان مسكولة عن إدارة ومراقبة املخاطر.  اإلدارةجملس 

   اتيجيات والسياسات املتبعة واعتماد حدود مقبولة للمخاطر، واإلشراف على  : اجلهة املسكولة عن إدارة املخاطر واملوافقة على االسرت اإلدارة جملس
 عمل اإلدارة التنفيذية ابملصرف لضمان اختاذ اإلجراءات النزمة لتحديد وقياس وضبط ومراقبة هذل املخاطر. 

  توىل ممارسة املهام والصنحيات املوكلة هبا وأمهها:: جلنة منب قة عن جملس اإلدارة جتتمع بصفة دورية و/أو كلما دعت احلاجة، وت جلنة إدارة املخاطر 
 مراجعة اسرتاتيجية إدارة املخاطر قبل اعتمادها من جملس اإلدارة وتقييم فاعليتها ابستمرار للتأكد من انسجامها مع املتغريات. -
ــات وإطار عمل إلدارة املخاطر والربامج واألدوات النزمة ومراجعة تقارير إدارة املخاطر ورفع تقارير دورية جمللس   منالتأكد   - ــياســــــــ توفر ســــــــ

ــكل ميكن اجمللس من   ــمنها، وبشـ ــتوايت املخاطر املقبولة واحملددة ضـ ــات املعتمدة ومسـ ــياسـ اإلدارة تبني مدى توافق املخاطر القائمة مع السـ
 ملناسبة.اختاذ القرارات ا

تقارير إدارة املخاطر ورفع تقارير دورية جمللس اإلدارة تبني مدى توافق املخاطر القائمة مع الســياســات املعتمدة ومســتوايت املخاطر    مناقشــة -
 املقبولة واحملددة ضمنها، وبشكل ميكن اجمللس من اختاذ القرارات املناسبة.

صـــرف واليت حتدد مهام وواجبات أجهزهتا املختلفة وصـــنحياهتا واليت تكفل بدورها اإلشـــراف على وضـــع األنظمة والتعليمات الداخلية للم -
 حتقيق الرقابة اإلدارية واملالية على أعمال املصرف.

 اإلشراف على ت وير قاعدة البياانت والبنية التحتية للمصرف بشكل ميكن معه قياس ومراقبة املخاطر. -
 من مراقبة مستقلة لتقيد املصرف ابلسياسات املكتوبة وابحلدود املقررة للمخاطر.التأكد من توفر نظام حاكمية مكسسية كفك يض -
ــوابط واإلجراءات أو  - ــرف قد مت حتديدها وأن الضــــ التأكد من أن خماطر املنتجات / اخلدمات / العمليات اجلديدة املقرتا تقدميها من املصــــ

 طر املقبولة ف املصرف ومع السياسة الكلية للت وير االسرتاتيجي.التعدينت اليت طرأت عليها قد متت بشكل يتناسق مع حدود املخا
 هيكل إدارة املخاطر املقرتا من قبل اإلدارة التنفيذية ورفعه جمللس اإلدارة العتمادل. مراجعة -
 الت ورات اليت حتدث على إدارة املخاطر ورفع تقارير إىل اجمللس حول تلك الت ورات. مواكبة -
 ستمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري.التأكد من وجود خ ة ا -
 توفري البيئة املناسبة لنشر ثقافة املخاطر. -
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  جلنة مشكلة على مستوى اإلدارة التنفيذية ابملصرف، جتتمع بصورة دورية وكلما دعت احلاجة، حيث تتوىل املهام  :  جلنة املخاطر/ اإلدارة التنفيذية
 التالية: 
تقييم املخاطر اجلوهرية اليت يتعرلض هلا املصــــــــرف ومناقشــــــــتها وحتديد وضــــــــع املصــــــــرف بشــــــــكل دقيق إزاء هذل املخاطر، وتشــــــــمل: خماطر   -

طر  االئتمان، خماطر الرتكزات االئتمانية، خماطر الســـوق، خماطر الســـيولة، خماطر أســـعار الفائدة، خماطر التشـــغيل، خماطر أمن املعلومات، خما
 عمال، خماطر االلتزام، خماطر االحتيال الداخلي واخلارجي، املخاطر القانونية، خماطر السمعة، املخاطر االسرتاتيجية.استمرارية األ

 حتديد وتقييم درجات املخاطر املقبولة وحدود وسقوف املخاطر. -
خاطر اجلوهرية اليت تواجه املصــرف، واختاذ تقييم مدى كفاية اإلجراءات والضــوابط الرقابية املوضــوعة واألنظمة واألدوات املســتخدمة إزاء امل -

 القرارات املناسبة بشأهنا.
 تقييم اإلجراءات والضوابط الرقابية املكثرة والنزمة للتخفيف من حجم املخاطر الكلية وأية حتسينات جوهرية ف اجلوانق الرقابية. -
املصــــرف، وتقييم اإلجراءات املتخذة إزاءها ويفا يضــــمن احلد من   تقييم كافة حاالت االحتيال واخلســــائر التشــــغيلية اجلوهرية اليت يتعرض هلا -

 حدوثها مستقبًن.
 تعترب اللجنة املسكول الرئيسي عن ضمان استمرارية العمليات احلساسة ف املصرف ف حاالت ال وارئ. -

 املهارات والسلوني املهم للعاملني لتتوافق مع أحدث  تعمل اإلدارة التنفيذية ف املصرف على دعم إدارة املخاطر من خنل تنمية  :  إلدارة التنفيذية ا
ض املصاحل.  الت ورات والتقنيات وحتقيق فعلالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من خنل الفصل الوظيفي بني املهام والواجبات يفا يضمن جتنق تعار 

 كما تقوم بـ: 
ديد املســكوليات والصــنحيات بشــكل واضــح يفا يضــمن فصــل العمل على وضــع ســياســات، إجراءات، وخم  ات تنظيمية تســاعد على حت -

املهام والصــنحيات وذلك لتجنق أي تعارض ف املصــاحل بني خمتلف األقســام من جهة، ويفعل نظام الضــبط الداخلي من جهة اثنية من  
 اليت قد يتعرض هلا املصرف.خنل حتديد قنوات التواصل اإلداري األمر الذي يساهم بشكل مباشر ف مواجهة كافة أنواع املخاطر 

 العمل على تنفيذ اسرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل جملس اإلدارة يفا يتفق مع سقوف املخاطر احملددة. -

  مناسبة   رقابية  بيئة  توفري  إىل  إضافة املصرف، تواجه اليت املخاطر وطبيعة  ملصادر عميقا تشمل األنش ة الفعالة إلدارة املخاطر فهما:  إدارة املخاطر
 مستوايت  املصرف، وذلك ابالستناد إىل حتديد وتعليمات الرقابية اجلهات تعليمات مع  ومتوائمه الدولية واملمارسات املعايري أفضل مع  منسجمة
 مل هذل اإلجراءات: املصرف، حيث تش يواجهها اليت املختلفة  وحتليل املخاطر وقياس  حتديد  بعد وذلك  املصرفية،  االنش ة لكافة  املقبولة املخاطر 
 الرقابية، تعليمات اجلهات للمصـرف، االسـرتاتيجية اخل ة مع يتنءم يفا املقبولة املخاطر مسـتوايت حتديد األعمال: يتم اسـرتاتيجية حتديد -

 .األرابا من مستقرة على مستوايت واحلفاظ األموال ومصادر السيولة ملخاطر السليمة اإلدارة املال، رأس كفاية على احلفاظ
 للمصـــــرف قبوهلا ميكن اليت املخاطر حجم وحتديد قياســـــها وأســـــاليق وســـــائل وحتديد املصـــــرف هلا يتعرض اليت اجلوهرية املخاطر تقييم -

 .املصرف ف املخاطر هذل على الرقابة وإطار التعرض، وحجم املخاطر عن كاملة بصورة اجمللس وتزويد وحتملها،
 إدارة جلنة خنل من اإلدارة تقارير جمللس ورفع املقررة احلدود عن انجتة جتاوزات أية معاجلة من والتأكد املقبولة املخاطر مســـتوايت مراقبة -

 .للمخاطر املقبولة املستوايت عن جتاوزات وأية املخاطر
ــاغ ة خمتلفة من خن - ل إجراء اختبارات  قياس املخاطر حتت ظروف طبيعية للســـــــــوق، تقوم إدارة املخاطر بقياس املخاطر حتت ظروف ضـــــــ

 اجلهد ملعرفة مدى أتثري أحداث خمتلفة تكدي إىل تغيريات مهمة ف مع يات السوق على أوضاع املصرف.
  املشاركة ف التخ يط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتمادها.  -
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 ت قيف املوظفني حول مواضيع إدارة املخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة هبذا اخلصوص. -
مركز خماطر التشـغيل،   تتكون إدارة املخاطر من أربعة مراكز عمل رئيسـية تشـمل: )مركز خماطر االئتمان وتصـنيف الديون، مركز خماطر السـوق والسـيولة،

 .ل دوري منتظم وفعلالمركز أمن املعلومات(، تتبع هذل املراكز ملدير إدارة املخاطر. وترفع اإلدارة تقاريرها جمللس إدارة املصرف، واإلدارة العليا بشك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقوم بتقييم السياسات االست مارية واالئتمانية ودراسة الفرص املتاحة واختاذ القرارات اخلاصة بذلك إضافة إلدارة جلنة إدارة املوجودات وامل لوابت :
حقوق امللكية ضمن مستوايت مقبولة ومسي ر عليها من  الفجوات وخماطر األسعار ووضع حمددات وضوابط لضمان تعظيم األرابا والعائد على  

 املخاطر الرئيسة املتعلقة يفخاطر السوق والسيولة واالئتمان. 
  والتمويل  الـخـزيـنـة السيولة  خماطر  عن  رئيسي  بشكل  ومسكولة  اإلمجايل،  املايل  واهليكل  البنك  وم لوابت  موجودات  إدارة  عن  املسكولة  اجلهة   :

 للمجموعة.  
  يقوم التدقيق الداخلي ابلتحقق من توفر البىن األساسية النزمة إلدارة املخاطر ومدى استقنلية هذل اإلدارة، التقيد ابألنظمة  لداخلي التدقيق ا :

رير إىل  لتقاواإلجراءات الواردة ف السياسة العامة إلدارة املخاطر ومن كفاية وفعالية األنش ة واألنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة، وترفع ا 
 جلنة التدقيق أو إىل جملس اإلدارة. 

 قياس املخاطر ونظام التقارير 
ر إلمجايل اخلسائر  يتم قياس خماطر اجملموعة ب ريقة تعكس اخلسائر املتوقعة اليت ميكن أن تنتج ف الظروف العادية واخلسائر غري املتوقعة بناًء على تقدي 

ال رق تعتمد على االحتماالت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. كما يدرس  الفعلية ابستخدام طرق إحصائية. هذل  
 أسوأ االحتماالت اليت ميكن أن تنتج عن الظروف االست نائية.  صرفامل

خاطر املقبولة. كما تقوم اجملموعة بقياس  مت مراقبة وضبط املخاطر بناًء على السقوف املعتمدة اليت تعكس اسرتاتيجية اجملموعة وحدود ومستوايت امل
 القدرة اإلمجالية لتحمل املخاطر ومقارنتها ابملخاطر اإلمجالية يفختلف أنواعها. 
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لس اإلدارة  يتم جتميع املعلومات من مجيع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة والتعرف على املخاطر ف مرحلة مبكرة كما يتم تقدد تقرير إىل جم
دارة املخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إمجايل خماطر االئتمان ونسق السيولة وتغريات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل شهراي حسق ق اعات  وإ

عن املخاطر  امًن  األعمال والزابئن والق اعات اجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم خمصص اخلسائر االئتمانية بشكل ربع سنوي. يستلم جملس اإلدارة تقريراً ش
 هبا.   بشكل ربع سنوي لتزويدل جبميع املعلومات النزمة لتقييم خماطر اجملموعة، وحتديد مستوايت املخاطر اليت ميكن للمصرف حتملها أو القبول

 وايت اجملموعة كافة. يتم حتضري تقارير خماطر تفصيلية وتوزع على مجيع األقسام للتأكد من أن مجيع املعلومات الضرورية واحملدثة متوفرة على مست

 أساليق ختفيض املخاطر 

وإجراءات وممارسات   املصرف، وذلك من خنل سياسات  يواجهها  اليت  املخاطر  تعرضات  لتخفيف  أساليق وممارسات  اجملموعة على عدة  تعتمد 
على موجودات وأصول املصرف، ابإلضافة  وإرشادات لتخفيف حدة اخل ر، وتصميم نظام رقابة داخلي فعلال، كما يقوم املصرف إببرام بوالص للتأمني 

 إىل االعتماد على الضماانت املقدلمة من العمنء لتخفيف املخاطر االئتمانية للمجموعة وفقاً ألسس ومعايري معتمدة لذلك.  

 تركزات املخاطر 

عند قيام جمموعة من املراسلني أو العمنء نعمال متشاهبة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية متماثلة    تنشأ الرتكزات
ظروف األخرى.  ة وال قد تكثر على قدرة املراسلني أو العمنء على اإليفاء ابلتزاماهتم التعاقدية واليت ممكن أن تتأثر بنفس التغريات االقتصادية والسياسي

 تدل الرتكزات على حساسية اجملموعة جتال ق اع اقتصادي معني أو ق اع جغراف معني. 
 حددت سياسات وإجراءات اجملموعة أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنق الزايدة ف الرتكزات وإدارة خماطر االئتمان وضب ها.  

 خماطر االئتمان   - أ 
االئتمان على أهنا املخاطر النامجة عن عدم قدرة أو رغبة العميل ابلوفاء ابلتزاماته جتال املصرف ضمن فرتة زمنية متفق عليها أو تلك  تعرف خماطر  

 الناجتة عن ركود اقتصادي ف ق اع معني. 
يجة التوزيع غري املتكافئ لعمنء االئتمان أو  وكذلك خماطر الرتكزات االئتمانية لدى العمنء واليت تعرف نهنا املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف نت

 نتيجة للرتكزات ف التسهينت املمنوحة للق اعات االقتصادية أو ف دول معينة، واليت قد تكدي إىل زايدة احتمالية حدوث خسائر مالية. 
 إدارة خماطر االئتمان  -

 تتم إدارة خماطر االئتمان من خنل ما يلي: 
 ائتمانية جيدة ومتوازنة حتقق العائد املستهدف ضمن مستوايت املخاطر احملددة هلا. تعزيز بناء حمفظة  -
 الرقابة احل ي ة على االئتمان ف مراحله املختلفة والتوافق الدائم مع تعليمات السل ات الرقابية وتعدينهتا.  -
 سقوف واملخاطر احملددة. العمل على توزيع حمفظة االئتمان يفا فيها توسيع قاعدة العمنء وفقاً للخ ط وال -
يتم منح االئتمان وفق أسس االهلية والقدرة على السداد، مع مراعاة عدم وجود قيود على االقرتاض أو الرهن ف عقد التأسيس والنظام   -

ع العميل وضمن  الداخلي للشركة أو املكسسة، وقناعة املصرف بقدرة العمنء على الوفاء ابلتزاماهتم بناء على دراسة ائتمانية شاملة لوض
 مستوايت تصنيف املخاطر املقبولة لدى املصرف. 

عدم السماا بتمويل التسهينت إال للغاايت احملددة ضمن سياسة املصرف االئتمانية وتعليمات مصرف سورية املركزي، والتعليمات   -
 الصادرة عن السل ات الرقابية وابلضماانت املناسبة واليت تضمن حق املصرف. 

 ف احملفظة االئتمانية مع العمل على زايدة احلصة السوقية ف جمال التمويل التجاري ومتويل الشركات.   نتجةنسبة الديون غري املختفيض  -
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 مراعاة التنويع ف احملفظة االئتمانية وخصوصا ف حمفظة الشركات مع جتنق جتاوز الرتكز على مستوى العميل عن احلدود املقررة.  -
هبا والتحسينات االئتمانية، حيث يعتمد املصرف على جمموعة من األساليق واملمارسات للحصول على الضماانت،  الضماانت احملتفظ   -

 حيث يتم قبول الضماانت وفقاً ملعايري وأسس معتمدة، وأبرز أنواع الضماانت هي: 
النق • والضماانت  واملخزون  والعقارات  السكنية  للمباين  الرهوانت  التجارية:  للقروض  واألوراق  ابلنسبة  املصرفية  والكفاالت  دية 

 املالية. 
 ابلنسبة لألفراد: الرهوانت للمباين السكنية والسيارات والرواتق والضماانت النقدية.  •

 التع ر وآلية معاجلة التع ر  -

 تعريف التع ر 

يوم أو أك ر، ابإلضافة إىل أية    90يتلخص ف ظهور مستحقات على تسهينت العمنء، أو مجود احلركة وعدم التجديد لبعض التسهينت ملدة 
 بوادر تشري إىل وجود احتمالية تع ر لدى العميل، منها: 

 .كافة التعرضات االئتمانية جتال العميل إلعادة اهليكلة مرتني متتاليتني دون أن يتم االلتزام بشروطها  /عندما ختضع أحد  •
 متل يفوجبها حتسني تصنيفه االئتماين وإخراجه من املرحلة ال ال ة. عندما خيل العميل اباللتزام بشروط إعادة اجلدولة األصولية اليت •
ا  عندما خيل العميل اباللتزام بشـــروط التعرضـــات اليت متل حتســـني تصـــنيفها االئتماين وإخراجها من املرحلة ال ال ة، لدى دفع كامل مســـتحقاهت  •

 يوماً. 180اليت مل تتجاوز مدة التأخري عن سدادها 
 إفنسه أو وضعه حتت التصفية.عند إعنن العميل  •

 آلية معاجلة التع ر  

برصد   Stage 3استنادا إىل تعليمات مصرف سورية املركزي، يقوم املصرف ويفجرد تصنيف مديونية العميل كدين غري منتج ضمن املرحلة ال ال ة 
للقوانني النافذة، واختاذ كافة ال للتعليمات، إىل جانق السري ابإلجراءات النزمة لتحصيل حقوق املصرف وفقاً  سبل  املخصصات الكافية وفقاً 

 للتحصيل واليت تكدي إىل تسديد املستحقات أو إعادة جدولتها وفقاً للمعايري واألسس اليت نصلت عليها تعليمات املصرف املركزي. 

 based (IRB) approach-Internal ratingم التصنيف االئتماين الداخلي  نظا  -

ــنيف االئتماين لعمنء املصـــرف الذي أيخذ بعني االعتبار البياانت واملكشـــرات املالية وغري املالية وحاالت التع ر   - ــابقة  حيقق بناء نظام التصـ السـ
قييم درجة خماطر عمنء املصــــــــــــــرف، والتوافق مع تعليمات ابزل ف ت بيق  واحلالية، االلتزام يفت لبات مصــــــــــــــرف ســــــــــــــورية املركزي وينتج عنه ت
 األساليق احلدي ة ف خماطر االئتمان والتوافق مع املعايري العاملية. 

ومع    يعترب نظام التقييم الداخلي لعمنء املصـرف أحد العناصـر األسـاسـية امل لوبة للتوافق مع املنهجيات املتقدمة ف احتسـاب خماطر االئتمان -
ــنيف الداخلي املتقدم ــورية املركزي ومنها منهجية التصـــــــ ــرف ســـــــ ــافة    IRB Approach  مت لبات مصـــــــ  لتقارير املالية  الدويل ل  عياراملىل  إإضـــــــ

 (.9رقم )

ــاســــــها تقييم   - يعمل النظام على تقييم عمنء املصــــــرف ومنحهم درجة تقييم بناء على خماطرهم قبل وخنل منحهم التســــــهينت ويتم على أســــ
وتوليد  اجلدارة االئتمانية للعميل وتقدير احتمالية التع ر خنل أي حلظة من حلظات العملية االئتمانية األمر الذي يســاعد ف قرارات التســعري  

 املنتجات ووضع الشروط التعاقدية مع العمنء.
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، فقد قام املصرف إبطنق  2014خنل عام    IASBوالصادر عن جملس معايري احملاسبة الدويل    9رقم    وامت ااًل للمعيار الدويل للتقارير املالية 
، حيث متل االنتهاء من معظم مراحل املشروع ابلتعاون مع شركة استشارية متخصصة، وتضمن ذلك  2017مشروع التوافق مع املعيار منذ العام  

،  IRBوير نظام تصنيف خماطر العمنء  ت وير منهجيات العمل للتوافق مع املعيار، وحتديد األسس واملعايري املستخدمة ف تصنيف العمنء، وت  
 ابإلضافة إىل ت وير نظام خاص ابحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 

 تعريف اخلسائر االئتمانية املتوقعة  -
ر *  مت ل جمموع املبالغ اليت يتم رصدها لتغ ية اخلسائر النامجة عن عجز العمنء عن الوفاء ابلتزاماهتم، وهي حاصل ضرب )احتمالية التع  -

 اخلسارة عند التع ر * الرصيد عند التع ر(. 

 ( ECLاآللية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة )  -

 EADالتعرض عند التع ر   ❖
املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة ابلقيمة الدفرتية كما ف  ريخ القياس )الرصيد املستعمل بعد التحويل    يقدلر التعرلض عند التع ر ابلنسبة للتعرضات -

تقدير قيمة    ابلنسبة للتعرضات غري املباشرة(، م روحاً منها الفوائد املعلقة، أما ابلنسبة للتعرضات املصنفة ضمن املرحلتني األوىل وال انية فيتم
التع ر من خن الفوائد احملققة غري املستحقة، ومع األخذ التعرلض عند  إليه  القياس مضافاً  بتاريخ  للتعرلض  الدفرتية  القيمة  ل االعتماد على 

تحويل  ابالعتبار كافة التدفقات النقدية املتوقع استخدامها من قبل العميل قبل  ريخ وقوع التع ر، ويراعى ف هذا الشأن استخدام معامنت ال 
 .لتعرضات االئتمانية غري املباشرةاالئتماين ابلنسبة ل

ومن خنل التحليل التارخيي لبياانت املصرف ابستخدام مناذج تنبكية، فقد متل   CCF ابلنسبة ملعامل التحويل االئتماين لنسق االستغنل -
صرف، وابلنسبة لباقي النسق  تقدير معامل التحويل لنسق االستغنل للقروض الدوارة يفا فيها اجلاري مدين، والكمبياالت املخصومة لدى امل

 :سيعتمد املصرف على نسق مصرف سورية املركزي كوهنا أك ر حتفظاً من الدراسة التارخيية لدى املصرف، وفقاً ملا يلي

معامنت التحويل   البند 
 CCFاالئتماين  

مكجلة   املستندية  واالعتمادات  الدفع،  ذلك كفاالت  يفا ف  املباشر،  االئتمان  أو غق  بدائل  الدفع 
يتجاوز أجلها   اليت  املباشر،    180ال لق  االئتمان  التزامات عرضية تعامل معاملة بدائل  يوم، وأي 

 .اتفاقيات إعادة الشراء والعقود اآلجلة لشراء األصول املالية وقبول اإليداعات
100% 

الع اءات، وتعهدات تغ ية  كفاالت حسن التنفيذ وجودة األداء، والكفاالت األولية لقاء الدخول ف  
 .أو متويل أو شراء اجلزء غري املكتتق من إصدارات األوراق املالية

50% 

 %40 .السقوف االئتمانية املمنوحة غري املستغلة وغري القابلة لإللغاء
أجلها عن   يزيد  اليت ال  ال لق  لنسترياد غق  املستندية  ذاتية    180االعتمادات  تكون  واليت  يوماً 

 %20 .ومضمونة ابلبضائع، وتعزيز هذل االعتماداتالتصفية 

 %10 .السقوف االئتمانية املمنوحة غري املستغلة القابلة لإللغاء بدون إشعار مسبق 

 . 3سنة متاشياً مع مقررات جلنة ابزل  2.5فيما يتعلق ابلعمر الوس ي للجاري مدين ي بلق العمر التعاقدي للجاري مدين بواقع   -
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 LGDاخلسارة عند التع ر   ❖
ــتناد إىل • ــبة من التعرلض عند التع ر، ابالســـ ــنيف االئتماين الداخلي، كنســـ ــارة عند التع ر على مســـــتوى كل درجة من درجات التصـــ   متل تقدير اخلســـ

رتداد التارخيي على مسـتوى  البياانت التارخيية املتوفرة لدى املصـرف، والنماذج واألسـاليق اإلحصـائية امل بقة، ابإلضـافة إىل احتسـاب معدل االسـ
 .التعرضات االئتمانية لدى املصرف

/م ن  ريخ  4يعتمد املصــــرف حدوداً دنيا لنســــبة اخلســــارة عند التع ر، وذلك اســــتناداً إىل تعليمات مصــــرف ســــورية املركزي يفوجق القرار رقم   •
 :، وكما يلي14/2/2019

 احلد األدل للخسارة عند التع ر  التعرضات االئتمانية 
 %10 التعرضات االئتمانية املغ اة بضمانة عقارية مقبولة 
 %25 التعرضات االئتمانية غري املغ اة بضمانة مقبولة 

 %20 يوماً فأك ر   90التعرضات املتع رة اليت مضى على تصنيفها 
 %50 يوماً فأك ر   180املتع رة اليت مضى على تصنيفها  التعرضات

 %100 يوماً فأك ر   360التعرضات املتع رة اليت مضى على تصنيفها 
 %45 التعرضات االئتمانية جتال البنوني واملكسسات املالية 

ــ • ــنيفها ضـ ــات االئتمانية اليت يتم تصـ ــبة للتعرضـ ــرف ابلنسـ ــارة عند التع ر لدى املصـ ــبة اخلسـ من املرحلة ال ال ة نتيجة عدم التزام العميل  ال تقل نسـ
ــنيفه االئتماين وإخراجه من املرحلة ال ال ة، أو نتيجة عدم التزام العميل ب ــني تصــــ ــولية اليت متل يفوجبها حتســــ ــروط إعادة اجلدولة األصــــ ــروط  بشــــ شــــ

ى دفع كامل مســـتحقاهتا اليت مل تتجاوز مدة التأخر عن التعرضـــات االئتمانية اليت متل حتســـني تصـــنيفها االئتماين وإخراجها من املرحلة ال ال ة لد
 .يوماً، عما كانت عليه قبل حتسني تصنيفها من املرحلة ال ال ة إىل املرحلة ال انية 180سدادها 

ــر الضــــماانت مقابل التســــهينت وعمل • ــورية املركزي،   Haircut متل حتديد وحصــ على هذل الضــــماانت وفقا ملا ورد ف تعليمات مصــــرف ســ
 :ما يليوك

 Haircutنسبة االقت اع   البند 
 %0 الذهق املرهون، أو التأمينات النقدية، أو الودائع اجملمدة، أو شهادات اإليداع املرهونة. 

من القيمة التخمينية للعقار املرهون،   %25 الضماانت العقارية  
وتقارن مع قيمة سند الرهن حيث تعتمد  

 القيمة األقل. 
 %25 لألوراق املالية القيمة العادلة  

 %50 السيارات واآلليات واملعدات 
 %25 ضمانة شركات التأمني 

 %0 ضمانة شركة ضمان القروض 

ف حال كان لدى العميل أك ر من ضـــمانة لنفس التســـهيل يتم اســـتخراج نســـبة الضـــمانة إىل جمموع الضـــماانت ونســـبة الضـــمانة إىل الســـقف  •
ونســبة الضــمانة إىل الرصــيد ونســبة جمموع الضــماانت إىل الســقف، ويتم مقارنة نســبة كل ضــمانة، وتعتمد نوع الضــمانة كمتغري عند احتســاب 

LGD .يتم ترجيح نسبة كل ضمانة إىل جمموع الضماانت 
  يتوجق أن حتقق الضماانت العقارية جمموعة من الشروط ليتم اعتبارها كضمانة مقبولة ضمن خمففات املخاطر االئتمانية وهي: •
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 أال يكون العقار مرهوانً بدرجات أعلى ألي جهة. -
دون إمكانية التنفيذ على العقار وتســـــييله اســـــتيفاًء حلقوق املصـــــرف وفق تقديرل أن تكون صـــــحيفة العقار خالية من اإلشـــــارات اليت حتول   -

 .وعلى مسكوليته
 .أن يكون العقار مسجًن ف السجنت العقارية -
أن يكون العقار خممناً من قبل خممن عقاري واحد معتمد )حبســـــق القوائم املعتمدة من هيئة اإلشـــــراف على التمويل العقاري( على األقل  -

مليون ل.س، ومن قبل خممنني معتمدين على األقل )حبيث    100ل كانت قيمة التعرضـات االئتمانية املمنوحة بضـمانته ال تزيد عن ف حا
مليون ل.س، وذلك ف   100تعتمد القيمة التخمينية األك ر حتفظاً( ف حال كانت قيمة التعرضات االئتمانية املمنوحة بضمانته تزيد عن  

 :يةكل من احلاالت التال
 .عند االعرتاف األويل ابلتعرضات االئتمانية ✓
مرلة كل أربع ســـنوات على األقل للتعرضـــات املصـــنفة ضـــمن املرحلة األوىل وال انية، ويســـت ىن من ذلك التعرضـــات اليت ال تتجاوز املدة  ✓

 وأال تتجاوز قيمتها  املتبقية على اســــتحقاق آخر قســــط مدة ســــنتني، شــــري ة أن تكون هذل التعرضــــات مصــــنفة ضــــمن املرحلة األوىل
 .من القيمة املقبولة للعقار وفقاً آلخر تقييم %25جمتمعة نسبة 

 .عند تصنيف التعرضات االئتمانية ضمن املرحلة ال ال ة ✓
عند إعادة جدولة التعرض االئتماين، ف حال كان أحدث ختمني معتمد للعقار يعود لتاريخ يسبق  ريخ إعادة اجلدولة نربع سنوات   ✓

 .أك رأو 
من إمجايل    %150ف حال اهلبوط العام ف أسعار العقارات ككل، ويست ىن من ذلك العقارات اليت ال تقل آخر قيمة ختمينية هلا عن   ✓

 .قيمة التعرضات االئتمانية املتناقصة املمنوحة بضمانتها
ولة وفقاً لتعليمات مصـــــــرف ســـــــورية املركزي هبذا ختضـــــــع الضـــــــماانت املقبولة اخلاضـــــــعة لتعليمات التســـــــييل إىل عمليات خصـــــــم ف القيمة املقب •

 اخلصوص، ف حال مل يتمكن املصرف من تسييلها خنل املهل احملددة، واليت تشمل:

 نسبة اخلصم  البند 
سنوايً )ت بق نسبة اخلصم بشكل تدرجيي ربعي على األقل خنل كل سنة(، وذلك يفرور   %20 الضماانت العقارية  

 تصنيف التعرض ضمن املرحلة ال ال ة. سنة على  ريخ 
 يفرور سنة على  ريخ تصنيف التعرض ضمن املرحلة ال ال ة.  %100 األوراق املالية 

 يفرور سنة على  ريخ تصنيف التعرض ضمن املرحلة ال ال ة. %100 السيارات واآلليات واملعدات 
 التعرض ضمن املرحلة ال ال ة. يفرور سنة على  ريخ تصنيف  %100 ضمانة شركات التأمني 

 يفرور سنة على  ريخ تصنيف التعرض ضمن املرحلة ال ال ة. %100 ضمانة شركة ضمان القروض 

 PDاحتمالية التع ر   ❖
تصنيف حبسق املنهجية املعتمدة لدى املصرف فإنله يتم العمل على احتساب احتمالية التع ر جلميع التعرضات االئتمانية، وفقاً لنتائج عملية ال -

  14/2/2019/م ن  ريخ 4االئتماين الداخلي والدرجات املقابلة هلا، مع األخذ ابالعتبار احلدود املشار إليها ضمن تعليمات القرار رقم 
  احملددة احلدود  عن  للمخاطر   ارتفاع وجود  إىل االحتساب عملية كحدود دنيا ال ميكن ني حال من األحوال جتاوزها، وف حال أشارت نتائج 

احرتازي واجق إلدارة   كإجراء للمخاطرة  األعلى احلد ابعتماد  العمل  منهجية  خمرجات على االعتماد يتم عندها  املشار إليه،  4ابلقرار رقم 
  (.  % 0خماطر التعرضات االئتمانية لدى املصرف )ابست ناء التعرضات ابللرية السورية جتال احلكومة السورية أتخذ احتمال تع ر 
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 احلدود الدنيا الحتمالية التع ر حبسق تعليمات مصرف سورية املركزي:  -
 األدل الحتمال التع ر احلد   /م ن 4احلاالت املشار إليها ضمن القرار رقم  

 %0 التعرضات ابللرية السورية جتال احلكومة السورية 
 %0.05 التعرضات ابللرية السورية جتال املصارف العاملة ف سورية 

 %4.5 ابلعملة األجنبية جتال احلكومة السورية، واملصارف العاملة ف سورية   التعرضات
 %0.05 التعرضات غري املتع رة

 %100 التعرضات املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة 
يعمل املصرف على معايرة درجات التصنيف واحتمال التع ر احملتسبة لدى املصرف للتعرضات لدى احلكومات واملصارف ف اخلارج، مع درجات   -

 ,Standard & Poor’s, Moody’s, Fitchالتصنيف الصادرة عن وكاالت التصنيف العاملية ف حال توفرها، واليت ميكن أن تشمل )
Bloomberg اخنفاض درجة التصنيف اخلارجية الصادرة عن إحدى الوكاالت املشار إليها عن درجة التصنيف الداخلية احملتسبة  (، وف حال

ي هبذا  هلذل التعرضات، يتم االعتماد على درجة التصنيف اخلارجية واحتمال التع ر املقابل هلا يفوجق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية املركز 
 اخلصوص. 

 املكشرات االقتصادية الرئيسية اليت متل استخدمها من قبل املصرف ف احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة  -
 ، مكشــــــــــــــر معدل الب الةGDP إمجايل الدخل احمللي) حتتســــــــــــــق مكشــــــــــــــرات االقتصــــــــــــــاد الكلي للمصــــــــــــــرف ابعتبارها املكشــــــــــــــرات التالية •

Unemployment)   األك ر حتفظاً أي القيمة األســـــــــوء هي اليت تكخذ ف االحتســـــــــاب( قد حبيث إن كان أحد هذل املكشـــــــــرات )احلالة
فيع ى قيمة    %10-%2.5وإال إن ضــعف حبدود    2-مقارنة مع القياس الســابق أي لســنة ســابقة فريمز للمتغري    %10ضــعف بنســبة أعلى من  

ــبة   0فيع ى قيمة    %2.5-%0وإن بقي حبدود    1- مأخوذة من حالة التضـــــــخم احملفز   %2.5وإال يع ى قيمة واحد إن حتســـــــن حيث إن نســـــ
 .املرغوب

ــتوى   • ــتهلك على مسـ ــعار املسـ ــر أسـ ــورية املركزي يتم االعتماد على مكشـ ــرف سـ ــابقة املزود هبا من قبل مصـ ــرات السـ وف حال مل يتوافر أحد املكشـ
 .CPI الق ر

 حمددات الزايدة اهلامة ف املخاطر االئتمانية  -

املصرف وعلى وجه التحديد )سياسة إدارة خماطر االئتمان، وإطار عمل احتساب اخلسائر االئتمانية  نصلت السياسات واإلجراءات املعتمدة لدى  
 أبرز هذل املعايري:  Stagesاملتوقعة( على جمموعة من املعايري واملكشرات الضرورية لتصنيف الديون ضمن املراحل احملددة ضمن املعيار  

 املعايري  التصنيف 

(، )إال ف احلاالت  9جتاوز مدة ال نثني يوماً املنصوص عنها ضمن تعليمات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )عدم   - املرحلة األوىل 
اليت يكون فيها لدى املصرف معلومات مككدة وموثوقة، يفا فيها املعلومات املستقبلية ت بت أنل التأخر عن هذل  

عجز ف السيولة أو زايدة هامة ف املخاطر االئتمانية، "وفقاً    املدة ال يدل على أية صعوابت مالية أو تشغيلية أو 
ملا هو منصوص عنه ضمن سياسة إدارة خماطر االئتمان املعتمدة لدى املصرف"( وف أي حال من األحوال جيق  

 .أال تتجاوز فرتة التأخر هذل عن ستني يوماً 
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احلساابت خارج امليزانية املدفوعة نيابًة عن العمنء وغري املوثقة  أالل تزيد فرتة التأخر عن سداد الذمم الناجتة عن   - 
كتسهينت ائتمانية مباشرة يفوجق عقود أصولية عن ثنثني يوماً، وال ميكن دحض هذا االفرتاض ني حال من  

 .األحوال
 .حركة حساب نش ة للجاري مدين  -
املكشوفة )دائن صدفة مدين( عن ثنثني يوماَ،  أالل تزيد فرتة التأخر عن سداد احلساابت اجلارية وحتت ال لق   -

 .وال ميكن دحض هذا االفرتاض ني حال من األحوال 
أال يكون التصنيف االئتماين اخلارجي للعميل )املقرتض/املصدر( الصادر عن أحد وكاالت التصنيف املعتمدة )ف   -

ت مار، أو درجة واحدة ضمن  حال توفرل(، أو التصنيف الداخلي قد اخنفض ل نث درجات ضمن درجات االس 
املعدة   املالية  البياانت  إعداد  بتاريخ  املضاربة،  إىل درجات  االست مار  من درجات  انتقاله  أو  املضاربة،  درجات 

 .(Initial recognution date) مقارنة بتاريخ االعرتاف األويل  (Reporting Date) للنشر 
العميل أو جمموعته املرتاب ة "اب - واملشاريع الصغرية   (Corporate) لنسبة حملفظة الشركاتأال يتدل تصنيف 

/  395حسق تعريف اجملموعات املرتاب ة املعتمدة يفوجق قرار جملس النقد والتسليف رقم ) (SME) واملتوس ة
 .وتعدينته" عن املرحلة ال انية )املعرفة وفقاً هلذل التعليمات( لدى املصارف االخرى 2008( للعام 4م.ن/ب

( وزوال كافة الدالئل على  Stage 2كشرات املتعلقة ابلتعرضات االئتمانية املصنفة ضمن املرحلة ال انية )حتسلن امل -
 . الزايدة اهلامة ف املخاطر االئتمانية املتعلقة هبا 

 ( إىل أن يتم االلتزام بشروطها. Stage 1االئتمانية املصنفة ف املرحلة األوىل ) إعادة هيكلة التعرضات  - املرحلة ال انية 
 إعادة جدولة التعرضات االئتمانية املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة، إىل أن يلتزم العميل بشروطها.  -
أال تتجاوز مدة    سداد كافة املستحقات على التسهينت االئتمانية اليت سبق وأن صنفت ضمن املرحلة ال ال ة، شري ة  -

أتخرها عن السداد مئة ومثانني يوماً، علماً ابنه يسمح هبذا االجراء مرة واحدة خنل السنة )سنة اعتبارا من  ريخ تنفيذ  
هذا االجراء(، وف حال اخنفاض تصنيف التعرضات مرة اثنية خنل السنة إىل املرحلة ال ال ة ال جيوز إخراجها إال من  

 .دولة أصولية خنل إجراء إعادة ج
، )وترتفع هذل املدة إىل  ( 9الدويل للتقارير املالية رقم )  جتاوز مدة ال نثني يوماً املنصوص عنها ضمن تعليمات املعيار  -

ستني يوماً ف احلاالت اليت ال مت ل داللة على وجود زايدة هامة ف املخاطر االئتمانية، "وفقاً ملا هو منصوص عنه ضمن  
 خماطر االئتمان املعتمدة لدى املصرف"(. سياسة إدارة 

التأخر عن سداد قيمة الذمم الناجتة عن احلساابت خارج امليزانية املدفوعة نيابة عن العمنء ملدة تزيد عن ثنثني يوماً،   -
 ومل يقم العمنء بتوثيقها أصوال كتسهينت ائتمانية مباشرة يفوجق عقود أصولية. 

( والذي مل يبلغ دورانه مرتني على االقل خنل  Hard core overdraftضعف حركة احلساب اجلاري مدين ) -
التاريخ قياس ضعف احلركة(، أو مل يصل رصيدل إىل   ، أو اقل من السقف  % 10السنة )مدة سنة سابقة اعتبارا من 

 املمنوا ملرة واحدة خنهلا. 
 . يوماً   ( ملدة تزيد عن ثنثنيالتأخر عن سداد احلساابت اجلارية وحتت ال لق املكشوفة )دائن صدفة مدين  -

االئتمانية داخل وخارج امليزانية اليت ي بق عليها تعريف التع ر املنصوص عنه ف املادة    وتتضمن هذل املرحلة التعرضات  - املرحلة ال ال ة 
 . 14/2/2019/ م ن  ريخ 4( من تعليمات القرار رقم 7رقم )
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 ( 9)   حاكمية ت بيق مت لبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -
 جملس إدارة املصرف 

من خنل حتديد أدوار اللجان والدوائر    ( 9الدويل للتقارير املالية رقم )  عيارمناسبة تضمن الت بيق السليم للم توفري هيكل وإجراءات حاكمية   •
يري ذات  ووحدات العمل ف املصرف، وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفري البىن التحتية النزمة، وفقا لتعليمات مصرف سورية املركزي، واملعا

 العنقة ابملعيار احملاسيب. 
يما ما نصلت عليه تعليمات مصرف سورية املركزي، ويكون جملس اإلدارة املصادقة على كافة السياسات واإلجراءات اهلامة ذات الصلة، الس •

اية  املسكول عن منءمة وحصافة ممارسات إدارة خماطر االئتمان ف املصرف، ومتانة وفعلالية بيئة الضبط الداخلي ذات العنقة، ويفا يضمن كف
 . (9الدويل للتقارير املالية رقم ) املعيار لية املعتمدة، ومت لبات املكوانت اخلاصة واحتساهبا يفا يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخ

 احتساهبا.    املوافقة على أيلة تعدينت على نتائج وخمرجات األنظمة خبصوص عمليات احتساب وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة واملتغريات اليت يتم •
 مل األخرى.اعتماد مناذج األعمال اليت يتم من خنهلا حتديد أهداف وأسس اقتناء وتصنيف األدوات املالية ويفا يضمن التكامل مع مت لبات الع •
املنهجيات  ضمان قيام الوحدات الرقابية ف البنك وحتديداً إدارة املخاطر وإدارة التدقيق الداخلي بكافة األعمال النزمة للتحقق من صحة وسنمة   •

 وحدات الرقابية. والعمل على توفري الدعم النزم هلذل ال ( 9الدويل للتقارير املالية رقم ) املعيارواألنظمة املستخدمة ف إطار ت بيق 
 جملس اإلدارة   /جلنة إدارة املخاطر  

 مراجعة إطار إدارة املخاطر ف املصرف، واملتعلق ابحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  •
ارير الصادرة االجتماع مع اللجنة العليا لت بيق املعيار املشكلة لدى املصرف عند اللزوم، واستنم التقارير الصادرة عن اللجنة، ابإلضافة إىل التق •

 عن إدارة املخاطر، وتقييم أدائها ومعاجلة أوجه القصور حال وجودها.  
 ا من اجمللس. مراجعة اسرتاتيجية إدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتماده •
 االشراف على كفاءة وفعالية عملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  •

 جلنة التدقيق الداخلي 
 ، عند إعداد البياانت املالية الدورية.   9التحقق من كفاية املكوانت املكونة وفقاً ملت لبات مصرف سورية املركزي واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  •

 ( 9الدويل للتقارير املالية رقم )   املعيار عليا لت بيق  ال   اللجنة 
 اإلشراف على حسن سري العمل ف ت بيق املشروع، وضمان االلتزام ابخل ة املوضوعة.  •
 التأكد من أنله متل حتديد املخاطر الرئيسية واختاذ كافة اإلجراءات النزمة ملعاجلتها.  •
( والتوصية  EAD  ،PD  ،LGDاالئتمانية وآلية احتساب املكوانت الرئيسية للخسائر االئتمانية )مراجعة املنهجية اخلاصة بتقييم اخلسائر   •

 ابعتمادها من قبل جملس االدارة. 
 اعتماد نتائج املراجعة السنوية ملخرجات أنظمة التقييم الداخلية ملخاطر العمنء.   •
تساب وانعكاساهتا على البند املتعلق بتقدير احتمالية التع ر ونتائج احتساب  تقييم مدى منءمة املتغريات االقتصادية املستخدمة ف عمليات االح •

 اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  
 . ECLمناقشة واعتماد الفرضيات واملنهجيات املتعلقة بنماذج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة   •
 املوافقة على توصيات اللجنة الفنية للمشروع.  •
 أو اللجان املنب قة عنه لوضعهم ف صورة الوضع إن طُلق ذلك.   /لس اإلدارة واالجتماع إن لزم مع جم •

  



 

- 92  - 

   ( 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) اللجنة الفنية لت بيق  
االحتساب واالشراف  استعراض منحظات التدقيق )الداخلي واخلارجي( املتعلقة يفنهجية تقييم اخلسائر االئتمانية والبياانت املستخدمة ونتائج   •

 .على اعداد اخل ط التصحيحية النزمة 
ت بيق املشروع يفراحله املختلفة وحتديد املهام والواجبات واملسكوليات امل لوبة من كافة الدوائر ومتابعة   Action Plan اعتماد خ ة عمل •

 .مراحل اجناز املشروع وفقا للخ ة املوضوعة
 .ه املصرف ف سبيل ت بيق املعيار وذات العنقة ابملوارد، السياسات، األنظمة، البياانت....اخل حل كافة املشاكل واملعوقات اليت تواج •
متابعة ومعاجلة أية مستجدات أو مت لبات جديدة تصدر من مصرف سورية املركزي حول ت بيق املعيار والتأكد من تلبية كافة مت لبات البنك   •

 .املركزي
لشركات لتقدد خدمات للبنك وبناء مناذج االحتساب وشراء أي أنظمة ألغراض مت لبات التوافق مع املعيار  اعتماد نتائج حتليل وتقييم عروض ا  •

 .والتوصية للجنة العليا للمشروع 
 إدارة املخاطر 

 إعداد إطار عمل واضح لعملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.  •
 العمل ملواكبة أية مستجدات ت رأ على األسس املستخدمة ف االحتساب لضمان دقة النتائج.املراجعة السنوية ألنظمة التقييم الداخلية وإطار  •
مات مصرف  احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وتصنيف العمنء وفقا للمراحل ال نثة بشكل ربعي يفا يتوافق مع مت لبات املعيار احملاسيب وتعلي •

 رة التنفيذية على نتائج االحتساب. سورية املركزي، واطنع جلنة املخاطر اإلدا
 هلم.  Overrideرفع التوصيات النزمة للجنة املخاطر اإلدارة التنفيذية خبصوص العمنء الذين طرأ تغري على تصنيفهم نتيجة عمل  •
املخاطر واخلسائر  ف تقييم    Forward Lookingاستحداث مكشرات تساهم ف رصد بوادر تع ر االئتمان لدى العمنء يفا يكفل تعزيز مبدأ   •

 االئتمانية. 
 جتهيز النماذج امل لوبة من مصرف سورية املركزي، ابلتعاون مع اإلدارات املعنية.  •
 وفقا للسياسة واملنهجية املعتمدة.  Risk Parametersمراجعة واعتماد الـ   •

 اإلدارة املالية 
  املعيار ا يضمن تصنيف املوجودات املالية للبنك وفقا ملبادئ  يف  Business Modelsاالشرتاني مع اإلدارات ف ت وير وبناء مناذج األعمال   •

 . ( 9الدويل للتقارير املالية رقم )
 املشاركة ف عملية االحتساب مع اإلدارات املعنية ومراجعة نتائج االحتساب.  •
 ت لعملية لنحتساب. عمل التسوايت والقيود احملاسبية النزمة بعد اعتماد النتائج، والتحقق من أنل كافة التعرضات قد خضع  •
 إعداد اإلفصاحات النزمة ابلتعاون مع اإلدارات املعنية ف املصرف، يفا يتفق ومت لبات املعيار وتعليمات مصرف سورية املركزي.  •

 

 إدارة التدقيق الداخلي 
 .تقييم عملية تقدير اخلسائر االئتمانية يفا يكفل سنمة عمليات االحتساب ودقة النتائج  •
  سنمة النماذج املستخدمة ف االحتساب من الناحيتني الكمية والنوعية، واطنع إدارة املصرف، يفا فيها اللجنة الفنية والعليا للمشروع التحقق من   •

 .على أية حتفظات ف هذا اجلانق
 .ر مراجعة اإلطار العام ف جانق التصنيف والقياس وحماسبة التحوط للتأكد من امت اله للمبادئ الرئيسية للمعيا •
  التحقق بشكل سنوي من االمت ال مع املنهجيات والسياسات املعدة ف جانق ت بيق املعيار.  •
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 إدارة مراقبة االلتزام 
(، وكافة األنظمة والتعليمات  9التأكد من التزام املصرف بتعليمات ومت لبات مصرف سورية املركزي املتعلقة بت بيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) •

املن الصنحيات  وتوزيع  التعليمات  عنها ف هذل  املنصوص  السياسات واإلجراءات  أدلة  إعداد  الصلة، السيما جلهة  ذات  اطة هبا على  النافذة 
 وير هذا  املستوايت اإلدارية املناسبة، وتقييم مدى جدية املصرف ف تصميم بناء متني للت بيق واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة، ومتابعة ت

 التصميم والتحقق من صحته، وفعاليته وكفاية املكوانت بشكل دوري. 
 ق اع الشركات / مراجعة االئتمان 

 ظة االئتمانية وفقا ملت لبات إدارة املخاطر واإلدارة املالية، وابلشكل الذي يساهم ف سنمة وصحه عملية االحتساب. إدارة بياانت احملف  •
كفل  التعاون مع إدارة املخاطر واإلدارة املالية من خنل توفري ما يلزم من بياانت لنحتساب وإعادة التحقق من صحة وسنمة املدخنت يفا ي  •

 . دقة نتائج االحتساب
لشرحية  دراسة أوضاع العمنء ابالستناد إىل أيلة مكشرات متوفرة تظهر بوادر ضعف ائتمان لديهم وتزويد إدارة املخاطر بتصورات حول أوضاع هذل ا  •

 من العمنء، يفا يكفل عكس التصنيف الفعلي لوضع العميل وفقا للمراحل ال نثة.  
 واملنهجية املعتمدة.   وفقا للسياسة Risk Parametersمراجعة واعتماد الـ   •

 مركز اخلزينة واالست مار 
 إدارة بياانت احملفظة االست مارية.  •
 التعاون مع كل من إدارة املخاطر والدائرة املالية من خنل توفري ما يلزم من بياانت لنحتساب ويفا يضمن دقة النتائج.  •
 ل عكس التصنيف الفعلي لنست مارات وفقا للمراحل ال نث. تزويد إدارة املخاطر بتصورات حول طبيعة احملفظة االست مارية يفا يكف  •
املخاطر    توفري البياانت النزمة ألغراض اجناز االفصاحات والكشوفات وفقا ملت لبات مصرف سورية املركزي، وابلتعاون مع اإلدارة املالية وإدارة  •

 ويفا يضمن دقة النتائج. 
 وفقا للسياسة واملنهجية املعتمدة.  Risk Parametersالتعديل على الـ  •

 إدارة األنظمة 
 تسهيل عملية إدارة املعلومات وتقدد املساعدة إلدارة املخاطر، اإلدارة املالية، ق اع الشركات / االئتمان، إن ت لق االمر.  •
ابلشكل الصحيح وميا ينعكس على صحة  ت وير واستحداث بعض التقارير أو إضافة بعض احلقول اليت تساعد ف إجناز عملية االحتساب   •

  النتائج. 
وتعليمات مصرف سورية املركزي اخلاصة بت بيق املعيار الدويل    2019شباط    14/م ن والصادر بتاريخ  4وبناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم  

بقاً للمكشرات واملواصفات اليت يتسم هبا كل دين يتم تصنيفه  يتم تصنيف حمفظة التسهينت االئتمانية إىل عشر درجات وذلك ط  ( 9للتقارير املالية رقم )
 وتوزع التعرضات ملخاطر االئتمان )بعد خمصص التدين وقبل الضماانت وخمففات املخاطر األخرى(.  
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 الكمية اإلفصاحات

 االئتمان خماطر
 (: األخرى  املخاطر وخمفضات الضماانت  وقبل  سائر االئتمانية املتوقعةاخل خمصص  بعد)  االئتمان  ملخاطر  التعرضات ( 1

  األول   كانون   31كما ف         
       1202     2020  
 س . ل      . س . ل        
 :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

   109.388.388.735    162,463,808,952    املركزي  سورية  مصرف لدى  أرصدة 
   168.543.185.390    311.810.987.271    املصارف  لدى  أرصدة 

   5.295.683.933    54,879,762,228    املصارف  لدى  إيداعات
 املباشرة االئتمانية التسهينت صاف

   821.683.815    2,140,765,200     ألفراد ا
   2.899.347.133    8,336,739,096    العقارية  القروض

   30.174.339.302    18,191,864,503    الكربى  لشركات ا
   940.449.908    28,148,707,269    واملتوس ة  الصغرية  املكسسات

 وأذوانت وأسناد سندات
   1.389.435.497    5,449,115,892    أخرى  موجودات 

   6.981.203.652    14,012,373,667    املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديعة 

   326.433.717.365    605.434.124.078     اجملموع
 :امليزانية خارج بنود

   1.044.194.799    1,938,151,427    صادرة   اعتمادات
 كفاالت: 

   5.475.779.871    9.217.107.264    دفع 
   8.907.652.392    21.561.584.740    حسن تنفيذ  
   2.123.207.167    3,648,243,410    أخرى 

   10.497.688.540    19.208.461.661    وجهات أخرى  مصارف كفاالت 
   198.758.692    389,505,844    صارف اعتمادات وقبوالت امل

   1.138.509.691    4,447,159,882   مستغلة  غري مباشرةغري   ائتمانية  تسهينت  سقوف
   29.385.791.152    60,410,214,228     اجملموع

      665,844,338,306    355.819.508.517   
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 :املخاطر درجة حسق االئتمانية التعرضات توزيع (2

 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   /9وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة 

  الشركات                 
  املكسسات الصغرية                      
  اجملموع      واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل    مباشرة   تسهينت  
  51.163.832.553    27.185.244.942    12.338.062.678    9.214.292.083    2.426.232.850   املرحلة األوىل  
  8.085.117.746    1.097.528.646    6.758.906.246    162.253.538    66.429.316   املرحلة ال انية  
  36.653.883.858    514.041.578    136.117.903.12    -     21.939.159   املرحلة ال ال ة  
  95.902.834.157    28.796.815.166    55.214.872.045    9.376.545.621    2.514.601.325   اجملموع  
 ( 22.237.991.225) ( 251.632.716) ( 21.972.396.460)   -   ( 13.962.049) معلقة  فوائد : ي را 
 ( 16.846.766.864) ( 396.475.181) ( 050.611.08215.) ( 1.039.806.525) ( 359.874.076) اخلسائر االئتمانية املتوقعة خمصص: ي را 
  6.818.076.0685    28.148.707.269    18.191.864.503    8.336.739.096    2.140.765.200   املباشرة  االئتمانية   التسهينت  صاف   

 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف /  9وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /التعرضات االئتمانية املباشرة تتوزع 

  الشركات                 
  املكسسات الصغرية                      
  اجملموع      واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل    مباشرة   تسهينت  
  16.073.453.427    553.383.509    11.518.517.068    3.084.273.253    917.279.597   املرحلة األوىل  
  20.720.012.486    349.370.850    20.046.908.299    202.667.836    121.065.501   املرحلة ال انية  
  23.394.911.718    246.857.329    23.125.422.662    -     22.631.727   املرحلة ال ال ة  
  60.188.377.631    1.149.611.688    54.690.848.029    3.286.941.089    1.060.976.825   اجملموع  
 ( 13.403.157.349) ( 107.214.665) ( 13.280.151.483)   -   ( 15.791.201) معلقة  فوائد : ي را 
 ( 11.949.400.124) ( 101.947.115) ( 11.236.357.244) ( 387.593.956) ( 223.501.809) اخلسائر االئتمانية املتوقعة خمصص: ي را 
  34.835.820.158    940.449.908    30.174.339.302    2.899.347.133    821.683.815   املباشرة  االئتمانية   التسهينت  صاف   
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 : التايل  اجلدول  وفق  2021األول  كانون   31 ف  كما/  9وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم / املباشرة غري  االئتمانية التعرضات  تتوزع

  الشركات                 
    الصغرية   املكسسات      الشركات                 
  اجملموع      واملتوس ة      الكربى      العقارية   القروض      األفراد       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل       

 مباشرة   غري   تسهينت  
   31.562.633.814    17.309.988.284    14.252.645.530    -     -   املرحلة األوىل   
   4.800.703.027    368.293.670    4.432.409.357    -     -   املرحلة ال انية   
  1.750.000    -     1.750.000    -     -   املرحلة ال ال ة   
  36.365.086.841   17.678.281.954    18.686.804.887    -     -   اجملموع   
 ( 5.902.987) (  3.810.874) ( 2.092.113)   -     -   اخلسائر االئتمانية املتوقعة خمصص: ي را  

  36.359.183.854    17.674.471.080    18.684.712.774   -     -   املباشرة   غري  اإلئتمانية   التسهينت  صاف   
 

 : التايل  اجلدول  وفق  2020األول  كانون   31 ف  كما/  9وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم / املباشرة غري  االئتمانية التعرضات  تتوزع

  الشركات                 
    الصغرية   املكسسات      الشركات                 
  اجملموع      واملتوس ة      الكربى      العقارية   القروض      األفراد       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل       

 مباشرة   غري   تسهينت  
   13.350.903.163    5.278.853.654    8.072.049.509    -     -   املرحلة األوىل   
   4.198.181.066    44.319.075    4.153.861.991    -     -   املرحلة ال انية   
  1.750.000    -     1.750.000    -     -   املرحلة ال ال ة   
  17.550.834.229    5.323.172.729    12.227.661.500    -     -   اجملموع   
 ( 7.717.639) (  324.235) ( 7.393.404)   -     -   اخلسائر االئتمانية املتوقعة خمصص: ي را  

  17.543.116.590    5.322.848.494    12.220.268.096   -     -   املباشرة   غري  اإلئتمانية   التسهينت  صاف   
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يتم تصنيف حمفظة التسهينت االئتمانية   ( 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )ة بت بيق مصرف سورية املركزي اخلاص   وتعليمات 2019شباط  14/م ن والصادر بتاريخ 4قرار جملس النقد والتسليف رقم بناًء على 
للمكشرات واملواصفات اليت يتسم هبا كل دين يتم تصنيفه وتوزع التعرضات ملخاطر االئتمان )بعد خمصص   وقبل الضماانت وخمففات املخاطر    سائر االئتمانية املتوقعة اخل  خمصص إىل عشر درجات وذلك طبقاً 

   . األخرى(

 وفق اجلدول التايل:  حسق فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف شركات باشرة  تتوزع التعرضات االئتمانية امل
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    االئتمانية املتوقعة اخلسائر     اخلسائر االئتمانية املتوقعة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التع ر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  39,085,426,864    -     -     39,085,426,864    0.13-0   االئتمانية مستوى مرتفع من اجلودة 
  479,901,128    -     42,020,372    437,880,756    0.82-0.13   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  7,814,414,520    -     7,814,414,520    -     15.96-0.82   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  36,631,944,699    36,631,944,699    -     -     001    ديون متع رة 

  84.011.687.211    36.631.944.699    7.856.434.892    39.523.307.620       إمجايل التسهينت املباشرة 
 ( 22.224.029.176) ( 22.224.029.176)   -     -         الفوائد املعلقة 

 ( 15.447.086.263) ( 14.396.469.233) ( 1.029.620.192) ( 20.996.838)      خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  46.340.571.772     011.446.29    6.826.814.700    39.502.310.782       صاف التسهينت االئتمانية 

  25     99.92     13.11     0.05        )%(  نسبة التغ ية
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  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التع ر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  12,262,871,298    -     463,826,048    11,799,045,250    0.13-0   مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية 
  1,447,596,673    -     1,174,741,350    272,855,323    0.82-0.13   مستوى متوسط للجودة االئتمانية   

  18,757,711,750    -     18,757,711,750    -     15.96-0.82   مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  23,372,279,990    23,372,279,990    -     -     100    ديون متع رة 

  55.840.459.711    23.372.279.990    20.396.279.148    12.071.900.573       إمجايل التسهينت املباشرة 
 ( 13.387.366.148) ( 13.387.366.148)   -     -         الفوائد املعلقة 

 ( 11.338.304.359) ( 9.831.417.642) ( 1.502.624.614) (  4.262.103)      خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  31.114.789.204    153.496.200    18.893.654.534    12.067.638.470       صاف التسهينت االئتمانية 

  26.71     98.46     7.37     0.04        )%(  نسبة التغ ية
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 وفق اجلدول التايل:  حسق فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف  جتزئة االئتمانية املباشرة   تتوزع التعرضات 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة            
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التع ر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  10,166,402,646    -     113,723,063    10,052,679,583    3.08-0   اجلودة االئتمانية مستوى مرتفع من 
   1,600,806,658    -     12,961,308    1,587,845,350    11.22-3.08   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  101,998,483    -     101,998,483    -     58.20-11.22   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

  21,939,159     21,939,159    -     -     001    ديون متع رة 
  11.891.146.946     21.939.159    228.682.854    11.640.524.933       إمجايل التسهينت املباشرة 

 ( 13.962.049) (  13.962.049)   -     -         الفوائد املعلقة 
 ( 1.399.680.601) (  7.977.110) ( 166.747.696) ( 1.224.955.795)      االئتمانية املتوقعة خمصص اخلسائر 

  10.477.504.296    -     61.935.158    10.415.569.138       صاف التسهينت االئتمانية 
  11.78     100     72.92     10.52        )%(  نسبة التغ ية

 
  2020كانون األول    31املنتهية ف للسنة        
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       التع ر احتمال        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  3,631,989,105    -      335,520    3,631,653,585    3.08-0   مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية 
  386,340,285    -     16,441,016    369,899,269    11.22-3.08   االئتمانية مستوى متوسط للجودة 

   306,956,802    -     306,956,802    -     58.20-11.22   مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  22.631.728     22.631.728    -     -     100    ديون متع رة 

  4.347.917.920     22.631.728    323.733.338    4.001.552.854       إمجايل التسهينت املباشرة 
 ( 15.791.201) (  15.791.201)   -     -         الفوائد املعلقة 

 ( 611.095.765) (  6.840.527) ( 290.231.008) ( 314.024.230)      خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
  3.721.030.954    -     33.502.330    3.687.528.624       االئتمانية صاف التسهينت 
   14.11     100     89.65     7.85        نسبة التغ ية )%( 
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 وفق اجلدول التايل:  حسق فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة 
  2021كانون األول    31ف للسنة املنتهية        
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12مدى  على       احتمال التع ر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  31.562.633.814    -     -     31.562.633.814    0.13-0   مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية 
  18,698,447    -     18,698,447    -     0.82-0.13   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  4,782,004,580    -     4,782,004,580    -     15.96-0.82   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

   1,750,000     1,750,000    -     -     100    ديون متع رة 
  36.365.086.841    1.750.000    4.800.703.027    31.562.633.814       إمجايل التسهينت غري املباشرة 

 (  5.902.987) (  174.999) (  2.361.070) ( 83.366.91)       خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
  36.359.183.854     1.575.001    4.798.341.957    31.559.266.896       صاف التسهينت االئتمانية غري املباشرة 

  0.02     10     0.05     0.01        )%(  نسبة التغ ية
 
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية ف       
      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة    اخلسائر االئتمانية املتوقعة             
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى       احتمال التع ر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  13,489,071,463    -     147,495,000    13,341,576,463    0.13-0   مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية 
  407,044,063    -     397,717,363     9,326,700    0.82-0.13   مستوى متوسط للجودة االئتمانية 
  3,652,968,703    -     33,652,968,70    -     15.96-0.82   مستوى منخفض جلودة االئتمان 

   1,750,000     1,750,000    -     -     100    ديون متع رة 
  17.550.834.229    1.750.000    4.198.181.066    13.350.903.163       إمجايل التسهينت غري املباشرة 

 (  7,712,739) (  874.999) (  6.205.873) (  631,867)      خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
  17,543,121,490     875.001    4.191.975.193    13,350,271,296       صاف التسهينت االئتمانية غري املباشرة 

 0.04     50     0.15     -        )%(  نسبة التغ ية
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 وفق اجلدول التايل:  حسق فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفاالئتمانية جتال املصارف   تتوزع التعرضات
  2021كانون األول    31كما ف    
   املرحلة ال ال ة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل        
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة         
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراً   12على مدى      احتمال التع ر    
   ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     %    

 : أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
 18,679,804,647    -      -      18,679,804,647   0.13- 0  اجلودة االئتمانية مستوى مرتفع من   
  -      -      -      -     0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  143,946,569,245    -      -      143,946,569,245   15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  -      -      -      -     100  ديون متع رة  

  162,626,373,892    -      -      162,626,373,892    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
 (  162,564,940)   -      -    (  162,564,940)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  162,463,808,952    -      -      162,463,808,952    صاف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  0.10     -      -      0.10      )%(   نسبة التغ ية

 : أرصدة لدى املصارف
 308,593,075,639    -       4,019    308,593,071,620   0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  1,660,976,798    -      11,696,868    1,649,279,930   0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  10,126,942    3,627,117    2,006,937    4,492,888   15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  1,679,824,214    -      1,672,501,607    7.322.607   100  ديون متع رة  

  311,944,003,593    3.627.117    1.686.209.431    310,254,167,045     إمجايل أرصدة لدى املصارف  
 (  133.016.322) ( 1.813.558) (  9.830.014) (  0121,372,75)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة   

  311.810.987.271     .5591.813    1.676.379.417    95,2310,132,794     صاف أرصدة لدى املصارف  
  0.04     50     0.58     0.04      )%(   نسبة التغ ية

 : يداعات لدى املصارفإ
  54,907,495,834    -      -      54,907,495,834   0.13- 0    مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
   -      -      -      -     0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية  
  -      -      -      -     15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  -      -      -      -     100  ديون متع رة  

  54,907,495,834    -      -      54,907,495,834     إمجايل ايداعات لدى املصارف  
 (  27,733,606)   -      -    (  27,733,606)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  54,879,762,228    -      -      54,879,762,228     صاف ايداعات لدى املصارف 
  0.05     -      -      0.05      )%(   نسبة التغ ية

 : لمصارفقروض ل
   -      -      -      -     0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -     0.82- 0.13  االئتمانية مستوى متوسط للجودة   
  -      -      -      -     15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  18,840,000,000    18,840,000,000    -      -     100  ديون متع رة  

  18,840,000,000    18,840,000,000    -      -       لمصارف ل  قروضإمجايل  
 (  18,840,000,000) ( 18,840,000,000)   -      -       خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  -      -      -      -       مصارف  قروض للصاف  
  100     100     -      -       نسبة التغ ية
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  2020كانون األول    31كما ف    
   املرحلة ال ال ة       املرحلة ال انية      املرحلة األوىل        
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة       
  اجملموع      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد     شهراً   12على مدى      احتمال التع ر    
   ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     %    

 : أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  109.459.361.639    -      -      109.459.361.639   0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -     0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية   
  -      -      -      -     15.96- 0.82  منخفض جلودة االئتمانمستوى   
  -      -      -      -     100  ديون متع رة  

  109.459.361.639    -      -      109.459.361.639    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي  
 (  70.972.904)   -      -    (  70.972.904)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة   

  109.388.388.735    -      -      109.388.388.735     صاف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي  
  0.06     -      -      0.06      )%(   نسبة التغ ية

 : أرصدة لدى املصارف
  166,758,573,776    -      20,211,813,323    146,546,760,453   0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  1,012,323,456    -      -      1,012,323,456   0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية   
  843,443,039    -      841,196,595    2,246,444   15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  -      -      -      -     100  ديون متع رة  

  168.614.340.271    -      21.053.009.918    147.561.330.353     إمجايل أرصدة لدى املصارف  
 (  71.154.881)   -    (  9.584.238) (  61.570.643)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة   

  168.543.185.390    -      21.043.425.680    147.499.759.710     صاف أرصدة لدى املصارف  
  0.04     -      0.05     0.04      )%(   نسبة التغ ية

 : يداعات لدى املصارفإ
  5.298.260.000    -      -      5.298.260.000   0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -     0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية   
  -      -      -      -     15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  -      -      -      -     100  ديون متع رة  

  5.298.260.000    -      -      5.298.260.000     إمجايل ايداعات لدى املصارف  
 (   2.576.067)   -      -    (  2.576.067)    خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
  5.295.683.933    -      -      5.295.683.933    صاف ايداعات لدى املصارف  

  0.05     -      -      0.05      )%(   نسبة التغ ية

 : لمصارفقروض ل
   -      -      -      -     0.13- 0  مستوى مرتفع من اجلودة االئتمانية  
  -      -      -      -     0.82- 0.13  مستوى متوسط للجودة االئتمانية   
  -      -      -      -     15.96- 0.82  مستوى منخفض جلودة االئتمان 
  11.304.000.000    11.304.000.000    -      -     100  ديون متع رة  

  11.304.000.000    11.304.000.000    -      -       لمصارف  ل  قروضإمجايل  
 (  11.304.000.000) ( 11.304.000.000)   -      -       خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  -      -      -      -       مصارف  قروض للصاف  
  100     100     -      -       )%(   نسبة التغ ية

 .
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 :القيمة العادلة للضماانت مقابل التسهينت توزيع (3

 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد داخلمقابل التسهينت  للضماانت العادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                  
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل        

  50.378.547.232    27.063.755.315    12,106,887,431    9,214,194,566    1.993.709.920    املرحلة األوىل 
  8.064.385.182    1.085.528.647    6,758,906,246     162,253,538    57.696.751    املرحلة ال انية 
  2,140,763,847     54,522,000    2,078,502,539    -     7,739,308    املرحلة ال ال ة 

  60,583,696,261    28,203,805,962    20,944,296,216    9,376,448,104    2,059,145,979  مباشرة ائتمانية  تسهينت موعجم 
 منها 
  515,523,510     63,925,731    274,822,937    18,043,173    158,731,669   أتمينات نقدية  
  52,439,286,741    25,330,452,174    17,581,627,071    8,475,521,633    1,051,685,863    عقارية 
  48,523,386    -     48,523,386    -     -    أسهم متداولة  
  7,580,362,624    2,809,428,057    3,039,322,822    882,883,298    848,728,447   كفاالت شخصية  

  60,583,696,261    28,203,805,962    20,944,296,216    9,376,448,104    2,059,145,979     اجملموع 
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 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد داخلمقابل التسهينت  للضماانت العادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                  
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل        

  15.489.477.463    553.383.510    11.054.912.794    3.084.273.253    796.907.906    املرحلة األوىل 
  17.891.068.841    335.965.622    17.237.793.653    202.667.836    114.641.730    املرحلة ال انية 
  5.387.109.830     51.564.975    5.322.706.626    -     12.838.229    املرحلة ال ال ة 

  38.767.656.134    940.914.107    33.615.413.073    3.286.941.089    924.387.865  مباشرة ائتمانية  تسهينت موعجم 
 منها 
  351.201.979     1.258.023    149.229.321    41.187.988    159.526.647   أتمينات نقدية  
  29.328.500.741    847.481.930    24.918.918.866    3.081.505.873    480.594.072    عقارية 
  46.746.907    -     46.746.907    -     -    أسهم متداولة  
  9.041.206.507     92.174.154    8.500.517.979    164.247.228    284.267.146   كفاالت شخصية  

  38.767.656.134    940.914.107   33.615.413.073    3.286.941.089    924.387.865     اجملموع 
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 وفق اجلدول التايل: 2021كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد مقابل التسهينت خارج للضماانت العادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                  
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل        

 29,401,613,827    16,899,357,588    12,502,256,239    -     -     املرحلة األوىل 
  1,009,768,070    368,293,671    641,474,399    -     -     املرحلة ال انية 
  1,750,000    -     1,750,000    -     -     املرحلة ال ال ة 

  30,413,131,897    17,267,651,259    13,145,480,638    -     -   مباشرة ائتمانية  تسهينت جمموع 
 منها 
  8,593,949,485    7,733,673,377    860,276,108    -     -    أتمينات نقدية  
  15,332,443,451    8,570,490,398    6,761,953,053    -     -     عقارية 
  6,486,738,961    963,487,485    5,523,251,476    -     -    كفاالت شخصية  

  30,413,131,897    17,267,651,260    13,145,480,637    -     -       اجملموع 
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 وفق اجلدول التايل: 2020كانون األول   31كما ف   بيان املركز املايل املوحد مقابل التسهينت خارج للضماانت العادلة القيمةتتوزع 

  الشركات                  
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل        
  اجملموع      املوسسات الصغرية واملتوس ة      الشركات الكربى      العقارية   القروض      األفراد        
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل        

  11.494.444.928    4.768.635.852    6.725.809.076    -     -     املرحلة األوىل 
  1.677.739.762     44.319.076    1.633.420.686    -     -     املرحلة ال انية 
  1.750.000    -     1.750.000    -     -     املرحلة ال ال ة 

  13.173.934.690    4.812.954.928    8.360.979.762    -     -   مباشرة ائتمانية  تسهينت جمموع 
 منها 
  4.831.097.754    4.283.582.657    547.515.097    -     -    أتمينات نقدية  
  5.556.310.396    347.482.821    5.208.827.575    -     -     عقارية 
  2.786.526.540    181.889.450    2.604.637.090    -     -    كفاالت شخصية  

  13.173.934.690    4.812.954.928    8.360.979.762    -     -       اجملموع 
 
 



 

- 107  - 

 الديون اجملدولة: 
االئتمانية غري العاملة يفوجق جدولة أصــــولية  هي تلك الديون اليت ســــبق وأن صــــنفت كتســــهينت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التســــهينت  

 .ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة
ــهينت ائتمانية غري  ــنفت كتسـ ــبق وأن صـ ــهينت االئتمانية غري امل  منتجةهي تلك الديون اليت سـ ــولية    نتجةوأخرجت من إطار التسـ يفوجق جدولة أصـ

لرية    1.023.539.561مقابل  )  2021كانون األول    31لرية ســــــــــورية كما ف    108.969.064  ومت تصــــــــــنيفها كديون حتت املراقبة ويبلغ رصــــــــــيدها
 .(2020كانون األول   31سورية كما ف 

 الديون املعاد هيكلتها: 
االئتمانية من حيث تعديل األقســــــــاط أو إطالة عمر التســــــــهينت االئتمانية أو أتجيل بعض  يقصــــــــد إبعادة اهليكلة إعادة ترتيق وضــــــــع التســــــــهينت  

 .ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة األقساط أو متديد فرتة السماا
يقصــــــــد إبعادة اهليكلة إعادة ترتيق وضــــــــع التســــــــهينت االئتمانية من حيث تعديل األقســــــــاط أو إطالة عمر التســــــــهينت االئتمانية أو أتجيل بعض  

مقابل  )  2021كانون األول    31كما ف    لرية سورية  583.057.743األقساط أو متديد فرتة السماا ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة ويبلغ رصيدها  
 .(2020كانون األول   31كما ف لرية سورية   8.315.593.077

 :للمخاطر الداخلي التصنيف حسق االئتمانية التعرضات توزيع (4
  األول   كانون   31كما ف          
        1202     2020   
  . س . ل      . س . ل         
 جيد 

   116.369.592.387    162.626.373.891     *  األوىل  الدرجة
   -     363.500.557.119     ال انية  الدرجة
   -     1.668.299.405     ال ال ة  الدرجة

       795.230.415.527    116.369.592.387   
 عادي 

   47.434.737.287   -      **  الرابعة  الدرجة
   -     -      اخلامسة  الدرجة
   125.523.389.200    1.682.628.549     السادسة  الدرجة
   880.742.836   -      بعة السا الدرجة

       1.682.628.549    173.838.869.323   
   -     -      منخفض القيمة 

        -     -   

       529.477.858.964    290.208.461.710   
 . األوىل  الدرجة  ضمن املركزي  سورية   مصرف  لدى  أرصدة تصنيف  مت * 
 . الرابعة  الدرجة  ضمن   حملية مصارف أرصدة  تصنيف مت ** 
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 :اجلغراف الرتكز (5

 :يلي كما  اجلغراف التوزيع حسق االئتمانية التعرضات ف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 الشرق   دول       
  اجملموع    أفريقيا    * آسيا    أورواب    األخرى   األوسط      سورية   داخل   
  . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    
 162,463,808,952  -   -   -   -   162,463,808,952 املركزي سورية مصرف  لدى  أرصدة
 311.810.987.271  1,995,510   4,018  1,687,306,338  208.319.867.313  101,801,814,092 صارف امل لدى  أرصدة

  54,879,762,228  -   -   -   40,823,823,682  14,055,938,546 صارف امل  لدى إيداعات
  : املباشرة االئتمانية  التسهينت صاف
  2,140,765,200  -   -   -   -   2,140,765,200 ألفرادا 
  8,336,739,096  -   -   -   -   8,336,739,096 العقارية  القروض 
  18,191,864,503  -   -   -   -   18,191,864,503 الكربى الشركات 
  28,148,707,269  -   -   -   -   28,148,707,269 واملتوس ة  الصغرية  املكسسات 

  806,902,479  -   -   -   146,383,647  660,518,832 أخرى موجودات
  14,012,373,667  -   -   -   -   14,012,373,667 املركزي سورية مصرف لدى  جممدة وديعة

  600.791.910.665  1,995,510   4,018  1,687,306,338  249.290.074.642  349,812,530,157 2021كانون األول    31كما ف  اإلمجايل

  325.488.195.667  1.311.178   2.009  845.725.820  125.610.365.607  199.030.791.053 2020كانون األول    31كما ف  اإلمجايل
 
  .ابست ناء دول الشرق األوسط 
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 ( كما يلي: 9تتوزع التعرضات االئتمانية حسق التوزيع اجلغراف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
  1202كانون األول    31كما ف      

  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     / املرحلة   املن قة اجلغرافية  
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     
  349,812,530,157    111,980,363    6,914,197,215    342,786,352,579  سوريةداخل 

  249.290.074.642    1.813.559    -     249,288,261,083  دول الشرق األوسط األخرى 
  1,687,306,338    -     1,674,379,891    12,926,447  أورواب 
   4,018    -      4,018    -   آسيا 
  1,995,510    -     1,995,510    -   أفريقيا 

  600.791.910.665    113.793.922    8.590.576.634    592,087,540,109   اإلمجايل 
 
 

  2020كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     / املرحلة   املن قة اجلغرافية  

 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     
  199.030.791.053    373.929.527    18.931.770.390    179.725.091.136  سوريةداخل 

  125.610.365.607    -     20.222.625.754    105.387.739.853  دول الشرق األوسط األخرى 
  845.725.820    -     832.850.055    12.875.765  أورواب 
   2.009    -     -      2.009  آسيا 
   1.311.178    -     1.311.178    -   أفريقيا 

  325.488.195.667    373.929.527    39.988.557.377    285.125.708.763   اإلمجايل 
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 :االقتصادي الق اع حسق الرتكز (6

 :االقتصادي الق اع حسق االئتمانية التعرضات ف الرتكز التايل اجلدول يوضح
 ، أفراد                  
  اجملموع    وأخرى خدمات     زراعة    عقارات      جتارة    صناعة    مايل   
  . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    ل.س.   

  162,463,808,952  -    -    -    -    -    162,463,808,952 املركزي   سورية  مصرف  لدى  أرصدة
  311.810.987.271  -    -    -    -    -    311.810.987.271   صارفامل  لدى  أرصدة

  54,879,762,228  -    -    -    -    -    54,879,762,228 املصارف   لدى  إيداعات
  56,818,076,068  9,592,111,598  126,253,589  8,336,740,791  30,284,168,825  8,478,801,265  -   املباشرة   اإلئتمانية  التسهينت  صاف

  806,902,479  72,711,194  4,650,000  22,953,852  262,822,552  21,375,408  422,389,473 أخرى   موجودات
  14,012,373,667  -    -    -    -    -    14,012,373,667 املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديعة

  600.791.910.665  9,664,822,792  130,903,589  8,359,694,643  30,546,991,377  8,500,176,673  543.589.321.591 2021كانون األول    31كما ف  

  325.488.195.667  3.161.650.004   689.666  3.134.287.940  23.448.978.932  5.316.241.844  290.426.347.281 0202كانون األول    31كما ف  
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 ( كما يلي: 9االئتمانية حسق الق اع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ) تتوزع التعرضات 
  1202كانون األول    31كما ف      

  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     الق اع االقتصادي / املرحلة   
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  543.589.321.591    1.813.559    1.676.379.418    541,911,128,614   مايل
  8,500,176,673    124,968,959    693,248,085    7,681,959,629   صناعة 
  30,546,991,377  ( 34,143,931)   4,687,828,391    25,893,306,917   جتارة

  8,359,694,643    -     52,603,475    8,307,091,168   عقارات
  130,903,589    -     18,831,731    112,071,858   زراعة

  9,664,822,792    21,155,335    1,461,685,534    8,181,981,923  أفراد وخدمات 
  600.791.910.665    3.793.92211    8.590.576.634    592,087,540,109   اإلمجايل 

 
 

  2020كانون األول    31كما ف      
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     الق اع االقتصادي / املرحلة   

 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     
  290.426.347.281    -     21.056.786.989    269.369.560.292   مايل

  5.316.241.844    169.844.650    2.394.496.574    2.751.900.620   صناعة 
  23.448.978.932    196.921.993    14.909.108.406    8.342.948.533   جتارة

  3.134.287.940    -     183.729.908    2.950.558.032   عقارات
   689.666    -      689.666    -    زراعة

  3.161.650.004    7.162.884    1.443.745.834   1.710.741.286  أفراد وخدمات 
  325.488.195.667    373.929.527    39.988.557.377    285.125.708.763   اإلمجايل 

 
 

 وأسعار األسهم. تنشأ خماطر السوق عن التقلبات ف أسعار الفوائد، أسعار صرف العمنت    : السوق   خماطر   - ب 
 يقوم جملس اإلدارة ابعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري ف األسعار ومقارنتها ابلسقوف بشكل يومي. 

 السوق  خماطر ختفيف  أساليق -

ة عن وكاالت التصنيف  إن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوني اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر 
العناية النزمة ف جتنق كافة    العاملية كفيلة نن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خ ٍر حمتمل احلدوث وابلتايل العمل على جتنبه. هذا ابإلضافة إىل بذل

 ت. أنواع الرتكزات سواء ف عمنت معينة أو بلدان معينة أو بنوني معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسق السياسات واالجراءا 

 السوق  خماطرإدارة  -

املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف سواء ف املوجودات أو  حتدد سياسات وإجراءات إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع  
ستمر من توفر  ف امل لوابت وذلك عند تغري أسعار الفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري أسعار الصرف مقابل العمنت األجنبية هذا إىل جانق التأكد امل

  .ن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة من قبل مصرف سورية املركزينسبة سيولة مقبولة ف كافة العمنت ف كل األوقات وم
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 : الفائدة   أسعار   خماطر  (1

ملخاطر    تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال أتثري التغريات ف أسعار الفائدة على أرابا املصرف أو على قيمة األدوات املالية، يتعرض املصرف 
و لوجود فجوة ف مبالغ املوجودات وامل لوابت حسق اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد ف  أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أ

 فرتة زمنية معينة ويقوم املصرف إبدارة هذل املخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات وامل لوابت. 

سية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات وامل لوابت بدراسة خماطر أسعار الفائدة من  تتضمن سياسة إدارة املوجودات وامل لوابت حدود حلسا
السائدة واملتوقعة ومق الفائدة  املوجودات وامل لوابت ومدى أتثرها نسعار  الفجوات ف استحقاقات  الدورية ويتم دراسة  ارنتها  خنل اجتماعاهتا 

 ات التحوط إذا لزم األمر. ابحلدود املوافق عليها وت بيق اسرتاتيجي

الفوائد  ويتم احلد من أية آاثر سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائدة من خنل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويتم مراقبة فجوات  
 بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف. 

 %2 الفائدة سعر ف للتغري الفائدة أسعار ملخاطر الكمي الوصف

 %2 الزايدة أثر
  1202األول    كانون   31  
 األثر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابا )      الرتاكمية   الفجوة     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
 (  546,299,445) (  728,399,260) (  36,419,963,000)   سورية  لرية 
   494,530,787    659,374,382    32,968,719,105   أمريكي  دوالر  
   304,034,302    405,379,069    20,268,953,454    يورو 
   2,835,426    3,780,568    189,028,391   اسرتليم  جنيه  
   38,718     51,624    2,581,192    ايابين   ين 
   11,848     15,797     789,839   فرنك سويسري  

 
 %2 النقص أثر

  1202األول    كانون   31  
 األثر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابا )      الرتاكمية   الفجوة     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
  546,299,445    728,399,260  (  36,419,963,000)   سورية  لرية 
 (  494,530,787) (  659,374,382)   32,968,719,105   أمريكي  دوالر  
 (  304,034,302) (  405,379,069)   20,268,953,454    يورو 
 (  2,835,426) (  3,780,568)   189,028,391   اسرتليم  جنيه  
 (  38,718 )  (   51,624)   2,581,192    ايابين   ين 
 (  11,848 )  (   15,797)    789,839   فرنك سويسري  
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 %2 الزايدة أثر
  2020األول    كانون   31  
 األثر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابا )      الرتاكمية   الفجوة     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
 (  223.483.740) (  297.978.320) (  14.898.916.000 )    سورية  لرية 
   433.731.389    578.308.519    28.915.425.938   أمريكي  دوالر  
   173.345.492    231.127.323    11.556.366.159    يورو 
   1.723.125    2.297.500    114.875.016   اسرتليم  جنيه  
  2.659.245    3.545.660    177.283.018    ايابين   ين 
   5.859     7.811     390.574   فرنك سويسري  

 
 %2 النقص أثر

  2020األول    كانون   31  
 األثر على      الفائدة   إيراد   حساسية            
  امللكية   حقوق      ( واخلسائر   األرابا )      الرتاكمية   الفجوة     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
  223.483.740    297.978.320  (  14.898.916.000 )    سورية  لرية 
 (  433.731.389) (  578.308.519)   28.915.425.938   أمريكي  دوالر  
 (  173.345.492) (  231.127.323)   11.556.366.159    يورو 
 (  1.723.125) (  2.297.500)   114.875.016   اسرتليم  جنيه  
 (  2.659.245) (  3.545.660)   177.283.018    ايابين   ين 
 (   5.859) (   7.811)    390.574   فرنك سويسري  

 

 : العمنت   صرف   أسعار   خماطر  (2

األجنبية. يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، وتقوم اإلدارة  تتم ل بتذبذب قيمة األداة املالية بسبق التغريات ف أسعار صرف العمنت 
 بوضع حدود ملراكز العمنت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستوايت احملددة. 

اخلسائر ف حال حدوث تغري معقول ف أسعار الصرف مع بقاء  يقوم املصرف إبعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صاف األرابا أو  
ية املوحد بينما  بقية املتغريات اثبتة. مي ل املبلغ السالق ف اجلدول أدانل صاف االخنفاض املتوقع ف بيان الدخل املوحد أو التغريات ف حقوق امللك

 مي ل املبلغ املوجق صاف االرتفاع املتوقع. 
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 %10 العملة صرف سعر ف للزايدة لعمنتا صرف أسعار خماطر

 %10 لزايدةا أثر
  1202األول    كانون   31كما ف    
 على   األثر      على   األثر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابا      مراكز الق ع     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
 (  5.504.358.467) (  7.339.144.623) (  73.391.446.231 )   دوالر أمريكي تشغيلي  
  10.146.276.976    10.146.276.976    101.462.769.760   وي يبن  أمريكي  دوالر  
 (  11.249.779) (  14.999.705) (  149.997.049 )    تشغيلي  يورو 
  1.501.716.391    1.501.716.391    15.017.163.905    يورو بنيوي  
   14.246.355    18.995.140    189.951.397   اسرتليم  جنيه  
   188.009     250.678    2.506.781    ايابين   ين 
   56.920     75.893     758.934   سويسري  فرنك  
  5.670.867.410    7.561.156.547    75.611.565.471   أخرى   عمنت 

 
 %10 النقص أثر

  1220األول    كانون   31كما ف    
 على   األثر      على   األثر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابا      مراكز الق ع     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
   5.504.358.467    7.339.144.623  (  73.391.446.231 )   دوالر أمريكي تشغيلي  
 (  10.146.276.976) (  10.146.276.976)   101.462.769.760   بنيوي  أمريكي  دوالر  
   11.249.779    14.999.705  (  149.997.049 )    تشغيلي  يورو 
 (  1.501.716.391) (  1.501.716.391)   15.017.163.905    يورو بنيوي  
 (  14.246.355) (  18.995.140)   189.951.397   اسرتليم  جنيه  
 (   188.009) (   250.678)   2.506.781    ايابين   ين 
 (   56.920) (   75.893)    758.934   سويسري  فرنك  
 (  5.670.867.410) (  7.561.156.547)   75.611.565.471   أخرى   عمنت 
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 %10 لزايدةا أثر
  2020األول    كانون   31كما ف    
 على   األثر      على   األثر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابا      مراكز الق ع     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
 (  2.097.555.371) (  2.796.740.495) (  27.967.404.953 )   دوالر أمريكي تشغيلي  
  5.010.338.488    5.010.338.488    50.103.384.880   بنيوي  أمريكي  دوالر  
  3.347.896    4.463.862    44.638.615    تشغيلي  يورو 
  809.061.884    809.061.884    8.090.618.840    يورو بنيوي  
   8635.777    11.514.369    115.143.691   اسرتليم  جنيه  
   13.294.709    17.726.279    177.262.790    ايابين   ين 
   28.733     38.310     383.103   سويسري  فرنك  
  2.158.098.577    2.877.464.769    28.774.647.689   أخرى   عمنت 

 
 %10 النقص أثر

  2020األول    كانون   31كما ف    
 على   األثر      على   األثر            
  امللكية   حقوق      واخلسائر  األرابا      مراكز الق ع     العملة   
 . س . ل      . س . ل      . س . ل       
   2.097.555.371    2.796.740.495  (  27.967.404.953 )   دوالر أمريكي تشغيلي  
 (  5.010.338.488) (  5.010.338.488)   50.103.384.880   بنيوي  أمريكي  دوالر  
 (  3.347.896) (  4.463.862)   44.638.615    تشغيلي  يورو 
 (  809.061.884) (  809.061.884)   8.090.618.840    يورو بنيوي  
 (  8635.777) (  11.514.369)   115.143.691   اسرتليم  جنيه  
 (  13.294.709) (  17.726.279)   177.262.790    ايابين   ين 
 (   28.733) (   38.310)    383.103   سويسري  فرنك  
 (  2.158.098.577) (  2.877.464.769)   28.774.647.689   أخرى   عمنت 
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   الفائدة   تسعري إعادة    فجوة  (3
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  تسعريإعادة  فرتات  على التصنيف يتم

  1202األول    كانون   31ف    كما      
  سنوات   3من    من سنتني    من سنة    أشهر   9 من    أشهر   6  من    أشهر   3  من    شهر   من          
  سنوات   4ح      سنوات   3ح      ح  سنتني    سنة   ح     أشهر   9  ح     أشهر   6  ح     أشهر   3  ح       الشهر   دون      
 . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل     املوجودات  
  -    -    -    -    -    -    -    144,808,944,897  املركزي   سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد

  -    -    -    -    -    -    9,014,429,858  302.796.557.413   صارف امل  لدى  أرصدة
  -    -    -    -    9,985,234,609  1,071,814,659  43,822,712,960  -    صارف امل   لدى  إيداعات

  8,441,942,098 11,994,625,406  14,452,122,052  3,179,910,613  3,802,952,351  4,603,731,859  4,288,028,491  38,319,263,275    املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف
 ابلقيمة العادلة من  موجودات مالية  

  -    -    -    -    -    -    -    -    خنل الدخل الشامل اآلخر  
  -    -    -    -    -    -    -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  -    -    -    -    -    -    -    -     موجودات اثبتة 
  -    -    -    -    -    -    -    -     ملموسة   غري   موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -    -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديعة
  8,441,942,098  11,994,625,406  14,452,122,052  3,179,910,613  13,788,186,960  5,675,546,518  57,125,171,309  485.924.765.585   املوجودات   جمموع 
 امل لوابت  
  -    -    -    -    -    -    7,884,253,406  94,062,925,720   صارف امل  ودائع
  -    -    112,559,706  3,787,435,544  2,518,704,628  3,410,691,862  6,887,225,524  335,881,499,291   الزابئن   ودائع

  -    -    -    -    -    -    -    -     نقدية   أتمينات
  -    -    -    -    -    -    -    -     متنوعة   خمصصات

  -    -    -    -    -    -    -    -     اإلجيار التزامات عقود  
  -    -    -    -    -    -    -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   م لوابت
  -    -    112,559,706  3,787,435,544  2,518,704,628  3,410,691,862  14,771,478,930  429,944,425,011   امل لوابت   جمموع 

 8,441,942,098  11,994,625,406  14,339,562,346 (  607,524,931)  11,269,482,332  2,264,854,656  42.353.692.379  55.980.340.574  الفائدة  تسعري إعادة    فجوة
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   / ) بع(   الفائدة   تسعري إعادة    فجوة 
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  تسعريإعادة  فرتات  على التصنيف يتم

  1202األول    كانون   31كما ف       
 ال تتأثر    أك ر من    سنوات   4من      
  اجملموع    الفوائد   سعار ن    سنوات   5   سنوات   5ح        
 . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل     املوجودات  
  167,318,891,431  22,509,946,534  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد

  311.810.987.271  -    -    -     صارف امل  لدى  أرصدة
  54,879,762,228  -    -    -    صارف امل   لدى  إيداعات

  56,818,076,068 (  39,084,758,087)  1,956,038,049  4,864,219,961    املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

  251,205,000  251,205,000  -    -    خنل الدخل الشامل اآلخر  
  175,509,940  175,509,940  -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  3,169,859,430  3,169,859,430  -    -     اثبتة   موجودات
  151,194,104  151,194,104  -    -     ملموسة   غري   موجودات
  5,449,115,892  5,449,115,892  -    -     أخرى   موجودات

  14,012,373,667  14,012,373,667  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديعة
  614.036.975.031  6,634,446,480  1,956,038,049  4.864.219.961   املوجودات   جمموع 

   امل لوابت  
  101,947,179,126  -    -    -     صارف امل  ودائع
  352,930,858,122  332,741,567  -    -     الزابئن   ودائع

  18,169,147,181  18,169,147,181  -    -     نقدية   أتمينات
  6.935.705.451  6.935.705.451  -    -     متنوعة   خمصصات

   70,962,747   70,962,747  -    -     اإلجيار التزامات عقود  
  918.534.354  918.534.354  -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  8,665,052,873  8,665,052,873  -    -     أخرى   م لوابت
  489.637.439.854  35.092.144.173  -    -     امل لوابت   جمموع 

  124.399.535.177 (  28.457.697.693)  1.956.038.049  4.864.219.961  الفائدة  تسعري إعادة    فجوة
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 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تسعري فرتات  على التصنيف يتم
  2020األول    كانون   31كما ف       
  سنوات   3من    من سنتني    من سنة    أشهر   9 من    أشهر   6  من    أشهر   3  من    شهر   من         
  سنوات   4ح      سنوات   3ح      ح  سنتني    سنة   ح     أشهر   9  ح     أشهر   6  ح     أشهر   3  ح       الشهر   دون      
 . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل     املوجودات  
  -    -    -    -    -    -    -    97.308.173.196  املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  -    -    -    -    -    -    2.579.267.213  165.963.918.177   صارف امل  لدى  أرصدة
  -    -    -    48.154.951  -    999.301.452  3.248.468.323  999.759.207  صارف امل   لدى  إيداعات

  4.748.679.379  6.204.504.412  7.346.626.553  2.036.731.771  3.092.046.021  2.621.477.556   1.657.360.256  28.230.928.210    املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف
 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية  

  -    -    -    -    -    -    -    -    خنل األرابا أو اخلسائر    
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

  -    -    -    -    -    -    -    -    خنل الدخل الشامل اآلخر   
  -    -    -    -    -    -    -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  -    -    -    -    -    -    -    -     موجودات اثبتة 
  -    -    -    -    -    -    -    -     ملموسة   غري   موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -    مكجلة   ضريبية  موجودات
  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   موجودات

  -    -    -    -    -    -    -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديعة
  4.748.679.379  6.204.504.412  7.346.626.553  2.084.886.722  3.092.046.021  3.620.779.008  7.485.095.792  292.502.778.790   املوجودات   جمموع 
   امل لوابت  
  -    -    -    -    -    -    3.898.465.820  33.549.815.570   صارف امل  ودائع
  -    -    -    1.574.167.652  1.377.400.467  2.552.563.717  8.038.647.872  192.973.994.697   الزابئن   ودائع

  -    -    -    -    -    -    -    -     نقدية   أتمينات
  -    -    -    -    -    -    -    -     متنوعة   خمصصات

  -    -    -    -    -    -    -    -     التزامات عقود اإلجيار 
  -    -    -    -    -    -    -    -     ل الدخ  ضريبة  خمصص

  -    -    -    -    -    -    -    -     أخرى   م لوابت
  -    -    -    1.574.167.652  1.377.400.467  2.552.563.717  11.937.113.692  226.523.810.267   امل لوابت   جمموع 

 4.748.679.379  6.204.504.412  7.346.626.553   510.719.070  1.714.645.554  1.068.215.291 (  4.452.017.900)  65.978.968.523  الفائدة  إعادة تسعري   فجوة
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   / ) بع(   الفائدة   إعادة تسعري   فجوة 
 : أقرب أيهما   االستحقاقأو  الفائدة  إعادة تسعري فرتات  على التصنيف يتم

  2020األول    كانون   31كما ف       
 ال تتأثر    أك ر من    سنوات   4من      
  اجملموع    نسعار الفوائد    سنوات   5   سنوات   5ح        
 . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل     املوجودات  
  114.051.958.847  16.743.785.651  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  وأرصدة  نقد

  168.543.185.390  -    -    -     صارف امل  لدى  أرصدة
  5.295.683.933  -    -    -    صارف امل   لدى  إيداعات

  34.835.820.158 (  25.352.557.474)  1.679.503.367  2.570.520.107    املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 

   10.393.367   10.393.367  -    -    خنل األرابا أو اخلسائر  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

  100.482.000  100.482.000  -    -    خنل الدخل الشامل اآلخر   
  260.635.911  260.635.911  -    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة 

  2.638.115.404  2.638.115.404  -    -     اثبتة   موجودات
   25.390.703   25.390.703  -    -     ملموسة   غري   موجودات
   1.908.598   1.908.598  -    -    مكجلة   ضريبية  موجودات
  1.389.435.497  1.389.435.497  -    -     أخرى   موجودات

  6.981.203.652  6.981.203.652  -    -    املركزي   سورية  مصرف  لدى  جممدة  وديعة
  334.134.213.460  2.798.793.309  1.679.503.367  2.570.520.107   املوجودات   جمموع 

   امل لوابت  
  37.448.281.390  -    -    -     صارف امل  ودائع
  206.849.515.972  332.741.567  -    -     الزابئن   ودائع

  13.646.911.979  13.646.911.979  -    -     نقدية   أتمينات
  2.222.060.900  2.222.060.900  -    -     متنوعة   خمصصات

  139.346.709  139.346.709  -    -     التزامات عقود اإلجيار 
  926.811.879  926.811.879  -    -     الدخل   ضريبة  خمصص

  4.840.523.963  4.840.523.963  -    -     أخرى   م لوابت
  266.073.452.792  22.108.396.997  -    -     امل لوابت   جمموع 

  68.060.760.668 (  19.309.603.688)  1.679.503.367  2.570.520.107  الفائدة  إعادة تسعري   فجوة
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 جنبية تركز املخاطر ف العمنت األ  (4
  1202األول    كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عمنت    ايابين   ين    اسرتليم   جنيه    يورو    أمريكي   دوالر    
  . س . ل    ل.س.    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    

 املوجودات  

  145,358,843,557  44,951,284  -    643,517  18,048,104,893  127,265,143,863 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و 
  63.275.516.599  751,561,892  2,506,907  36,746,226  29.154.055.415  33.330.646.159 صارف امللدى  أرصدة

  264,458,046,330  75,496,310,663  -   374,825,684  15,044,174,632  173,542,735,351 صارف املإيداعات لدى 
  952,552,629 (  14)  -  ( 40,649,459)  -   993,202,102 صاف التسهينت االئتمانية املباشرة  

  226,991,633  65,163,237  -   41,370,842  2,508,707  117,948,847 موجودات أخرى
  13,586,889,247  -   -   -   -   13,586,889,247 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  487.858.839.995  76,357,987,062  2,506,907  412,936,810  62.248.843.647  348.836.565.569 جمموع املوجودات  

 امل لوابت  
  99,044,593,378  10,326,146  -   -   10,516,169,955  88,518,097,277 صارفامل ودائع
  250,327,975,634  607,680,518   126  222,838,419  29,468,016,746  220,029,439,825 الزابئن ودائع

  13,978,823,321   14,157  -    16,935  5,040,374,356  8,938,417,873 نقدية  أتمينات
  2.962.133.184  55,130,660  -   -   1.989.164.902  917.837.622  متنوعة خمصصات

  62,642,354  -   -   -   -   62,642,354 خمصص ضريبة الدخل
  2,739,399,156  72,511,176  -    130,059  367,950,832  2,298,807,089 أخرى  م لوابت

  369.115.567.027  745,662,657   126  222,985,413  47.381.676.791  320.765.242.040 امل لوابت  جمموع 

  118.743.272.968  75,612,324,405  2,506,781  189,951,397  14,867,166,856  28.071.323.529 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 



 

- 121  - 

 جنبية تركز املخاطر ف العمنت األ 
  2020األول    كانون   31كما ف     
  اجملموع    أخرى   عمنت    ايابين   ين    اسرتليم   جنيه    يورو    أمريكي   دوالر    
  . س . ل    ل.س.    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    

 املوجودات  

  65.717.141.169  22.527.304  -    323.500  7.228.089.652  58.466.200.713 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  163.664.538.604  36.695.288.569  177.262.860  226.797.007  21.367.937.167  105.197.253.001 صارف املأرصدة لدى 

  732.862.146 ( 7.525.374.480)  -   -   -   8.258.236.626 قروض للمصارف
  855.536.801 (  97.900)  -  ( 17.931.827)  -   873.566.528 صاف التسهينت االئتمانية املباشرة  

  212.458.788  34.326.995  -   18.690.434 (  797)  159.442.156 موجودات أخرى
  6.716.170.002  -   -   -   -   6.716.170.002 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  237.898.707.510  29.226.670.488  177.262.860  227.879.114  28.596.026.022  179.670.869.026 جمموع املوجودات  

 امل لوابت  
  34.885.374.890   5.163.073  -   -   142.577.165  34.737.634.652 صارفامل ودائع
  129.448.370.815  306.980.574   70  112.504.053  15.336.026.826  113.692.859.292 الزابئن ودائع

  11.443.362.895   7.078  -    8.513  3.891.084.026  7.552.263.278 نقدية  أتمينات
  1.444.357.909  27.679.844  -    157.476  979.256.447  437.264.142  متنوعة خمصصات

  24.494.969  -   -   -   -   24.494.969 دخلخمصص ضريبة ال
  1.314.071.372  111.809.121  -    65.381  111.824.104  1.090.372.766 أخرى  م لوابت

  178.560.032.850  451.639.690   70  112.735.423  20.460.768.568  157.534.889.099 امل لوابت  جمموع 

  59.338.674.660  28.775.030.798  177.262.790  115.143.691  8.135.257.454  22.135.979.927 امليزانية   داخل   الرتكز  صاف 
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 األعمال  خماطر -
السياسية واالقتصادية احملي ة واليت حتمل  تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تكثر على ق اع املصارف بصفة عامة، ومنها األخ ار الناجتة عن الظروف  

اسبة للتقليل  ف طياهتا العديد من املكشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة املصرف بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر واختاذ اإلجراءات املن
 بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للمصرف. 

 سبق امل الدفع  خماطر -
ل رهوانت  إن خماطر الدفع املسبق تكمن ف تعرض املصرف إىل خسائر مالية نتيجة طلق أو دفع العمنء اللتزاماهتم أو مستحقاهتم قبل استحقاقها، م 

األسواق اليت يعمل  ذات معدالت فائدة اثبتة عندما تتدل معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى اليت تكدي إىل الدفع املسبق هي غري جوهرية ف  
أية غرامات  هبا املصرف. وابلتايل، فإن املصرف يعترب أتثري خماطر الدفع املسبق على صاف الفائدة املقبوضة غري جوهري، بعد األخذ بعني االعتبار  

 مقبوضة قد تنتج عن الدفع املسبق. 

 : السيولة   خماطر   - ج 

توفري التمويل النزم لتأدية التزاماته ف تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذل املخاطر تقوم اإلدارة بتنويع  تتم ل خماطر السيولة ف عدم قدرة املصرف على  
لك، يقوم املصرف  مصادر التمويل ابإلضافة إىل الودائع وإدارة املوجودات مع أخذ السيولة ف االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي. ابإلضافة إىل ذ

 قات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمكن استعماهلا عند احلاجة. بتقدير التدف 

ذلك،  حيتفظ املصرف يفوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ميكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غري منظورة ف السيولة. ابإلضافة إىل  
من رأمسال املصرف واحتياطي الزامي لدى مصرف سورية املركزي    %10كزي تساوي  يقوم املصرف ابحملافظة على وديعة إلزامية لدى مصرف سورية املر 

لنقد  من متوسط ودائع الزابئن. يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف ال بيعية وال ارئة ومت حساب نسبة السيولة بناًء على قرار جملس ا  % 5تعادل  
 . 2009تشرين ال اين   22الصادر بتاريخ  588والتسليف رقم 

 حيافظ املصرف على حدود لنسبة صاف املوجودات املتداولة إىل م لوابت العمنء وااللتزامات خارج امليزانية امل قلة. 
  1202   2020  
   %    %  

  117   116  األول  كانون   31 
  111   119  السنة  خنل  املتوسط 
  121   124  نسبة   أعلى 
  88   115  نسبة   أقل 

 

 املخاطر إدارة  مسكولية جلنة  

 مت تشكيل جلنة إلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة ف إدارة املخاطر املصرفية. 

القائم للمصرف، ابإلضافة إىل  تعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة املخاطر ف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرتب ة ابلنشاط  
 تلك املتعلقة ني نشاط أو منتج مصرف جديد. 

 . تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا ابملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة املخاطر. 
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 : املوحدة املالية  البياانت بتاريخ   التعاقدي لنستحقاق  املتبقية الفرتة أساس ى عل وامل لوابت  املوجودات  توزيع أدانل  اجلدول  يلخص: أوالً 
  1220األول   كانون  31  
   ال لق   عند   
    بدون      من   أك ر   أشهر   تسعة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر   ثنثة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     من   أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    أشهر   تسعة  و   أشهر   وستة      أشهر   وثنثة    وشهر    أايم   مثانية   
  . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل   

 لدى  أرصدة و  نقد
  167,318,891,431  17,654,864,055  -   -   -   -   -   -   149,664,027,376 املركزي   سورية مصرف 
 311.810.987.271  -   -   -   -   -   9,014,429,858  193,045,783,930  109.750.773.483 صارف امل  لدى أرصدة

  54,879,762,228  -   -   -   9,985,234,610  1,071,814,659  43,822,712,959  -   -  صارف امل   لدى إيداعات
  56,818,076,068 ( 39,084,758,089)  41,708,947,567  3,179,910,613  3,802,952,351  4,603,731,859  4,288,028,491  2,878,301  38,316,384,975 املباشرة )ابلصاف( التسهينت االئتمانية  
 ة العادلة  مموجودات مالية ابلقي 

  251,205,000  251,205,000  -   -   -   -   -   -   -  من خنل الدخل الشامل اآلخر  
  175,509,940  -   175,509,940     -      -   -   -  ق استخدام األصول املستأجرة و حق

  3,169,859,430  3,169,859,430  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة   موجودات
  151,194,104  151,194,104  -   -   -   -   -   -   -  موجودات غري ملموسة  

  806,902,479  -   -   -   55,890,411  57,092,260  97,312,982  86,988,868  509,617,958 أخرى  موجودات
   لدى جممدة  وديعة
  14,012,373,667  14,012,373,667  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 

  609.394.761.618 ( 3,845,261,833)  41,884,457,507  3,179,910,613  13,844,077,372  5,732,638,778  57,222,484,290  193,135,651,099  298.240.803.792 املوجودات   جمموع 

  101,947,179,126  -   -   -   -   -   7,884,253,406  -   94,062,925,720 صارف امل ودائع 
  352,930,858,122  332,741,567  112,559,706  3,787,435,544  2,518,704,628  3,410,691,862  6,887,225,524  13,973,500,449  321,907,998,842 الزابئن  ودائع 

  18,169,147,181  -   1,574,875,244  1,205,933,707  410,597,455  1,067,053,214  6,335,772,914  2,726,639,693  4,848,274,954 نقدية   أتمينات
  6.935.705.451  -   6.935.705.451  -   -   -   -   -   -  متنوعة  خمصصات

  70,962,747  -   63,762,747  7,200,000  -   -   -   -   -  اإلجيارالتزامات عقود  
  918.534.354  -   -   -   918.534.354  -   -   -   -  الدخل  ضريبة  خمصص

  8,665,052,873  -    392,274  14,149,082  54,362,619  90,847,671  180,146,469  98,833,413  8,226,321,345 أخرى  م لوابت

  489.637.439.854  332,741,567  8.687.295.422  5,014,718,333  3.902.199.056  4,568,592,747  21,287,398,313  16,798,973,555  429,045,520,861 امل لوابت   جمموع 

  119.757.321.764 ( 4.178.003.400)  33.197.162.085 ( 1.834.807.720)  9.941.878.316  1.164.046.031  35.935.085.977  176.336.677.544 (130.804.717.069) الصاف 
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  2020األول   كانون  31  
   ال لق   عند   
    بدون      من   أك ر   أشهر   تسعة  بني   أشهر   ستة  بني     أشهر   ثنثة   بني   شهر   بني   أايم   مثانية  بني     من   أقل   إىل   
  اجملموع    استحقاق    سنة    وسنة    أشهر   تسعة  و   أشهر   وستة      أشهر   وثنثة    وشهر    أايم   مثانية   
  . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل    . س. ل   

 لدى  وأرصدة  نقد
  114.051.958.847  12.080.215.539  -   -   -   -   -   -   101.971.743.308 املركزي   سورية مصرف 
  168.543.185.390  -   -   -   -   -   2.579.267.213  55.796.531.350  110.167.386.827 صارف امل  لدى أرصدة

  5.295.683.933  -   -   48.154.951  -   999.301.452  3.248.468.323  999.759.207  -  صارف امل   لدى إيداعات
  34.835.820.158  ( 25.352.557.474)  22.549.833.820  2.036.731.771  3.092.046.021  2.621.477.557  1.657.360.256  6.296.451  28.224.631.756 التسهينت االئتمانية املباشرة )ابلصاف( 

 ة العادلة  مموجودات مالية ابلقي 
  10.393.367  10.393.367  -   -   -   -   -   -   -  من  خنل األرابا أو اخلسائر   

 ة العادلة  مموجودات مالية ابلقي 
  100.482.000  100.482.000  -   -   -   -   -   -   -  من خنل الدخل الشامل اآلخر  

  260.635.911  -   260.635.911     -      -   -   -  املستأجرة حقوق استخدام األصول  
  2.638.115.404  2.638.115.404  -   -   -   -   -   -   -  اثبتة   موجودات

  25.390.703  25.390.703  -   -   -   -   -   -   -  موجودات غري ملموسة  
  1.908.598  -   1.908.598  -   -   -   -   -   -  مكجلة  ضريبية موجودات
  443.913.799  -   120.942.403   212.874   26.471  61.034.133  45.169.591  113.669.957  102.858.370 أخرى  موجودات

   لدى جممدة  وديعة
  6.981.203.652  6.981.203.652  -   -   -   -   -   -   -  املركزي   سورية مصرف 

  333.188.691.762 ( 3.516.756.809)  22.933.320.732   2.085.099.596  3.092.072.492  3.681.813.142  7.530.265.383  56.916.256.965  240.466.620.261 املوجودات   جمموع 

  37.448.281.390  -   -   -   -   -   3.898.465.819  6.273.122.709  27.276.692.862 صارف امل ودائع 
  206.849.515.972  332.741.567  -   1.574.167.652  1.377.400.467  2.552.563.717  8.038.647.872  20.302.876.162  172.671.118.535 الزابئن  ودائع 

  13.646.911.979  -   2.269.050.550  4.148.816.941  194.971.802  1.779.844.545  2.220.244.257  169.003.551  2.864.980.333 نقدية   أتمينات
  2.222.060.900  -   2.222.060.900  -   -   -   -   -   -  متنوعة  خمصصات

  139.346.709  -   135.746.709  3.600.000  -   -   -   -   -  التزامات عقود اإلجيار
  926.811.879  -   -   -   902.316.910  -   -   -   24.494.969 الدخل  ضريبة  خمصص

  4.840.523.963  -   -   6.369.092  28.831.393  40.688.357  85.128.750  91.484.977  4.588.021.394 أخرى  م لوابت

  266.073.452.792  332.741.567  4.626.858.159  5.732.953.685  2.503.520.572  4.373.096.619  14.242.486.698  26.836.487.399  207.425.308.093 امل لوابت   جمموع 

  67.115.238.970 ( 3.849.498.376)  18.306.462.573 ( 3.647.854.089)  588.551.920 ( 691.283.477) ( 6.712.221.315)  30.079.769.566  33.041.312.168 الصاف 
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امليزانية  خارج بنود:  اثنياً 
1202األول    كانون   31 

اجملموع    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية  
. س . ل    . س . ل    . س . ل  

1.938.151.427 - 1.938.151.427 اعتمادات صادرة 
53.635.397.075 3.756.112.416 49.879.284.659 الكفاالت 
4,447,159,882  -   4,447,159,882 مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهينت  سقوف

 56,264,595,968 63.756.112.41 60,020,708,384

2020األول    كانون   31 
اجملموع    سنوات   5  لغاية    سنة   لغاية  
. س . ل    . س . ل    . س . ل  

1.044.194.799 - 1.044.194.799 اعتمادات صادرة 
27.004.327.970 2.503.680.640 24.500.647.330 الكفاالت 
1.138.509.691  -   1.138.509.691 مستغلة  غري مباشرة  غري ائتمانية  تسهينت  سقوف

 26.683.351.820 2.503.680.640 29.187.032.460

التشغيل   خماطر   - د 

التكنولوجية،  والبنية  املالية  األنظمة  البشري،   العنصر  العمل،   وإجراءات   السياسات   ف  خلل  نتيجة  يتكبدها  أن   للمصرف  ميكن  اليت   اخلسائر  التشغيل   خماطر   مت ل
إزالة   للمصرف  ميكن   ال .  املصرف  عمليات   طبيعة   مع  تنسجم  إحصائية   منهجيات  ابستخدام  املخاطر   هذل  قياس   ويتم   خارجية،   حوادث   وقوع إىل    إضافة 
 . احملتملة األخ ار  ومتابعة  شامل   رقابة  نظام عرب  املخاطر إدارة هذل ميكن  ولكن  التشغيل خماطر  مجيع

للمصرف   اخلاصة  األموال  تغ ي  نن  وذلك  2  ابزل  اتفاقية  مقررات  حسق  Basic Indicator Approach  األساسي  املكشر  أسلوب  املصرف  يعتمد
 . السابقة ال نث السنوات  خنل  اإليراد إمجايل  متوسط  من   %15 مقدارها  اثبتة مئوية   نسبة أدل  كحدٍ 

التشغيلية  املخاطر  ختفيف أساليق  -
دقيقة للمخاطر التشغيلية اليت تتصف ابحتمالية حدوث منخفضة ولكن يرتتق عليها خسائر مالية عالية إذ يقوم املصرف بتحديد هذا    عناية يويل املصرف  

 النوع من املخاطر التشغيلية ومن مث فرزها إىل نوعني: 

من خسائر قد تنتج عنها، أو حتديد املقدار الذي  املخاطر التشغيلية اليت ميكن التحكم هبا وابلتايل حتديد املدى الذي ميكن للمصرف أن يتحمله  •
يكون من األفضل فيه جتيري بعض نشاطات املصرف إىل طرٍف خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها هذا ال رف املخاطر  

 التشغيلية احملتملة، أو حتديد املقدار الذي ميكن للمصرف أن يلجأ فيه إىل شركات التأمني. 

ية اليت ال ميكن التحكم هبا وابلتايل إما القيام بتخفيض مستوى النشاطات اليت ينجم عنها م ل هذا النوع من املخاطر أو ح املخاطر التشغيل•
إلغائها ابلكامل، أو جتيري هذل النشاطات إىل طرٍف خارجي، أو اللجوء إىل شركات التأمني حسبما هو مناسق. 
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 :  التشغيلية املخاطر إدارة  -
يسمى فيما  حتدد سياسات وإجراءات إدارة املخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ممارسة املصرف لنشاطاته املختلفة  

الكوارث  "حوادث تشغيلية" انمجة عن أخ اء بشرية أو بسبق ضعٍف ف اإلجراءات الداخلية أو ف النظام اآلىل أو انمجة عن مكثرات وعوامل خارجية ك
ا ف حدها  أو االحتيال. حتدد هذل السياسات واإلجراءات كيفية حصر وقياس هذل املخاطر والعمل على التأكد من أن هذل املخاطر إما معدومة أو أهن

طر احملتملة إما إىل  األدل املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمكنة اليت جتنق املصرف هذا النوع من املخاطر واليت من ضمنها جتيري املخا 
طرٍف اثلث أو إىل شركات التأمني، حسق احلالة. 

: العمل  استمرارية وخ ة  ال وارئ خ ة  عن حملة  -
اإلدارة   من   جلنة   تشكيل   ومت   ال وارئ   حاالت   ف   اختاذها  املصرف   على   يتوجق   اليت   اإلجراءات  تتضمن  واليت  العمل   الستمرارية   شاملة   خ ة   إحداث   مت   لقد 

ومت   ال وارئ   حاالت  ف (  العمل   استمرارية   فريق   املسمى)  البديل   املوقع   ف   تواجدل  الواجق  البشري   الكادر   تعيني  ومت   إلدارة األزمات   والوس ى  العليا   التنفيذية 
 . به يقوم  أن   جيق الذي  العمل  على تدريبه

خنهلا  العمل  استمرارية   فريق  أجرى  حيث   ال وارئ  حاالت  ف   البديل   املوقع  ف   العمل   استمرارية  فريق  قبل   من  للخ ة  دورية   اختبارات   إبجراء  املصرف  ويقوم
 . االختبار نتائج  وفق  اإلجراءات  ت وير  مت  وقد  متعددة  ظروف   وفق ال وارئ حالة   ف املستخدمة  الربامج  ولكل  تنفذ أن   جيق  اليت العمليات لكل   اختبار

التكنولوجيا وأمن املعلومات   خماطر   - ه 

التوصيات  د هتدف إدارة خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات إىل دراسة خماطر أمن املعلومات املتعلقة يفعلومات املصرف أو عمنئه أو موظفيه مع تقد
 املناسبة ابإلضافة لتقييم األنظمة والربامج واخلدمات ف املصرف بشكل دوري وحتديد مستوايت الصنحيات عليها حسق كل منصق وظيفي. 

 من وظائف اإلدارة أيضاً إعداد السياسات واإلجراءات املتعلقة نمن املعلومات والتحقق من االلتزام هبا ف املصرف. 

ملت لبات السل ات الرقابية االمت ال    خماطر   - و 

رقابية ابإلضافة إىل  تعد خماطر االمت ال ملت لبات السل ات الرقابية من أهم وأدق أنواع املخاطر ملا حتمله من آاثر على مسعة البنك وعنقته مع السل ات ال
 اآلاثر املادية املتم لة ابلغرامات والعقوابت. لذلك، 

ية م ل إدارة املخاطر  يويل املصرف اهتماماً كبرياً ملتابعة خماطر االمت ال على عدة مستوايت تبدء من خ وط العمل الرئيسية مروراً ابألقسام واجلهات الرقاب 
 وااللتزام والتدقيق الداخلي ووصواًل إىل جملس إدارة املصرف. 

املالية القيمة العادلة للموجودات وامل لوابت   - 40

ن ثنثة مستوايت: لغاايت إعداد القوائم املالية، مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخنت أساليق التقييم املستخدمة لقياس القيمة العادلة ضم

ت امل ابقة اليت تست يع املنشاة  : إن مدخنت املستوى األول عبارة عن أسعار معلنة )غري معدلة( ف السوق النشط لألصول أو االلتزامااملستوى األول 
 الوصول إليها ف القياس. 

هذل  : تتم ل مدخنت املستوى ال اين بكافة املدخنت اليت ال تعترب أسعاراً معلناً عنها واليت يتم تضمينها ف املستوى األول. هذا وتكون  املستوى ال اين 
 . اشر املدخنت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غري مب

: تعترب مدخنت املستوى ال الث مدخنت غري ملحوظة لألصل أو االلتزام. املستوى ال الث 
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: العادلة  للقيمة  اهلرمييوضح اجلدول التايل حتليل املوجودات املالية املسجلة ابلقيمة العادلة حسق كل مستوى من التسلسل 
1202كانون األول    31كما ف   

اجملموع    املستوى ال الث    املستوى ال اين    املستوى األول  
ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.  

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  
251,205,000 251,205,000 -   -  * خنل الدخل الشامل اآلخر 

 -   -  251,205,000  251,205,000

2020كانون األول    31كما ف   
اجملموع    املستوى ال الث    املستوى ال اين    املستوى األول  

ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.  

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  
10,393,367  -   -   10,393,367 خنل األرابا أو اخلسائر  

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  
100.482.000 100.482.000 -   -  * خنل الدخل الشامل اآلخر 

 10,393,367 - 100.482.000 110.875.367

. 2020كانون األول   31و 2021كانون األول   31مت اعتبار القيمة العادلة هلذل األسهم م ابقة للتكلفة التارخيية كما ف   *

الق اعي   التحليل  - 14

 :املصرف أعمال ق اعات عن معلومات. أ
 :التالية الرئيسية األعمال ق اعات خنل من إدارية ألغراض املصرف تنظيم يتم

 األفراد حساابت-
املكسسات حساابت-
اخلزينة-
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: املصرف  أعمال  ق اعات عن  معلومات  يلي فيما
 ف   املنتهية   للسنة    1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة  

2020  األول  كانون   31   اجملموع    أخرى    اخلزينة    املكسسات    األفراد  
. س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل    . س . ل  

49.263.943.764 67,780,489,408 - 9,136,349,323 44,764,860,808 13,879,279,277 الدخل التشغيلي  إمجايل 
( 2.987.137.104)  1.057.429.308  -   -   1.844.787.358 ( 787,358,050) توقعة املئتمانية السائر ااخلخمصص 

46.276.806.660 68.837.918.716 - 9,136,349,323 46.609.648.166 13,091,921,227 نتائج أعمال الق اع 
( 2.791.581.204) ( 7,903,313,527) - ( 916,805,350) ( 1,931,543,758) ( 5,054,964,419) اريف أخرى للق اع مص

( 460.099.448) ( 3,432,208,972) ( 3,432,208,972)  -   -   - موزعة  غري  تشغيلية مصاريف

43.025.126.008 57.502.396.217 ( 3,432,208,972) 8,219,543,973 44.678.104.408 8,036,956,808 الضرائق  قبل الربح
( 1.028.800.591) ( 61361.133.47.) ( 1.133.476.613)  -   -   - الدخل  ضريبة   مصروف

41.996.325.417 56.368.919.604 ( 4.565.685.585) 8,219,543,973 44.678.104.408 8,036,956,808 السنة  ربح  صاف

329.818.727.347 605.091.295.665 -  548,274,993,679 46.338.797.690 10,477,504,296 الق اع  موجودات
4.315.486.113 8,945,679,366 8,945,679,366 -   -   - الق اعات  على موزعة  غري موجودات

334.134.213.460 614.036.975.031 8,945,679,366  548,274,993,679 46.338.797.690 10,477,504,296 املوجودات جمموع

257.944.709.341 473.237.905.421 -  101,947,179,126 90.100.524.701  281,190,201,594 اع الق   م لوابت
8.128.743.451 16,399,534,433 16,399,534,433 -   -   - الق اعات  على  موزعة غري  م لوابت

266.073.452.792 489.637.439.854 16,399,534,433  101,947,179,126 90.100.524.701  281,190,201,594 امل لوابت  جمموع
: أخرى معلومات

127.006.883 937,986,791 937,986,791 -   -   - رأمسالية  مصاريف 
237.948.700 280,430,861 280,430,861 -   -   - وإطفاءات  استهنكات 
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 :اجلغراف التوزيع معلومات. ب
ف   املنتشرة  فروعه  وشبكة  الق ر  ف   الرئيسي  مركزل  خنل  من  رئيسي  بشكل  نشاطه  ميارس  حيث   املصرف  ألعمال  اجلغراف   التوزيع  اإليضاا  هذا  يبني

 . السورية العربية اجلمهورية

:اجلغراف الق اع حسق الرأمسالية ومصاريفه املصرف اتإيراد توزيع يلي فيما
1220األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة  

اجملموع    سورية   خارج    سورية   داخل 
. س . ل    . س . ل    . س . ل  

67,780,489,408    2,103,670,026    65,676,819,382  التشغيلي  الدخل  إمجايل
614.036.975.031 250.979.380.507 363,057,594,524 املوجودات جمموع

937,986,791    -     937,986,791  رأمسالية  مصاريف

2020األول    كانون   31  ف   املنتهية   للسنة  
اجملموع    سورية   خارج    سورية   داخل 

. س . ل    . س . ل    . س . ل  
49.263.943.764    1.196.557.114    48.067.386.650  التشغيلي  الدخل  إمجايل
334.134.213.460 134.072.445.159 200.061.768.301 املوجودات جمموع

127.006.883    -     127.006.883  رأمسالية  مصاريف

املال   رأس   كفاية  - 24

يفوجق  الصادرة  النسق  خنل   من  املال   رأس   كفاية   مدى  مراقبة   يتم .  املختلفة   أنش ته  تنزم   اليت   املخاطر   ملواجهة   مناسق مال  رأس   على   املصرف   حيافظ 
 .  املركزي  سورية  مصرف   خنل من  تبنيها يتم واليت  الدولية ابزل   مقررات

(  4ب/ن   م/253)  رقم  التسليف و   النقد  جملس  قرار  حسق  %8  والبالغة  املال   رأس  كفاية  ملت لبات  دل األ  احلد  تفوق   معدالت  على  ابحملافظة  املصرف  يلتزم
املال   رأس   تستخدم  واليت   االئتمانية   ابلرتكزات   املتعلقة   النسق   كافة   يراعي  ،كما ( الدولية   ابزل   جلنة   حسق   % 8)  2007  ال اين   كانون   24  بتاريخ   الصادر

 . الرتكزات  لتلك  كمكشر   التنظيمي
 .  أنش ته  ف  املخاطر  ووصف االقتصادية  الظروف على  ت رأ  اليت التغريات ضوء ف  عليه  تعدينت وجيري  ماله  رأس هيكلية  املصرف يدير 
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: املال  رأس كفاية   نسبة احتساب كيفية   التايل اجلدول  يوضح 
األول   كانون   31 

 1220 2020
. س . ل      . س . ل  

 رأس املال األساسي:
5.263.472.215 8,410,972,004 رأس املال املكتتق به واملدفوع   
1.312.500.000 1.359.996.648 االحتياطي القانوين  
2.430.631.841 2.478.128.489 االحتياطي اخلاص  
129.698.400 129,698,400 عنوة إصدار رأس املال  
3.418.978.162 - أرابا مدورة حمققة 
55.505.480.050 112,535,409,996 *أرابا مدورة غري حمققة 

 124.914.205.537  68.060.760.668
ينـزل منها:

-   ( 514.670.360) خسائر مرتاكمة حمققة   
( 25.390.703) ( 151,194,104) صاف موجودات غري ملموسة  
-   ( 251,205,000) صاف االسهم واملسامهات ف املصارف واملكسسات املالية   
( 25.815.316) ( 26,229,016) لديون مشكوني هبا قيم وأصول متملكة استيفاء  
68.009.554.649 123.970.907.057 صاف رأس املال األساسي  

يضاف رأس املال املساعد:  
كونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املكوانت امل 

1.372.891.058 2.064.167.785 ** املصنفة ضمن املرحلتني األوىل وال انية 
69.382.445.707 126.035.074.842 جمموع رأس املال التنظيمي )األموال اخلاصة(

109.831.284.650    165.133.422.800  ر خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة ابملخاط 
9.772.481.746 20.920.786.587 ابملخاطر خماطر حساابت خارج امليزانية املرجحة  
29.112.075.888 75,804,783,000 خماطر السوق  
6.445.983.067 8.416.439.092 املخاطر التشغيلية  

155.161.825.351    70.275.431.4792  جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
% 44.72 % 46.63 كفاية رأس املال )%( نسبة  
% 43.83 % 45.87 (% املال األساسي )رأس  كفايةنسبة  

% 99.92 % 99.66 نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني )%( 

والذي تضمن تعديل املادة ال امنة من قرار جملس النقد والتسليف    2014شباط    26(  ريخ  4/م ن/ب1088والتسليف رقم )  النقدصدر قرار جملس  
فروقات تقييم مركز الق ع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض    إدراجحبيث يتم    2008شباط    4(  ريخ  1/م ن/ب362رقم )

 . 2007( الصادر عام  4/م ن/ب253احتساب كفاية رأس املال وفق مت لبات قرار جملس النقد والتسليف رقم )

جملس اإلدارة بعني اإلعتبار كلفة رأس املال واملخاطر كأحد  دوري، وكجزء من تلك املراجعة، أيخذ    بشكل رأس املال   هيكلية يقوم جملس اإلدارة يفراجعة  
العوامل األساسية ف إدارة رأس مال املصرف وذلك من خنل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات. 
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لصادرين عن مصرف سورية  ا   2020حزيران    23  /ص بتاريخ 3203/16  والقرار  2020شباط    26بتاريخ    /ص1206/16  ناًء على القرارين رقم ب *
. يتضمن هذا املبلغ فروقات  لاملركزي مت إدراج أرابا تقييم مركز الق ع البنيوي ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املا

تقييم مركز الق ع البنيوي غري احملققة الناجتة عن أتثري ارتفاع الصرف.  

يتم االعرتاف ابملكوانت املكونة لقاء   2019آذار    6لصادر بتاريخ  ا   ص /183/2  ال امنة من قرار جملس النقد والتسليف رقمبناًء على أحكام املادة   ** 
وز قيمة املكوانت  اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املنتجة )املصنفة ضمن املرحلتني األوىل وال انية( ضمن األموال اخلاصة املساندة على أال تتجا

من املوجودات    %1.25رتف هبا ضمن هذل األموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل )ف حال وجودل( ما نسبته  املع
املرجحة ابملخاطر. 
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 امل لوابت و   املوجودات   استحقاقات   حتليل  - 34

: 2021األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوقعة  للفرتة وفقاً   وامل لوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
 :املوحد املايل الوضع بيان  داخل  بنود 

اجملموع    سنة   من   أك ر   سنة   لغاية  
 . س . ل    . س . ل    . س . ل  

 املوجودات  
167,318,891,431  17,654,864,055  149,664,027,376 املركزي سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد

311.810.987.271  -   311.810.987.271 صارف امل لدى  أرصدة 
54,879,762,228  -   54,879,762,228 صارف امل  لدى  إيداعات

56,818,076,068    2,624,189,478  54,193,886,590 املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

251,205,000 251,205,000 - خنل الدخل الشامل اآلخر   
175,509,940 175,509,940 - حقوق استخدام األصول املستأجرة 

3,169,859,430 3,169,859,430 - مادية   اثبتة موجودات 
151,194,104 151,194,104 - ملموسة  غري  موجودات 
806,902,479 - 806,902,479 أخرى  موجودات 

14,012,373,667 14,012,373,667 - املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديعة 

609.394.761.618 38,039,195,674 355.565.944157. املوجودات  جمموع 
امل لوابت  
101,947,179,126 - 101,947,179,126 صارف امل ودائع
352,930,858,122 445,301,273 352,485,556,849 الزابئن  ودائع

18,169,147,181 1,574,875,244 16,594,271,937 نقدية  أتمينات 
6.935.705.451 6.935.705.451 - متنوعة  خمصصات 

70,962,747  63,762,747  7,200,000 اإلجيار التزامات عقود 
918.534.354  -   918.534.354 الدخل  ضريبة خمصص 

8,665,052,873  392,274 8,664,660,599 أخرى  م لوابت 

854.489.637.439  9.020.036.989  480.617.402.865 امل لوابت  جمموع 

119.757.321.764 29.019.158.685 90.738.163.079 الصاف 
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: 2020األول  كانون   31 ف  كما  تسويتهاأو  السرتدادها   املتوقعة  للفرتة وفقاً   وامل لوابت املوجودات حتليل  التايل  اجلدول يبني
 :املوحد املايل الوضع بيان  داخل  بنود 

اجملموع    سنة   من   أك ر   سنة   لغاية  
 . س . ل    . س . ل    . س . ل  

 املوجودات  
114.051.958.847  12.080.215.539  101.971.743.308 املركزي سورية  مصرف  لدى  أرصدةو   نقد

168.543.185.390  -   168.543.185.390 صارف امل لدى  أرصدة 
5.295.683.933  -   5.295.683.933 صارف امل  لدى  إيداعات

34.835.820.158 (  2.802.723.654)  37.638.543.812 املباشرة  االئتمانية  التسهينت  صاف 
 ة ابلقيمة العادلة من  موجودات مالي 

10.393.367  -   10.393.367 خنل األرابا أو اخلسائر   
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

100.482.000 100.482.000 - خنل الدخل الشامل اآلخر   
260.635.911 260.635.911 - حقوق استخدام األصول املستأجرة 

2.638.115.404 2.638.115.404 - مادية   اثبتة موجودات 
25.390.703 25.390.703 - ملموسة  غري  موجودات 
1.908.598 1.908.598 - مكجلة   ضريبية  موجودات 
443.913.799 120.942.405 322.971.394 أخرى  موجودات 

6.981.203.652 6.981.203.652 - املركزي  سورية مصرف   لدى جممدة وديعة 

333.188.691.762 19.406.170.558 313.782.521.204 املوجودات  جمموع 
امل لوابت  
37.448.281.390 - 37.448.281.390 صارف امل ودائع
206.849.515.972 332.741.568 206.516.774.404 الزابئن  ودائع

13.646.911.979 2.269.050.550 11.377.861.429 نقدية  أتمينات 
2.222.060.900 2.222.060.900 - متنوعة  خمصصات 

139.346.709  135.746.709  3.600.000 التزامات عقود اإلجيار 
926.811.879  -   926.811.879 الدخل  ضريبة خمصص 

4.840.523.963 - 4.840.523.963 أخرى  م لوابت 

266.073.452.792  4.959.599.727  261.113.853.065 امل لوابت  جمموع 

67.115.238.970 14.446.570.831 52.668.668.139 الصاف 
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( إمسية   قيمة )   امليزانية   خارج   حمتملة   والتزامات   ارتباطات  - 44

 (: إمسية قيمة) ائتمانية  والتزامات  ارتباطات -أ
األول   كانون   31 

 1202 2020
. س . ل    . س . ل  

: كفاالت 
5.475.779.871 9,217,107,264 دفع 
8.907.652.392 21,561,584,740 سن التنفيذح 
2.123.207.167 3,648,243,410 أخرى 

 34,426,935,414 16.506.639.430
1.044.194.799 1,938,151,427 اعتمادات 
10.497.688.540 19.208.461.661 وجهات أخرى  مصارفكفاالت 

1.138.509.691 4,447,159,882 سقوف تسهينت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة 
198.758.692 389.505.844 رف اص اعتمادات وقبوالت امل

 60,410,214,228 29.385.791.152
ارتباطات والتزامات تعاقدية: -ب

كانون األول   31كما ف   
 2120 2020
ل.س.    ل.س.  

 عقود إجيار فروع 
82.725.997 73,080,003 استحقاقها لغاية سنة  

 73,080,003 82.725.997
 ارتباطات عقود رأمسالية 

143.920.091 415,681,993 استحقاقها لغاية سنة  

 415,681,993 143.920.091

 488,761,996 226.646.088
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COVID)-(19 انتشار فريوس كوروان أثر   - 54

عرب مناطق جغرافية خمتلفة على مستوى العامل، مما تسبق ف تع يل األنش ة التجارية واالقتصادية. وجنم عن    (COVID-19انتشر فريوس كوروان )
حدوث حالة من عدم اليقني ف بيئة االقتصاد العاملي. يراقق املصرف الوضع عن ك ق وقد قام بتفعيل خ ته الستمرارية    (COVID-19فريوس كوروان )

على أعمال املصرف    (COVID-19خاطر األخرى إلدارة االض راابت احملتملة اليت قد يتسبق فيها تفشي فريوس كوروان )األعمال وممارسات إدارة امل
 وعملياته وأدائه املايل.  

يت حيتمل أتثرها.  لقامت اإلدارة بتقييم أتثري اجلائحة عند حتديد الزايدة الكبرية ف خماطر االئتمان وتقييم مكشرات تدين القيمة للمخاطر ف الق اعات ا 
لغاية  ريخ إعداد    وبناًء عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن هناني أتثري جوهري على التعرضات االئتمانية واالعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة وخمصصاهتا 

 . 2020كانون األول   31و 2021كانون األول   31البياانت املالية املنتهية ف  
تقديرات  األاثر احملتملة للتقلبات االقتصادية احلالية ف حتديد املبالغ املعلنة للموجودات املالية وغري املالية للمجموعة واليت مت ل أفضل  درست إدارة املصرف  

 اإلدارة استنادا إىل املعلومات اليت ميكن منحظتها. 
 ريخ   25س كوروان ملرة واحدة وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقم  تأجيل األقساط املستحقة على العمنء املتع رين من انتشار فريو قامت اإلدارة ب

. 2020آذار   26
 اعتمد املصرف اإلجراءات التالية: 

أوىل ومرحلة اثنية( وملرة واحدة من   -1 املصنفني )مرحلة  املتع رة  للقروض غري  انتشار فريوس كوروان ابلنسبة  املتأثرين من  العمنء  األقساط  إعفاء 
نقدية  املستحقة ملدة ثنثة أشهر اعتباراً من  ريخ نفاذ القرار )يفا ف ذلك وجود أقساط مستحقة قبل صدور القرار(، وبعد دراسة تدفقاهتم ال

لتحديد أثر اجلائحة على أنش تهم التشغيلية. 
 يها ابإلجراء احملدد أعنل. عدم قيام املصرف بفرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد أتخري على عملية التأجيل املشار إل -2
اط لألشهر  بعد حتديد الشرائح املستفيدة من عملية التأجيل مت التواصل مع العمنء عرب الوسائل املناسبة لبيان رغبة العميل ف أتجيل سداد األقس -3

 املشار إليها 
املشار إليها، على العقود املعتمدة لدى املصرف إلجراء هيكلة    مت توقيع العمنء املتأثرين ابنتشار فريوس كوروان، والراغبني بتأجيل األقساط ال نثة  -4

ر الدين،  أصولية لتسهينهتم االئتمانية حبيث ختضع هذل العقود لرغبة العميل ف إعادة توزيع قيمة األقساط املكجلة على األقساط املتبقية من عم 
دون اعتبار هذل العملية هيكلة لغاايت ت بيق التعليمات املشار إليها ضمن    أو إطالة عمر الدين يفا ال يتجاوز ثنثة أشهر من  ريخ االستحقاق. 

م ن  ريخ  4القرار   العميل ضمنها    2019شباط    14/  تصنيف  مت  اليت  واملرحلة  الداخلي  االئتماين  التصنيف  على  املصرف  وحبيث حيافظ 
واملخصصات احملتجزة قبل إجراء عملية التأجيل. 

تفيدة من عملية التأجيل حبسق التدفقات النقدية ألعماهلم املصرا عنها واليت يتم دراستها من قبل املصرف أثناء عمليات  ابلنسبة للشرائح غري املس -5
ب لق للقيام بعملية أتجيل األقساط يقوم املصرف بدراسة طلبه واليت   أحدهماملنح أو التجديد للتسهينت االئتمانية هلكالء العمنء، وعند تقدم  

ت النقدية وحتديد مدى أتثرل ابنتشار الفريوس حسق املربرات املصرا عنها لكل حالة على حدة، حبيث يتم البت هبا من قبل  تشمل التدفقا 
املشار إليه أعنل.  25املصرف ويفا يضمن الت بيق السليم للقرار 

 أثر أتجيل السداد على معدل الفائدة الفعلي: 
خري على عملية أتجيل األقساط حيث أن متديد مدة التسهينت االئتمانية يفقدار ثنثة أشهر لزابئن  مل يتم فرض أي عموالت او غرامات أو فوائد أت

تلك املدة اليت  الق اعات املتأثرة ابلفريوس مياثل منح املقرتض لفرتة مساا إضافية ال يتوجق عليه استحقاق أي قسط خنهلا أو أي فوائد أتخري، إال أن 
ي ختضع لسراين فائدة العقد األصلية عليها )الفائدة العقدية( انسجاماً مع املعاجلة احملاسبية ألي قرض إذ يتوجق احتساب  أضيفت إىل مدة العقد األصل

الفائدة على طول مدة سراين العقد ح  وإن مل يكن هناني استحقاق لألقساط خنهلا. 
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 أرقام املقارنة  - 64

لتتناسق مع تبويق أرصدة السنة احلالية. مل تكثر عملية إعادة التبويق هذل    2020كانون األول    31املنتهية ف  ة  مت إعادة تبويق بعض األرصدة للسن
على حقوق امللكية أو ربح السنة السابقة. 

بيان الوضع املايل املوحد 
التبويق كما ف    التبويق كما ف  

املبلغ لرية سورية  2020كانون األول    31 1202كانون األول    31 بيان ال  
100.482.000  موجودات أخرى   موجودات مالية ابلقيمة العادلة     است مار املصرف ف مكسسة ضمان خماطر القروض إعادة تبويق 

من خنل الدخل الشامل اآلخر   

القضااي املقامة على املصرف  - 74

دارة  حسق رأي اإل(  21اا رقم  )إيضها  مت تكوين املخصصات النزمة مقابلحمامي املصرف و مت رفع عدة قضااي على املصرف تتم متابعتها من قبل  
للمصرف، القانوين  املقامة  واملستشار  الدعاوى  خمصص  قيمة  ف    لرية   13.692.485مبلغ    بلغت  األول    31سورية كما  مقابل  )   2021كانون 

 . ( 2020كانون األول   31كما ف   لرية سورية  13.692.485






