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معلومات عامة.1

بتاریخ رخص إلنشائھاألردن،-من البنك العربي ش.م.ع %51.3سوریة ش.م.م.ع. ھو شركة مساھمة سوریة مملوكة بنسبة -البنك العربي 
سجل في السجل التجاري و/م.و. الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في الجمھوریة العربیة السوریة34بموجب القرار رقم 2004أیلول 22

عاماً 99البنك. مدة 2005تموز 5تاریخ 11في سجل المصارف تحت الرقم و2005آذار 24تاریخ 14279لمحافظة دمشق تحت الرقم 
.2103رین الثاني تش16تنتھي في 

لیرة سوریة للسھم الواحد. 500سھم بقیمة اسمیة 3,000,000لیرة سوریة موزع على 1,500,000,000تأسس البنك برأس مال مقداره 
5,050,000,000لیصبح 2011و2010، 2008في أعوام تمت زیادة رأس المال . 2006كانون الثاني 2باشر البنك أعمالھ المصرفیة في 

.2011كانون األول 31سوریة كما في لیرة 

بتجزئة لألسھم حیث تم تعدیل القیمة االسمیة لسھم البنك العربي سوریة لتصبح مائة لیرة سوریة بدًال من خمسمائة البنكقام 2012خالل عام 
.2012كانون األول 31سھم كما في 50,500,000بلغ عدد األسھم ولیرة سوریة

ا فروعھ داخل الجمھوریة العربیة السوریة والبالغ عددھوئیسي في دمشقالمالیة من خالل مركزه الروبتقدیم جمیع األعمال المصرفیةالبنكیقوم 
فروع 8عشرة فروع موزعة على باقي المحافظات منھا وفروع في محافظة دمشق وریفھا،ثمانیةموزعة على المحافظات كالتالي: فرعاً 18

في الجمھوریة العربیة السوریة.والتشغیلیة مغلقة بسبب األوضاع األمنیة 

.سوریة مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة–إن أسھم البنك العربي 

دریب الموظفین،الحاسوب، تاألردن بالتعاقد مع البنك على تقدیم خدمات إداریة مختلفة للبنك، مثل تطبیق أنظمة تقنیات -قام البنك العربي ش.م.ع 
سوریة. -یئة أصول أعمالھ، ونقل المعرفة المصرفیة وأصول من اإلدارة المصرفیة إلى البنك العربيمساعدة البنك في تھ

البیانات المالیة الموافقة على 
.2020شباط6المنعقد بتاریخ وذلك باجتماعھ 2019كانون األول31للبنك كما فيوافق مجلس اإلدارة على البیانات المالیة 

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

أسس إعداد البیانات المالیة2.1

ت فیما عدا الموجودات والمطلوبات المالیة والتي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیاناوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة -
المالیة.

المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومعاییر المحاسبة الدولیة وتفسیراتھا وقرارات مجلس النقد والتسلیف.إعداد البیانات تم -
یل بسبب تأجالبنكوفقاً للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 2018كانون األول 31قام البنك بإعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في -

2019كانون الثاني 1وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. ابتداًء من 9تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ك استئناف للمرة األولى وقد قرر البن16ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9قامت الشركة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

مركز لإعداد بیاناتھ المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ونتج عن ذلك إعادة عرض بیاناتھ المالیة. كما قام البنك بعرض بیان ا
ألول مرة بأثر رجعي.9نظرًا لتبني معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2018كانون الثاني 1المالي كما في 

ات المالیة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للبنك.تم عرض البیان-
ي في بیان باإلجمالالمالیة والمطلوبات المالیة عادةً بعرض بیان المركز المالي حسب ترتیب السیولة. یتم ادراج الموجودات یقوم البنك -

م السیاسات المحاسبیة في االیضاح المركز المالي، یتم تقاصھا واإلفصاح عنھا بالصافي فقط كما ھو منصوص علیھ في ملخص أھ
2.3.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

.2019كانون الثاني 1التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من والمعاییربتطبیق بعضالبنكقام-

.للبنكوالتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة 2019طبق العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام تـ-

إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة ادناه:
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
كانون 1(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس) اعتبارًا من 39بدًال من معیار المحاسبة الدولي رقم 9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

الجوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة التحوط. بناًء على قرار لجمیع 2018الثاني 
باط ش25بتاریخ 13، أصدرت ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم رقم 2018لعام 1مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 

التقاریر المالیة معیار بتطبیق البنكدوات المالیة". وبناًء علیھ، قام"األ9الدولي رقم التقاریر المالیة معیار أجیل تطبیق والمتضمن ت2018
وبأثر رجعي.2019كانون الثاني 1للمرة األولى ابتداًء من 9الدولي رقم 

األرصدة االفتتاحیة لألرباح المدورة. استبدل معیار التقاریر المالیة من خالل تعدیل 2018كانون الثاني 1تم االعتراف بأثر تطبیق المعیار في 
(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس). 39لمعیار المحاسبة الدولي رقم (األدوات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقاً 9الدولي رقم 

الئتمانیة المتوقعة وإطار محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنیف والقیاس.وتضمن نموذجاً شامًال أللیة االعتراف وتسجیل الخسائر ا

:9أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

ألثر على بیان المركز المالي (زیادة / (نقص)):ا-

2018كانون األول 31فيكما 2018كانون الثاني 1كما في 
لیرة سوریة لیرة سوریة

الموجودات
)4,233,622( )4,512,716( نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
)20,577,398( )15,276,058( أرصدة لدى المصارف
)475,355,276( )446,894,510( إیداعات لدى المصارف
)1,136,606,530( )1,970,436,584( تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

108,255,475 )17,965,656( موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

)46,245,780( - المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة 

)1,574,763,131( )2,455,085,524( مجموع الموجودات

المطلوبات
175,979,405 173,760,041 مخصصات متنوعة
175,979,405 173,760,041 مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
)162,328,929( )162,328,929( احتیاطي عام لمخاطر التمویل

108,255,475 )17,965,656( احتیاطي التغیر في القیمة العادلة
)1,696,669,082( )2,448,550,980( المحققةالخسائر المتراكمة
)1,750,742,536( )2,628,845,565( مجموع حقوق الملكیة
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

(تتمة)"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
:(تتمة)9أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

(زیادة / (نقص)):الشامل ألثر على بیان الدخلا-
كانون 31في للسنة المنتھیة

2018األول
لیرة سوریة

751,881,898 المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانیةاسترداد
751,881,898 السنةربح 

126,221,131
یر في القیمة العادلة للموجودات المالیةالتغصافي 

من خالل الدخل الشامل اآلخر
878,103,029 للسنةالدخل الشامل 

(نقص))/(زیادةالسنةاألثر على حصة السھم من ربح -
كانون 31في للسنة المنتھیة

2018األول 
لیرة سوریة

14.89 السنةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 

2018كانون األول 31المنتھیة في للسنةال یوجد أثر جوھري على بیان التدفقات النقدیة. إن األثر على بیان التدفقات النقدیة 
قبل الضریبة والتعدیالت علیھ ضمن األنشطة التشغیلیة.السنةتنحصر في التغیر في مبلغ ربح 
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والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد .2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
التحول.ب

على النحو التالي:9رقمالدوليالمالیةلتقاریراتم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق معیار
وبالتالي فإن 2018كانون الثاني 1في األرباح المدورة المحققة كما في 9یار تم إعادة عرض فترات المقارنة. یتم إدراج الفرق ما بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناشئة عن تطبیق المع

.9بموجب المعیار 2019وبالتالي یمكن مقارنتھا بالمعلومات المعروضة لسنة 9والمعاد عرضھا تعكس المتطلبات الواردة في المعیار 2018لمقارنة لعام معلومات ا
) بأثر رجعي:2018كانون الثاني 1تم إجراء التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق األولي (

تحدید نموذج األعمال الذي یتضمن األصل المالي المحتفظ بھ.·
بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.تحدید وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة مسبقاً ·
.الشامل اآلخرالل الدخل اختیار تصنیف بعض االستثمارات في األسھم غیر المقتناة للمتاجرة الستثمارات مثبتة بالقیمة العادلة من خ·

)9رقم (الدوليلمعیار التقاریر المالیةاألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف·
.بأثر رجعي2018كانون الثاني 1 في9رقم الدوليالتقاریر المالیة معیارتطبیقعندالمدرجةوالمطلوباتالموجوداتمبالغعلىتغییرأيیطرألمأدناه،الجدولفيالمبینةالمالیةباستثناء بنود البیانات

39رقم الدوليالمحاسبةمعیارحسبالتصنیف
2017كانون األول 31

9رقم الدوليمعیار التقاریر المالیةحسبالتصنیف
2018كانون الثاني 1

متوفرة للبیعقروض وسلف

بھامحتفظ
لغرض 
بالتكلفة المطفأةالرصیدالمتاجرة

منبالقیمة العادلة
الشامل خالل الدخل 
اآلخر

من العادلةبالقیمة
الرصیدبیان الدخلخالل

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةالموجودات المالیة
14,858,509,761--14,863,022,47714,858,509,761--14,863,022,477المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد

10,234,404,793--10,249,680,85110,234,404,793--10,249,680,851أرصدة لدى المصارف
25,031,720,085--25,478,614,59525,031,720,085--25,478,614,595إیداعات لدى المصارف

بالقیمة العادلة / مالیة متوفرة للبیعموجودات 
65,334,344-65,334,344-83,300,000-83,300,000-الشامل اآلخرمن خالل الدخل 

6,287,552,358--8,257,988,9426,287,552,358--8,257,988,942تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات .2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
التحول (تتمة).ب

(تتمة)األدوات المالیة" "9رقمالدوليلمعیار التقاریر المالیةاألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف·

یوجدال.9الدولي رقمإلى معیار التقاریر المالیةالتحولالمحققة نتیجةالمتراكمةخسائروالاتحتیاطیاالعلى األثرتحلیلالتاليالجدولیبین
.األخرىالملكیةحقوقمكوناتعلىأثر

لیرة سوریة

احتیاطي القیمة العادلة

-)2017كانون األول 31) (39الدولي رقم (المحاسبةمعیاروفقالختاميالرصید
خالل الدخلمنالعادلةبالقیمةمصنفةإلىللبیعالمتوفرةمن)الملكیة(حقوقتصنیف الموجودات المالیةعادةإ

)17,965,656(الشامل اآلخر

)17,965,656()معاد عرضھ-2018كانون الثاني 1(9رقميمعیار التقاریر المالیة الدولفق االفتتاحي والرصید

ة المحققةتراكمالمالخسائر
)11,614,287,780()2017كانون األول 31) (39الدولي رقم (المحاسبةمعیاروفقالختاميالرصید

)2,448,550,980(9 رقمالتقاریر المالیة الدوليلمعیار وفقاً القیمةانخفاضمخصصاتقیاسإعادة

)14,062,838,760()معاد عرضھ-2018كانون الثاني 1(9رقماالفتتاحي وفق معیار التقاریر المالیة الدوليالرصید

احتیاطي عام مخاطر التمویل
162,328,929)2017كانون األول 31) (39الرصید الختامي وفق معیار المحاسبة الدولي رقم (

)162,328,929(9المستخدم في إعادة قیاس مخصصات انخفاض القیمة وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

-معاد عرضھ)-2018كانون الثاني 1(9الرصید اإلفتتاحي وفق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

)2,628,845,565(9معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم مجموع التغیر في حقوق الملكیة نتیجة لتطبیق
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.1
التحول (تتمة).ب

المالیةللموجوداتاالفتتاحيالرصیدالى39 الدولي رقمالمحاسبةمعیاروفقالمالیةللموجوداتالختاميالرصیدتسویةالتاليالجدولیبّین
.2018كانون الثاني 1في كما9وفق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

كانون األول 31
2017

(معیار المحاسبة 
)39الدولي رقم 

تصنیف اعادة
المالیةالموجودات

قیاس مخصص إعادة
القیمة انخفاض

والحركات األخرى

2018كانون الثاني1
معیار التقاریر المالیة(

)9الدولي رقم 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

14,858,509,761)4,512,716(-14,863,022,477المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد
10,234,404,793)15,276,058(-10,249,680,851أرصدة لدى المصارف

25,031,720,085)446,894,510(-25,478,614,595إیداعات لدى المصارف
العادلةأدوات حقوق الملكیة متوفرة للبیع/ بالقیمة

65,334,344-)17,965,656(83,300,000الشامل اآلخرمن خالل الدخل 

6,287,552,358)1,970,436,584(-8,257,988,942تسھیالت ائتمانیة مباشرة

56,477,521,341)2,437,119,868()17,965,656(58,932,606,865المجموع

الخسائر اإلئتمانیة یبین الجدول التالي تسویة الرصید االفتتاحي لمخصص 

2017كانون األول 31
)39(معیار المحاسبة الدولي رقم 

قیاسإعادة
انخفاضمخصص

القیمة

2018كانون الثاني1
التقاریر المالیةمعیار(

)9رقم الدولي المخصص الجماعيالمخصص االفرادي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,512,7164,512,716--المركزيةسوریمصرفأرصدة لدىونقد
15,276,05815,276,058--المصارفأرصدة لدى 

446,894,510446,894,510--إیداعات لدى المصارف
14,392,932,66550,000,0001,970,436,58416,413,369,249تسھیالت ائتمانیة مباشرة

14,392,932,66550,000,0002,437,119,86816,880,052,533
173,760,041229,560,501-55,800,460تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة

14,448,733,12550,000,0002,610,879,90917,109,613,034المجموع
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اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس .2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

" عقود اإلیجار" -16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.2

، وتفسیر عقود اإلیجار17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
اإلیجار التشغیلي 15، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم 

ة . إن معیار التقاریر المالیتقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار27، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز–
ع ن یقوموا بالمحاسبة عن جمییحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود االیجار، ویتطلب من المستأجرین أ16الدولیة رقم 

عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة وفق معیار 16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
17كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم . یستمر المؤجر بتصنیف 17المحاسبة الدولي رقم 

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.

. 2019ون الثاني كان1بطریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من تاریخ التطبیق األولي في16بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم البنكقام 
بناًء على ذلك لم وحسب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبیق األولي للمعیار بتاریخ التطبیق األولي.

یجار ي كانت تعتبر مسبقُا عقود إتطبیق الوسائل العملیة حیث ُطبق المعیار فقط على العقود التالبنك. اختار 2018یتم تعدیل أرقام المقارنة لعام 
بتاریخ التطبیق األولي.4تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم و17وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

:16طبیعة وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ
(زیادة / (نقص)) ھو كالتالي:2019كانون الثاني 1كما في على بیان المركز المالي16إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لیرة سوریة
الموجودات

225,091,919حق استخدام األصول
)65,152,658(موجودات أخرى

المطلوبات 
159,939,261التزامات التأجیر

-صافي األثر على حقوق الملكیة

%3.86ولي المتزاید في تاریخ التطبیق األبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض 
ابقاُ صنف ھذه العقود كعقود إیجار تشغیلیة. في عقود اإلیجار التشغیلیة سیقبل تطبیق المعیار البنكعدة عقود تأجیرمن فروع البنك كان البنكلدى 

األرباح والخسائر بطریقة القسط الثابت على مدىلم تكن تتم رسملة األصل المستأجر وكان یتم االعتراف بدفعات اإلیجار كمصروف إیجار في
عمر عقد اإلیجار. كان یتم االعتراف بالدفعات المقدمة ودفعات اإلیجار المستحقة كمصاریف مدفوعة مقدماُ وكمطلوبات، على الترتیب.

التأجیر لعقود اإلیجار التي كانت مصنفة سابقاً عترف بحق استخدام األصول والتزاماتیالبنكأصبح 16عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
ود قكعقود إیجار تشغیلیة باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القیمة. تم االعتراف بحق استخدام األصول لمعظم ع

بعض دام معدل االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي. فياإلیجار بالقیمة الدفتریة كما لو أن المعیار كان مطبقاً بشكل دائم بغض النظر عن استخ
قة التي تم حالحاالت یتم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة مساویة اللتزامات التأجیر بعد تعدیلھا بقیمة الدفعات المسبقة ودفعات اإلیجار المست

الیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخصومًة بمعدل االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق االعتراف بھا سابقاً. تم االعتراف بالتزامات التأجیر بالقیمة الح
األولي.

التالیة:العملیةالوسائلتطبیقالبنكاختار
معقولةبصورةمشابھةخصائصذاتإیجارعقودمحفظةعلىواحدخصممعدلتطبیق·
.االجلقصیرةاالیجارعقودطریقةبنفساالوليالتطبیقتاریخمنشھر١٢خاللتنتھيالتياالیجارعقودعنالمحاسبة·
.االوليالتطبیقتاریخفيحق استخدام األصولقیاسمنالمباشرةاألولیةالتكالیفاستبعاد·
انھاء.اوتمدیدخیاراتعلىیحتويالعقدكانإذااالیجارعقدمدةتحدیدفيالمتأخراالدراكاستخدام·
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المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات .2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 2.2.3
الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت 

بة الدولي رقم 12 وم خارج نطاق معیار المحاس رائب أو الرس كل محدد متطلبات متعلقة بالفوائد 12وال یطبق على الض من بش ، كما ال یتض
والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكدة.

ل محدد اآلتي:یتناول التفسیر بشك

.ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل§
.االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة§
ت الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، اإلعفاءاكیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس §

.الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§

یة كل مجمع مع معامالت ضریبیجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بش
.للبنكةأفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالییجب اتباع الطریقة التي تقدم حالً غیر مؤكدة أخرى. 

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.2.4
، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شرط أن تكون 9المالیة الدولیة رقم وفقاً لمعیار التقاریر 

) وأن یحتفظ باألداة ضمن نموذج األعمال SPPIالتدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم (اختبار
المناسب لذلك التصنیف.

بغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي أدى SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9توضح التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تطبق بأثر رجعي وتعتبر ھذه التعدیالتللفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.

.للبنكمع السماح بالتطبیق المبكر. لیس لھذه التعدیالت أثر على البیانات المالیة 2019كانون الثاني 1ساریة المفعول اعتباراً من 

: تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التسویة19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.5
ي التلتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویة المعالجة المحاسبیة19التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم تتناول 

ویة نتحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة خالل فترة التقریر الس
توجب على المنشأة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة حیث ی

ل افع وأصونباستخدام التقدیرات االكتواریة المستخدمة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط الم
ن أو یخطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على المنشأة أیضاً تحدید صافي الفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظف
ع بعد فالتسویات الحاصلة باستخدام التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنا

للبنكھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة.
تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو حصول تسویات خالل الفترة.حیث أنھ لم یتم 
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المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات .2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.2

(تتمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.2.6
على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة التي 9توضح التعدیالت أن على المنشأة تطبیق معیار التقاریر المالیة 

ضیح ولجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك. ھذا التفي اال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھا 
ینطبق على ھذه االستثمارات طویلة األجل.9مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي 

ركة الحلیفة أو أال تأخذ بعین االعتبار أیة خسائر من الش9توضح ھذه التعدیالت أیضاً أنھ على المنشأة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي 
المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض قیمة على صافي االستثمار، معترف فیھا كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو 

لیس لھذه ."االستثمارات في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة"28رقم المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبیق معیار المحاسبة الدولي
.للبنكالبیانات المالیة التعدیالت أي أثر على 

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 2.2.7
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال–3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ·
الترتیبات المشتركة.–11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ·
ضریبة الدخل.–12رقم معیار المحاسبة الدولي·
تكالیف االقتراض.–23رقم معیار المحاسبة الدولي·
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

أعدت البیانات المالیة المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة:

التعامالت بالعمالت األجنبیة2.3.1
التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم تحویل أرصدة یتم تسجیل التعامالت 

ي. زالموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ بیان المركز المالي والمعلنة من قبل مصرف سوریة المرك
سائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للبنك في بیان الدخل الشامل.یتم تسجیل األرباح والخ

إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات المالیة والتي تمثل عملة التشغیل للبنك.

معلومات القطاع2.3.2
خاضعة للمخاطر وعوائد تختلف عن قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معا في تقدیم منتجات أو خدمات -

تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات -

تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
.جزئة، شركات، الخزینةیتم توزیع التقاریر القطاعیة للبنك كما یلي: ت-

تحقق اإلیرادات2.3.3
ة لكافة األدوات المالیة واألدوات المالی) یتم تحقق إیرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة9وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالي رقم (

التي تحمل الفوائد على الموجودات المالیةالمطفأة. یتم اثبات إیراداتالمحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجیلھا بالتكلفة
) EIR). إن معدل الفائدة الفعلي (9المالیة رقم (وفقاً للمعیار الدولي للتقاریرالشامل اآلخرفائدة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
فتریة الفترة األقصر، إلى صافي القیمة الدة المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالیة أو،ھو السعر الذي یخصم المتحصالت النقدیة المستقبلی

لألصل المالي.

یعترف البنك .أو عالوة عند االقتناءیتم احتساب معدل الفائدة الفعلیة (وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل) من خالل األخذ بعین االعتبار أي خصم 
ر لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. ومن ثم، یتم االعتراف بتأثیأفضل تقدیرباستخدام معدل العائد الذي یمثلبإیرادات الفوائد 

فرضھا على مراحل مختلفة، والخصائص األخرى لدورة حیاة األصل (بما في ذلك الدفعات المسبقة، أسعار الفائدة المختلفة المحتملة التي یتم
مات والرسوم).وفرض الغرا

و طرحأإذا تم تعدیل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدیة على الموجودات المالیة ألسباب غیر مخاطر االئتمان. یتم إثبات التعدیالت كإضافة 
واإلیرادات لفوائدبعد من خالل اللقیمة الدفتریة لألصل في بیان المركز المالي مع زیادة أو طرح الفرق في إیرادات الفوائد. یتم إطفاء التسویة فیما 

المماثلة في بیان الدخل الشامل.

الفائدة واإلیرادات والمصروفات المماثلة2.3.3.1
لدائنةالدخل الشامل فان الفائدة ابیانخالل من لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل وبالقیمة العادلة 

ھذه االدوات المالیة تقید بسعر الفائدة الفعلي.والمدینة على 
او من أي رسوموتتض)على سبیل المثال، خیارات الدفع المسبق(ان عملیة احتساب الفائدة تأخذ بعین االعتبار الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة 

لیة.لفائدة الفعلي ولكنھا ال تمثل خسائر ائتمانیة مستقبتكالیف إضافیة تتعلق بھذه األدوات المالیة بشكل مباشر وھي جزء ال یتجزأ من سعر ا
باعندما یتم تخفیض قیمة ھذه الموجودات المالیة او مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة من خالل خسائر تدني القیمة، فانھ یستمر احتس

لمتوقعة ألغراض احتساب خسارة قیمة التدني.قیمة ایراد الفوائد باستخدام سعر الفائدة المعمول بھ لخصم التدفقات النقدیة ا
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)تحقق اإلیرادات2.3.3
العموالت الدائنة2.3.3.2

:عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما یليالبنكحقق ی

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-

رادات وتشمل إی. تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على أساس الفترة الزمنیة
.داریة واالستشاریةالعموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق االستثمار والرسوم األخرى اإل

العموالت الدائنة من تقدیم خدمات مالیة والمحققة عند تنفیذ عمل ھام-

یتم االعتراف بالعموالت المرتبطة . یعترف بالعموالت والرسوم كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل
.في ھذا الخصوصبإنجاز عمل محدد بعد تنفیذ الشروط المتفق علیھا 

العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من أداة مالیة-

عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام للقروض التي من : جزءًا ال یتجزأ من أداة مالیة ما یليالبنكعتبرھا یتتضمن العموالت التي 
تجزأ یشكل جزءًا ال ی) مع أي تكالیف إضافیة(إن االعتراف بھذه العموالت . المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا من العموالت المتعلقة باالئتمان

. بھا كإیرادات فوائد من خالل إجراء تعدیل على معدل الفائدة الفعلياالعترافمن األداة المالیة المقابلة ویتم 

توزیعات األرباح2.3.3.3

.والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین على التوزیعاتباستالم الدفعات، للبنكیتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق 

االعتراف األولي–األدوات الـمـالـیـة 2.3.4

تـاریـخ االعـتـراف2.3.4.1

التاریخ ي أیتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في تاریخ المتاجرة 
ویشمل ذلك الصفقات االعتیادیة: مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي الذي یصبح فیھ البنك طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة. 

عند مالءعتتطلب تسلیم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانین أو اتفاقیات في السوق. یتم إثبات القروض والسلف لل
.البنكإلى األموالعند تحویل للعمالءویعترف البنك باألرصدة المستحقة . تحویل األموال إلى حسابات العمالء

القیاس األولي لألدوات المالیة2.3.4.2

المالیةاألدواتقیاسیتماألدوات.بإدارةالخاصاألعمالونموذجالتعاقدیةشروطھاعلىاألولياالعترافعندالمالیةاألدواتتصنیفیعتمد
أوإضافةیتمبحیث،الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمسجلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتباستثناء،العادلةبقیمتھامبدئیاً 
المعاملةسعرعنالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةتختلفعندما.الصفقةبسعرالتجاریةالمدینةالذممقیاسیتم.المبلغمنالمعامالتتكالیفخصم

.أدناهموضحھواألول كمالیوماخسارةأوربحباحتسابالبنكقوم، یالمبدئياالثباتعند

الیوم األولخسارةربح أو 2.3.4.3

مالحظتھایمكنفقطمدخالتباستخدامتقییمأسلوبعلىالعادلةالقیمةوتعتمد،نشأتھاعندالعادلةالقیمةعنلألداةالمعاملةسعریختلفعندما
العادلةالقیمةفیھاتستندالتيالحاالتفي.بیان الدخل الشاملفيالعادلةوالقیمةالمعاملةسعربینبالفرقیعترف البنك،السوقمعامالتفي
الدخلبیانفيبھااالعتراف الحقاً ویتمالعادلةوالقیمةالمعاملةسعربینالفرقاثباتتأجیلیتممدخالتھا،بعضمالحظةیمكنالنماذجإلى
.المالیةباألداةاالعترافالغاءعندأو،ملحوظةقابلةالمدخالتتصبحعندمافقط
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)االعتراف األولي –األدوات الـمـالـیـة 2.3.4

المالیةوالمطلوباتللموجوداتالقیاسفئات2.3.4.4
:قیاسھاالتعاقدیة، ویتموالشروطالموجوداتدارةإلعمالألانموذجأساسعلى)الدینأدوات(ة المالیالموجوداتیقوم البنك بتصنیف

المطفأةبالتكلفة-
اآلخرالشاملالدخلخالل منالعادلةبالقیمة-
والخسارةالربحخالل منالعادلةبالقیمة-

المالیةاألدواتتصنیفللبنكویتاح.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةومشتقاتھالتجاریةتھمحفظوقیاسیقوم البنك بتصنیف
.االعترافأوالقیاسفيالثباتعدمحاالتمنجوھريبشكلالتقلیصأوالغاءإلىذلكأدىالخسارة، إذاأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمة

عندماالخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةأوالمطفأةالمالیة، بالتكلفةوالضماناتالقروضالتزاماتعنالمالیة، عداالمطلوباتقیاسیتم
.المالیةوالمشتقاتالمتاجرةلغایاتبھااالحتفاظ یتم

المالیةوالمطلوباتالموجودات2.3.5

المطفأةبالتكلفةالمالیةاالستثمارات وللعمالء والسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.3.5.1
تحققحالمنالمطفأةبالتكلفةاألخرى المالیةاالستثمارات وللعمالء والسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغبقیاسفقطیقوم البنك 

:معاالتالیینالشرطین

التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلبھدفاألعمال نموذجضمنالمالیةبالموجوداتاالحتفاظ -
للمبلغللفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتتعتبرالتيالنقدیةالتدفقاتتواریختحددالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروط-

.القائم
.أدناهمبینةالشروطھذهتفاصیل

األعمال نموذجتقییم2.3.5.1.1
.التجاریةأھدافھلتحقیقالمالیةالموجوداتإدارةكیفیةوجھأفضلعلىیعكسالذيالمستوىلىإاألعمال نموذجبتحدیدیقوم البنك 

عواملإلىویستندالمجمعةالمحفظةمستوىعلىتقییمھیتمولكن، حدةعلىأداةكلأساسعلىبالبنكالخاصالعملنموذجتقییمیتمال 
:مثلملحوظة

.البنكفيالعلیاالتنفیذیةلإلدارةوابالغھااألعمالنموذجضمنبھاالمحتفظالمالیةوالموجوداتاألعمالنموذجأداءتقییمكیفیة-
ھذهإدارةبھایتمالتيوالطریقة، )األعمالنموذجفيبھاالمحتفظالمالیةوالموجودات(األعمال نموذجأداءعلىتؤثرالتيالمخاطر-

المخاطر
أوالمدارةللموجوداتالعادلةالقیمةعلىبناءً التعویضكانإذا، المثالسبیلعلى(األعمال مدیريتعویضبھایتمالتيالطریقة-

)المحصلةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتعلى
.البیعوتوقیتقیمةاالعتبار بعیناألخذ ضرورةمع، البنكلتقییمالمتوقعالتكرار-

بعین" الضغطتحتالحالة" أو"سوأألاالحالة"تسیناریوھاوضعدونمعقولبشكلمتوقعةسیناریوھاتعلىاألعمال نموذجتقییمیعتمد
.االعتبار

الموجوداتتصنیفبتغییریقوم البنك ال ، للبنكاألساسیةالتوقعاتعنتختلفبطریقةالمبدئياالعتراف بعدالنقدیةالتدفقاتتحقیقتمحالفي
للفتراتاً حدیثشرائھاتمالتيالمالیةالموجوداتتقییمعندالمعلوماتھذهبأخذتقومولكنھا، األعمالنموذجفيبھاالمحتفظالمتبقیةالمالیة

.الالحقة
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیةوالمطلوباتالموجودات2.3.5

(تتمة)المطفأةبالتكلفةللعمالء واالستثمارات المالیةوالسلفوالقروضالبنوكمنالمستحقةالمبالغ2.3.5.1
للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتاختبار2.3.5.1.2

اختبارتجتازكانتإذامالتحدیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطبتقییمیقوم البنك ، المالیةلألدوات التصنیفعملیةبعدالحقةكخطوة
.للفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعات

على(المالياألصل عمرمدىعلىیتغیروقداألولي االعترافعندالماليلألصل العادلةبالقیمةاالختبارھذالغرض"الدینأصل"یعّرف
.)خصم/ عالوةإطفاءأوالدینأصلدفعاتتسدید، المثالسبیل

والتدفقاتالدینأصلمدفوعاتاختبارتقییملغایات.االئتمانومخاطرللنقودالزمنیةالقیمةفيتتمثلالقروضاتفاقیاتفيالفوائدعناصرأھمإن
سعرتحدیدفیھایتمالتيوالفترة، المحددةالمالیةللموجوداتالعمالتمثلصلةذوعواملواعتمادأحكامبتطبیقیقوم البنك ، للفائدةالنقدیة
.الفائدة

المرتبطةغیرالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتفيالتقلباتأوللمخاطرالتعرضمنالحدمنتزیدالتيالتعاقدیةالشروطتؤديال ، أخرجانبمن
مثلفي. المستحقالمبلغعلىللفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتضمنتعاقدیةنقدیةتدفقاتوجودإلىاألساسیةاإلقراضباتفاقیات

.الخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتقیاسیتم، الحاالتھذه

الخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةمالیةمشتقات2.3.5.2
:التالیةالثالثالخصائصفیھیتوفر، اخرىعقودأو، مالیةأدواتھيالمالیةالمشتقات

التصنیفأو، األسعارمؤشر، األجنبيالصرفسعر، السلعةسعر، المالیةاألداةسعر، المحددالفائدةسعرفيالتغیرنتیجةقیمتھتتغیر-
فيلطرفمحددغیرماليغیرمتغیروجودحالةفي، ذلكیكونأنشریطة، اخرىمتغیراتايأو، االئتمانومؤشرياالئتمان

.العقد
.السوقلعناصراألثرنفسلھایكونأنیتوقععقودأیةالمتوقعمنأقلبمبلغمبدئياستثماراو، مبدئياستثمارتتطلبال -
.الحقمستقبليتاریخفيتسویتھایتم-

اآلخرالشاملالدخلخالل منالعادلةبالقیمةالدینأدوات2.3.5.3
الدخلخالل منالعادلةبالقیمةقیاسھایتمالتيالدینلألدوات (9) رقمالدولیةالماليالتقاریرمعیاربموجباألدوات ھذهبتطبیقیقوم البنك 

:التالیةالشروطتحققعندالشامل اآلخر 

تحصیلبغرضبالموجوداتاالحتفاظ إلىیھدفأعماللنموذجوفقاً بھاتفظمح)الدینأدوات(المالیةالموجوداتتلككانتإذا-
.المالیةالموجوداتوبیععلیھاالمتعاقدالنقدیةالتدفقات

المسددغیرالدینمبلغبأصلحصریاً متمثلةنقدیةلتدفقاتمحددةمواعیدالمالیةللموجوداتالتعاقدیةالشروطعنینشأكانإذا-
.علیھالمترتبةوالفوائد

العادلةالقیمةفيالتغیرمنوالخسائراألرباحتسجیلویتمالعادلةبالقیمةالشامل اآلخرالدخلخالل منالعادلةبالقیمةالدینأدواتقیاسیتم
الطریقةبنفسالخسائرأواألرباحفياألجنبیةالعمالتسعرفيوالتغیرالفوائدإیراداتإثباتیتمل. الشامالدخلبیانفيبھااالعتراف تمالتي

.المطفأةبالتكلفةقیاسھایتمالتيالمالیةالموجوداتفيالمتبعة

إعادةیتم، االعترافإلغاءحالةفي.أوالً صادر-أوًال الواردأساسعلىاستبعادھایتم، الضماننفسفياستثمارمنبأكثرالبنكیحتفظعندما
.الشاملالدخلبیان فيسابقاً بھاالمعترفالمتراكمةالخسائرأواألرباحتصنیف
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیةوالمطلوباتالموجودات2.3.5

اآلخرالشاملالدخلخالل منالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدوات2.3.5.4
العادلةبالقیمةالملكیةحقوقضمنبشكل غیر قابل لإللغاءاستثماراتھبعضتصنیفخیاراألحیانبعضفيللبنكیتاح، األولياالعتراف عند
والتيالعرض:المالیةاألدوات )32(رقمالدوليالمحاسبةمعیاربموجبالملكیةحقوقمتطلباتستوفيیعندمااآلخرالشاملالدخلخالل من
.حدةعلىأداةكلأساسعلىالتصنیفھذاتحدیدیتم. المتاجرةبغرضبھااالحتفاظ یتمال 

تشغیلیةكإیراداتالخسارةأوالربحفياألرباحتوزیعاتإثباتیتم.الربحإلىھذهالملكیةحقوقأدواتمنوالخسائرالمكاسبتدویریتمال 
ضمنباالرباحاالعتراف یتم، الحالةھذهفي، االدواتكلفةمنجزءالستردادالتوزیعاتمنالمتحصلیكنمالم، الدفعحقإثباتعندأخرى
.القیمةانخفاضلتقییمتخضعال و، الشامل اآلخرالدخل

الخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةمالیةومطلوباتموجودات2.3.5.5
االعتراف یتمالعادلةبالقیمةالماليالمركزبیانفيالخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةالمالیةوالمطلوباتالموجوداتتسجیلیتم

أوالربحخالل منالعادلةبالقیمةتصنیفھاتمالمالیةللمطلوباتالعادلةبالقیمةالتغیركانإذاباستثناءوالخسارةالربحفيالعادلةبالقیمةبالتغیر
الشاملالدخلخالل منالخاصياالئتماناالحتیاطيفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتھذهتسجیلیتمللبنك.االئتمان بمخاطرالتغیرنتیجةالخسارة

خالل منالعادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةاألدوات منالمتكبدةأوالمتحققةالفوائدیراداتإ.الخسارةأوالربحإلىتدویرھاإعادةیتمال واآلخر
المعاملةوتكالیفخصم/عالوةأياالعتبار بعیناألخذ مع، الفعليالفائدةسعرباستخدام، الفوائدمصروفاتأوإیراداتفيوالخسارةالربح
الخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتمنالمتحققةالفوائدقیاسجب. یالمالیةاألدوات منیتجزأال اً جزءتشكلوالتي

الخسارةأوالربحخالل منالعادلةبالقیمةالملكیةحقوقأدواتمناألرباحتوزیعاتبإیراداالعترافیتم.التعاقدیةالفائدةأسعارباستخدام
.السدادفيالحقإثباتعندأخرىتشغیلیةكإیرادات

المستغلةغیرالقروضوسقوفاالعتمادوخطاباتالمالیةالضمانات2.3.5.6
.للقروضوسقوفائتمانوخطاباتمالیةضماناتبإصداریقوم البنك 

یقوم البنك بأثباتاألولي،لالعترافالحقاً . ةوالتي ھي العالوات المستلمالعادلةبالقیمةالمالیةالبیاناتفيالمالیةالضماناتیتم االعتراف األولي ب
.المتوقعة أیھما أعلىةأو بقیمة الخسائر االئتمانیبھالمعترفالمتراكماإلطفاءناقصعند االعتراف األوليبھالمعترفبالمبلغالضماناتالتزامات

.الضمانمدةعلىالثابتالقسطأساسعلىتالوالعموالرسومإیراداتبصافيالموحدالشاملالدخلبیانفيالمستلمةالعالواتإثباتیتم
ھذهادراجیتموتمثل السقوف غیر المستغلة واالعتمادات المستندیة التزامات على البنك لتقدیم قرض بشروط محددة إلى العمیل خالل فترة االلتزام

.تمانیة المتوقعةاالئالخسائرنطاقضمنالعقود

منھامطروحااالئتمانیة المتوقعةالخسارةمبلغبمعدلقیاسھاالحقاً للسوق، ویتمالفائدةأسعارمناقلبمسحوباتقروضالتزاماتیقوم البنك بإصدار
.المسجلةالمتراكمةاإلیراداتاجمالي

المالیةوالمطلوباتالموجوداتتصنیفإعادة2.3.6
قطاع أعمال الغاءأوباستحواذالبنكفیھاقومي یالتالحاالتباستثناء، األولياالعتراف تاریخبعدالمالیةموجوداتھتصنیفبإعادةیقوم البنك ال 

اً.أبدالمالیةالمطلوباتتصنیفإعادةیتمال و.معین
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

المالیةوالمطلوباتبالموجوداتاالعتراف إلغاء2.3.7
واألحكامالشروطفيالجوھريللتعدیلنتیجةاالعتراف الغاء2.3.7.1

وجدولتھاكبیربحدللقروضوالبنودالشروطعلىالتفاوضإعادةحالفيالعمالءقروضمثل، المالیةبالموجوداتاالعتراف بإلغاءیقوم البنك 
.القیمةفيانخفاضخسائرتسجیلذي ال یتم فیھالغاء اإلعتراف إلى الحد الوخسائركأرباحبالفرقاالعتراف مع،جدیدةقروضباعتبارھا

.المتوقعةاالئتمانیة الخسائرقیاسغراضألاألولىالمرحلةفي،الجدیدةالقروضفیتصنویتم

:للعمیلالممنوحةالقروضإلغاءسیتمكانإذاماتقییمعندالتالیةالعواملالبنكأخذی
القرضعملةفيیرتغ-
الملكیةفيمزایاتقدیم-
المقابلالطرففيرتغی-
فقطللفائدةالنقدیةوالتدفقاتالدینأصلمدفوعاتالختبارالمالیةاألداةاستیفاءعدمإلىأدىقدالتعدیلكانإذا-

.بالقرضاالعتراف الغاءعنھینتجال، النقدیةالتدفقاتعلىجوھريبشكلیؤثرالالتعدیلكانحالفي
.القیمةفيانخفاضخسائرتسجیلیتملمما، الفعليالفائدةبسعرالمخصومةالنقدیةبالتدفقاتالتغیرنتیجةوخسائرأرباحبتسجیلیقوم البنك 

جوھریةغیرتعدیالتناتجة عنسبابألاالعتراف إلغاء2.3.7.2
المالیةالموجودات2.3.7.2.1

النقدیةالتدفقاتباستالمالبنكحقالغاءعند، )للبنكالمالیةالموجوداتمنجزءأوالمالیةالموجوداتمنجزءأو(المالیةالموجوداتالغاءیتم
یخضع تحویلوكان الالمالیةالموجوداتتحویلكل منتمإذاالمالیةبالموجوداتاالعتراف بإلغاءًا أیضیقوم البنك .المالیةالموجوداتمن

.االعترافإللغاء 

ط إذا:فقالمالیةالموجوداتبتحویلیقوم البنك 

المالیةالموجوداتمنالنقدیةالتدفقاتلتحصیلالتعاقدیةھحقوقبتحویلالبنكقام-
أو

جوھريتغییرأيدونبالكاملالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبدفعاتالتزاموجودافتراضمع، النقدیةالتدفقاتفيبحقوقھالبنكاحتفظإذا-
.المباشرالتمریراتفاقیةبموجبثالثطرفإلى

، المالیةالموجوداتمنالنقدیةالتدفقاتالستالمالتعاقدیةبالحقوقبموجبھاالبنكحتفظي یالتیالمعامالتتمثلالمباشرالتمریراتفاقیةإن
:التالیةالثالثةالشروطجمیعتحققعند، ثالثطرفإلىالنقدیةالتدفقاتھذهبدفعاھالتزامتفترضولكنھا

قصیرةالسلفباستثناء، المالیةالموجوداتمنالمبلغنفسحصلتقدتكنلمما، المستفیدللطرفمبالغبدفعملزمغیرالبنك◄
.السوقبأسعارالمستحقةالفائدةإلىباإلضافةالمقرضللمبلغكاملاستردادفيالحقمعاألجل

.المستلمللطرفالممنوحةاألسھمبخالف األصل رھنأوبیعللبنكیمكنال ◄
النقدفياالستثمارات باستثناء، جوھريتأخیرأيدونالمستفیدالطرفعنبالنیابةالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبتحویلالبنكلتزمی◄

.المستفیدطرفللالتحویلوتاریخالتحصیلتاریخبینللفترةالمستلمةالفوائدإیراداتذلكفيبماالمعادلالنقدأو
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3
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(تتمة)المالیةالموجودات2.3.7.2.1
:إذااالعتراف من أجل إلغاءمؤھًال فقطالتحویلیعتبر

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایاجمیعبتحویلالبنكقام-
أو

المالیةالموجوداتمنوالمخاطرالمزایاكافةنقلأواالحتفاظ دون، األصلعلىالسیطرةبنقلالبنكقام-

اإلجراءھذاممارسةفيالحقلھویكونمستقلثالثلطرفبالكاملاألصل ببیعفيالحقالمستفیدللطرفكانإذافقطالملكیةنقلالبنكعتبری
.النقلعلىإضافیةقیودفرضدونطرفھمن

فترةخالل فقطاألصل إثباتیتم، جوھريبشكلوالمخاطرالمزایابكافةاالحتفاظ دوناألصل علىبالسیطرةباحتفاظھالبنكاستمرحالفي
أساسعلىبھالمتعلقوااللتزامالمحولاألصل قیاسیتم. بھاالمرتبطةبااللتزاماتاً أیضالبنكعترفی، الحالةھذهوفي، باالستثمارالبنك

.البنكقبلمندفعھالممكنوالمبلغلألصل الدفتریةبالقیمةالضماناتبقیاسیقوم البنك البنك.بھاحتفظیالتيوااللتزاماتالحقوقیعكس

البنكقبلمندفعھالمطلوببالمبلغاالستثماربقیاسیقوم البنك ، )كلیھماأو(الشراءخیارأوالمشترىالمحولاألصل باستثمارالبنكاستمرإذا
خیارأوالمحوللألصل العادلةبالقیمةاالستثمارباعترافالبنكستمری، العادلةبالقیمةیقاسلألصل الشراءخیاركانإذا.الشراءإعادةعند

.)أقلایھما(الشراء

المالیةالمطلوبات2.3.7.2.2
شروطتعدیلأومختلفةبشروطالمقرضنفسقبلمنالمالیةالمطلوباتاستبدالعندااللتزام. منالبنكاعفاءعندالمالیةالمطلوباتالغاءیتم

القیمةبینالفرقإثباتیتم.جدیدبالتزاماالعتراف واألصليلاللتزامكإلغاءالتعدیلھذامثلمعالتعاملیتم، جوھريبشكلالحاليااللتزام
.الخسارةأوالربحفيالمدفوعوالمبلغاألصليالمالياللتزامالدفتریة

المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.3.8
المتوقعةاالئتمانیة الخسائرئل مبادحوعامةنظرة2.3.8.1

نھجخالل منجوھريبشكلفي البنكللقروضالتدنيخسارةاحتسابطریقةتغییرإلى(9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارتطبیقأدى
) 39(رقمالدوليالمحاسبةمعیارحسبالخسارةتكبدعندبالخسارةاالعتراف منبدالً مستقبلیةنظرةذاتالمتوقعةاالئتمانیة الخسائرطریقة
غیرالمالیةالدینوموجوداتالقروضلجمیعالمتوقعةاالئتمانیة للخسائرالمخصصاتبتسجیلالبنك ، یقوم 2018ي الثانكانون1 مناعتباراً 
".المالیةاألدوات "الیھاوالمشار، المالیةالضمانوعقودالقروضالتزاماتمعمعاً ، والخسائراألرباحخالل منالعادلةبالقیمةبھاالمحتفظ
).9(رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیاربموجبالتدنيالختبارتخضعال الملكیةحقوقأدوات

ملموستغیرھناكیكنلمحالوفي، األصلعمرمدىعلىحدوثھاالمتوقعاالئتمانیة الخسائرعلىالمتوقعةاالئتمانیة الخسائرمخصصیستند
.اً شھر12 لمدةالمتوقعةاالئتمانیة الخسارةعلىالمخصصیستند، الحالةھذهوفي، اإلنشاءتاریخمناالئتمان مخاطرعلى

مدةعلىالمتوقعةاالئتمانیة الخسائرمنجزءھيشھر12خالل ياالئتمانللتعرضالتعثرباحتمالیةالمرجحةالمتوقعةاالئتمانیة الخسارةإن
.التقریرتاریخمنشھر12خالل حدوثھایمكنالتيالمالیةاألدوات بفشلاحداثعنالناتجةاألصل حیاة

باحتمالیةالمتوقعةاالئتمانیة والخسائرياالئتمانالتعرضعمرلكاملالمتوقعةاالئتمانیة الخسارةمنلكلالمتوقعةاالئتمانیة الخسائراحتسابیتم
.للمحفظةالمالیةاألدوات طبیعةعلىبناءتجمیعيأساسعلىأوفرديأساسعلىإماشھراً 12خاللياالئتمانللتعرضالتعثر
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.3.8
(تتمة)االئتمانیة المتوقعةالخسائرل مبادئحوعامةنظرة2.3.8.1

االعترافتاریخمنملموسبشكلزادتقدالمالیةلألداةاالئتمان مخاطركانتإذفیما، دوريبشكل، تقییمإلجراءسیاسةبوضعالبنكقام
.المالیةلألدوات المتبقيالعمرمدىعلىالتعثرمخاطرفيالتغیراالعتبار بعیناألخذ خالل من، األولي

:أدناهموضحھوكماالثالثة،والمرحلةالثانیةوالمرحلةاألولىالمرحلةإلىالمالیةالموجوداتبتصنیفیقوم البنك ، أعالهذكرماعلىبناءً 

الخسائرلىعبناءً مخصصبتسجیلیقوم البنك ، األولىللمرةالمالیةللموجوداتاألولي االعتراف عند:األولىالمرحلة
اً أیضاألولىالمرحلةتشمل. شھر12خالل ياالئتمانللتعرضالتعثرباحتمالیةالمتوقعةاالئتمانیة 

.الثانیةالمرحلةمنتصنیفھاإعادةتمالتيالمالیةالموجودات

مخصصبتسجیلیقوم البنك ، األولياالعتراف تاریخمناالئتمان مخاطرفيمؤثرةزیادةحدوثعند:الثانیةالمرحلة
الموجوداتأیضاً الثانیةالمرحلةتتضمن.ياالئتمانالتعرضعمرلكاملالمتوقعةاالئتمانیة الخسارة

.الثالثةالمرحلةمنتصنیفھاإعادةتموالتياالئتمان بمخاطرتحسنشھدتالتيالمالیة

لكاملالمتوقعةاالئتمانیة الخسارةباحتسابیقوم البنك ، )التعثر(التدنيمفھومعلیھاینطبقالتيالقروض:الثالثةالمرحلة
.ياالئتمانالتعرضعمر

الدفتریةالقیمةتخفیضیتم، منھجزءأو، القائمالمبلغكاملاماالستردادمعقولةتوقعاتللبنكیتوفرال التيالمالیةللموجوداتبالنسبة
.المالیةللموجودات)جزئي(الغاءبمثابةویعتبر. المالیةللموجودات

المتوقعةاالئتمانیة الخسائراحتساب2.3.8.2
بسعرالمتوقع، مخصومةالنقديالعجزلقیاسسیناریوھاتلعدةالمرجحالمتوسطعلىبناءً المتوقعةاالئتمانیة الخسائرباحتسابیقوم البنك 

.تحصیلھاالمتوقعالنقدیةوالتدفقاتللعقدوفقاً للبنكالمستحقةالنقدیةالتدفقاتبینالفرقھوالنقديالعجزنإ.الفعالةالفائدةأسعارتقریبي

:التاليالنحوعلىالرئیسیةوالعناصرالمتوقعةاالئتمانیة الخسارةاحتسابآلیةتوضیحیتم

انالممكنمنالتعثر. معینزمنيأفقخالل السدادعنالتخلفالحتمالتقدیرھيالتعثراحتمالیةالتعثراحتمالیة◄
.التقییمخالل فترةمحددةفترةفيیحدث

األخذ مستقبلي، معتاریخفيللتعثرالخاضعالقائمالمبلغتقدیرھوالتعثرعندياالئتمانالتعرضإنالتعثرعندياالئتمانالتعرض◄
أصلسداددفعاتذلكفيالتقریر، بماتاریخبعدالقائمالمبلغعلىالمتوقعةاالعتبار التغیراتبعین
بھا، والفائدةالملتزمالتسھیالتمنالمتوقعةعقد، السحوباتضمنمجدولكانوالفائدة، سواءالدین

.المستحقةالدفعاتتأخیرالمستحقة

وقتفيالتعثرفیھایحدثالتيالحالةفيالناشئةللخسارةتقدیرھيالتعثربافتراضالخسارةنسبةالتعثربافتراضالخسارةنسبة◄
تحصیلھالمقرضیتوقعالذيوالمبلغالمستحقةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتبینالفرقتمثلوھي.معین

.التعثرعنداالئتمانيالتعرضمنمئویةكنسبةعنھاالتعبیریتمماعادة.حقیقیةضماناتوجودمن

، والسیناریواألفضلالعادي، السیناریوالسیناریو(سیناریوھاتثالثةاالعتبار بعینأخذیالبنكالمتوقعة، فإناالئتمانیة الخسائرتقدیرعند
.التعثربافتراضالخسارةالتعثر، ونسبةعندياالئتمانالتعثر، التعرضاحتمالیةمنمختلفةباوزانمنھاكلویرتبطاألسوء).

الضماناتوقیمةالمتعثرةالقروضمعالجةاحتمالیةذلكفيالمتعثرة، بماالقروضاستردادكیفیةعلىاً أیضالمتعددةالسیناریوھاتتقییمیشتمل
.الضماناتبیعمنتحصیلھاالمتوقعالمبالغأو
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لألدوات التعاقديالعمرھياالئتمان خسائرتحدیدفیھایتمالتيللفترةاألقصىالحدى، فإناآلخرالمتجددةوالقروضاالئتمان بطاقاتباستثناء
.مسبقاً شرائھافيالقانونيالحقالبنكلدىیكنلمماالمالیة

للموجوداتالدفتریةالقیمةاجماليتعدیلمنالناتجةوالخسائراألرباحعنمنفصلبشكلعنھاواإلفصاحالقیمةفيالتدنيخسائراحتسابیتم
.المالیة

:یليكماتتلخصالمتوقعةاالئتمانیة الخسائراحتسابآلیات

كجزءشھر12خالل االئتمانيللتعرضالتعثرباحتمالیةاالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابیتم:األولىالمرحلة◄
منالمخصصیقوم البنك باحتساب، وبالتالياألصلحیاةمدةعلىالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرمن

االحتماالتھذهتطبیقیتم.التقریرتاریخبعداً شھر12خالل لألدوات المالیةتعثرحدوثاحتمالیة
الخسارةبنسبةمضروبةالتعثرعنداالئتمانيالتعرضمبلغعلىاً شھر12 لمدةالمتوقعةاالفتراضیة

السیناریوھاتمنلكلاالحتساب ھذاإجراءویتم.الفعليالفائدةبسعرمخصومةالتعثربافتراض
.أعالهموضحھو، كماالثالثة

عند حدوث زیادة مؤثرة بالمخاطر االئتمانیة من تاریخ االعتراف األولي، یقوم البنك باحتساب :الثانیةالمرحلة◄
احتسابآلیةاالئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني، وتتماثل مخصص للخسارة

في ذلك استخدام السیناریوھات المختلفة، ولكن یتم ، بماأعالهالمخصص بنفس الطریقة الموضحة 
م مبلغ المالیة، ویتم خصاألداةاستخدام احتمالیة التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر لكامل عمر

العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي.

الخسارة، یقوم البنك باحتساب)التعثر(التدنيمفھومعلیھاینطبقالتيالمالیةللموجوداتبالنسبة:الثالثةالمرحلة◄
المتبعةبالطریقةالمخصصاحتسابآلیةوتتماثل.االئتمانيالتعرضعمرلكاملاالئتمانیة المتوقعة

تراض التعثر أكبر من فونسبة خسارة با100% نسبةالتعثراحتمالیةتحدیدالثانیة، ویتمبالمرحلة
معظم األحیان.في والثانیةاألولىتلك المطبقة في المرحلتین 

القروضالتزامات◄
واالعتمادات

التزاماتمنمستغلةالغیرللمبالغاالئتمانيالتعرضعمرلكاملاالئتمانیة المتوقعةالخسائرتقدیرعند
العمرمدىعلىاستغاللھالمتوقعمنوالذيالمتبقيالجزءالقروض، یقوم البنك بتقدیرواعتمادات 

لوكماالنقديللعجزالحالیةالقیمةعلىبناءً ذلكبعداالئتمانیة المتوقعةالخسائروتحتسب. المتوقع
، االحتسابفيالمستخدمةسیناریوھاتللثالثةالمرجحالمتوسطحسبالً كامالقرضمبلغاستغاللتم

القروضتشملوالتيالمتجددةوالتسھیالتاالئتمانلبطاقاتبالنسبة.الفعليالفائدةبسعرمخصومة
بالنسبة.القروضمعوعرضھماالئتمانیة المتوقعةالخسائراحتسابالمستغلة، یتمغیروالمبالغ

.المخصصاتضمناالئتمانیة المتوقعةالخسائرتسجیل، یتمواالعتماداتالقروضاللتزامات
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اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس .2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)المالیةالموجوداتقیمةانخفاض2.3.8
اآلخرالشاملالدخلخالل منالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینأدوات2.3.8.3

المالیةللموجوداتالدفتریةالقیمةتخفضالاآلخرالشاملالدخلخالل منالعادلةبالقیمةالمقاسةالدینألدواتالمتوقعةاالئتمانیة الخسائرإن
قیاستمحالفيینشأانیمكنالذيللمخصصمساويبمبلغاالعترافذلك، یتممنة. بدالً العادلبالقیمةتظھرالمالي، والذيالمركزبیانفي

تدویرإعادةیتم.الخسارةأوللربحمقابلةتكلفةمعمتراكمتدنيكمبلغ، ویظھراآلخرالشاملالدخلفيالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات
.الموجوداتاستبعادعندوالخسارةالربحإلىاآلخرالشاملالدخلفيبھاالمعترفالمتراكمةالخسائر

المتجددةاالئتمانیة والتسھیالتاالئتمان بطاقات2.3.8.4
التسھیالتتخفیضأو/ وإلغاءفیھاللبنكیحقوالشركات، والتيلألفرادالممنوحةاالئتمانیة والتسھیالتالبطاقاتمنعددالبنكمنتجاتتتضمن
االئتمانیة الخسائرتللكمنالً بدتحسبالتعاقدي، ولكنھااألشعارلفترةلھاالمتعرضاالئتمانیة الخسائرمنالبنكحدیال .واحدیومبإشعار

، والتيللبنكالمستقبلیةالمخاطرتخفیفوإجراءاتالسدادعنتخلفھالعمیل، واحتمالبسلوكالبنكتوقعاتتعكسفترةمدىعلىالمتوقعة
.التسھیالتإلغاءأومنالحدتشملیمكن

.ىاآلخرالقروضعلىالمطبقةالتقییماتتشبھالمتجددةاالئتمانیة للتسھیالتاالئتمانیة المخاطرفيمؤثرةزیادةوجودحولالمستمرالتقییمإن
.للعمیلالداخلیةاالئتمان درجةفيتالالتحوعلىھذایعتمد

.الفعالالفائدةسعرھواالئتمان لبطاقاتالمتوقعةاالئتمانیة الخسائرلخصمالمستخدمالفائدةسعران

للمعلوماتمستقبلیةنظرة2.3.8.5
المثالسبیل، وعلىكمدخالتالمستخدمةالمستقبلیةالمعلوماتمنمجموعةعلىالبنكیعتمدالمتوقعة، االئتمانیة الخسارةاحتسابنموذجفي

:ال الحصر
المحلياإلجماليالناتجفيالزیادة-
البطالةمعدالت-
المركزيللبنكالفائدةمعدالت-

.المالیةالبیاناتتاریخفيكماالسوقخصائصكافةعلىتشتملال قدالمتوقعةاالئتمانیة الخسائراحتسابفيالمستخدمةوالنماذجخالتدالمان
.كبیرةاختالفاتوجودحالفيمؤقتةكتعدیالتاألحیانبعضفينوعیةتعدیالتاجراءلذلك، یتمنتیجة

الضماناتتقییم2.3.9
واألوراقالنقدیةالضماناتللضمانات، مثلأشكالعدةوھناك.أمكنالضمانات، حیثماباستخداماالئتمان مخاطرمنالتخفیضلغایاتیقوم البنك 

.یةاالئتمانالتحسیناتواتفاقیاتالمالیةغیرالموجوداتمنوغیرھاوالمخزونالقبضالمستحقةوالمبالغوالعقاراتاالعتمادوخطاباتالمالیة
نفسھاھي(9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليمعیارحسباإلقراضاتفاقیاتفيالمستخدمةللضماناتالبنكقبلمنالمتبعةالمحاسبیةوالسیاسة

).39(رقمالدوليالمحاسبيمعیاربموجبھيكما

االئتمانیة الخسائراحتسابعلىللضماناتالعادلةالقیمةتؤثرولكنللبنك.الماليالمركزبیاناستردادھا، فيیتملمالضمانات، ماتسجیلیتمال 
سبیلالضمانات، علىذلك، بعضومع.دوريبشكلتقییمھاإعادةویتماألولياالعتراف عندأدنى، عام، كحدبشكلتقییمھایتمللبنك.المتوقعة

.یوميبشكلتقییمھایتمالمالیةاألوراقأوكالنقدالمثال

المالیةالموجوداتقیمةتقدیرویتم.كضمانبھاالمحتفظالمالیةالموجوداتلتقییمالنشطالسوقبیاناتالبنكیستخدم، ممكنحداقصىإلى
المقدمةالبیاناتعلىالعقاري، بناءً الضمانالمالیة، مثلغیرالضماناتتقییمیتماألعمال.نماذجباستخدامنشطسوقلدیھالیسالتياألخرى 

والبیانات المالیة المدققة ومصادر أخرى مستقلة.يالعقارالتقییمخبراءمثلخارجیةأطرافمن
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والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد .2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

التي آلت ملكیتھا للمصرفالضمانات2.3.10
تختلفال (9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارحسبالمستردةالضماناتیخصفیماالبنكقبلمنالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتان

أوالبنكنشاطفيالمسترداألصل استخداماألفضلمنكانإذاماتحدیدفيالبنكسیاسةتتمثل).39(رقمالدوليالمحاسبةمعیارمعمقارنة
القیمةصافيأوالمستردةبالقیمةاالعتراف بھاویتمالثابتةالموجوداتفئةالىالبنكنشاطفياستخدامھاالمقررالموجوداتتحویلیتم.بیعھ

بالنسبة العادلةبقیمتھاللبیعبھاالمحتفظالموجوداتفئةالىتحویلھایتمأفضلكخیاربیعھاالمقررللضماناتبالنسبة.أقلالدفتریة، ایھما
.البنكسیاسةحسباالستحقاقتاریخفيالمالیةغیرللموجوداتالبیعتكلفةاً ناقصالعادلة، وبالقیمةللموجودات المالیة

فيالمستردةللضماناتالسكنیةالعقاراتتسجیلیتمال لذلك، نتیجة.المقترضین/ العمالءإلىالضماناتبیعمنفائضةأموالأيإرجاعیتم
.الماليالمركزبیان

الدینإعدام2.3.11
معمقارنةتختلفال (9) رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیارحسبالدیناعدامیخصفیماالبنكقبلمنالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتان

.االستردادعنالبنكتوقفعندفقطكليأوجزئيبشكلإماالمالیةالموجوداتاعدامیتم). 39(رقمالدوليالمحاسبةمعیار
إجماليمقابلتطبیقھایتمالتيالمخصصإلىكإضافةالفرقمعالجةالمتراكمة، یتمالخسائرمخصصمنأكبرالمعدومالمبلغكانحالفي

.یةاالئتمانالخسائرمصروفالىالالحقة المستردةالمبالغتسجیلیتم.الدفتریةالقیمة

المعدلةالقروض2.3.12
بدالً المالیةالصعوباتنتیجةالمقترضلطلبكاستجابةالشروط األصلیة للقروض علىبعض التنازالت أو التعدیالت بإجراءأحیاناً یقوم البنك 

تمدیدالشروطتشملقد.للمقترضمالیةصعوباتوجودأولظھورنتیجةالقرضشروطبتعدیلیقوم البنك الضمانات، تحصیلاواستردادمن
المعاد التفاوض على القروضمراقبةفيالبنكسیاسةتتضمن .)جدولة أو إعادة ھیكلة(جدیدةضوقرشروطعلىاالتفاقأوالسداددفعات

والمرحلةالثانیةالمرحلةبینالتصنیفبتعدیلالبنكقرار. إنالمستقبلیةالدفعاتتحصیلاستمرارضمانعلىالمساعدةأجلمنشروطھا 
ةمجدولضوكقروإدارتھاعنھااإلفصاحبالقرض، یتمیتعلقفیماخسارةاإلجراءاتھذهحددتحدة، إذاعلىحالةكلأساسعلىیتمالثالثة
.إلغائھاأوتحصیلھایتمحتىالثالثةالمرحلةضمن

یقوم البنك و.االئتمانمخاطرفيمؤثرةزیادةھناككانإذاماتقییمالبنكعیدیالغائھا، یتماندونبنودھاتعدیلأوالقروضھیكلةإعادةعند
.تصنیفھافيالنظربإعادة

تحدید القیمة العادلة2.3.13
أساس التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الموضح أدناه:من أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على 

): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى (-
مماثلة.

وق ملحوظ. تتضمن ھذه المعطیات عادة ): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي مستمدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من س2المستوى (-
أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابھة.

): یتضمن معطیات لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ولكنھا غیر ملحوظة.3المستوى (-

المعتمدة والمعایرة النموذجیة.یقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات
ت ایقوم البنك بتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة مالیة على أساس كل أداة على حدة، وتحدد فیما إذا كان ھناك ایة تحویالت بین مستوی

التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.
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المحاسبیة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات .2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

النقد وما في حكمھ2.3.14
رصدة یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي واأل

.ثالثة أشھر من تاریخ التملك األصليلدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة

الموجودات الثابتة2.3.15
ة وعمرھا یتم تغییر طریقة استھالك الموجودات الثابت. یتم إظھار الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة

.المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغیرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبيالزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة 
استھالك میتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي، كما أنھ ال یت

.األراضي
:وجودات الثابتةفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للم

سنة50المباني §
سنة50إلى 7من أثاث§
سنوات8معدات مكتبیة§
سنوات5وسائل النقل§
سنوات4أجھزة حاسب آلي§

نجم عن أرباح أو خسائر تأیة . یتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أو استبعاده
الدخل یانبتسجل ھذه األرباح أو الخسائر في . استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل وصافي قیمة األصل المستبعد

.ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھاشامل ال

.قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیلال یتم استھالك المشاریع 

الموجودات غیر الملموسة2.3.16
قعة ویتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق ویكون من المرجح أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة المت

.منھا سوف تتدفق إلى البنك
إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المقتناة في تجمیع األعمال ھي القیمة . یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفةفي حال شرائھا، فإنھ

وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكلفة منزًال منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة .العادلة كما في تاریخ الحیازة
.مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا

زمني ریتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عم
ىمحدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت عل

ضمنة فیھ تالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المإطفاءالفترات الالحقة. یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط 
كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة 

مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.شاملذات العمر المحدد في بیان الدخل ال

.ك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجيیتم احتساب اإلطفاء بطریقة القسط الثابت وذل
:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

سنوات4برامج الكمبیوتر§

سنة40الفروغ§
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة).2

(تتمة)ملخص أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

اإلیجارعقود2.3.17
عند بدء العقد ما إذا كان ھذا العقد عبارة عن عقد إیجار أو یحتوي على إیجار. أي إذا كان العقد یمنح الحق في التحكم في استخدام البنكیقّیم

األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل عوض.

كمستأجربنكال-
طریقة االعتراف والقیاس الفردي لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة البنكطبق ی

بالتزامات عقود اإلیجار لتسدید مدفوعات اإلیجار، وحق استخدام األصول والذي یمثل الحق باستخدام األصول موضوع البنكعترف یالقیمة. 
العقد.

صولحق استخدام األ)أ
بحق استخدام األصول في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یكون فیھ األصل موضوع العقد متوفرًا لالستخدام). یتم البنكعترف ی

منھا أي مجمع لالھتالك أو خسائر انخفاض القیمة المتراكمة، ومعدلة بأي إعادة تقییم اً استخدام األصول بالتكلفة، مطروحقیاس حق
اللتزامات اإلیجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول على مقدار التزامات اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة،

منھا أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك حق استخدام األصول على اً مطروحت عند أو قبل تاریخ البدء،ومدفوعات اإلیجار التي دفع
.أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصول، أیھما أقصر

ویخضع حق استخدام األصول أیضا لخسائر انخفاض القیمة.

التزامات عقود اإلیجار)ب
دفعھا على لبنكابالتزامات عقود اإلیجار مقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یجب على البنكعترف یر، في تاریخ بدء عقد اإلیجا

منھا أيمدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة غیر مضمونة) مطروحاً 
حوافز إیجار مستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة والتي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة 

ومدفوعاتالبنكمارسھ یسعر ممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد إلى حد معقول أن المتبقیة. تتضمن مدفوعات عقود اإلیجار أیضاً 
.الخیار بإنھاء العقدللبنكات إنھاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإلیجار تبین أن غرام

یتم إدراج مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات (إال في حال یتم كانت تتعلق بإنتاج المخزون) في 
الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع.

معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدء اإلیجار ألن سعر الفائدة الضمني في البنكستخدم یعند حساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، 
وعات فعقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسھولة. بعد تاریخ البدء، یزید مبلغ التزامات عقود اإلیجار لیعكس تراكم الفائدة وینخفض عند القیام بمد
تغییر واإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أ

ید دفي مدفوعات اإلیجار (على سبیل المثال، التغییرات في المدفوعات المستقبلیة الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تح
مدفوعات اإلیجار) أو تغییر في تقییم خیار شراء األصل موضوع العقد.

ج) عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة
12تھا داإلیجار التي تبلغ مإعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل بالنسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل لدیھ (عقودالبنكطبق ی

إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة اً وي على خیار شراء). كما تطبق أیضأو أقل من تاریخ البدء وال تحتاً شھر
القیمة. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار لإلیجارات قصیرة األجل وعقود اإلیجار المتعلقة بأصول منخفضة القیمة كمصروف على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

كمؤجربنكال-
.بشكل جوھري جمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل كعقود تأجیر تشغیليالبنكنقل فیھا ییتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال 
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تدني قیمة الموجودات غیر المالیة2.3.18
قوم یبتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من ھذا النوع، في تاریخ بیان المركز الماليالبنكقوم ی

مة یبتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قالبنك
لة لالسترداد.األصل حتى تعادل القیمة القاب

ا بھا في السنوات السابقة ألصل، عداالعتراففي تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم 
األصل.بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك البنكقوم یأو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، موجودةالشھرة، لم تعد 

تراف عیجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ اال
ائر تدني قیمة خسال یتم عكس بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد.

الشھرة في فترات مستقبلیة.

الكفاالت المالیة2.3.19
بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالت ویتم االعتراف األولي بالكفاالت البنكقوم یاالعتیادي امن خالل نشاطھ

ة على حدة من بكل كفالالبنكاألولي، یتم قیاس التزام االعترافالمالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد 
ج وأفضل تقدیر للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتالشامل حاً منھ اإلطفاء المعترف بھ في بیان الدخل خالل المقارنة بالقسط المحصل مطرو

عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة، األكبر بینھما.
. یتم الشاملیان الدخلإن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" في ب

ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل باستخدام طریقة القسط الثابت االعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل
على مدى فترة الكفالة.

المخصصات2.3.20
ة والكلفة الالزمة لتسویة ھذا االلتزام محتمل،عن حدث سابقناتج البنكیتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على 

ویمكن قیاسھا.

الضرائب2.3.21
الضریبة الحالیة·

یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) السلطات الضریبیة
الضریبة) الساریة فعًال بتاریخ بیان المركز المالي.باستخدام معدالت الضریبة (وقوانین 

ضریبة الدخل المؤجلة·
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة في 

البیانات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي. 
إلى الحد الذي ال توجد فیھ أرباح ضریبیة خفضوتدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز ماليیتم مراجعة القیمة الم

كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب المؤجلة غیر المعترف بھا 
بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات الضرائب المؤجلة.بتاریخ كل بیان مركز مالي ویتم االعتراف

یتم تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة (أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول بھا كما بتاریخ بیان
عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند استحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة. المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة

كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة المتعلقة بقیاس القیمة تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة
حركة في تحوطات التدفقات النقدیة التي تسجل في بیان الدخل الشامل. العادلة للموجودات متوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي ال

یتم تصنیف ھذه البنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا أو خسارتھا الضریبیة المؤجلة. 

ح عن األسھم العادیةاتوزیعات األرب2.3.22
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي البنك. 

.كحدث الحقكما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي
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التقاص 2.3.23
ائم وملزم قیتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي إذا كان ھناك حق قانوني 

لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.،المبلغوأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس صافي ،إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة

حسابات خارج المیزانیة2.3.24
االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت بنود خارج بیان المركز البنكتسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات 

وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندیة. ال تحسم من البنود المدرجة تحت ھذا الباب المالي، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف 
التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. 

محاسبة التحوط2.3.25

بتطبیق كالبنقوم یمن أجل إدارة مخاطر معینة . المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمانالبنكستخدم ی
.محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة

بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط بما في ذلك طبیعة المخاطر وھدف واستراتیجیة ادارة البنكقوم یعند بدایة عملیة التحوط، 
.ى فعالیة التحوط عند بدایة عملیة التحوط وخالل فترة سریانھاالمخاطر من استخدام التحوط والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مد

معاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیقال2.4

تطبیق ھذه البنكعتزم ی، بنكللفیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر نافذة للتطبیق حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة 
المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.

عقود التأمین-17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.4.1
والذي یعتبر معیارًا جدیدًا شامًال لعقود التأمین 2017في أیار 17أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

یر محل معیار التقار17یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذًا للتطبیق، سیحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
على كافة أنواع عقود التأمین (مثل التأمین على الحیاة، 17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005الصادر بتاریخ 4المالیة الدولي رقم 

األدوات والتأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم بإصدار ھذه العقود، كما یطبق أیضًا على بعض الضمانات
المالیة التي تحتوي على میزات مشاركة اختیاریة. 

ھو تقدیم نموذج محاسبة لعقود التأمین 17یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق. إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، والذي یستند بشكل كبیر على الحفاظ على 4قاریر المالیة الدولي رقم أكثر فائدة واتساقًا بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار الت

یقدم نموذجاً شامًال لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة 17السیاسات المحاسبیة المحلیة السابقة، فإن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھو النموذج العام، والمكمل بـ: 17م ذات الصلة. إن جوھر معیار التقاریر المالیة الدولي رق

تطبیق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة (طریقة العموالت المتغیرة)·
طریقة مبسطة (طریقة توزیع األقساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد. ·

مع اإللزام بعرض أرقام 2023الثانيكانون 1المالیة التي تبدأ في أو بعد نافذ التطبیق للفترات17إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
بنفس أو قبل تاریخ البدء بتطبیق 15و9رقمالمقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة الدولیین

.البنك. إن ھذا المعیار غیر قابل للتطبیق على 17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
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معاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)ال2.4

: تعریف "العمل"3على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التعدیالت2.4.1
"اندماج 3أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف العمل في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

واألصول المكتسبة تشكل عمًال أو ال.األعمال" لمساعدة المنشآت على تحدید فیما إذا كانت مجموعة من األنشطة
وإضافة ،توضح تلك التعدیالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثني تقییم قدرة المشاركین في السوق على استبدال أي من العناصرالمفقودة

جوھریة، وتضییق نطاق تعریفات األعمال وما ینتج عنھا، وتقدیم المستحوذ علیھاتوجیھات لمساعدة المنشآت على تقییم ما إذا كانت العملیة 
.البنكفحص اختیاري لتركزات القیمة العادلة. تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع ھذه التعدیالت. لیس لھذه التعدیالت أثر على 

لمة "جوھري": تعریف ك8ومعیار المحاسبة الدولي رقم 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.4.2
"عرض البیانات المالیة" ومعیار 1أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2018في تشرین األول 

ییر ا"السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" لمواءمة تعریف كلمة "جوھري" في المع8المحاسبة الدولي رقم 
قع أن یؤثر حذفھا أو ولتوضیح جوانب معینة من ھذا التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتو

أو حجبھا، بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة المعدة لألغراض العامة بناء على تلك تحریفھا 
البیانات المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة محددة".

.بنكوھري على البیانات المالیة للمن غیر المتوقع أن یكون لھذه التعدیالت تأثیر ج

استخدام التقدیرات .3
القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في البیانات المالیة البنكیتطلب من إدارة البیانات المالیة إن إعداد 

ح عنھا. دة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفص یات والتقدیرات قد ینتج عنھ تعدیالت جوھریة في أرص إن عدم التأكد المرتبط بھذه الفرض
الموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلیة.

تقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھا یة المتعلقة بالتقدیرات المس یات الرئیس ة من مإن الفرض
ھي كما یلي:القادمة الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل الفترة 

االستمراریةمبدأ3.1
تقرار التي البنكبتقدیر مدى قدرة البنكقامت إدارة  تمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم االس اس مبدأ االس تمرار في العمل على أس على االس

تقبلیة فإن إدارة  وریة وحالة عدم التیقن المس اعدالبنك لدیھ الموارد متأكدة من أن البنكتمر بھا الجمھوریة العربیة الس على هالكافیة لتس
ت على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر  تقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس تمرار بالعمل في المدى المس االس

الستمراریة.على أساس مبدأ االبیانات المالیةعلیھ، فقد تم إعداد االستمرار كمنشأة مستمرة. بناءً علىالبنكشكوكاً ھامة حول قدرة 

كمستأجرالبنك-على خیارات التجدید واإلنھاء المتضمنةمدة عقود اإلیجار تحدید3.2
افة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا كانالبنكحدد ی مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلض

ستتم ممارسة ھذا الخیار، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول  نھ أمن المؤكد على نحو معقول أنھ 
لن تتم ممارسة ھذا الخیار.

تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة بالبنكیقومعدة عقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء. البنكلدى 
لة التي یالبنكخیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبذلك فإن  كل حافزاً أخذ في عین االعتبار جمیع العوامل ذات الص ادیاً تش ة لاقتص ممارس

یطرتھا البنكعید یالتجدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء،  تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت س
بیل المثال ة خیار التجدید أو اإلنھاء (على س ة أو عدم ممارس ینات جوھریة أو من الممكن أن یؤثر على قدرتھا على ممارس ، بناء تحس

تخصیصات كبیرة لألصل المؤجر).

لموجودات الثابتةلاإلنتاجیة األعمار3.3
تھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة ا اب االس توقع فیھالمتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة لحس

والتقادم الفني والتجاري.استخدام األصل وطبیعة التآكل 
تقبلي عندما تعتقد تھالك المس ص االس نوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة. یتم تعدیل مخص اإلدارة تقوم اإلدارة، على أساس س

بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
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(تتمة)استخدام التقدیرات .3

مالیةالقیمة العادلة لألدوات ال3.4
ألدوات اإن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس 

المالیة. 
بعض المعلنة أو التداول النشط لعن طریق األسعار بیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على
المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیةمخصص 3.5
لیة اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبالبنكیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة 

بعین ذوأوقاتھا، باإلضافة الى تقدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي بھا، باإلضافة الى األخ
لمتوقعة.االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة ا

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات مصرف سوریة المركزي.بحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقاً البنكمقا

الخسائر المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب ) (األدوات المالیة): 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
االئتمانیة المتوقعة

طبیق تان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل البنك عند
المعیار تتضمن ما یلي:

تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة:·
في المخاطر االئتمانیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة منذ یتم تقییم الزیادة الجوھریة

ءتاریخ نشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل فترة مالیة مع مخاطر التعثر عند نشو
مفاھیم الرئیسیة لعملیات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.األداة المالیة باستخدام ال

لى عیتم تقییم الزیادة الجوھریة للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناءً 
1تمانیة فإنھ یتم إعادة تصنیف األداة المالیة من المرحلة ثالثة عوامل. إذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئ

:2الى المرحلة 

على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة مقارنة مع تاریخ تحدید حدود لقیاس الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناءً تم -1
نشأتھا.

مراحل التصنیف أو اجراء التعدیالت بما یعكس وضع الزیادة الجوھریة ر في یإضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغی-2
في المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.

بوجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألدوات ) (األدوات المالیة) افتراضاً 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-3
یوم.30المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المالیة. ان طریقة تحدید تعثر 3والمرحلة 2یعتمد التغییر بین المرحلة 
لمحاسبة لمعیار اھي مشابھة لطریقة تحدید حدوث التعثر للموجودات المالیة وفقاً 9لمعیار التقاریر المالیة الدوالي األدوات المالیة وفقاً 

ات المالیة: االعتراف والقیاس).(األدو39الدولي رقم 
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(تتمة)مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5
المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب الخسائر ) (األدوات المالیة): 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

(تتمة)االئتمانیة المتوقعة

ناریو:یعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من س·
تقبلیة المتوقعة وفقاً  افة لألحداث المس اع الحالیة باإلض وقة عند لمعلومات موثیجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوض

ائر االئتمانیة المتوقعة لكل مرحلة.  تقبلیة المتوقعة یتطلب من إدارة البنك القیام باجتھادات إقیاس الخس ن قیاس وتطبیق المعلومات المس
جوھریة.

لمخصص تدني 2رحلة والم1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
التسھیالت االئتمانیة مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر 

االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.

االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغیرة.رئیتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسا

باستخدام السیناریوھات المرجحة المخصومة 2والمرحلة 1ان في تقدیراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمرحلة 
والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

ریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة ....). ان تغیرات الصعود یعتمد السینا
والھبوط في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل ھذه السیناریوھات على تغیرات ھبوط

على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.إضافیة بشكل سنوي

ل ثالثة كیتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدیر والمتعلق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم السیناریوھات المرجحة 
أشھر. تطبق جمیع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

التعثر:تعریف ·
ق مع تعریف التعثر ر بین المراحل یتماشى ویتفیلمتوقعة والمستخدم في تقییم التغان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة ا

انھ بالمستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانیة الداخلیة لدى البنك. التعثر غیر معرف من قبل المعیار، وھناك افتراض قابل للنقض 
یوم فأكثر.90التوقف عن الدفع لمدة 

العمر المتوقع:·
عرضة معند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعین االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرھا البنك 

یاس متوقع، وبما فیھا خیارات الدفع المقدم، وخیارات التمدید. یتم قلمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر ال
ر على الفترة المعرض بھا البنك لمخاطالعمر المتوقع لبعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناءً 

االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.

األخرىالمخصصات والمطلوبات المحتملة 3.6
یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھا. ونتیجة لذلك، یكون البنك

طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.
لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل البنك مخصصات عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق 

ود ، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لھ، یتم اإلفصاح عن وجللقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمالً 
التزامات طارئة.

التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك المشورة لعدم ونظراً 
وص.صالقانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في ھذا الخ

جودات الضریبیة المؤجلةالمو3.7
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح 

اضعة للضریبة یة الخالضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبل
باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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مركزيمصرف سوریة النقد وأرصدة لدى .4

20192018
سوریةلیرةسوریةلیرة

(معاد عرضھا)

2,402,821,4043,140,261,155نقد في الخزینة
224,139,798-نقد في الفروع المغلقة (*)

المركزي:أرصدة لدى مصرف سوریة 
5,025,427,78510,431,611,971حسابات جاریة وتحت الطلب

2,332,223,0402,813,465,235(**)احتیاطي نقدي إلزامي
)4,233,622()1,629,866(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

)224,139,798(-نقد في الفروع المغلقةالخسارةمخصصینزل: 

9,758,842,36316,381,104,739

موافقة مصرف على حصول البعد تم إغالقھذيالفرع درعاالنقد الموجود في كامل رصیدشطب2019تم خالل الربع الثالث من العام (*)
حیث تم إقفال الرصید مع حساب المخصص المكون لھذا الغرض. بلغ مجموع المبالغ المشطوبة ، یقاف العمل فیھ مؤقتاً إلریة المركزي سو

لیرة سوریة 194,203,093لیرة سوریة ومبلغ 29,537,447لیرة سوریة منھا أرصدة باللیرات السوریة بلغت 223,740,540
لیرة سوریة 29,537,447أرصدة باللیرات السوریة بلغت (مقابل لألرصدة بالعمالت األجنبیة مقیمة حسب أسعار الصرف بتاریخ الشطب 

).2018كانون األول 31لیرة سوریة لألرصدة بالعمالت األجنبیة مقیمة حسب أسعار الصرف بتاریخ 194,602,351ومبلغ 
األضرار المتعلقة باألحداث علماً بأن عقود التأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من الحریق والسرقة و تعویض جزء من 

االستثنائیة كأعمال الشغب والتخریب، وعلیھ تم تكوین مؤونات لتغطیة كافة األضرار المتوقعة حتى تاریخ إعداد البیانات المالیة.
:في الفروع المغلقةالنقدحركة مخصص خسارة 

2018كانون األول 201931كانون األول31
لیرة سوریةلیرة سوریة

معاد عرضھا)(

224,139,798246,796,469رصید بدایة السنة
)22,587,305()399,258(ماتم رده لإلیرادات خالل السنة

)69,366()223,740,540(المستخدم خالل السنة
224,139,798-السنةرصید نھایة

أیار 2تاریخ 5938العربیة السوریة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم وفقاً للقوانین والتشریعات المصرفیة المطبقة في الجمھوریة (**)
من %5بنسبة على شكل ودائع من دون فوائدعلى المصارف أن تحتفظ باحتیاطي نقدي الزامي لدى مصرف سوریة المركزي2011

كني.ودائع اإلدخار السباستثناءودائع التوفیر والودائع ألجل ،متوسط الودائع تحت الطلب
.للبنكإن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ في األنشطة التشغیلیة 

إن توزیع إجمالي األرصدة لدى مصرف سوریة المركزي حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:

(معاد عرضھا)20192018

المرحلة األولى
المرحلة
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,357,650,82513,245,077,206--7,357,650,825مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
7,357,650,82513,245,077,206--7,357,650,825المجموع
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(تتمة)نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي.4

خالل السنة كانت كما یلي:ألرصدة لدى مصرف سوریة المركزياإن الحركة الحاصلة على

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

13,245,077,206--13,245,077,206(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
)5,882,749,708(--)5,882,749,708(السنةخالل غیرالت

)4,676,673(--)4,676,673(تعدیالت فروقات أسعار صرف
7,357,650,825--7,357,650,825السنةرصید نھایة 

:لألرصدة لدى مصرف سوریة المركزيإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,233,622--4,233,622(معدلة)2019كانون الثاني 1كما في 
)2,603,756(--)2,603,756(للسنةالخسائر االئتمانیة المتوقعة (استرداد)صافي

1,629,866--1,629,866السنةرصید نھایة 

أرصدة لدى المصارف.5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

189,139,182844,784,9241,033,924,106حسابات جاریة وتحت الطلب
5,095,196,5005,095,196,500-أشھر أو أقل3خالل فترة صلياألودائع استحقاقھا

)179,742,670()179,733,546()9,124(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
189,130,0585,760,247,8785,949,377,936

إن توزیع إجمالي األرصدة لدى المصارف حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:
20192018

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

114,168,943233,438,333-111,553,3122,615,631مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
5,749,149,6548,899,094,812-5,667,823,99881,325,656متوسط الجودة االئتمانیة / عاملة

88,881,40266,674,710-2,875,58886,005,814منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة
176,920,607176,920,607177,774,936--متعثر / غیر عاملة

5,782,252,898169,947,101176,920,6076,129,120,6069,376,982,791المجموع

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة)عاد عرضھا(م2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,325,634,923777,227,9192,102,862,842حسابات جاریة وتحت الطلب
7,274,119,9497,274,119,949-أشھر أو أقل3صلي خالل فترة ودائع استحقاقھا األ

)198,352,335()198,118,656()233,679(المتوقعة (*)االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
1,325,401,2447,853,229,2129,178,630,456



سوریة شركة مساھمة مغفلة عامة-البنك العربي 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2019 كانون األول31

38

(تتمة)أرصدة لدى المصارف.5

كما یلي:كانت خالل السنةلدى المصارفاألرصده إن الحركة الحاصلة على 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

177,774,9369,376,982,791-9,199,207,855(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
)3,221,102,104(-17,428,422)3,238,530,526(السنةخالل غیرالت

--152,635,029)152,635,029(2محول إلى المرحلة 
)26,760,081()854,329()116,350()25,789,402(تعدیالت فروقات أسعار صرف

5,782,252,898169,947,101176,920,6076,129,120,606السنةرصید نھایة 

:المتوقعة لألرصدة لدى المصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

177,774,936198,352,335-20,577,399(معدلة)2019كانون الثاني 1كما في 
--6,073)6,073(2محول إلى المرحلة 

(17,755,336)-191,401(17,946,737)نةللسالخسائر االئتمانیة المتوقعة (استرداد)صافي
(854,329)(854,329)--فروقات أسعار الصرفوالسنةخالل تعدیالت 

2,624,589197,474176,920,607179,742,670السنةرصید نھایة 

یلي:ماتحت الطلب یتضمن رصید الحسابات الجاریة و
" وبلغت القیمة المعادلة باللیرات السوریة خارجیةمطالبة جزئیة على كفالةدوالر أمریكي "306,150دفع مبلغ ب2012خالل عام قام البنك -

، وقد تم تكوین مؤونة بعملة الكفالة لتغطیة كامل القیمة المدفوعة لحین 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 133,481,400مبلغ 
ةً وذلك استجاب2020حزیران 30ایة دوالر أمیركي ) لغ250,000بت بتعویض القیمة المسددة، تم تمدید الرصید المتبقي للكفالة بمبلغ (ال

جاه البنك العربي تھاتصالح البنك والتأكید على التزاملمطالبة أصولیة من المستفید، تم متابعة البنك المراسل واعالمھ بضرورة حجز المبلغ ل
كان رد البنك المراسل "ال یمكن دفع قیمة الكفالة نظراً للعقوبات األوروبیة".وسوریة 

" وبلغت قیمتھا المقیمة باللیرات السوریة مبلغ خارجیةیورو "مطالبة على كفالة88,900بدفع مبلغ 2015خالل عام قام البنك-
، وقد تم تكوین مؤونة بعملة الكفالة لتغطیة كامل قیمتھا لحین البت بتعویض قیمة 2019األولكانون 31لیرة سوریة كما في 43,439,207

حیث أكد البنك المراسل على التزامھ بدفع قیمة 2017كانون األول 29البنك المراسل كان آخرھا بتاریخ معالكفالة المسددة، یوجد متابعات 
الدفع عند زوال العقوبات األوربیة.على أن یتمالعربي سوریةالكفالة لصالح البنك

78,174,683، مقابل 2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 78,178,142بلغت األرصدة المقیدة السحب لدى المصارف الخارجیة -
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

1,325,634,923، مقابل 2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 189,139,182بلغت األرصدة لدى المصارف المحلیة بدون فائدة -
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 
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إیداعات لدى المصارف.6

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,500,000,00026,430,758,90827,930,758,908أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
)227,192,288()227,157,258()35,030(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

1,499,964,97026,203,601,65027,703,566,620

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة)عاد عرضھا(م2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

23,076,615,89123,076,615,891-أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
(475,355,276)(475,355,276)-المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

-22,601,260,61522,601,260,615

لدى المصارف حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:اإلیداعاتإن توزیع إجمالي 

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)معاد عرضھا(

26,430,758,90823,076,615,891-16,713,626,9089,717,132,000عاملةمتوسط الجودة االئتمانیة / 
-1,500,000,000-1,500,000,000-منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة

27,930,758,90823,076,615,891-16,713,626,90811,217,132,000المجموع

خالل السنة كانت كما یلي:لدى المصارفاإلیداعات أرصدةإن الحركة الحاصلة على

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

23,076,615,891--23,076,615,891(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
4,873,688,485-3,089,198,4851,784,490,000السنةخالل غیرالت

--9,432,642,000)9,432,642,000(2محول إلى المرحلة 
)19,545,468(--)19,545,468(تعدیالت فروقات أسعار صرف

27,930,758,908-16,713,626,90811,217,132,000السنةرصید نھایة 

المتوقعة لإلیداعات لدى المصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة 
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

475,355,276--475,355,276(معدلة)2019كانون الثاني 1كما في 
--94,675,350(94,675,350)2محول إلى المرحلة 

(248,162,988)-43,352,621(291,515,609)للسنةصافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
----فروقات أسعار الصرفوالسنةتعدیالت خالل 

227,192,288-89,164,317138,027,971السنةرصید نھایة 

.2018األول كانون 31و 2019كانون األول 31ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

الشركات الكبرى
332,686,056427,233,113سندات محسومة 

1,280,671,8151,297,976,713حسابات جاریة مدینة
40,295,311,71537,328,967,601قروض وسلف

60,367,78460,367,784بطاقات االئتمان
(2,273,508)-فوائد مقبوضة مقدماً 

41,969,037,37039,112,271,703
الشركات الصغیرة والمتوسطة

75,971,98111,583,135سندات محسومة 
230,770,9111,382,916حسابات جاریة مدینة

1,229,817,34811,899,906قروض وسلف
-)1,157,512(فوائد مقبوضة مقدماً 

1,535,402,72824,865,957
األفراد

350,160-سندات محسومة 
3,043,131207,872حسابات جاریة مدینة

168,711,226201,212,484قروض وسلف
31,379,39634,032,507بطاقات االئتمان

203,133,753235,803,023
القروض العقاریة

111,078,690142,235,253قروض

43,818,652,54139,515,175,936المجموع
(15,781,853,220))15,547,124,943(المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

(17,583,871,266))22,141,648,271(ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)
6,129,879,3276,149,451,450صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

من إجمالي رصید %86.82لیرة سوریة أي ما نسبتھ 38,042,749,574بلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة) 
من إجمالي %87.95لیرة سوریة اي ما نسبتھ 34,755,489,699مقابل 2019كانون األول31التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 

.2018كانون األول 31رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 

من رصید %73.35لیرة سوریة أي ما نسبتھ 15,901,101,303بلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
لیرة سوریة أي ما نسبتھ 17,171,618,433مقابل 2019كانون األول 31اشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما فيالتسھیالت االئتمانیة المب

.2018كانون األول 31كما في 78.3%

یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل السنة
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

748,839,7344,010,846,50334,755,489,69939,515,175,936(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
3,564,230,6314,426,804,422(664,565,440)1,527,139,231السنةخالل غیرالت

-(1,557,569)(1,147,268,419)11,148,825,988المرحلة محول إلى 
-(978,866,752)1,053,591,435(74,724,683)2محول إلى المرحلة 
-764,778,717(407,669,970)(357,108,747)3محول إلى المرحلة 

بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(116,998,516)(60,460,252)(51,416,532)(5,121,732)المركز المالي 

(6,329,301)(864,900)(5,464,401)-تعدیالت فروقات أسعار صرف
2,987,849,7912,788,053,17638,042,749,57443,818,652,541السنةرصید نھایة 
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

(معاد عرضھا)2018
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,132,382,4373,078,436,65832,087,358,79936,298,177,894(معدلة)2018الثانيكانون1الرصید في 
584,012,2033,513,764,4863,375,507,827)722,268,862(سنةخالل الغیرالت

-)388,638,626()4,052,277(1392,690,903محول إلى المرحلة 
-)1,977,186,169(2,029,386,104)52,199,935(2محول إلى المرحلة 
-1,661,053,540)1,661,053,540(-3محول إلى المرحلة 

بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
)130,387,430()124,636,289()3,986,332()1,764,809(المركز المالي

)28,122,355()16,226,042()11,896,313(-تعدیالت فروقات أسعار صرف
748,839,7344,010,846,50334,755,489,69939,515,175,936سنةرصید نھایة ال

المتوقعة:االئتمانیةمخصص تدني الخسائر 

:المتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

15,910,291210,676,63015,555,266,29915,781,853,220(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
-)513,301()13,949,192(114,462,493إلى المرحلة محول 

-)119,224,232(132,445,545)13,221,313(2محول إلى المرحلة 
-25,388,614)24,662,661()725,953(3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
)1,712,410()1,345,112(-)367,298(المركز المالي)بیانإلى بنود خارج 

)232,402,365()180,343,918()48,930,547()3,127,900(للسنةالخسائر اإلئتمانیة صافي
وتعدیالت فروقات أسعار السنةتعدیالت خالل 

)613,502()613,502(--(*)صرف
12,930,320255,579,77515,278,614,84815,547,124,943السنةرصید نھایة 

(معاد عرضھا)2018
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

17,850,461209,000,37916,186,518,40916,413,369,249(معدلة)2018الثانيكانون1الرصید في 
-)37,071,565(-137,071,565محول إلى المرحلة 
-)820,759,373(821,249,681)490,308(2محول إلى المرحلة 
-142,394,623)142,394,623(-3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
)25,048,396()25,044,293()3,713()390(المركز المالي)بیانإلى بنود خارج 

)604,506,289(111,189,842)677,175,094()38,521,037(سنةالخسائر اإلئتمانیة لل(استرداد)صافي
وتعدیالت فروقات أسعار السنةتعدیالت خالل 

)1,961,344()1,961,344(--(*)صرف
15,910,291210,676,63015,555,266,29915,781,853,220سنةرصید نھایة ال

الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.تشكلت فروقات أسعار (*)
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

الشركات الكبرى
إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للشركات حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

756,485,451101,555,175-693,454,13163,031,320مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
1,809,023,093145,607,243-1,443,919,793365,103,300االئتمانیة / عاملةمتوسط الجودة 

2,498,375,7593,483,198,198-300,000,0002,198,375,759منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة
36,905,153,06736,905,153,06735,381,911,087--متعثر/ غیر عاملة

2,437,373,9242,626,510,37936,905,153,06741,969,037,37039,112,271,703المجموع

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الكبرى خالل السنة

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة

614,854,8043,893,460,15334,603,956,74639,112,271,703(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
2,566,693,1972,967,637,787(823,001,773)1,223,946,363السنةخالل غیرالت

--(1,029,882,081)11,029,882,081محول إلى المرحلة 
-(976,350,941)1,050,484,957(74,134,016)2المرحلة محول إلى

-764,778,514(407,669,970)(357,108,544)3محول إلى المرحلة 
بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 

(105,407,719)(53,924,449)(51,416,506)(66,764)المركز المالي 
(5,464,401)-(5,464,401)-تعدیالت فروقات أسعار صرف

2,437,373,9242,626,510,37936,905,153,06741,969,037,370السنةرصید نھایة 

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الكبرىالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

13,858,937204,853,47515,463,341,36215,682,053,774(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
--)8,136,246(18,136,246محول إلى المرحلة 
-)118,744,946(131,941,607)13,196,661(2محول إلى المرحلة 
-25,388,607)24,662,661()725,946(3محول إلى المرحلة 

)528,661,454()478,959,833()52,725,583(3,023,962للسنةالخسائر اإلئتمانیة صافي
وتعدیالت فروقات أسعار السنةتعدیالت خالل 

247,553247,553--(*)صرف
11,096,538251,270,59214,891,272,74315,153,639,873السنةرصید نھایة 

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.(*)
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

الشركات الصغیرة والمتوسطة
إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوسطة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي: 

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

97,493,5094,445,511--97,493,509مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
-258,371,359--258,371,359متوسط الجودة االئتمانیة / عاملة

159,892,1262,483,903-159,892,126-منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة
1,019,645,7341,019,645,73417,936,543--متعثر/ غیر عاملة

355,864,868159,892,1261,019,645,7341,535,402,72824,865,957المجموع

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوسطة خالل السنة

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,445,5112,483,90317,936,54324,865,957(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
353,332,443158,708,7181,007,077,9911,519,119,152السنةخالل غیرالت

--(2,483,903)12,483,903المرحلة محول إلى 
-(1,183,408)1,183,408-2محول إلى المرحلة 

بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(7,717,481)(3,320,492)-(4,396,989)المركز المالي 

(864,900)(864,900)--تعدیالت فروقات أسعار صرف
355,864,868159,892,1261,019,645,7341,535,402,728السنةرصید نھایة 

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للشركات الصغیرة والمتوسطةالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,9026,903,7206,944,622-(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
--)30,693(130,693محول إلى المرحلة 

872,0344,155,321307,538,390312,565,745للسنةالخسائر اإلئتمانیة صافي
وتعدیالت فروقات أسعار السنةتعدیالت خالل 

)861,055()861,055(--(*)صرف
902,7274,165,530313,581,055318,649,312السنةرصید نھایة 

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.(*)
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

األفراد
إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة لألفراد حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي:

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

18,052,32215,560,634--18,052,322مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
65,479,98794,056,400--65,479,987متوسط الجودة االئتمانیة / عاملة

-1,650,671-1,650,671-منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة
117,950,773117,950,773126,185,989--متعثر/ غیر عاملة

83,532,3091,650,671117,950,773203,133,753235,803,023المجموع

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة لألفراد خالل السنة
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

109,767,40712126,035,604235,803,023(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
(28,795,954)(1,979,751)(272,385)(26,543,818)السنةخالل غیرالت

-(1,557,569)-11,557,569محول إلى المرحلة 
-(1,332,403)1,923,070(590,667)2محول إلى المرحلة 
-203-(203)3محول إلى المرحلة 

بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(3,873,316)(3,215,311)(26)(657,979)المركز المالي 

83,532,3091,650,671117,950,773203,133,753السنةرصید نھایة 

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة لألفرادالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

85,014,78486,733,730-1,718,946(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
-)513,301(-1513,301محول إلى المرحلة 
-)479,286(503,938)24,652(2محول إلى المرحلة 
-7-)7(3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
)1,712,410()1,345,112(-)367,298(المركز المالي)بیانإلى بنود خارج 

)10,599,753()8,916,042()360,285()1,323,426(للسنةالخسائر اإلئتمانیة صافي
516,864143,65373,761,05074,421,567السنةرصید نھایة 

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.(*)
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

عقاریةالقروض ال
إن تفاصیل إجمالي التسھیالت الممنوحة للقروض العقاریة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي: 

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 
(معاد عرضھا)

111,078,69019,772,012--111,078,690متوسط الجودة االئتمانیة / عاملة
114,902,435----منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة

7,560,806----متعثر/ غیر عاملة
111,078,690142,235,253--111,078,690المجموع

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للقروض العقاریة خالل السنة

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

19,772,012114,902,4357,560,806142,235,253(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
(31,156,563)(7,560,806)-(23,595,757)السنةخالل غیرالت

--(114,902,435)1114,902,435محول إلى المرحلة 
111,078,690--111,078,690السنةرصید نھایة 

:للتسھیالت االئتمانیة المباشرة الممنوحة للقروض العقاریةالمتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

332,4085,782,2536,4336,121,094(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
--)5,782,253(15,782,253محول إلى المرحلة 

)5,706,903()6,433(-)5,700,470(للسنةالخسائر اإلئتمانیة صافي
414,191--414,191السنةرصید نھایة 

بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات (*)
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

الفوائد المعلقة
:الحركة على الفوائد المعلقةفیما یلي

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

17,583,871,26613,597,256,287الرصید في بدایة السنة
5,015,142,3214,486,677,221الفوائد المعلقة خالل السنة

(409,112,213)(401,533,598)ینزل: الفوائد المعلقة المحولة لإلیرادات خالل السنة
(90,950,029)(55,831,718)ینزل الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل السنة

22,141,648,27117,583,871,266

الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل الدخل موجودات مالیة .8

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

144,371,826191,555,475(*)مالي نشطمدرجة في سوق أسھم غیر 
144,371,826191,555,475

علماً شركةالمن رأسمال %4.85سوریة بنسبة -تمثل ھذه الموجودات المالیة مجموع استثمارات البنك في شركة التأمین العربیة (*)
سوریة غیر مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة. یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على –بأن أسھم شركة التأمین العربیة 

المدى البعید.

المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة .9

یتضمن ھذا البند ما یلي:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

)معاد عرضھا(

2,459,800,0003,072,150,000سندات مالیة حكومیة (*)
)46,245,780()47,707,702(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

2,412,092,2983,025,904,220
تحلیل السندات واألذونات:

2,459,800,0003,072,150,000ذات عائد ثابت (غیر متوفر لھا أسعار سوقیة)
)46,245,780()47,707,702(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

2,412,092,2983,025,904,220

غیر متوفر لھا أسعار سوقیة بقیمة اسمیة تبلغ 2018البنك بشراء سندات الخزینة األردنیة لعام قام 2018كانون الثاني 25بتاریخ (*)
لیرة سوریة)، حسب المواصفات التالیة :3,379,860,000دینار أردني (5,500,000

اسم المصدر : البنك المركزي األردني
Fitchحسب NRدرجة تصنیف الشركة المصدرة: 

خزینةنوع السند : سندات 
بالتكلفة المطفأةتصنیف السند : سندات خزینة 

دینار أردني5,500,000القیمة األسمیة للسندات: 
معدل الخصم : صفر

نصف سنوي%4.448معدل الفائدة : 
%4.448معدل العائد : 

2021كانون الثاني 25تاریخ االستحقاق : 
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.  موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (تتمة)9

دینار 248,290بمبلغدینار أردني) 100كوبون من ھذه السندات (القیمة األسمیة 2,500قام البنك ببیع 2018أیلول 25بتاریخ 
لیرة سوریة).152,579,260أردني (
ردني دینار أ248,453بمبلغدینار أردني) 100(القیمة االسمیة كوبون2,500قام البنك ببیع 2018كانون األول 23بتاریخ 

.لیرة سوریة )152,656,772(
دینار أردني 997,106دینار أردني) بمبلغ 100كوبون (القیمة االسمیة 10,000قام البنك ببیع 2019حزیران 26بتاریخ 

.لیرة سوریة )613,170,550(

حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي: موجودات مالیة بالتكلفة المطفأةإن تفاصیل 

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

2,459,800,0003,072,150,000--2,459,800,000الجودة االئتمانیة / عاملةمنخفض
2,459,800,0003,072,150,000--2,459,800,000المجموع

أرصدة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأةعلىإن الحركة الحاصلة

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

3,072,150,000--3,072,150,000(معدلة)2019كانون الثاني 1كما في 
)613,170,550(--)613,170,550(بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

)1,779,450(--)1,779,450(خسائر بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
2,600,000--2,600,000فروقات أسعار الصرفوتعدیالت السنةتعدیالت خالل 

2,459,800,000--2,459,800,000السنةرصید نھایة 

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

46,245,780--46,245,780(معدلة)2019كانون الثاني 1كما في 
1,461,922--1,461,922للسنةالخسائر االئتمانیة المتوقعة صافي

----فروقات أسعار الصرفوتعدیالت السنةتعدیالت خالل 
47,707,702--47,707,702السنةرصید نھایة 

.  موجودات  ثابتة10

:لغرض احتساب االستھالك ھي كما یليإن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة
سنة50المباني 
سنة50إلى 7من أثاث

سنوات8معدات مكتبیة
سنوات5وسائل النقل

سنوات4أجھزة حاسب آلي

الیتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام ویتم وضعھا قید التشغیل.
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(تتمة)موجودات ثابتة.10

يمبانأراضي2019
تجھیزات ومعدات

وسائل النقلمكتبیة وأثاث
أجھزة

المجموعالحاسب اآللي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
2019522,867,910844,330,308248,612,44122,032,840369,892,0872,007,735,586ثانيكانون ال1في كما
154,176,630189,772,540-12,015,11023,580,800-ضافاتاإل

17,745,76141,552,836-5,459,00018,348,075-التحویالت
)4,223,620()2,733,800(-)1,489,820(--ستبعاداتاال

2019522,867,910861,804,418289,051,49622,032,840539,080,6782,234,837,342كانون األول 31في كما

ستھالك المتراكماإل
)715,562,200()306,431,742()15,707,306()144,750,666()248,672,486(-2019ثانيكانون ال1في كما
)98,998,971()54,003,898()1,911,927()19,384,036()23,699,110(-ضافاتاإل
2,632,1754,121,995-1,489,820--ستبعاداتاال

)810,439,176()357,803,465()17,619,233()162,644,882()272,371,596(-2019كانون األول 31في كما

2019522,867,910589,432,822126,406,6144,413,607181,277,2131,424,398,166كانون األول 31كما فيصافي القیمة الدفتریة

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة
31,772,10531,772,105----2019ثانيكانون ال1في كما

11,365,79135,172,866-5,459,00018,348,075-اإلضافات
)41,552,836()17,745,761(-)18,348,075()5,459,000(-التحویالت

25,392,13525,392,135----2019كانون األول 31في كما

التنفیذقیدمشاریع 
405,236,051---405,236,051-2019ثانيكانون ال1في كما

13,825,47027,258,495-7,346,0256,087,000-اإلضافات
13,825,470432,494,546-412,582,0766,087,000-2019كانون األول 31في كما

2019522,867,9101,002,014,898132,493,6144,413,607220,494,8181,882,284,847كانون األول31في كما صافي الموجودات الثابتة 
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(تتمة)موجودات ثابتة.10

يمبانأراضي(معاد عرضھا)2018
تجھیزات ومعدات

وسائل النقلمكتبیة وأثاث
أجھزة

المجموعالحاسب اآللي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
2018522,867,910874,255,160223,089,64114,875,640348,470,1371,983,558,488ثانيكانون ال1في كما
10,917,25017,149,550-1,020,0005,212,300-ضافاتاإل

20,310,5007,157,20010,504,70037,972,400--التحویالت
)30,944,852(---)30,944,852(-ستبعاداتاال

2018522,867,910844,330,308248,612,44122,032,840369,892,0872,007,735,586كانون األول 31في كما

ستھالك المتراكماإل
)672,901,927()279,691,290()13,846,025()128,823,372()250,541,240(-2018ثانيكانون ال1في كما
)73,605,125()26,740,452()1,861,281()15,927,294()29,076,098(-ضافاتاإل
30,944,852---30,944,852-ستبعاداتاال

)715,562,200()306,431,742()15,707,306()144,750,666()248,672,486(-2018كانون األول 31في كما

2018522,867,910595,657,822103,861,7756,325,53463,460,3451,292,173,386كانون األول 31كما فيصافي القیمة الدفتریة

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة
19,610,5007,000,00019,742,13546,352,635--2018كانون الثاني 1كما في 

700,000157,20022,534,67023,391,870--اإلضافات
)37,972,400()10,504,700()7,157,200((20,310,500)--التحویالت

31,772,10531,772,105----2018كانون األول 31كما في 

-التنفیذقیدمشاریع 
278,366,901---278,366,901-2018كانون الثاني 1كما في 

126,869,150---126,869,150-اإلضافات
405,236,051---405,236,051-2018كانون األول 31كما في 

2018522,867,9101,000,893,873103,861,7756,325,53495,232,4501,729,181,542كانون األول31في كما صافي الموجودات الثابتة 

لك بعد صحنایا وفرعي حلب المنشیة والشھبا مول) وذفي الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتًا في الفروع التالیة (حمص، عدرا، درعا، حرستا، الیرموك،نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق 
عقود التأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من الحریق والسرقة وتعویض جزء من عود بعدھا إلى الخدمة، علمًا بأن تالحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي وذلك لحین زوال الظروف االستثنائیة ل

.ة كأعمال الشغب والتخریباألضرار المتعلقة باألحداث االستثنائی
البحث عن مكان آخر مناسب إلقامة فرع بدیل.تم ایقاف العمل مؤقتاً في فرع الحریقة نتیجة النتھاء عقد االیجار دون رغبة من مالك العقار للتمدید علما بأنھ سیجري

.2018كانون األول31یرة سوریة كما في ل404,699,886، مقابل مبلغ 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 403,433,429بلغت الموجودات الثابتة المستھلكة بالكامل وما تزال موجودة في االستخدام مبلغ 
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موجودات غیر ملموسة.11

:لغرض احتساب إطفائھا ھي كما یليإن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسة
سنوات4برامج الكمبیوتر

سنة40الفروغ

المجموع(*)الفروغكمبیوترالبرامج 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2019
التكلفة

201950,818,913103,424,998154,243,911الثانيكانون 1في كما
---ضافاتاإل

201950,818,913103,424,998154,243,911كانون األول 31كما في 

االطفاء المتراكم
)78,960,439()30,897,708()48,062,731(2019الثانيكانون 1في كما

)4,075,439()2,585,625()1,489,814(إطفاء السنة
)83,035,878()33,483,333()49,552,545(2019كانون األول 31كما في 

20191,266,36869,941,66571,208,033كانون األول 31صافي القیمة الدفتریة كما في 

دفعات على حساب شراء موجودات غیر ملموسة
10,915,363-10,915,363اإلضافات

10,915,363-201910,915,363األول كانون 31كما في 

201912,181,73169,941,66582,123,396كانون األول 31صافي الموجودات غیر الملموسة كما في 

(معاد عرضھا)2018 
التكلفة

201850,072,363103,424,998153,497,361الثانيكانون 1كما في 
746,550-746,550اإلضافات

201850,818,913103,424,998154,243,911كانون األول 31كما في 

االطفاء المتراكم
)75,102,744()28,312,083()46,790,661(2018الثانيكانون 1كما في 

)3,857,695()2,585,625()1,272,070(إطفاء السنة
)78,960,439()30,897,708()48,062,731(2018كانون األول 31كما في 

20182,756,18272,527,29075,283,472كانون األول 31صافي الموجودات غیر الملموسة كما في 

لفروغاویمكن للمصرف إعادة بیع ،إیجار فرعي القصاع وحمصعن إخالءمثل الفروغ المبلغ المدفوع للمؤجر من قبل المصرف كبدل ی(*)
حسب األسعار الرائجة في السوق في نھایة عقد اإلیجار.
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حق استخدام األصول.12

القیم الظاھرة في بیان المركز المالي وبیان الدخل الشامل:

ھي كالتالي:السنةالتأجیر والحركة علیھا خالل إن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات 
حق استخدام األصول

التزامات التأجیريمبان
لیرة سوریةلیرة سوریة

2019225,091,919159,939,261الثانيكانون 1الرصید كما في 
70,000,00070,000,000اإلضافات

-)76,115,242(مصروف االستھالك
2,159,471-فوائدمصروف ال

)107,385,500(-الدفعات
2019218,976,677124,713,232كانون األول31الرصید كما في 

موجودات اخرى.13

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

359,942,764287,449,620فوائد وایرادات برسم القبض:
200,800,342167,682,362مصارف

110,818,84059,413,829تسھیالت ائتمانیة مباشرة
48,323,58260,353,429المطفأةموجودات مالیة بالتكلفة 

584,68659,652,093إیجارات مدفوعة مقدماً 
35,890,35842,616,883مصاریف مدفوعة مقدماً 

11,077,57029,445,642غرفة تقاص
1,184,992,9871,252,800,493موجودات آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون مستحقة (*)

138,439,988138,365,488العمالءكفاالت نقدیة مدفوعة نیابة عن
183,436,782100,674,972(**)حسابات مدینة أخرى

1,914,365,1351,911,005,191

:یليھي كماوفاء لدیون مستحقةللبنكموجودات آلت ملكیتھا إن الحركة على ) *(
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
(معاد عرضھا)

1,252,800,4931,215,518,032السنةالرصید أول
43,268,461-إضافات

(5,986,000))67,807,506(استبعادات
1,184,992,9871,252,800,493السنةالرصید في نھایة 

لبنك تصفیة لیتسنىراضي ولم أوعقاراتوھي عبارة عندیون مستحقةمقابل استیفاءللبنكآلت ملكیتھا یمثل المبلغ قیمة عقارات
حیث تم مراسلة مصرف سوریة المركزي للحصول ھذه العقارات ضمن المھلة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزيجزء من 

كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب597وتطبیقًا ألحكام مجلس النقد والتسلیف رقم على مھل إضافیة لتصفیة ھذه العقارات،
رات التي تجاوزت مدة االحتفاظ بھا عن عامین من األموال الخاصة الصافیة وذلك عند احتساب كافة النسب تم طرح قیمة العقا2009

أي انخفاض في القیمة حتى تاریخھ.یظھرقام البنك بتخمین قیمة ھذه العقارات ولم .االحترازیةوالمؤشرات 

من مساھمة البنك في رأس مال مؤسسة ضمان %40لیرة سوریة یمثل 91,781,080یتضمن رصید حسابات مدینة أخرى مبلغ (**)
من رأس مال المؤسسة التي ال تزال قید التأسیس.%4.59مخاطر القروض والبالغة 

مقابل مبلغ 2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 242,701,391بلغت المصاریف القضائیة المستحقة من مقترضین متعثرین مبلغ 
.قام البنك بتغطیة ھذه المصاریف بالكامل بالمؤونات2018كانون األول 31لیرة سوریة في 229,485,677



سوریة شركة مساھمة مغفلة عامة-البنك العربي 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2019 كانون األول31

52

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي.14

من رأسمالھا لدى مصرف %10تودعن یتوجب على مصارف القطاع الخاص أ2001) لعام 28) من القانون رقم (12على أحكام المادة (بناءً 
.البنكسوریة المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة 

:كالتاليبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

179,231,584179,231,584سوریةالباللیرةأرصدة 
2,910,649,3102,910,649,310میركياألدوالر أرصدة بال

3,089,880,8943,089,880,894

ودائع بنوك.15
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2019

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

82,037,670-82,037,670حسابات جاریة
82,037,670-82,037,670

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة)عرضھاعاد (م2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

107,254,235-107,254,235حسابات جاریة
107,254,235-107,254,235

عمالءالودائع .16
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
(معاد عرضھا)

30,130,987,94332,452,315,801حسابات جاریة
4,753,015,0584,582,929,395ودائع التوفیر

10,591,581,69713,894,988,698ودائع ألجل وخاضعة الشعار

45,475,584,69850,930,233,894

من إجمالي الودائع %0.84لیرة سوریة أي ما نسبتھ 381,963,065بلغت ودائع القطاع العام داخل الجمھوریة العربیة السوریة مبلغ -
من إجمالي الودائع للسنة %4.17لیرة سوریة أي ما نسبتھ 2,125,778,715، مقابل 2019كانون األول 31بتاریخالمنتھیة للسنة

.2018كانون األول 31المنتھیة بتاریخ 

31من إجمالي الودائع للسنة المنتھیة في %67.65لیرة سوریة أي ما نسبتھ 30,766,126,744بلغت الودائع التي ال تحمل فائدة مبلغ -
كانون 31من إجمالي الودائع للسنة المنتھیة في %65.18لیرة سوریة أي ما نسبتھ 33,197,219,005مقابل 2019كانون األول 

.2018األول 

لیرة سوریة للسنة المنتھیة 25,000,000بلغت الودائع المحجوزة (مقیدة السحب) لقاء رأسمال شركات القطاع المالي غیر المصرفي مبلغ -
.2018كانون األول 31لیرة سوریة للسنة المنتھیة في 25,000,000مقابل 2019كانون األول 31في 

لیرة سوریة 369,594,437مقابل 2019كانون األول 31لیرة سوریة للسنة المنتھیة في 500,626,767بلغت الودائع المجمدة مبلغ -
.2018كانون األول 31بتاریخ للسنة المنتھیة 

لیرة سوریة كما 6,590,060,140مقابل 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 5,838,651,963بلغت الودائع الخامدة مبلغ -
.2018كانون األول 31في 
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تأمینات نقدیة.17

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

584,231,307338,270,875تسھیالت مباشرةتأمینات مقابل 
102,562,850410,592,118تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة

-59,513,185تأمینات أخرى (*)
746,307,342748,862,993

ارة التجوزارة االقتصاد وقرار الصادر عن / موافقات استیراد حسب البالغ محجوزة مقابل مشاریع إجازاتتمثل التأمینات األخرى م(*)
.2019تشرین الثاني 21تاریخ944الخارجیة رقم 

متنوعةمخصصات.18

السنةرصید بدایة 2019
المكون خالل 

السنة
المستخدم خالل 

السنة
رده لإلیراداتمما ت

السنةخالل 
رصید نھایة 

السنة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,202,299--2,825,1751,377,124مؤونة تقلبات أسعار الصرف (*)
266,748,840)181,468,693()17,919,620(345,737,895120,399,258مخصصات لمواجھة التزامات محتملة (**)

348,563,070121,776,382)17,919,620()181,468,693(270,951,139
متوقعة غیر مباشرة ائتمانیةمخصص خسائر 

(***)222,087,46068,498,133-)224,662,815(65,922,778
570,650,530190,274,515)17,919,620()406,131,508(336,873,917

رصید بدایة السنةمعاد عرضھا)(2018
المكون خالل 

السنة
المستخدم خالل 

السنةرصید نھایة رده لإلیراداتمما تالسنة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,825,175--662,3172,162,858(*)مؤونة تقلبات أسعار الصرف
345,737,895--203,150,590142,587,305(**)مخصصات لمواجھة التزامات محتملة

203,812,907144,750,163--348,563,070
222,087,460)12,552,604(-229,560,5015,079,563متوقعة غیر مباشرةائتمانیةمخصص خسائر 

433,373,408149,829,726-)12,552,604(570,650,530

2008شباط 4) الصادر بتاریخ 1ب/ م ن / 362تم احتساب مؤونة تقلبات أسعار الصرف بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ((*)
من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5حیث یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

ید ، كما یمثل الرصیتوجب سدادھا في فترات الحقةتكوین مخصص لمواجھة أیة أعباء محتملة متعلقة بسنوات سابقة من المحتمل أن 2019تم خالل عام (**) 
345,737,895مخصصات مكونة مقابل التزامات طارئة مقابل مبلغ 2019كانون األول من العام 31لیرة سوریة بتاریخ 266,748,840البالغ 

.2018كانون األول من العام 31لیرة سوریة بتاریخ 
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متنوعة (تتمة)مخصصات.18

حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك ھي كما یلي: المباشرة الغیر االئتمانیةإن تفاصیل إجمالي التسھیالت 

20192018
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

عرضھا)(معاد 

2,821,074,4231,250,588,785-1,207,874,4231,613,200,000مرتفع الجودة االئتمانیة / عاملة
16,351,726,68117,041,945,505-16,334,117,67817,609,003متوسط الجودة االئتمانیة / عاملة

998,759,0652,052,863,688-924,013,02674,746,039منخفض الجودة االئتمانیة / عاملة
43,600,000----متعثر/ غیر عاملة

20,171,560,16920,388,997,978-18,466,005,1271,705,555,042المجموع

:خالل السنةالحركة على التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرةیوضح الجدول التالي 
2019

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

18,550,110,8381,795,287,14043,600,00020,388,997,978(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
83,605,736)43,600,000()336,583,400(463,789,136السنةخالل رتغیال
--)170,985,423(1170,985,423المرحلة محول إلى -
--418,985,000)418,985,000(2محول إلى المرحلة -

)301,043,545(-)1,148,275()299,895,270(تعدیالت فروقات أسعار صرف
20,171,560,169-18,466,005,1271,705,555,042السنةرصید نھایة 

:السنةفیما یلي مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرة خالل 

2019
المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

123,197,18155,290,27943,600,000222,087,460(معدلة)2019الثانيكانون1الرصید في 
--)3,048,269(13,048,269محول إلى المرحلة -
--6,336,779)6,336,779(2محول إلى المرحلة -

)156,164,682()43,600,000()55,609,235()56,955,447(نةللسالمتوقعةالخسائر اإلئتمانیة)استردادصافي (
65,922,778-62,953,2242,969,554السنةرصید نھایة 
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ضریبة الدخل.19

موجودات ضریبیة مؤجلة-أ
:یليكماھيالبندھذاتفاصیلإن

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

787,658,936-رصید بدایة السنة
--اإلضافات خالل السنة

)787,658,936(-اطفاء موجودات ضریبیة مؤجلة خالل السنة
--الرصید في نھایة السنة

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي-ب
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة
(معاد عرضھا)

)694,096,384(194,821,524قبل الضریبة)الخسارةالربح / (
یضاف:

23,699,11029,076,098استھالك المباني
2,585,6252,585,625الفروغإطفاء

142,587,305-مخصص لمواجھة التزامات محتملة
-6,895,000غرامات 

1,377,1242,162,858مؤونة تقلبات أسعار صرف

229,378,383)517,684,498(

ینزل:
-)960,599,503(فوائد مقبوضة خارج سوریة

)643,440,383()431,683,287(المتوقعة المنتجةاسترداد مخصص تدني الخسائر االئتمانیة
-)61,069,435(استرداد مخصص لمواجھة التزامات محتملة

الشامل توزیعات أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
-)9,251,950(اآلخر

)1,161,124,881()1,233,225,792(قبل إضافة الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاُ ةالضریبیالخسارة

(3,150,635,744)-2013الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(2,820,052,604)(2,820,052,604)2014الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(2,208,918,429)(2,208,918,429)2015الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(1,518,883,537)(1,518,883,537)2016الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(591,506,216)(591,506,216)2017الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
-)1,161,124,881(2018الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 

)10,289,996,530()8,300,485,667(مجموع الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاً 
)11,451,121,411()9,533,711,459(الضریبیةةرالخسا

%25%25نسبة ضریبة الدخل

--مصروف ضریبة الدخل
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(تتمة)ضریبة الدخل.19

(تتمة)ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي-ب

ریبیة لألعوام  ب التواریخ المحددة لذلك. خالل العام 2018إلى 2005تم تقدیم البیانات الض ریبة الدخل للعام 2017حس تم البدء بتدقیق ض
ریبیة للعام 2013 ویة ض ریبیة ولم یتم تكلیف البنك بأیة مبالغ لغایة تاریخ إعداد البیانات المالیة، كما وتعود آخر تس من قبل الدوائر الض
2012.

ید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة.ق2018إلى 2013التزال األعوام من -

:یليماالشاملالدخلبیانفيالظاھرةالدخلضریبةتمثل-ج

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

--السنةضریبة الدخل 
(787,658,936)-(*)السنةخالل موجودات ضریبیة مؤجلةاطفاء

(787,658,936)-الرصید

ریبیعدم تكوین موجوداتالبنكارةقررت إد(*)  ید2014منذ بدایة العام ةمؤجلةض ریبیة ، كما وقد تم إطفاء كامل رص الموجودات الض
.2018عام خالل 2013المؤجلة المشكلة عن العام 

مطلوبات اخرى.20

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

84,366,90965,909,873مدفوعة:فوائد مستحقة غیر 
80,149,57964,245,173ودائع العمالء
4,217,3301,664,700تأمینات نقدیة 

208,600,364197,044,933مصروفات مستحقة وغیر مدفوعة
319,052,845296,852,644إیجارات مستحقة

479,727,022285,071,009شیكات مصدقة وحواالت واردة
38,079,23229,289,137بطاقات صراف آليتقاص 

193,061,868123,591,541رسوم وضرائب حكومیة مستحقة وغیر مدفوعة
1,020,7311,020,731توزیعات أرباح غیر مدفوعة

3,257,3433,257,343مستحقات للمساھمین ناتجة عن اكتتابات إضافیة لرأس المال
79,629,2198,408,139أخرىذمم دائنة 

1,406,795,5331,010,445,350
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.21

سمیة قدرھا اسھم بقیمة 50,500,000لیرة سوریة موزع على 5,050,000,000البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع مالرأسیبلغ 
لیرة سوریة للسھم100

سمیة تقسم إلى فئتین:جمیع أسھم البنك اال

: وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. باستثناء السوریین أالفئة 
المقیمین في الخارج اللذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتابھم بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة.

ألسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قیمتھا بالعمالت وھي ا:الفئة ب
األجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة.

من رأس مال البنك من خالل تملكھ ألسھم من الفئة ب.%51.3األردن ما نسبتھ -یمتلك البنك العربي 

2005لعام 35والمرسوم رقم 2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
صة ملیارات لیرة سوریة وقد منحت البنوك المرخ10الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 

تم تمدید المھلة 2013لعام 63بموجب المرسوم التشریعي رقم ومھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، 
سنوات، والتي انتھت 6تم تمدید المھلة لتصبح 2015نیسان 22/م تاریخ 13لتصبح خمس سنوات، وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

، حیث سیتم متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند استالم البنك التوجیھات المطلوبة من قبل الجھات 2016ب القرار المذكور خالل عام بموج
الرقابیة كونھا صاحبة االختصاص حسب األصول.

الشكل التالي:یتوزع رأس المال بین المبالغ المدفوعة باللیرة السوریة والمبالغ المدفوعة بالدوالر األمریكي على

القیمة التاریخیة لما یعادل
تاریخ اإلصدارباللیرة السوریةعمالت أجنبیةاألسھم المكتتب بھااإلصدار األصلي

لیرة سوریةدوالر أمریكيسھم

2005كانون الثاني 375,935,0002-3,759,350رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
بالدوالر األمریكيرأس المال المدفوع

2005كانون الثاني 11,240,65021,587,5701,124,065,0002(سجل باللیرة السوریة)
15,000,00021,587,5701,500,000,000

القیمة التاریخیة لما یعادل
تاریخ اإلصدارباللیرة السوریةعمالت أجنبیةاألسھم المكتتب بھااإلصدار الثاني

لیرة سوریةأمریكيدوالر سھم

2008تشرین األول 741,688,81024-7,416,880رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
رأس المال المدفوع بالدوالر األمریكي

2008تشرین األول 7,583,12016,520,941758,311,19024(سجل باللیرة السوریة)
15,000,00016,520,9411,500,000,000

القیمة التاریخیة لما یعادل
تاریخ اإلصدارباللیرة السوریةعمالت أجنبیةاألسھم المكتتب بھااألسھم المجانیة

لیرة سوریةدوالر أمریكيسھم

2010تشرین الثاني 1,800,000-180,000,00022
1,800,000-180,000,000
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.21

القیمة التاریخیة لما یعادل
تاریخ اإلصدارباللیرة السوریةعمالت أجنبیةاألسھم المكتتب بھاالثالثاإلصدار 

لیرة سوریةدوالر أمریكيسھم

2011آذار 1,110,507,35131-090,105,11رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
األمریكيرأس المال المدفوع بالدوالر 

2011آذار 7,594,91016,273,649759,492,64931(سجل باللیرة السوریة)
18,700,00016,273,6491,870,000,000

القیمة التاریخیة لما یعادل
باللیرة السوریةعمالت أجنبیةاألسھم المكتتب بھااالجمالي

لیرة سوریةدوالر أمریكيسھم

2,408,131,161-24,081,320المدفوع باللیرة السوریةرأس المال 
رأس المال المدفوع بالدوالر األمریكي

26,418,68054,382,1602,641,868,839(سجل باللیرة السوریة)
50,500,00054,382,1605,050,000,000

الخاصطي القانوني واالحتیا.22

قانونيالحتیاطي اال-
20بتاریخ 369/100/3والتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رقم 2011لعام 29بناًء على المرسوم التشریعي رقم 

من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد %10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1ورقم 2009كانون الثاني 
إلى االحتیاطي القانوني. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني أثر فروقات القطع غیر المحققة 

من رأس مال البنك وھو غیر قابل للتوزیع على المساھمین.%25مساویاً إلى 

یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

)694,096,384(194,821,524الربح (الخسارة) قبل الضریبة
--القطع البنیوي غیر المحققةأرباح/ینزل: خسائر

194,821,524)694,096,384(
-19,482,152%10المحول إلى االحتیاطي القانوني 

حیث 2018، بینما لم یتم احتجاز احتیاطي قانوني للعام یرة سوریةل19,482,152بمبلغ 2019تم تشكیل احتیاطي قانوني للبنك عام 
.خسارة محققةكانت نتیجة أعمال البنك خالل العام 

یمثل الجدول التالي الحركة على االحتیاطي القانوني:
20192018

لیرة سوریةلیرة سوریة

141,698,368141,698,368كانون الثاني1الرصید في 
-19,482,152االحتیاطیات المكونة خالل السنةیضاف: 

161,180,520141,698,368الرصید في نھایة السنة
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(تتمة)الخاصطي القانوني واالحتیا.22

االحتیاطي الخاص-

المركزي رقم والتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة 2002) لعام 23من قانون النقد األساسي رقم (97بناًء على أحكام المادة رقم 
من األرباح %10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1ورقم 2009كانون الثاني 20بتاریخ 369/100/3

الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما 
من رأس مال البنك.%100یاطي الخاص مساویاً إلى یصبح رصید االحت

یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي الخاص:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

)694,096,384(194,821,524قبل الضریبة العائد لمساھمي البنكالربح (الخسارة)
--ةالمحققأرباح القطع البنیوي غیر /ینزل: خسائر 

194,821,524)694,096,384(
-19,482,152%10المحول إلى االحتیاطي القانوني 

حیث 2018، بینما لم یتم احتجاز احتیاطي قانوني للعام یرة سوریةل19,482,152بمبلغ 2019للبنك عام خاصتم تشكیل احتیاطي 
.خسارة محققةكانت نتیجة أعمال البنك خالل العام 

یمثل الجدول التالي الحركة على االحتیاطي الخاص:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

141,698,368141,698,368كانون الثاني1الرصید في 
-19,482,152یضاف: االحتیاطیات المكونة خالل السنة

161,180,520141,698,368الرصید في نھایة السنة

في القیمة العادلةالتغیر احتیاطي .23

الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
20192018

غیر مدرجة مدرجةأسھم غیر أسھم
لیرة سوریةلیرة سوریة

)معاد عرضھا(

)17,965,656(108,255,475(معاد عرضھ)السنةالرصید في بدایة 
التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات 

126,221,131)47,183,649(الشامل اآلخرالمالیة من خالل الدخل 
61,071,826108,255,475السنةالرصید في نھایة 
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األرباح المدورة غیر المحققة المحققة والخسائر المتراكمة.24

شباط 12بتاریخ 952/100/1والتعمیم رقم 2008لعام 362بناًء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
من حساب لبنیويوغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع ایتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة 2009

األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة.

كالتالي:2018و 2019اح المدورة غیر المحققة عن عامي بنتجت األر

البلغ بالدوالر األمریكي

قیمة المركز باللیرات 
السوریة بتاریخ 

الشراء

المركز باللیرات قیمة 
السوریة بتاریخ

2019كانون األول 31
أرباح متراكمة غیر 

تاریخ الشراءمحققة

2008شباط 21,587,5701,124,065,0009,412,180,5378,288,115,5375مركز القطع البنیوي (اإلصدار األول)
2008تموز 16,520,941758,311,1907,203,130,2596,444,819,06927مركز القطع البنیوي (اإلصدار الثاني)
2011حزیران 16,273,649759,492,6497,095,310,9646,335,818,31513مركز القطع البنیوي (اإلصدار الثالث)

54,382,1602,641,868,83923,710,621,76021,068,752,921

البلغ بالدوالر األمریكي

قیمة المركز باللیرات 
السوریة بتاریخ 

الشراء

قیمة المركز باللیرات 
السوریة بتاریخ

2018كانون األول 31
أرباح متراكمة غیر 

تاریخ الشراءمحققة

2008شباط 21,587,5701,124,065,0009,412,180,5378,288,115,5375مركز القطع البنیوي (اإلصدار األول)
2008تموز 16,520,941758,311,1907,203,130,2596,444,819,06927)الثانيمركز القطع البنیوي (اإلصدار 

2011حزیران 16,273,649759,492,6497,095,310,9646,335,818,31513مركز القطع البنیوي (اإلصدار الثالث)
54,382,1602,641,868,83923,710,621,76021,068,752,921

الفوائد الدائنة.25

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

1,010,341,453907,373,498تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
32,242,9387,979,566حسابات جاریة مدینة-
965,824,930878,635,281قروض وسلف-
12,273,58519,510,454سندات محسومة -
1,248,197-بطاقات االئتمان-

912,066,731765,426,814وإیداعات لدى المصارفأرصدة 
102,557,429139,468,807بالتكلفة المطفأةیة موجودات مال

2,024,965,6131,812,269,119

الفوائد المدینة.26

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

923,939,4201,169,098,467ودائع عمالء:
7,885,761-جاریةحسابات -
244,270,771161,785,158ودائع توفیر-
679,668,649999,427,548ودائع ألجل وخاضعة إلشعار-

9,187,55918,935,676تأمینات نقدیة
933,126,9791,188,034,143
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الدائنةالرسومالعموالت و.27

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

34,062,78423,184,137مباشرةعموالت تسھیالت 
39,228,68055,604,582عموالت تسھیالت غیر مباشرة

12,246,22514,232,308عموالت مقبوضة بطاقات االئتمان
2,037,2025,575,629عموالت مقبوضة حواالت 

20,264,99221,349,635عموالت على السحب
5,811,0566,534,848عموالت على اإلیداع النقدي بین الفروع

111,797,16492,116,832عموالت على خدمة الحسابات الدائنة
10,227,6631,661,575عموالت تدني أرصدة الحسابات الدائنة

49,083,62514,978,871عموالت مقبوضة أخرى
284,759,391235,238,417

المدینةالعموالت والرسوم .28

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

201,991300,979عموالت مدفوعة حواالت وشیكات
13,329,16018,481,917عموالت مدفوعة بطاقات
622,399627,765عموالت مدفوعة أخرى

14,153,55019,410,661

بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة بیعخسائر .29

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

)2,000,864()1,779,450(بالتكلفة المطفأةخسائر بیع موجودات مالیة 
)1,779,450((2,000,864)

إیرادات تشغیلیة أخرى.30

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

6,441,6679,474,286إیجارات صنادیق حدیدیة
-1,188,775أرباح بیع موجودات ثابتة

84,123,99454,014,000(*)آلت ملكیتھا للبنكأرباح بیع موجودات 
8,949,1172,494,726إیرادات أخرى

100,703,55365,983,012

للبنك محققاً أرباح رأسمالیة.اآلت ملكیتھاتیمثل ھذا المبلغ الربح الناتج عن بیع عقار)*(
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نفقات الموظفین.31

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

937,731,924916,189,903ومنافع وعالوات الموظفینرواتب 
69,065,31665,602,235التأمینات اإلجتماعیةمساھمة المصرف في 

55,719,80350,434,258نفقات طبیة
10,661,9548,168,142تدریب الموظفین

47,794,82546,834,827میاومات سفر وبدالت أخرى
42,498,55844,339,839بدالت سكن 

8,246,4957,146,311ف أخرى  یمصار
1,171,718,8751,138,715,515

المتوقعةمخصص الخسائر االئتمانیة استرداد.32

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

2,603,756279,095أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
)5,301,340(17,755,336أرصدة لدى المصارف

)28,460,764(248,162,988إیداعات لدى المصارف
232,402,365604,506,289التسھیالت االئتمانیة المباشرة

)46,245,780()1,461,922(موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
156,164,6827,473,041التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

655,627,205532,250,541

مصاریف تشغیلیة أخرى.33

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

7,542,6266,965,000مصاریف إعالنات وتسویق
86,786,66365,965,520والعقاراتمصاریف اإلیجار 

15,545,64613,478,551قرطاسیة ومصاریف مكتبیة
127,903,763104,541,602أتعاب مھنیة وإداریة عامة 

65,970,89967,515,984إقامة وسفر وضیافة 
25,345,63217,862,466مصاریف ھاتف واتصاالت 

24,005,05122,632,084تأمین 
68,529,19551,156,022حراسة وتنظیف 

21,292,21143,512,599اشتراكات
5,557,3627,034,650مصاریف أنظمة معلومات وخطوط اتصال

48,450,13149,048,979كھرباء وماء
16,640,16919,918,670نقل وانتقال

121,965,97657,829,746حكومیةوضرائبرسوم
108,261,71097,347,900مصاریف صیانة

37,223,16515,449,584مصاریف وقود ومحروقات
21,700,000-مشتریات برمجیات تطبیقات

13,302,714229,485,677المتعثرینیف قضائیة من العمالء مخصص مصار
17,133,206846,934مصاریف أخرى

811,456,119892,291,968
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السنة)خسارة(ربحللسھم منوالمخفضةالحصة األساسیة.34

لي:وذلك كما یالسنةالمرجح لعدد األسھم القائمة خالل متوسطعلى الالسنة)خسارةربح (حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة یتم

20192018
معاد عرضھا)(

)1,481,755,320(194,821,524(لیرة سوریة)السنة)خسارةربح (

50,500,00050,500,000السنةعدد األسھم قید التداول خالل المتوسط المرجح ل
(لیرة السنة)خسارة(ربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من

)29.34(3.86سوریة)

سھم قد یكون لھا تأثیر على حصة المالیةألدواتالبنكصدار إمطابقة للحصة األساسیة لعدم السنة)خسارة(ربحالحصة المخفضة للسھم منإن
.ممارستھاعند رباحاألمن

النقد وما في حكمھ.35

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

7,428,249,18913,796,012,924(*) لدى مصرف سوریة المركزيرصدة النقد واأل
6,129,120,6069,376,982,791أشھریضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة

(107,254,235))82,037,670(بنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھرالینزل: ودائع 
13,475,332,12523,065,741,480

لنقد وما جزءًا من اال یعتبرالتشغیلیة لذلك رف سوریة المركزي في أنشطة البنكاالحتیاطي اإللزامي على الودائع لدى مصال یستخدم) (*
یوازي النقد.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة.36

فیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة التنفیذیة العلیا للبنك:

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

246,597,857316,449,201تعویضات موظفي اإلدارة العلیا قصیرة األجل

لم یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أیة تعویضات أو مكافآت.

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
(ضمن أعمالھ االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع البنوك ذات العالقة وكبار المساھمین باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قام البنك 

، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.المسموحة بحدود التعامالت التجاریة السائدة و

العالقة:یبین الجدول أدناه أعلى وأدنى نسبة فائدة دائنة سنویة على التعامالت مع األطراف ذات

الحد األعلىالحد األدنىالعملة
%%

1.503.50دوالر أمریكيودائع المؤسسات األم والحلیفة
3.254.10دینار أردنيودائع المؤسسات األم والحلیفة
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(تتمة)المعامالت مع أطراف ذات عالقة.36

المجموعالجھات ذات العالقة
والشركات الشركة االم

الحلیفةالشركات لھاالتابعة
دارةاإلأعضاء مجلس 
وكبار المساھمین

20192018
)معاد عرضھا(

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الماليالمركزبنود داخل بیان
485,791,434441,046,698-407,613,29278,178,142ودائع تحت الطلب (موجودات) (*)

ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل 
5,095,196,5006,753,822,500--5,095,196,500(موجودات)

24,796,192,00021,955,422,000--24,796,192,000(موجودات)إیداعات (ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشھر) 
28,656,18728,656,18728,656,187--تسھیالت ائتمانیة مباشرة (موجودات)إجمالي 

14,388,20614,388,20615,924,798--ودائع تحت الطلب (مطلوبات)
ركز الماليبنود خارج بیان الم

15,666,013,96116,041,166,725--15,666,013,961كفاالت صادرة

) مبالغ مجمدة لدى 2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 78,174,683(مقابل 2019كانون األول31لیرة سوریة كما في 78,178,142تمثل ودائع تحت الطلب لدى الشركات الحلیفة بمبلغ (*)
السعودیة.-البنك العربي الوطني 
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة).36

المجموعالعالقةالجھات ذات 
والشركات الشركة االم
الشركات الحلیفةالتابعة لھا

أعضاء مجلس اإلدارة
20192018وكبار المساھمین

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
)معاد عرضھا(

بنود بیان الدخل الشامل
80,842828,801,186724,809,454-828,720,344فوائد وعموالت دائنة

)293,995(----مدینةفوائد وعموالت
)23,439,000()21,800,000(--)21,800,000()عّمان (*-اتفاقیة التعاون الفني واإلداري مع البنك العربي 

في تدریب وریة س–سوریة مثل (تطبیق أنظمة المعلومات المطلوبة لتسییر أعمال البنك، مساعدة البنك العربي –اإلداري تقدیم خدمات إداریة مختلفة إلى البنك العربي وتشمل اتفاقیة التعاون الفني(*)     
.یة)رسو-صرفیة إلى البنك العربي أصول فن اإلدارة الموسوریة في تھیئة أصول أعمالھ، نقل معرفتھ الفنیة المصرفیة-موظفیھ، مساعدة البنك العربي 
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة.37

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة

التسلسل الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:یستخدم البنك
المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.-
ا على قیاس القیمة العادلة یمكن مالحظتھمن المعطیات التي لھا تأثیر جوھري المستوى الثاني: طرق تقییم یكون فیھا المستوى األدنى -

مباشرة أو بشكل غیر مباشر.
طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة غیر ملحوظة.المستوى الثالث: -

كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة:الجدول التالي تحلیل الموجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب یوضح 

(معاد عرضھا)20192018
المستوى 

المستوى الثانياألول
المستوى 

المجموعالثالث
المستوى 

المستوى الثانياألول
المستوى 

المجموعالثالث
لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

موجودات مالیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل 
191,555,475-191,555,475-144,371,826-144,371,826-8(*)الشامل اآلخر

-144,371,826-144,371,826-191,555,475-191,555,475

ھذه الموجودات بالقیمة السوقیة ألدوات مالیة مشابھة.تم قیاس القیمة العادلة من خالل مقارنة(*)

ال توجد أیة تحویالت ما بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
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(تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة .37

مالیة.المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادلة والمتضمنة في البیانات المالیة. ال یتضمن الجدول القیم العادلة للموجودات والمطلوبات غیر الفیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات 

(معاد عرضھا)20192018
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالقیمة العادلةالقیمة الدفتریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الـمـوجودات المالیة
9,758,842,3639,758,842,36316,381,104,73916,381,104,739نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,949,377,9365,949,476,1159,178,630,4569,160,487,254أرصدة لدى المصارف
27,703,566,62027,671,706,05222,601,260,61524,055,179,439ایداعات لدى المصارف 

6,129,879,3276,687,727,9016,149,451,4506,340,778,930تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
2,412,092,2982,426,826,5003,025,904,2203,016,079,484ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال

3,089,880,8943,089,880,8943,089,880,8943,089,880,894المجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة 
55,043,639,43855,584,459,82560,426,232,37462,043,510,740بالقیمة العادلةالمحددةغیر المالیةمجموع الموجودات

المطلوبات المالیة
82,037,67082,037,670107,254,235107,254,235ودائع بنوك

45,475,584,69845,475,584,69850,930,233,89450,930,233,894ودائع العمالء
746,307,342746,307,342748,862,993748,862,993تأمینات نقدیة

46,303,929,71046,303,929,71051,786,351,12251,786,351,122بالقیمة العادلةالمحددةغیر المالیة مجموع المطلوبات 

مجموع التغیر في القیم العادلة غیر المعترف بھ
فیما یلي االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادلة في البیانات المالیة:

تقریباً للقیمة العادلةالمبلغ المسجل مساوي 
فیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات معدل فائدة متغیر.من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة األجل مساویة تقریباً للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع التو

األدوات المالیة ذات المعدل الثابت
ائع التي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودعادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحاليیتم تقدیر القیمة ال

األسواق المالیة يتخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة للسندات المتداولة فتتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة باس
صومة في أسواق مالیة ناشطة منتظمة، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیة التدفقات النقدیة المخإلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة بالرجوعالناشطة والمنتظمة، 

على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لالستحقاق.
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إدارة المخاطر.38

مقدمة38.1

وآمنة من المخاطر واألزمات بغرض مساعدة المصرف في تحقیق أھدافھ وتالفي حدوث المخاطر التي تؤثر عمل مصرفیة سلیمة بیئةتوفر إدارة المخاطر
آثارھا السلبیة في وقت مبكر یساعد في تصمیم اإلجراءات المثلى واألكثر فاعلیة إلدارتھا والتحكم بھا.في أدائھ أو الحد من

، ، مخاطر السیولة(تتمثل بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف)االئتمان، مخاطر السوقھي مخاطر التي یتعرض لھا البنك أھم أنواع المخاطر 
. ومخاطر االلتزاممخاطر أمن المعلومات، مخاطر استمراریة العمل، مخاطر األعمال، مخاطر التشغیل

جیات العامة یاالسترات

ستراتیجیاتاالوتطبیقأولویاتھاوترتیبلتحدید المخاطرنظامیةوسیلةوھيالمحسوبة،بالمخاطراألخذعملیةعنعبارةالمخاطر ھيإدارةاستراتیجیةإن
فيلموارد البشریةاتشترك فیھامستمرةللمشاكل الفعلیة، فھي عملیةالمبكرمن المخاطر المحتملة، واالكتشافالوقایةكالً من، حیث تتضمنھامنللتقلیل

بالمصرف وعلى صعید كافة المستویات اإلداریة.جمیع فروع ومراكز العمل 

أركان إدارة المخاطر الفّعالة لدى المصرف

یقصد بإدارة المخاطر الفّعالة بأّنھا قدرة المصرف على تحقیق األھداف المخططة والتي تتطلب ما یلي:
العلیا؛واإلدارةلمجلس اإلدارةفعّالدور.1
المخاطر؛إدارةاستقاللیة.2
الكادر الوظیفي إلدارة المخاطر بالتأھیل والتدریب الكافي والذي یمكنھم من تنفیذ واجباتھم بكفاءة؛أن یتمتع .3
كفایة وكفاءة الكوادر البشریة لدى المصرف؛.4
البیئة الرقابیة السلیمة؛.5
التكلفة واألداء؛.6
إدارةالمعلومات؛نظم.7
)؛Capital Adequacy Ratio(ما یخص احتساب نسبة كفایة رأس المالااللتزام والتوافق مع تعلیمات الجھات التشریعیة ولجنة بازل فی.8
الحاجة إلى فتح قنوات االتصال بین مختلف مستویات التنظیم اإلداري، لنقل الخبرات وتقدیم الدعم والمساندة في مجال إدارة المخاطر..9

طرق إدارة المخاطر 

التخطیط للعملیة ورسم خریطة نطاق العمل واألساس الذي سیعتمد في تقییم المخاطر وكذلك یتم قیاس مخاطر من خالل مصفوفة إدارة المخاطر حیث یتم
تعریف إطار للعملیة وفق المنھجیة التالیة:

حد بتحدید المخاطر: في ھذه المرحلة یتم التعرف على المخاطر ذات األھمیة من خالل البدء بالتعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة-أوالً 
.ذاتھا فعندما تعرف المشكلة أو مصدرھا فإّن الحوادث التي تنتج عن ھذا المصدر أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة یمكن البحث فیھا

.تحلیل المخاطر:بعد التعّرف على المخاطر المحتملة، یجب أن تجرى عملیة تقییم لھا من حیث شدتھا في إحداث الخسائر واحتمالیة حدوثھا-ثانیاً 

االستجابة للمخاطر: حیث لدى المصرف أربعة أنواع رئیسیة لالستجابة للمخاطر:-ثالثاً 
تجنب المخاطر: من خالل تغییر الخطة أو الجدول الزمني المرتبطة بمشروع أو نشاط معین لتجنب المخاطر تماماً. §
إجراء.قبول المخاطر: عن طریق توثیق وتوصیل المخاطر دون التخطیط التخاذ أي §
نقل المخاطر: عن طریق نقل المخاطر إلى طرف آخر من خالل التأمین أو التعاقد الخارجي.§
تقلیل األثر: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقلیل احتمال حدوث المخاطرة وأثرھا إلى حد معقول.§

عن تتبع المخاطر، وتحدیث سجالت المخاطر لدیھا والتحقق من تتبع المخاطر ورفع التقاریر عنھا:حیث تعتبر إدارة المخاطر بالمصرف المسؤولة -رابعاً 
دارة لس إفعالیة أنشطة االستجابة، ومراقبة توقیت البدء في أنشطة خطة الطوارئ. كما تعتبر إدارة المخاطر المسؤولة عن رفع حالة المخاطر إلى مج

المصرف واإلدارة العلیا التخاذ ما یلزم من إجراءات.
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(تتمة)إدارة المخاطر.38
مقدمة (تتمة)38.1

أنظمة إدارة المخاطر
إضافة إلى ذلك ھناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.البنكالجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر في ھومجلس اإلدارة 

واعتماد حدود مقبولة للمخاطر، واإلشراف على االستراتیجیات والسیاسات المتبعةمجلس اإلدارة: الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على ·
بط ومراقبة ھذه المخاطر.ضعمل اإلدارة التنفیذیة بالمصرف لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحدید وقیاس و

ي، ومسؤولة  بشكل رئیسي عن مخاطر السیولة والتمویل والھیكل المالي اإلجمالالمصرفالـخـزیـنـة: الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات ·
. للبنك

ق مع أحدث افاإلدارة التنفیذیة: تعمل اإلدارة التنفیذیة في المصرف على دعم إدارة المخاطر من خالل تنمیة المھارات والسلوك المھني للعاملین لتتو·
. ة من خالل الفصل الوظیفي بین المھام والواجبات بما یضمن تجنب تعارض المصالحالتطورات والتقنیات وتحقیق فّعالیة أنظمة الضبط والرقابة الداخلی

كما تقوم ـب :
العمل على وضع سیاسات، إجراءات، ومخططات تنظیمیة تساعد على تحدید المسؤولیات والصالحیات بشكل واضح بما یضمن فصل المھام -

ألقسام من جھة، ویفعل نظام الضبط الداخلي من جھة ثانیة من خالل تحدید والصالحیات وذلك لتجنب أي تعارض في المصالح بین مختلف ا
قنوات التواصل اإلداري األمر الذي یساھم بشكل مباشر في مواجھة كافة أنواع المخاطر التي قد یتعرض لھا المصرف.

خاطر المحددة.العمل على تنفید استراتیجیة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما یتفق مع سقوف الم-

رئیس مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر

مخاطر السوق 
والسیولة

مخاطر االئتمانمخاطر التشغیل

رئیس لجنة إدارة 
مجلس اإلدارةالمخاطر

المدیر العام

_
المكتب الوسیط 
لمراقبة أعمال 

_الخزینة

أمن المعلومات 
واستمراریة العمل
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مقدمة (تتمة)38.1

قیاس ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة تطویر أدوات لإدارة المخاطر: الجھة المسؤولة عن متابعة و·
ومھمتھا:

المخاطر التي یتعرض لھا المصرف وبما ینسجم مع نسبة كفایة األموال الخاصة المحددة العمل على متابعة وتحدید كفایة رأس المال لمواجھة -
.2007كانون األول 24) تاریخ 4/م ن/ ب253وفق قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

دقة علیھا.ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للمصا،رسم سیاسة إدارة المخاطر وصالحیات المخاطر وذلك بالتشاور مع اإلدارة العلیا-
19) تاریخ 4/م ن /ب74إعداد إجراءات عمل إلدارة المخاطر بما ینسجم مع متطلبات قرارات مجلس النقد والتسلیف الصادرة تحت رقم (-

/ م ن 107ورقم (2005شباط 13) تاریخ 4/ م ن /ب106ورقم (2004كانون الثاني 19) تاریخ 4/ م ن / ب93ورقم (2004أیلول 
ومتابعة تنفیذ ھذه اإلجراءات وذلك بالتنسیق مع دائرة 2005أذار 15) تاریخ 4/ م ن / ب120ورقم (2005شباط 13) تاریخ 4/ ب

دارة إلالتدقیق الداخلي في المصرف وإبالغ نتائج ھذه المتابعة إلى لجنة إدارة المخاطر التي تقوم بدورھا بإبالغھا إلى مجلس إدارة المصرف وا
التنفیذیة.

عاتق إدارة المخاطر مسؤولیة المتابعة الیومیة لمجمل األعمال واألنشطة والتأكد من مدى التقیّد بالسقوف والمستویات المحددة في تقع على -
السیاسة العامة إلدارة المخاطر، وضبط التجاوزات ومتابعتھا بشكل فوري مع اإلدارة العلیا.

وم إدارة المخاطر بقیاس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من خالل إجراء باإلضافة إلى قیاس المخاطر تحت ظروف طبیعیة للسوق، تق-
لمعرفة مدى تأثیر أحداث مختلفة تؤدي إلى تغییرات مھمة في معطیات السوق على أوضاع المصرف.اختبارات الجھد

ألقل.أشھر على اةتقوم إدارة المخاطر بتقدیم تقاریر دوریة وعرضھا في اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالث-
االطالع على ملخص تقاریر التدقیق الخارجي والداخلي، وتقاریر المصرف المركزي، المتعلقة بتقییم المخاطر ونقاط الضعف، ودراسة -

المواضیع ذات الصلة بإدارة المخاطر بغرض التحسین والتطویر.
لتعّرض ألي أحداث غیر متوقعة، ووضع التوصیات الالزمةتزوید مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي بالنتائج التي یتم التوصل إلیھا في حال ا-

للحد من المخاطر المترتبة على ذلك.
المشاركة في التخطیط ألي منتجات أو إجراءات جدیدة واعتمادھا. -
تثقیف الموظفین حول مواضیع إدارة المخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بھذا الخصوص.-

االئتمان ووحدة أمن المعلومات ، وحدة المخاطر التشغیلیةمخاطر ال، وحدة السوق والسیولةئیسیة: وحدة مخاطر وحدات رأربعتتكون إدارة المخاطر من 
ثقة عن المنبإلى لجنة إدارة المخاطر تتبع ھذه الوحدات لمدیر إدارة المخاطر. وترفع اإلدارة تقاریرھاوواستمراریة العمل باإلضافة إلى المكتب الوسیط

.لمدیر العاموامجلس اإلدارة

ھا ة بلجنة إدارة المخاطر: لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تجتمع بصفة دوریة و/أو كلما دعت الحاجة، وتتولى ممارسة المھام والصالحیات الموكل·
وأھمھا:

قبل اعتمادھا من مجلس اإلدارة وتقییم فاعلیتھا باستمرار للتأكد من انسجامھا مع والحدود المقبولة للمخاطرمراجعة إستراتیجیة إدارة المخاطر-
المتغیرات.

تقاریر إدارة المخاطر ورفع تقاریر دوریة لمجلس راجعةموالتأكد من توفر سیاسات وإطار عمل إلدارة المخاطر والبرامج واألدوات الالزمة -
السیاسات المعتمدة ومستویات المخاطر المقبولة والمحددة ضمنھا، وبشكل یمكن المجلس من اتخاذ اإلدارة تبین مدى توافق المخاطر القائمة مع 

القرارات المناسبة.
طر امناقشة تقاریر إدارة المخاطر ورفع تقاریر دوریة لمجلس اإلدارة تبین مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة ومستویات المخ-

ھا، وبشكل یمكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة.المقبولة والمحددة ضمن
قاإلشراف على وضع األنظمة والتعلیمات الداخلیة للمصرف والتي تحدد مھام وواجبات أجھزتھا المختلفة وصالحیاتھا والتي تكفل بدورھا تحقی-

الرقابة اإلداریة والمالیة على أعمال المصرف.
لبنیة التحتیة للمصرف بشكل یمكن معھ قیاس ومراقبة المخاطر.اإلشراف على تطویر قاعدة البیانات وا-
التأكد من توفر نظام حاكمیة مؤسسیة كفؤ یضمن مراقبة مستقلة لتقید المصرف بالسیاسات المكتوبة وبالحدود المقررة للمخاطر.-
قد تم تحدیدھا وأن الضوابط واإلجراءات أو التعدیالت التأكد من أن مخاطر المنتجات / الخدمات / العملیات الجدیدة المقترح تقدیمھا من المصرف -

التي طرأت علیھا قد تمت بشكل یتناسب مع حدود المخاطر المقبولة في المصرف ومع السیاسة الكلیة للتطویر االستراتیجي.
مراجعة ھیكل إدارة المخاطر المقترح من قبل اإلدارة التنفیذیة ورفعھ لمجلس اإلدارة العتماده.-
التطورات التي تحدث على إدارة المخاطر ورفع تقاریر إلى المجلس حول تلك التطورات.مواكبة -
التأكد من وجود خطة استمراریة العمل ومن فحصھا بشكل دوري.-
توفیر البیئة المناسبة لنشر ثقافة المخاطر.-
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مقدمة (تتمة)38.1

افة الدارة الخاصة بذلك إضوالمطلوبات: تقوم بتقییم السیاسات االستثماریة واالئتمانیة ودراسة الفرص المتاحة واتخاذ القراراتلجنة إدارة الموجودات ·
الفجوات ومخاطر األسعار ووضع محددات وضوابط لضمان تعظیم األرباح والعائد على حقوق الملكیة ضمن مستویات مقبولة ومسیطر علیھا من 

.المتعلقة بمخاطر السوق والسیولة واالئتمانالمخاطر الرئیسة

نظمة واإلجراءات د باألالتدقیق الداخلي: یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه اإلدارة، التقی·
األنشطة واألنظمة والسیاسات واإلجراءات الموضوعة، وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة 

أو إلى مجلس اإلدارة.

قیاس المخاطر ونظام التقاریر
بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء على تقدیر إلجمالي المصرفیتم قیاس مخاطر 

. كما یدرس ةالخسائر الفعلیة بإستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادی
أسوأ االحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.المصرف

بقیاس رفالمصقوم یوحدود ومستویات المخاطر المقبولة. كما المصرفتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتیجیة 
أنواعھا.القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف

لس اإلدارةجیتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما یتم تقدیم تقریر إلى م
خاطر مالسیولة وتغیراتیتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب عن طریق لجنة المخاطر باإلضافة إلى تقاریر دوریة شھریة للدوائر أصحاب العالقة

والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة بتقییم مخصص الخسائر والعمالء. یتم التحلیل بشكل مفصل شھریا حسب قطاعات األعمال السوق ومخاطر التشغیل
كل ربع تقریرًا شامًال عن المخاطر بش. یستلم مجلس اإلدارة ومراجعة التصنیف للمحفظة االئتمانیة بحسب القرارات النافذةاالئتمانیة بشكل ربع سنوي

، وتحدید مستویات المخاطر التي یمكن للمصرف تحملھا أو القبول بھا.البنكسنوي لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر 

أسالیب تخفیض المخاطر
عتمدة.لمعاییر وأسس معلى عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقاً المصرفعتمد ی

یتم قبول الضمانات وفق اسس ومعاییر معتمدة وذلك لتخفیض المخاطر االئتمانیة للبنك ومن انواع ھذه الضمانات التي یتم الحصول علیھا:
فراد: رھونات المباني العقاریة والسیارات وضمان الراتب والضمانات نقدیةفیما یخص اال

التجاریة) والسیارات والضمانات النقدیة ومخزون وكفاالت مصرفیة وأوراق –فیما یخص القروض التجاریة للشركات :رھونات المباني العقاریة (السكنیة 
مالیة.

ظروف الراھنة وبما یحقق ضمان المصرف لحقوق المساھمین وطلب ضمانات اضافیة من العمالء وذلك یتم اعادة تقییم الضمانات العقاریة في ضوء ال
من خالل دراسة كفایة المخصصات االئتمانیة.

كما الصلةذاتوالتسلیفالنقدمجلسبقراراتتحدیدھاتمالتيالسقوفھوالمصرففياالئتمانیةالمخاطرومراقبةإدارةسیاسةفياألساسيالعاملإن
القصوىمستوى المخاطرتحددالسقوفھذهعلىبناءنفسھالوقتوفي.وفقا لسیاسة ادارة المخاطر االئتمانیة المعتمدةسقوفاإلدارةمجلسیحدد

مناطقأومعینةقطاعاتفيوبشكل محددعامبشكلاالئتمانیةالحدودالسقوفھذهتتضمنتجاوزھا.یجبالوالتيالمصرفقبلمنبھاالمقبول
.واحدةجغرافیة

ومقارنتھالھا المصرفیتعرضالتيالمخاطروقیاستحدیدأجلمناالئتمانإدارةعنالصادرةواألرقامالبیاناتودراسةمتابعةدوريبشكلیتم
المناسبةالقراراتاتخاذأجلمناإلدارةإلى مجلسفصلیةتقاریرترفعكمادوري،بشكلالعلیااإلدارةإلىالدراساتھذهنتائجالمحددة ورفعبالسقوف

.المخاطربھذهیتعلقفیما
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مقدمة38.1

تركزات المخاطر
ادیة صتنشأ التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمالء بأعمال متشابھة أو ممارسة األعمال ضمن بیئة جغرافیة واحدة أو ذات ظروف اقت

السیاسیة والظروف ومتماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي ممكن أن تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة 
تجاه قطاع اقتصادي معین أو قطاع جغرافي معین.المصرفاألخرى. تدل التركزات على حساسیة 

أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطھا. المصرفحددت سیاسات وإجراءات 

مخاطر االئتمان38.2

على إدارة المصرفعمل ی. المصرفمخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه 
.السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافیة

بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو مجموعة المصرفقوم یو
المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة.

نظام التصنیف الداخلي  
بتصنیف الزبائن وفق ین حیث یقوممنفصل للزبائن الرئیسیراء تقییمجیقوم البنك باذج التصنیف الداخلیة في المصرف. مخاطر االئتمان نمایدیر قسم

باإلضافة إلى معلومات خاصة بالمقترض التي قد یكون لھا لنماذج على معلومات نوعیة وكمیة . تشتمل ا10الى 1لدرجات التصنیف الداخلي من 
التصنیف الداخلي للعمیل مع وكاالت التصنیف الخارجیة.قارنة البنك بمى ما سبق وعندما یكون متاح یقوم أثر على سلوكھ. إضافة ال

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 
على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا لمعاییر وأسس المصرفعتمد ی

معتمدة.
وأبرز أنواع الضمانات ھي:

والمخزون والضمانات النقدیة والكفاالت المصرفیة واالوراق والسیارات العقاریة (السكنیة والتجاریة)بالنسبة للقروض التجاریة: الرھونات ·
المالیة.

بالنسبة لألفراد: الرھونات للمباني السكنیة والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة.·
ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقا لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة للضمانات خالل دراسة كفایة تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات 

مخصص الخسائر االئتمانیة. یتم تقییم الضمانات بشكل دوري وفق إجراءات التشغیل المعتمدة حسب نوع الضمان وحسب سعر السوق في الظروف 
فة أنواع الضمانات وبحیث یكون التقییم من قبل جھة مختصة معتمدة حسب األصول لدى المصرف.ولكا،أو عند البیع القصري،الطبیعیة

عثر العمیل.تیتم إعادة تقییم الضمانات حسب الظروف االقتصادیة العامة والتي قد تؤثر سلباً على قیمتھا، كما یتم إعادة تقییمھا بشكل فوري في حال 
./م ن/4بناًء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یتم تحدیدھانسب الخصم من الضمانات: 

یلجأ المصرف أیضًا للتخفیف من مخاطر االئتمان إلى تنویع محفظتھ وااللتزام بالسقوف الموضوعة لحدود مخاطر التركز سواء في المجموعات 
إعداد ورافیة معینة أو نوع معین من التسلیف.المترابطة من المدینین أو في نوع عمل معین أو قطاع اقتصادي معین أو التركز في منطقة جغ

الدراسات االئتمانیة الكافیة عن العمالء والمتابعة والدراسة الدوریة لتقییم مراكزھم المالیة والتأكد من حسن سیر أنشطتھم.

المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالعملیات التجاریة (خارج المیزانیة)
فعات بالنیابة عن بأداء دالبنكبتقدیم خدمات العملیات التجاریة من كفاالت واعتمادات وتعھدات لتلبیة احتیاجات العمالء، تلزم ھذه التسھیالت البنكقوم ی

ذه المخاطر بإتباع ھعمالئھ. یتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً للشروط المتفق علیھا. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر االئتمانیة للقروض وتتم الوقایة من
وإجراءاتھا الرقابیة. البنكنفس سیاسات 
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إدارة المخاطر (تتمة).38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

:التالي التعرضات لمخاطر االئتمانیوضح الجدول 

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
7,356,020,95913,240,843,584أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,949,377,9369,178,630,456أرصدة لدى المصارف
27,703,566,62022,601,260,615ایداعات لدى المصارف

التسھیالت االئتمانیة المباشرة
84,522,463108,612,940لألفراد

110,664,499128,559,786القروض العقاریة
5,296,876,3455,899,348,546الكبرىالشركات 
637,816,02012,930,178الصغیرة والمتوسطةالشركات 

2,412,092,2983,025,904,220ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
359,942,764287,449,620موجودات أخرى

3,089,880,8943,089,880,894الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
53,000,760,79857,573,420,839

بنود خارج بیان المركز المالي
كفاالت:
20,802,12057,747,881دفع

14,437,91218,406,640تأمینات أولیة
19,516,851,05020,025,978,432حسن تنفیذ

553,546,30964,777,565سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
20,105,637,39120,166,910,518

73,106,398,18977,740,331,357إجمالي المخاطر االئتمانیة
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إدارة المخاطر (تتمة).38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

المباشرة وغیر المباشرةالتعرضاتتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل 

قیمة التعرضإجمالي2019
التعرض بعد إجماليالقیمة العادلة للضمانات

الضمانات
الخسائر االئتمانیة 

المتوقعة اجمالي قیمة الضماناتاخرىسیارات والیاتعقاراتتأمینات نقدیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
)1,629,866(7,357,650,825-----7,357,650,825مصرف سوریة المركزيأرصدة لدى 

)179,742,670(6,129,120,606-----6,129,120,606أرصدة لدى المصارف
)227,192,288(27,930,758,908-----27,930,758,908ایداعات لدى المصارف

التسھیالت االئتمانیة المباشرة
)74,421,567(203,133,75318,052,3223,048,86123,528,067205,73544,834,985158,298,768لألفراد

)414,191(94,241,53594,241,53516,837,155---111,078,690القروض العقاریة
)15,153,639,873(41,969,037,370301,245,3471,024,102,31157,048,6501,335,721,3192,718,117,62739,250,919,743الشركات الكبرى

)318,649,312(220,936,6591,314,466,069-1,535,402,72899,151,38780,537,07741,248,195الصغیرة والمتوسطةالشركات 
)47,707,702(2,459,800,000-----2,459,800,000ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
-359,942,764-----359,942,764موجودات أخرى

الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 
-3,089,880,894-----3,089,880,894المركزي

91,145,806,538418,449,0561,107,688,249121,824,9121,430,168,5893,078,130,80688,067,675,732)16,003,397,469(

بنود خارج بیان المركز المالي
كفاالت:

)73,880(3,000,00017,876,000---20,876,0003,000,000دفع
)5,238(12,000,0002,443,150--14,443,1501,200,00010,800,000تأمینات أولیة

)65,711,528(225,355,28419,357,207,294--19,582,562,57886,816,985138,538,299حسن تنفیذ
سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر 

)132,132(336,235,000540,203,44113,475,000-553,678,44168,260,500135,707,941مستغلة
20,171,560,169159,277,485285,046,240-336,235,000780,558,72519,391,001,444)65,922,778(

)16,069,320,247(111,317,366,707577,726,5411,392,734,489121,824,9121,766,403,5893,858,689,531107,458,677,176إجمالي المخاطر االئتمانیة
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إدارة المخاطر (تتمة).38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

والخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثةالتعرضاتتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل 

التعرض بعد إجماليالقیمة العادلة للضمانات
الضمانات

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة قیمة الضماناتاجمالي اخرىسیارات والیاتعقاراتتأمینات نقدیةقیمة التعرضإجمالي2019

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
بنود داخل بیان المركز المالي

)176,920,607(176,920,607-----176,920,607أرصدة لدى المصارف
التسھیالت االئتمانیة المباشرة

)73,761,050(23,528,06794,422,706-23,528,067--117,950,773لألفراد
--------القروض العقاریة
)14,891,272,742(36,905,153,06737,795,241533,987,46716,056,0141,335,721,3191,923,560,04134,981,593,026الشركات الكبرى

)313,581,055(140,885,023878,760,711-1,019,645,73476,544,77425,000,00039,340,249والمتوسطةالصغیرة الشركات 

)15,455,535,454(38,219,670,181114,340,015558,987,46778,924,3301,335,721,3192,087,973,13136,131,697,050إجمالي المخاطر االئتمانیة
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المخاطر (تتمة)إدارة .38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

قیمة العادلة للضمانات بعد األخذ بعین االعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل إفرادیا.الإدراج تم 

الدیون المعاد ھیكلتھا 
.2018كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 2,665,630,288مقابل لیرة سوریة2,651,890,961 غ مبل2019األول كانون 31بتاریخ (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا)معاد ھیكلتھابلغت الدیون ال

الدیون المجدولة
.2018كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 192,962,526مقابل لیرة سوریة190,738,626 مبلغ 2019كانون األول 31بلغت الدیون المجدولة (دیون غیر منتجة معاد جدولتھا) بتاریخ 

:السنةشھراً خالل 12ه القیمة الدفتریة للموجودات المالیة التي تم تعدیل تصنیفھا سابقاً والتي تغیر مخصص الخسائر االئتمانیة فیھا لیصبح على أساس انیوضح الجدول التالي أد

بعد التعدیلقبل التعدیل
إجمالي القیمة 
الدفتریة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة المقابلة

إجمالي القیمة 
الدفتریة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة المقابلة

184,806,87784,407,639190,738,6269,349,766) المرحلة الثانیةالمحولة إلى (المجدولةتسھیالت ال
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

ئتمان (تتمة)مخاطر اال38.2

الجغرافيالتركز 
ئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

المجموع افریقیاأوروبا دول الشرق األوسط األخرى داخل القطر 2019
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

7,356,020,959---7,356,020,959المركزيأرصدة لدى مصرف سوریة 
189,130,0585,300,403,891459,440,406403,5815,949,377,936لدى المصارفأرصدة 

27,703,566,620-1,499,964,97024,574,527,8871,629,073,763ایداعات لدى المصارف 
6,129,879,327---6,129,879,327تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 

84,522,463---84,522,463لألفراد
110,664,499---110,664,499القروض العقاریة
5,296,876,345---5,296,876,345الشركات الكبرى

637,816,020---637,816,020والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة
2,412,092,298--2,412,092,298-ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
359,942,764-136,496,922204,793,48118,652,361موجودات أخرى

3,089,880,894---3,089,880,894الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

18,401,373,13032,491,817,5572,107,166,530403,58153,000,760,798المجموع 

المجموع افریقیاأوروبا دول الشرق األوسط األخرى داخل القطر (معاد عرضھا)2018
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

13,240,843,584---13,240,843,584أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
1,325,401,2446,940,128,362912,774,025326,8259,178,630,456أرصدة  لدى المصارف

22,601,260,615-21,494,071,7441,107,188,871-ایداعات لدى المصارف 
6,149,451,450---6,149,451,450تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 

108,612,940---108,612,940لألفراد
128,559,786---128,559,786القروض العقاریة
5,899,348,546---5,899,348,546الشركات الكبرى

12,930,178---12,930,178والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة
3,025,904,220--3,025,904,220-ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
287,449,620-59,413,829213,886,62214,149,169موجودات أخرى

3,089,880,894---3,089,880,894الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

23,864,991,00131,673,990,9482,034,112,065326,82557,573,420,839المجموع 
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إدارة المخاطر (تتمة).38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

التركز حسب القطاع االقتصادي
التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:یوضح الجدول التالي 

اجماليأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,356,020,959------7,356,020,959أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
5,949,377,936------5,949,377,936أرصدة لدى المصارف
27,703,566,620------27,703,566,620ایداعات لدى المصارف

2,265,752,7632,438,941,309263,682,7404,877,000101,356,1061,055,269,4096,129,879,327-التسھیالت االئتمانیة المباشرة
2,412,092,298------2,412,092,298المطفأةةتكلفبالموجودات مالیة 
181,65213,892,342359,942,764-249,123,92451,232,32639,600,1355,912,385موجودات أخرى

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 
3,089,880,894------3,089,880,894المركزي

46,760,062,6312,316,985,0892,478,541,444269,595,1254,877,000101,537,7581,069,161,75153,000,760,798اإلجمالي 
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إدارة المخاطر (تتمة).38

مخاطر االئتمان (تتمة)38.2

(تتمة)التركز حسب القطاع االقتصادي
القطاع االقتصادي:یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب 

اجماليأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي(معاد عرضھا)2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

13,240,843,584------13,240,843,584أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

9,178,630,456------9,178,630,456أرصدة لدى المصارف

22,601,260,615------22,601,260,615ایداعات لدى المصارف

16,999,1322,804,888,0012,216,382,825283,170,34138,865,858128,052,544661,092,7496,149,451,450التسھیالت االئتمانیة المباشرة

3,025,904,220------3,025,904,220ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال

228,200,03127,099,83821,413,9082,735,892375,5081,236,7416,387,702287,449,620موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 

3,089,880,894------3,089,880,894المركزي

51,381,718,9322,831,987,8392,237,796,733285,906,23339,241,366129,289,285667,480,45157,573,420,839اإلجمالي
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مـخـاطـر الـسـوق38.3

متابعة مخاطر السوق بشكل یومي من خالل التأكد تتضمن مخاطر السوق بشكل رئیسي كًال من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حیث تتم 
من االلتزام بالسقوف والسیاسات واإلجراءات المحددة من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ومن قبل مجلس اإلدارة.

لفائدة بنسبة أثیر تغیر معدالت ابصورة دوریة بتقییم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئیسیة في محفظتھ من خالل دراسة تالبنكقوم ی
بتقییم مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة من خالل مراقبة مستمرة البنكقوم یاثنان بالمائة على عوائد ھذه الفوائد وقیمتھا االقتصادیة. كما 

بقاءھا األجنبیة المتداول بھا مع التشدید على إحرص على المتابعة الیومیة لوضعیة العمالت یلوضعیتھ الصافیة واإلجمالیة من العمالت األجنبیة، و
بأدنى المستویات.

لبنكابالمتاجرة بالسلع والموجودات المالیة لحسابھا الخاص، وفي حال اعتماد المتاجرة بمنتج مالي جدید، تتبع إجراءات مشددة من قبل البنكقوم یال 
لدیھا.بما یتعلق بالموافقة والمراجع المخولة إعطاء ھذه الموافقة 

تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر على المنشأة أو القطاع المصرفي بشكل عام. بعض ھذه المخاطر ممكن أن تنتج من األوضاع 
ن تنعكس أاالقتصادیة الحالیة ومن احتمال التغیر في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبیة والموجودات المالیة التي ممكن 

باستمرار بتقییم ھذه المخاطر وتتخذ األسالیب المناسبة للتقلیل من تأثیرھا على النتائج والمركز المالي البنك. تقوم إدارة البنكعلى نشاط وربحیة 
.للبنك

صادیة، أو قیمتھا االقتالبنكأرباح إن أھم أھداف إدارة مخاطر السوق ھو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على 
في حال:البنكتعرض لھا یحیث یتم إجراء سلسلة من اختبارات الجھد والتي تسمح بتقدیر حجم المخاطر التي قد 

تقلبات أسعار الصرف ارتفاعاً أو ھبوطاً خالل فترة زمنیة محددة وأثرھا على تقییم مراكز القطع الموجودة..1
السوق ارتفاعاً أو ھبوطاً خالل فترة زمنیة محددة.تذبذب أسعار الفائدة في .2

اإلفصاحات الكمیة:

مخاطر أسعار الفائدة

تقبلیة أو القیم العادلة وق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدیة المس ائدة بالس عار الفائدة الس ألدوات المالیة. لھي المخاطر الناجمة عن تغیرات أس
اتھا على أرباح البنكراقب إدارة  تویات مخاطر معدالت الفائدة لتقدیر المخاطر الناتجة عن فجوات معدالت الفائدة خالل فترات محددة وانعكاس مس

التخاذ القرارات المناسبة على ضوء النتائج.البنكوخسائر 

ذلك على بیان الدخل في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الفائدة، مع وأثریبین الجدول التالي تحلیل الحساسیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة 
بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

ة التراكمیة دإن حساسیة بیان الدخل ھو أثر التغیر المفترض ألسعار الفائدة على صافي إیرادات الفوائد، وذلك باالعتماد على فجوة إعادة تسعیر الفائ
وق الملكیة ھو صافي التغیر في إیرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضریبة الدخل.وبالتالي یكون األثر على حق
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق38.3

%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

باللیرات السوریة
20192018أثر الزیادة

الفجوة التراكمیةالعملة
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج عن الملكیة

األثر على الربح بعد 
الفجوة التراكمیةإقتطاع الضریبة)

األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق الملكیة 
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع 
الضریبة)

)107,867,910()143,823,880()7,191,194,000()81,742,650()108,990,200()5,449,510,000(لیرة سوریة
37,182,431,506743,648,630557,736,47323,192,983,761463,859,675347,894,756دوالر أمیركي

)4,446,710()5,928,947()296,447,332()3,657,047()4,876,063()243,803,155(یورو
2,597,79451,95638,9678,607,093172,142129,106استرلینيجنیھ 

2,594,065,64951,881,31338,910,9854,031,545,47880,630,91060,473,182عمالت أخرى

باللیرات السوریة
20192018أثر االنخفاض

الفجوة التراكمیةالعملة
األثر على الربح 

قبل الضریبة

األثر على حقوق 
(الناتج عن الملكیة

األثر على الربح بعد 
الفجوة التراكمیةإقتطاع الضریبة)

األثر على الربح 
قبل الضریبة

األثر على حقوق الملكیة 
(الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع 
الضریبة)

143,823,880107,867,910)7,191,194,000(108,990,20081,742,650)5,449,510,000(لیرة سوریة
)347,894,756()463,859,675(23,192,983,761)557,736,473()743,648,630(37,182,431,506دوالر أمیركي

5,928,9474,446,710)296,447,332(4,876,0633,657,047)243,803,155(یورو

)129,106()172,142(8,607,093)38,967()51,956(2,597,794جنیھ استرلیني

)60,473,182()80,630,910(4,031,545,478)38,910,985()51,881,313(2,594,065,649عمالت أخرى
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق38.3

مخاطر العمالت

رف العمالت األجنبیة. مراكز العمالت تتمثل بتذبذب قیمة  عار ص بب التغیرات في أس یة لھ، والبنكعتبر یبس وریة العملة الرئیس تقوم لجنة اللیرة الس
اكز ال مرإدارة األصول والمطلوبات بناًء على توصیات مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن ال

تتجاوز المستویات المحددة.
یة لمراقبالبنكقوم ی اس رف مع بقاء بقیة أثرة بإعداد تحلیل الحس عار الص ائر في حال حدوث تغیر معقول في أس افي األرباح والخس التغیرات على ص

افي االنخفاض المتوقع في بیان الدخل أو حقوق الملكیة بینما یمثل المبلغ الم الب في الجدول أدناه ص افي والمتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ الس جب ص
االرتفاع المتوقع.

%10في سعر الصرف أثر الزیادة

2019 2018

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

األثر المرحل الى 
األثر على الربح قبل مراكز القطعالملكیةحقوق 

الضریبة
األثر المرحل الى 

الملكیةحقوق 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

دوالر أمریكي
(562,131,476)(749,508,634)(7,495,086,340)(388,862,974)(518,483,966)(5,184,839,659)(مركز قطع تشغیلي)

(مركز دوالر أمریكي
23,710,621,7602,371,062,1761,778,296,63223,710,621,7602,371,062,1761,778,296,632بنیوي)قطع
107,576,11110,757,6118,068,208189,755,25218,975,52514,231,644یورو

1,690,498169,050126,7877,729,577772,958579,718جنیھ استرلیني
(33,742)(44,989)(449,888)(30,547)(40,729)(407,288)الفرنك السویسري

5,103,149,940510,314,994382,736,2467,307,472,797730,747,280548,060,460العمالت األخرى

)%10أثر النقصان في سعر الصرف (
20192018

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

األثر المرحل الى 
األثر على الربح قبل مراكز القطعالملكیةحقوق 

الضریبة
األثر المرحل الى 

الملكیةحقوق 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

دوالر أمریكي
(مركز قطع 

749,508,634562,131,476(7,495,086,340)518,483,966388,862,974(5,184,839,659)تشغیلي)
دوالر أمریكي
(1,778,296,632)(2,371,062,176)23,710,621,760(1,778,296,632)(2,371,062,176)23,710,621,760بنیوي)(مركز قطع 

(14,231,644)(18,975,525)189,755,252(8,068,208)(10,757,611)107,576,111یورو
(579,718)(772,958)7,729,577(126,787)(169,050)1,690,498جنیھ استرلیني

44,98933,742(449,888)40,72930,547(407,288)الفرنك السویسري
(548,060,460)(730,747,280)7,307,472,797(382,736,246)(510,314,994)5,103,149,940العمالت ألخرى
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق38.3

فجوة إعادة تسعیر الفائدة
االستحقاق أیھما أقرب.یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو 

المجموعغیر حساسةبنود سنوات5أكثر من سنوات5إلى 4من سنوات4إلى 3من سنوات3إلى 2من سنة2إلى 1من شھر12إلى 9من أشھر9إلى 6من أشھر6إلى 3من أشھر3من شھر إلى دون الشھر2019
موجودات

سوریةمصرفنقد وأرصدة لدى 
4,733,634,4699,758,842,363---------5,025,207,894المركزي

78,175,6045,949,377,936--------5,704,674,019166,528,313لدى المصارفأرصدة
27,703,566,620-------1,947,090,05415,634,275,5631,071,010,8529,051,190,151ایداعات لدى المصارف 

تسھیالت ائتمانیة مباشرة  
6,129,879,327-842,567,358733,653,1021,133,026,988237,732,617236,878,272726,937,442724,237,589698,949,594615,966,120179,930,245(بالصافي)

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
144,371,826144,371,826----------الشامل اآلخرخالل الدخل 

2,412,092,298-----2,412,092,298-----ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
1,882,284,8471,882,284,847----------موجودات ثابتة

82,123,39682,123,396----------موجودات غیر ملموسة
218,976,677218,976,677----------األصولحق استخدام 

1,914,365,1351,914,365,135----------موجودات أخرى
مصرف لدى الودیعة المجمدة 

3,089,880,8943,089,880,894----------المركزية سوری
13,519,539,32516,534,456,9782,204,037,8409,288,922,768236,878,2723,139,029,740724,237,589698,949,594615,966,120179,930,24512,143,812,84859,285,761,319إجمالي الموجودات

المطلوبات

82,037,670----------82,037,670ودائع بنوك

30,766,126,74445,475,584,698----13,301,549,618950,008,930370,245,16143,912,00441,525,2022,217,039ودائع العمالء

527,162,846746,307,342-----162,000,0005,600,000-48,032,5503,511,946تأمینات نقدیة

336,873,917336,873,917----------مخصصات متنوعة

124,713,232124,713,232----------التزامات التأجیر

1,406,795,5331,406,795,533----------مطلوبات أخرى

33,161,672,27248,172,312,392----13,431,619,838953,520,876370,245,161205,912,00447,125,2022,217,039إجمالي المطلوبات

11,113,448,927)21,017,859,424(87,919,48715,580,936,1021,833,792,6799,083,010,764189,753,0703,136,812,701724,237,589698,949,594615,966,120179,930,245تسعیر الفائدةفجوة إعادة
إلعادة تسعیر المتراكمةالفجوة 
87,919,48715,668,855,58917,502,648,26826,585,659,03226,775,412,10229,912,224,80330,636,462,39231,335,411,98631,951,378,10632,131,308,35111,113,448,927الفائدة



مغفلة عامةسوریة شركة مساھمة –البنك العربي 
إیضاحات حول البیانات المالیة

2019كانون األول 31

84

(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق38.3

(تتمة)فجوة إعادة تسعیر الفائدة
تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب.یتم التصنیف على فترات إعادة 

المجموعغیر حساسةبنود سنوات5أكثر من سنوات5إلى 4من سنوات4إلى 3من سنوات3إلى 2من سنة2إلى 1من شھر12إلى 9من أشھر9إلى 6من أشھر6إلى 3من أشھر3من شھر إلى دون الشھر(معاد عرضھا)2018
موجودات

سوریةنقد وأرصدة لدى مصرف
5,949,958,50116,381,104,739---------10,431,146,238المركزي

78,173,8339,178,630,456--------7,542,315,2131,558,141,410لدى المصارفأرصدة

22,601,260,615-----1,490,919,6464,510,778,6812,637,037,2615,223,859,225478,157,2518,260,508,551ایداعات لدى المصارف 
تسھیالت ائتمانیة مباشرة  

6,149,451,450-1,886,800,886561,852,056906,976,943356,140,176368,678,0561,178,667,517372,024,807287,236,797135,507,19695,567,016(بالصافي)
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

191,555,475191,555,475----------الشامل اآلخرالدخلخالل 
3,025,904,220----3,025,904,220------ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال

1,729,181,5421,729,181,542----------موجودات ثابتة

75,283,47275,283,472----------ملموسةموجودات غیر

1,911,005,1911,911,005,191----------موجودات أخرى
مصرف لدى الودیعة المجمدة 

3,089,880,8943,089,880,894----------المركزيةسوری

21,351,181,9836,630,772,1473,544,014,2045,579,999,401846,835,3079,439,176,0683,397,929,027287,236,797135,507,19695,567,01613,025,038,90864,333,258,054إجمالي الموجودات

المطلوبات

107,254,235----------107,254,235ودائع بنوك

33,197,219,00550,930,233,894----15,324,086,2301,306,722,227621,945,43681,425,06948,835,927350,000,000ودائع العمالء

646,348,650748,862,993-----76,416,9498,731,946365,44812,000,0005,000,000تأمینات نقدیة

570,650,530570,650,530----------مخصصات متنوعة

1,010,445,3501,010,445,350----------مطلوبات أخرى

35,424,663,53553,367,447,002----15,507,757,4141,315,454,173622,310,88493,425,06953,835,927350,000,000إجمالي المطلوبات

10,965,811,052)22,399,624,627(5,843,424,5695,315,317,9742,921,703,3205,486,574,332792,999,3809,089,176,0683,397,929,027287,236,797135,507,19695,567,016فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

5,843,424,56911,158,742,54314,080,445,86319,567,020,19520,360,019,57529,449,195,64332,847,124,67033,134,361,46733,269,868,66333,365,435,67910,965,811,052الفائدة
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)مـخـاطـر الـسـوق38.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

السوریةاتلیرلما یوازي العمالت األجنبیة با2019
المجموعأخرى جنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي العملة

الموجودات:
851,1923,315,734,983-3,070,210,107244,673,684نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

2,536,461,657524,815,33331,452,3002,772,991,6245,865,720,914لدى المصارفأرصدة
26,430,758,908--24,796,192,0001,634,566,908إیداعات لدى المصارف

2,006,118,432--1,715,232,703290,885,729تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
2,459,800,0002,459,800,000---ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
52,769,755374,891,412-297,857,65924,263,998موجودات أخرى
2,910,649,310---2,910,649,310لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة المجمدة

35,326,603,4362,719,205,65231,452,3005,286,412,57143,363,673,959اجمالي الموجودات

المطلوبات:
42,330,776-34,268,8547,722,489339,433ودائع بنوك

16,336,923,6142,599,806,75229,422,369183,669,91919,149,822,654ودائع العمالء
43,123,421---43,123,421تأمینات نقدیة

390,605,746--386,505,4464,100,300مطلوبات أخرى

16,800,821,3352,611,629,54129,761,802183,669,91919,625,882,597اجمالي المطلوبات

18,525,782,101107,576,1111,690,4985,102,742,65223,737,791,362صافي التركز داخل بیان المركز المالي
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

(تتمة)الـسـوقمـخـاطـر38.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة (تتمة)

السوریةاتلیرلما یوازي العمالت األجنبیة با2018
المجموعأخرى جنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي العملة

الموجودات:
116,681,3104,601,572,836-4,178,924,086305,967,440نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,469,243,4661,486,690,39838,716,3011,754,394,9238,749,045,088لدى المصارفأرصدة
2,457,720,00023,076,615,891-19,497,702,0001,121,193,891إیداعات لدى المصارف

2,494,974,528--1,913,510,212581,464,316تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
3,072,150,0003,072,150,000---ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
91,394,236353,321,215-246,497,52215,429,457موجودات أخرى

2,910,649,310---2,910,649,310الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

34,216,526,5963,510,745,50238,716,3017,492,340,46945,258,328,868اجمالي الموجودات

المطلوبات:
41,869,618-33,990,8137,550,513328,292ودائع بنوك

17,229,086,4433,284,595,91630,658,432185,317,56020,729,658,351ودائع العمالء
379,609,481--355,145,89724,463,584تأمینات نقدیة

387,148,260--382,768,0234,380,237مطلوبات أخرى

18,000,991,1763,320,990,25030,986,724185,317,56021,538,285,710اجمالي المطلوبات 

16,215,535,420189,755,2527,729,5777,307,022,90923,720,043,158صافي التركز داخل بیان المركز المالي
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مخاطر الدفع المسبق38.4
ذات ستحقاقھا، مثل رھوناتالتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء الالمصرفإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض 

التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات. باإلضافة إلى ذلك، المصرفمعدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن موجودات 
أثیر مخاطر عتبر تیالمصرف. وبالتالي، فإن المصرفل فیھا عمیإن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق التي 

یة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. أعتبار الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین اال

مخاطر التشغیل38.5
حتیال وعوامل خارجیة أخرى. عندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل، فإن اتمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، 

بب  غیلیة قد تس رارأالمخاطر التش معة اً ض رفعلى س ئ ، المص ائر مادیة. ال أو تنش بب خس ریعیة كما قد تس إزالة كل رفالمصتوقع یمتطلبات قانونیة وتش
غیلیة ولكن یمكنھا إدارة ھذه المخاطر عبر نظام  ل المھام بفاعلیة، المخاطر التش من فص رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتض

لموظفین وتقییم اإلجراءات.لالتوعیة المستمرةإجراءات التفویض والمراقبة، 
تمر لأل غیل عن طریق التحدیث والتطویر المس افة إلىین على ھذه األنظمة المعلوماتیة وتطویر كفاءة القائمیتم التخفیف من مخاطر التش التدقیق نظمة، إض

رف بإبرام عقود تأمین تغطي أنواع م ري، كما یقوم المص ل للكادر البش ص باألنظمة لفحص دقة المدخالت والمخرجات، والتدریب المتواص ینة من عالمتخص
المخاطر المختلفة.

مخاطر األعمال38.6
أ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على  رفتنش فة عامة،المص ادیة األومنھاأو قطاع البنوك بص یة واالقتص یاس خطار الناتجة عن الظروف الس

لبیة على نتائج  رات الس رفعمال أالمحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤش رفدارة إ. تقوم المص تمر واتخاذالمص كل مس بتقییم تلك المخاطر بش
.للمصرفعمال والمركز المالي رھا على نتائج األأثن مكان مجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اإلاإل

خطة الطوارئ وخطة استمراریة األعمال38.7
ختلف الحاالتتھدف خطة الطوارئ إلى إدارة األزمات والتعامل مع حاالت الطوارئ وتحدید األنشطة المتعلقة بالمحافظة على جاھزیة المصرف للتعامل مع م

وعملیات وأنشطة المصرف الحساسة في حاالت الطوارئ في الوقت المناسب وتقلیل المخاطر المالیة والتشغیلیة إلى بما یؤدي إلى ضمان استرجاع خدمات 
المستوى المقبول بما یدعم ویساعد في الوصول ألھداف المصرف العلیا.

ما یتیح كارثة أو انقطاع بةي یستخدمھا في حال حدوث أیذو توافریة عالیة یؤمن تشغیل كافة االنظمة المعلوماتیة التردیف وموقعقام المصرف بإنشاء موقع
حدث التجھیزات والمعدات.أالوصول إلى البیانات من أي موقع من مواقع المصرف وبدون انقطاع جوھري، ویعمل المصرف على تجھیز تلك المواقع ب

زمة جراءات التشغیلیة واإلداریة الالوتركز الخطة على ضرورة تحدید اإلتغطي سیاسة استمراریة األعمال كافة خدمات المصرف وممتلكاتھ ومبانیھ وموظفیھ، 
ك خاصة بذلللتعامل مع كافة حاالت الكوارث واالنقطاع إضافة إلى أعمال فحص وتحدیث واعتماد خطط استمراریة األعمال وسیاسات التأمین والقرارات ال

.إضافة إلى التوعیة والتدریب المتعلقین باستمراریة األعمال

مخاطر السیولة38.8
على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا وتمویل زیادة الموجودات. للوقایة من ھذه المصرفتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة 

. باإلضافة لى أساس یوميالمخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة ع
بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفر الضمانات الممكن استعمالھا لتوفیر السیولة عند الحاجة.المصرفقوم یلك، إلى ذ

قوم یبموجودات ذات قابلیة عالیة للتسویق یمكن تسییلھا بسھولة كحمایة ضد أي حالة نقص غیر منظورة في السیولة.باإلضافة إلى ذلك، المصرفحتفظ ی
. یتم قیاس المصرفمن رأسمال %10والعمالءمن متوسط ودائع %5بالمحافظة على ودیعة إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي المصرف

على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتزامات المصرفحافظ یورقابة السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة. 
ئع ابیان المركز المالي المثقلة. تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة قصیرة األجل بعد تنزیل ودخارج 

المصارف والمؤسسات المصرفیة.

.2009تشرین الثاني 22تاریخ4ب/من/588على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم بناءً بكافة العمالتتم احتساب نسب السیولة

20192018

%89.61%87.54خر العامآنسبة 
%90.41%88.40المتوسط خالل السنة

%97.07%89.83أعلى نسبة
%88.77%86.76أقل نسبة
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مخاطر السیولة (تتمة)38.8

:2019كانون األول 31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

2019
عند الطلب إلى أقل 

من
ثمانیة أیام

بین ثمانیة أیام 
وشھر

3بین شھر و
أشھر

6أشھر و 3بین 
أشھر

شھور و6بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین شھر9

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,330,813,0659,758,842,363- - - - - - 7,428,029,298نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
78,175,6045,949,377,936- - - - 4,519,201,5041,185,472,515166,528,313لدى المصارف أرصدة

27,703,566,620---217,507,6621,729,582,39215,634,275,5631,071,010,8529,051,190,151ایداعات لدى المصارف  
6,129,879,327- 604,124,122238,443,236733,653,1021,133,026,988237,732,617236,878,2722,946,020,990مباشرة (بالصافي)الئتمانیة االتسھیالت ال

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
144,371,826144,371,826-- - - - - - الشامل اآلخر

2,412,092,298-2,412,092,298------المطفأةتكلفةموجودات مالیة بال
1,882,284,8471,882,284,847-- - - - - - موجودات ثابتة 

82,123,39682,123,396- - - - - - - موجودات غیر ملموسة 
218,976,677- 6,557,05723,739,11518,733,67118,733,67118,733,671132,479,492- حق استخدام األصول

18,977,135180,928,6691,230,728,31921,835,15897,947,055210,800,14114,708,670138,439,9881,914,365,135موجودات أخرى 
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة

3,089,880,8943,089,880,894-------المركزي

12,787,839,7213,340,983,86917,788,924,4122,244,606,6699,405,603,494466,412,0845,505,301,4507,746,089,62059,285,761,319مجموع الموجودات 

82,037,670-------82,037,670ودائع بنوك 
45,475,584,698- 8,412,601,43912,980,472,9736,182,609,3805,602,845,6115,276,512,4543,529,925,5023,490,617,339ودائع العمالء 
746,307,342- 15,333,00661,499,76079,946,85787,394,544230,092,280118,341,721153,699,174تأمینات نقدیة 

336,873,917336,873,917- - - - - - - مخصصات متنوعة 
124,713,232-18,424,9516,375,7645,927,05410,517,01283,468,451--التزامات التأجیر
528,119,23972,401,175254,290,5999,096,5695,044,027218,765,80625,273319,052,8451,406,795,533مطلوبات أخرى 

9,038,091,35413,114,373,9086,535,271,7875,705,712,4885,517,575,8153,877,550,0413,727,810,237655,926,76248,172,312,392مجموع المطلوبات 

1,777,491,2137,090,162,85811,113,448,927(3,411,137,957)3,888,027,679(3,461,105,819)11,253,652,625(9,773,390,039)3,749,748,367الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مخاطر السیولة (تتمة)38.8

:2018كانون األول 31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

عند الطلب إلى أقل (معاد عرضھا)2018
أشھر3بین شھر وبین ثمانیة أیام وشھرثمانیة أیاممن

6أشھر و 3بین 
أشھر

شھور و6بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین شھرأ9

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,809,697,34616,381,104,739------13,571,407,393نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
78,173,8339,178,630,456----2,512,765,7015,029,549,5121,558,141,410لدى المصارف أرصدة

22,601,260,615-1,490,919,6464,510,778,6812,637,037,2615,223,859,225478,157,2518,260,508,551-ایداعات لدى المصارف  
6,149,451,450-1,805,615,77181,185,115561,852,056906,976,943356,140,176368,678,0562,069,003,333مباشرة (بالصافي)الئتمانیة االتسھیالت ال

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
191,555,475191,555,475-------الشامل اآلخرالدخل 

3,025,904,220-3,025,904,220------ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
1,729,181,5421,729,181,542-------موجودات ثابتة

75,283,47275,283,472-------موجودات غیر ملموسة 
134,163,56787,086,42451,806,36067,371,90977,522,28258,743,2011,295,945,960138,365,4881,911,005,191موجودات أخرى 

لدى مصرف سوریة المجمدةالودیعة 
3,089,880,8943,089,880,894-------المركزي 

18,023,952,4326,688,740,6976,682,578,5073,611,386,1135,657,521,683905,578,50814,651,362,0648,112,138,05064,333,258,054مجموع الموجودات 

107,254,235-------107,254,235ودائع بنوك 
50,930,233,894-9,608,404,75914,839,991,0996,862,009,0066,177,232,2155,636,711,8483,752,360,4474,053,524,520ودائع العمالء 
748,862,993-5,492,06396,642,45958,240,81541,966,712379,100,59268,237,79099,182,562تأمینات نقدیة 

570,650,530570,650,530-------مخصصات متنوعة 
318,638,60023,371,329143,585,129214,481,5582,797,8589,375,1081,343,124296,852,6441,010,445,350مطلوبات أخرى 

10,039,789,65714,960,004,8877,063,834,9506,433,680,4856,018,610,2983,829,973,3454,154,050,206867,503,17453,367,447,002مجموع المطلوبات 

10,497,311,8587,244,634,87610,965,811,052)2,924,394,837()361,088,615()2,822,294,372()381,256,443()8,271,264,190(7,984,162,775الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطر.38

مخاطر السیولة (تتمة)38.8

خارج بیان المركز الماليبنود 

لغایة سنة2019
من سنة لغایة خمس 

المجموعأكثر من خمس سنواتسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

553,678,441--553,678,441سقوف تسھیالت إئتمانیة غیر مستغلة
19,617,881,728-13,049,899,2626,567,982,466كفاالت

20,171,560,169-13,603,577,7036,567,982,466المجموع

لغایة سنة(معاد عرضھا)2018
من سنة لغایة خمس 

المجموعأكثر من خمس سنواتسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

64,777,565--64,777,565سقوف تسھیالت إئتمانیة غیر مستغلة
20,324,220,413-18,794,167,9131,530,052,500كفاالت

20,388,997,978-18,858,945,4781,530,052,500المجموع

التحلیل القطاعي.39

یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.
قطاع أعمال البنك:-

خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من
یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة: 

المؤسسات: یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
التداول والخزینة وإدارة أموال البنك. الخزینة: یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات

ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.

قطاع التوزیع الجغرافي:-
مثل األعمال ریة التي تیمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السو

.المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في مختلف أنحاء العالم
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(تتمة)التحلیل القطاعي.39

قطاع األعمالمعلومات -أ

فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

20192018
(معاد عرضھا)المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

977,134,4641,116,403,15485,312,7691,565,751,4121,026,873,541)613,098,975(التشغیليالدخلإجمالي
الخسائر استرداد مخصص

655,627,205532,250,541-10,749,504322,828,140322,049,561االئتمانیة المتوقعة
1,299,962,6041,438,452,71585,312,7692,221,378,6171,559,124,082)602,349,471(القطاعأعمالنتائج

)2,253,220,466()2,026,557,093()1,280,412,356()88,712,987()104,511,079()552,920,671(للقطاعتشغیلیةمصاریف

)694,096,384(194,821,524)1,195,099,587(1,195,451,5251,349,739,728)1,155,270,142(الضریبةقبل(الخسارة) الربح

)787,658,936(-----الدخلضریبةمصروف

)1,481,755,320(194,821,524)1,195,099,587(1,195,451,5251,349,739,728)1,155,270,142(السنةربحصافي (خسارة)

20192018
(معاد عرضھا)المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

55,188,011,26460,617,787,849-101,356,1066,028,523,22149,058,131,937القطاعموجودات
موزعة علىغیرموجودات

4,097,750,0554,097,750,0553,715,470,205---القطاعات

101,356,1066,028,523,22149,058,131,9374,097,750,05559,285,761,31964,333,258,054الموجوداتمجموع

46,374,054,78752,011,263,757-36,754,602,2559,470,719,354148,733,178القطاعمطلوبات
موزعة علىغیرمطلوبات

1,798,257,6051,798,257,6051,356,183,245---القطاعات

36,754,602,2559,470,719,354148,733,1781,798,257,60548,172,312,39253,367,447,002المطلوباتمجموع

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

عرضھا)(معاد 

263,119,264168,157,120الرأسمالیةالمصاریف
103,074,41077,462,820واالطفاءاتاالستھالكات

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

فیما یلي توزیع إیرادات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
201920182019201820192018

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
)معاد عرضھا()معاد عرضھا()معاد عرضھا(

620,260,519144,942,374945,490,893881,931,1671,565,751,4121,026,873,541إجمالي الدخل التشغیلي

24,686,373,65130,624,828,21634,599,387,66833,708,429,83859,285,761,31964,333,258,054مجموع الموجودات
263,119,264168,157,120--263,119,264168,157,120المصاریف الرأسمالیة
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المالرأسكفایة.40

ةیحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب الصادر
بموجب مقررات بازل الدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركزي. 

/م 253حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (%8ت كفایة رأس المال والبالغة یلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبا
حسب لجنة بازل الدولیة)، كما یراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانیة والتي %8(2007كانون الثاني 24) الصادر بتاریخ 4ن/ب

تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.
كلیة رأس مالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في أنشطتھ.یدیر البنك ھی

یلي:كماالمالراسكفایةنسبةاحتسابیتم

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

10,889,113,10010,653,805,153بنود راس المال االساسي:

11,052,377,10110,857,555,577األموال الخاصة األساسیة:
5,050,000,0005,050,000,000رأس المال المكتتب بھ

161,180,520141,698,368احتیاطي قانوني
161,180,520141,698,368احتیاطي خاص

)15,544,594,080()15,388,736,860(الخسائر المتراكمة المحققة
21,068,752,92121,068,752,921األرباح المدورة غیر المحققة

ینزل:
)75,283,472()71,208,033(صافي الموجودات غیر الملموسة

)99,810,765()63,399,781(نالعقارات التي آلت ملكیتھا إلى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامی
تعملة من قبلھم المبالغ الممنوحة الى كبار  اء مجلس اإلدارة أو المس اھمین وأعض المس

)28,656,187()28,656,187((أیھما أكبر)

644,188,572693,799,753بنود رأس المال المساعد:
لدخل  لة من خالل ا عاد مة ال بالقی یة  مال قة عن موجودات  افي األرباح غیر المحق ص

30,535,91354,127,738منھا%50بعد خصم الشامل اآلخر

من  نفة ض ات المص ائر االئتمانیة المتوقعة للتعرض المؤونات المكونة لقاء الخس
613,652,659639,672,015(*)المرحلتین األولى والثانیة

11,533,301,67211,347,604,906مجموع رأس المال التنظیمي (االموال الخاصة)
43,995,697,40041,754,121,762الموجودات المثقلة بالمخاطر

9,208,577,2939,419,639,398حسابات خارج المیزانیة المثقلة بالمخاطر
5,237,160,5467,524,432,263مخاطر السوق

1,149,298,0011,159,552,667المخاطر التشغیلیة
59,590,733,24059,857,746,090

%18.96%19.35نسبة كفایة راس المال
%17.80%18.27نسبة كفایة راس المال االساسي

%97.15%97.98نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین (%)

یتم االعتراف بالمؤونات المكونة لقاء الخسائر 2019آذار 6/ص) تاریخ 183/2المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًء على(*)
االئتمانیة المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتین األولى والثانیة ضمن األموال الخاصة المساندة على أال تتجاوز قیمة المؤونات 

من الموجودات %1.25من ھذه األموال مضافاً إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر التمویل (حال وجوده)، ما نسبتھ المعترف بھا ض
المرجحة بمخاطر االئتمان. 

لیف رقم ( در قرار مجلس النقد والتس باط 26) تاریخ 4/م ن/ب1088ص من تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد 2014ش والذي تض
لیف رقم (وال باط 4) تاریخ 1/م ن/ب362تس ة 2008ش من األموال الخاص بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة ض

.2007) الصادر عام 4/م ن/ب253األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
كل دوري، وكجزء من تلك المراجعة، یأخذ مجلس اإلدارة بعین اإلعتبار كلفة راس المال یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة  ھیكلیة رأس المال بش

والمخاطر كأحد العوامل األساسیة في إدارة رأس مال البنك وذلك من خالل وضع سیاسة للتوزیعات النقدیة ورسملة االحتیاطیات.
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الموجودات والمطلوباتاستحقاقاتتحلیل .41

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة2019
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
7,428,029,2982,330,813,0659,758,842,363نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,871,202,33278,175,6045,949,377,936أرصدة لدى المصارف
27,703,566,620-27,703,566,620ایداعات لدى المصارف

3,183,858,3372,946,020,9906,129,879,327تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
144,371,826144,371,826-الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

2,412,092,2982,412,092,298-ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
1,882,284,8471,882,284,847-موجودات ثابتة

82,123,39682,123,396-موجودات غیر ملموسة
86,497,185132,479,492218,976,677حق استخدام األصول

1,761,216,477153,148,6581,914,365,135موجودات أخرى
3,089,880,8943,089,880,894-المركزيالودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

46,034,370,24913,251,391,07059,285,761,319جمالي الموجوداتإ

المطلوبات
82,037,670-82,037,670ودائع بنوك

41,984,967,3593,490,617,33945,475,584,698ودائع العمالء
592,608,168153,699,174746,307,342تأمینات نقدیة

336,873,917336,873,917-مخصصات متنوعة
41,244,78183,468,451124,713,232التزامات التأجیر
1,087,717,415319,078,1181,406,795,533مطلوبات أخرى

43,788,575,3934,383,736,99948,172,312,392جمالي المطلوباتإ
2,245,794,8568,867,654,07111,113,448,927الصافي

المجموعسنةأكثرمنسنةلغایة(معاد عرضھا)2018
سوریةلیرةسوریةلیرةسوریةلیرة

الموجودات
13,571,407,3932,809,697,34616,381,104,739نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

9,100,456,62378,173,8339,178,630,456أرصدة لدى المصارف
14,340,752,0648,260,508,55122,601,260,615ایداعات لدى المصارف

4,080,448,1172,069,003,3336,149,451,450تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
191,555,475191,555,475-الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

3,025,904,2203,025,904,220-ة المطفأةتكلفموجودات مالیة بال
1,729,181,5421,729,181,542-موجودات ثابتة

75,283,47275,283,472-موجودات غیر ملموسة
476,693,7431,434,311,4481,911,005,191موجودات أخرى
3,089,880,8943,089,880,894-لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة المجمدة 

41,569,757,94022,763,500,11464,333,258,054جمالي الموجوداتإ

المطلوبات
107,254,235-107,254,235ودائع بنوك

46,876,709,3744,053,524,52050,930,233,894ودائع العمالء
649,680,43199,182,562748,862,993نقدیةتأمینات 

570,650,530570,650,530-مخصصات متنوعة
712,249,582298,195,7681,010,445,350مطلوبات أخرى

48,345,893,6225,021,553,38053,367,447,002جمالي المطلوباتإ
17,741,946,73410,965,811,052(6,776,135,682)الصافي
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(خارج بیان المركز المالي)محتملةارتباطات والتزامات .42

ارتباطات والتزامات ائتمانیة42.1

الدعاوى القضائیة42.2

حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال البنك یعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبیعة عملھ، 
بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك قد 

رة. من جھة أخرى ھناك بعض الدعاوى المرفوعة على البنك أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعث
ألسباب مختلفة، برأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك ال یوجد ضرورة لتشكیل أي مخصصات إضافیة.

المقارنةأرقام.43

عملیة إعادة التبویب لم تؤثر.الحالیةلتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة 2018كانون األول 31المنتھیة فيللسنةرصدةاألتم إعادة تبویب بعض 
.ھذه على حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة

:الدخل الشاملویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان 

كانون األول 31التبویب كما في
2019

كانون األول 31التبویب كما في
الشرح2018

المبلغ
لیرة سوریة

69,366إعادة تبویب مصروف مخصصات متنوعةمصاریف تشغیلیة أخرىمخصصات متنوعةمصروف 
(2,242,775)إعادة تبویب لإلیرادات التشغیلیة األخرىإیرادات تشغیلیة أخرىالعموالت والرسوم الدائنة

أحداث الحقة.44

یر اضطراب كبحدوث االقتصاد العالمي وتسبب في ىكان لھ أثرًا علتاریخ البیانات المالیة، ، الحقًا ل)COVID-19تفشي فیروس كورونا (إن 
المستقبلیة عتمد على التطوراتتوةغیر مؤكدالتأثیرات ومداھاھذه إن مدة . للبنكفي األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغیلیة 

موثوق في كلھذا األثر بشقیمة تقدیر قن االقتصادي المستمرة، ال یمكنتی. بالنظر إلى حالة عدم الالوقت الراھنالتي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في 
. للبنكالماليالمركزوھذه البیانات المالیة. یمكن أن تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة الموافقة على إصدار تاریخ 

من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحیح.البنكعلى عملیات COVID-19إن اإلدارة بصدد استكمال تقییمھا لتأثیر 

20192018
لیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد عرضھا)

19,617,881,72820,324,220,413كفاالت:
20,876,000103,246,366دفع-
14,443,15018,490,200تأمینات أولیة-
19,582,562,57820,202,483,847حسن تنفیذ -

553,678,44164,777,565مباشرة غیر مستغلةائتمانیةسقوف تسھیالت 
20,171,560,16920,388,997,978


