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ــهد  ــى املش ــة ع ــات مختلف ــلبية وتداعي ــار س ــن آث ــا م ــب عليه ــا ترت ــا مب ــة الكورون ــيطرت جائح س
ــار  ــدء إنتش ــى ب ــن ع ــرور عام ــن م ــم م ــى الرغ ــك ع ــام 2021 وذل ــال الع ــي خ ــادي العامل اإلقتص
فــروس الكورونــا وعــى الرغــم أيضــا مــن بــدء ظهــور مــؤرشات أوليــة عــى تعــايف إقتصــادي قــوي 
كان متوقعــا أن يشــهده اإلقتصــاد العاملــي خــال العــام 2021 مــع بــدء إنحســار الجائحــة.  فقــد إســتمر 
ــى كل  ــاره ع ــف آث ــروس وتخفي ــذا الف ــات ه ــة تبع ــة ملواجه ــه الرامي ــي يف إجراءات ــاد العامل اإلقتص
مــن األفــراد واملؤسســات ودعــم مســتويات التعــايف اإلقتصــادي الــذي بــدأت بــوادره تلــوح يف األفــق 
وذلــك يف ضــوء ظهــور وإنتشــار ســاالت متحــورة مــن هــذا الفــروس.  ورغــم تبايــن مســارات التعــايف 
ــاد  ــو اإلقتص ــر إىل من ــرات تش ــة، إال أن التقدي ــدول النامي ــة وال ــدول املتقدم ــن ال ــا ب ــادي م اإلقتص
ــة  ــود، مدفوع ــذ عق ــى من ــو األع ــن 5% و6%، وه ــا ب ــراوح م ــب ت ــام 2021 بنس ــال الع ــي خ العامل

بتحســن آفــاق النمــو اإلقتصــادي يف كل مــن الصــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة وحــزم التحفيــز املــايل الســخية وكميــات الســيولة الهائلــة التــي 
تــم ضخهــا ضمــن معظــم إقتصاديــات الــدول املتقدمــة، األمــر الــذي أدى مــن جانــب آخــر إىل ضغــوط تضخميــة نتجــت عــن تســارع معــدالت 
الطلــب الفعــال وعجــز ساســل اإلمــداد عــن تلبيــة هــذا الطلــب بالشــكل املطلــوب.  كــا كان إلرتفــاع أســعار النفــط، الناجــم عــن إعــادة فتــح 
اإلقتصــادات والتوجــه لزيــادة اإلنتــاج مــن الســلع والخدمــات ملواكبــة الزيــادة يف معــدالت الطلــب، األثــر األهــم يف إســتمرار التصاعــد يف مســتويات 

األســعار العامليــة.

لقــد تســبب توســع إنتشــار فــروس الكورونــا وظهــور ساســل متحــورة أرسع إنتشــارا وإســتمرار القيــود واإلجــراءات اإلحرازيــة املفروضــة مــن 
قبــل معظــم دول العــامل نتيجــة لذلــك إىل التأثــر ســلبا عــى مســتويات الثقــة لــدى كل مــن املســتهلكن واملســتثمرين ومعــدالت اإلنتــاج وتدفقــات 
رؤوس األمــوال واإلســتثار املبــارش وحجــم التجــارة الدوليــة نتيجــة إلرتفــاع كلفــة الشــحن بشــكل غــر مســبوق، عــاوة عــى إضطرابــات ملموســة 
يف ساســل اإلمــداد الدوليــة وإرتفــاع معــدالت الفقــر والبطالــة وتراجــع فــرص العمــل وزيــادة التضخــم باإلضافــة إىل تزايــد املخاطــر السياســية 
وحالــة عــدم التأكــد يف العديــد مــن الــدول واملناطــق.  مــن جانــب آخــر، تفاقمــت مخاطــر الديــون بشــكل كبــر ضمــن األســواق واإلقتصاديــات 
الناميــة بســبب زيــادة أعبــاء الديــون وتراكــم الفوائــد وضعــف قــدرة املقرضــن عــى خدمــة ديونهــم والوفــاء بإلتزاماتهــم تجــاه الجهــات املقرضــة.  

ــك  ــا ملموســا فيــا يتعلــق مبســتوى التعــايف اإلقتصــادي املتحقــق خــال العــام 2021 وذل ــة تباين مــن جانــب آخــر، شــهدت دول املنطقــة العربي
إســتنادا إىل معــدالت اإلصابــة بفــروس الكورونــا واإلجــراءات اإلحرازيــة وحمــات التلقيــح املنفــذة للحــد مــن ذلــك ودرجــة التخفيــف مــن القيــود 
املفروضــة عــى األنشــطة اإلقتصاديــة نتيجــة لذلــك، وإعتــادا أيضــا عــى قدراتهــا الذاتيــة عــى توفــر حــزم مناســبة للدعــم املــايل وضــخ كميــات 
إضافيــة مــن الســيولة يف األســواق لتحفيــز النمــو اإلقتصــادي.  كــا إســتفادات العديــد مــن الــدول العربيــة املنتجــة للنفــط مــن اإلرتفــاع الكبــر يف 
أســعار النفــط وزيــادة الطلــب عليــه وإنفتــاح معظــم األســواق الدوليــة وعــودة النشــاط فيهــا ملعــدالت قويــة.  هــذا، وتشــر التقديــرات األوليــة إىل 
توقــع تســجيل اإلقتصاديــات العربيــة لنمــو مبعــدل 2.7% خــال العــام 2021 مقابــل تســجيلها ملعــدالت تضخــم تزيــد عــن 13% خــال نفــس العــام 
وذلــك بســبب إرتفاعــات األســعار املرتبطــة بتعــر ساســل اإلمــداد وتعــايف معــدالت الطلــب والتوجهــات التــي أظهرتهــا بعــض الــدول العربيــة 

لرفــع الدعــم عــن مختلــف الســلع والخدمــات وزيــادة الرضائــب وتوســيع قاعــدة الجبايــة لتمويــل عجوزاتهــا املاليــة املتصاعــدة.  

أمــا عــى الصعيــد املحــي، فقــد أســهمت التداعيــات الناجمــة عــن فــروس الكورونــا يف إشــتداد األزمــة اإلقتصاديــة التــي تعــاين منهــا ســورية خــال 
العامــن الســابقن.  وعــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة مــن قبــل الحكومــة لتحســن األوضــاع املعيشــية بشــكل عــام مــن خــال الزيــادات التــي تــم 
إقرارهــا عــى رواتــب العاملــن يف الدولــة ورفــع الحــد األدىن لألجــور ورصف منــح ماليــة مقطوعــة لهــم، إال أن جســامة الخســائر التــي تراكمــت 
خــال فــرة األزمــة التــي مــرت بهــا ســورية خــال العقــد الســابق ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع ملمــوس يف الناتــج اإلجــايل وإرتفــاع العجــز املــايل 
والتجــاري وتوســع العجــز يف ميــزان املدفوعــات وتراجــع اإليــرادات الحكوميــة وزيــادة املديونيــة العامــة باإلضافــة إىل األزمــة املاليــة التــي عصفــت 
وال تــزال تعصــف بلبنــان وتداعياتهــا الحــادة عــى اإلقتصــاد الســوري قــد جــاءت جميعهــا لتزيــد مــن مجمــل الصعوبــات والتحديــات التــي متــر 
بهــا ســورية.  كــا كان لتلــك الصعوبــات والتطــورات األثــر األكــر يف إرتفــاع معــدالت التضخــم وزيــادة نســب الفقــر والبطالــة وتراجــع األوضــاع 
املعيشــية والحياتيــة للمواطنــن.  وعــى الرغــم أيضــا مــن ظهــور بــوادر إنفتــاح إقتصــادي عــى عــدد مــن الــدول العربيــة مــن خــال إبــرام مذكــرات 
ــات إعــادة اإلعــار بســبب إســتمرار الحصــار  ــدء يف عملي ــة بعــد للب تعــاون إقتصــادي وتجــاري مشــركة، إال أن الظــروف العامــة مل تكــن مواتي
اإلقتصــادي والعقوبــات املفروضــة عــى البــاد واملســتجدات السياســية واإلقتصاديــة واملاليــة املتســارعة عــى كل مــن الســاحة اإلقليميــة واملحليــة 

وســيادة جــو مــن ضبابيــة الرؤيــة يف املنطقــة بشــكل عــام باإلضافــة إىل عــدم وضــوح مصــادر التمويــل املطلوبــة للبــدء يف تلــك العمليــة.  

إال أنــه، وعــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، تبقــى إحتــاالت التعــايف واإلميــان والثقــة مبســتقبل اإلقتصــاد الســوري مبختلــف قطاعاتــه واإلمكانيــات القامئــة 
ــك يف ضــوء املقومــات واملصــادر واملــوارد  ــة قامئــة وذل ــة الراهن ــة الخــروج مــن الحال ــه وإرتفــاع منســوب التفــاؤل واألمــل بإمكاني ــة في والكامن

الطبيعيــة التــي ميتلكهــا اإلقتصــاد الســوري والثقــل واملركــز الســيايس والجغــرايف املتميــز الــذي تتمتــع بهــا ســورية.

حضرات السيدات والسادة مساهمي
البنك العربي – سورية المحترمين
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هــذا، وقــد كانــت لألزمــة القامئــة يف ســورية منــذ ســنوات عديــدة، ومــا صاحبهــا مــن صعوبــات إقتصاديــة ومعيشــية أثــرت عــى كل القطاعــات 
العاملــة يف الدولــة، تداعيــات وإنعكاســات مختلفــة عــى القطــاع املــريف الســوري، متثلــت يف إرتفــاع مخاطــر التشــغيل وتراجــع فــرص العمــل 
والتوظيــف املتاحــة وصعوبــات اإلنفتــاح عــى القطاعــات املاليــة يف الخــارج وذلــك بســبب الحصــار والعقوبــات االقتصاديــة املفروضــة.  كــا كان 
لتغــر أســعار رصف اللــرة الســورية مقابــل العمــات األجنبيــة األخــرى باإلضافــة إىل إٍســتمرار األزمــة املاليــة يف لبنــان أثــر كبــر ومبــارش عــى األداء 
اإلقتصــادي واملــريف يف ســورية.  ومــع ذلــك، متكــن القطــاع املــريف الخــاص يف ســورية مــن تجــاوز تلــك األزمــات والتعامــل مــع كافــة التداعيــات 
الناتجــة عنهــا بشــكل مــدروس، األمــر الــذي يعكــس مرونــة الجهــاز املــريف الخــاص وقدرتــه عــى العمــل ضمــن ظــروف صعبــة والتعامــل مــع 
كافــة املســتجدات واملتغــرات باإلضافــة إىل الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه مــرف ســورية املركــزي فيــا يتعلــق بــاإلرشاف عــى أعــال املصــارف 

وتوجيههــا وتعزيــز الحفــاظ عــى حقــوق مودعيهــا ومســاهميها وســامة أوضاعهــا املاليــة. 

ضمــن هــذا اإلطــار، إســتمر البنــك العــريب – ســورية خــال الفــرة الســابقة بإســراتيجيته الراميــة إىل تعزيــز قدراتــه فيــا يتعلــق بالتعامــل مــع 
الظــروف التشــغيلية الصعبــة وتواصــل حالــة ضبابيــة الرؤيــة وعــدم التأكــد والتغــرات املســتمرة يف بيئــة العمــل ومحدداتــه والراجــع امللمــوس يف 
بنــود اإليــرادات التشــغيلية يف مقابــل النمــو املتواصــل يف الكلــف التشــغيلية الناجمــة عــن تواصــل اإلرتفــاع يف معــدالت التضخــم.  وقــد إســتمرت 
إدارة البنــك يف الركيــز عــى التعامــل مــع محفظــة القــروض املتعــرة ومعالجتهــا مــن خــال التوصــل إىل معالجــات وتســويات مقبولــة لتلــك الديــون 
وذلــك رغــم الصعوبــات والتعقيــدات التــي يواجههــا البنــك يف هــذا املجــال.  كــا حرصــت إدارة البنــك عــى أن تكــون محفظــة القــروض املتعــرة 
ــات والسياســات  ــة التعلي ــدة وكاف ــة املعتم ــر الدولي ــا يتناســب واملعاي ــك مب ــة وذل ــة كافي ــات ومخصصــات إئتاني ــل مبؤون ــاة بشــكل كام مغط

الصــادرة عــن مــرف ســورية املركــزي.

هــذا، وقــد بلــغ صــايف الربــح املتحقــق للبنــك العــريب – ســورية بعــد الرضيبــة واملخصصــات للعــام 2021 مــا مجموعــه )62.01( مليــار لــرة ســورية 
مقارنــة بربــح صــايف قــدره )45.65( مليــار لــرة ســورية للعــام 2020، علــا بــأن األربــاح غــر املتحققــة والناجمــة عــن إعــادة تقييــم مركــز القطــع 
البنيــوي قــد بلغــت )68.3( مليــار لــرة ســورية خــال العــام 2021 يف مقابــل )44.59( مليــار لــرة ســورية تــم تســجيلها خــال العــام 2020.  هــذا، 
وقــد شــهد إجــايل الدخــل التشــغيي للبنــك منــوا مبــا نســبته 10% خــال العــام 2021 ليصــل إىل )5.14( مليــار لــرة ســورية مقابــل )4.71( مليــار 
لــرة ســورية تــم تحقيقهــا خــال العــام 2020.  باملقابــل، شــهدت إجــايل املصاريــف التشــغيلية للبنــك، بإســتثناء املخصصــات اإلئتانيــة، زيــادة 

ملموســة مبقــدار )3.67( مليــار لــرة ســورية وبنســبة 123% نتيجــة لظــروف التشــغيل الصعبــة.    

عــى صعيــد آخــر، منــت ودائــع العمــاء بنســبة 73% لتصــل إىل )162.04( مليــار لــرة ســورية بنهايــة العــام 2021، يف حــن إرتفــع صــايف محفظــة 
التســهيات االئتانيــة بنســبة 60% لتصــل إىل )16.51( مليــار لــرة ســورية بنهايــة العــام 2021.  هــذا، وقــد شــهدت نســبة كفايــة رأس املــال تحســنا 
ملحوظــا مــن 33.94% بنهايــة العــام 2020 لتصــل إىل 39.21% بنهايــة العــام 2021، يف حــن بلغــت نســبة الســيولة القانونيــة باللــرة الســورية مــا 
نســبته 39.21% لتبقــى ضمــن مســتويات مريحــة ومقبولــة، ومبــا يفــوق النســب املقــررة مــن قبــل مــرف ســورية املركــزي، األمــر الــذي يعكــس 
قــدرة البنــك عــى الوفــاء بإلتزاماتــه بســهولة ويــر ودون أي صعوبــات أو مشــاكل تذكــر.  كــا إســتمرت إدارة البنــك بالعمــل، وبالتنســيق مــع 
مجلــس اإلدارة، عــى إحــكام الســيطرة عــى كافــة املخاطــر التشــغيلية والتحــوط لهــا بالشــكل املناســب، باإلضافــة إىل تواصــل الجهــود لضبــط بيئــة 
الرقابــة الداخليــة وتعزيــز الســيولة والقــدرة عــى الوفــاء باإللتزامــات، إىل جانــب اإلســتمرار بالعمــل عــى تعميــق مســتوى الحاكميــة املؤسســية 
وتطبيقهــا مبــا يتناســب مــع توجيهــات مــرف ســورية املركــزي وتعلياتــه الراميــة إىل املحافظــة عــى متانــة وســامة األصــول املاليــة للمصــارف 

العاملــة وتعزيــز منعتهــا يف مواجهــة مختلــف الظــروف واملســتجدات وتجنــب املخاطــر.  

هــذا، وبرغــم صعوبــة الظــروف التــي ميــر بهــا البنــك واملخاطــر والتحديــات التــي تواجهــه نتيجــة لألزمــة وإســتمرار إنعكاســاتها الســلبية عــى 
االقتصــاد وظــروف الحصــار والعقوبــات املفروضــة عــى البــاد، إال أن البنــك العــريب – ســورية يؤمــن ويثــق بقــدرة االقتصــاد الوطنــي عــى التعــايف 
والتعاطــي مــع كافــة املســتجدات وتجــاوز الصعوبــات والتعامــل مــع كافــة التقلبــات السياســية واإلقتصاديــة والعــودة ملواصلــة مســرة اإلعــار 
والتنميــة وعــودة ظــروف التشــغيل إىل ســابق عهدهــا، مؤكــدا عــى حرصــه وإلتزامــه بالثوابــت التاريخيــة والقيــم واملارســات املرفيــة الحصيفــة 

التــي تشــكل أســاس نشــاطه واســتحقاقه لثقــة مســاهميه وعمائــه.  

ــه  ــن في ــع العامل ــزي وجمي ــر إىل مــرف ســورية املرك ــل الشــكر والتقدي ــس اإلدارة، أتوجــه بجزي ــا، بإســمي وبإســم إخــواين أعضــاء مجل ختام
والقامئــن عليــه عــى الــدور الفعــال واملحــوري الــذي يقــوم بــه لضــان ســامة وإســتقرار الجهــاز املــريف الســوري.  كــا أتقــدم بخالــص الشــكر 
ــة للمــرف،  ــة بالبنــك، وإىل اإلدارة التنفيذي ــا الكــرام عــى دعمهــم املســتمر وثقتهــم الغالي والعرفــان إىل جمهــور مســاهمينا األعــزاء ومتعاملين
ممثلــة باملديــر العــام وكافــة مســتوياتها األخــرى، وإىل موظفينــا األعــزاء ملــا بذلــوه مــن جهــد ووقــت وعمــل دؤوب للمحافظــة عــى إســم البنــك 
وســمعته كمؤسســة مرفيــة محافظــة ورصينــة وذات مصداقيــة عاليــة، مؤكديــن للجميــع التزامنــا وتطلعنــا إىل مواصلــة العمــل واألمــل بتحقيــق 

نتائــج ماليــة أفضــل. 
الدكتور / خالد واصف الوزين          

               رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات السيدات والسادة مساهمي البنك العربي - سورية

اســتطاع البنــك العــريب – ســورية خــال عــام  2021 تحقيــق أغلبيــة األهــداف املعتمــدة واملنبثقــة مــن االســراتيجية التــي اعتمدها 

مجلــس اإلدارة، حيــث تركــزت اســراتيجية البنــك عــى املحــاور التاليــة:

– استقطاب ودائع مع الركيز عى الودائع ذات الكلفة املنخفضة والحسابات الجارية

– معالجة محفظة الديون املتعرة 

– التوسع يف العمليات والنشاطات االستثارية واملرفية داخل سورية مبا يراعى الجوانب القانونية والرقابية

– املحافظة عى املوظفن و العمل عى تطويرهم وتحسن أدائهم بشكل مستمر .

تقرير مجلس اإلدارة السنوي
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وصف أعامل البنك ونشاطاته:

تابعــت إدارة البنــك العــريب – ســورية اتخاذهــا لكافــة اإلجــراءات الكفيلــة مبواجهــة الصعوبــات املختلفــة التــي تعرضــت لهــا بيئــة 

العمــل املــريف الســوري ســواًء مــن حيــث الظــروف الخاصــة بهــذه البيئــة أو تلــك التــي فرضتهــا أزمــة وبــاء فــروس كورونــا. 

ــة  ــل تعدتهــا إىل نواحــي التشــغيل املختلفــة لتكــون ترجمــة فعلي ــات، ب ــة إدارة الصعوب ومل تقتــر إجــراءات البنــك عــى ناحي

الســراتيجية البنــك املتمثلــة مبــا يــي:

المحور األول:

ــر عــى  ــة مــع الظــروف املختلفــة التــي تعــرض االقتصــاد الوطنــي وتؤث ــاع سياســة تتصــف بالتكيــف واملرون اهتــم البنــك باتب

اإلطــار التشــغيي الــذي يقــدم البنــك ضمنــه خدماتــه، بحيــث متكــن البنــك مــن تنفيــذ املهــام املطلوبــة وتحقيــق أهدافــه بأقــل 

مســتوى ممكــن مــن املخاطــر.

شبكة الفروع العاملة:

أثــرت األزمــة بشــكل كبــر عــى البنــك مــا أدى إىل إغاقــه للعديــد مــن الفــروع العاملــة قبل األزمــة وذلــك إلعتبــارات موضوعية 

تتعلــق بأمــن هــذه الفــروع وأمــن موظفيهــا، إضافــة إىل املخاطــر التشــغيلية العاليــة التــي ميكــن التعــرض لهــا وبخاصــة املســائل 

اللوجســتية املرتبطــة بأعالهــا واملناطــق املتواجــدة فيهــا، وهــذه الفــروع هــي )صحنايــا، حرســتا، عــدرا الصناعيــة،  حمــص(.

ولكــن وبالرغــم مــن هــذا اإلغــاق إىل أن البنــك ســعى لتعويــض خدمــات الفــروع املغلقــة مــن خــال الفــروع القريبــة األخــرى، 

هــذا فضــُا عــن الخدمــات االلكرونيــة املختلفــة التــي تلبــي مختلــف حاجــات العمــاء. كــا أن عمليــة تقييــم إعــادة افتتــاح بعض 

الفــروع التــي ســبق وأغلقــت يتــم تقييمهــا حاليــاً، ولكــن مــع مراعــاة التــأين املــدروس، لدراســة كافــة املخاطــر ذات العاقــة.

المحور الثاني:

ــة  ــة خــال العــام 2021 ســواء مــن حيــث اتباعهــا لكافــة اإلجــراءات الكفيل حققــت إدارة البنــك العــريب – ســورية قفــزة نوعي

بتحصيــل حقــوق البنــك ومــن خــال التوســع يف منــح التســهيات االئتانيــة عــى كافــة أصعــدة قطاعــات األعــال مــن رشكات 

ــزي يف  ــورية املرك ــرف س ــات م ــع تعلي ــق م ــر بالتواف ــة الصغ ــرة واملتناهي ــطة، الصغ ــاريع املتوس ــة للمش ــة، باإلضاف وتجزئ

منــح التســهيات. وعــى التــوازي اســتمرت إدارة املــرف يف اتبــاع سياســة التحفــظ يف املوازنــة بــن املخاطــرة والعائــد، حيــث 

اســتمرت إدارة املــرف يف إدارة مخاطــر االئتــان والســيولة مبــا يحفــظ مصالــح البنــك ويؤمــن اســتقراره عــى كافــة األصعــدة. 

ــم  ــة متعــددة مــن: تعلي ــك قطاعــات تنموي ــح التســهيات، حيــث اســتهدف البن ــة من ــدأه ســابقاً يف عملي ــك مــا كان ب ــع البن تاب

ــان. ــط االئت ــام بضواب ــد الت ــاة التقي ــة ومــع مراع ــة والزراعي ــا العقاري ــل حاجاته ــك لتموي -صناعــة –تجــارة وزراعــة وذل

ومــن جانــب آخــر اســتمر البنــك بتوجيــه جــزء هــام مــن مــوارده لتغطيــة املخاطــر االئتانيــة املحتملــة وتــم رصــد جــزء منهــا 

كمخصصــات مقابــل القــروض ومقابــل اســتثاراته يف املؤسســات املرفيــة األخــرى ومبــا يتــاىش مــع تعليــات املعايــر املحاســبية 

ذات الصلــة. 

ــكار  ــن، وســعت جاهــدة البت ــاء املتعري ــن العم ــر م ــع كث ــة م ــاد تســويات مالي ــود إليج ــة الجه ــك كاف ــزت إدارة البن ــا رك ك

الحلــول املناســبة إلنجــاز هــذه التســويات. ويف هــذا اإلطــار حقــق البنــك نتائــج هامــة متثلــت بتحصيلــه جــزء هــام مــن حقوقــه 

والتــي انعكســت بدورهــا عــى نتائــج أعــال العــام 2021.

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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المحور الثالث:

اهتمــت إدارة املــرف بالســعي لتحقيــق التــوازن املطلــوب بــن كلــف التمويــل وهوامــش اإلقــراض ونســب الســيولة مــع تجنــب 

ــت إدارة املــرف عــى  ــث عمل ــة حي ــرة يف ظــل الظــروف الحالي ــة كب ــدف أهمي ــة. ويكتســب هــذا اله ــر الرضوري ــف غ الكل

الحفــاظ عــى حقــوق املودعــن واملســاهمن مــن جهــة والتكيــف مــع األوضــاع الراهنــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــال 

املواءمــة بــن األهــداف املختلفــة املتمثلــة يف اإلســتمرارية، وخدمــة العمــاء، وحجــم التعــرض للمخاطــر، والتمســك بــأداء الــدور 

اإليجــايب واملشــاركة يف التعامــل مــع التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه اإلقتصــاد الوطنــي، حيــث ال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل 

النقــاط التاليــة:

● محفظة التسهيالت:
ــح التســهيات  ــوازي واصــل البنــك جهــوده يف مجــال من ــل، وعــى الت ــة يف مجــال التحصي واصلــت إدارة البنــك جهودهــا الحثيث

االئتانيــة مــا أدى اىل ارتفــاع محفظــة التســهيات بالعملــة املحليــة بنســبة 60.8% خــال العــام 2021. كــا متــت متابعــة عمليــات 

ــم العمــل بشــكل دؤوب ومســتمر عــى  ــذ املعالجــات املناســبة، كــا ت ــل واملتابعــة لتســديد األقســاط املســتحقة وتنفي التحصي

متابعــة الديــون املتعــرة إلبقــاء نســبتها ضمــن الحــدود الدنيــا مــن خــال املتابعــات الحثيثــة عــن طريــق تقســيم مراحــل املتابعــة 

بــن عــدة أقســام تبعــاً لعمــر مســتحقات الديــن وقبــل تصنيــف الديــن كديــن متعــر وصــوالً إىل إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة كحــل 

أخــر للعمــاء الذيــن مل تنجــح معهــم طــرق التســوية الوديــة.

● جودة محفظة التسهيالت:
اســتمر املــرف باتبــاع سياســته املتمثلــة يف العمــل عــى تخفيــض املخاطــر املرتبطــة مبحفظــة التســهيات االئتانيــة عــن طريــق 

اســتيفاء املخصصــات الازمــة، وإعــادة املخصصــات الفائضــة نتيجــة املعالجــات املختلفــة للديــون مــن تســديد كي أو جــزيئ أو 

جدولــة.

والجديــر بالذكــر أن إدارة البنــك بكافــة مســتوياتها قــد عقــدت عــدة اجتاعــات متتاليــة لبحــث االقراحــات واملبــادرات 

ــة  ــس اإلدارة واللجن ــد مجل ــة بتزوي ــت اإلدارة التنفيذي ــا انتظم ــة، ك ــة االئتاني ــر املحفظ ــع مخاط ــل م ــراتيجيات التعام واس

التنفيذيــة واللجــان األخــرى بالتقاريــر الدوريــة والطارئــة لكافــة تفاصيــل محفظــة التســهيات وإطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــراءات  ــوص أج ــورات بخص ــتجدات والتط ــر املس ــورة آخ ــاً يف ص ــم دوري ــة إىل وضعه ــاً، إضاف ــاء إفرادي ــم العم ــع أه ــى وض ع

ــون. ــك الدي ــل لتل ــة والتحصي املتابع

ــار األزمــة املتفاقمــة عــى  ــة مــع العمــاء تخفيفــاً مــن آث ــم االســتمرار يف نهــج التســويات الودي وعــى الجانــب اآلخــر، فقــد ت

القطــاع املــريف بشــكل خــاص وذلــك عــن طريــق إعــادة التفــاوض مــع العمــاء للوصــول إىل تســويات مرضيــة، وبالتــايل تنفيــذ 

العديــد مــن عمليــات املعالجــة املتضمنــة هيكلــة أو إعــادة جدولــة الديــون املســتحقة، حيــث نجــح البنــك باســرداد مخصصــات 

بقيمــة 650 مليــون لــرة ســورية عــن محفظــة التســهيات االئتانيــة وفوائــد معلقــة بقيمــة 208 مليــون لــرة ســورية.

ــاء  ــاه العم ــه تج ــظ حقوق ــة لحف ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــوء إلتخ ــاالت إىل اللج ــراً يف ح ــك مضط ــب البن ــار، ذه ويف ذات اإلط

والــركات التــي مل تبــد تعاونــاً كافيــاً لتســديد مــا عليهــا مــن إلتزامــات، مــع بقــاء املتابعــة للتحــول إىل الحلــول الوديــة والتفاهات 

ــة املخاطــر  ــة لتغطي ــوازي، فقــد عمــد البنــك إىل رصــد املخصصــات الخاصــة والعامــة الازمــة والكافي ــاً بالت ــا كان ذك ممكن كل

اإلئتانيــة ووفقــاً للمعايــر الرقابيــة املعتمــدة، حيــث اســتقرت نســبة تغطيــة املخصصــات مــع الضانــات املقبولــة لتشــكل %100 

مــن صــايف الديــون غــر العاملــة لــدى البنــك.

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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● الودائع:
اســتمر البنــك يف تطبيــق العديــد مــن اإلســراتيجيات الهادفــة إىل تحقيــق نســبة ســيولة مريحــة تتيــح للبنــك مواجهــة متطلبــات 

ــف  ــا كل ــا فيه ــل مب ــة مصــادر التموي ــط كلف ــض و ضب ــك لتخفي ــع ســعي البن ــف م ــات املختل ــل العملي ــات متوي العمــاء ومتطلب

ــع إىل الحــد األدىن املمكــن. الودائ

وقــد حافــظ البنــك عــى أســلوب هيكلــة الودائــع وتوجيههــا نحــو الرائــح ذات الكلــف األقــل، كــا اســتمر البنــك يف سياســته 

املرنــة تجــاه التحكــم بنســبة الودائــع ألجــل إلجــال الودائــع باللــرة الســورية صعــوداً ونــزوالً مبــا يتناســب مــع حاجــة املؤسســة 

ومتطلبــات الســوق.

كــا تــم العمــل عــى تخفيــض نســبة الودائــع ألجــل إلجــايل الودائــع بالعمــات األجنبيــة للعمــل عــى تخفيــض الكلــف لهــذه 

الودائــع نظــراً لعــدم توفــر فــرص إســتثارية مناســبة يف الوقــت الحــايل.

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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الدكتور خالد واصف الوزني
رئيس مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي
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غر مستقلالصفة

رئيس مجلس إدارة البنك العريب - سوريةالوظيفة الحالية

2005تاريخ العضوية

1963تاريخ الميالد

ــات املتحــدة المؤهالت العلمية ــوراه، جامعــة درو، ماديســون، نيوجــريس - الوالي ــا بعــد درجــة الدكت ــدرايس م - البحــث ال

ــة 1997 األمريكي

- دكتوراه يف االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 1994

- ماجستر يف االقتصاد، الجامعة األمريكية يف القاهرة 1990

- بكالوريوس يف املحاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة 1986

- رئيس هيئة االستثار - اململكة األردنية الهاشميةالخبرات العملية

- مستشار االسراتيجية واملعرفة - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

- رئيس هيئة املديرين / كبر االقتصادين / رشكة اسناد لاستشارات

- رئيس مجلس إدارة رشكة دارات األردنية القابضة )2011 ولغاية 2012(

- عضو ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة دارات األردنية القابضة )نيسان 2008 - 2010(

- عضو مجلس إدارة البنك العريب اإلسامي الدويل )2004 - 2009(

- مدير عام رشكة رسايا العقبة ورشكة تعمر األردنية )2006 - 2007(

- مدير عام مؤسسة الضان االجتاعي- األردن )2004 - 2006(

- مديــر إدارة االقتصــاد والتنميــة، مستشــار الديــوان امللــي الهاشــمي / األردن  رئيــس الفريــق االقتصــادي 

للملــك عبــد اللــه الثــاين )2001 - 2004(

- مدير عام دائرة الجارك، وزارة املالية - األردن )1999 - 2001(

ــل اإلقليمــي للــرق األوســط والــرق األقــى  ــة 2000 واملمث ــس منظمــة الجــارك الدولي ــب رئي - نائ

ــوز 2000 - 2001( ــذ مت ــا )من وشــال أفريقي

ــن  ــول 1999 - تري ــمية - األردن )أيل ــة الهاش ــة، الجامع ــوم اإلداري ــاد والعل ــة االقتص ــد كلي ــب عمي - نائ

ــاين 1999( الث

- أستاذ مساعد ومن ثم أستاذ مشارك يف قسم االقتصاد، الجامعة الهاشمية )1996 - 2000(

- مدير مركز الدراسات، الجامعة الهاشمية، الزرقاء - األردن )1997 - 1999(

- باحث وحدة االقتصاد، مركز الدراسات اإلسراتيجية، الجامعة األردنية )1995 - 1997(

- أستاذ مساعد قسم االقتصاد جامعة آل البيت، املفرق - األردن )1995 - 1996(

- أستاذ مساعد كلية العلوم اإلدارية، جامعة فيادلفيا، عان - األردن )1995 - 1996(

- باحث اقتصادي، قسم التخطيط والبحوث املايل، البنك العريب - املركز الرئييس، عان - األردن )1994 - 1995(

- زميل التدريس والبحث، قسم االقتصاد، الجامعة األمريكية، القاهرة - مر )1992 - 1994(

- مساعد تدريس قسم االقتصاد، الجامعة األمريكية، القاهرة - مر )1990 - 1992(
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حازم صالح دانيال
نائب رئيس  مجلس اإلدارة

غر مستقلالصفة

مالك ومدير رشكةالوظيفة الحالية

2017/12/18تاريخ العضوية

1966/1/7تاريخ الميالد

بكالوريوس يف الحقوق – جامعة دمشقالمؤهالت العلمية

- مستثمر يف املجال السياحي – مروع فندق شراتون طرطوس )قيد االنشاء(الخبرات العملية

- وكيل رشكة » كاملار كارغوتيك » فنلندا ، اليات تناول الحلويات

- وكيل رشكة » ويستفاليا » املانيا، لصناعة عر زيت الزيتون

- مؤسس رشكة » دانيال للتجارة » سجل تجاري منذ 1998

- عضو مجلس ادارة » الركة العربية للتأمن »

- مساهم يف البنك العريب – االردن

- مساهم يف البنك العريب – جنيف

- مساهم يف بنك بروت - لبنان
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محمد عبد الفتاح الغنمة
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي

غر مستقلالصفة

نائب رئيس تنفيذي - رئيس ادارة االئتان - البنك العريب ش م عالوظيفة الحالية

2014/1/26تاريخ العضوية

1953/1/6تاريخ الميالد

بكالوريوس علوم / تخصص رياضيات، جامعة الرياضالمؤهالت العلمية

)امللك سعود( – اململكة العربية السعودية، عام 1975

- دبلوم برمجة كمبيوتر، لندن / عام 1976

- نائــب رئيــس تنفيــذي / مديــر ادارة االئتــان / ادارة االئتــان، البنــك العــريب - االدارة العامــة / األردن الخبرات العملية

)منــذ 4/ 2010 (

- نائــب رئيــس تنفيــذي / ادارة األعــال املرفيــة واالســتثارية للــركات، البنــك العــريب - اإلدارة العامــة 

/ األردن )2010 – 2007(

- رئيس مجموعة متويل الركات، البنك السعودي الفرنيس

- الرياض / اململكة العربية السعودية )1999 - 2007(

ــة  ــة العربي ــاض / اململك ــد - الري ــاري املتح ــعودي التج ــك الس ــركات، البن ــل ال ــة متوي ــس مجموع - رئي

الســعودية ) 1995 - 1999 (

- مساعد مدير عام التسهيات، بنك القاهرة عان / األردن )1995 -1990(

- مدير تسهيات الركات، بنك الخليج الدويل - البحرين )1990 - 1989(

- مدير تسهيات الفروع األجنبية، البنك العريب – االدارة العامة / األردن ) 1987 - 1989(

ــي -  ــعودي األمري ــك الس ــاض / البن ــك الري ــيتي بن ــطى، س ــة الوس ــركات للمنطق ــهيات ال ــر تس - مدي

الريــاض / اململكــة العربيــة الســعودية ) 1976 - 1987 (

- رئيس هيئة املديرين / الركة العربية الوطنية للتأجر، عان – األردن

- نائب رئيس مجلس إدارة البنك العريب االسامي الدويل

- نائب رئيس هيئة املديرين / رشكة مجموعة العريب لاستثار، عان - األردن

- عضو مجلس إدارة البنك العريب الوطني – الرياض /اململكة العربية السعودية

- عضو مجلس إدارة البنك العريب - سوريا

- عضو مجلس إدارة بنك ُعان العريب

- نائب رئيس مجلس إدارة ( T-Bank )تركيا(
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طارق زياد الزعيم
عضو مجلس اإلدارة

مستقلالصفة

ــة الوظيفة الحالية ــة - الرك ــم القابض ــن – الزعي ــورية للتأم ــة الس ــة – الرك ــمنت البادي ــس ادارة ) اس ــو مجل  - عض

ــل(. ــة اصاي ــدة -  رشك ــة املتح ــوب - الرك ــدة للحب املتح

2018/5/20تاريخ العضوية

1976/1/1تاريخ الميالد

بكالوريوس ادارة اعال )جامعة امللك سعود(المؤهالت العلمية

- 1998-2002 : عضو مجلس ادارة الركة الحديثة لصناعة الكابات و الباستيك الخبرات العملية

- 2002-2004 :ادارة اعال وتخطيط و بناء مروع البحرة الزرقاء يف مدينة حلب

- 2004-2007: ادارة املحفظة العقارية لركتي غرناطة وامناء العقارية

- انشاء الركة السورية السعودية ملنتجات الزيتون يف ادلب و جنديرس / سوريا 

- 2006-2007 :االرشاف عى انشاء و تشغيل صوامع الركة املتحدة للحبوب يف مدينة طرطوس 

- 2007- 2008: االرشاف عى ملف انشاء وتجهيز و ادارة مروع اسمنت البادية يف دمشق / سورية
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غر مستقلالصفة

نائب رئيس أول مدير ائتان الركات – االردن – البنك العريبالوظيفة الحالية

2015/10/13تاريخ العضوية

1971/10/19تاريخ الميالد

- ماجستر يف العلوم املالية واملرفية تخصص االدارة املالية )2005( االردنالمؤهالت العلمية

- بكالوريوس يف املحاسبة – جامعة القاهرة )1993(

- 28 عاما من الخرة املرفية يف االئتان املريف لدى البنك العريب.الخبرات العملية

- مدير ائتان الركات / االردن.

- عضو لجنة العقارات للبنك العريب بكافة فروعه.

- عضو لجنة ادارة منطقة االردن.

- عضو لجنة ادارة املوجودات واملطلوبات / االردن.

- عضو لجنة متابعة الديون املتعرة.

- عضو لجنة شؤون الخزينة واالستثار واالئتان والدراسات.

- عضو اللجنة التوجيهية لتطوير وحدة الركات الصغرة واملتوسطة الحجم. 

- عضو اللجنة االستشارية ملراجعة وتطوير االنشطة التدريبية / معهد الدراسات املرفية.

- محارض ومدرب يف االئتان املريف لدى البنك العريب والعديد من دور الخرة. 

- نائب رئيس مجلس ادارة رشكة النر العريب للتأمن / االردن

عالء الدين محمد صالح الخطيب التميمي
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي
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نديم فؤاد غنطوس
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي

غر مستقلالصفة

ـ املدير العام ـ منطقة لبنان / البنك العريب ش.م.ع / بروت ـ لبنانالوظيفة الحالية

ـ املدير العام ـ رشكة العريب للتمويل )رشكة قابضة( ش.م.ل

2011/10/25تاريخ العضوية

1962/10/12تاريخ الميالد

- بكالوريوس يف إدارة األعال )علوم مالية وتسويق( من جامعة LAVAL يف كيبيك، كنداالمؤهالت العلمية

- املدير العام - البنك العريب ش.م.ع - بروت - لبنان، من أيلول 2009 وحتى تاريخهالخبرات العملية

- املدير العام - البنك العريب لألعال ش.م.ل - بروت - لبنان، من أيلول 2009 لغاية شباط 2015

- املدير العام - رشكة العريب للتمويل )رشكة قابضة( ش.م.ل - من أيلول 2009 لغاية تاريخه

- املدير التنفيذي واملدير العام - بنك بيبلوس سورية - دمشق - سورية، من آب 2008 لغاية آب 2009

- املدير العام - بنك بيبلوس أفريقيا - الخرطوم - السودان، من شباط 2004 لغاية متوز 2008

- رئيس دائرة قطاع متويل الركات التجارية - بنك الخليج - الكويت، من ترين ثاين 2001 لغاية كانون ثاين 2004

- رئيــس قســم متويــل الــركات - املنطقــة الوســطى - البنــك الســعودي األمريــي )ســيتي بنــك( - الريــاض، من متــوز 1999 

ــن أول 2001 لغاية تري

- مديــر حســابات قطــاع متويــل الــركات - البنــك الســعودي األمريــي )ســيتي بنــك( - الريــاض، مــن تريــن 

أول 1998 لغايــة متــوز 1999

- مدير التسويق الدويل - دلبتاكو - بروت - لبنان، من أيار 1996 لغاية أيلول 1998

- مديــر حســابات قطــاع متويــل الــركات - البنــك الســعودي التجــاري املتحــد - الرياض - اململكــة العربية الســعودية، من 

نيســان 1992 لغاية نيســان 1996

- مسؤول يف دائرة االئتان - بنك عودة - نيويورك - الواليات املتحدة األمريكية، من ترين أول 1985 لغاية شباط 1992

- عضو مجلس إدارة رشكة التأمن Prime Health Co يف السودان، من العام 2005 لغاية 2008

- عضــو مجلــس إدارة مؤســس ومديــر الخزينــة ملستشــفى الســام ألمــراض القلــب يف الخرطــوم - الســودان، 

مــن العــام 2007 لغايــة 2008

- عضو مجلس إدارة مؤسس ومدير الخزينة للمدرسة الفرنسية يف الخرطوم - السودان، من العام 2004 لغاية 2007

- عضــو مجلــس إدارة مؤســس ومديــر الخزينــة للمدرســة الفرنســية الدوليــة يف الرياض - اململكــة العربية الســعودية، من 

العــام 2000 لغايــة 2001

- عضو مجلس إدارة رشكة »أدير« للتأمن يف سورية، من العام 2008 لغاية 2009

- رئيس مجلس إدارة ومؤسس »مؤسسة نهاد غنطوس لرطان الثدي« يف لبنان، من العام 2010 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة لبنان املالية، من أيلول 2009 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة مرف اإلسكان، من أيلول 2009 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة األبنية التجارية ش.م.ل، من أيلول 2009 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة البنك العريب - سورية، من ترين األول 2011 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة التأمن العربية ش.م.ل، من حزيران 2012 لتاريخه

عضو مجلس إدارة رشكة التأمن العربية - سورية ش.م.م، من شباط 2014 لتاريخه
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محمد عبد السالم هيكل
عضو مجلس اإلدارة

غر مستقلالصفة

رئيس مجموعة هيكلالوظيفة الحالية

2014/8/20تاريخ العضوية

1954/2/18تاريخ الميالد

بكالوريوس هندسة مدنية  / جامعة دمشق 1978المؤهالت العلمية

 - رئيس مجموعة هيكل – دمشقالخبرات العملية

- مؤسس – رئيس مجلس ادارة رشكة الشام للنقل البحري دمشق من 2013-1994

- عضو مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة السورية 2005-2000

- عضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية االملانية 2010-2001
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مستقلالصفة

- نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة معتوق ويونيفارما للصناعة الدوائيةالوظيفة الحالية

- رئيس مجلس ادارة لركة باتينيوم القابضة

2018/5/20تاريخ العضوية

1965/6/4تاريخ الميالد

دبلوم صيدلة )جامعة كارول دافيا – رومانيا(المؤهالت العلمية

- مديــر معمــل يونيفارمــا ومعمــل معتــوق فارمــا واملســؤول عــن التصنيــع يف كافــة الفعاليــات منــذ عــام الخبرات العملية

1992 - لغايــة تاريخــه

- عضو مجلس ادارة رشكة األلوان املتحدة للطباعة

- رشيك مؤسس يف رشكة مستودعات الياسمن لألدوية

- عضو املجلس االستشاري لرئاسة مجلس الوزراء

- رئيس مجلس ادارة رجال االعال السوري البارويس

- نائب رئيس املجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية
- نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد املصدرين السورين سابقاً

- مؤسس وعضو مجلس ادارة رجال االعال السوري االملاين والكندي سابقاً

محمد عماد محمد عدنان معتوق
عضو مجلس االدارة
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محسن محمد مقصود
عضو مجلس اإلدارة

مستقلالصفة

- رئيس مجلس ادارة الجامعة العربية االوروبية الوظيفة الحالية

- رئيس مجلس ادارة مجموعة مقصود املعارية واملدير العام

2018/5/20تاريخ العضوية

1962/1/4تاريخ الميالد

- بكالوريوس هندسة معارية )جامعة دمشق(              المؤهالت العلمية

- مهندس استشاري يف الهندسة املعارية / مصنف من النقابةالخبرات العملية

- 1990 اىل اآلن: مؤسس ، مالك ومدير عام مجموعة مقصود املعارية

- 2007 اىل اآلن: مؤسس ، رئيس مجلس ادارة الجامعة العربية الدولية / دمشق

- 2003: مؤسس مجلة  » ابداعات هندسية » و التي تعتر أول مجلة سورية تهتم بالعارة
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ـ مدير دائرة االستثارات / إدارة أمانة الر، البنك العريب ش.م.ع

ـ رئيس وحدة متويل املشاريع لدى إدارة التسهيات االئتانية للركات / األردن وفلسطن، البنك العريب املحدود

ـ باحث اقتصادي، إدارة التسهيات االئتانية ـ األردن، البنك العريب املحدود اإلدارة العامة ـ األردن

ـ باحث اقتصادي رئييس يف مركز التجارة الكوري )املكتب التجاري يف السفارة الكورية الجنوبية( / كوترا، عان

أسماء ورتب اشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم

محمد صادق الحسن
المدير العام

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

ـ  االقتصــاد  يف  البكالوريــوس  شــهادة  ـ   1987/6

مــر ـ  القاهــرة  يف  األمريكيــة  الجامعــة 

ــة  1990/6 ـ شــهادة املاجســتر يف االقتصــاد ـ الجامع

ــة يف القاهــرة ـ مــر األمريكي

المهام األساسية للمدير العام:

·   تطوير التوجه االسرتاتيجي للبنك.

·   تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات البنك.

·    تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

·   توفري اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصرية وطويلة األجل.

·   توصيل رؤية ورسالة واسرتاتيجية البنك اىل املوظفني.

·   إعالم املجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

·   متثيل البنك يف مختلف النشاطات التي تعترب مالمئة لتعزيز صورة البنك.

·   إدارة العمليات اليومية للبنك.

● مالحظة: تم انتهاء عقد السيد محمد صادق الحسن بتاريخ 2022/3/31
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ــريب /  ــك الع ــيس ـ البن ــايل واملؤس ــط امل ــرة التخطي ــر دائ ـ مدي

اإلدارة العامــة

ــريب /  ــك الع ــايل ـ البن ــط امل ــاث والتخطي ــرة األبح ــر دائ ـ مدي

اإلدارة العامــة

ـ رئيــس قســم امليزانيــات  التقديريــة ـ البنــك العــريب / اإلدارة 

العامــة

ـ محــل مــايل ـ دائــرة األبحــاث والتخطيــط املــايل / اإلدارة 

ــة العام

ـ عضو مؤسس يف وحدة املخاطر ـ البنك العريب / جنيف

ـ محارض يف كلية األندلس

- محارض أكادميي -  األكادميية العربية للعلوم املرفية 

- مدير الدائرة التجارية  - كابيتال بنك / عان – األردن

- رئيــس قســم االعتــادات – بنــك اإلســكان للتجــارة و 

األردن  – عــان   / التمويــل 

- قسم االعتادات  - البنك التجاري الكويتي / الكويت

أسماء ورتب اشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم

غسان خميس أبو النيل
النائب األول للمدير العام

فتح الله شريف صدقة
النائب الثاني للمدير العام

المؤهالت العلمية

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الخبرات العملية

المهام األساسية :

ــة  ــداف التنظيمي ــر األه ــال يف تطوي ــكل فع ــاهمة بش ·        املس

االهــداف  تحقيــق  لضــامن  االســرتاتيجية  والخطــط 

التنظيميــة للبنــك

·        اعــداد ومتابعــة تنفيــذ الخطــة التشــغيلية للبنــك لضــامن 

توازنهــا مــع أهدافــه

·        املشــاركة يف تقييــم األداء العمــي واملــايل للمؤسســة 

لتحســينه الالزمــة  التوصيــات  وتقديــم 

ــاق  ــيع نط ــني لتوس ــز املوظف ــر وتحفي ــاركة يف تطوي ·        املش

ــة . ــاءة والفعالي الكف

المهام االساسية :

·       تحليل سياسات عمل البنك وعملياته

·       متابعة تنفيذ وتطبيق املشاريع الخاصة بأعامل البنك

·       متابعة تنفيذ وتطبيق الخطط قصرية وطويلة األجل

ماجستر إحصاء ـ جامعة الرموك

دبلــوم دراســات مرفيــة – معهد الدراســات 

املرفية – عــان األردن 

بكالوريــوس دراســات مرفيــة – جامعــة 

الســودان للعلــوم و التكنولوجيــا
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

       

حاصل عى درجة املاجستر يف اإلدارة املالية 

من األكادميية العربية للعلوم املرفية ، تعن 

لدى البنك العريب – سورية منذ عام 2006 

حاصل عى ماجستر إدارة أعال من املعهد 

العايل إلدارة األعال. تعن لدى

 البنك العريب - سورية منذ عام 2010

      

حاصل عى دبلوم الدراسات العليا يف املحاسبة، 

تعن لدى البنك العريب - سورية  منذ عام 2015

 محمد عالء عدنان سعيد
 مدير دائرة املوارد البرشية 

 خليل نبيل فضول 
 مدير دائرة الخزينة 

       حاصل عى ماجستر يف املصارف من 

األكادميية العربية للعلوم املالية واملرفية.تعن 

لدى البنك العريب - سورية منذ عام 2010

 مهند محمد خلف
 مدير دائرة إدارة املخاطر

حاصل عى درجة البكالوريوس يف املحاسبة 

واالقتصــاد من جامعة األردن ، تعن لدى البنك 

العريب – سورية منذ عام 2006 

ساهر فايز صناع 
مدير التجزئة وخدمات األفراد

   

حاصـــــــل عى درجـــــــــة البكالوريوس يف 

االقتصاد  من جامعة دمشق ، تعن لدى البنك 

العريب – سورية منذ عام 2017 

أحمد فتحي عيىس 
مساعد املدير العام للرقابة 

محمد ميان مسلم عرنوس 
مساعد املدير العام للشؤون املالية واالدارية

حاصل عى درجة الدكتوراه اختصاص 

محاسبة من جامعة ترين و حاصل عى 

شهادة محاسب إداري مجاز )CMA( من 

معهد املحاسبن اإلدارين األمريي ، تعن لدى 

البنك العريب – سورية منذ عام 2007

عبد الرحمن عمر الحارس 
مساعد املدير العام لالئتامن
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اإلدارة التنفيذية

    

حاصل عى درجة ماجستر يف العلوم املالية من 

املعهد العايل إلدارة األعال و عى شهادة محلل 

مايل معتمد مستوى ثالث ) CFA ( ، تعن لدى 

البنك العريب – سورية منذ عام 2013 

      

حاصلة عى درجة البكالوريس يف املصارف 

و التأمن من كلية اإلقتصاد ، جامعة دمشق ، 

تعينت لدى البنك العريب- سورية 

منذ عام 2009 

  

حاصل عى درجة الدبلوم من األكادميية 

العربية للعلوم املالية واملرفية يف اإلدارة 

املالية.تعن لدى البنك العريب - سورية منذ 

عام 2006

      

 حاصل عى شهادة الهندسة املعلوماتية من 

جامعة دمشق ، تعن لدى البنك العريب- سورية 

منذ عام 2006 

حاصلة عى درجة الحقوق من جامعة دمشق.

تعينت لدى البنك العريب - سورية منذ عام 2011

رزان محمد إبراهيم
 مستشار قانوين

حاصل عى درجة البكالوريوس يف املصارف 

و التأمن من كلية االقتصاد ، جامعة دمشق ، 

تعن لدى البنك العريب – سورية 

منذ عام 2009

محمد سمري صالح
مدير دائرة مراقبة االلتزام

    

حاصلة عى درجة البكالوريوس يف الحقوق من 

جامعة دمشق، تعينت لدى

 البنك العريب – سورية منذ عام 2008 

شام عبد املحسن الرشكس
مديرة دائرة أمانة الرس/شؤون املساهمني

خلدون سويد السويد
مدير دائرة أنظمة املعلومات

ربا رشيد نوباين  
مدير دائرة التدقيق الداخي

 فراس زكريا صامية 
 مساعد املدير العام للعمليات املركزية

هادي طه الحاج 
مساعد املدير العام لقطاع الرشكات
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم

االسم
عدد األسهم كا هي 

يف 2020/12/31
النسبة 

عدد األسهم كا هي 

يف 2021/12/31
النسبة 

51,286%51,28625,899,385%25,899,385البنك العريب ش.م.ع

5%52,525,000%2,525,000عالية طال زين

5%52,525,000%2,525,000محمد كامل صباغ رشبايت

قــام البنــك باعتــاد مجموعــة مــن املورديــن خــال العــام 2021 وفــق األســس و التعليــات املعتمــدة لــدى البنــك و  فيــا 

يــي أســاء املورديــن الذيــن تجــاوزت نســبتهم 10% مــن مجمــوع املشــريات

نسبته من اإلجايلاملبلغ )لرة سورية(اسم الركة

13.53%330,575,000مسعف خلوف

14.07%343,877,260مؤسسة اليوسف التجارية

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة

تــم التــرع مببلــغ ثاثــة مايــن لــرة ســورية خــال العــام  2021 وهــو عبــارة عــن ترعــات لصالــح املنظمــة الســورية 

لاشــخاص ذوي االعاقــة – آمــال.

وصف مختصر ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها 
لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

اليوجد

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم

درجة االعتماد على الموردين



25



26

البنك العربي - سورية - أسماء الفروع وتوزعها الجغرافي وعناوينها

ريف دمشق - 

مدينة عدرا الصناعية

هاتف: 0115851690

فاكس: 0115851696

ريف دمشق - حرستا - الشارع 

العام - مقابل البلدية

هاتف: 0115329420

فاكس: 0115329092

ريف دمشق - أرشفية صحنايا

هاتف: 0116732711

فاكس: 0116732112

التوزيع الجغرايف لفروع البنك العريب - سورية

 يف مختلف محافظات الجمهورية العربية السورية
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البنك العربي - سورية - أسماء الفروع وتوزعها الجغرافي وعناوينها

دمشق

حمص

حامة

حلب

الالذقية

طرطوس

السويداء

اإلدارة العامة

أبو رمانة - املهدي بن 

بركة - مقابل ثانوية دمشق 

العربية

هاتف: 0119421 - 0113348124 

0113348125 -

فاكس: 0113349844

أبو رمانة - املهدي بن 

بركة - مقابل ثانوية دمشق 

العربية

هاتف: 0113348126 - 

0113348128 - 0113348127

فاكس: 0113349844

القصاع - ساحة برج الروس

هاتف: 0115429583 - 

0115429585 - 0115429584

فاكس: 0115429586

اتوسراد املزة

هاتف: 0116127245 - 

0116127247 - 0116127246

فاكس: 0116127248

ريف دمشق 

- جرمانا -حي البلدية 

شارع القصور - دخلة مشفى 

الراعم

هاتف: 0115635690 - 

0115635692 - 0115635691

فاكس: 0115635694

منطقة البعث )1( - حي 

الحرية - شارع 16 ترين - 

عند الرطة العسكرية

هاتف: 0169421 - 016227890 - 

016227891

فاكس: 01227894

شارع امللك فيصل

هاتف: 0212218063 - 

0212218064

فاكس: 0212218067

شارع أيب العاء املعري - 

مقابل سينا حمص

هاتف: 0319421 - 0312454460 - 

0312454461

فاكس: 0312454464

شارع الثورة - املشبكة

هاتف: 043321504 - 

043321505

فاكس: 0436321508

شارع بغداد - بناء نقابة 

املهندسن

هاتف: 0419421 - 041474398 - 

041474389

فاكس: 041474562

جبلة
الجبيبات - مقابل الريد

هاتف: 041820943 - 041820944 

041820946 -

فاكس: 041820947

شارع العلمن - بناء بزنز 

سنر - جانب معرض الوتار

هاتف: 0339421 - 033219830 - 

033219831

فاكس: 033219834
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مسؤوليات مجلس اإلدارة ومهام و مسؤوليات أعضاء المجلس:

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــى أعض ــدة وع ــى ح ــس اإلدارة كٍل ع ــاء مجل ــى أعض ــيس ع ــكل رئي ــرف بش ــؤولية إدارة امل ــع مس ● تق
متضامنــن ، حيــث يتحمــل املجلــس كافــة املســؤوليات املتعلقــة بعمليــات املــرف وســامته املاليــة والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات 

مجلــس النقــد والتســليف ومصالــح املســاهمن واملودعــن والدائنــن واملوظفــن والجهــات األخــرى ذات العاقــة ، والتأكــد مــن أن 

إدارة املــرف تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القوانــن والتعليــات النافــذة والسياســات الداخليــة للمــرف.

● إن تشــكيل اللجــان أو تفويــض اإلدارة التنفيذيــة أو أي جهــة أخــرى )outsourcing  ( للقيــام ببعــض أعــال املجلــس ال يعفيــه 
مــن هــذه املســؤولية ، وتحــدد  هــذه املســؤولية ويتــم التعامــل معهــا وفــق أحــكام قانــون الــركات وتعدياتــه والتريعــات 

النافــذة األخــرى .

● يقــوم املجلــس برســيخ مبــدأ التــزام كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس تجــاه املــرف ومتثيلــه جميــع املســاهمن ، وعليــه أن 
يلتــزم القيــام مبــا يحقــق مصلحــة املــرف ومصلحــة املودعــن ومصلحــة أصحــاب املصالــح اآلخريــن وليــس مصلحــة مجموعــة 

محــددة فقــط .

● تقــع عــى مجلــس اإلدارة مســؤولية حايــة املــرف مــن األعــال غــر القانونيــة أو غــر املامئــة ، للمســاهمن املســيطرين و 
/ أو املســاهمن الرئيســن وذات التأثــرات الســلبية عــى مصلحــة املــرف و / أو املســاهمن اآلخريــن .

ــن  ــح اآلخري ــزام واجــب الحــرص واإلخــاص تجــاه املــرف وتجــاه مســاهميه وأصحــاب املصال ● فهــم دورهــم اإلرشايف والت
وتجــاه املجتمــع بشــكل عــام.

● تكريس االهتام والوقت الكايف للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بصورة فعالة.
● املساهمة بصورة فعالة يف القيام بوظائف املجلس وأن تكون لديهم القدرة عى تقديم خرات خاصة للمجلس.

●  يتمتــع مجلــس اإلدارة بأوســع الصاحيــات إلدارة املــرف وتنفيــذ مقــررات الهيئــة العامــة و القيــام بجميــع األعــال التــي 
يســتوجبها ســر العمــل وتحقيــق غايــة الركــة ولــه عــى ســبيل التعــداد ال الحــر أن:

● يعن املدير العام ومساعديه و نائب أو نوابه و مساعديه وفق املادة /19/ أدناه وأميناً للر وفق املادة /19/ أدناه.
● ينشئ فروعاً للمرف حيثا يرى ذلك الزماً يف الداخل والخارج برخيص من مرف سورية املركزي.

● يحدد سياسة املرف يف جميع حقول استثاراتها ويتابع ويراقب تنفيذ هذه السياسة وفق األسس التي يحددها.
● يعد املقرحات التي تعرض عى الهيئة العامة ويحدد جدول أعالها وينفذ قراراتها.

● يدعو الهيئات العامة  العادية وغر العادية عند الحاجة.
● يضــع نظــام العاملــن وفــق أحــكام قانــون العمــل النافــذة رقــم  17 للعــام 2010، مــن تعديــات و جميــع الشــؤون املتعلقــة 

بهــم.

● يضع سائر األنظمة املتعلقة بعمل املرف وفروعه وتعرض عى مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
● يقــدم ملــرف ســورية املركــزي )مفوضيــة الحكومــة لــدى املصــارف( تقريريــن موجزيــن نصــف ســنوين عــن نشــاط املــرف 
ونتائــج أعالــه األول قبــل الخامــس عــر مــن شــهر متــوز مــن العــام نفســه والتقريــر الثــاين قبــل الخامــس عــر مــن كانــون 

الثــاين مــن العــام التــايل عــن النصــف الثــاين وذلــك إضافــًة إىل البيانــات والكشــوف املشــار إليهــا يف املادتــن )105( و )106( مــن 

القانــون )23( لســنة 2002.

●  يعــد وينــر خــال الثاثــة أشــهر األوىل مــن كل ســنة ماليــة امليزانيــة العامــة وقوائــم الجــرد وحســاب األربــاح والخســائر 
وســائر التقاريــر التــي توضــح وضــع املــرف وتطــوره وذلــك بعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل املدقــق الخارجــي ملراقبة الحســابات 

املعــن مــن قبــل الهيئــة العامــة للبنــك.

●  يشــكل االحتياطــي اإلجبــاري واالختيــاري وفــق الــروط املنصــوص عليهــا يف قانــون الــركات الصــادر باملرســوم التريعــي 
رقــم 29 لعــام 2011 واالحتياطــي الخــاص املنصــوص عليــه يف املــادة )97( مــن القانــون رقــم )23( لعــام 2002 وتعدياتــه  ويقــرح 

عــى الهيئــة العامــة مبالــغ األربــاح التــي تــوزع عــى املســاهمن كل بنســبة عــدد أســهمه و مــا ميكــن حســمه منهــا لنقلــه للســنة 
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التاليــة أو الســتهاكات إضافيــة أو الحتياطــات اإلضافيــة.

● يــأذن بتملــك الركــة الحقــوق واألمــوال غــر املنقولــة اســتيفاء لديونهــا املوقوفــة أو املشــكوك يف تحصيلها،عــى أن تتخــى 
عنهــا يف غضــون ســنتن، مــا مل تكــن الزمــة ملارســة نشــاط الركــة فتحتفــظ بهــا بعــد موافقــة مــرف ســورية املركــزي عــى 

ذلــك.

● ملجلــس اإلدارة أن يفــوض بعــض صاحياتــه لرئيســه أو لنائــب الرئيــس أو للمديــر العــام أو للرئيــس التنفيــذي و ذلــك وفــق 
الــروط التــي يحددهــا هــذا التفويــض، دون اإلخــال بالفصــل الصحيــح الواضــح و املحــدد للمهــام و الصاحيــات و املســؤوليات 

بــن الوظائــف اإلرشافيــة و الوظائــف التننفيذيــة حســب أحــكام دليــل الحوكمــة، بحيــث يكــون هــذا التفويــض مؤقتــاً و موثقــاً 

و مشــهراً حســب األصــول.

● ميارس مجلس اإلدارة مسؤولياته بالنسبة لجميع أعال البنك ونشاطاته وفقاً لقواعد الحوكمة.
● يعتمد مجلس اإلدارة قواعد الحوكمة بعد املوافقة عليها من مجلس النقد و التسليف.

ــر العــام   ــة ، للمجلــس الحــق بعــزل واســتبدال املدي ــة والخــرة املرفي ــاءة املهني ــع بالنزاهــة والكف ــر عــام يتمت ــن مدي ● تعي
عندمــا تقتــي الحاجــة.

● الحصــول عــى موافقــة املجلــس بنــاء عــى توصيــة املديــر العــام، عنــد تعيــن بعــض/ أو أيــاً مــن وظائــف اإلدارة التنفيذيــة 
والتأكــد مــن توفــر الخــرات املطلوبــة لديهــم.

● عى املجلس بناًء عى توصية من لجنة التدقيق:
● تعين مدير تدقيق داخي بعد التأكد من توفر الخرات املطلوبة .

ــه بعــد موافقــة  ــد أتعاب ــة والتعاقــد معــه وتحدي ● ترشــيح مدقــق خارجــي مســتقل مــن ذوي اإلختصاصــات والكفــاءة العالي
الجمعيــة العموميــة للمســاهمن، عــى أن يتــم ذلــك وفــق قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 232/ م.ن/ ب 4 تاريــخ 

2006/10/18 وتعدياتــه ، ووفــق القــرار رقــم / 3944 / تاريــخ 2006/8/28 الخــاص نظــام اعتــاد مفتــي الحســابات والصــادر 

ــة الســورية. ــواق املالي ــة األوراق واألس ــن هيئ ع

ــذه  ــاغي ه ــا لش ــب توفره ــات الواج ــات واملتطلب ــن املؤه ــن  تتضم ــن التنفيذي ــال للمديري ــة اإلح ــى سياس ــة ع ● املصادق
ــف. الوظائ

● تزويد الهيئة بكتاب خطي يبن ما ميلكه هو واقربائه حتى الدرجة الرابعة يف اسهم املرف.

مسؤوليات مجلس اإلدارة ومهام و مسؤوليات أعضاء المجلس
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التوجــد أيــة حاميــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الرشكــة أو أي مــن منتجاتهــا مبوجــب القوانــني واألنظمــة أو غريهــا، كــام 

ال توجــد أيــة بــراءات اخرتاعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الرشكــة عليهــا.

التغيير في األنظمة والقوانين المؤثرة في العمل المصرفي

تتضمن األنظمة والقوانن املؤثرة يف العمل املريف ما يي:

ـ أنظمة الرقابة املرفية.

ـ الحوكمة.

ـ املعاير املحاسبية.

ـ األنظمة والقوانن الرضيبية.

ـ جودة املوجودات.

أنظمة الرقابة الداخلية

استمر البنك يف تعزيز انظمة الرقابة الداخلية من خال تفعيل اطار عمل الدوائر الرقابية يف البنك.

الحوكمة

قــام البنــك بتعديــل دليــل الحوكمــة حســب املاحظــات الــواردة مــن مــرف ســورية املركــزي ودوائــر الرقابــة يف تحســن الــدور 

الرقــايب ملجلــس االدارة.

املعايري املحاسبية

قام البنك  بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 للمرة األوىل اعتباراً من 1 كانون الثاين 2019 وبأثر رجعي.

األنظمة والقوانني الرضيبية

مل يطرأ أي تغر يف هذا املجال.

جودة املوجودات

قــام البنــك بااللتــزام بالتعليــات والقوانــن الصــادرة بهــذا الخصــوص وخاصــة القــرار رقــم 4/م.ن عــام 2019 والتعاميــم والقرارات 

الاحقــةذات الصلــة والخاصــة باحتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعة.

الحماية الحكومية أو االمتيازات
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مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

مجلس اإلدارة: 
عــى  األعضــاء  يكــون  وأن  املتخصصــة  واملهــارات  واملهنيــة  العمليــة  الخــرة  يف  التنــوع  املجلــس  تشــكيل  يف  يراعــى 

اإلدارة  مجلــس  انتخــاب  يتــم  و  اإلدارة  مجلــس  وواجبــات  وبحقــوق  العاقــة  ذات  واألنظمــة  بالقوانــن  معرفــة 

االدارة. مجلــس  قبــل  مــن  عليهــا  املصــادق  املجلــس  أعضــاء  يف  توفرهــا  الواجــب  الــروط  و  املعايــر  عــى   بنــاء 

استقاالت االعضاء خالل العام 2021:

اليوجد استقاالت.

 اللجان المنبثقة عن المجلس

2.2.1 أحكام عامة 

ــر  ــا ورفــع تقاري ــة إليه ــام املوكل ــام بامله ــات ملــدة محــددة للقي ــا بالصاحي ــه وتفويضه 1. يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان منبثقــة عن

ــس اإلدارة. ــة إىل مجل دوري

2. تتحمل اللجان املسؤولية عن أعالها أمام مجلس اإلدارة ، وذلك ال يعفي مجلس اإلدارة من مسؤوليته عن أعال هذه اللجان.

3. يشــكل مجلــس اإلدارة لجنــة الحوكمــة ولجنــة الرشــيحات واملكافــآت ولجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة املخاطــر عــى االقــل وأي لجنــة أخــرى 

يراهــا رضوريــة لعمــل املرف. 

4. يتم تدوين وتصنيف محارض اجتاعات اللجان.

2.2.2 لجنة التدقيق:

أ- أهداف اللجنة:

مراجعــة التقاريــر املاليــة ونظــم الضبــط والرقابــة، ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة التدقيــق الداخــي والخارجــي، ومراجعــة القضايــا املحاســبية 

ذات األثــر الجوهــري عــى البيانــات املاليــة.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجتامعاتها:

1. يجب أن تتكــون لجنــة التدقيــق من أعضـــاء غر تنفيذيــن، علـى أال يقــل عدد األعضــاء عن ثاثة أعضاء، وعى أن ال تضم رئيس

    مجلس اإلدارة.

2. يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء املستقلن.

3. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلن.

4. يجــب أن تحــوي اللجنــة عضــواً عــى األقــل مــن ذوي املؤهــات العلميــة و/ أو الخــرة العمليــة يف املجــاالت املحاســبية واملاليــة، وللجنــة 

الحــق باإلســتعانة بخــرات خارجيــة بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة عــى ذلــك.

5. تعقد اللجنة أربع اجتاعات )مرة كل ثاثة أشهر( عى األقل يف السنة، وتدون محارض هذه اإلجتاعات بشكل أصويل.

ت- صالحيات ومهام اللجنة:

1. ســلطة الحصــول عــى أي معلومــات يف ســبيل مارســة عملهــا، وللجنــة أيضــاً دعــوة أي مــن األشــخاص ذوي الخــرة أو اإلختصــاص لحضــور 

اإلجتاعــات لإلســتئناس برأيــه، ودعــوة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة لحضــور اجتاعاتهــا ويدعــى مديــر التدقيــق 

الداخــي لحضــور اجتاعــات اللجنة.

2. مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة ، والتوصيــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة ، ومتابعــة القضايــا املحاســبية ذات 

األثــر الجوهــري عــى البيانــات املاليــة ، وذلــك بهــدف ضــان عدالــة وشــفافية التقاريــر املاليــة.

3. تقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من بن أمور أخرى، عى مايي:

      أ- تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخي والتأكد من اإللتزام بالتعليات النافذة الصادرة عن الجهات ذات العاقة.

     ب- تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخي.

     ت- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخي والتأكد من انه قد تم اتخاذ اإلجرءات الازمة بشأنها.

     ث- مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرحة من املدقق الداخي.
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     ج- التوصية بتعين مدير التدقيق الداخي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.

     ح- يكون للجنــة سلطــة اإلتصــال املبــارش مع املدقــق الخارجــي، واإلجتمــاع معـه بدون حضـور اإلدارة مرة علـى األقـل سنوياً، 

          وتشمل مسؤولية اللجنة يف هذا املجال، من بن أمور أخرى عى:

      أ- التوصية إىل مجلس اإلدارة بخصوص تعين وعزل املدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.

     ب – تقييم موضوعية واستقالية املدقق الخارجي.

     ج- مراجعة خطاب التعين وقبوله.

4- إقــرار إمكانيــة تقديــم املدقــق الخارجــي لخدمــات أخــرى غــر التدقيــق الــدوري، وضــان عــدم تأثــر ذلــك عــى الــراي املســتقل للمدقــق 

الخارجي.

5- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.

6- مراجعة العمليات مع األطراف ذوي العاقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها.

7- مراجعة مدى اإللتزام بالقوانن واألنظمة ومدى التقيد بسياسات املرف ونظامه الداخي.

8- تعقــد اللجنــة اجتاعــات دوريــة مــع املدقــق الخارجــي مــرة عــى األقــل خــال العــام ومرتــن عــى األقــل مــع املدقــق الداخــي ، كــا 

يحــق للمدقــق الداخــي والخارجــي طلــب اإلجتــاع مــع اللجنــة حــن تقتــي رضورة العمــل ذلــك.

ث- مدة اللجنة

تنتهي فرة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج-  قرارات اللجنة

يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــاع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن 

  . ضمنها

2.2.3 لجنة إدارة المخاطر

أ- أهداف اللجنة

ــر  ــا يف إدارة مخاط ــة أداء اإلدارة العلي ــر، ومراجع ــل املخاط ــه لتحم ــدى قبول ــدرة املــرف وم ــع ق ــا ينســجم م ــة املخاطــر مب وضــع سياس

ــا. ــمعة وغره ــزام والس ــدم اإللت ــغيل وع ــيولة والتش ــوق والس ــان والس اإلئت

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجتامعاتها

1. تتكون اللجنة من ثاثة أعضاء عى األقل، عى أن ال يزيد عدد األعضاء التنفيذين عن عضو واحد.

2. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلن.

ــة أشــهر( عــى األقــل يف الســنة،بحضور اثنــن مــن اعضائهــا عــى األقــل عــى ان يكــون  ــة  أربــع اجتاعــات  )مــرة كل ثاث 3. تعقــد اللجن

منهــا رئيــس اللجنــة )او مــن يكلفــه رئيــس اللجنــة بالنيابــة عنــه(، ويتــم توثيــق اجتاعاتهــا مبوجــب محــارض اصوليــة، وترفــع تقاريرهــا إىل 

مجلــس اإلدارة.

ت- صالحيات ومهام اللجنة

ــراتيجيات  ــذه اإلس ــذ ه ــن تنفي ــد م ــس اإلدارة والتأك ــل مجل ــن قب ــا م ــل اعتاده ــر قب ــات إدارة املخاط ــراتيجيات وسياس ــة اس 1. مراجع

ــات. والسياس

2. ضــان توافــر املــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة املخاطــر ، وضــان اســتقالية موظفــي إدارة املخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا تحمــل 

ــرف للمخاطر. امل

3. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتاده من قبل مجلس اإلدارة.

4. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعرض لها املرف وحجمها، وأنشطة إدارة املخاطر. 

5. رفــع تقاريــر دوريــة إىل مجلــس اإلدارة وتقديــم إحصائيــات بخصــوص املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرف والتغــرات والتطــورات التــي 

تطــرأ عــى إدارة املخاطــر.

6. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف املخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.

7. مراقبــة مــدى التــزام إدارة املخاطــر باملعايــر املوضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل ، واملتعلقــة مبخاطــر اإلئتــان ومخاطــر الســوق واملخاطــر 
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التشــغيلية وغرهــا.

ــا  ــة طــرق معالجته ــا املــرف وكفاي ــي يتعــرض له ــم املخاطــر الت ــع إدارة املخاطــر ملناقشــة وتقيي ــة م ــات دوري ــة اجتاع ــد اللجن 8. تعق

ــات بشــأنها. ــم التوصي وتقدي

ث- مدة اللجنة

تنتهي فرة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة

يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــاع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن 

  . ضمنها

2.2.4 لجنة الحوكمة

أ- أهداف اللجنة

1. وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الرضورة.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجتامعاتها

1. تتكــون اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء غــر تنفيذيــن عــى األقــل برئاســة رئيــس املجلــس وعضويــة ثاثــة مــن األعضــاء، ويشــرط أن تضــم 

اللجنــة أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق املســتقلن.

2. تنعقد اللجنة بحضور ثاثة من أعضائها عى األقل عى أن يكون رئيس اللجنة أو من يفوضه حارضاً.

3. يتوىل أمن رس مجلس اإلدارة مهام مقرر أعال اللجنة. 

4. تعقد اللجنة اجتاعاً نصف سنوي عى األقل إال اذا ارتأى رئيس املجلس الحاجة للدعوة الجتاعات أخرى. 

5. يدعــو رئيــس اللجنــة أعضــاء اللجنــة لإلجتــاع ويحــدد مــكان وزمــان انعقــاد اللجنــة كــا يحــق للجنــة دعــوة أي مــن أعضــاء املجلــس 

اآلخريــن لحضــور اإلجتــاع أو اي مــن كبــار موظفــي البنــك لإلســتاع إىل وجهــة نظرهــم يف موضــوع محــدد.

6. يرسل جدول أعال إجتاع اللجنة اىل األعضاء قبل اسبوع من الوقت املحدد لإلجتاع.

ت-  صالحيات ومهام اللجنة

1. املراجعــة الدوريــة للقــرارات والتعليــات التــي تصــدر مــن وقــت آلخــر عــن الجهــات الرقابيــة بخصــوص قواعــد ومارســات الحوكمــة 

ورفــع التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة يف شــأن التغيــرات التــي تراهــا رضوريــة مــن أجــل تطويــر وتطبيــق معايــر ومارســات جديــدة.

2. اإلرشاف الكامل عى عملية إعداد وإعتاد دليل الحوكمة الخاص بالبنك وتحديثه عند الرضورة.

3. مراقبــة تنفيــذ مارســات وقواعــد ومبــاديء الحوكمــة يف البنــك ومــدى التقيــد بالقــرارات واألنظمــة والتعليــات الصــادرة عــن الجهــات 

الرقابيــة.

4. الفحص والقياس الدوري ألدوات الحوكمة يف البنك وتطويرها.

5. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل.

6. تزويد مجلس اإلدارة، سنوياً عى األقل، بالتقارير والتوصيات بناًء عى النتائج التي تم التوصل إليها من خال عمل اللجنة.

7. رفــع درجــة الوعــي لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة العاملــن يف البنــك حــول قواعــد ومبــادئ  الحوكمــة وأهميــة 

تطبيقهــا. 

ث- مدة اللجنة

تنتهي فرة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة 

يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــاع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن 

  . ضمنها
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2.2.5 لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- أهداف اللجنة

مراقبــة وضــان شــفافية تعيــن وتجديــد واســتبدال اعضــاء مجلــس اإلدارة واملديــر العــام وتقييــم فعاليــة مجلــس االدارة ككل وفعاليــة كل 

عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مســتقل وتقييــم أداء املديريــن التنفيذيــن. وكذلــك ضــان شــفافية سياســات ورواتــب ومكافــآت 

وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن وضــان انســجام هــذه السياســات مــع أهــداف املــرف.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجتامعاتها

1. يجب أن تتكون لجنة الرشيحات من اعضاء غر تنفيذين، عى أن اليقل عدد األعضاء عن ثاثة.

2. تكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء املستقلن. 

3. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلن. 

4. لتجنب تعارض املصالح ، يجب ان اليشارك عضو اللجنة يف القرارت املتعلقة به.

5. تعقــد اللجنــة اجتاعــاً واحــداً عــى االقــل يف الســنة وتــدون محــارض هــذا االجتــاع بشــكل اصــويل ، إال اذا ارتــأى رئيــس اللجنــة الحاجــة 

للدعــوة الجتاعــات اخــرى.

ت- صالحيات ومهام اللجنة

1. وضــع معايــر ورشوط ) الحــد األدىن ( للخــرات واملؤهــات واملهــارات املطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي، مبــا 
يف ذلــك تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعــال املجلــس ألعــال املجلــس، ويصــادق عــى املعايــر والــروط املوضوعــة.

2. التوصيــة بالرشــيح وإعــادة الرشــيح – لعضويــة مجلــس اإلدارة ولجــان املجلــس ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي – وإلغــاء العضويــة ، 
مــع مراعــاة القوانــن والقــرارات النافــذة ، آخــذًة بعــن االعتبــار عــدد مــرات الحضــور ونوعيــة وفعاليــة ومشــاركة األعضــاء يف املجلــس، عــى 
اللجنــة  القيــام بهــذه املهمــة  قبــل تقديــم طلــب للحصــول عــى موافقــة مــرف ســورية املركــزي أو مجلــس النقــد والتســليف )حســب 

الحالــة(. 
3. التوصية للمجلس بعدد وتشكيل وصاحيات اللجان املنبثقة عن املجلس وكيفية الرقابة عليها.

4. وضــع تعريــف لألعضــاء التنفيذيــن واألعضــاء غــر التنفيذيــن واألعضــاء املســتقلن والتأكــد مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلن، والتأكــد مــن 
تناســب تشــكيلة املجلــس مــع حجــم املــرف وتعقيــد عملياتــه.

5. تبنــي معايــر موضوعيــة لتقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس وكل لجنــة مــن لجانــه وتقييــم أداء 
املديريــن التنفيذيــن ويؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد تقييــم اداء املجلــس ككل واالدارة التنفيذيــة  أداء املؤسســات املشــابهة ومراعــاة االلتــزام 

باملتطلبــات الرقابيــة ومصادقــة مجلــس اإلدارة عــى معايــر التقييــم.
6.  التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى التدريــب والتأهيــل املســتمر، مــن خــال برامــج تصمــم لهــذا الغــرض، ملواكبــة التطــورات 
الحديثــة يف صناعــة الخدمــات املاليــة، وتتــوىل اللجنــة توفــر معلومــات حــول بعــض القضايــا الهامــة يف املــرف ألعضــاء مجلــس اإلدارة عنــد 

لطلب. ا
7. وضع رشوط ومعاير تعين املديرين التنفيذين وتقييم أدائهم وخطة اإلحال.

8. التوصية ملجلس اإلدارة بإلغاء تعين )عزل( أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصره يف أداء واجباته ومسؤولياته.
ــة  ــن واألنظم ــكام القوان ــزام بأح ــان اإللت ــام  لض ــر الع ــس اإلدارة واملدي ــة مجل ــة لعضوي ــروط املطلوب ــنوية لل ــة الس ــراء املراجع 9. إج

ــذة. ــات الناف والتعلي
10. ضــان وجــود سياســات واضحــة للمكافــآت والتعويضــات والرواتــب وأي منافــع أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن تتناســب مــع 
خراتهــم ومؤهاتهــم يصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وان يكــون هنــاك تــوازن عنــد وضــع املكافــآت والتعويضــات والرواتــب بحيــث تكــون 
محفــزة الســتقطاب ألشــخاص مؤهلــن وغــر مبالــغ فيهــا ويجــب ان يكــون ســلم الرواتــب واملكافــآت ضمــن النطــاق الــذي تحــدده سياســة املــرف 

وغــر مرتبــط بــاألداء يف األجــل القصــر بهــدف تجنــب تشــجيع املخاطــرة فــوق الحــدود املقبولــة  وتراجــع ســنوياً مــن قبــل اللجنــة.
ــم  ــة التعيــن والتقيي ــة ووضــوح آلي ــة وعدال ــة مــرة عــى األقــل خــال العــام للتأكــد مــن وجــود وكفاي ــر املــوارد البري 11. اإلجتــاع مــع مدي

ــم. ــاظ به ــن للعمــل يف املــرف واإلحتف ــل املســتمر مبــا يضمــن اســتقطاب أشــخاص مؤهل ــب والتأهي ــن وسياســة التدري للعامل

12. تزويد مجلس اإلدارة سنوياً عى األقل، بالتقارير والتوصيات بناء عى النتائج التي تم التوصل اليها من خال عمل اللجنة.

ث- مدة اللجنة

تنتهي فرة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.
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ج-   قرارات اللجنة

حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــاع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن 

ضمنهــا.  

2.2.6 اللجنة التنفيذية العليا

أ- أهداف اللجنة

النظر يف طلبات التسهيات )الركات / البنوك واملؤسسات املالية( اإلستثار التي تزيد عن صاحيات لجان االدارة التنفيذية. 

ب-  تشكيل اللجنة ودورية اجتامعاتها

1. تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء عــى االقــل غــر تنفيذيــن  يتــم اختيارهــم مــن قبــل مجلــس االدارة بحيــث يكــون عامــل الخــرة املرفيــة 

املتميــزة معيــاراً لعضويــة اللجنــة.

2. اليجوز ألعضاء اللجنة اإلنضام اىل عضوية لجنة التدقيق.

ــلوب  ــاد اس ــم اعت ــنوياً. يت ــات س ــتة اجتاع ــن س ــات ع ــدد االجتاع ــل ع ــى ان اليق ــك ع ــة اىل ذل ــت الحاج ــا دع ــة كل ــع اللجن 3. تجتم

ــة.   ــاء للمداول ــة واألعض ــس اللجن ــن رئي ــاع ماب االجت

ت- صالحيات ومهام اللجنة

ــة منــح اإلئتــان والتأكــد مــن وجــود نظــام ســليم وفعــال للضبــط الداخــي باإلضافــة إىل التأكــد مــن توفــر كافــة  1. ضــان جــودة عملي

ــذة. ــن واألنظمــة الناف ــة ككل مــع القوان ــق العملي ــاين وتواف ــف اإلئت ــارص املل عن

ــكل  ــال هي ــن خ ــر م ــذه املخاط ــة ه ــن تغطي ــد م ــة والتأك ــر اإلئتاني ــم املخاط ــوب يف تقيي ــد املطل ــذل الجه ــات إىل ب ــع املوافق 2.   تخض

ــبة.  ــروط املناس ــات وال ــتيفاء الضان ــبة واس ــهيات املناس التس

3. تكــون التســهيات ذات درجــة املخاطــر األدىن هــي تلــك التســهيات التــي متنــح للمقــرض واملضمونــة بالكامــل بتأمينــات نقديــة محجــوزة 

أصوليــاّ لصالــح البنــك ويليهــا يف درجــة املخاطــرة تلــك التــي متنــح للمقــرض واملضمونــة بالكامــل بكفــاالت مرفيــة مــن بنــوك مقبولــة.

ــار إجــايل التســهيات املمنوحــة لعميــل أو مجموعــة مــن العمــاء ذات الصلــة )حســب تعليــات الركــزات  4. عنــد املنــح يؤخــذ باالعتب

اإلئتانيــة الصــادرة عــن مــرف ســورية املركــزي( حيــث يكــون ذوو العاقــة عــى صلــة ماليــة بعضهــم ببعــض بحيــث أن املــاءة املاليــة ألي 

منهــم قــد تؤثــر عــى املــاءة املاليــة لّاخريــن. 

5. تخضع الصاحيات لتوفر سقوف للقطاعات اإلقتصادية. 

6. كقاعدة عامة، يجب أن يتم إعداد التوصيات اإلئتانية وفقاّ ملتطلبات ومحددات سياسات التسهيات اإلئتانية للبنك. 

7. مينع إصدار أي كفاالت لضان تسهيات مرفية ممنوحة من بنوك أخرى.

ــة  ــة كافي ــد تدفقــات نقدي ــة والقــدرة عــى تولي ــة قوي ــح لعمــاء يتمتعــون مبراكــز مالي ــي متن ــات عــى التســهيات الت ــق الصاحي 8. تنطب

وبحيــث مينــع منــح تســهيات لألفــراد لغايــات غــر واضحــة وبــدون توفــر نشــاط تجــاري ومصــادر ســداد غــر واضحــة مــن النشــاط املمــول 

تــرر منــح التســهيات وباإلعتــاد فقــط عــى ماءتهــم املاليــة. 

9. يخضــع اســتخدام حــدود الصاحيــات إىل اإللتــزام بالتريعــات املحليــة )حــد اإلقــراض القانــوين، معيــار كفايــة رأس املــال، حــدود الركــزات 

االئتانية.....(.

10. يقــرر مجلــس اإلدارة صاحيــة اإلعفــاء مــن الديــن لــكل لجنــة مــن لجــان التســهيات )اللجنــة املنبثقــة مــن املجلــس او لجــان التســهيات 

املنبثقــة مــن االدارة التنفيذيــة( عــى حــدة مــع وضــع املحــددات الخاصــة بذلــك مــن خــال وثيقــة خاصــة يصــادق عليهــا مجلــس اإلدارة 

وتعتــر هــذه الوثيقــة جــزأً ال يتجــزأ مــن صاحيــات ومهــام اللجنــة. 

ث- مدة اللجنة

تنتهي فرة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة

يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــاع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن 

. ضمنها

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
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يتم تقييم أداء املجلس واللجان سنوياً من قبل لجنة الرشيحات واملكافآت مبوجب منوذج تقييم معتمد.

تقييم أداء المجلس / األعضاء وحضور االجتماعات خالل العام 2021

حضور اجتامعات مجلس اإلدارة عن العام 2021:

صفة العضوية املنصباألعضاء
عدد االجتاعات التي حرضها كل 

عضو وعددها خال 2021

6 اجتاعاتغر مستقلرئيس مجلس اإلدارةالدكتور خالد واصف الوزين

6  اجتاعاتغر مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد حازم  صاح  دانيال

6 اجتاعاتغر مستقلعضو مجلس االدارةالسيد عاء الدين الخطيب التميمي

6  اجتاعاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد طارق زياد الزعيم

6 اجتاعاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد عاد معتوق

6 اجتاعاتغر مستقلعضو مجلس االدارةالسيد نديم فؤاد غنطوس

6 اجتاعاتغر مستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد عبد الفتاح الغنمة

5 اجتاعاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد محسن محمد مقصود

6 اجتاعاتغر مستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد عبد السام هيكل

تشكيلة لجان مجلس ادارة البنك العربي – سورية

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

حضور اجتامعات اللجانعضوية اللجاناألعضاء

الدكتور خالد واصف الوزين

اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر

 لجنة الرشيحات و املكافآت

كافة االجتاعات

السيد حازم  صاح  دانيال
اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة
كافة االجتاعات

السيد عاء الدين الخطيب التميمي
 اللجنة التنفيذية

لجنة إدارة املخاطر
كافة االجتاعات

السيد طارق زياد الزعيم

لجنة الحوكمة

لجنة الرشيحات و املكافآت

لجنة التدقيق

كافة االجتاعات

السيد محمد عاد معتوق
لجنة إدارة املخاطر

 لجنة التدقيق
كافة االجتاعات

السيد نديم فؤاد غنطوس
اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة
كافة االجتاعات

كافة االجتاعاتلجنة التدقيقالسيد محمد عبد الفتاح الغنمة

كافة االجتاعات لجنة الرشيحات واملكافآتالسيد محسن محمد مقصود

السيد محمد عبد السام هيكل

اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر

 كافة االجتاعات
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أهم الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام 2021

عدد املتدربنيموضوع الدورةنوع التدريب

ي
يف املجال التقن

ب 
ت تدري

دورا

Red Hat System Administration I )RH 124(2
Red Hat System Administration II )RH134(2

2اختبارات الجهد وفق متطلبات لجنة بازل الدولية للرقابة املرفية
82األساليب الحديثة واملتقدمة يف كشف التزوير يف الوثائق واملستندات والشيكات وتزييف العمات

1اإلطار القانوين للرية املرفية
2األحكام القانونية الخاصة بإحداث املحاكم املرفية واإلسناد املرفية

 األحكام القانونية الناظمة للعمل املريف واملالية وفق أحكام قانون الركات الصادر مبوجب

 املرسوم التريعي رقم 29 لعام 2011
1

5األساليب الرياضية واإلحصائية يف قياس املخاطر املالية
12الرنامج املريف الشامل

1التحليل املايل ألغراض منح االئتان
4الحوكمة واالمتثال يف القطاع املايل واملريف

2الدبلوم املتكامل يف دراسة الجدوى االقتصادية
2الرهن كأحد الضانات القانونية لتحصيل القروض املرفية

2 العقود املرفية
2العناية الواجبة تجاه العماء واجراءات التعرف والتحقق وفق تعليات القرار رقم 19 لعام 2019

1الكفاالت املرفية
IFRS2 املعاير الدولية إلعداد التقارير املالية

3امللتقى املريف العريب لألمن السيراين
2آراء مختارة لغرفة التجارة الدولية بخصوص األعراف الدولية لاعتادات املستندية النرة 600

2آلية تدقيق فروع املرف وتدقيق التزام املرف بإجراءات ضبط املوجودات النقدية
 آلية تدقيق مناذج األوضاع املرفية ومناذج القرارت التي تراقب مكتبيا إضافة إىل آلية إعداد

 تقارير املهام الرقابية
1

4تحليل القوائم املالية للمصارف
Forex Gate1 تحليل سوق العمات األجنبية

3تدقيق نظم املعلومات
 تقييم مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب اإلطار املحي  - اإلطار الدويل وإعداد التقارير الازمة

 بهذا الصدد
4

ي
يف املجال التقن

ب 
ت تدري

دورا

2حاالت عملية لتقييم مخاطر امللف االئتاين

Cobit 5 Foundation3 - حوكمة تقنية املعلومات

49 خطة تدريبية اطاعية
1خطط الطوارئ

2دبلوم التحليل املايل
2عرض قوائم العقوبات املحلية والدولية وآلية التعامل مع األشخاص املدرجن عى هذه القوائم

2 كيفية إعداد تقارير إدارة مراقبة اإللتزام
FATCA 2 - متطلبات قانون االمتثال الرضيبي عى الحسابات الخارجية األمريكية

3مفهوم إدارة املخاطر التشغيلية
13مكافحة الفساد والرشوة

2مؤرشات االشتباه وحاالت منوذجية

يف املجال
ب 

ت تدري
 دورا

اإلداري

Business Excel13
Excel Advanced4

3 املهارات اإلدارية ومهارات التواصل الفعال يف عامل األعال
2آداب االستقبال

11 بحوث التسويق وتطوير املنتجات
75تسويق خدمات مرفية

19 مهارات البيع وإقناع الزبائن
4ورشة اسراتيجيات الركيز عى العماء
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الهيكل التنظيمي للبنك العربي - اإلدارة العامة
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أعداد ومؤهالت موظفي البنك

20202021
إناثذكورإناثذكورالشهادة العلمية

1010درجة الدكتوراه
147188درجة املاجستري

2121دبلوم دراسات عليا
7210663110درجة البكالوريوس

14271323الدبلوما
10796ثانوي

110100إعدادي وما دون
124148116148املجموع

يعتــر البنــك العــريبـ  ســورية مــن املصــارف الســباقة يف اســتقطاب الكفــاءات والخــرات وعليــه أخــذت إدارة املــوارد البريــة 

عــى عاتقهــا مهمــة انتقــاء موظفــن مؤهلــن وفــق معايــر ترقــى فيهــا درجــة الجــودة عــى الكميــة والجــدول أدنــاه يبــن 

أعــداد املوظفــن حســب الجنــس واملؤهــل العلمــي:
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ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض عــى البنــك العــريب - ســورية مــن أي جهــة رقابيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة لهــا تأثــر 

جوهــري.

مالحظات مدقق الحسابات

ال يوجد ضمن تقرير مدقق الحسابات أية تحفظات عى البيانات املالية السنوية.

العقوبات المفروضة على المؤسسة
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يتوفــر لــدى البنــك العــريب – ســورية  أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تشــمل جميــع األنشــطة والعمليــات  ، تعمــل هــذه األنظمــة 

ــام عــى  ــام يف امله ــد الســليم للســلطات واملســؤوليات، والفصــل الت ــد مــن التحدي ــة املزدوجــة والتأك ــدأ الرقاب ــق مب عــى تطبي

مختلــف املســتويات اإلداريــة ، كــا يقــوم البنــك  بتطويــر نظــام التقاريــر  لكافــة الدوائــر حيــث ُيعتــر هــذا النظــام أحــد أهــم 

األدوات الفاعلــة يف عمليــة متابعــة األداء والرقابــة والحــد مــن املخاطــر.

يتــم بشــكل ســنوي تقييــم فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــى مســتوى البنــك ككل، وكانــت نتائــج تقييــم العــام 2021 متوافقــة 

مــع القــرارات واملعايــر الناظمــة لهــذا املوضــوع ومل يتــم تحديــد أي نقــاط ضعــف جوهريــة.

من أهم البنود التي قام بها البنك لتعزيز إجراءات الضبط الداخي:
1- خلق بيئة مهنية تتضمن:

● إرساء قواعد النزاهة والقيم األخاقية لدى موظفي البنك.
● توفر الكفاءات املهنية املتخصصة ورفدها بالكوادر املدربة إلنجاز أعال البنك.

● قيام  اللجان الرقابية  املنبثقة عن مجلس اإلدارة والدوائر التابعة لها بدورها بفعالية.
● توجيه اإلدارة التنفيذية التباع املنهجيات املتوافقة مع اسراتيجيات مجلس اإلدارة.

● وضع مهام وظيفية وآلية لتفويض وفصل الصاحيات.
● وضع أسس توظيف وتقييم للموظفن  ذات مصداقية وشفافية.

2- تقييم املخاطر:

يعتمــد البنــك عــى دور دائــرة إدارة املخاطــر يف مســاعدة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومختلــف الدوائــر والفــروع عــى 

تحديــد وتقييــم املخاطــر املحيطــة بالبنــك، كــا ويتــم وضــع الخطــط واإلجــراءات الكفيلــة للحــد مــن / أو تخفيــف وطــأة هــذه 

املخاطــر إىل الحــد األدىن املقبــول.

3- إجراءات الرقابة الداخلية:

إن إجــراءات العمــل املعتمــدة تشــمل تنفيــذ املهــام بشــكل يوفــر رقابــة فعالــة وكفــوؤة بحيــث يتــم فصــل صاحيــات املوظفــن 

وتفعيــل رقابــة متعــددة الجهــات وإجــراء مراجعــات لتــايف حــدوث أخطــاء أو تصحيحهــا يف الوقــت املناســب.

4- التواصل واملعلومات:

توفــر إجــراءات العمــل حصــول جميــع الجهــات املعنيــة داخــل البنــك عــى املعلومــات الازمــة إلنجــاز مهامهــا ضمــن ُأطــر تواصــل 

مؤسســية يف الوقت املناســب.

5- التدقيق الداخي:

ــث   ــة ، حي ــة الداخلي ــط والرقاب ــة الضب ــة أنظم ــدى كفاي ــن م ــد م ــى التأك ــل ع ــي تعم ــق الداخ ــتقلة للتدقي ــرة مس ــود دائ وج

ــة. ــن الرقاب ــتوى م ــى مس ــى أع ــول ع ــاندتها للحص ــا ومس ــز دوره ــى تعزي ــس اإلدارة ع ــرص مجل يح

6-املراقبة واملتابعة:

يضمــن نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة وجــود آليــات معتمــدة ملراجعــة صحــة تطبيــق السياســات واإلجــراءات وُحســن االلتــزام 

بالقــرارات وذلــك مــن خــال تقاريــر إداريــة وفحوصــات مســتقلة مــن الدوائــر الرقابيــة يف البنــك.

ونظــراً للتطــور املســتمر يف مجــال العمــل املــريف ، فــإن البنــك العــريب بكافــة مســتوياته اإلداريــة  يتطلــع بشــكل دائــم ومســتمر 

إىل ضــان فعاليــة ودقــة وصحــة كافــة إجــراءات الضبــط الداخــي وذلــك مــن خــال:

1- االستمرار بتطوير عمليات الرقابة املتعلقة بأنظمة املعلومات والتأكد من تطبيق سياسة أمن املعلومات.

2- العمل بشكل دائم عى نر الثقافة الرقابية والتوعية املتعلقة بها وبيان أهميتها.

3- املتابعة الدورية لكافة األنظمة التشغيلية عى مستوى البنك مبا يضمن تحقيق متطلبات الرقابة والضبط الداخي.

4- العمــل املســتمر عــى تأهيــل كافــة الكــوادر بدوائــر املاليــة واملخاطــر وااللتــزام والتدقيــق الداخــي التــي بدورهــا تدعــم إنشــاء 

إطــار عمــل قــوي للرقابــة الداخليــة.

نتائج تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
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تطبيق الشركة لمعايير الجودة

اليوجد

اليوجــد لــدى البنــك العــريب – ســورية معايــر جــودة عامليــة معتمــدة مــن جهــات خارجيــة ، و لكــن لــدى البنــك معايــر و 

سياســات و إجــراءات تعنــي بتقديــم خدمــة ذات نوعيــة عاليــة ، حيــث يتــم التحقــق و التدقيــق مــن عــدة جهــات عــى . 

مايقــوم بــه البنــك مــن أعــال و مــدى تطابقهــا مــع اإلجــراءات و السياســات املعتمــدة.

بيــان بالعقــود واملشــاريع التــي عقدتهــا الركــة املصــدرة مــع الــركات التابعــة او الشــقيقة او الحليفــة او رئيــس مجلــس ادارتهــا 

او اعضــاء مجلــس ادارتهــا او مديرهــا العــام او اي موظــف يف الركــة املصــدرة واقربــاء جميــع املذكوريــن حتــى الدرجــة الرابعــة 

وفــق احــكام  قانــون الــركات / وصــف للــركات التابعــة وطبيعــة عملهــا ومجــاالت نشــاطها ونتائــج اعالهــا
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مدى التزام البنك باإلفصاح

اإلفصاح عن صايف األموال الخاصة وفقا ملكوناتها

اإلفصاح عن نسبة كفاية رأس املال

اإلفصاح عن نسبة رأس املال )TIER 1( إىل إجايل رأس املال

اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 

ــلوب  ــا لألس ــا وفق ــهيات وأوزان تثقيله ــظ التس ــة مبحاف ــة املتعلق االئتاني

املعيــاري املبســط

اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 

الســوقية وفــق املنهــج النمطــي

اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 

التشــغيلية وفــق أســلوب املــؤرش األســايس

اإلفصاح الخاص برأس املال

االسراتيجيات العامة إلدارة املخاطر

الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر

سياسات إدارة املخاطر وفقا لكل نوع عى حدة

الفرضيــات األساســية إلجــراء اختبــارات الجهــد فيــا يتعلــق باملخاطــر 

االئتانيــة واملخاطــر الســوقية واملخاطــر التشــغيلية

اإلفصــاح النوعــي العــام عــن إدارة 

ملخاطر ا

السياســة املتعلقــة بآليــات تخفيــف املخاطــر )األنــواع املقبولــة للضانــات - 

سياســة التقييــم الــدوري للضانــات(

أسس تصنيف التسهيات االئتانية

اإلفصاح الكمي عن إجايل تعرضات للمخاطر االئتانية

اإلفصــاح الكمــي عــن التعرضــات للمخاطــر االئتانيــة وفــق األنواع الرئيســية 

داخــل وخــارج امليزانية

اإلفصــاح الكمــي عــن التعرضــات للمخاطــر االئتانيــة وفــق التوزيــع 

الجغــرايف

اإلفصاح الكمي التعرضات للمخاطر االئتانية وفق فرات اإلستحقاق

اإلفصاح الكمي عن الديون غر املنتجة

آلية تخفيف مخاطر االئتان

اإلفصاح عن مخاطر اإلئتامن

الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر السوقية

تحديد املخاطر السوقية التي يتعرض لها املرف

آليات تخفيف مخاطر السوق

اإلفصاح عن مخاطر السوق

الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية

تحديد املخاطر التشغيلية التي يتعرض لها املرف

آليات تخفيف املخاطر التشغيلية

اإلفصاح عن مخاطر التشغيل



44

خطة البنك للعام القادم 2022 :

ــدة  محــاور  ــز عــى ع ــي ترتك ــريب – ســورية  و الت ــك الع ــام 2022 للبن ــل لع ــاد خطــة العم ــس اإلدارة بإعت ــام مجل ق

ــي: ــل مباي اساســية تتمث

– تحسن نوعية الخدمات املرفية املقدمة للعماء و توسيع نطاق هذه الخدمات.

– استحداث و تقديم خدمة الدفع االلكروين  و الخدمات االلكرونية .

– تحســن هامــش الفائــدة مــن خــال الركيــز مــن خــال عــى مصــادر االمــوال االقــل كلفة،مــع التوســع النوعــي مبنــح 

التســهيات املقبولــة املخاطــر.

– تعظيــم الجهــود الســرداد املخصصــات املجنبــة مــع إبــداء املرونــة املعقولــة إلمتــام التســويات املتعلقــة بهــذه الديــون 

املتعــرة.

– السعي املستمر إليجاد فرص استثارية مقبولة يف  مختلف املجاالت املتاحة.

– املحافظة عى سيولة جيدة و مقبولة بكافة العمات لضان قدرة البنك عى الوفاء بالتزاماته اتجاه موديعه.

– املحافظة عى املوظفن املتميزين و االستمرار عى تطوير ادائهم و مهاراتهم.

ــى  ــل ع ــا و العم ــر و إدارته ــى املخاط ــيطرة ع ــدف الس ــة به ــة الداخلي ــة الرقاب ــة و بيئ ــر الرقابي ــز دور الدوائ – تعزي

ــن. ــا امك ــا م ــوط له ــة و التح ــا املحتمل ــن اثاره ــف م التخفي

التطورات المستقبلية وخطط البنك للعام 2022

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

اليوجد
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االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المملوكة من قبل االشخاص ذوي العالقة

األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية العليا

ال يوجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية العليا.

املنصباإلسم 
عدد األسهم كا يف         

 2020/12/31

عدد األسهم كا يف         

 2021/12/31

ممثل عن البنك العريب ش م ع رئيس مجلس اإلدارةخالد واصف الوزين 

حازم صالح دانيال
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة 
1,262,5001,262,500

ممثل عن البنك العريب ش م ع عضو مجلس اإلدارة محمد عبد الفتاح الغنمه

ممثل عن البنك العريب ش م ع عضو مجلس اإلدارة نديم فؤاد غنطوس 

ممثل عن البنك العريب ش م ع عضو مجلس اإلدارة عالء الدين الخطيب التميمي  

394,155394,155عضو مجلس اإلدارة محمد عبد السالم هيكل

اليوجدعضو مجلس اإلدارة طارق زياد الزعيم  

اليوجدعضو مجلس اإلدارةمحسن محمد مقصود  

260,269371,887عضو مجلس اإلدارةمحمد عامد محمد عدنان معتوق
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إدارة المخاطر

مقدمة: 

يقــوم البنــك العريب-ســورية بالتعامــل مــع التحديــات املتعلقــة باملخاطــر املرفيــة بشــكل شــامل ضمــن إطــار كي إلدارة املخاطــر 

وذلــك اســتناداً ألفضــل املعايــر واألعــراف واملارســات املرفيــة مدعمــة بهيــكل حاكميــة عــى مســتوى مجلــس اإلدارة ومســتوى 

اإلدارة التنفيذيــة واملؤلــف مــن اللجــان التاليــة باإلضافــة إىل ثــاث مســتويات رقابيــة.

اللجان:

● لجنة التدقيق )مجلس اإلدارة(.
● لجنة إدارة املخاطر )لجنة اإلدارة(.

● اللجنة التنفيذية العليا )مجلس اإلدارة(.
● اللجنة العليا إلدارة املوجودات واملطاليب.

● لجنة االئتان التنفيذية .
● لجنة إدارة األزمات واستمرارية العمل.

● اللجنة التوجيهية ألنظمة وتكنولوجيا أمن املعلومات.

تتمثل عميلة الضبط والرقابة في ثالث مستويات:

● املستوى األول: إدارات الرقابة الداخلية.
● املستوى الثاين: إدارة املخاطر.

● املستوى الثالث: إدارة التدقيق الداخي وإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية.

- يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع واعتــاد اســراتيجية البنــك يف إدارة عوامــل املخاطــرة التــي يواجهــا ويراقــب تنفيذهــا. إضافــة 

إىل ذلــك يقــوم مجلــس اإلدارة مــن خــال لجانــه املتعــددة بــاإلرشاف والتأكــد مــن وجــود سياســات وإجــراءات شــاملة إلدارة 

املخاطــر ضمــن البنــك.

ــة أو تشــغيلية،  ــر ائتاني ــت مخاط ــواًء كان ــه س ــل املخاطــرة كل يف نطــاق عمل ــإدارة عوام ــدراء اإلدارات واألقســام ب ــوم م - يق

وإضافــة إىل ذلــك، فــإن مديــر دائــرة الخزينــة يعتــر املســؤول األول عــن إدارة مخاطــر الســيولة والســوق، ويقــوم املــدراء بــإدارة 

عوامــل املخاطــرة ذات العاقــة ضمــن الحــدود املقــررة وضمــن نطــاق مســؤولياتهم مــن خــال تحديــد وتقييــم واحتــواء وتوثيــق 

هــذه املخاطــر يف مجــاالت عملهــم املختلفــة.

- يعتــر مديــر دائــرة إدارة املخاطــر املســؤول عــن التأكــد مــن وجــود منهجيــة شــاملة لتحديــد وإدارة عوامــل املخاطــرة املختلفــة، 

إضافــة إىل وضــع أطــر عمليــة إلدارة هــذه العوامــل لتتــاىش مــع اســراتيجية أعــال البنــك ودرجــة تحملــه للمخاطــر.

- يعتــر مديــر إدارة ومراقبــة االمتثــال للمتطلبــات الرقابيــة هــو املســؤول عــن التأكــد بــأن البنــك يلتــزم بالتعليــات والتريعــات 

والقوانــن ذات العاقــة بأعــال البنــك.

- تتمتــع إدارة التدقيــق الداخــي باســتقالية عــن اإلدارة التنفيذيــة حيــث تتبــع مبــارشة إىل لجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس 

ــم  ــاع أســلوب منهجــي ومنظــم لتقيي ــك مــن خــال اتب ــق أهــداف البن ــق الداخــي يف تحقي اإلدارة، حيــث تســاهم إدارة التدقي

ــل  ــول عم ــي ح ــتقل وموضوع ــد مس ــاء تأكي ــوم بإعط ــا تق ــة. ك ــة والحوكم ــر والرقاب ــات إدارة املخاط ــة عملي ــن فاعلي وتحس

اإلدارات يف البنــك ضمــن السياســات واإلجــراءات املعتمــدة، والتــزام جميــع األطــراف بتحقيــق بيئــة رقابيــة داخليــة ذات فعاليــة 

وكفــاءة.
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إدارة المخاطر

إدارة المخاطر:

ــة وذلــك ضمــن إطــار الهيــكل املؤســيس إلدارة املخاطــر للبنــك العــريب- ــل إدارة املخاطــر أحــد املســتويات األساســية للرقاب متث

ســورية. إن اســراتيجية إدارة املخاطــر لــدى البنــك مصممــة لتوفــر آليــة للتعــرف عــى املخاطــر بأنواعهــا املاليــة وغــر املاليــة، 

ــة عــى اســراتيجية إدارة املخاطــر،  ــس اإلدارة باملوافق ــوم مجل ــا. هــذا ويق ــر الخاصــة به ــع التقاري ــا ورف ــة عليه قياســها، الرقاب

ــك. ــة للبن ــا، أطــر إدارة املخاطــر ووثيقــة املخاطــر املقبول السياســات العلي

تتكون مهام إدارة املخاطر ما يي:

1- وضع أطر ومهام إدارة املخاطر للبنك.

2- تطبيــق اســراتيجية إدارة املخاطــر باإلضافــة إىل إعــداد سياســات وإجــراءات عمــل إلدارة كافــة أنــواع املخاطــر والرقابــة عــى 

تطبيقهــا.

3- تطبيق متطلبات البنك املركزي ومقررات لجنة بازل »Basel« املتعلقة بكافة املخاطر؛

4- تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع املخاطر؛

5- وضع وتطوير خطة التعايف »Recovery Plan« عى مستوى البنك؛

6- وضــع خطــة متويــل الطــوارئ »Contingency Funding Plan« للتعامــل مــع حــاالت انخفــاض الســيولة الطارئــة وبالتعــاون 

مــع إدارة الخزينــة؛ 

7- تطبيق اختبارات لألوضاع الضاغطة لقياس مدى قدرة البنك عى تحمل الصدمات واملخاطر املرتفعة؛

8- مراقبة مستوى امتثال الدوائر مع قامئة الحدود املقبولة للمخاطر الداخلية؛

9- تطوير آليات إدارة املخاطر الداخلية متاشياً مع املتطلبات الرقابية والتطبيقات عى مستوى القطاع؛

ــن  ــا تتضم ــة العلي ــإلدارة التنفيذي ــخة ل ــه ونس ــة عن ــر املنبثق ــة إدارة املخاط ــال لجن ــن خ ــس اإلدارة م ــر ملجل ــع تقاري 10- رف

معلومــات عــن منظومــة املخاطــر الفعليــة لكافــة األنشــطة يف البنــك »Risk Profile« باملقارنــة مــع مســتويات املخاطــر املقبولــة 

ــلبية؛ ــات الس ــة االنحراف »Risk Appetite« ومتابع

11- تقديم التوصيات للجنة إدارة املخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر؛

12- تعزيز ورفع مستوى الوعي باملخاطر باالستناد إىل أفضل املارسات واملعاير الرائدة واملختصة بالقطاع املريف.

ضمــن الهيــكل التنظيمــي إلدارة املخاطــر وحــدات عمــل لهــا دور ومســؤوليات محــددة تهــدف إىل تطويــر إدارة املخاطــر يف البنــك 

باالســتناد إىل أفضــل املارســات واملبــادئ والتعليــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والســلطات املختصــة. هــذا وتضــم إدارة 

املخاطــر يف البنــك العريب-ســورية الوحــدات التاليــة: وحــدة مخاطــر االئتــان، وحــدة مخاطــر الســوق والســيولة، وحــدة املخاطــر 

التشــغيلية، وحــدة أمــن املعلومــات واســتمرارية العمــل واملكتــب الوســيط للخزينــة.

وحدة إدارة مخاطر االئتمان:

ــه  ــق هدف ــايس لتحقي ــر أس ــر كعن ــن املخاط ــوع م ــذا الن ــة يف إدارة ه ــراتيجية متحفظ ــورية اس ــريب – س ــك الع ــد البن يعتم

ــات  ــة التوظيف ــة وجــودة كاف ــة املحفظــة االئتاني ــة وتركيب االســراتيجي مــن خــال التحســن املتواصــل واملحافظــة عــى نوعي

املرفيــة. ويعتمــد البنــك كذلــك عــى معايــر ائتانيــة راســخة ومحتفظــة وحصيفــة، وسياســات وإجــراءات ومنهجيــات وأطــر 

ــاكل  ــة إىل هي ــة، باإلضاف ــة والتريعي ــة املرفي ــة املســتجدات يف البيئ ــار كاف ــن االعتب ــان آخــذاً بع ــر االئت ــة إلدارة مخاط عام

تنظيميــة واضحــة وأنظمــة آليــة. عــاوة عــى املتابعــة الحثيثــة والرقابــة الفعالــة التــي متكــن البنــك مــن التعامــل مــع املخاطــر 

ــم.  ــة املتغــرة مبســتوى عــال مــن الثقــة والتصمي ــات البيئ ــة وتحدي املحتمل

ــم  ــه يت ــة، كــا أن ــك العريب-ســورية ومســتويات املخاطــر املقبول ــة إىل اســراتيجية أعــال البن ــرارات اإلدارة االئتاني وتســتند ق

إجــراء مراجعــة وتحليــل لنوعيــة وجــودة املحفظــة االئتانيــة بشــكل دوري وفقــاً ملــؤرشات محــددة لــألداء، باإلضافــة إىل الركيــز 

ــك عــى املســتوى  ــردي للعمــاء وكذل ــع املخاطــر عــى املســتوى الف ــف وتنوي ــر حجــر األســاس لتخفي ــذي يعت ــوع ال عــى التن
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ــن  ــي تتضم ــكل دوري والت ــة بش ــاع الضاغط ــارات األوض ــات الختب ــق آلي ــتخدام وتطبي ــة إىل اس ــرايف. باإلضاف ــي والجغ القطاع

ــات متشــددة ومحافظــة. فرضي

إن العمليــة االئتانيــة يف البنــك العريب-ســورية هــي عمليــة مؤسســية ومبنيــة بإحــكام وتقــوم عــى املرتكــزات واألســس الرئيســية 

لية: لتا ا

● حــدود واضحــة ومحــددة لمســتوى المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق وضــع ســقوف لمقــدار المخاطــرة المقبولــة للعاقــة مــع 
الطــرف المتعاقــد معــه باإلضافــة إلــى الســقوف للقطاعــات االقتصاديــة والمناطــق الجغرافيــة حيــث يتــم مراجعتهــا ومراقبتهــا 

واجــراء أيــة تعديــات عليهــا بشــكل دوري.

● اعتمــاد مبــدأ اللجــان االئتمانيــة وبصاحيــات ائتمانيــة متدرجــة، للتأكــد مــن أن القــرارات االئتمانيــة ليســت فرديــة وإنمــا يتــم 
اتخاذهــا مــن قبــل لجــان مــع صاحيــات ائتمانيــة متدرجــة لــكل لجنــة.

● فصل المهام بين إدارة قطاعات األعمال وإدارة مراجعة االئتمان لتحقيق مبدأ االستقالية.  
● معايير واضحة للعماء والسوق المستهدف والمستوى المقبول لألصول االئتمانية.

● تحليــل مالــي وائتمانــي متكامــل ومعمــق متضمنــاً معاييــر كميــة ونوعيــة مغطيــاً الجوانــب المختلفــة للمخاطــر لــكل عميــل 
أو عمليــة ائتمانيــة.

ــى أســس  ــة عل ــي للمؤسســات مبني ــف االئتمان ــة للعمــاء والتصني ــم الجــدارة االئتماني ــة ومنظمــة لتقيي ــات موضوعي ● منهجي
ــة للتحقــق مــن صحتهــا وإجــراء التعديــات الازمــة عليهــا. ــات لمراجعــة دوري ــة حيــث تخضــع هــذه المنهجي ــة ونوعي كمي

● تقــوم إدارة المخاطــر بالتنســيق مــع إدارة االئتمــان علــى مراجعــة نظــام التصنيــف االئتمانــي للبنــك العربــي – ســورية الخــاص 
بالعمــاء، مــع متابعــة نتائــج التصنيــف المخرجــة وحــاالت التعثــر للوصــول إلــى أليــة مناســبة لتحديــد احتمــال اإلخفــاق )احتمــال 

.)Probability Of Default التعثــر للعمــاء

● المتابعة المستمرة ألية تركزات ائتمانية واستراتيجيات التعامل معها.
● التأكد من فاعلية وقدرة نظام اإلنذار المبكر بشكل مستمر لتحديد وكشف المخاطر المحتملة.

ــة  ــات المقابل ــا لالتزام ــن تغطيته ــد م ــا للتأك ــا ومتابعته ــات وحفظه ــي وإدارة الضمان ــق القانون ــة التوثي ــة لعملي ● إدارة فعال
ــتمرة. ــة المس ــبة للمتابع ــات المناس ــع اآللي ووض

● المراجعــة الدوريــة والســنوية للتســهيات االئتمانيــة الممنوحــة وذلــك لهــدف الوقــوف علــى أيــة مؤشــرات ســلبية تخــص 
هــذه التســهيات.

● يقــوم البنــك بطــرح برامــج لقطــاع التجزئــة ويتــم ادارتهــا علــى مســتوى محفظــة كل منتــج مــن خــال برامــج منتجــات يتــم 
اعدادهــا لتغطــي فئــات متجانســة مــن العمــاء. وتخضــع هــذه البرامــج للمراجعــة والموافقــة بشــكل ســنوي مــن قبــل لجــان 

االئتمــان التنفيذيــة.

ــن  ــات الصــادرة ع ــم 9 بموجــب التعليم ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــق المعي ــك العربي-ســورية بتطبي ــام البن ● ق
مجلــس النقــد والتســليف رقــم 4 لعــام 2019 منــذ بدايــة عــام 2019، حيــث تــم اســتخدام نمــوذج الحتســاب الخســائر االئتمانيــة 

ــاًء علــى نظــرة مســتقبلية مرتبطــة بشــكل وثيــق بالوضــع االئتمانــي للعميــل ومؤشــرات تدهــور األداء االئتمانــي  المتوقعــة بن

وارتفــاع المخاطــر االئتمانيــة للعمــاء مــع األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل االقتصاديــة الكليــة وذلــك بنــاًء علــى المراحــل الثــاث 

حســب متطلبــات المعيــار، ويقــوم البنــك باعتمــاد المخصصــات االئتمانيــة الناتجــة عــن احتســاب المخاطــر االئتمانيــة المتوقعــة 

حســب متطلبــات المعيــار.

ــرارات مصــرف ســوري المركــزي  ــة ضمــن إطــار ق ــر العامل ــون غي ــل الدي ــة متحفظــة فــي حســاب المخصصــات وتحصي ● آلي
ــا. ــة المعمــول به ــر المحاســبية والرقابي ــى المعايي وأعل

● تطبيــق اختبــارات ضاغطــة بشــكل دوري علــى مســتوى المحفظــة وعلــى الحســابات الكبــرى التــي تمثــل تركــزات ائتمانيــة 
وتقييــم أثــر هــذه االختبــارات علــى رأس المــال واألربــاح وكفايــة األمــوال.

● تقــوم وحــدة مخاطــر االئتمــان بإجــراء مراجعــة دوريــة ومســتقلة بهــدف تقييــم جــودة المحفظــة االئتمانيــة وتقييــم كفــاءة 
اإلجــراءات المتبعــة فــي إدارة العمليــة االئتمانيــة.

إدارة المخاطر
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● يولــي البنــك العربي-ســورية وبشــكل مســتمر أهميــة كبيــرة لتطويــر المهــارات ورفــع مســتوى الكفــاءات والخبــرات مــن 
خــال التركيــز علــى انخــراط كــوادره العاملــة فــي مجــال االئتمــان بــدورات وبرامــج تدريبيــة نوعيــة لتأهيلهــم ألداء واجبهــم 

بكفــاءة واقتــدار.

وحدة إدارة مخاطر السيولة والسوق

إدارة مخاطر السيولة:

تعــرف مخاطــر الســيولة عــى أنهــا قــدرة البنــك عــى متويــل زيــادة أصولــه ومواجهــة االلتزامــات املرتبــة عليــه عنــد اســتحقاقها 

بــدون تكبــد خســائر غــر مقبولــة. هــذا ويواصــل البنــك تركيــزه عــى موضــوع الســيولة، حيــث يتمتــع البنــك بقاعــدة متنوعــة 

ــي تعمــل كمصــدر محتمــل  ــاظ مبجموعــة مــن األصــول الســائلة الت ــك باالحتف ــل. ويســتمر البن ومســتقرة مــن مصــادر التموي

ــن  ــك م ــة البن ــراً يف حاي ــراً كب ــيولة أث ــى الس ــز ع ــذا الركي ــد كان له ــيولة. ولق ــادة الس ــز وزي ــراض تعزي ــك ألغ ــل وذل للتموي

التعــرض أليــة اضطرابــات.

ــات  ــودات واملطلوب ــا إلدارة املوج ــة العلي ــل اللجن ــن قب ــورية م ــك العريب-س ــدى البن ــيولة ل ــراتيجية إدارة الس ــد إس ــم تحدي يت

ــلطات  ــن الس ــة م ــدود املفروض ــوق الح ــدة و تف ــيولة جي ــب س ــى نس ــة ع ــوى يف املحافظ ــة قص ــويل أهمي ــي ت )ALCO( والت

الرقابيــة، حيــث تقــوم اللجنــة بتحليــل مخاطــر الســوق والســيولة وتقــوم باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتعديــل كل مــن األســعار 

ــا. ــة البنــك ومخاطــر الســوق والســيولة املرتبطــة به ــل مليزاني ــكل األمث ــك للمحافظــة عــى الهي ــج املنتجــات وذل ومزي

تقــوم وحــدة مخاطــر الســيولة بإعــداد منهجيــة إلدارة هــذه املخاطــر والتــي تتضمــن أدوات قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســيولة، 

.»Value at Risk« باإلضافــة إىل مســؤوليتها عــن وضــع ومراقبــة محــددات املخاطــر، قيــاس القيمــة املعرضــة للمخاطــر

 Middle( وضمــن إطــار مراقبــة وضــع الســيولة تقــوم وحــدة مخاطــر الســيولة باإلضافــة إىل وحــدة مراقبة أعــال دائــرة الخزينــة

Office( بإصــدار تقاريــر إىل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات ودائــرة الخزينــة والتــي تســاعد بتقييــم وضــع الســيولة التخــاذ 

اإلجــراءات األمثــل للمحافظــة عــى مســتويات ســيولة ممتــازة، أخــذة بعــن االعتبــار قــرارات مــرف ســورية املركــزي 588/م ن/

تريــن الثــاين 2009. كــا يتــم تدعيــم هــذه التقاريــر باختبــارات الحساســية الازمــة والتــي تطبــق ســيناريوهات متعــددة، حيــث 

يعتــر مديــر دائــرة املخاطــر مســؤول عــن وضــع وإدارة اختبــارات الحساســية.

يســتخدم البنــك أســاليب داخليــة متعــددة لقيــاس وتحليــل الســيولة، والتــي تســاعد البنــك عــى تخطيــط وإدارة مــوارده املاليــة 

باإلضافــة إىل تحديــد عــدم التطابــق يف فــرات االســتحقاق لــكل مــن املوجــودات واملطاليــب والــذي مــن املمكــن أن يعــرض البنــك 

ملخاطــر الســيولة ، وتتضمــن هــذه املقاييــس نســب الســيولة ليــوم وشــهر ومنــوذج الســيولة الراكمــي وعنــارص مخاطــر الســيولة 

وتحليــل اإلقــراض واالقــراض داخــل املجموعــة، تحليــل تركــزات كبــار املودعــن، ونســب الســيولة الريعــة واختبــارات األوضــاع 

ــؤرشات  ــن م ــدد م ــة اىل وضــع ع ــازل NSFR- LCR( 3(، باإلضاف ــاق ب ــق ف الضاغطــة ) Stress Testing (، نســب الســيولة وف

اإلنــذار املبكــر الخاصــة مبخاطــر الســيولة و التــي تلعــب دوراً هامــاً و اساســياً بالتنبــؤ عــن أي أزمــة ســيولة محتملــة و بالتــايل 

اتخــاذ االجــراءات الازمــة لتجنــب حدوثهــا.

إدارة مخاطر السوق:

ــدة  ــات أســعار الفائ ــك نتيجــة لتقلب ــة جــراء التغــر يف قيمــة محافــظ البن ــا الخســارة املحتمل تعــرف مخاطــر الســوق عــى أنه

ورصف العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم والســلع، حيــث تتــم إدارة مخاطــر الســوق يف كل مــن محفظــة املتاجــرة واملحفظــة 

البنكيــة بأســلوب موحــد ومتحفــظ. إن النشــاطات الرئيســية الثاثــة التــي تعــرض البنــك العــريب ســورية ملخاطــر الســوق تشــمل 

املتاجــرة بــأدوات الســوق النقديــة والعمــات األجنبيــة وأدوات الســوق الرأســالية باإلضافــة إىل نشــاط االقــراض واالقــراض. 

ــار  إن اســراتيجية البنــك إلدارة مخاطــر الســوق هــي تعزيــز العوائــد االقتصاديــة عــى املــدى الطويــل مــع األخــذ بعــن االعتب

ــا بواســطة  ــم التحكــم يف مخاطــر الســوق وإدارته ــك ومحــددات مــرف ســورية املركــزي.  يت ــة للبن مســتوى املخاطــر املقبول

ــات  ــا إلدارة املوجــودات واملطلوب ــة العلي ــر إدارة املخاطــر، ومــن جهــة أخــرى تقــوم اللجن ــة ومدي ــر إدارة الخزين كل مــن مدي

إدارة المخاطر
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بــاإلرشاف عــى مخاطــر الســوق وتقديــم اإلرشــاد فيــا يتعلــق باملخاطــر املقبولــة والسياســة املتبعــة بهــذا الخصــوص. كــا تقــوم 

اللجنــة بتحديــد الســقوف املقــرة للبنــك، حيــث تتــوىل إدارة املخاطــر وبالتعــاون مــع إدارة الخزينــة مهمــة التأكــد مــن تحديــث 

كافــة السياســات واإلجــراءات بصــورة دوريــة أو عندمــا تدعــو الحاجــة إىل ذلــك، ويتــم تحديــد الســقوف املقبولــة ملخاطــر الســوق 

وفقــا إلســراتيجية البنــك ومســتوى املخاطــر املقبولــة لــه، وتتــم مراقبــة هــذه املخاطــر أيضــاً مــن قبــل وحــدة مراقبــة أعــال 

.)Middle Office( ــة ــرة الخزين دائ

يتعرض البنك لثاثة أنواع رئيسية من مخاطر السوق:

مخاطر أسعار الفائدة:

تعتــر مخاطــر أســعار الفائــدة لــدى البنــك العريب-ســورية ذات مســتوى محــدود، وتتــم إدارتهــا بشــكل جيــد وبصــورة مســتمرة 

وتتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة وفقــا للسياســات والحــدود املقــرة مــن قبــل اللجنــة العليــا إلدارة املوجــودات واملطاليــب، 

وحســب تعليــات مــرف ســورية املركــزي 107/م ن/ شــباط 2005.

مخاطر أسواق رأس المال:

إن االســتثار يف أدوات ســوق رأس املــال معــرض ملخاطــر الســوق نتيجــة لتقلــب أســعار الفائــدة وهامــش االئتــان، وإن املخاطــر 

املحتملــة للبنــك واملرتبــة عــى هــذا النــوع مــن االســتثار تعتــر محــدودة نتيجــة الرقابــة الصارمــة عــى أســعار الفوائــد ومخاطــر 

االئتــان للتوظيفــات املالية.

مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية:

ــا  ــا بينه ــة في ــل بالخســارة يف قيمــة املراكــز املفتوحــة مــن العمــات بســبب التغــرات يف أســعار رصف العمــات األجنبي تتمث
ومقابــل العملــة الرئيســية »اللــرة الســورية«. إن اإليــرادات املتحققــة مــن العمــات األجنبيــة تنتــج بشــكل أســايس مــن العمليــات 
التــي يقــوم بهــا العمــاء، ويتــم وضــع حــدود صارمــة لتعامــل البنــك لحســابه يف مجــال املتاجــرة بالعملــة األجنبيــة، كــا يتــم 
ــة إىل  ــات األجنبي ــرف للعم ــعار ال ــر أس ــن مخاط ــل م ــذي يقل ــكل ال ــات بالش ــذه العملي ــل ه ــب ملث ــكل مناس ــوط وبش التح

حدودهــا الدنيــا.
يتــم اتخــاذ املراكــز املفتوحــة يف إدارة الخزينــة بشــكل محــدود وضمــن ســقوف مقابــل عملــة الــدوالر األمريــي، باإلضافــة إىل 
وجــود حــدود للخســارة للمراكــز املفتوحــة وملــدد مختلفــة، كــا يتــم تغطيــة معظــم التعامــات بشــكل يومــي وذلــك للتقليــل 
مــن مخاطــر تقلبــات أســعار الــرف املحتملــة، كــا يتــم قيــاس التعامــات املفتوحــة ومراقبتهــا حســب الحــدود املــوىص بهــا 
مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات لــكل العمــات مــن قبــل وحــدة مخاطــر الســوق ومكتــب مراقبــة أعــال دائــرة 

.)Middle Office( ــة الخزين

األدوات األساسية في قياس وإدارة مخاطر السوق هي: 

ــدة  ــة الناتجــة عــن تغــر أســعار الفائ ــس هــذه األداة التغــر يف القيمــة الحالي ــدة: تقي ــة للتغــر يف أســعار الفائ - القيمــة الحالي
ــات بحساســية األســعار للتغــر يف  ــر الفجــوة للموجــودات واملطلوب ــة مــن تقري ــرة زمني ــك بــرضب صــايف القيمــة يف كل ف وذل

ــدة. أســعار الفائ
ــد نتيجــة تحــرك ســعر  ــر عــى الفوائــد نتيجــة التغــر يف أســعار الفائــدة )NII 100(: تقيــس قيمــة التغــر يف الفوائ - صــايف األث

ــة. ــدة 1% يف الســنة األوىل والثاني الفائ
- صايف املركز املفتوح للعمات األجنبية: يتم قياس صايف املركز املفتوح لكل عملة أجنبية.

- القيمــة املعرضــة للمخاطــر )Value at Risk(: تــم اســتخدام القيمــة املعرضــة للمخاطــر كأداة قيــاس داخليــة ملخاطــر الســوق 
ــة  ــد نتيج ــوم واح ــك خــال ي ــا البن ــرض له ــن أن يتع ــي ميك ــة والت ــوى املحتمل ــر الخســارة القص ــك لتقدي ــام 2018 وذل ــذ ع من
ــة املعرضــة للمخاطــر  ــوم. إن احتســاب القيم ــة ل 500 ي ــات تاريخي ــق اســتخدام بيان ــن طري ــة 99% ع ــاظ ومبســتوى ثق االحتف

ــة. يغطــي مخاطــر أســعار رصف العمــات األجنبي
.)Stress Testing( اختبارات الضغط -

إدارة المخاطر
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وحدة إدارة المخاطر التشغيلية

متثــل املخاطــر التشــغيلية املخاطــر الخســائر الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو إخفــاق العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو األنظمــة 
أو التــي تنجــم أيضــاً عــن أحــداث خارجيــة وتشــمل ايضــاً املخاطــر القانونيــة .

تقــوم وحــدة املخاطــر التشــغيلية بــاإلرشاف عــى آليــة تطبيــق إطــار شــامل وعــى مســتوى البنــك إلدارة املخاطــر ضمــن عمليــة 
تعزيــز وتقويــة الضوابــط والرقابــة الداخليــة للبنــك. حيــث يتضمــن هــذا اإلطــار سياســات تهــدف إىل تحديــد وتقييــم وتخفيــض 

ومراقبــة املخاطــر التشــغيلية لكافــة أعــال وأنشــطة البنــك.
من أهم األدوات التي يتم استخدامها يف إدارة املخاطر التشغيلية هي:

ــة  ــم المخاطــر التشــغيلية المحتمل ــا تقيي ــم مــن خاله ــي يت ــط التشــغيلية )RCSA( والت ــي للمخاطــر والضواب ــم الذات ● التقيي
ــك. ــات المرتبطــة بمنتجــات وخدمــات البن ــة العملي ــى كاف وأثرهــا عل

ــي تعرضــات  ــة ف ــرات المحتمل ــن التغي ــرة ع ــذارات المبك ــك باإلن ــزود البن ــي ت ــر الرئيســية )KRIs( والت ● مؤشــرات المخاط
ــك. ــي البن ــف نواحــي العمــل ف المخاطــر التشــغيلية بمختل

● جمــع وتحليــل الخســائر الناجمــة عــن األحــداث التشــغيلية الموجــودة ضمــن قاعــدة األحــداث التشــغيلية وتحديــد مســتويات 
المخاطــر حســب مصفوفــة المخاطــر المعتمــدة واحتســاب للخســائر المتوقعــة للفتــرات المقبلــة مــن خــال الخســائر التاريخيــة 

. لمسجلة ا
● ســيناريوهات األوضــاع الضاغطــة للمخاطــر التشــغيلية والتــي يقــوم البنــك باســتخدامها لتقييــم األثــر المحتمــل علــى نســبة 

كفايــة رأس المــال وعلــى الحــدود الموضوعــة لمواجهــة هــذه المخاطــر.
كمــا وتقــوم وحــدة المخاطــر التشــغيلية برفــع مســتوى الوعــي للمخاطــر التشــغيلية لــدى الموظفيــن وذلــك عــن طريــق إجــراء 

ورش عمــل وإرســال نشــرات توعيــة لتغطيــة هــذه المخاطــر.

 مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل

ــا  تقــوم وحــدة أمــن املعلومــات يف البنــك عــى متكــن ودعــم منــو خدمــات البنــك عــن طريــق التقليــل مــن مخاطــر تكنولوجي
املعلومــات، وذلــك مــن خــال االســتخدام األمثــل ألمــن وتكنولوجيــا املعلومــات يف جميــع مجــاالت األعــال والخدمــات املرفيــة 
االلكرونيــة التــي يتيحهــا البنــك للعمــاء والزبائــن. والهــدف مــن ذلــك هو ضــان حايــة أصــول املعلومــات )البيانات-األشــخاص-
العمليات-التقنيــات( مــن التهديــدات ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، متعمــدة أو عرضيــة. تهتــم إســراتيجية أمــن املعلومــات يف 
بنــاء الثقــة بــن عمــاء ورشكاء وموظفــي البنــك، وتشــمل األنشــطة التــي تهــدف إىل تشــجيع العمــل باملارســات األمنيــة الجيــدة، 
ورفــع مســتوى الوعــي مبخاطــر أمــن املعلومــات، وتقويــة الضوابــط، وتعزيــز فعاليــة ومراقبــة ورصــد اســتجابة البنــك للحــوادث 

األمنيــة املختلفــة. 
تهــدف وحــدة اســتمرارية العمــل الحتــواء الخلــل الــذي قــد يحــدث نتيجــة توقــف أعــال البنــك ولحايــة مراحــل عمــل البنــك 
الرئيســة مــن تأثــرات اإلشــكاليات التــي قــد تتعــرض لهــا أنظمــة البنــك أو حــدوث كــوارث طبيعيــة أو غرهــا عمــًا بقــرارات 
مــرف ســورية املركــزي 391/ م ن/ لعــام 2008. هــذا وتقــوم الوحــدة بالتأكــد مــن اســتئناف األعــال ضمــن الوقــت الــازم، 
ويســتند إطــار ومنهجيــات عمــل الوحــدة عــى تحديــد املخاطــر الرئيســية وتحليــل تأثرهــا عــى اســتمرارية أعــال البنــك، ووضــع 
خطــط شــاملة الســتمرارية أعــال البنــك، ويتــم تحديــث هــذه الخطــط كل ثاثــة أشــهر باإلضافــة إىل إجــراء االختبــارات الازمــة 
ــك  ــات البن ــم خدم ــات وتقدي ــتمرارية العملي ــان اس ــدف ض ــكل دوري به ــل بش ــل البدي ــع العم ــار ملوق ــط واختب ــذه الخط له

الرئيســية ضمــن الوقــت الــازم. 

المخاطر األخرى

يتعرض البنك العريب – سورية إىل أنواع أخرى من املخاطر املرفية، من ضمنها مخاطر االمتثال واملخاطر االسرتيجية.
فيــا يخــص مخاطــر االمتثــال )االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة( يحافــظ البنــك يف تنفيــذ كافــة أعالــه عــى مبــادئ االمتثــال الراســخة 
والتــي تســتند إىل أعــى املعايــر املهنيــة يف الصناعــة املرفيــة، ملتزمــاً بنصــوص وتعليــات الجهــات الرقابيــة. ويقــع ضمــن نطــاق 
مســؤولية إدارة االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة املتطلبــات الخاصــة بتحقيــق مبــدأ »اعــرف عميلــك« ومكافحــة عمليــات غســيل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
أمــا بالنســبة للمخاطــر االســراتيجية فــإن البنــك ميــارس أعالــه ضمــن أســس ومعايــر تخطيــط اســراتيجي شــامل ومحــدد بشــكل 
دقيــق، حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بدراســة وتحليــل تأثــر عمليــات البنــك الرئيســية عــى اســراتيجيته، 
ــات العمــاء والتغــرات يف القوانــن والتعليــات  ــة وتأثــرات املنافســة ومتطلب ــة والخارجي مبــا يف ذلــك ظــروف العمــل الداخلي

النافــذة.

إدارة المخاطر
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نفقات سفرمزايا ومكافآت اسم العضو
نفقات إقامة / 

أخرى 
املجموع

29,91928,23358,152-الدكتور خالد واصف الوزين

3,3895,778 2,389-السيد عاء الدين الخطيب التميمي

----السيد محمد عبد الفتاح الغنمة

----السيد نديم فؤاد غنطوس

----السيد حازم صاح دانيال 

----السيد محمد عبد السام هيكل

----السيد طارق زياد الزعيم

----السيد محسن محمد مقصود

----السيد محمد عاد محمد عدنان معتوق

32,30831,62263,930-املجموع 

بلغــت الرواتــب واملكافــآت الســنوية لــإدارة التنفيذيــة لعــام 2021 ماقيمتــه 339 مليــون لــرية ســورية مقابــل 191 مليــون 

لــرية ســورية يف عــام 2020   .

المزايا والمكافآت السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2021

املبلغ بآالف اللريات السورية
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اإلفصاح عن مدى التزام إدارة المصرف ببنود دليل الحوكمة

أتعاب التدقيق الخارجي

تــود إدارة البنــك العــريب - ســورية إفــادة مســاهميها الكــرام بــأن مقــدار أتعــاب مفتــش الحســابات خــالل العــام 

2021 هــو 2,400,000 ل.س )مليونــان واربعامئــة ألــف لــرية ســورية(.

تلتزم ادارة البنك العريب – سورية ش م م ع بتطبيق كافة بنود دليل الحوكمة.
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تحليل المركز المالي للعام 2021

- الموجودات

- ارتفــع إجــايل املوجــودات للعــام الحــايل بنســبة 88% مقارنــة مــع العــام املــايض ليصــل إىل 290.7 مليــار لــرة ســورية بنهايــة 

العــام 2021 مقارنــة ب 154.6 مليــار لــرة ســورية بنهايــة العــام 2020 نتيجــة ارتفــاع ســعر الــرف بشــكل رئيــيس، وقــد شــكل 

رصيــد مــرف ســورية املركــزي وإيداعــات لــدى املصــارف مــا نســبته 82% مــن مجمــوع املوجــودات للعــام 2021 مقارنــة بـــ %85 

للعــام املــايض، يف حــن شــكلت صــايف محفظــة التســهيات االئتانيــة مــا نســبته 6% مــن مجمــوع املوجــودات للعــام 2021 مقارنــة 

بـــ 7% للعــام املــايض، وقــد حــازت االســتثارات املاليــة عــى 9% مــن مجمــوع املوجــودات للعــام 2021 مقارنــة بـــ 4% للعــام املايض.

فيا يي رسم بياين يوضح هيكلية املوجودات للعامن 2021 و 2020.

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2021

استثارات مالية %9

صايف التسهيات االئتانية املبارشة %6

موجودات أخرى %3

نقد ومرف سورية املركزي وإيداعات لدى 

املصارف %82

هيكلية الموجودات 2021

استثارات مالية %4

صايف التسهيات االئتانية املبارشة %7

موجودات أخرى %4

نقد ومرف سورية املركزي وإيداعات لدى 

املصارف %85

- المطلوبات وحقوق الملكية

شــهدت املطلوبــات وحقــوق امللكيــة للعــام الحــايل ارتفاعــاً ملحوظــاً عــن العــام املــايض، ويعــود الســبب الرئيــيس لذلــك إىل ارتفــاع 
ــات وحقــوق  ــا نســبته 56% مــن مجمــوع املطلوب ــن م ــع الزبائ ــث شــكلت ودائ ــام الســابق، حي ــع الع ــة م ســعر الــرف مقارن
امللكيــة للعــام الحــايل مقارنــة مــع 61% لعــام 2020، يف حــن شــهدت حقــوق امللكيــة ارتفاعــاً بنســبة 109% نتيجــة األربــاح غــر 
املحققــة خــال العــام 2021، حيــث شــكلت مــا نســبته 41% مــن مجمــوع املطلوبــات وحقــوق امللكيــة بنهايــة العــام 2021 مقابــل 

37% بنهايــة العــام 2020.
فيا يي رسم بياين يوضح هيكلية املطلوبات وحقوق امللكية للعامن 2021 و2020.

ودائع مصارف %2

حقوق امللكية %41

مطلوبات اخرى مختلفة %1

ودائع الزبائن 56 %

هيكلية المطلوبات وحقوق الملكية 2021

هيكلية الموجودات 2020
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أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2021

- صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

- بلغــت نســبة صــايف التســهيات االئتانيــة املبــارشة باللــرة الســورية 100% مــن صــايف التســهيات االئتانيــة املبــارشة بكافــة 

ــة ب 95% للعــام 2020. العمــات للعــام 2021 مقارن

ويوضح الرسم البياين هيكلية صايف التسهيات االئتانية املبارشة حسب العملة للعامن 2021 و2020.

ــب  ــارشة حس ــة املب ــهيات االئتاني ــايف التس ــة ص ــن هيكلي ــر ضم ــاحة األك ــل املس ــراد احت ــاع األف ــارة إىل أن قط ــدر اإلش وتج

القطاعــات االقتصاديــة خــال العــام الحــايل، حيــث شــكل هــذا القطــاع مــا نســبته 32% مــن باقــي القطاعــات بنهايــة العــام 2021 

مقارنــة مــع 1% للعــام الســابق، يف حــن شــكل قطــاع التجــارة مــا نســبته 24% بنهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 29% للعــام الســابق، 

مــع تراجــع لقطــاع الصناعــة حيــث شــكل 14% مقابــل 49% للعــام الســابق.

%100 SYP

هيكلية صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة - حسب العملة 2021

%95 SYP

%5 USD

هيكلية صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة - حسب العملة 2020

وفيا يي رسم بياين يوضح توزع صايف التسهيات اإلئتانية املبارشة حسب القطاعات الرئيسية للعامن 2021 و2020.

أخرى %21

تجارة %24

صناعة %14

زراعة %8

أفراد 32 %

عقارات %1

هيكلية صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة - حسب القطاعات 2021

ودائع مصارف %1

حقوق امللكية %37

مطلوبات اخرى مختلفة %1

ودائع الزبائن 61 %

هيكلية المطلوبات وحقوق الملكية 2020
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- ودائع الزبائن

ارتفــع إجــايل حجــم ودائــع العمــاء خــال العــام 2021 بنســبة 73%، حيــث شــكلت ودائــع اللــرة الســورية مــا نســبته 40% مــن 

إجــايل ودائــع الزبائــن بنهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 45% للعــام الســابق، يف حــن انخفضــت ودائــع الــدوالر األمريــي بالعملــة 

األصليــة بنســبة 6% عــن العــام 2020.

ويبن الرسم البياين هيكلية ودائع الزبائن حسب العملة للعامن 2021 و2020.

شــهدت هيكليــة ودائــع الزبائــن حســب النــوع اســقراراً خــال العــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020 حيــث توجــه املــرف نحــو 
جــذب ودائــع غــر مكلفــة )الحســابات الجاريــة( والتــي حــازت عــى الحصــة األكــر مــن ودائــع الزبائــن لتشــكل 74% مــن إجــايل 
الودائــع بنهايــة العــام 2021، يف حــن كانــت حصــة الودائــع ألجــل 21% مــن إجــايل الودائــع بنهايــة كل مــن العامــن 2021 ، 2020، 

كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه.

أفراد %1

أخرى %19

تجارة %29

عقارات %2

صناعة %49

هيكلية صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة - حسب القطاعات 2020

هيكلية ودائع الزبائن حسب العملة 2021

%51 USD
%1 Other Currencies

%8 EURO

%40 SYP

هيكلية ودائع الزبائن حسب العملة 2020

%8 EURO

%45 SYP

%47 USD
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حسابات جارية %74

تأمينات نقدية %1

ودائع ألجل وخاضعة 

الشعار %21

ودائع التوفر %4

حسابات جارية %72
تأمينات نقدية %1

ودائع ألجل وخاضعة 

الشعار %21

ودائع التوفر %6

- حقوق الملكية

- يبــن الشــكل البيــاين أدنــاه مكونــات حقــوق امللكيــة للعامــن 2021 و2020 حيــث ناحــظ ارتفــاع بالخســائر املراكمــة املحققــة 

بنســبة 43% نتيجــة الخســائر املحققــة للعــام 2021، مقابــل ارتفــاع ملحــوظ يف األربــاح املــدورة غــر املحققــة بنســبة 104% نتيجــة 

التغــر الحاصــل عــى ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل العمــات األجنبيــة بنهايــة العــام 2021، وثبــات رأس املــال املكتتــب بــه 

واملدفوع.

هيكلية ودائع الزبائن حسب النوع 2021

هيكلية ودائع الزبائن حسب النوع 2020
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تحليل بيان الدخل للعام 2021
- الدخل التشغيلي

ــاح مركــز القطــع البنيــوي للعــام 2021 بحــدود 437 مليــون لــرة ســورية وبنســبة %9  - ارتفــع إجــايل الدخــل التشــغيي باســتثناء أرب

لتصــل إىل 5.1 مليــار لــرة ســورية مقارنــة مــع العــام الســابق والبالغــة 4.7 مليــار لــرة ســورية، كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه

- المصاريف التشغيلية

ارتفــع إجــايل املصاريــف التشــغيلية بنســبة 123% للعــام 2021 مقارنــة مــع العــام الســابق، يعــود هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــيس إىل ارتفــاع ســعر 

الــرف، كــا تجــدر اإلشــارة إىل التــزام إدارة البنــك بسياســة ضبــط ورقابــة النفقــات الرشــيدة، كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه.

- مصروف / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

تتــم املتابعــة املســتمرة مــن قبــل إدارة البنــك ملحفظــة الديــون املمنوحــة وتصنيفهــا تجنبــاً للمخاطــر االئتانيــة. ونتيجــة عــدم 
ــادة مخصصــات الخســائر  ــم زي ــاين ت ــف االئت ــاض التصني ــارشة بالســداد وانخف ــة املب ــزام بعــض عمــاء التســهيات االئتاني الت
االئتانيــة املتوقعــة للتســهيات االئتانيــة مبــا يعــادل 4.7 مليــار لــرة ســورية خــال العــام 2021، مقابــل تشــكيل مخصــص خســائر 

ائتانيــة متوقعــة بحــدود 558 مليــون لــرة ســورية خــال العــام 2020، والرســم البيــاين أدنــاه يوضــح ذلــك.
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- األرباح قبل الضريبة وربح مركز القطع البنيوي

حقــق املــرف خــال العــام 2021 خســائر مبــا يعــادل 6.2 مليــار )قبــل الرضيبــة وربــح مركــز القطــع البنيــوي( مقابــل أربــاح 
تعــادل 1.2 مليــار لــرة ســورية بنهايــة العــام الســابق، كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه.

- األرباح الصافية

شــهد العــام 2021 ارباحــاً صافيــة مبــا يعــادل 62 مليــار لــرة ســورية مقابــل 46 مليــار لــرة ســورية بنهايــة العــام الســابق، حيــث 
بلــغ ربــح مركــز القطــع البنيــوي للعــام 2021 مــا يقــارب 68 مليــار لــرة ســورية نتيجــة ارتفــاع ســعر الــرف، كــا هــو موضــح 

بالرســم البيــاين أدنــاه.

السلسلة الزمنية
- بيان المركز المالي

يوضح الجدول أدناه السلسلة الزمنية للبنود الرئيسية لبيان املركز املايل خال الخمسة أعوام املاضية
20172018201920202021املبالغ مباليني اللريات

63,94964,33359,286154,607290,701مجموع املوجودات

6,2886,1496,13010,30116,510صايف التسهيات االئتانية 

653,2172,5567,21926,374استثارات مالية

49,29251,67946,22294,825163,734ودائع الزبائن

12,32110,96611,11356,708118,786حقوق امللكية
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- بيان الدخل

توضح الرسوم البيانية أدناه السلسلة الزمنية للبنود الرئيسية لبيان الدخل خال الخمسة أعوام املاضية
الدخل التشغيي

بلــغ إجــايل الدخــل التشــغيي 5.1 مليــار لــرة ســورية للعــام 2021 بارتفــاع ملحــوظ عــن األعــوام الســابقة، كــا يوضــح الرســم 

البيــاين أدنــاه.

املصاريف التشغيلية

حســب الرســم البيــاين أدنــاه ناحــظ ارتفــاع املصاريــف التشــغيلية خــال فــرات املقارنــة بشــكل عــام وهــذا يعــود بشــكل رئيــيس 

إىل انخفــاض القــوة الرائيــة للرة الســورية.

مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة

ــاودة تشــكيل مخصــص  ــع مع ــة م ــوام املقارن ــاً خــال أع ــراً وملحوظ ــاً كب ــة ارتفاع ــة املتوقع شــهد مخصــص الخســائر االئتاني

ــة. ــاء التســهيات االئتاني ــف بعــض عم ــاض تصني ــة انخف ــايل نتيج ــام الح ــة خــال الع ــة متوقع خســائر ائتاني
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األرباح والخسائر الصافية )قبل أرباح وخسائر مركز القطع البنيوي(

يوضــح الرســم البيــاين تحقيــق املــرف خســائر مبقــدار 6.3 مليــار لــرة ســورية خــال العــام 2021 مقارنــة مــع أربــاح مبقــدار 1.1 

مليــار لــرة ســورية خــال العــام الســابق و أربــاح خــال العــام 2019 وخســائر محققــة خــال األعــوام 2017، 2018.

األرباح والخسائر الصافية

يوضــح الرســم البيــاين أدنــاه االرتفــاع يف حجــم األربــاح الصافيــة )بعــد أربــاح مركــز القطــع البنيــوي(، وهــو يعــود بشــكل رئيــيس 

الرتفــاع ســعر الــرف خــال فــرات املقارنــة وعليــه التوجــد اربــاح موزعــة خــال الخمــس ســنوات الســابقة.

- المؤشرات المالية

توضــح الرســوم البيانيــة أدنــاه السلســلة الزمنيــة ألهــم املــؤرشات املاليــة )األســهم، جــودة املوجــودات، والســيولة( خال الخمســة 

ــوام املاضية أع

القيمة السوقية للسهم
بلغــت القيمــة الســوقية للســهم بنهايــة العــام 2021 مــا يعــادل 670 لــرة ســورية للســهم الواحــد مقارنــة مــع 419 لــرة ســورية 

يف نهايــة 2020، كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه.
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القيمة الدفرتية للسهم

تعــر القيمــة الدفريــة للســهم عــن حصــة الســهم مــن مجمــوع حقــوق امللكيــة، وقــد بلغــت 19 .2,352 لــرة ســورية للســهم 

الواحــد بنهايــة العــام 2021، كــا هــو موضــح بالرســم البيــاين أدنــاه.

كفاية رأس املال

يحافــظ املــرف عــى رأس مــال مناســب ملواجهــة املخاطــر التــي تــازم أنشــطته املختلفــة، حيــث يتــم متابعــة كفايــة رأس املــال 

ومــدى توافقهــا مــع النســب الصــادرة مبوجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل مــرف ســورية املركــزي، 

ويلتــزم املــرف باملحافظــة عــى معــدالت تفــوق الحــد األدىن ملتطلبــات كفايــة رأس املــال والبالغــة 8% حســب قــرار مجلــس 

النقــد والتســليف رقــم )253/م ن/ب4( الصــادر بتاريــخ 24 كانــون الثــاين 2007.

ويوضح بالرسم البياين أدناه كيفية تطور نسبة كفاية رأس املال لتصل إىل 59. 38% بنهاية العام 2021:

السيولة

حافــظ البنــك عــى نســب ســيولة عاليــة وذلــك مــن خــال اإلجــراءات واملتابعــات الدوريــة مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات 

ــة ومــن خــال أي فــرع  ــأي عمل ــك للحــد مــن مخاطرهــا وتأمــن احتياجــات عمــاء البنــك يف أي وقــت وب ــات يف البن واملطلوب

مــن فــروع البنــك املنتــرة ضمــن معظــم محافظــات القطــر، حيــث بلغــت نســبة الســيولة بكافــة العمــات3. 121 % وباللــرات 

الســورية9. 38 % وذلــك بنهايــة العــام 2021، وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النســب تفــوق الحــدود الدنيــا املفروضــة مــن قبــل 

مــرف ســورية املركــزي واملحــددة بنســبة 30% لكافــة العمــات و20% للــرات الســورية حســب قــرار مجلــس النقــد والتســليف 

رقــم )588/م ن/ب4( الصــادر بتاريــخ 22 تريــن الثــاين 2009.

ويوضح الرسم البياين تطور نسب السيولة بكافة العمات وباللرات السورية عى التوايل:

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2021
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وصف الوضع التنافسي

ــن واملوجــودات خــال  ــع الزبائ ــارشة وودائ ــة املب ــاه الحصــة الســوقية للمــرف مــن التســهيات االئتاني يوضــح الجــدول أدن

ــة. الخمســة أعــوام املاضي

20172018201920202021الحصة السوقية*

16%17%10%12%14%التسهيات االئتانية املبارشة

5%5%5%6 %7%ودائع الزبائن

5%5%5%5 %6%املوجودات

ــة  ــع االلكــروين لهيئ ــة املنشــورة عــى املوق ــات املصــارف التقليدي ــات املســتخدمة الحتســاب الحصــة الســوقية هــي بيان *البيان

ــخ 2021/09/30 ــورية بتاري ــة الس ــواق املالي األوراق واألس
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حرضات املساهمني الكرام

و اخــريا اليســعنا اال ان نقــدم لكــم جزيــل الشــكر واالمتنــان لدعمكــم املوصــول لنــا وملؤسســتكم البنــك العــريب – 

ســورية ، كــام نتقــدم بالشــكر و العرفــان لعمالئنــا الكــرام ملــا اولونــا بــه مــن ثقتهــم الغاليــة ، كــام اليفوتنــا شــكر 

جميــع العاملــني يف البنــك العــريب- ســورية ملــا ابــدوه مــن اخــالص و تفــاين يف العمــل.

مجلس اإلدارة
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شهادة محاسب قانوين

تقرير مدقق الحسابات املستقل

إىل مساهمي البنك العريب - سورية رشكة مساهمة مغفلة عامة

تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املرفقــة للبنــك العــريب - ســورية رشكــة مســاهمة مغفلــة عامــة )»البنــك«(، والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املــايل 

ــخ،  ــك التاري ــة يف ذل ــة للســنة املنتهي ــة والتدفقــات النقدي ــات الدخــل الشــامل والتغــرات يف حقــوق امللكي ــون األول 2020، وبيان كــا يف 1 كان

واإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة مبــا يف ذلــك ملخــص ألهــم السياســات املحاســبية.

يف رأينــا، إن البيانــات املاليــة املرفقــة ُتظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، املركــز املــايل للبنــك كــا يف 31 كانــون األول 2020 وأدائهــا 

املــايل وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفقــاً ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا وفقــاً لهــذه املعايــر موضحــة يف فقــرة »مســؤوليات مدقــق الحســابات 

حــول تدقيــق البيانــات املاليــة » يف تقريرنــا. إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقــاً لقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبن املهنيــن )مبــا يف ذلــك معايــر 

االســتقالية الدوليــة( “IESBC Code” وقواعــد الســلوك املهنــي ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، وقــد 

قمنــا بااللتــزام مبســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــاً للقواعــد املذكــورة. يف اعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومامئــة وتوفــر 

أساســاً إلبــداء رأينــا.

األمور الهامة في التدقيق

األمور الهامة يف التدقيق هي تلك األمور التي كانت، بحسب تقديرنا املهني، األكر أهمية خال تدقيقنا للبيانات املالية للسنة الحالية.

تم تناول هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل وخال تكوين الرأي حولهاء وإننا ال نقدم رأياً منفصًا حول هذه األمور.

وفيا يتعلق بكل أمر من األمور املذكورة أدناه، تم تقديم وصف للكيفية التي عالج بها تدقيقنا ذلك األمر ضمن ذلك السياق.

لقــد قمنــا بااللتــزام مبســؤولياتنا املذكــورة يف فقــرة مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة يف تقريرنــا، مبــا يف ذلــك مــا 

يتعلــق بهــذه األمــور. بنــاًء عــى ذلــك، تضمــن تدقيقنــا القيــام بإجــراءات مصممــة لاســتجابة لتقييمنــا ملخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات 

املاليــة. توفــر نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــاء مبــا يف ذلــك اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا ملعالجــة األمــور املذكــورة أدنــاه، األســاس لرأينــا 

حــول البيانــات املاليــة املرفقــة.

األمور الهامة يف التدقيق

كفاية مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيات االئتانية.

ملاذا تعترب بالغة األهمية

التســهيات االئتانيــة املبــارشة مــن إدارة البنــك. اســتخدام أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا، 

باإلضافــة اىل تقديــر أي زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتانيــة للتســهيات االئتانيــة بعــد االعــراف األويل بهــا، باإلضافــة اىل األخــذ بعــن االعتبــار 

معلومــات القيــاس املســتقبلية للخســائر االئتانيــة املتوقعــة، وهنالــك احتاليــة لعــدم دقــة مخصــص التــدين املســجل ســواًء نتيجــة اســتخدام 

بيانــات غــر دقيقــة أو اســتخدام فرضيــات غــر معقولــة.

ــة  ــر املالي ــار التقاري ــاً ملعي ــة وفق ــة املتوقعــة للتســهيات االئتاني ــة األحــكام املســتخدمة يف احتســاب مخصــص الخســائر االئتاني نظــراً ألهمي

ــدويل رقــم )9(، اعتــرت إجــراءات التدقيــق فيــا يخــص هــذا األمــر مــن األمــور الهامــة يف التدقيــق. ال

ــرة  ــة 35,601,794,270 ل ــة املتوقع ــائر االئتاني ــص الخس ــورية ومخص ــرة س ــك 104,224,529,899 ل ــة للبن ــهيات االئتاني ــايل التس ــغ إج بل

ــون األول ــا يف 31 كان ــورية ك س

تــم اإلفصــاح عــن السياســات املحاســبية والتقديــرات املتعلقــة بالخســائر االئتانيــة املتوقعــة يف اإليضــاح رقــم )2(، واإلفصــاح. عــن مخصــص 

ــة   املتوقعــة للتســهيات االئتانيــة يف اإليضــاح رقــم )7(. الخســائر   االئتاني
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كيف عالج تدقيقنا األمور الهامة يف التدقيق
تضمنت إجراءات التدقيق ما يي:

فهــم لطبيعــة محفظــة التســهيات االئتانيــة للبنــك باإلضافــة إىل فحــص لنظــام الرقابــة الداخــي املتبــع يف عمليــة املنــح والتســجيل وتقييــم 
فعاليــة اإلجــراءات املتبعــة يف عمليــة املنــح والتســجيل.

كــا قمنــا بدراســة وفهــم لسياســة البنــك املتبعــة يف احتســاب املخصصــات باملقارنــة مــع متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9( 
واإلرشــادات والتوجيهــات ذات الصلــة وتعليــات مــرف ســورية املركــزي.

كــا قمنــا بتقييــم منــوذج الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للبنــك، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى املامئــة مــع منــوذج الخســائر االئتانيــة 
املتوقعــة واملنهجيــة األساســية مــع متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9(.

كذلك فقد قمنا بدراسة عينة من التسهيات االئتانية، وقمنا بإجراءات تدقيق لتقييم ما يي:
- مدى مامئة احتالية التعر، التعرض االئتاين عند التعر ونسبة الخسارة بافراض التعر للمراحل املختلفة.

- مدى مامئة وموضوعية نظام التصنيف االئتاين الداخي.
- صحة ودقة النموذج املستخدم يف عملية احتساب الخسائر االئتانية املتوقعة.

ــن  ــاين ب ــرض االئت ــال التع ــس انتق ــة وأس ــر االئتاني ــتوى املخاط ــاع يف مس ــدوث ارتف ــك لح ــر البن ــة تقدي ــة عملي ــدى مامئ ــم م - تقيي
املســتويات، باإلضافــة إىل تقييــم العمليــة مــن ناحيــة التوقيــت املناســب لتحديــد حــدوث الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتــان للتعرضــات 

االئتانيــة.
- إعــادة احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للتســهيات املتدنيــة بشــكل فــردي باإلضافــة إىل فهــم آخــر التطــورات لهــذه التعرضــات 

االئتانيــة مــن ناحيــة اش النقديــة وإذا كان هنــاك أي عمليــة جدولــة أو هيكلــة.
فيــا يتعلــق باالفراضــات املســتقبلية املســتخدمة مــن قبــل البنــك الحتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة، قمنــا مبناقشــة هــذه االفراضــات 

مــع اإلدارة ومقارنتهــا مــع املعلومــات املتاحــة.
ــار األســاليب والنــاذج  ــك اختي ــإلدارة يف احتســاب املخصصــات، مبــا يف ذل ــرات الرئيســية ل ــة األحــكام والتقدي ــا بتقييــم معقولي كــا قمن

ــر جائحــة COVID-19 عــى احتســاب املخصصــات. ــم مــدى تأث ــات وتقيي واالفراضــات ومصــادر البيان
وقمنــا بتقييــم كفايــة اإلفصاحــات يف البيانــات املاليــة لضــان مامئتهــا ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9( وتعليــات مــرف ســورية 

املركزي.

أمر أخر

إن البيانــات املاليــة للبنــك للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 تــم تدقيقهــا مــن قبــل مدقــق حســابات أخــر الــذي أصــدر رأي غــر 

معــدل حــول تلــك البيانــات املاليــة بتاريــخ 23 نيســان 2020.

معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للبنك لعام 2020 

تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي للبنك لعام 2020، خاف البيانات املالية وتقريرنا حولها.

إن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى. يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير التدقيق هذا.

ال يغطي رأينا حول البيانات املالية املعلومات األخرى، كا أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.

فيــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة، فــإن مســؤوليتنا تنحــر يف قــراءة املعلومــات األخــرى عنــد توفرهــا، وعنــد القيــام بذلــك نأخــذ يف 

االعتبــار مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى متعارضــة بشــكٍل جوهــري مــع البيانــات املاليــة أو مــع املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال 

عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا خاطئــة بشــكل جوهــري.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية

إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد البيانــات املاليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة، باإلضافــة إىل تحديــد نظــام 

الرقابــة الداخــي الــرضوري إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات املاليــة، اإلدارة هــي املســؤولة عــن تقييــم مــدى قــدرة البنــك عــى االســتمرار يف العمــل عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية، 

واإلفصــاح عــن املســائل املتعلقــة باالســتمرارية عندمــا يتطلــب االمــر ذلــك، واســتخدام مبــدأً االســتمرارية املحاســبي إال إذا كان لــدى اإلدارة 

النيــة يف تصفيــة البنــك أو التوقــف عــن العمــل، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

إن املكلفن بالحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عى عملية إعداد التقارير املالية للبنك.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

تتمثــل أهدافنــا يف الحصــول عــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال 

ــة عــى أن  ــه ليــس ضان ــد عــايل املســتوى، لكن ــد املعقــول هــو تأكي ــا. إن التأكي ــق يتضمــن رأين ــر تدقي أو عــن خطــأ، وإصــدار تقري

التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق نــوف يكتشــف الخطــأً الجوهــري دامئــاً عنــد وجــوده. قــد تنجــم األخطــاء عــن 

احتيــال أو عــن خطــأ وتعتــر جوهريــة إذا كانــت، بشــكٍل فــردي أو مبجموعهــا، مــن املتوقــع أن تؤثــر عــى القــرارات االقتصاديــة التــي 

يتخذهــا املســتخدمون بنــاًء عــى هــذه البيانــات املاليــة.

أثنــاء التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتدقيــق فإننــا نقــوم بالتقديــر املهنــي ونبقــي عــى الشــك املهنــي خــال عمليــة 

التدقيــق. كذلــك فإننــا نقــوم مبــا يــي:

- تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات املاليــة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 

تدقيــق اســتجابة لتلــك املخاطــر، والحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أســاس إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف 

خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال أكــر مــن املخاطــر الناتجــة عــن خطــأ، إذ أن االحتيــال قــد ينتــج عــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف 

متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لإلجــراءات الرقابيــة.

- الحصــول عــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعــال التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق مامئــة للظــروف، 

وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخــي للبنــك.

- تقييم مدى ماءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املعدة من قبل اإلدارة.

- التوصــل اىل اســتنتاج حــول ماءمــة اســتخدام اإلدارة ملبــدأ االســتمرارية، واســتناداً إىل أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، مــدى 

ــة حــول قــدرة البنــك عــى االســتمرار كمنشــأة  ــر شــكوكاً جوهري ــق بأحــداث أو ظــروف قــد تث وجــود عــدم يقــن جوهــري متعل

مســتمرة.

وإذا تبن لنا وجود عدم يقن جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية،

»أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غــر كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة عــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى 

تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف املســتقبلية قــد تــؤدي إىل توقــف البنــك عــن االســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

- تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات املاليــة، مبــا يف ذلــك اإلفصاحــات، وفيــا إذا كانــت البيانــات املاليــة متثــل املعامــات 

واألحــداث ذات العاقــة بشــكل يحقــق العــرض العــادل.

نقــوم بإبــاغ املكلفــن بالحوكمــة، مــن بــن عــدة أمــور، بنطــاق وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، مبــا يف ذلــك أيــة نقــاط 

ــة الداخليــة نحددهــا خــال عمليــة التدقيــق. ضعــف جوهريــة يف نظــام الرقاب

كذلــك نقــوم أيضــاً بتزويــد املكلفــن بالحوكمــة ببيــان يتضمــن التزامنــا بقواعــد الســلوك املهنــي املتعلقــة باالســتقالية، وأننــا نتواصــل معهــم 

حــول كافــة العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر عــى اســتقاليتنا، واإلجــراءات االحرازيــة إن لــزم األمــر.

مــن بــن املســائل التــي يتــم التواصــل بخصوصهــا مــع املكلفــن بالحوكمــة، فإننــا نحــدد األمــور األكــر أهميــة يف عمليــة تدقيــق البيانات 

املاليــة للســنة الحاليــة، وبالتــايل تــم تضمينهــا يف تقريرنــا ضمــن األمــور الهامــة يف التدقيــق. نقــوم بتوصيــف هــذه األمــور يف تقريرنــا مــا 

مل َتُخــَل األنظمــة والقوانــن دون اإلفصــاح العلنــي عــن أي منهــا، أو يف الحــاالت النــادرة جــاًء عندمــا نــرى أن األمــر ال ينبغــي أن يتــم 

االفصــاح عنــه يف تقريرنــا ألن العواقــب الســلبية لذلــك ُيتوقــع أن تزيــد عــن املنافــع املتحققــة للمصلحــة العامــة مــن هــذا االفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية

- إن نطــاق تدقيقنــا يتضمــن أيضــاً التأكــد مــن مــدى انســجام البنــك مــع أنظمــة وتعليــات هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية 

وخصوصــاً املتعلقــة منهــا بالبيانــات املاليــة.

- يحتفظ البنك بقيود وسجات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات املالية املرفقة متفقة معها ونويص باملصادقة عليها.

شهادة محاسب قانوني

الجمهورية العربية السورية

دمشق - 12 نیسان 2021

أسعد رشبايت
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بيان المركز المالي

البنك العربي - سورية 

شركة مساهمة مغفلة عامة

البيانات المالية - 31 كانون األول 2021

كام يف 31 كانون األول

إيضاح 2020املوجودات
لرية سورية

2021
لرية سورية

25,424,783,879 47,029,500,538 4 نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

25,600,093,004 45,794,491,691 5 أرصدة لدى املصارف 

71,444,866,677 129,744,362,532 6 إيداعات لدى املصارف

10,301,478,074 16,510,088,585 7 تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

180,397,627 390,412,516 8 الدخــل  مــن خــال  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  موجــودات 

اآلخــر الشــامل 

7,038,343,651 25,983,323,649 9 موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,627 3,090,286,735 10 موجودات ثابتة

80,740,374 242,843,402 11 موجودات غر ملموسة 

182,479,492 427,424,326 12 حق استخدام األصول

3,802,579,563 4,539,463,167 13 موجودات أخرى

8,564,037,854 16,948,844,123 14 وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

154,606,848,822 290,701,041,264 مجموع املوجودات
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المطلوبات وحقوق الملكية

بيان المركز المالي

كام يف 31 كانون األول

إيضاح 2020املطلوبات
لرية سورية

2021
لرية سورية

1,182,269,802 4,885,390,482 15 ودائع بنوك 

93,833,766,207 162,036,521,242 16 ودائع العماء

991,007,804 1,697,493,723 17 تأمينات نقدية

567,408,818 1,206,616,637 18 مخصصات متنوعة

79,765,468 38,236,392 12 التزامات التأجر

1,244,651,623 2,051,188,121 20 مطلوبات أخرى

97,898,869,722 171,915,446,597 مجموع املطلوبات

كام يف 31 كانون األول

إيضاح 2020حقوق امللكية
لرية سورية

2021
لرية سورية

5,050,000,000 5,050,000,000 21 رأس املال املكتتب به واملدفوع

282,914,056 282,914,056 22 احتياطي قانوين

282,914,056 282,914,056 22 احتياطي خاص

5,316,547 77,659,816 23 احتياطي التغر يف القيمة العادلة

)14,575,289,680( )20,874,010,342( 24 الخسائر املراكمة املحققة

65,662,124,121 133,966,117,081 24 األرباح املدورة غر املحققة

56,707,979,100 118,785,594,667 مجموع حقوق امللكية

154,606,848,822 290,701,041,264 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

الدكتور خالد واصف الوزين                     غسان خميس أبو النيل        محمد ميان عرنوس 

مساعد املدير العام للشؤون       رئيس مجلس اإلدارة                           املدير العام بالوكالة               

                                                                                                                       املالية و االدارية



71

بيان الدخل الشامل
البنك العريب - سورية )رشكة مساهمة مغفلة عامة(   -    بيان الدخل الشامل

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

2020إيضاح
لرية سورية

2021
لرية سورية

3,958,578,277 3,841,972,229 25 الفوائد الدائنة

)1,121,736,874( )1,409,344,972( 26 الفوائد املدينة

2,836,841,403 2,432,627,257 صايف الدخل من الفوائد 

613,244,466 698,761,922 27 العموالت والرسوم الدائنة

)10,322,485( )84,021,140( 28 العموالت والرسوم املدينة

602,921,981 614,740,782 صايف الدخل من العموالت والرسوم

3,439,763,384 3,047,368,039 صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

198,306,711 1,207,282,203 صايف األرباح التشغيلية الناتجة عن التعامات بالعمات األجنبية

44,593,371,200 68,303,992,960 24 أرباح غر محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

1,067,119,625 887,464,251 29 إيرادات أخرى

49,298,560,920 73,446,107,453 إجايل الدخل التشغيي

)1,652,850,394( )3,024,283,682( 30 نفقات املوظفن

)132,332,379( )238,129,878( 10 استهاكات املوجودات الثابتة

)3,509,825( )9,064,278( 11 إطفاءات املوجودات غر امللموسة 

)558,206,771( )4,704,680,072( 31 مروف مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

8,114,504 )156,832,091( 18 )مروف( اسرداد مخصصات متنوعة

)1,207,320,647( )3,228,034,890( 32 مصاريف تشغيلية أخرى

)3,546,105,512( )11,361,024,891( إجايل املصاريف التشغيلية

45,752,455,408 62,085,082,562 الربح قبل الرضيبة

)102,169,956( )79,810,264( 19 مرصوف رضيبة الريع عىل إيرادات خارج القطر

45,650,285,452 62,005,272,298 صايف ربح السنة 

مكونات الدخل الشامل اآلخر

ــات الدخــل الشــامل اآلخــر التــي ال ميكــن تحويلهــا الحقــاً إىل  مكون

بيــان الدخــل:

)55,755,279( 72,343,269 ــال  ــن خ ــة م ــودات املالي ــة للموج ــة العادل ــر يف القيم ــايف التغ ص

ــر ــامل اآلخ ــل الش الدخ

45,594,530,173 62,077,615,567 الدخل الشامل للسنة

903 .97 1,227 .83 33 الحصة االساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

الدكتور خالد واصف الوزين                     غسان خميس أبو النيل        محمد ميان عرنوس 

مساعد املدير العام للشؤون       رئيس مجلس اإلدارة                           املدير العام بالوكالة               
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

البنك العريب - سورية - )رشكة مساهمة مغفلة عامة(

بيان التغيريات يف حقوق امللكية

رأس املال املكتتب به 

واملدفوع
احتياطي خاصاحتياطي قانوين

احتياطي التغري يف 

القيمة العادلة
ربح السنة

الخسائر املرتاكمة 

املحققة

األرباح املدورة غري 

املحققة
مجموع حقوق امللكية 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

 2021

65,662,124,12156,707,979,100)14,575,289,680(-5,050,000,000282,914,056282,914,0565,316,547الرصيد كا يف 1 كانون الثاين

62,077,615,567--72,343,26962,005,272,298---الدخل الشامل للسنة

-68,303,992,960)6,298,720,662()62,005,272,298(----تخصيص ربح السنة

133,966,117,081118,785,594,667)20,874,010,342(-5,050,000,000282,914,056282,914,05677,659,816الرصيد كا يف 31 كانون األول

2020

21,068,752,92111,113,448,927)15,400,387,092(-5,050,000,000167,005,636167,005,63661,071,826الرصيد كا يف 1 كانون الثاين

45,594,530,173--45,650,285,452)55,755,279(---الدخل الشامل للسنة

---)231,816,840(-115,908,420115,908,420-املحول إىل االحتياطيات

-825,097,41244,593,371,200)45,418,468,612(----تخصيص ربح السنة

65,662,124,12156,707,979,100)14,575,289,680(-5,050,000,000282,914,056282,914,0565,316,547الرصيد كا يف 31 كانون األول
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس املال املكتتب به 

واملدفوع
احتياطي خاصاحتياطي قانوين

احتياطي التغري يف 

القيمة العادلة
ربح السنة

الخسائر املرتاكمة 

املحققة

األرباح املدورة غري 

املحققة
مجموع حقوق امللكية 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

 2021

65,662,124,12156,707,979,100)14,575,289,680(-5,050,000,000282,914,056282,914,0565,316,547الرصيد كا يف 1 كانون الثاين

62,077,615,567--72,343,26962,005,272,298---الدخل الشامل للسنة

-68,303,992,960)6,298,720,662()62,005,272,298(----تخصيص ربح السنة

133,966,117,081118,785,594,667)20,874,010,342(-5,050,000,000282,914,056282,914,05677,659,816الرصيد كا يف 31 كانون األول

2020

21,068,752,92111,113,448,927)15,400,387,092(-5,050,000,000167,005,636167,005,63661,071,826الرصيد كا يف 1 كانون الثاين

45,594,530,173--45,650,285,452)55,755,279(---الدخل الشامل للسنة

---)231,816,840(-115,908,420115,908,420-املحول إىل االحتياطيات

-825,097,41244,593,371,200)45,418,468,612(----تخصيص ربح السنة

65,662,124,12156,707,979,100)14,575,289,680(-5,050,000,000282,914,056282,914,0565,316,547الرصيد كا يف 31 كانون األول

الدكتور خالد واصف الوزين                     غسان خميس أبو النيل        محمد ميان عرنوس 

مساعد املدير العام للشؤون       رئيس مجلس اإلدارة                           املدير العام بالوكالة               
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بيان التدفقات النقدية

البنك العريب - سورية - )رشكة مساهمة مغفلة عامة(

بيان التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

2020إيضاح

ل. س

2021

ل. س

األنشطة التشغيلية

45,752,455,408 62,085,082,562 الربح قبل الرضيبة

تعديات

135,842,204 247,194,156 االستهاكات واإلطفاءات

75,247,185 99,608,311 استهاك حق استخدام األصول

558,206,771 4,704,680,072 مروف مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

)8,114,504( 156,832,091 التغر يف مخصصات متنوعة

)57,783,437( 62,930,730 ــتحقة  ــة مس ــف قضائي ــص مصاري ــرداد( مخص ــروف )اس م

ــن ــن مقرضــن متعري م

)425,066,613( )804,466,100( أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

853,506 1,506,994 خسائر بيع موجودات ثابتة

3,687,736 2,305,086 فوائد عى التزامات عقود التأجر

)611,173,272( - إيرادات تشغيلية أخرى غر نقدية

- 1,120,246 إطفاء عاوة موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

التغرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

)447,254,836( )1,235,000,000( يزيــد  التــي  املركــزي  ســورية  مــرف  لــدى  إيداعــات 

أشــهر ثاثــة  عــن  األصــي  اســتحقاقها 

12,661,286,597 9,368,196,472 إيداعــات لــدى املصــارف التــي يزيــد اســتحقاقها األصــي عــن 

ثاثــة أشــهر

)971,059,076( )11,075,021,692( تسهيات ائتانية مبارشة

)728,731,930( 392,148,609 موجودات أخرى

1,000,000,000 500,000,000 ودائع بنوك التي يزيد استحقاقها األصي عن ثاثة أشهر

12,290,005,098 18,236,126,346 ودائع العماء

103,566,439 219,132,133 تأمينات نقدية

258,059,099 482,810,273 مطلوبات أخرى

69,590,026,375 83,445,186,289 صــايف التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل 

الرضيبــة

)151,586,560( )80,434,950( رضيبة الريع عى إيرادات خارج القطر املدفوعة

69,438,439,815 83,364,751,339 صــايف التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية بعــد 

الرضيبــة
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بيان التدفقات النقدية

البنك العريب - سورية - )رشكة مساهمة مغفلة عامة(

بيان التدفقات النقدية / تابع

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

2020إيضاح

ل. س

2021

ل. س

األنشطة االستثامرية

- )13,287,661,585( رشاء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

- 7,086,040,000 استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

- )137,671,620( ــة مــن خــال الدخــل  ــة بالقيمــة العادل رشاء موجــودات مالي

الشــامل اآلخــر

1,740,000 4,214,000 بيع موجودات ثابتة

)239,689,665( )1,347,088,980( رشاء موجودات ثابتة

)2,126,803( )171,167,306( رشاء موجودات غر ملموسة

)240,076,468( )7,853,335,491( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثارية

األنشطة التمويلية

)87,385,500( )388,387,307( مدفوعات التزامات التأجر

)87,385,500( )388,387,307( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

)35,716,306,858( )40,036,377,699( تأثر تغرات أسعار الرف

33,394,670,989 35,086,650,842 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

13,475,332,125 46,870,003,114 النقد وما يف حكمه كا يف 1 كانون الثاين

46,870,003,114 81,956,653,956 34 النقد وما يف حكمه كا يف 31 كانون األول

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

3,319,732,291 3,723,107,592 فوائد مقبوضة

1,071,834,282 1,360,599,822 فوائد مدفوعة

الدكتور خالد واصف الوزين                     غسان خميس أبو النيل        محمد ميان عرنوس 
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

البنك العربي - سورية - )شركة مساهمة مغفلة عامة(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

1. معلومات عامة

ــريب ش.م.ع - األردن،  ــك الع ــن البن ــة بنســبة 51.3 % م ــة مســاهمة ســورية مملوك ــريب - ســورية ش.م.م.ع. هــو رشك ــك الع البن
رخــص إلنشــائه بتاريــخ 22 أيلــول 2004 مبوجــب القــرار رقــم 34/م.و. الصــادر عــن رئاســة مجلــس الــوزراء يف الجمهوريــة العربيــة 
الســورية وســجل يف الســجل التجــاري ملحافظــة دمشــق تحــت الرقــم 14279 تاريــخ 24 آذار 2005 ويف ســجل املصــارف تحــت 

الرقــم 11 تاريــخ 5 متــوز 2005. مــدة البنــك 99 عامــاً تنتهــي يف 16 تريــن الثــاين 2103.

تأســس البنــك بــرأس مــال مقــداره 1,500,000,000 لــرة ســورية مــوزع عــى 3,000,000 ســهم بقيمــة اســمية 500 لــرة ســورية 
للســهم الواحــد. بــارش البنــك أعالــه املرفيــة يف 2 كانــون الثــاين 2006. متــت زيــادة رأس املــال يف أعــوام 2008، 2010 و2011 

ليصبــح 5,050,000,000 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2011.

خــال عــام 2012 قــام البنــك بتجزئــة لألســهم حيــث تــم تعديــل القيمــة االســمية لســهم البنــك العــريب ســورية لتصبــح مائــة لــرة 
ســورية بــدالً مــن خمســائة لــرة ســورية وبلــغ عــدد األســهم 50,500,000 ســهم كــا يف 31 كانــون األول 2012.

يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعــال املرفيــة واملاليــة مــن خــال مركــزه الرئيــيس وفروعــه العاملــة داخــل الجمهوريــة العربيــة 
الســورية. لــدى البنــك مركــز رئيــيس يف دمشــق وفــروع داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية والبالــغ عددهــا 17 فرعــاً موزعــة 
عــى املحافظــات كالتــايل: مثانيــة فــروع يف محافظــة دمشــق وريفهــا منهــا أربعــة فــروع متوقفــة عــن العمــل بســبب األوضــاع 
ــة فــروع متوقفــة عــن العمــل بســبب األوضــاع  ــا ثاث ــة والتشــغيلية، تســعة فــروع موزعــة عــى باقــي املحافظــات، منه األمني

األمنيــة والتشــغيلية يف الجمهوريــة العربيــة الســورية.

ــة  ــق أنظم ــل تطبي ــك، مث ــة للبن ــة مختلف ــات إداري ــم خدم ــى تقدي ــك ع ــع البن ــد م ــريب ش.م.ع - األردن بالتعاق ــك الع ــام البن ق
تقنيــات الحاســوب، تدريــب املوظفــن، مســاعدة البنــك يف تهيئــة أصــول أعالــه، ونقــل املعرفــة املرفيــة وأصــول مــن اإلدارة 

ــك العــريب - ســورية.  ــة إىل البن املرفي

ــذ لعــدم  ــز التنفي ــة مل تدخــل حي ــي واإلداري كــون هــذه االتفاقي ــة التعــاون الفن ــاء اتفاقي خــال عــام 2020 قامــت اإلدارة بإلغ
ــة. توقيعهــا بشــكل أصــويل مــن األطــراف املعني

إن أسهم البنك العريب – سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.
املوافقة عى البيانات املالية 

وافــق مجلــس اإلدارة عــى البيانــات املاليــة للبنــك كــا يف 31 كانــون األول 2021 وذلــك باجتاعــه املنعقــد بتاريــخ 23 كانــون 
ــاين 2022. الث

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

2.1 أسس إعداد البيانات املالية

- تــم إعــداد البيانــات املاليــة وفقــاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيــا عــدا املوجــودات واملطلوبــات املاليــة والتــي تظهــر بالقيمــة 
ــة بتاريــخ البيانــات املاليــة. العادل

ــة وتفســراتها وقــرارات مجلــس  ــة الدوليــة ومعايــر املحاســبة الدولي ــر املالي ــة وفقــاً ملعايــر التقاري ــات املالي - تــم إعــداد البيان
النقــد والتســليف.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

- تم عرض البيانات املالية باللرة السورية وهي العملة الوظيفيه للبنك.
ــادًة  ــة ع ــات املالي ــة واملطلوب ــم ادراج املوجــودات املالي ــب الســيولة. يت ــايل حســب ترتي ــز امل ــان املرك ــك بعــرض بي ــوم البن - يق
باإلجــايل يف بيــان املركــز املــايل، يتــم تقاصهــا واإلفصــاح عنهــا بالصــايف فقــط كــا هــو منصــوص عليــه يف ملخــص أهــم السياســات 

املحاســبية يف االيضــاح 2.4.

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(

2.2 التغريات يف السياسات املحاسبية واإلفصاحات 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

- قــام البنــك بتطبيــق بعــض املعايــر والتعديــات ألول مــرة، والتــي أصبحــت نافــذة التطبيــق يف الفــرات املاليــة الســنوية التــي 
تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2021 )مــا مل ينــص عــى خــاف ذلــك(.

- مل يقم البنك بالتطبيق املبكر ألي معيار أو تفسر أو تعديل آخر صادر وغر نافذ التطبيق.
2.2.1 إصاح سعر الفائدة املرجعي - املرحلة 2:

 التعديــات عــى معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 9، ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم 39، ومعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 
7، ومعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 4 ومعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 16

تقــدم التعديــات إعفــاءات مؤقتــة تتنــاول تأثــرات التقاريــر املاليــة عنــد اســتبدال ســعر الفائــدة بــن البنــوك بســعر فائــدة بديــل 
خــايل مــن املخاطــر تقريبــاً. تتضمــن التعديــات الخيــارات العمليــة التاليــة:

● خيــار عمــي يتطلــب تغــرات تعاقديــة، أو تغــرات يف التدفقــات النقديــة التــي يتطلبهــا اإلصــاح مبــارشًة، ليتــم التعامــل معهــا 
عــى أنهــا تغــرات يف ســعر الفائــدة املتغــر، ومبــا يعــادل الحركــة يف ســعر الفائــدة يف الســوق.

● الساح بالتغرات التي يتطلبها إصاح سعر الفائدة بن البنوك لتخصيص وتوثيق التحوط دون توقف العاقة التحوطية.
ــة للتحديــد بشــكل منفصــل عندمــا يتــم تخصيــص أداة ســعر  ● توفــر إعفــاء مؤقــت للمنشــآت مــن تحقيــق املتطلبــات القابل

الفائــدة الخــايل مــن املخاطــر كتحــوط لعنــر الخطــر.
 مل يكــن لهــذه التعديــات أي تأثــر عــى البيانــات املاليــة للبنــك. يعتــزم البنــك اســتخدام الخيــارات العمليــة يف الفــرات املســتقبلية 

يف حــال أصبحــت قابلــة للتطبيق.

2.2.2 امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بـــ COVID-19 بعــد 30 حزيــران 2021 تعديــالت علــى معيــار التقاريــر المالية 
الدولــي رقــم 16

يف 28 أيــار 2020، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تعديــات عــى معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 16 عــى امتيــازات 
.19-COVID اإليجــار املتعلقة بـــ

ــأن  ــم 16 بش ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــوارد يف معي ــاد ال ــق اإلرش ــن تطبي ــتأجرين م ــاء املس ــات إعف ــذه التعدي ــدم ه تق
املحاســبة عــن التعديــات عــى عقــد اإليجارالناتجــة عــن امتيــازات اإليجــار كتأثــر مبــارش لجائحــة COVID-19. وكخيــار عمــي، 
يجــوز للمســتأجر اختيــار عــدم تقييــم مــا إذا كانــت امتيــازات اإليجاراملتعلقــة بـــ  COVID-19 املقدمــة مــن ِقبــل املؤجــر متثــل 
تعديــل يف عقــد اإليجــار. وبالتــايل يقــوم املســتأجر الــذي يأخــذ هــذا االختيــار باملحاســبة عــن أي تغيــر يف مدفوعــات عقــد اإليجــار 
نتيجــة امتيــازات اإليجاراملتعلقــة بـــ COVID-19 بنفــس طريقــة املحاســبة عــن التغيــر وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 

16، إذا مل ميثــل ذلــك التغيــر تعديــًا يف عقــد اإليجــار.
 ،19-COVID كان مــن املفــرض أن يتــم تطبيــق التعديــل حتــى تاريــخ 30 حزيــران 2021، ولكــن بســبب اســتمرار تأثــر جائحــة
قــام مجلــس املعايــر املحاســبية الدوليــة يف  31آذار 2021 بتمديــد فــرة تطبيــق هــذا الخيــار العمــي حتــى تاريــخ  30حزيــران  
.2022يطبــق التعديــل عــى فــرات إعــداد التقاريــر املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 نيســان 2021. مل يحصــل البنــك عــى 
ــق خــال الفــرة  ــًا للتطبي ــح قاب ــار العمــي إذا أصب ــق الخي ــه يخطــط لتطبي ــة بـــ COVID-19، ولكن ــازات إيجــار ذات صل امتي

املســموح بهــا.
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2.3 املعايري والتفسريات الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية وغري نافذة التطبيق

فيــا يــي املعايــر والتفســرات الجديــدة أو املعدلــة الصــادرة وغــر نافــذة للتطبيــق حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات املاليــة للبنــك، 
يعتــزم البنــك تطبيــق هــذه املعايــر، إن لــزم االمــر، عندمــا تصبــح ســارية املفعــول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 – عقود التأمين 

أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17 يف أيــار 2017 والــذي يعتــر معيــاراً جديــداً شــامًا 
ــة  ــر املالي ــار التقاري ــق، ســيحل معي ــذاً للتطبي ــح ناف ــاس، العــرض واإلفصــاح. عندمــا يصب لعقــود التأمــن يغطــي االعــراف والقي
الــدويل رقــم 17 محــل معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 4 الصــادر بتاريــخ 2005. يطبــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 
17 عــى كافــة أنــواع عقــود التأمــن )مثــل التأمــن عــى الحيــاة، التأمــن املبــارش وإعــادة التأمــن( بغــض النظــر عــن نــوع املنشــأة 
التــي تقــوم بإصــدار هــذه العقــود، كــا يطبــق أيضــاً عــى بعــض الضانــات واألدوات املاليــة التــي تحتــوي عــى ميــزات مشــاركة 

تقديريــة.

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(

2.3 املعايري والتفسريات الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية وغري نافذة التطبيق )تتمة(

معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 – عقود التأمن )تتمة(
ســيتم تطبيــق بعــض االســتثناءات. إن الهــدف العــام ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17 هــو تقديــم منــوذج محاســبة لعقــود 
ــذي  ــم 4، وال ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــات معي ــن. عــى العكــس مــن متطلب ــدة واتســاقاً بالنســبة للمؤمن التأمــن أكــر فائ
يســتند بشــكل كبــر عــى الحفــاظ عــى السياســات املحاســبية املحليــة الســابقة، فــإن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17 يقــدم 
منوذجــاً شــامًا لعقــود التأمــن، يغطــي كافــة الجوانــب املحاســبية ذات الصلــة. إن جوهــر معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17 

هــو النمــوذج العــام، واملكمــل بـــ:
• تطبيق محدد للعقود املبارشة التي تحتوي عى ميزات املشاركة املبارشة )طريقة العموالت املتغرة(

• طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئييس للعقود قصرة األمد. 
إن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17 نافــذ التطبيــق للفــرات املاليــة التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2023 مــع اإللــزام 
بعــرض أرقــام املقارنــة. يســمح بالتطبيــق املبكــر، بــرط ان تقــوم املنشــأة بتطبيــق معيــاري التقاريــر املاليــة الدوليــن رقــم 9 و15 

بنفــس أو قبــل تاريــخ البــدء بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 17. إن هــذا املعيــار غــر قابــل للتطبيــق عــى البنــك.

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

أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة يف كانــون الثــاين 2020 تعديــات عــى الفقــرات مــن 69 إىل 76 مــن معيــار املحاســبة 
الــدويل رقــم 1 لتحديــد املتطلبــات مــن أجــل تصنيــف املطلوبــات كمتداولــة أو غــر متداولــة. توضــح هــذه التعديــات:

● ما املقصود بالحق يف تأجيل التسوية
● أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً يف نهاية الفرة املالية

● أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتالية مارسة املنشأة لحقها يف التأجيل
● أنــه فقــط إذا كانــت املشــتقات املتضمنــة يف االلتــزام القابــل للتحويــل هــي نفســها أداة امللكيــة، فلــن تؤثــر رشوط االلتــزام 

عــى تصنيفهــا

إن هــذه التعديــات ســارية املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2023 ويجــب تطبيقهــا بأثــر 
رجعي.

من غر املتوقع أن يكون لهذه التعديات أثر جوهري عى البيانات املالية للبنك.

اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي - التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 3

يف أيــار 2020، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تعديــات عــى معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 3 »اندمــاج االعــال« 
- إشــارة إىل اإلطــار املفاهيمــي. تهــدف هــذه التعديــات إىل اســتبدال اإلشــارة إىل »إطــار إعــداد وعــرض البيانــات املاليــة« الصــادر 

يف عــام 1989، باإلشــارة إىل »اإلطــار املفاهيمــي للتقاريــر املاليــة« الصــادر يف آذار 2018 دون تغيــر جوهــري يف متطلباتــه.
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إن هــذه التعديــات ســارية املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2022 وتطبــق بأثــر مســتقبي. 
مــن غــر املتوقــع أن يكــون لهــذه التعديــات أثــر جوهــري عــى البيانــات املاليــة للبنــك.

الممتلكات، اآلالت والمعدات: إيرادات ما قبل االستخدام المقصود – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16

يف أيــار 2020، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة املمتلــكات، اآلالت واملعــدات – اإليــرادات مــا قبــل االســتخدام املقصــود، 
والــذي يحظــر عــى املنشــآت أن تخصــم مــن تكلفــة أي مــن بنــد املمتلــكات، اآلالت واملعــدات إيــرادات مــن البيــع التــي تنتــج 
خــال إيصــال األصــل إىل موقــع التشــغيل وجعلــه جاهــزاً للتشــغيل بالطريقــة التــي تريدهــا اإلدارة. وبــدالً مــن ذلــك، تعــرف 

املنشــأة بإيــرادات بيــع مثــل هــذه البنــود وتكاليــف تجهيزهــا يف بيــان األربــاح أو الخســائر.
إن هــذا التعديــل ســاري املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2022، ويجــب أن يطبــق بأثــر 
رجعــي عــى بنــود املمتلــكات، اآلالت واملعــدات التــي أصبحــت متاحــة لاســتخدام يف أو بعــد الفــرة األوىل املعروضــة يف البيانــات 
املاليــة للمنشــأة عندمــا تقــوم بتطبيــق هــذا التعديــل للمــرة األوىل. مــن غــر املتوقــع أن يكــون لهــذه التعديــات أثــر جوهــري 

عــى البنــك.

2.3 املعايري والتفسريات الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية وغري نافذة التطبيق )تتمة(  

العقود املثقلة بااللتزامات - تكاليف إمتام العقد - تعديات عى معيار املحاسبة الدويل رقم 37
يف أيــار 2020، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 37 لتحديــد التكاليــف التــي 

يجــب عــى املنشــأة تضمينهــا عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد مثقــًا بااللتزامــات أو متكبــداً خســائر.
تطبــق التعديــات »طريقــة التكلفــة ذات العاقــة املبــارشة«. تتضمــن التكاليــف املتعلقــة مبــارشًة بعقــد تقديــم ســلع أو خدمــات 
كًا مــن التكاليــف اإلضافيــة وتوزيــع التكاليــف املرتبطــة مبــارشًة بعمليــات العقــد. ال ترتبــط التكاليــف العامــة واإلداريــة مبــارشًة 

بالعقــد ويتــم اســتبعادها مــا مل يتــم تحميلهــا رصاحــة عــى الطــرف املقابــل مبوجــب العقــد.

إن هــذه التعديــات ســارية املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2022. مــن غــر املتوقــع أن 
يكــون لهــذه التعديــات أثــر جوهــري عــى البنــك.

ــق  ــي تطب ــة للمــرة األوىل« – املنشــأة التابعــة الت ــة الدولي ــر املالي ــر التقاري ــي معاي ــم 1 »تبن ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري معي
ــرة األوىل ــة للم ــر الدولي املعاي

كجــزء مــن تحســيناته الســنوية دورة 2018-2020 عــى معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة 
تعديــًا عــى معيــار البيانــات املاليــة الــدويل رقــم 1 »تبنــي معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة للمــرة األوىل«. يســمح هــذا التعديــل 
للمنشــأة التابعــة التــي اختــارت تطبيــق الفقــرة »د16)أ(« مــن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 1 أن تقــوم بقيــاس فروقــات 
الرجمــة املراكمــة باســتخدام املبلــغ املعــروض يف القوائــم املاليــة للمنشــأة األم، بنــاًء عــى تاريــخ تحــول املنشــأة األم إىل تطبيــق 
معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة. يطبــق هــذا التعديــل أيضــاً عــى الــركات الحليفــة واملشــاريع املشــركة التــي تختــار تطبيــق 

الفقــرة »د16)أ(« مــن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 1.

إن هــذا التعديــل ســاري املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2022، مــع الســاح بالتطبيــق 
املبكــر. الينطبــق هــذا التعديــل عــى البنــك.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 »األدوات املالية »- رسوم »اختبار 10%« إللغاء االعراف باملطلوبات املالية 
كجــزء مــن تحســيناته الســنوية دورة 2018-2020 عــى معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة 
تعديــًا عــى معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم 9. يوضــح هــذا التعديــل الرســوم التــي تضمنهــا املنشــأة عندمــا تقيــم مــا إذا 
ــايل األصــي. تتضمــن هــذه  ــزام امل ــف بشــكل جوهــري عــن رشوط االلت ــد أو املعــدل تختل ــايل الجدي ــزام امل ــت رشوط االلت كان
الرســوم فقــط تلــك املدفوعــة أو املســتلمة بــن املقــرض واملقــرض، مبــا يف ذلــك الرســوم املدفوعــة أو املســتلمة مــن قبــل املقــرض 
أو املقــرض أحدهــا بالنيابــة عــن اآلخــر. تطبــق املنشــأة هــذا التعديــل عــى املطلوبــات املاليــة التــي يتــم تعديلهــا أو مبادلتهــا يف 

أو بعــد بدايــة الفــرة املاليــة الســنوية التــي تطبــق فيهــا املنشــأة هــذا التعديــل للمــرة األوىل.



80

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

إن هــذا التعديــل ســاري املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2022، مــع الســاح بالتطبيــق 
املبكــر.

من غر املتوقع أن يكون لهذه التعديات أثر جوهري عى البنك.

معيار املحاسبة الدويل رقم 41 »الزراعة« - الرضائب يف قياسات القيمة العادلة 
كجــزء مــن تحســينات مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة الســنوية دورة 2018-2020 عــى معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة، أصــدر 
ــب  ــل املتطل ــة«. يلغــي هــذا التعدي ــم 41 »الزراع ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــًا عــى معي ــة تعدي ــر املحاســبة الدولي ــس معاي مجل
ــات  ــص عــى أن املنشــآت يجــب أن تســتبعد التدفق ــذي ين ــم 41، وال ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــن معي ــرة 22 م املتضمــن يف الفق
النقديــة املتعلقــة بالرضائــب عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الواقعــة ضمــن نطــاق تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل 

رقــم 41. الينطبــق هــذا التعديــل عــى البنــك.

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8

يف شــباط 2021، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 8، والــذي تــم فيــه إضافــة  
تعريــف »التقديــرات املحاســبية«. توضــح التعديــات الجديــدة الفــرق بــن التغــر يف التقديــرات املحاســبية والتغــر يف السياســات 
املحاســبية وتصحيــح األخطــاء. كــا توضــح التعديــات كيفيــة قيــام املنشــآت باســتخدام تقنيــات ومدخــات القيــاس مــن أجــل 

تطويــر التقديــرات املحاســبية.

إن هــذه التعديــات ســارية املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2023 وتطبــق عــى التغــرات 
يف السياســات املحاســبية والتغــرات يف التقديــرات املحاســبية التــي ســوف تحصــل يف أو بعــد تلــك الفــرة. يســمح بالتطبيــق املبكــر 

بــرط أن يتــم اإلفصــاح عــن هــذا األمــر. مــن غــر املتوقــع أن يكــون لهــذه التعديــات أثــر جوهــري عــى البنــك.

2.3 املعايري والتفسريات الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية وغري نافذة التطبيق )تتمة(

ــر  ــق معاي ــول تطبي ــم 2 ح ــان رق ــم 1 والبي ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــى معي ــات ع ــبية- تعدي ــات املحاس ــن السياس ــاح ع اإلفص
ــة ــة الدولي ــر املالي التقاري

ــار املحاســبة الــدويل رقــم 1 والبيــان رقــم 2 حــول  ــًا عــى معي يف شــباط 2021، أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تعدي
ــة ملســاعدة  ــر إرشــادات وأمثل ــي توف ــة » ، والت ــدأ الجوهري ــرات املتعلقــة مبب ــة » التقدي ــة الدولي ــر املالي ــر التقاري ــق معاي تطبي
املنشــآت عــى تطبيــق مبــدأ الجوهريــة عــى إفصاحــات السياســات املحاســبية. تهــدف التعديــات إىل مســاعدة املنشــآت عــى 
توفــر إفصاحــات أكــر فائــدة للسياســات املحاســبية وذلــك مــن خــال اســتبدال متطلبــات اإلفصــاح عــن السياســات املحاســبية 
»الهامــة« للمنشــآت مبتطلبــات اإلفصــاح عــن السياســات املحاســبية » الجوهريــة » باإلضافــة إىل وضــع إرشــادات حــول كيفيــة 

ــع القــرارات املرتبطــة بإفصاحــات السياســات املحاســبية. ــة يف صن ــام املنشــآت بتطبيــق مفهــوم الجوهري قي

إن التعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 1 ســارية املفعــول للفــرات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أوبعــد 1 كانــون الثــاين 
2023 مــع الســاح بالتطبيــق املبكــر. نظــراً ألن التعديــات عــى البيــان رقــم 2 حــول تطبيــق معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة 
توفــر إرشــادات غــر إلزاميــة لتطبيــق تعريــف الجوهريــة عــى معلومــات السياســة املحاســبية، فــإن تاريــخ نفــاذ هــذه التعديــات 

ليــس رضوريــاً. 
يقوم البنك حالياً بتقييم مدى تأثر هذه التعديات لتحديد تأثرها عى افصاحات السياسات املحاسبية للبنك.

2.4 ملخص أهم السياسات املحاسبية 

أعدت البيانات املالية املرفقة وفقاً ألهم السياسات املحاسبية التالية:

2.4.1 التعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم تســجيل التعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الــرف الســائدة يف تاريــخ حــدوث هــذه التعامات، 
ويتــم تحويــل أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بأســعار رصف العمــات األجنبيــة الســائدة يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل 
واملعلنــة مــن قبــل مــرف ســورية املركــزي. يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التحويــل إىل العملــة الرئيســية للبنــك 
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يف بيــان الدخــل الشــامل.
إن اللرة السورية هي عملة إظهار البيانات املالية والتي متثل عملة التشغيل للبنك.

2.4.2 معلومات القطاع

- قطــاع األعــال ميثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي تشــرك معــا يف تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة للمخاطر 
وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعــال أخــرى.

- القطــاع الجغــرايف يرتبــط يف تقديــم منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة ملخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك 
املتعلقــة بقطاعــات تعمــل يف بيئــات اقتصاديــة أخرى.

- يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كا يي: تجزئة، رشكات، الخزينة.

2.4.3 تحقق اإليرادات

وفقــاً للمعيــار الــدويل للتقاريــر املــايل رقــم )9( يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة لكافــة 
األدوات املاليــة واألدوات املاليــة املحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة التــي تــم تســجيلها بالتكلفــة املطفــأة. 
يتــم اثبــات إيــرادات الفوائــد عــى املوجــودات املاليــة التــي تحمــل فائــدة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 
ــذي يخصــم  ــدة الفعــي )EIR( هــو الســعر ال ــة رقــم )9(. إن معــدل الفائ ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال الشــامل اآلخــر وفقــاً للمعي
ــة  ــة الدفري ــر، إىل صــايف القيم ــرة األق ــة أو، الف ــألداة املالي ــع ل ــر املتوق ــدرة خــال العم ــة املســتقبلية املق املتحصــات النقدي

لألصــل املــايل.
يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة )وبالتــايل، التكلفــة املطفــأة لألصــل( مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة 
عنــد االقتنــاء. يعــرف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل العائــد الــذي ميثــل أفضــل تقديــر ملعــدل العائــد الثابــت عــى 
مــدى العمــر املتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، يتــم االعــراف بتأثــر أســعار الفائــدة املختلفــة املحتملــة التــي يتــم فرضهــا عــى مراحــل 

مختلفــة، والخصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل )مبــا يف ذلــك الدفعــات املســبقة، وفــرض الغرامــات والرســوم(.
ــات  ــم إثب ــان. يت ــة ألســباب غــر مخاطــر االئت ــة عــى املوجــودات املالي ــات النقدي ــة بالتدفق ــات املتعلق ــل التوقع ــم تعدي إذا ت
التعديــات كإضافــة أو طــرح للقيمــة الدفريــة لألصــل يف بيــان املركــز املــايل مــع زيــادة أو طــرح الفــرق يف إيــرادات الفوائــد. يتــم 

إطفــاء التســوية فيــا بعــد مــن خــال الفوائــد واإليــرادات املاثلــة يف بيــان الدخــل الشــامل.

2.4.3.1 الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة
لجميــع األدوات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل وبالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل 

الشــامل فــان الفائــدة الدائنة
واملدينة عى هذه االدوات املالية تقيد بسعر الفائدة الفعي.

ــع  ــارات الدف ــال، خي ــة )عــى ســبيل املث ــألدوات املالي ــة ل ــروط التعاقدي ــار ال ــدة تأخــذ بعــن االعتب ــة احتســاب الفائ ان عملي
املســبق( وتتضمــن أي رســوم او تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات املاليــة بشــكل مبــارش وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر 

ــة مســتقبلية. ــدة الفعــي ولكنهــا ال متثــل خســائر ائتاني الفائ
ــدين  ــة مــن خــال خســائر ت ــة املاثل ــة او مجموعــة مــن املوجــودات املالي ــض قيمــة هــذه املوجــودات املالي ــم تخفي ــا يت عندم

ــه يســتمر احتســاب القيمــة، فان
قيمــة ايــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة املعمــول بــه لخصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة قيمــة 

لتدين. ا

2.4.3.2  العموالت الدائنة

يحقق البنك عموالت دائنة من الخدمات املتنوعة املقدمة للعماء وميكن تصنيف إيراد العموالت كا يي:

- العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة

تؤجــل العمــوالت املحققــة مــن تقديــم الخدمــات خــال فــرة زمنيــة محــددة ويتــم االعــراف فيهــا كإيــراد عــى أســاس الفــرة 
الزمنيــة. وتشــمل إيــرادات العمــوالت ورســوم إدارة األصــول وصناديــق االســتثار والرســوم األخــرى اإلداريــة واالستشــارية.
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- العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية والمحققة عند تنفيذ عمل هام

ــراف  ــم االع ــل. يت ــهم لعمي ــص أس ــة تخصي ــك عمول ــال ذل ــام، مث ــل اله ــاز العم ــد إنج ــرادات عن ــوم كإي ــوالت والرس ــرف بالعم يع
ــوص. ــذا الخص ــا يف ه ــق عليه ــروط املتف ــذ ال ــد تنفي ــدد بع ــل مح ــاز عم ــة بإنج ــوالت املرتبط بالعم

- العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية

ــزام  ــوالت االلت ــروض وعم ــوالت إصــدار الق ــي: عم ــا ي ــة م ــن أداة مالي ــزأ م ــك جــزءاً ال يتج ــا البن ــي يعتره ــوالت الت ــن العم تتضم
ــع أي  ــذه العمــوالت )م ــان. إن االعــراف به ــة باالئت ــن العمــوالت املتعلق ــم ســحبها وغرهــا م ــن املحتمــل أن يت ــي م للقــروض الت
تكاليــف إضافيــة( يشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األداة املاليــة املقابلــة ويتــم االعــراف بهــا كإيــرادات فوائــد مــن خــال إجــراء تعديــل 

ــدة الفعــي.  عــى معــدل الفائ

2.4.3.3 توزيعات األرباح

يتم االعراف باألرباح عندما ينشأ حق للبنك باستام الدفعات، والذي يحصل عادة عند موافقة املساهمن عى التوزيعات.

2.4.4 األدوات الـمـالـيـة – االعتراف األولي 

2.4.4.1  تـاريـخ االعـتـراف

ــخ  ــا يف تاري ــع العمــاء، مبدئي ــة، باســتثناء القــروض والســلف املقدمــة للعمــاء وودائ ــات املالي ــم االعــراف باملوجــودات واملطلوب يت
املتاجــرة أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــاً يف األحــكام التعاقديــة لــألداة املاليــة. ويشــمل ذلــك الصفقــات االعتيادية: مشــريات 
أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــال اإلطــار الزمنــي املحــدد عامــة مبوجــب قوانــن أو اتفاقيــات 
يف الســوق. يتــم إثبــات القــروض والســلف للعمــاء عنــد تحويــل األمــوال إىل حســابات العمــاء. ويعــرف البنــك باألرصــدة املســتحقة 

للعمــاء عنــد تحويــل األمــوال إىل البنــك.

2.4.4.2 القياس األولي لألدوات المالية

يعتمــد تصنيــف األدوات املاليــة عنــد االعــراف األويل عــى رشوطهــا التعاقديــة ومنــوذج األعــال الخــاص بــإدارة األدوات. يتــم قيــاس 
األدوات املاليــة مبدئيــاً بقيمتهــا العادلــة، باســتثناء املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
أو الخســارة، بحيــث يتــم إضافــة أو خصــم تكاليــف املعامــات مــن املبلــغ. يتــم قيــاس الذمــم املدينــة التجاريــة بســعر الصفقــة. عندمــا 
تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة عــن ســعر املعاملــة عنــد االثبــات املبــديئ، يقــوم البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة اليــوم 

األول كــا هــو موضــح أدنــاه.

2.4.4.3 ربح أو خسارة اليوم األول

ــة عــى أســلوب تقييــم باســتخدام  ــة عنــد نشــأتها، وتعتمــد القيمــة العادل ــة لــألداة عــن القيمــة العادل عندمــا يختلــف ســعر املعامل
مدخــات فقــط ميكــن ماحظتهــا يف معامــات الســوق، يعــرف البنــك بالفــرق بــن ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة يف بيــان الدخــل 
الشــامل. يف الحــاالت التــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إىل منــاذج ال ميكــن ماحظــة بعــض مدخاتهــا، يتــم تأجيــل اثبــات الفــرق بــن 
ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم الحقــاً االعــراف بهــا يف بيــان الدخــل فقــط عندمــا تصبــح املدخــات قابلــة ملحوظــة، أو عنــد 

الغاء االعراف باألداة املالية. 

2.4.4.4   فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية

يقــوم البنــك بتصنيــف املوجــودات املاليــة (أدوات الديــن) عــى أســاس منــوذج األعــال إلدارة املوجــودات والــروط التعاقديــة، ويتــم 
: سها قيا

- بالتكلفة املطفأة
- بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

- بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة
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ــاح  ــح أو الخســارة. ويت ــة مــن خــال الرب ــة بالقيمــة العادل ــة ومشــتقاته املالي ــه التجاري ــاس محفظت ــك بتصنيــف وقي يقــوم البن
ــكل  ــص بش ــاء أو التقلي ــك إىل الغ ــارة، إذا أدى ذل ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــف األدوات املالي ــك تصني للبن

ــاس أو االعــراف. ــات يف القي ــدم الثب ــن حــاالت ع جوهــري م

يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة، عــدا عــن التزامــات القــروض والضانــات املاليــة، بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات املتاجــرة واملشــتقات املاليــة.

2.4.5 الموجودات والمطلوبات المالية

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

يقــوم البنــك فقــط بقيــاس املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــاء واالســتثارات املاليــة األخــرى بالتكلفــة 
املطفــأة مــن حــال تحقــق الرطــن التاليــن معــا:

- االحتفاظ باملوجودات املالية ضمن منوذج األعال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
- الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة تحــدد تواريــخ التدفقــات النقديــة التــي تعتــر مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات 

النقديــة للفائــدة للمبلــغ القائــم.
تفاصيل هذه الروط مبينة أدناه.

تقييم نموذج األعمال   2.4.5.1.1

يقــوم البنــك بتحديــد منــوذج األعــال إىل املســتوى الــذي يعكــس عــى أفضــل وجــه كيفيــة إدارة املوجــودات املاليــة لتحقيــق 
أهدافــه التجاريــة.

ال يتــم تقييــم منــوذج العمــل الخــاص بالبنــك عــى أســاس كل أداة عــى حــدة، ولكــن يتــم تقييمــه عــى مســتوى املحفظــة املجمعــة 
ويســتند إىل عوامــل ملحوظــة مثل:

- كيفيــة تقييــم أداء منــوذج األعــال واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعــال واباغهــا لــإلدارة التنفيذيــة العليــا 
يف البنــك.

- املخاطــر التــي تؤثــر عــى أداء منــوذج األعــال (واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا يف منــوذج األعــال)، والطريقــة التــي يتــم 
بهــا إدارة هــذه املخاطــر

- الطريقــة التــي يتــم بهــا تعويــض مديــري األعــال (عــى ســبيل املثــال، إذا كان التعويــض بنــاًء عــى القيمــة العادلــة للموجــودات 
املــدارة أو عــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة املحصلــة)

التكرار املتوقع لتقييم البنك، مع رضورة األخذ بعن االعتبار قيمة وتوقيت البيع.
ــة األســوأ«  أو »  ــم منــوذج األعــال عــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات » الحال يعتمــد تقيي

ــار. ــة تحــت الضغــط » بعــن االعتب الحال

يف حــال تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد االعــراف املبــديئ بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك، ال يقــوم البنــك 
بتغيــر تصنيــف املوجــودات املاليــة املتبقيــة املحتفــظ بهــا يف منــوذج األعــال، ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه املعلومــات عنــد تقييــم 

املوجــودات املاليــة التــي تــم رشائهــا حديثــاً للفــرات الاحقــة.

اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة  2.4.5.1.2

كخطــوة الحقــة بعــد عمليــة التصنيــف لــألدوات املاليــة، يقــوم البنــك بتقييــم الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة لتحديــد 
مــا إذا كانــت تجتــاز اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة.
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يعــّرف »أصــل الديــن« لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل املــايل عنــد االعــراف األويل وقــد يتغــر عــى مــدى عمــر 
األصــل املــايل )عــى ســبيل املثــال، تســديد دفعــات أصــل الديــن أو إطفــاء عــاوة / خصــم).

ــار  ــم اختب ــات تقيي ــان. لغاي ــود ومخاطــر االئت ــة للنق ــة الزمني ــل يف القيم ــروض تتمث ــات الق ــد يف اتفاقي ــارص الفوائ إن أهــم عن
مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتــاد عوامــل ذو صلــة مثــل العمــات 

ــدة. ــد ســعر الفائ ــم فيهــا تحدي ــة املحــددة، والفــرة التــي يت للموجــودات املالي

مــن جانــب أخــر، ال تــؤدي الــروط التعاقديــة التــي تزيــد مــن الحــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات يف التدفقــات النقديــة 
ــن  ــل الدي ــات أص ــن مدفوع ــة ضم ــة تعاقدي ــات نقدي ــود تدفق ــية إىل وج ــراض األساس ــات اإلق ــة باتفاقي ــر املرتبط ــة غ التعاقدي
والتدفقــات النقديــة للفائــدة عــى املبلــغ املســتحق. يف مثــل هــذه الحــاالت، يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال الربــح أو الخســارة.

2.4.5.2 مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املشتقات املالية هي أدوات مالية، أو عقود اخرى، يتوفر فيه الخصائص الثالث التالية:
- تتغــر قيمتــه نتيجــة التغــر يف ســعر الفائــدة املحــدد، ســعر األداة املاليــة، ســعر الســلعة، ســعر الــرف األجنبــي، مــؤرش األســعار، 
أو التصنيــف االئتــاين ومــؤرش االئتــان، أو اي متغــرات اخــرى، رشيطــة أن يكــون ذلــك، يف حالــة وجــود متغــر غــر مــايل غــر 

محــدد لطــرف يف العقــد.

- ال تتطلــب اســتثار مبــديئ، او اســتثار مبــديئ مببلــغ أقــل مــن املتوقــع أيــة عقــود يتوقــع أن يكــون لهــا نفــس األثــر لعنــارص 
الســوق.

- يتم تسويتها يف تاريخ مستقبي الحق.

2.4.5.3 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يقــوم البنــك بتطبيــق هــذه األدوات مبوجــب معيــار التقاريــر املــايل الدوليــة رقــم )9( لــألدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد تحقــق الــروط التاليــة:

- إذا كانــت تلــك املوجــودات املاليــة (أدوات الديــن) محتفــظ بهــا وفقــاً لنمــوذج أعــال يهــدف إىل االحتفــاظ باملوجــودات بغــرض 
تحصيــل التدفقــات النقديــة املتعاقــد عليهــا وبيــع املوجــودات املالية.

ــغ  ــاً بأصــل مبل ــة حري ــة متمثل ــد محــددة لتدفقــات نقدي ــة مواعي ــة للموجــودات املالي - إذا كان ينشــأ عــن الــروط التعاقدي
الديــن غــر املســدد والفوائــد املرتبــة عليــه.

يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل األربــاح والخســائر 
مــن التغــر يف القيمــة العادلــة التــي تــم االعــراف بهــا يف بيــان الدخــل الشــامل. يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد والتغــر يف ســعر 

العمــات األجنبيــة يف األربــاح أو الخســائر بنفــس الطريقــة املتبعــة يف املوجــودات املاليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة.
عندمــا يحتفــظ البنــك بأكــر مــن اســتثار يف نفــس الضــان، يتــم اســتبعادها عــى أســاس الــوارد أوالً - صــادر أوالً. يف حالــة إلغــاء 

االعــراف، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر املراكمــة املعــرف بهــا ســابقاً يف بيــان الدخــل الشــامل.

2.4.5.4 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعــراف األويل، يتــاح للبنــك يف بعــض األحيــان خيــار تصنيــف بعــض اســتثاراته بشــكل غــر قابــل لإللغــاء ضمــن حقــوق 
امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا يســتويف متطلبــات حقــوق امللكيــة مبوجــب معيــار املحاســبة 
ــد هــذا التصنيــف عــى  ــم تحدي ــا بغــرض املتاجــرة. يت ــم االحتفــاظ به ــي ال يت ــة: العــرض والت ــم )32( األدوات املالي ــدويل رق ال

أســاس كل أداة عــى حــدة.
ــح أو  ــاح يف الرب ــات األرب ــات توزيع ــم إثب ــح. يت ــذه إىل الرب ــة ه ــوق امللكي ــن أدوات حق ــائر م ــب والخس ــر املكاس ــم تدوي ال يت
الخســارة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع، مــامل يكــن املتحصــل مــن التوزيعــات الســرداد جــزء مــن كلفــة 
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ــاض القيمــة. ــم انخف ــاح ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، وال تخضــع لتقيي ــم االعــراف باالرب ــة، يت االدوات، يف هــذه الحال

2.4.5.5 موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ــايل بالقيمــة  ــز امل ــان املرك ــح أو الخســارة يف بي ــة مــن خــال الرب ــة بالقيمــة العادل ــات املالي ــم تســجيل املوجــودات واملطلوب يت
العــادل يتــم االعــراف بالتغــر بالقيمــة العادلــة يف الربــح والخســارة باســتثناء إذا كان التغــر بالقيمــة العادلــة للمطلوبــات املاليــة 
تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة نتيجــة التغــر مبخاطــر االئتــان للبنــك. يتــم تســجيل هــذه التغــرات 
ــح أو  ــا إىل الرب ــادة تدويره ــم إع ــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وال يت ــاين الخــاص م ــة يف االحتياطــي االئت ــة العادل يف القيم
الخســارة. إيــرادات الفوائــد املتحققــة أو املتكبــدة مــن األدوات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة يف 
إيــرادات أو مروفــات الفوائــد، باســتخدام ســعر الفائــدة الفعــي، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أي عــاوة/  خصــم وتكاليــف املعاملة 
والتــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األدوات املاليــة. يجــب قيــاس الفوائــد املتحققــة مــن املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن 
ــاح مــن أدوات حقــوق  ــراد توزيعــات األرب ــم االعــراف بإي ــة. يت ــدة التعاقدي ــح أو الخســارة باســتخدام أســعار الفائ خــال الرب

امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات الحــق يف الســداد.

2.4.5.6 الضمانات المالية وخطابات االعتماد وسقوف القروض غير المستغلة

يقوم البنك بإصدار ضانات مالية وخطابات ائتان وسقوف للقروض.

يتــم االعــراف األويل بالضانــات املاليــة يف البيانــات املاليــة بالقيمــة العادلــة والتــي هــي العــاوات املســتلمة. الحقــاً لاعــراف 
األويل، يقــوم البنــك بأثبــات التزامــات الضانــات باملبلــغ املعــرف بــه عنــد االعــراف األويل ناقــص اإلطفــاء املراكــم املعــرف بــه 

أو بقيمــة الخســائر االئتانيــة املتوقعــة أيهــا أعــى.
ــرادات الرســوم والعمــوالت عــى أســاس القســط  ــان الدخــل الشــامل املوحــد بصــايف إي ــاوات املســتلمة يف بي ــات الع ــم إثب يت

ــت عــى مــدة الضــان. الثاب
متثــل الســقوف غــر املســتغلة واالعتــادات املســتندية التزامــات عــى البنــك لتقديــم قــرض بــروط محــددة إىل العميــل خــال 

فــرة االلتــزام ويتــم ادراج هــذه العقــود ضمــن نطــاق الخســائر االئتانيــة املتوقعــة.
يقــوم البنــك بإصــدار التزامــات قــروض مبســحوبات اقــل مــن أســعار الفائــدة للســوق، ويتــم الحقــاً قياســها مبعــدل مبلــغ الخســارة 

االئتانيــة املتوقعــة مطروحــا منهــا اجــايل اإليــرادات املراكمة املســجلة.

2.4.6 إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

ــك  ــا البن ــوم فيه ــي يق ــاالت الت ــتثناء الح ــراف األويل، باس ــخ االع ــد تاري ــة بع ــه املالي ــف موجودات ــادة تصني ــك بإع ــوم البن ال يق
ــداً. ــة أب ــات املالي ــف املطلوب ــادة تصني ــم إع ــن. وال يت ــال مع ــاع أع ــاء قط ــتحواذ أو الغ باس

2.4.7 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية 

2.4.7.1  الغاء االعتراف نتيجة للتعديل الجوهري في الشروط واألحكام

ــود  ــروط والبن ــى ال ــاوض ع ــادة التف ــال إع ــاء يف ح ــروض العم ــل ق ــة، مث ــودات املالي ــراف باملوج ــاء االع ــك بإلغ ــوم البن يق
للقــروض بحــد كبــر وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة، مــع االعــراف بالفــرق كأربــاح وخســائر الغــاء اإلعــراف إىل الحــد 
ــاس  ــة األوىل ألغــراض قي ــدة، يف املرحل ــف القــروض الجدي ــم تصني ــه تســجيل خســائر انخفــاض يف القيمــة. ويت ــم في ــذي ال يت ال

ــة. ــة املتوقع الخســائر االئتاني

يأخذ البنك العوامل التالية عند تقييم ما إذا كان سيتم إلغاء القروض املمنوحة للعميل:
- تغر يف عملة القرض

- تقديم مزايا يف امللكية
- تغر يف الطرف املقابل

- إذا كان التعديل قد أدى إىل عدم استيفاء األداة املالية الختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط
يف حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري عى التدفقات النقدية، ال ينتج عنه الغاء االعراف بالقرض.
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يقــوم البنــك بتســجيل أربــاح وخســائر نتيجــة التغــر بالتدفقــات النقديــة املخصومــة بســعر الفائــدة الفعــي، مــا مل يتــم تســجيل 
خســائر انخفــاض يف القيمــة.

2.4.7.2 إلغاء االعتراف ألسباب ناتجة عن تعديالت غير جوهرية

2.4.7.2.1 الموجودات المالية

يتــم الغــاء املوجــودات املاليــة (أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة للبنــك)، عنــد الغــاء حــق البنــك 
ــم كل مــن  ــة إذا ت ــك أيضــاً بإلغــاء االعــراف باملوجــودات املالي ــة. يقــوم البن ــة مــن املوجــودات املالي باســتام التدفقــات النقدي

تحويــل املوجــودات املاليــة وكان التحويــل يخضــع إللغــاء االعــراف.

يقوم البنك بتحويل املوجودات املالية فقط إذا:

- قام البنك بتحويل حقوقه التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من املوجودات املالية
أو

- إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه يف التدفقــات النقديــة، مــع افــراض وجــود التزامــات بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامــل 
دون أي تغيــر جوهــري إىل طــرف ثالــث مبوجــب اتفاقيــة التمريــر املبــارش.

ــة  ــات النقدي ــة الســتام التدفق ــوق التعاقدي ــا بالحق ــك مبوجبه ــي يحتفــظ البن ــل املعامــات التي ــارش متث ــر املب ــة التمري إن اتفاقي
مــن املوجــودات املاليــة، ولكنهــا تفــرض التزامهــا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة إىل طــرف ثالــث، عنــد تحقــق جميــع الــروط 

الثاثــة التاليــة:

● البنــك غــر ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف املســتفيد، مــا مل تكــن قــد حصلــت نفــس املبلــغ مــن املوجــودات املاليــة، باســتثناء 
ــدة املســتحقة بأســعار الســوق. ــغ املقــرض باإلضافــة إىل الفائ الســلف قصــرة األجــل مــع الحــق يف اســرداد كامــل للمبل

● ال ميكن للبنك بيع أو رهن األصل بخاف األسهم املمنوحة للطرف املستلم.
ــتثناء  ــري، باس ــر جوه ــتفيد دون أي تأخ ــرف املس ــن الط ــة ع ــتلمة بالنياب ــة املس ــات النقدي ــل التدفق ــك بتحوي ــزم البن ● يلت
االســتثارات يف النقــد أو النقــد املعــادل مبــا يف ذلــك إيــرادات الفوائــد املســتلمة للفــرة بــن تاريــخ التحصيــل وتاريــخ التحويــل 

للطرف املستفيد. 

يعتر التحويل مؤهًا فقط من أجل إلغاء االعراف إذا:

- قام البنك بتحويل جميع املزايا واملخاطر من املوجودات املالية
أو

- قام البنك بنقل السيطرة عى األصل، دون االحتفاظ أو نقل كافة املزايا واملخاطر من املوجودات املالية
يعتــر البنــك نقــل امللكيــة فقــط إذا كان للطــرف املســتفيد الحــق يف ببيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثالــث مســتقل ويكــون لــه 

الحــق يف مارســة هــذا اإلجــراء مــن طرفــه دون فــرض قيــود إضافيــة عــى النقــل.

يف حــال اســتمر البنــك باحتفاظــه بالســيطرة عــى األصــل دون االحتفــاظ بكافــة املزايــا واملخاطــر بشــكل جوهــري، يتــم إثبــات 
األصــل فقــط خــال فــرة البنــك باالســتثار، ويف هــذه الحالــة، يعــرف البنــك أيضــاً بااللتزامــات املرتبطــة بهــا. يتــم قيــاس األصــل 
املحــول وااللتــزام املتعلــق بــه عــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. يقــوم البنــك بقيــاس الضانــات 

بالقيمــة الدفريــة لألصــل واملبلــغ املمكــن دفعــه مــن قبــل البنــك.

إذا اســتمر البنــك باســتثار األصــل املحــول املشــرى أو خيــار الــراء )أو كليهــا)، يقــوم البنــك بقيــاس االســتثار باملبلــغ املطلــوب 
ــراف  ــك باع ــتمر البن ــة، يس ــة العادل ــاس بالقيم ــل يق ــراء لألص ــار ال ــراء. إذا كان خي ــادة ال ــد إع ــك عن ــل البن ــن قب ــه م دفع

االســتثار بالقيمــة العادلــة لألصــل املحــول أو خيــار الــراء )ايهــا أقــل(.
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المطلوبات المالية  2.4.7.2.2

يتــم الغــاء املطلوبــات املاليــة عنــد اعفــاء البنــك مــن االلتــزام. عنــد اســتبدال املطلوبــات املاليــة مــن قبــل نفــس املقــرض بــروط 
ــزام األصــي  ــل كإلغــاء لالت ــل هــذا ال تعدي ــم التعامــل مــع مث ــزام الحــايل بشــكل جوهــري، يت مختلفــة أو تعديــل رشوط االلت
واالعــراف بالتــزام جديــد. يتــم إثبــات الفــرق بــن القيمــة الدفريــة اللتــزام املــايل األصــي واملبلــغ املدفــوع يف الربــح أو الخســارة.

2.4.8 انخفاض قيمة الموجودات المالية

2.4.8.1  نظرة عامة حول مبادئ الخسائر االئتمانية المتوقعة

ــك بشــكل  ــروض يف البن ــدين للق ــة احتســاب خســارة الت ــر طريق ــم )9( إىل تغي ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــق املعي أدى تطبي
جوهــري مــن خــال نهــج طريقــة الخســائر االئتانيــة املتوقعــة ذات نظــرة مســتقبلية بــدالً مــن االعــراف بالخســارة عنــد تكبــد 
ــك بتســجيل املخصصــات  ــوم البن ــاين 2018، يق ــون الث ــن 1 كان ــاراً م ــم )39( اعتب ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس الخســارة حســب معي
للخســائر االئتانيــة املتوقعــة لجميــع القــروض وموجــودات الديــن املاليــة غــر املحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
ــة ال  ــوق امللكي ــة«. أدوات حق ــا »األدوات املالي ــة، واملشــار اليه ــود الضــان املالي ــروض وعق ــات الق ــع التزام ــاً م ــائر، مع والخس

تخضــع الختبــار التــدين مبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9(.

ــا عــى مــدى عمــر األصــل، ويف حــال  ــع حدوثه ــة املتوق ــة املتوقعــة عــى الخســائر االئتاني يســتند مخصــص الخســائر االئتاني
ــة، يســتند املخصــص عــى الخســارة  ــخ اإلنشــاء، ويف هــذه الحال ــان مــن تاري ــاك تغــر ملمــوس عــى مخاطــر االئت مل يكــن هن

ــدة 12 شــهراً. ــة مل ــة املتوقع االئتاني

إن الخســارة االئتانيــة املتوقعــة املرجحــة باحتاليــة التعــر للتعــرض االئتــاين خــال 12 شــهر هــي جــزء مــن الخســائر االئتانيــة 
املتوقعــة عــى مــدة حيــاة األصــل الناتجــة عــن احــداث فشــل بــاألدوات املاليــة التــي ميكــن حدوثهــا خــال 12 شــهر مــن تاريــخ 

لتقرير. ا

يتــم احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة لــكل مــن الخســارة االئتانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــاين والخســائر 
االئتانيــة املتوقعــة باحتاليــة التعــر للتعــرض االئتــاين خــال 12 شــهراً إمــا عــى أســاس فــردي أو عــى أســاس تجميعــي بنــاء 

عــى طبيعــة األدوات املاليــة للمحفظــة.

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيــا إذ كانــت مخاطــر االئتــان لــألداة املاليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس 
مــن تاريــخ االعــراف األويل، مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار التغــر يف مخاطــر التعــر عــى مــدى العمــر املتبقــي لــألدوات املاليــة.

بنــاًء عــى مــا ذكــر أعــاه، يقــوم البنــك بتصنيــف املوجــودات املاليــة إىل املرحلــة األوىل واملرحلــة الثانيــة واملرحلــة الثالثــة، كــا 
هــو موضــح أدنــاه:

ــاًء عــى الخســائر  ــك بتســجيل مخصــص بن ــوم البن ــرة األوىل، يق ــة للم ــد االعــراف األويل للموجــودات املالي ــة األوىل:  عن املرحل
االئتانيــة املتوقعــة باحتاليــة التعــر للتعــرض االئتــاين خــال 12 شــهر. تشــمل املرحلــة األوىل أيضــاً املوجــودات املاليــة التــي 

تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحلــة الثانيــة.

املرحلــة الثانيــة: عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتــان مــن تاريــخ االعــراف األويل، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص 
الخســارة االئتانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــاين. تتضمــن املرحلــة الثانيــة أيضــاً املوجــودات املاليــة التــي شــهدت 

تحســن مبخاطــر االئتــان والتــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحلــة الثالثــة.

ــة املتوقعــة  ــة: القــروض التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التــدين )التعــر)، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة االئتاني ــة الثالث املرحل
لكامــل عمــر التعــرض االئتــاين.
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ــم  ــه، يت ــم، أو جــزء من ــغ القائ ــل املبل ــا كام ــة الســرداد ام ــك توقعــات معقول ــر للبن ــي ال يتوف ــة الت بالنســبة للموجــودات املالي
ــة. ــاء (جــزيئ( للموجــودات املالي ــة الغ ــر مبثاب ــة. ويعت ــة للموجــودات املالي ــة الدفري ــض القيم تخفي

2.4.8.2  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

ــاًء عــى املتوســط املرجــح لعــدة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي  يقــوم البنــك باحتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة بن
ــة. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة  املتوقــع، مخصومــة بســعر تقريبــي أســعار الفائــدة الفعال

للبنــك وفقــاً للعقــد والتدفقــات النقديــة املتوقــع تحصيلهــا.

نتيجــة التطــورات األخــرة والناجمــة عــن جائحــة كوفيــد – 19، قامــت إدارة البنــك بتحديــث العوامــل االقتصاديــة املســتخدمة 
يف احتســاب مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة كــا يف 31 كانــون األول 2020 وذلــك عــن طريــق تغيــر املعــدالت املرجحــة 
املســتخدمة يف احتســاب معــدالت الخســارة عنــد التعــر )LGD( للســيناريوهات، ومل يكــن نتيجــة هــذا التعديــل أثــر جوهــري 

عــى مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة.

يتم توضيح آلية احتساب الخسارة االئتانية املتوقعة والعنارص الرئيسية عى النحو التايل:

احتاليــة التعــر هــي تقديــر الحتــال التخلــف عــن الســداد خــال أفــق زمنــي معــن. التعــر مــن املمكــن  ● احتالية التعر 
ان يحدث يف فرة محددة خال فرة التقييم. 

تاريــخ  للتعــر يف  الخاضــع  القائــم  املبلــغ  تقديــر  التعــر هــو  االئتــاين عنــد  التعــرض  إن  ● التعرض االئتاين عند التعر 
مســتقبي، مــع األخــذ بعــن االعتبــار التغــرات املتوقعــة عــى املبلــغ القائــم بعــد تاريــخ التقريــر، مبــا يف ذلــك دفعــات ســداد أصــل 
الديــن والفائــدة، ســواء كان مجــدول ضمــن عقــد، الســحوبات املتوقعــة مــن التســهيات امللتــزم بهــا، والفائــدة املســتحقة تأخــر 

الدفعــات املســتحقة.
  

● نســبة الخســارة بافــراض التعــر نســبة الخســارة بافــراض التعــر هــي تقديــر للخســارة الناشــئة يف الحالــة التــي يحــدث فيهــا 
التعــر يف وقــت معــن. وهــي متثــل الفــرق بــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة واملبلــغ الــذي يتوقــع املقــرض تحصيلــه 

مــن وجــود ضانــات حقيقيــة. عــادة مــا يتــم التعبــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن التعــرض االئتــاين عنــد التعــر.
عنــد تقديــر الخســائر االئتانيــة املتوقعــة، فــإن البنــك يأخــذ بعــن االعتبــار ثاثــة ســيناريوهات )الســيناريو العــادي، الســيناريو 
األفضــل، والســيناريو األســوء(. ويرتبــط كل منهــا بــاوزان مختلفــة مــن احتاليــة التعــر، التعــرض االئتــاين عنــد التعــر، ونســبة 

الخســارة بافــراض التعــر.
يشــتمل تقييــم الســيناريوهات املتعــددة أيضــاً عــى كيفيــة اســرداد القــروض املتعــرة، مبــا يف ذلــك احتاليــة معالجــة القــروض 

املتعــرة وقيمــة الضانــات أو املبالــغ املتوقــع تحصيلهــا مــن بيــع الضانــات.

باســتثناء بطاقــات االئتــان والقــروض املتجــددة اآلخــرى، فــإن الحــد األقــى للفــرة التــي يتــم فيهــا تحديــد خســائر االئتــان هــي 
العمــر التعاقــدي لــألدوات املاليــة مــا مل يكــن لــدى البنــك الحــق القانــوين يف رشائهــا مســبقاً.

يتــم احتســاب خســائر التــدين يف القيمــة واإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تعديــل اجــايل 
القيمــة الدفريــة للموجــودات املاليــة.

آليات احتساب الخسائر االئتانية املتوقعة تتلخص كا يي:

يتــم احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة باحتاليــة التعــر للتعــرض االئتــاين خــال 12 شــهر كجــزء مــن  ● املرحلة األوىل: 
الخســائر االئتانيــة املتوقعــة عــى مــدة حيــاة األصــل، وبالتــايل يقــوم البنــك باحتســاب املخصــص مــن احتاليــة حــدوث تعــر 
لــألدوات املاليــة خــال 12 شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر. يتــم تطبيــق هــذه االحتــاالت االفراضيــة املتوقعــة ملــدة  12شــهراً عــى 
مبلــغ التعــرض االئتــاين عنــد التعــر مرضوبــة بنســبة الخســارة بافــراض التعــر مخصومــة بســعر الفائــدة الفعــي. ويتــم إجــراء 

هــذا االحتســاب لــكل مــن الســيناريوهات الثاثــة، كــا هــو موضــح أعــاه.
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ــاب  ــك باحتس ــوم البن ــراف األويل، يق ــخ االع ــن تاري ــة م ــر االئتاني ــرة باملخاط ــادة مؤث ــدوث زي ــد ح عن ● املرحلة الثانية: 
ــة  ــس الطريق ــص بنف ــاب املخص ــة احتس ــل آلي ــاين، وتتاث ــرض االئت ــر التع ــل عم ــة لكام ــة املتوقع ــارة االئتاني ــص للخس مخص
املوضحــة أعــاه، مبــا يف ذلــك اســتخدام الســيناريوهات املختلفــة، ولكــن يتــم اســتخدام احتاليــة التعــر والتعــرض االئتــاين عنــد 

ــدة الفعــي. ــع مبعــدل الفائ ــغ العجــز النقــدي املتوق ــم خصــم مبل ــة، ويت التعــر لكامــل عمــر األداة املالي
  

بالنســبة للموجــودات املاليــة التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التــدين )التعــر)، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة  ● املرحلة الثالثة: 
االئتانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــاين. وتتاثــل آليــة احتســاب املخصــص بالطريقــة املتبعــة باملرحلــة الثانيــة، ويتــم 
ــة يف  ــن األوىل والثاني ــك املطبقــة يف املرحلت ــة التعــر نســبة %100 ونســبة خســارة بافــراض التعــر أكــر مــن تل ــد احتالي تحدي

معظم األحيان. 
ــغ الغــر  ــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــاين للمبال ــر الخســائر االئتاني ــد تقدي ● التزامــات القــروض واالعتــادات عن
مســتغلة مــن التزامــات واعتــادات القــروض، يقــوم البنــك بتقديــر الجــزء املتبقــي والــذي مــن املتوقــع اســتغاله عــى مــدى 
العمــر املتوقــع. وتحتســب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة بعــد ذلــك بنــاًء عــى القيمــة الحاليــة للعجــز النقــدي كــا لــو تم اســتغال 
مبلــغ القــرض كامــًا حســب املتوســط املرجــح للثاثــة ســيناريوهات املســتخدمة يف االحتســاب، مخصومــة بســعر الفائــدة الفعــي. 
بالنســبة لبطاقــات االئتــان والتســهيات املتجــددة والتــي تشــمل القــروض، يتــم احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة وعرضهــم 

مــع القــروض. بالنســبة اللتزامــات القــروض واالعتــادات، يتم تســجيل الخســائر االئتانيــة املتوقعة ضمــن املخصصات. 

2.4.8.3  أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن الخســائر االئتانيــة املتوقعــة ألدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخفــض القيمــة 
الدفريــة للموجــودات املاليــة يف بيــان املركــز املــايل، والــذي تظهــر بالقيمــة العادلــة. بــدالً مــن ذلــك، يتــم االعــراف مببلــغ مســاوي 
ــة بالتكلفــة املطفــأة يف الدخــل الشــامل اآلخــر، ويظهــر  ــاس املوجــودات املالي ــم قي ــذي ميكــن ان ينشــأ يف حــال ت للمخصــص ال
ــا يف الدخــل  ــر الخســائر املراكمــة املعــرف به ــادة تدوي ــم إع ــح أو الخســارة. يت ــة للرب ــة مقابل ــع تكلف ــم م ــدين مراك ــغ ت كمبل

الشــامل اآلخــر إىل الربــح والخســارة عنــد اســتبعاد املوجــودات.

2.4.8.4 بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية المتجددة

تتضمــن منتجــات البنــك عــدد مــن البطاقــات والتســهيات االئتانيــة املمنوحــة لألفــراد والــركات، والتــي يحــق للبنــك فيهــا 
ــعار  ــرة األش ــا لف ــرض له ــة املتع ــائر االئتاني ــن الخس ــك م ــد البن ــد. ال يح ــوم واح ــعار ي ــهيات بإش ــض التس ــاء و /أو تخفي إلغ
ــك بســلوك  ــات البن ــرة تعكــس توقع ــدى ف ــة عــى م ــة املتوقع ــك الخســائر االئتاني ــن تلل ــدالً م ــا تحســب ب ــدي، ولكنه التعاق
العميــل، واحتــال تخلفــه عــن الســداد وإجــراءات تخفيــف املخاطــر املســتقبلية للبنــك، والتــي ميكــن تشــمل الحــد مــن أو إلغــاء 

التســهيات.

إن التقييــم املســتمر حــول وجــود زيــادة مؤثــرة يف املخاطــر االئتانيــة للتســهيات االئتانيــة املتجــددة تشــبه التقييــات املطبقــة 
عــى القــروض اآلخــرى.

يعتمد هذا عى التحوالت يف درجة االئتان الداخلية للعميل.

ان سعر الفائدة املستخدم لخصم الخسائر االئتانية املتوقعة لبطاقات االئتان هو سعر الفائدة الفعال.

2.4.8.5 نظرة مستقبلية للمعلومات

ــاب الخســارة االئتانيــة املتوقعــة، يعتمــد البنــك عــى مجموعــة مــن املعلومــات املســتقبلية املســتخدمة  يف منــوذج احتس
ــر: ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــات، وع كمدخ

- الزيادة يف الناتج اإلجايل املحي
- معدالت البطالة

- معدالت الفائدة للبنك املركزي
ان املدخــات والنــاذج املســتخدمة يف احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة قــد ال تشــتمل عــى كافــة خصائــص الســوق كــا يف 
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تاريــخ البيانــات املاليــة. نتيجــة لذلــك، يتــم اجــراء تعديــات نوعيــة يف بعــض األحيــان كتعديــات مؤقتــة يف حــال وجــود اختافــات 
. كبرة

2.4.9 تقييم الضمانات

ــات،  ــاك عــدة أشــكال للضان ــا أمكــن. وهن ــات، حيث ــان باســتخدام الضان ــات التخفيــض مــن مخاطــر االئت ــك لغاي يقــوم البن
ــغ املســتحقة القبــض واملخــزون وغرهــا مــن  ــارات واملبال ــاد والعق ــات االعت ــة وخطاب ــة واألوراق املالي ــات النقدي ــل الضان مث
املوجــودات غــر املاليــة واتفاقيــات التحســينات االئتانيــة. والسياســة املحاســبية املتبعــة مــن قبــل البنــك للضانــات املســتخدمة 
يف اتفاقيــات اإلقــراض حســب معيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( هــي نفســها كــا هــي مبوجــب معيــار املحاســبي الــدويل 

رقــم )39(.

ــات عــى  ــة للضان ــر القيمــة العادل ــان املركــز املــايل للبنــك. ولكــن تؤث ــم اســردادها، يف بي ــات، مــا مل يت ــم تســجيل الضان ال يت
احتســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للبنــك. يتــم تقييمهــا بشــكل عــام، كحــد أدىن، عنــد االعــراف األويل ويتــم إعــادة تقييمهــا 

بشــكل دوري. ومــع ذلــك، بعــض الضانــات، عــى ســبيل املثــال كالنقــد أو األوراق املاليــة يتــم تقييمهــا بشــكل يومــي.
إىل اقــى حــد ممكــن، يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط لتقييــم املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا كضــان. ويتــم تقديــر 
قيمــة املوجــودات املاليــة األخــرى التــي ليــس لديهــا ســوق نشــط باســتخدام منــاذج األعــال. يتــم تقييــم الضانــات غــر املاليــة، 
ــة  ــات املالي ــاري والبيان ــم العق ــراء التقيي ــل خ ــة مث ــراف خارجي ــن أط ــة م ــات املقدم ــى البيان ــاًء ع ــاري، بن ــان العق ــل الض مث

املدققــة ومصــادر أخــرى مســتقلة.

2.4.10  الضمانات التي آلت ملكيتها للمصرف

ان السياســات املحاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك فيــا يخــص الضانــات املســردة حســب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقم 
)9( ال تختلــف مقارنــة مــع معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39(. تتمثــل سياســة البنــك يف تحديــد مــا إذا كان مــن األفضــل اســتخدام 
األصــل املســرد يف نشــاط البنــك أو بيعــه. يتــم تحويــل املوجــودات املقــرر اســتخدامها يف نشــاط البنــك اىل فئــة املوجــودات الثابتــة 
ويتــم االعــراف بهــا بالقيمــة املســردة أو صــايف القيمــة الدفريــة، ايهــا أقــل. بالنســبة للضانــات املقــرر بيعهــا كخيــار أفضــل يتــم 
تحويلهــا اىل فئــة املوجــودات املحتفــظ بهــا للبيــع بقيمتهــا العادلــة بالنســبة للموجــودات املاليــة، وبالقيمــة العادلــة ناقصــاً تكلفــة 

البيــع للموجــودات غــر املاليــة يف تاريــخ االســتحقاق حســب سياســة البنــك.
يتــم إرجــاع أي أمــوال فائضــة مــن بيــع الضانــات إىل العمــاء / املقرضــن. نتيجــة لذلــك، ال يتــم تســجيل العقــارات الســكنية 

للضانــات املســردة يف بيــان املركــز املــايل.

2.4.11  إعدام الدين

ان السياســات املحاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك فيــا يخــص اعــدام الديــن حســب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( 
ال تختلــف مقارنــة مــع معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39(. يتــم اعــدام املوجــودات املاليــة إمــا بشــكل جــزيئ أو كي فقــط عنــد 

توقــف البنــك عــن االســرداد.
يف حــال كان املبلــغ املعــدوم أكــر مــن مخصــص الخســائر املراكمــة، يتــم معالجــة الفــرق كإضافــة إىل املخصــص التــي يتــم تطبيقهــا 

مقابــل إجــايل القيمــة الدفريــة. يتــم تســجيل املبالــغ املســردة الاحقــة اىل مــروف الخســائر االئتانيــة.

2.4.12  القروض المعدلة

يقــوم البنــك أحيانــاً بإجــراء بعــض التنــازالت أو التعديــات عــى الــروط األصليــة للقــروض كاســتجابة لطلــب املقــرض نتيجــة 
ــود  ــور أو وج ــة لظه ــرض نتيج ــل رشوط الق ــك بتعدي ــوم البن ــات، يق ــل الضان ــرداد او تحصي ــن اس ــدالً م ــة ب ــات املالي الصعوب
ــة أو  ــدة )جدول ــد دفعــات الســداد أو االتفــاق عــى رشوط قــروض جدي ــة للمقــرض. قــد تشــمل الــروط متدي ــات مالي صعوب
ــة القــروض املعــاد التفــاوض عــى رشوطهــا مــن أجــل املســاعدة عــى ضــان  ــة(. تتضمــن سياســة البنــك يف مراقب إعــادة هيكل
اســتمرار تحصيــل الدفعــات املســتقبلية. إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بــن املرحلــة الثانيــة واملرحلــة الثالثــة يتــم عــى أســاس 
كل حالــة عــى حــدة، إذا حــددت هــذه اإلجــراءات خســارة فيــا يتعلــق بالقــرض، يتــم اإلفصــاح عنهــا وإدارتهــا كقــروض مجدولــة 

ضمــن املرحلــة الثالثــة حتــى يتــم تحصيلهــا أو إلغائهــا.
ــادة مؤثــرة يف  ــاك زي ــد البنــك تقييــم مــا إذا كان هن ــة القــروض أو تعديــل بنودهــا دون ان يتــم الغائهــا، يعي ــد إعــادة هيكل عن
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مخاطــر االئتــان. ويقــوم البنــك بإعــادة النظــر يف تصنيفهــا.

2.4.13  تحديد القيمة العادلة

مــن أجــل إظهــار كيفيــة الحصــول عــى القيــم العادلــة، تصنــف األدوات املاليــة عــى أســاس التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة 
املوضــح أدنــاه:

- املســتوى )1(: املعطيــات املســتخدمة يف التقييــم هــي أســعار الســوق املدرجــة )غــر املعدلــة( يف أســواق ماليــة نشــطة ملوجودات 
ــات ماثلة. ومطلوب

- املســتوى )2(: املعطيــات املســتخدمة يف التقييــم هــي مســتمدة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن ســوق ملحــوظ. تتضمــن هــذه 
املعطيــات عــادة أســعار الســوق املدرجــة يف أســواق ماليــة نشــطة ملوجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة.

- املستوى )3(: يتضمن معطيات لها تأثر جوهري عى قياس القيمة العادلة ولكنها غر ملحوظة.

يقوم البنك بشكل دوري مبراجعة أساليب التقييم مبا يف ذلك املنهجيات املعتمدة واملعايرة النموذجية.
يقــوم البنــك بتقييــم املســتويات املعتمــدة يف كل فــرة ماليــة عــى أســاس كل أداة عــى حــدة، وتحــدد فيــا إذا كان هنــاك ايــة 

تحويــات بــن مســتويات التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف يف نهايــة كل فــرة ماليــة.

2.4.14 النقد وما في حكمه

يشــمل النقــد ومــا يف حكمــه عــى النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثاثــة أشــهر، ويتضمــن النقــد واألرصــدة 
ــخ  ــة أشــهر مــن تاري ــي تســتحق خــال فــرة ثاث ــوك الت ــع البن ــدى املصــارف، وتطــرح ودائ ــك املركــزي واألرصــدة ل ــدى البن ل

التملــك األصــي.

2.4.15  الموجودات الثابتة

يتــم إظهــار املوجــودات الثابتــة بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك املراكــم وأي انخفــاض يف القيمــة. يتــم تغيــر طريقــة اســتهاك 
ــج هــذه  ــا وتعال ــة فيه ــة املســتقبلية املتضمن ــع االقتصادي ــد تغــر منــط اســتهاك املناف ــي عن ــة وعمرهــا الزمن املوجــودات الثابت

التغــرات عــى أنهــا تغيــرات يف التقديــر املحاســبي.
يتــم احتســاب االســتهاك بطريقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفيــض قيمــة املوجــودات إىل قيمتهــا املتبقيــة عــى طــول عمرهــا 

اإلنتاجــي، كــا أنــه ال يتــم اســتهاك األرايض.
فيا يي األعار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات الثابتة:

50 سنة ● املباين       
من 7 إىل 50 سنة ● أثاث      

8 سنوات ● معدات مكتبية     
5 سنوات ● وسائل النقل     
● أجهزة حاسب آيل                                    4 سنوات

يتــم إلغــاء االعــراف باألصــل عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال يكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. 
أيــة أربــاح أو خســائر تنجــم عــن اســتبعاد األصــل تحتســب عــى أنهــا الفــرق بــن عوائــد اســتبعاد األصــل وصــايف قيمــة األصــل 
املســتبعد. تســجل هــذه األربــاح أو الخســائر يف بيــان الدخــل الشــامل ضمــن بنــد إيــرادات أو مصاريــف أخــرى يف نفــس الســنة 

التــي تــم اســتبعاد األصــل فيهــا.
ال يتم استهاك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لاستخدام وتوضع قيد التشغيل.

2.4.16  الموجودات غير الملموسة

ــع  ــوق ويكــون مــن املرجــح أن املناف ــا بشــكل موث ــاس تكلفته ــم تســجيل املوجــودات غــر امللموســة فقــط عندمــا ميكــن قي يت
ــك. ــق إىل البن ــا ســوف تتدف ــة منه ــة املســتقبلية املتوقع االقتصادي

يف حــال رشائهــا، فإنــه يتــم تســجيل املوجــودات غــر امللموســة بالتكلفــة. إن تكلفــة املوجــودات غــر امللموســة املقتنــاة يف تجميــع 
األعــال هــي القيمــة العادلــة كــا يف تاريــخ الحيــازة. وفيــا بعــد يتــم تقييمهــا بصــايف القيمــة الدفريــة والتــي هــي عبــارة عــن 

التكلفــة منــزالً منهــا أيــة مخصصــات لإلطفــاء وأيــة مخصصــات متعلقــة بتــدين قيمتهــا.
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ــر  ــودات غ ــاء املوج ــم إطف ــددة. ويت ــر مح ــرة غ ــددة أو لف ــرة مح ــي لف ــة الزمن ــر امللموس ــودات غ ــر املوج ــر عم ــم تقدي يت
امللموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر. كذلــك تتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي وطــرق اإلطفــاء لتلــك 
ــر  ــاء األصــل غ ــة إطف ــر طريق ــة. يجــب تغي ــرات الاحق ــى الف ــات ع ــة تعدي ــراء أي ــم إج ــنة ويت ــة كل س املوجــودات يف نهاي
امللمــوس وعمــره الزمنــي عنــد تغــر منــط إطفــاء املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة فيــه كلــا كان ذلــك رضوريــا وتعالــج 
هــذه التغيــرات عــى أنهــا تغيــرات يف التقديــر املحاســبي، كــا تعالــج مصاريــف إطفــاء املوجــودات غــر امللموســة ذات العمــر 

املحــدد يف بيــان الدخــل الشــامل مــع العنــارص املشــابهة لهــا مــن حيــث الطبيعــة.

ــا  ــة عــى طــول عمره ــا املتبقي ــة املوجــودات إىل قيمته ــض قيم ــك لتخفي ــت وذل ــة القســط الثاب ــاء بطريق ــم احتســاب اإلطف يت
ــي. اإلنتاج

فيا يي األعار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات غر امللموسة:
4 سنوات ● برامج الكمبيوتر  

40 سنة ● الفروغ       
2.4.17  عقود اإليجار

يقّيــم البنــك عنــد بــدء العقــد مــا إذا كان هــذا العقــد عبــارة عــن عقــد إيجــار أو يحتــوي عــى إيجــار. أي إذا كان العقــد مينــح 
الحــق يف التحكــم يف اســتخدام األصــل املحــدد لفــرة مــن الوقــت مقابــل عــوض.

- البنك كمستأجر

ــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصــرة األجــل أو املتعلقــة  ــاس الفــردي لجمي يطبــق البنــك طريقــة االعــراف والقي
بأصــول منخفضــة القيمــة. يعــرف البنــك بالتزامــات عقــود اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار، وحــق اســتخدام األصــول والــذي 

ميثــل الحــق باســتخدام األصــول موضــوع العقــد.

أ ( حق استخدام األصول
يعــرف البنــك بحــق اســتخدام األصــول يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل موضــوع العقــد متوفــراً 
ــة  ــاض القيم ــاك أو خســائر انخف ــا أي مجمــع لاهت ــة، مطروحــاً منه ــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلف ــم قي لاســتخدام(. يت
املراكمــة، ومعدلــة بــأي إعــادة تقييــم اللتزامــات اإليجــار. تشــتمل تكلفــة حــق اســتخدام األصــول عــى مقــدار التزامــات اإليجــار 
املعــرف بهــا، والتكاليــف املبــارشة األوليــة املتكبــدة، ومدفوعــات اإليجــار التــي دفعــت عنــد أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروحــاً منهــا 
أي حوافــز إيجــار مســتلمة. يتــم اســتهاك حــق اســتخدام األصــول عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى فــرة عقــد اإليجــار أو 

العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــول، أيهــا أقــر.
ويخضع حق استخدام األصول أيضا لخسائر انخفاض القيمة.

ب ( التزامات عقود اإليجار
يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، يعــرف البنــك بالتزامــات عقــود اإليجــار مقاســة بالقيمــة الحاليــة ملدفوعــات اإليجــار التــي يجــب 
عــى البنــك دفعهــا عــى مــدى فــرة عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات عقــود اإليجــار مدفوعــات ثابتــة )مبــا يف ذلــك مدفوعــات 
ثابتــة غــر مضمونــة( مطروحــاً منهــا أي حوافــز إيجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار املتغــرة والتــي تعتمــد عــى مــؤرش 
أو معــدل، واملبالــغ املتوقــع دفعهــا مبوجــب ضانــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن مدفوعــات عقــود اإليجــار أيضــاً ســعر مارســة 
خيــار الــراء الــذي مــن املؤكــد إىل حــد معقــول أن ميارســه البنــك ومدفوعــات غرامــات إنهــاء العقــد، إذا كانــت رشوط عقــد 

اإليجــار تبــن أن للبنــك الخيــار بإنهــاء العقــد.
يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار املتغــرة التــي ال تعتمــد عــى مــؤرش أو معــدل كمروفــات )إال يف حــال يتــم كانــت تتعلــق بإنتــاج 

املخــزون( يف الفــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إىل الدفــع.
ــة ملدفوعــات اإليجــار، يســتخدم البنــك معــدل االقــراض املتزايــد يف تاريــخ بــدء اإليجــار ألن ســعر  عنــد حســاب القيمــة الحالي
الفائــدة الضمنــي يف عقــد اإليجــار ال ميكــن تحديــده بســهولة. بعــد تاريــخ البــدء، يزيــد مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار ليعكــس 
ــة اللتزامــات  ــاس القيمــة الدفري ــم إعــادة قي ــك، يت ــام مبدفوعــات اإليجــار. باإلضافــة إىل ذل ــد القي ــدة وينخفــض عن تراكــم الفائ
عقــود اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغيــر يف مــدة اإليجــار أو تغيــر يف مدفوعــات اإليجــار )عــى ســبيل املثــال، التغيــرات يف 
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املدفوعــات املســتقبلية الناتجــة عــن التغــر يف املــؤرش أو املعــدل املســتخدم يف تحديــد مدفوعــات اإليجــار( أو تغيــر يف تقييــم خيــار 
رشاء األصــل موضــوع العقــد.

ج( عقود اإليجار قصرة األجل وعقود اإليجار املتعلقة بأصول منخفضة القيمة
يطبــق البنــك إعفــاء االعــراف بعقــود اإليجــار قصــرة األجــل بالنســبة لعقــود اإليجــار قصــرة األجــل لديــه )عقــود اإليجــار التــي تبلــغ 
مدتهــا 12 شــهراً أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي عــى خيــار رشاء(. كــا تطبــق أيضــاً إعفــاء االعــراف بعقــود اإليجــار املتعلقــة 
بأصــول منخفضــة القيمــة. يتــم االعــراف مبدفوعــات اإليجــار لإليجــارات قصــرة األجــل وعقــود اإليجــار املتعلقــة بأصــول منخفضــة 

القيمــة كمــروف عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى فــرة اإليجــار.

-البنك كمؤجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال ينقــل فيهــا البنــك بشــكل جوهــري جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة مبلكيــة األصــل كعقــود 
تأجــر تشــغيي.

2.4.18  تدني قيمة الموجودات غير المالية

يقــوم البنــك يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مــؤرش عــى إمكانيــة تــدين قيمــة األصــل. وإذا وجــد أي مــؤرش مــن 
هــذا النــوع، يقــوم البنــك بتقديــر املبلــغ القابــل لاســرداد لألصــل. يف حــال تبــن أن قيمــة األصــل املســجلة أكــر مــن القيمــة القابلــة 

لاســرداد يتــم االعــراف بتــدين قيمــة األصــل حتــى تعــادل القيمــة القابلــة لاســرداد.

يف تاريــخ كل بيــان مركــز مــايل، يتــم تقييــم مــا إذا كانــت توجــد أيــة داللــة عــى أن خســارة تــدين تــم االعــراف بهــا يف الســنوات 
الســابقة ألصــل، عــدا الشــهرة، مل تعــد موجــودة أو أنهــا قــد انخفضــت، وإذا وجــدت هــذه الحالــة، يقــوم البنــك بتقييــم املبلــغ القابــل 

لاســرداد لذلــك األصــل.
يجــب عكــس خســارة التــدين املعــرف بهــا ألصــل فقــط إذا كان هنــاك تغــر يف التقديــرات املســتخدمة لتحديــد مبلــغ األصــل القابــل 
لاســرداد منــذ االعــراف بآخــر خســارة يف تــدين القيمــة، وإذا كانــت الحالــة كذلــك، تتــم زيــادة املبلــغ املرحــل لألصــل إىل مبلغــه 

القابــل لاســرداد.ال يتــم عكــس خســائر تــدين قيمــة الشــهرة يف فــرات مســتقبلية.

2.4.19  الكفاالت المالية

مــن خــال نشــاطها االعتيــادي يقــوم البنــك مبنــح كفــاالت ماليــة عــى شــكل اعتــادات مســتندية، كفــاالت، وقبــوالت ويتــم االعــراف 
األويل بالكفــاالت املاليــة بالقيمــة العادلــة ضمــن بنــد مطلوبــات أخــرى مبــا يعــادل القســط املحصــل. بعــد االعــراف األويل، يتــم قيــاس 
ــان الدخــل  ــه يف بي ــه اإلطفــاء املعــرف ب ــة بالقســط املحصــل مطروحــاً من ــة عــى حــدة مــن خــال املقارن ــكل كفال ــزام البنــك ب الت

الشــامل وأفضــل تقديــر للمدفوعــات لتســوية االلتــزام املــايل الناتــج عــن هــذه الكفالــة واعتــاد القيمــة، األكــر بينهــا.

إن أيــة زيــادة يف املطلوبــات الناتجــة عــى الكفــاالت املاليــة يتــم االعــراف بهــا ضمــن بنــد »مخصــص الخســائر االئتانيــة« يف بيــان 
ــاء  ــة« مــن خــال إطف ــد »العمــوالت والرســوم الدائن ــان الدخــل ضمــن بن ــم االعــراف بالقســط املحصــل يف بي الدخــل الشــامل. يت

ــة. القســط املحصــل باســتخدام طريقــة القســط الثابــت عــى مــدى فــرة الكفال

2.4.20  المخصصات

يتــم إثبــات املخصصــات عنــد وجــود التــزام حــايل )قانــوين أو متوقــع( عــى البنــك ناتــج عــن حــدث ســابق، والكلفــة الازمــة لتســوية 
هــذا االلتــزام محتملــة وميكــن قياســها.

2.4.21  الضرائب

● الرضيبة الحالية
يتــم قيــاس االلتزامــات )املوجــودات( الرضيبيــة الجاريــة للفــرات الجاريــة واملاضيــة باملبلــغ املتوقــع دفعــه )اســرداده مــن( الســلطات 

الرضيبيــة باســتخدام معــدالت الرضيبــة )وقوانــن الرضيبــة( الســارية فعــًا بتاريــخ بيــان املركــز املــايل.
● رضيبة الدخل املؤجلة

ــات وقيمتهــا  ــة الناتجــة مــا بــن األســاس الرضيبــي للموجــودات واملطلوب ــة بالكامــل عــى الفروقــات املؤقت تؤخــذ الرضائــب املؤجل
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املدرجــة يف البيانــات املاليــة بتاريــخ بيــان املركــز املــايل. 

يتــم مراجعــة القيمــة املدرجــة ملوجــودات الرضائــب املؤجلــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل وتخفــض إىل الحــد الــذي ال توجــد 
فيــه أربــاح رضيبيــة كافيــة للســاح باســتعال كامــل أو جــزء مــن موجــودات الرضائــب املؤجلــة. يتــم إعــادة تقييــم موجــودات 
ــاح  ــه أرب ــد في ــذي توج ــد ال ــا إىل الح ــراف به ــم االع ــايل ويت ــز م ــان مرك ــخ كل بي ــا بتاري ــرف به ــر املع ــة غ ــب املؤجل الرضائ

ــة. ــب املؤجل ــة موجــودات الرضائ ــة تســمح بتغطي مســتقبلية كافي

يتــم تحديــد الرضائــب املؤجلــة باســتخدام نســب الرضيبــة )أو القوانــن الرضيبيــة( املعمــول بهــا أو التــي هــي بحكــم املعمــول بهــا 
كــا بتاريــخ بيــان املركــز املــايل والتــي مــن املتوقــع أن تكــون نافــذة عنــد تحقــق الرضائــب املؤجلــة املدينــة أو عنــد اســتحقاق 

الرضائــب املؤجلــة الدائنــة. 
تــدرج الرضائــب الحاليــة واملؤجلــة كمــروف رضيبــة دخــل أو إيــراد رضيبــي مؤجــل يف بيــان الدخــل باســتثناء الرضيبة   
املتعلقــة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات متوفــرة للبيــع، فــروق العملــة األجنبيــة وصــايف الحركــة يف تحوطــات التدفقــات 
النقديــة التــي تســجل يف بيــان الدخــل الشــامل. يتــم تصنيــف هــذه البنــود املســتثناة يف وقــت الحــق مــن بيــان الدخــل الشــامل 

إىل بيان الدخل مع ربحها أو خسارتها الرضيبية املؤجلة.  

2.4.22  توزيعات األرباح عن األسهم العادية

يتــم االعــراف بتوزيعــات األربــاح عــن األســهم العاديــة كالتــزام ويتــم تنزيلهــا مــن حقــوق امللكيــة عنــد املوافقــة عليهــا مــن قبــل 
مســاهمي البنــك. 

كا يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان املركز املايل كحدث الحق.

2.4.23  التقاص 

ــاك  ــايل إذا كان هن ــز امل ــان املرك ــغ الصــايف يف بي ــار املبل ــة وإظه ــات املالي ــة واملطلوب ــن املوجــودات املالي ــم إجــراء املقاصــة ب يت
حــق قانــوين قائــم وملــزم إلجــراء املقاصــة بــن املبالــغ املســجلة، وأن هنــاك نيــة لتســويتها عــى أســاس صــايف املبلــغ، لتحقيــق 

ــت. ــات يف ذات الوق ــوية املطلوب ــودات وتس املوج

2.4.24  حسابات خارج الميزانية

ــا  ــم اإلفصــاح عنه ــة ويت ــة كحســابات نظامي ــك االعتيادي ــي مــن املحتمــل أن تطــرأ نتيجــة لنشــاطات البن تســجل االلتزامــات الت
تحــت بنــود خــارج بيــان املركــز املــايل، وتتضمــن هــذه الحســابات التزامــات ملنــح ســلف وكتــب الكفــاالت وقبــوالت واعتــادات 

مستندية. ال تحسم من البنود املدرجة تحت هذا الباب التأمينات املقبوضة والعائدة لها. 

2.4.25  محاسبة التحوط

ــل إدارة  ــن أج ــان. م ــر االئت ــة، ومخاط ــات األجنبي ــدة، والعم ــعار الفائ ــر أس ــة إلدارة مخاط ــتقات املالي ــك املش ــتخدم البن يس
ــددة. ــتويف رشوط مح ــي تس ــات الت ــوط للمعام ــبة التح ــق محاس ــك بتطبي ــوم البن ــة يق ــر معين مخاط

عنــد بدايــة عمليــة التحــوط، يقــوم البنــك بتوثيــق العاقــة بــن البنــد املتحــوط لــه وأداة التحــوط مبــا يف ذلــك طبيعــة املخاطــر 
وهــدف واســراتيجية ادارة املخاطــر مــن اســتخدام التحــوط والطريقــة التــي ســيتم مــن خالهــا تحديــد مــدى فعاليــة التحــوط 

عنــد بدايــة عمليــة التحــوط وخــال فــرة رسيانهــا. 

3. استخدام التقديرات 

إن إعــداد البيانــات املاليــة يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر يف قيمــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة 
يف البيانــات املاليــة وااللتزامــات املحتمــل أن تطــرأ املفصــح عنهــا. إن عــدم التأكــد املرتبــط بهــذه الفرضيــات والتقديــرات قــد ينتــج 

عنــه تعديــات جوهريــة يف أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات يف الفــرات املســتقبلية.

إن الفرضيــات الرئيســية املتعلقــة بالتقديــرات املســتقبلية لألحــداث غــر املؤكــدة يف تاريــخ البيانــات املاليــة والتــي قــد ينتــج عنهــا 
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مخاطــر هامــة مــن املمكــن أن تــؤدي إىل تعديــات جوهريــة يف أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات الظاهــرة يف البيانــات املاليــة 
خــال الفــرة القادمــة هــي كــا يــي:

3.1 مبدأ االستمرارية

ــدأ االســتمرارية. وعــى الرغــم مــن  ــر مــدى قــدرة البنــك عــى االســتمرار يف العمــل عــى أســاس مب قامــت إدارة البنــك بتقدي
حالــة عــدم االســتقرار التــي متــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم التيقــن املســتقبلية فــإن إدارة البنــك متأكــدة 
مــن أن البنــك لديــه املــوارد الكافيــة لتســاعده عــى االســتمرار بالعمــل يف املــدى املســتقبي املنظــور. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن 
اإلدارة ليســت عــى درايــة بأيــة امــور جوهريــة مــن املمكــن أن تثــر شــكوكاً هامــة حــول قــدرة البنــك عــى االســتمرار كمنشــأة 

مســتمرة. بنــاًء عليــه، فقــد تــم إعــداد البيانــات املاليــة عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

3.2 تحديد مدة عقود اإليجار املتضمنة عىل خيارات التجديد واإلنهاء - البنك كمستأجر

يحــدد البنــك مــدة عقــد اإليجــار عــى أنهــا املــدة غــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار، باإلضافــة إىل أيــة فــرات يغطيهــا خيــار متديد 
عقــد اإليجــار إذا كان مــن املؤكــد عــى نحــو معقــول أنــه ســتتم مارســة هــذا الخيــار، أو أيــة فــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد 

اإليجــار، إذا كان مــن املؤكــد بشــكل معقــول أنــه لــن تتــم مارســة هــذا الخيــار.

لــدى البنــك عــدة عقــود إيجــار تشــمل خيــارات التمديــد واإلنهــاء. يقــوم البنــك بتقديــر مــا إذا كان مــن املؤكــد عــى نحــو معقــول 
مارســة أو عــدم مارســة خيــار تجديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار. وبذلــك فــإن البنــك يأخــذ يف عــن االعتبــار جميــع العوامــل ذات 
الصلــة التــي تشــكل حافــزاً اقتصاديــاً ملارســة التجديــد أو اإلنهــاء. بعــد تاريــخ البــدء، يعيــد البنــك تقييــم مــدة عقــد اإليجــار إذا 
كان هنــاك حــدث كبــر أو تغيــر يف الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها مــن املمكــن أن يؤثــر عــى قدرتهــا عــى مارســة أو 

عــدم مارســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء )عــى ســبيل املثــال، بنــاء تحســينات جوهريــة أو تخصيصــات كبــرة لألصــل املؤجــر(.

3.3 األعامر اإلنتاجية للموجودات الثابتة

ــر بعــد األخــذ يف  ــد هــذا التقدي ــم تحدي ــة لحســاب االســتهاك. يت ــة املقــدرة للموجــودات الثابت تحــدد اإلدارة األعــار اإلنتاجي
ــي والتجــاري. ــادم الفن ــآكل والتق ــا اســتخدام األصــل وطبيعــة الت ــع فيه ــار املــدة املتوق االعتب

تقــوم اإلدارة، عــى أســاس ســنوي، مبراجعــة األعــار اإلنتاجيــة للموجــودات الثابتــة. يتــم تعديــل مخصــص االســتهاك املســتقبي 
عندمــا تعتقــد اإلدارة بــأن األعــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

3.4 القيمة العادلة لألدوات املالية

إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ميكــن اســتامه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف عمليــة منتظمــة بــن مشــاركن يف 
الســوق بتاريــخ قيــاس األدوات املاليــة. 

يف حــال عــدم توفــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة بتاريــخ بيــان املركــز املــايل عــن طريــق األســعار املعلنــة 
أو التــداول النشــط لبعــض األدوات واملشــتقات املاليــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة عــر طــرق تقييــم مختلفــة والتــي تتضمــن 
اســتخدام منــاذج التســعر حيــث يتــم الحصــول عــى املعلومــات مــن ماحظــة الســوق. يف حــال تعــذر ذلــك، فــإن تحديــد القيمــة 

العادلــة يتطلــب التقديــر واالجتهــاد.

3.5 مخصص تدين قيمة التسهيالت االئتامنية

يتطلــب تحديــد مخصــص تــدين التســهيات االئتانيــة املبــارشة مــن إدارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ 
ــة بعــد  ــة لألصــول املالي ــة يف املخاطــر االئتاني ــادة جوهري ــر أي زي ــة اىل تقدي ــا، باإلضاف ــة املســتقبلية وأوقاته التدفقــات النقدي

االعــراف املبــديئ بهــا، باإلضافــة اىل األخــذ بعــن االعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية للخســائر االئتانيــة املتوقعــة.

قــام البنــك بحســاب قيمــة مخصــص تــدين املوجــودات املاليــة وفقــاً ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة ومقارنتهــا بتعليــات مــرف 
ــورية املركزي. س
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ــتخدمة يف  ــات املس ــات والفرضي ــات، اآللي ــة(: املدخ ــم )9( )األدوات املالي ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــق معي ــة تطبي منهجي
ــة ــة املتوقع ــائر االئتاني ــاب الخس حس

ان املفاهيــم الرئيســية ذات األثــر الجوهــري والتــي تتطلــب قــدر عــايل مــن اجتهــادات اإلدارة والتــي تــم أخذهــا بعــن االعتبــار 
مــن قبــل البنــك عنــد تطبيــق املعيــار تتضمــن مــا يــي:

● تقييم الزيادة الجوهرية يف املخاطر االئتانية:

ــة  ــادة جوهري ــك زي ــا إذا كان هنال ــم في ــم تقيي ــى أســاس نســبي. يت ــة ع ــة يف املخاطــر االئتاني ــادة الجوهري ــم الزي ــم تقيي يت
للمخاطــر االئتانيــة منــذ تاريــخ نشــأتها، حيــث يقــوم البنــك مبقارنــة مخاطــر التعــر للعمــر املتوقــع لــألداة املاليــة يف نهايــة كل 
فــرة ماليــة مــع مخاطــر التعــر عنــد نشــوء األداة املاليــة باســتخدام املفاهيــم الرئيســية لعمليــات إدارة املخاطــر املتوفــرة لــدى 

البنــك.
يتــم تقييــم الزيــادة الجوهريــة للمخاطــر االئتانيــة مــرة واحــدة كل ثاثــة أشــهر وبشــكل منفصــل لــكل مــن التعرضــات ملخاطــر 
االئتــان وبنــاًء عــى ثاثــة عوامــل. إذا أشــار أحــد هــذه العوامــل اىل وجــود زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتانيــة فإنــه يتــم إعــادة 

تصنيــف األداة املاليــة مــن املرحلــة 1 اىل املرحلــة 2:

1- تــم تحديــد حــدود لقيــاس الجوهريــة يف املخاطــر االئتانيــة بنــاًء عــى التغــر يف مخاطــر حــدوث التعــر لــألداة املاليــة مقارنــة 
مــع تاريــخ نشــأتها.

2- إضافــة اىل اســتخدام عوامــل نوعيــة لتقييــم نتائــج التغيــر يف مراحــل التصنيــف أو اجــراء التعديــات مبــا يعكــس وضــع الزيــادة 
الجوهريــة يف املخاطــر االئتانيــة بشــكل أفضــل.

ــة  ــة يف املخاطــر االئتاني ــادة جوهري ــة( افراضــاً بوجــود زي ــدويل رقــم )9( )األدوات املالي ــة ال ــر املالي ــار التقاري 3- يتضمــن معي
لــألدوات املاليــة التــي تعــرت واســتحقت ألكــر مــن 30 يــوم.

يعتمــد التغيــر بــن املرحلــة 2 واملرحلــة 3 عــى مــا إذا كانــت األدوات املاليــة متعــرة كــا يف نهايــة الفــرة املاليــة. ان طريقــة 
تحديــد تعــر األدوات املاليــة وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدوايل 9 هــي مشــابهة لطريقــة تحديــد حــدوث التعــر للموجــودات 

املاليــة وفقــاً ملعيــار املحاســبة الــدويل رقــم 39 )األدوات املالية: االعــراف والقياس(. 

3. استخدام التقديرات )تتمة(

3.5 مخصص تدين قيمة التسهيالت االئتامنية )تتمة(

ــتخدمة يف  ــات املس ــات والفرضي ــات، اآللي ــة(: املدخ ــم )9( )األدوات املالي ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــق معي ــة تطبي منهجي
ــة( ــة )تتم ــة املتوقع ــائر االئتاني ــاب الخس حس

● عوامل االقتصاد الكي، األحداث املستقبلية املتوقعة واستخدام أكر من سيناريو:
يجــب األخــذ بعــن االعتبــار املعلومــات التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة باإلضافــة لألحــداث املســتقبلية املتوقعــة وفقــاً ملعلومــات 
موثوقــة عنــد قيــاس الخســائر االئتانيــة املتوقعــة لــكل مرحلــة. إن قيــاس وتطبيــق املعلومــات املســتقبلية املتوقعــة يتطلــب مــن 

إدارة البنــك القيــام باجتهــادات جوهريــة.

احتاليــة حــدوث التعــر وخســارة التعــر املفرضــة واألثــر عنــد التعــر واملدخــات املســتخدمة يف املرحلــة 1 واملرحلــة 2 ملخصــص 
ــكي( واملرتبطــة  ــل االقتصــاد ال ــر يف عوام ــرة )أو التغ ــة متغ ــل اقتصادي ــاء عــى عوام ــة بن ــة مصمم ــدين التســهيات االئتاني ت

بشــكل مبــارش باملخاطــر االئتانيــة املتعلقــة باملحفظــة.
يتــم ربــط كل ســيناريو مــن حــاالت االقتصــاد الــكي املســتخدمة يف حســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة بعوامــل االقتصــاد الــكي 

املتغرة.
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ان يف تقديراتنــا املســتخدمة يف حســاب الخســائر االئتانيــة املتوقعــة ملرحلــة 1 واملرحلــة 2 باســتخدام الســيناريوهات املرجحــة 
املخصومــة والتــي تتضمــن املعلومــات املســتقبلية لاقتصــاد الــكي لثاثــة أعــوام الحقــة.

ــدة ....(. ان  ــج املحــي اإلجــايل والتضخــم وأســعار الفائ ــل: النات ــكي )مث ــؤات االقتصــاد ال يعتمــد الســيناريو األســايس عــى تنب
تغــرات الصعــود والهبــوط يف العوامــل االقتصاديــة ســيتم اعدادهــا عــى أســاس األوضــاع االقتصاديــة البديلــة املمكنــة. تشــمل 

هــذه الســيناريوهات عــى تغــرات هبــوط إضافيــة بشــكل ســنوي عــى األقــل ومبــا تقتــي لحاجــة لذلــك.

يتــم قيــاس االحتــاالت املرجحــة وفقــا ألفضــل تقديــر واملتعلــق باالحتاليــة التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة. يتــم تقييــم 
الســيناريوهات املرجحــة كل ثاثــة أشــهر. تطبــق جميــع الســيناريوهات لجميــع املحافــظ املعرضــة للخســائر االئتانيــة املتوقعــة.

● تعريف التعر:
ان تعريــف التعــر املســتخدم يف قيــاس الخســائر االئتانيــة املتوقعــة واملســتخدم يف تقييــم التغــر بــن املراحــل يتــاىش ويتفــق 
مــع تعريــف التعــر املســتخدم مــن قبــل إدارة املخاطــر االئتانيــة الداخليــة لــدى البنــك. التعــر غــر معــرف مــن قبــل املعيــار، 

وهنــاك افــراض قابــل للنقــض بانــه التوقــف عــن الدفــع ملــدة 90 يــوم فأكــر.
● العمر املتوقع:

عنــد قيــاس الخســائر االئتانيــة املتوقعــة، يقــوم البنــك باألخــذ بعــن االعتبــار اقــى مــدى للتدفقــات النقديــة املتوقعــة والتــي 
يعترهــا البنــك معرضــة ملخاطــر التــدين. يتــم األخــذ بعــن االعتبــار جميــع التدفقــات النقديــة للعمــر املتوقــع، ومبــا فيهــا خيــارات 
الدفــع املقــدم، وخيــارات التمديــد. يتــم قيــاس العمــر املتوقــع لبعــض التســهيات االئتانيــة املتجــددة والتــي ال يوجــد لهــا تاريــخ 

ســداد محــدد بنــاًء عــى الفــرة املعــرض بهــا البنــك ملخاطــر االئتــان التــي ال ميكــن لــإلدارة تجنبهــا.

3.6 املخصصات واملطلوبات املحتملة األخرى

ــا.  ــايض متأصــل يف عملياته ــن مخاطــر التق ــال م ــر ع ــا، عن ــم طبيعته ــن، بحك ــة تتضم ــة وقانوني ــة تنظيمي ــك يف بيئ ــل البن يعم
ونتيجــة لذلــك، يكــون البنــك طــرف يف التقــايض والتحكيــم ومختلــف اإلجــراءات التــي تنشــأ يف ســياق األعــال االعتياديــة للبنــك.
ــة، ويعتــر هــذه التدفقــات  ــة معين ــة فيــا يتعلــق بقضي ــاس موثــوق لتدفــق املنافــع االقتصادي ــام بقي عندمــا ميكــن للبنــك القي
محتملــة، يســجل البنــك مخصصــات للقضيــة. عندمــا يعتــر البنــك أن احتــال تدفــق املنافــع االقتصاديــة بعيــد، أو محتمــًا، ولكــن 

ال ميكــن إجــراء تقديــر موثــوق لــه، يتــم اإلفصــاح عــن وجــود التزامــات طارئــة.
ــد احتــال وقــوع الخســائر وقيمتهــا، يأخــذ البنــك يف الحســبان عــدداً مــن  ــة لتحدي ــرات املتضمن ونظــراً لعــدم التيقــن والتقدي
العوامــل مبــا يف ذلــك املشــورة القانونيــة، واملرحلــة التــي وصلــت إليهــا القضيــة واألدلــة الســابقة مــن حــوادث ماثلــة. يقــوم 

البنــك بتقديــرات هامــة ليصــل الســتنتاج يف هــذا الخصــوص.

3.7 املوجودات الرضيبية املؤجلة

ــة واملتوقــع االســتفادة منهــا  ــة عــن الخســائر أو املصاريــف غــر الخاضعــة للرضيب ــة املؤجل يتــم االعــراف باملوجــودات الرضيبي
عنــد تحقــق الربــح الرضيبــي. يتطلــب االعــراف باملوجــودات الرضيبيــة املـــؤجلة تقديــرات مــن اإلدارة مبنيــة عــى فــرة ومبالــغ 

األربــاح املســتقبلية الخاضعــة للرضيبــة باإلضافــة إىل خطــط الرضيبــة املســتقبلية.
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4. نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

كام يف 31 كانون األول

2021
لرية سورية

2020
لرية سورية

6,529,392,4925,293,812,196نقد يف الخزينة

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي:

31,950,434,62015,524,319,000حسابات جارية وتحت الطلب

8,561,065,6894,612,298,543احتياطي نقدي إلزامي )*(

)5,645,860()11,392,263(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

47,029,500,53825,424,783,879

)*( وفقــاً للقوانــن والتريعــات املرفيــة املطبقــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادرة عــن رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم 

7 تاريــخ 21 كانــون الثــاين 2020 عــى املصــارف أن تحتفــظ باحتياطــي نقــدي الزامــي لــدى مــرف ســورية املركــزي عــى شــكل 

ودائــع مــن دون فوائــد بنســبة 5% مــن متوســط الودائــع تحــت الطلــب، ودائــع التوفــر والودائــع ألجــل باســتئناء ودائــع اإلدخــار 

لسكني. ا

 إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعاله يف األنشطة التشغيلية للبنك.

إن توزيع إجايل األرصدة لدى مرف سورية املركزي حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

40,511,500,309--40,511,500,309مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

40,511,500,309--40,511,500,309املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

20,136,617,543--20,136,617,543مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

20,136,617,543--20,136,617,543املجموع

إن الحركة الحاصلة عى األرصدة لدى مرف سورية املركزي خال السنة كانت كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

20,136,617,543--20,136,617,543الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021 

10,965,132,400--10,965,132,400التغرخال السنة

9,409,750,366--9,409,750,366تعديات فروقات أسعار رصف

40,511,500,309--40,511,500,309رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

7,357,650,825--7,357,650,825الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

8,060,391,195--8,060,391,195التغرخال السنة

4,718,575,523--4,718,575,523تعديات فروقات أسعار رصف

20,136,617,543--20,136,617,543رصيد نهاية السنة

4. نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )تتمة(

إن الحركة الحاصلة عى مخصص الخسائر اإلئتانية املتوقعة للنقد ولألرصدة لدى مرف سورية املركزي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية
5,645,860--5,645,860كا يف 1 كانون الثاين 2021

998,698998,698صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة
4,747,705--4,747,705فروقات أسعار الرف

11,392,263--11,392,263رصيد نهاية السنة 

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية
1,629,866--1,629,866كا يف 1 كانون الثاين 2020 

4,015,994--4,015,994صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

5,645,860--5,645,860رصيد نهاية السنة 

5. أرصدة لدى المصارف

2021
مصارف محلية

لرية سورية

مصارف خارجية

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

943,146,8285,718,381,8986,661,528,726حسابات جارية وتحت الطلب

40,200,688,60040,200,688,600-ودائع استحقاقها األصي خال فرة 3 أشهر أو أقل

)1,067,725,635()1,067,664,875()60,760(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

943,086,06844,851,405,62345,794,491,691

2020
مصارف محلية

لرية سورية

مصارف خارجية

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

430,971,2602,898,168,4603,329,139,720حسابات جارية وتحت الطلب

22,905,002,00022,905,002,000-ودائع استحقاقها األصي خال فرة 3 أشهر أو أقل

)634,048,716()630,033,518()4,015,198(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

426,956,06225,173,136,94225,600,093,004
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إن توزيع إجايل األرصدة لدى املصارف حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

1,535,819,326--1,535,819,326متوسط الجودة االئتانية / عاملة

44,283,133,947-34,929,446,8659,353,687,082منخفض الجودة االئتانية / عاملة

1,043,264,0531,043,264,053--متعر / غر عاملة

36,465,266,1919,353,687,0821,043,264,05346,862,217,326املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

798,058,542--798,058,542متوسط الجودة االئتانية / عاملة

24,905,453,329-24,831,147,37074,305,959منخفض الجودة االئتانية / عاملة

530,629,849530,629,849--متعر / غر عاملة

25,629,205,91274,305,959530,629,84926,234,141,720املجموع

إن الحركة الحاصلة عى األرصده لدى املصارف خال السنة كانت كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

25,629,205,91274,305,959530,629,84926,234,141,720الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

)5,189,207,378(9,204,875,9012,017,346)14,396,100,625(التغرخال السنة

--1,526,818)1,526,818(محول إىل املرحلة 2

-1,008,588)1,008,588(-محول إىل املرحلة 3

25,233,687,72273,986,992509,608,27025,817,282,984فروقات أسعار رصف

36,465,266,1919,353,687,0821,043,264,05346,862,217,326رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

5,867,341,06584,858,934176,920,6076,129,120,606الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

1,175,7738,591,625,980)163,641,338(8,754,091,545التغرخال السنة

--204,966)204,966(محول إىل املرحلة 2

-2,757,334)2,757,334(-محول إىل املرحلة 3

11,007,978,268155,640,731349,776,13511,513,395,134فروقات أسعار رصف

25,629,205,91274,305,959530,629,84926,234,141,720رصيد نهاية السنة
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إن الحركة الحاصلة عى مخصص الخسائر اإلئتانية املتوقعة لألرصدة لدى املصارف:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

108,157,067322,290525,569,359634,048,716كا يف 1 كانون الثاين 2021

--)121,463(121,463محول إىل املرحلة 1

--63,793)63,793(محول إىل املرحلة 2

-489,162)489,162(-محول إىل املرحلة 3

االئتانيــة  الخســائر  )اســرداد(  صــايف 

للســنة املتوقعــة 
)102,912,588(5,148,51110,918,054)86,846,023(

14,448,207306,683505,768,052520,522,942فروقات أسعار الرف

19,750,3565,230,6521,042,744,6271,067,725,635رصيد نهاية السنة 

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

2,627,568194,495176,920,607179,742,670كا يف 1 كانون الثاين 2020

-125)125(-محول إىل املرحلة 3

105,529,499127,9204,765,579110,422,998صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

343,883,048343,883,048--فروقات أسعار الرف

108,157,067322,290525,569,359634,048,716رصيد نهاية السنة

5. أرصدة لدى المصارف )تتمة(

يتضمن رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب ما يي:

- قــام البنــك خــال عــام 2012 بدفــع مبلــغ 306,150 دوالر أمريــي » مطالبــة  جزئيــة عــى كفالــة خارجيــة« وبلغــت القيمــة 

ــة  ــة بعمل ــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2021، وقــد تــم تكويــن مؤون ــة باللــرات الســورية مبلــغ 769,048,800 ل املعادل

ــغ  ــة مببل ــد املتبقــي للكفال ــد الرصي ــم متدي ــة كامــل القيمــة املدفوعــة لحــن البــت بتعويــض القيمــة املســددة، ت ــة لتغطي الكفال

)250,000 دوالر أمــريك( لغايــة 30 حزيــران 2022 وذلــك اســتجابًة ملطالبــة أصوليــة مــن املســتفيد، تــم متابعــة البنــك املراســل 

واعامــه بــرضورة حجــز املبلــغ لصالــح البنــك و التأكيــد عــى التزاماتــه تجــاه البنــك العــريب - ســورية وكان رد البنــك املراســل »ال 

ميكــن دفــع قيمــة الكفالــة نظــراً للعقوبــات األوروبيــة«.

- قــام البنــك خــال عــام 2015 بدفــع مبلــغ 88,900 يــورو » مطالبــة عــى كفالــة خارجيــة« وبلغــت قيمتهــا املقيمــة باللــرات 

الســورية مبلــغ 252,950,726 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2021، وقــد تــم تكويــن مؤونــة بعملــة الكفالــة لتغطيــة كامــل 

قيمتهــا لحــن البــت بتعويــض قيمــة الكفالــة املســددة، يوجــد متابعــات مــن البنــك املراســل كان آخرهــا بتاريــخ 29 كانــون األول 

2017 حيــث أكــد البنــك املراســل عــى التزامــه بدفــع قيمــة الكفالــة لصالــح البنــك العــريب ســورية عــى أن يتــم الدفــع عنــد زوال 

العقوبــات األوربيــة.
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- بلغــت األرصــدة املقيــدة الســحب لــدى املصــارف الخارجيــة 450,270,235 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2021، مقابــل 

225,225,059 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020.

ــل  ــون األول 2021، مقاب ــا يف 31 كان ــورية ك ــرة س ــدة 943,146,828 ل ــدون فائ ــة ب ــارف املحلي ــدى املص ــدة ل ــت األرص - بلغ

430,971,260 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020.

6. إيداعات لدى المصارف

مصارف محلية2021 
لرية سورية

مصارف خارجية
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

4,628,510,274125,319,456,433129,947,966,707ودائع ألجل استحقاقها األصي أكر من 3 أشهر

)203,604,175()203,476,695()127,480(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

4,628,382,794125,115,979,738129,744,362,532

مصارف محلية2020 
لرية سورية

مصارف خارجية
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

4,000,000,00068,151,698,84872,151,698,848ودائع ألجل استحقاقها األصي أكر من 3 أشهر

)706,832,171()706,462,109()370,062(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

3,999,629,93867,445,236,73971,444,866,677

إن توزيع إجايل اإليداعات لدى املصارف حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

129,947,966,707-81,566,846,70748,381,120,000منخفض الجودة االئتانية / عاملة

129,947,966,707-81,566,846,70748,381,120,000املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

72,151,698,848-43,728,418,84828,423,280,000متوسط الجودة االئتانية / عاملة

72,151,698,848-43,728,418,84828,423,280,000املجموع
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إن الحركة الحاصلة عى األرصدة لدى املصارف هي كا يي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

72,151,698,848-43,728,418,84828,423,280,000الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

)7,477,015,401(-)8,465,440,000(988,424,599التغرخال السنة

65,273,283,260-36,850,003,26028,423,280,000فروقات أسعار رصف

129,947,966,707-81,566,846,70748,381,120,000رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

27,930,758,908-18,213,626,9089,717,132,000الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

)5,907,563,240(-430,808,000)6,338,371,240(التغرخال السنة

50,128,503,180-31,853,163,18018,275,340,000فروقات أسعار رصف

72,151,698,848-43,728,418,84828,423,280,000رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عى مخصص الخسائر اإلئتانية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

706,832,171-467,192,448239,639,723كا يف 1 كانون الثاين 2021

--)13,997,353(13,997,353محول إىل املرحلة 1

--30,313,434)30,313,434(محول إىل املرحلة 2

)1,013,597,606(-)428,951,201()584,646,405(صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

510,369,610-270,732,615239,636,995صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

203,604,175-136,962,57766,641,598رصيد نهاية السنة 

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

227,192,288-89,199,347137,992,941كا يف 1 كانون الثاين 2020

479,639,883-377,993,101101,646,782صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

706,832,171-467,192,448239,639,723رصيد نهاية السنة 

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كا يف 31 كانون األول 2021 و 31 كانون األول 2020.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021



104

7. تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

الركات الكرى

217,628,850287,179,107سندات محسومة 

890,185,3391,067,684,571حسابات جارية مدينة 

206,939,840,372100,817,223,443قروض وسلف 

105,748,229-بطاقات االئتان

208,047,654,561102,277,835,350

الركات الصغرة واملتوسطة

145,518,91699,338,099سندات محسومة 

432,178,164185,331,738حسابات جارية مدينة

5,838,468,7691,327,463,208قروض وسلف

-211,496,458بطاقات االئتان

6,627,662,3071,612,133,045

األفراد

3,8102,065حسابات جارية مدينة

2,764,216,292153,384,126قروض وسلف

167,225,03684,874,059بطاقات االئتان

2,931,445,138238,260,250

القروض العقارية

2,894,733,54996,301,254قروض

220,501,495,555104,224,529,899املجموع

)35,601,794,270()71,553,505,637(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة 

)58,321,257,555()132,437,901,333(ينزل: فوائد معلقة )محفوظة(

16,510,088,58510,301,478,074صايف التسهيات االئتانية املبارشة

بلغــت التســهيات االئتانيــة املبــارشة غــر العاملــة )غــر املنتجــة( 203,932,393,259 لــرة ســورية أي مــا نســبته 92.49% مــن 

إجــايل رصيــد التســهيات االئتانيــة املبــارشة كــا يف 31 كانــون األول 2021 مقابــل 93,407,738,666 لــرة ســورية اي مــا نســبته 

89.62% مــن إجــايل رصيــد التســهيات االئتانيــة املبــارشة كــا يف 31 كانــون األول 2020.

بلغــت التســهيات االئتانيــة املبــارشة غــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة 71,494,491,926 لــرة ســورية أي مــا 

نســبته 81.19% مــن رصيــد التســهيات االئتانيــة املبــارشة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة كــا يف 31 كانــون األول 2021 مقابــل 
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35,086,481,111 لــرة ســورية أي مــا نســبته 76.44% كــا يف 31 كانــون األول 2020.

يوضح الجدول التايل التغر يف أرصدة التسهيات االئتانية املبارشة خال السنة

املرحلة األوىل2021
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

3,135,461,4687,681,329,76593,407,738,666104,224,529,899الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

25,426,901,05035,544,090,656)189,239,485(10,306,429,091التغرخال السنة

--)1,141,251,720(1,141,251,720محول إىل املرحلة 1

--2,052,648,753)2,052,648,753(محول إىل املرحلة 2

-4,787,461,380)4,787,461,380(-محول إىل املرحلة 3

ــارج  ــود خ ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بن
ــايل  ــز امل ــان املرك )307,111,776()170,584,756()133,821,031()2,705,989(بي

559,109,85780,480,876,91981,039,986,776-تعديات فروقات أسعار رصف

12,527,787,5374,041,314,759203,932,393,259220,501,495,555رصيد نهاية السنة

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

2,987,849,7912,788,053,17638,042,749,57443,818,652,541الرصيد يف 1 كانون الثاين2020

709,422,923428,491,12810,118,110,37711,256,024,428التغرخال السنة

-)213,425,241()294,396,062(507,821,303محول إىل املرحلة 1

-)544,731,961(1,501,419,574)956,687,613(محول إىل املرحلة 2

-7,771,714)7,771,714(-محول إىل املرحلة 3

ــارج  ــود خ ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بن
ــايل  ــز امل ــان املرك )453,905,201()339,573,316()1,386,949()112,944,936(بي

3,266,920,61246,336,837,51949,603,758,131-تعديات فروقات أسعار رصف

3,135,461,4687,681,329,76593,407,738,666104,224,529,899رصيد نهاية السنة

مخصص تدين الخسائر االئتامنية املتوقعة:

فيا يي تفاصيل حركة مخصص تدين الخسائر االئتانية املتوقعة:

املرحلة األوىل2021
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

23,033,231796,271,73234,782,489,30735,601,794,270الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--)18,297,407(18,297,407محول إىل املرحلة 1

-)108,721,483(154,557,347)45,835,864(محول إىل املرحلة 2

-706,277,440)706,277,440(-محول إىل املرحلة 3

ــون مشــطوبة  ــن املخصــص )دي املســتخدم م
املركــز  بيــان  بنــود خــارج  أو محولــة إىل 

ــايل( امل
----

4,865,213,4464,860,792,434)96,560,941(92,139,929صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

31,090,918,93331,090,918,933--فروقات أسعار رصف )*(

87,634,703129,693,29171,336,177,64371,553,505,637رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

12,930,320255,579,77515,278,614,84815,547,124,943الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

-)26,894,237()14,168,502(41,062,739محول إىل املرحلة 1

-)166,330,987(171,744,639)5,413,652(محول إىل املرحلة 2

-567,479)567,479(-محول إىل املرحلة 3

املســتخدم مــن املخصــص )ديــون مشــطوبة أو 

محولــة إىل بنــود خــارج بيــان املركــز املــايل(
----

)338,245,170()403,849,823(91,150,829)25,546,176(صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

292,532,47020,100,382,02720,392,914,497-فروقات أسعار رصف )*(

23,033,231796,271,73234,782,489,30735,601,794,270رصيد نهاية السنة

)*(   تشكلت فروقات أسعار الرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيات املمنوحة بالعملة األجنبية.

تــم توزيــع محفظــة التســهيات بنــاًء عــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة املعتمــدة لتطبيــق تعليــات القــرار رقــم 4/ م.ن لعــام 

2019 الخــاص بتطبيــق املعيــار رقــم 9 وبالتوافــق مــع تعليــات لجنــة بــازل الدوليــة.

الشركات الكبرى

إن تفاصيل إجايل التسهيات املمنوحة للركات حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

2021
احتالية 

التعر
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

705,000--0.16705,000%مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

3,777,694,151-2.273,377,694,151400,000,000% - 1.03%متوسط الجودة االئتانية / عاملة

3,604,031,410-14.921,721,365,7641,882,665,646% - 4.63%منخفض الجودة االئتانية / عاملة

200,665,224,000200,665,224,000--100%متعر/ غر عاملة

5,099,764,9152,282,665,646200,665,224,000208,047,654,561املجموع

2020
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

515,292,450--515,292,450مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

2,678,886,952-1,732,887,293945,999,659متوسط الجودة االئتانية / عاملة

6,527,215,007-300,000,0006,227,215,007منخفض الجودة االئتانية / عاملة

92,556,440,94192,556,440,941--متعر/ غر عاملة

2,548,179,7437,173,214,66692,556,440,941102,277,835,350املجموع

يوضح الجدول التايل التغر يف أرصدة التسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة للركات الكرى خال السنة:

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
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2021
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

2,548,179,7437,173,214,66692,556,440,941102,277,835,350الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

23,517,833,41925,330,925,384)1,107,093,555(2,920,185,520التغرخال السنة

--)890,533,425(890,533,425محول إىل املرحلة 1

--1,258,346,487)1,258,346,487(محول إىل املرحلة 2

-4,576,608,137)4,576,608,137(-محول إىل املرحلة 3

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود 
ــايل  ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

)787,286()133,770,247()160,121,234()294,678,767(

559,109,85780,174,462,73780,733,572,594-فروقات أسعار رصف

5,099,764,9152,282,665,646200,665,224,000208,047,654,561رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

2,437,373,9242,626,510,37936,905,153,06741,969,037,370الرصيد يف 1 كانون الثاين 2019 

582,471,352266,660,59110,223,645,77011,072,777,713التغرخال السنة

--)138,822,906(138,822,906محول إىل املرحلة 1

-)544,731,961(1,153,044,478)608,312,517(محول إىل املرحلة 2

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود خــارج 
بيــان املركــز املــايل 

)2,175,922()1,098,488()298,254,062()301,528,472(

3,266,920,61246,270,628,12749,537,548,739-فروقات أسعار رصف

2,548,179,7437,173,214,66692,556,440,941102,277,835,350رصيد نهاية السنة

ــركات  ــارشة املمنوحــة لل ــة املب ــهيات االئتاني ــة للتس ــة املتوقع ــدين الخســائر االئتاني ــة مخصــص ت ــل حرك ــي تفاصي ــا ي في

الكــرى:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

21,056,754787,684,01634,475,731,72935,284,472,499الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--)5,116,590(5,116,590محول إىل املرحلة 1

-)108,721,483(150,373,320)41,651,837(محول إىل املرحلة 2

-688,811,790)688,811,790(-محول إىل املرحلة 3

4,089,264,6054,023,133,823)138,905,574(72,774,792صايف )اسرداد( الخسائر اإلئتانية للسنة

30,784,583,88130,784,583,881--فروقات أسعار رصف )*(

57,296,299105,223,38269,929,670,52270,092,190,203رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

11,096,538251,270,59214,891,272,74315,153,639,873الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

-)26,894,237()13,242,032(40,136,269محول إىل املرحلة 1

-)166,330,987(170,511,574)4,180,587(محول إىل املرحلة 2

-83,310)83,310(-محول إىل املرحلة 3

)262,081,871()322,781,127(86,694,722)25,995,466(صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

292,532,47020,100,382,02720,392,914,497-فروقات أسعار رصف )*(

21,056,754787,684,01634,475,731,72935,284,472,499رصيد نهاية السنة

)*(تشكلت فروقات أسعار الرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيات املمنوحة بالعملة األجنبية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

إن تفاصيــل إجــايل التســهيات املمنوحــة للــركات الصغــرة واملتوســطة حســب فئــات التصنيــف االئتــاين الداخــي للبنــك هــي 

كــا يــي:   

2021
احتالية 

التعر
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

167,004,856-0.44161,375,5905,629,266% - 0.16%مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

2,316,419,602-2.271,558,298,680758,120,922% - 1.03%متوسط الجودة االئتانية / عاملة

1,127,167,688-14.92229,717,983897,449,705% - 4.63%منخفض الجودة االئتانية / عاملة

3,017,070,1613,017,070,161--100%متعر/ غر عاملة

1,949,392,2531,661,199,8933,017,070,1616,627,662,307املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

129,169,457--129,169,457مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

553,632,319-363,107,619190,524,700متوسط الجودة االئتانية / عاملة

248,745,202-14,733,710234,011,492منخفض الجودة االئتانية / عاملة

680,586,067680,586,067--متعر/ غر عاملة

507,010,786424,536,192680,586,0671,612,133,045املجموع

يوضح الجدول التايل التغر يف أرصدة التسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة للركات الصغرة واملتوسطة خال السنة:
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2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

507,010,786424,536,192680,586,0671,612,133,045الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

2,070,865,821820,958,2411,911,679,8444,803,503,906التغرخال السنة

--)167,736,237(167,736,237محول إىل املرحلة 1

--794,302,266)794,302,266(محول إىل املرحلة 2

-210,853,243)210,853,243(-محول إىل املرحلة 3

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود خــارج 

بيــان املركــز املــايل 

)1,918,325()7,326()9,912,323()11,837,974(

223,863,330223,863,330--فروقات أسعار رصف

1,949,392,2531,661,199,8933,017,070,1616,627,662,307رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

355,864,868159,892,1261,019,645,7341,535,402,728الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

216,288,526)104,905,396(146,766,220174,427,702التغرخال السنة

-)213,425,241()154,403,707(367,828,948محول إىل املرحلة 1

--252,680,246)252,680,246(محول إىل املرحلة 2

-7,771,714)7,771,714(-محول إىل املرحلة3

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود خــارج 

بيــان املركــز املــايل 
)110,769,004()288,461()40,770,601()151,828,066(

12,269,85712,269,857--فروقات أسعار رصف

507,010,786424,536,192680,586,0671,612,133,045رصيد نهاية السنة

ــركات  ــارشة املمنوحــة لل ــة املب ــهيات االئتاني ــة للتس ــة املتوقع ــدين الخســائر االئتاني ــة مخصــص ت ــل حرك ــي تفاصي ــا ي في

ــطة: ــرة واملتوس الصغ

2021
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

1,741,7938,301,237184,963,926195,006,956الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--)12,892,577(12,892,577محول إىل املرحلة 1

--4,173,810)4,173,810(محول إىل املرحلة 2

-17,465,650)17,465,650(-محول إىل املرحلة 3

920,70642,320,401780,920,089824,161,196صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

223,863,329223,863,329--فروقات أسعار رصف

11,381,26624,437,2211,207,212,9941,243,031,481رصيد نهاية السنة
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املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

902,7274,165,530313,581,055318,649,312الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020
--)897,290(897,290محول إىل املرحلة 1
--815,493)815,493(محول إىل املرحلة 2
-484,169)484,169(-محول إىل املرحلة 3

)123,642,356()129,101,298(757,2694,701,673صايف الخسائر اإلئتانية للسنة
1,741,7938,301,237184,963,926195,006,956رصيد نهاية السنة

)*(   تشكلت فروقات أسعار الرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيات املمنوحة بالعملة األجنبية.

األفراد

إن تفاصيل إجايل التسهيات املمنوحة لألفراد حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

2021
احتالية 

التعر
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

286,524,042--1.70286,524,042%مرتفع الجودة االئتانية / عاملة
2,394,821,998--2,394,821,998 0.05%  - 13.03%متوسط الجودة االئتانية / عاملة

250,099,098250,099,098--100%متعر/ غر عاملة
250,099,0982,931,445,138-2,681,346,040املجموع

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

14,556,232--14,556,232مرتفع الجودة االئتانية / عاملة
51,522,715--51,522,715متوسط الجودة االئتانية / عاملة

1,469,645-1,469,645-منخفض الجودة االئتانية / عاملة
170,711,658170,711,658--متعر/ غر عاملة

66,078,9471,469,645170,711,658238,260,250املجموع

يوضح الجدول التايل التغر يف أرصدة التسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة لألفراد خال السنة:

املرحلة األوىل2021
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

66,078,9471,469,645170,711,658238,260,250الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021
2,611,229,071)2,612,213()553,391(2,614,394,675التغرخال السنة

--)872,796(872,796محول إىل املرحلة 1
----محول إىل املرحلة 2

ــود خــارج  ــة إىل بن ــون مشــطوبة أو محول دي
)595,035()551,199()43,458()378(بيــان املركــز املــايل

82,550,85282,550,852--فروقات أسعار رصف
250,099,0982,931,445,138-2,681,346,040رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

83,532,3091,650,671117,950,773203,133,753الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

)18,264,375()629,997()464,892()17,169,486(التغرخال السنة

--)1,169,449(1,169,449محول إىل املرحلة 1

--1,453,315)1,453,315(محول إىل املرحلة 2

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود 

ــايل ــز امل ــان املرك ــارج بي خ
)10(-)548,653()548,663(

53,939,53553,939,535--فروقات أسعار رصف

66,078,9471,469,645170,711,658238,260,250رصيد نهاية السنة

فيا يي تفاصيل حركة مخصص تدين الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة لألفراد:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

233,37921,075121,793,652122,048,106الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--)22,836(22,836محول إىل املرحلة 1

--10,217)10,217(محول إىل املرحلة 2

10,300,925)4,971,248()8,456(15,280,629صايف )اسرداد( الخسائر اإلئتانية للسنة

82,471,72382,471,723--فروقات أسعار رصف

199,294,127214,820,754-15,526,627رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

516,864143,65373,761,05074,421,567الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

--)29,180(29,180محول إىل املرحلة 1

--6,893)6,893(محول إىل املرحلة 2

48,032,60247,626,539)100,291()305,772(صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

233,37921,075121,793,652122,048,106رصيد نهاية السنة

القروض العقارية

إن تفاصيل إجايل التسهيات املمنوحة للقروض العقارية حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي:

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
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2021
احتالية 

التعر
املرحلة األوىل
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

2,697,639,804--2.272,697,639,804% - 0.05%متوسط الجودة االئتانية / عاملة

197,093,745-8.799,644,52597,449,220%منخفض الجودة االئتانية / عاملة

2,894,733,549-2,797,284,32997,449,220املجموع

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

96,301,254-14,191,99282,109,262متوسط الجودة االئتانية / عاملة

96,301,254-14,191,99282,109,262املجموع

يوضح الجدول التايل التغر يف أرصدة التسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة للقروض العقارية خال السنة:

املرحلة األوىل2021
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

96,301,254-14,191,99282,109,262الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

2,798,432,295-2,700,983,07597,449,220التغرخال السنة

--)82,109,262(82,109,262محول إىل املرحلة 1

2,894,733,549-2,797,284,32997,449,220رصيد نهاية السنة

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

111,078,690--111,078,690الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

)14,777,436(-)12,132,273()2,645,163(التغرخال السنة

--94,241,535)94,241,535(محول إىل املرحلة 2

96,301,254-14,191,99282,109,262رصيد نهاية السنة

فيا يي تفاصيل حركة مخصص تدين الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيات االئتانية املبارشة املمنوحة للقروض العقارية:

املرحلة األوىل2021
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

266,709-1,305265,404الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021
--)265,404(265,404محول إىل املرحلة 1

3,196,490-3,163,80232,688صايف الخسائر اإلئتانية للسنة
3,463,199-3,430,51132,688رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

414,191--414,191الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020
--410,679)410,679(محول إىل املرحلة 2

)147,482(-)145,275()2,207(صايف الخسائر اإلئتانية للسنة
266,709-1,305265,404رصيد نهاية السنة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
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الفوائد المعلقة

فيا يي الحركة عى الفوائد املعلقة:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

58,321,257,55522,141,648,271الرصيد يف بداية السنة

25,188,457,96710,140,635,814الفوائد املعلقة خال السنة

)1,402,384,600()299,035,076(ينزل: الفوائد املعلقة املحولة لإليرادات خال السنة

)365,438,324()164,038,633(ينزل الفوائد املعلقة التي تم شطبها خال السنة

49,391,259,52027,806,796,394فروقات أسعار رصف

132,437,901,33358,321,257,555

8. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

160,959,81688,616,547أسهم غر مدرجة يف سوق مايل نشط )*(

229,452,70091,781,080أسهم ومساهات يف مؤسسات مالية )**(

390,412,516180,397,627

)*( متثــل هــذه املوجــودات املاليــة مجمــوع اســتثارات البنــك يف رشكــة التأمــن العربيــة - ســورية بنســبة 4.85% مــن رأســال الركــة 
ــك االحتفــاظ بهــذا  ــزم البن ــة. يعت ــألوراق املالي ــة – ســورية غــر مدرجــة يف ســوق دمشــق ل ــأن أســهم رشكــة التأمــن العربي ــًا ب عل

االســتثار عــى املــدى البعيــد.
)**(  ميثل املبلغ مساهمة البنك يف رأس مال مؤسسة ضان مخاطر القروض والبالغة 4.59% من رأس مال املؤسسة.

 تم تسديد 40% من مساهمة البنك خال عام 2018، وتم استكال الدفعات املتبقية خال الربع الثالث من العام 2021.

9. موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتضمن هذا البند ما يي:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

26,574,135,6247,086,040,000   سندات مالية حكومية )*(

)47,696,349()590,811,975(     ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة 

25,983,323,6497,038,343,651

تحليل السندات واألذونات:

26,574,135,6247,086,040,000   ذات عائد ثابت )غر متوفر لها أسعار سوقية(

)47,696,349()590,811,975(     ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة 

25,983,323,6497,038,343,651

)*( بتاريــخ 25 كانــون الثــاين 2018 قــام البنــك بــراء ســندات الخزينــة األردنيــة لعــام 2018 غــر متوفــر لهــا أســعار ســوقية بقيمــة 
اســمية تبلــغ 5,500,000 دينــار أردين )3,379,860,000 لــرة ســورية(، حســب املواصفــات التالية :

اسم املصدر : البنك املركزي األردين
Fitch حسب NR :درجة تصنيف الركة املصدرة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021



114

نوع السند : سندات خزينة
تصنيف السند : سندات خزينة بالتكلفة املطفأة

القيمة األسمية للسندات: 5,500,000 دينار أردين
معدل الخصم : صفر

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

تاريخ االستحقاق : 25 كانون الثاين 2021
بتاريــخ 25 أيلــول 2018 قــام البنــك ببيــع 2,500 كوبــون مــن هــذه الســندات )القيمــة األســمية 100 دينــار أردين( مببلــغ 248,290 

دينــار أردين )152,579,260 لــرة ســورية(.

بتاريــخ 23 كانــون األول 2018 قــام البنــك ببيــع 2,500 كوبــون )القيمــة االســمية 100 دينــار أردين( مببلــغ 248,453 دينــار أردين 
)152,656,772 لــرة ســورية (.

ــار أردين  ــغ 997,106 دين ــار أردين( مببل ــة االســمية 100 دين ــون )القيم ــع 10,000 كوب ــك ببي ــام البن ــران 2019 ق ــخ 26 حزي بتاري
ــورية (. ــرة س )613,170,550 ل

بتاريــخ 25 كانــون الثــاين 2021 اســتحقت ســندات الخزينــة األردنيــة بقيمــة اســمية تبلــغ 4,000,000 دينــار أردين )7,086,040,000 
ــورية(. لرة س

ــة لعــام 2021 غــر متوفــر لهــا أســعار ســوقية بقيمــة اســمية  ــة األردني ــام البنــك بــراء ســندات الخزين ــخ 1 آذار 2021 ق بتاري
تبلــغ 7,500,000 دينــار أردين بلغــت قيمتهــا املعادلــة مــع عــاوة اإلصــدار بتاريــخ الــراء 13,287,661,585 لــرة ســورية، حســب 

املواصفــات التاليــة :
اسم املصدر : البنك املركزي األردين

Fitch حسب BB- :درجة تصنيف الركة املصدرة
نوع السند : سندات خزينة

تصنيف السند : سندات خزينة بالتكلفة املطفأة
القيمة األسمية للسندات: 7,500,000 دينار أردين

معدل عاوة اإلصدار : %0.01
معدل الفائدة : 2.847 % نصف سنوي

معدل العائد : 2.847 %
تاريخ االستحقاق : 24 كانون الثاين 2023

إن تفاصيل موجودات مالية بالتكلفة املطفأة حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي: 

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

26,574,135,624--26,574,135,624منخفض الجودة االئتانية / عاملة

26,574,135,624--26,574,135,624املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

7,086,040,000--7,086,040,000منخفض الجودة االئتانية / عاملة

7,086,040,000--7,086,040,000املجموع

إن الحركة الحاصلة عى أرصدة املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
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2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية
7,086,040,000--7,086,040,000الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

)7,086,040,000(--)7,086,040,000(استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
13,287,661,585--13,287,661,585رشاء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)1,120,246(--)1,120,246(إطفاء عاوة موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
13,287,594,285--13,287,594,285فروقات أسعار رصف

26,574,135,624--26,574,135,624رصيد نهاية السنة

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

2,459,800,000--2,459,800,000الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

4,626,240,000--4,626,240,000فروقات أسعار رصف

7,086,040,000--7,086,040,000رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عى مخصص الخسائر اإلئتانية املتوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

47,696,349--47,696,349الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021
495,419,264--495,419,264مروف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

47,696,362--47,696,362فروقات أسعار رصف
590,811,975--590,811,975رصيد نهاية السنة

املرحلة األوىل2020
لرة سورية

املرحلة الثانية
لرة سورية

املرحلة الثالثة
لرة سورية

املجموع
لرة سورية

47,707,702--47,707,702الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020
)11,353(--)11,353(اسرداد الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

----فروقات أسعار رصف
47,696,349--47,696,349رصيد نهاية السنة

10.  موجودات ثابتة

إن األعار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة لغرض احتساب االستهاك هي كا يي:

الوصف

 50 سنةاملباين

 من 7 إىل 50 سنةأثاث

8 سنواتمعدات مكتبية

 5 سنواتوسائل النقل

4 سنواتأجهزة حاسب آيل

اليتم استهاك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لاستخدام ويتم وضعها قيد التشغيل.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
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2020 

 

يض
أرا

لرية سورية
ين

مبا
لرية سورية

ت
ت ومعدا

تجهيزا
ث

مكتبية وأثا
لرية سورية

وسائل النقل
لرية سورية

أجهزة
يل

ب اآل
الحاس

لرية سورية

املجموع
لرية سورية

التكلفة

ين 2020
يف 1 كانون الثا

ا 
ك

522,867,910
861,804,418

289,051,496
22,032,840

539,080,678
2,234,837,342

ت
ضافا

اإل
-

3,312,000
63,788,250

-
147,247,370

214,347,620

ت
التحويا

-
17,836,670

6,087,000
-

25,128,470
49,052,140

ت
االستبعادا

-
-

)472,114(
-

)11,928,663(
)12,400,777(

يف 31 كانون األول 2020
ا 

ك
522,867,910

882,953,088
358,454,632

22,032,840
699,527,855

2,485,836,325

ك املراكم
اإلستها

ين 2020
يف 1 كانون الثا

ا 
ك

-
)272,371,596(

)162,644,882(
)17,619,233(

)357,803,465(
)810,439,176(

ت
ضافا

اإل
-

)26,897,281(
)25,812,178(

)1,431,440(
)78,191,480(

)132,332,379(

ت
االستبعادا

-
-

447,114
-

9,360,157
9,807,271

يف 31 كانون األول 2020
ا 

ك
-

)299,268,877(
)188,009,946(

)19,050,673(
)426,634,788(

)932,964,284(

يف 31 كانون األول 2020
ا 

يف القيمة الدفرية ك
صا

522,867,910
583,684,211

170,444,686
2,982,167

272,893,067
1,552,872,041

ت ثابتة
رشاء موجودا

ب 
سا

ى ح
ت ع

دفعا

ين 2020
يف 1 كانون الثا

ا 
ك

-
-

-
-

25,392,135
25,392,135

ت
ضافا

اإل
-

-
7,000,000

-
5,862,400

12,862,400

ت التنفيذ
شاريع تح

ىل م
ت إ

التحويا
-

-
-

-
)9,314,000(

)9,314,000(

يف 31 كانون األول 2020
ا 

ك
-

-
7,000,000

-
21,940,535

28,940,535

شاريع قيد التنفيذ
م

ين 2020
يف 1 كانون الثا

ا 
ك

-
412,582,076

6,087,000
-

13,825,470
432,494,546

ت
ضافا

اإل
-

10,490,645
-

-
1,989,000

12,479,645

ت ثابتة
رشاء موجودا

ى 
ت ع

ن دفعا
ت م

التحويا
-

-
-

-
9,314,000

9,314,000

ت ثابتة
ىل موجودا

ت إ
التحويا

-
)17,836,670(

)6,087,000(
-

)25,128,470(
)49,052,140(

يف 31 كانون األول 2020
ا 

ك
-

405,236,051
-

-
-

405,236,051

يف 31 كانون األول 2020
ا 

ت الثابتة ك
يف املوجودا

صا
522,867,910

988,920,262
177,444,686

2,982,167
294,833,602

1,987,048,627
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بلغــت املوجــودات الثابتــة املســتهلكة بالكامــل ومــا تــزال موجــودة يف االســتخدام مبلــغ 480,521,781 لــرة ســورية كــا يف 31 

كانــون االول 2021، مقابــل مبلــغ 418,348,031 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020.

11- موجودات غير ملموسة

إن األعار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غر امللموسة لغرض احتساب إطفائها هي كا يي:

املدةالوصف

4 سنواتبرامج الكمبيوتر

40 سنةالفروغ

2021
برامج الكمبيوتر

لرية سورية

الفروغ )*(

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

التكلفة

50,818,913103,424,998154,243,911كا يف 1 كانون الثاين 2021

28,101,221-28,101,221اإلضافات

32,186,887-32,186,887التحويات

111,107,021103,424,998214,532,019كا يف 31 كانون األول 2021

االطفاء املراكم

)86,545,703()36,068,958()50,476,745(كا يف 1 كانون الثاين 2021

)9,064,278()2,585,625()6,478,653(إطفاء السنة

)95,609,981()38,654,583()56,955,398(كا يف 31 كانون األول 2021

54,151,62364,770,415118,922,038صايف القيمة الدفرية كا يف 31 كانون األول 2021

دفعات عى حساب رشاء موجودات غر ملموسة

13,042,166-13,042,166كا يف 1 كانون الثاين 2021

143,066,085-143,066,085اإلضافات

)32,186,887(-)32,186,887(التحويات

123,921,364-123,921,364كا يف 31 كانون األول 2021

صــايف املوجــودات غــر امللموســة كــا يف 31 كانــون 

األول 2021
178,072,98764,770,415242,843,402
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2020
برامج الكمبيوتر

لرية سورية

الفروغ )*(

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

التكلفة

50,818,913103,424,998154,243,911كا يف 1 كانون الثاين 2020

---اإلضافات

50,818,913103,424,998154,243,911كا يف 31 كانون األول 2020

االطفاء املراكم

)83,035,878()33,483,333()49,552,545(كا يف 1 كانون الثاين 2020

)3,509,825()2,585,625()924,200(إطفاء السنة

)86,545,703()36,068,958()50,476,745(كا يف 31 كانون األول 2020

342,16867,356,04067,698,208صايف القيمة الدفرية كا يف 31 كانون األول 2020

دفعات عى حساب رشاء موجودات غر ملموسة

10,915,363-10,915,363كا يف 1 كانون الثاين 2020

2,126,803-2,126,803اإلضافات

13,042,166-13,042,166كا يف 31 كانون األول 2020

صــايف املوجــودات غــر امللموســة كــا يف 31 كانــون 

األول 2020
13,384,33467,356,04080,740,374

)*( ميثــل الفــروغ املبلــغ املدفــوع للمؤجــر مــن قبــل املــرف كبــدل إخــاء عــن إيجــار فرعــي القصــاع وحمــص، وميكــن للمــرف 

إعــادة بيــع الفــروغ حســب األســعار الرائجــة يف الســوق يف نهايــة عقــد اإليجــار.

12. حق استخدام األصول 

إن القيمة الدفرية لحق استخدام األصول والتزامات التأجر والحركة عليها خال السنة هي كالتايل:

مباين2021
لرية سورية 

التزامات التأجري
لرية سورية

182,479,49279,765,468الرصيد كا يف 1 كانون الثاين 2021

344,553,145344,553,145اإلضافات

-)99,608,311(مروف االستهاك

2,305,086-مروف الفوائد

)388,387,307(-الدفعات

427,424,32638,236,392الرصيد كا يف 31 كانون األول 2021
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مباين2020
لرية سورية 

التزامات التأجري
لرية سورية

218,976,677124,713,232الرصيد كا يف 1 كانون الثاين 2020

38,750,00038,750,000اإلضافات

-)75,247,185(مروف االستهاك

3,687,736-مروف الفوائد

)87,385,500(-الدفعات

182,479,49279,765,468الرصيد كا يف 31 كانون األول 2020

13- موجودات اخرى

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

858,495,875907,631,238فوائد وايرادات برسم القبض:

215,699,534525,652,147مصارف

309,097,002238,393,956تسهيات ائتانية مبارشة

333,699,339143,585,135موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

7,166,6669,259,698إيجارات مدفوعة مقدماً

893,452,711265,821,159مصاريف مدفوعة مقدماً

2,317,50027,612,390غرفة تقاص

570,244,220744,192,557موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة )*(

698,959,988359,839,988تأمينات قضائية نقدية مدفوعة نيابة عن العماء

1,802,150,0591,551,957,547حسابات مدينة أخرى

)63,735,014()293,323,852(ينزل: مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة

4,539,463,1673,802,579,563

)*(  إن الحركة عى موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة هي كا يي:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

744,192,5571,184,992,987الرصيد أول السنة

607,054,328917,270,357إضافات

)1,358,070,787()781,002,665(استبعادات

570,244,220744,192,557الرصيد يف نهاية السنة

ميثــل املبلــغ قيمــة عقــارات آلــت ملكيتهــا للبنــك مقابــل اســتيفاء ديــون مســتحقة وهــي عبــارة عــن عقــارات وأرايض ومل يتســنى 

للبنــك تصفيــة جــزء مــن هــذه العقــارات ضمــن املهلــة املحــددة مــن قبــل مــرف ســورية املركــزي حيــث تــم مراســلة مــرف 

ســورية املركــزي للحصــول عــى مهــل إضافيــة لتصفيــة هــذه العقــارات، وتطبيقــاً ألحــكام مجلــس النقــد الصــادرة بالقــرار رقــم 
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/ 4 م ن الصادربتاريــخ 14 شــباط 2019 تــم طــرح قيمــة العقــارات التــي تجــاوزت مــدة االحتفــاظ بهــا عــن عامــن مــن األمــوال 

الخاصــة الصافيــة وذلــك عنــد احتســاب كافــة النســب واملــؤرشات االحرازيــة. قــام البنــك بتخمــن قيمــة هــذه العقــارات ومل يظهــر 

أي انخفــاض يف القيمــة حتــى تاريخــه.

إن توزيــع إجــايل املوجــودات املاليــة املتضمنــة يف الحســابات املدينــة األخــرى فئــات التصنيــف االئتــاين الداخــي للبنــك هــي 

كــا يــي:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

1,533,000,000-1,533,000,000-متوسط الجودة االئتانية/ عاملة

1,533,000,000-1,533,000,000-رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

1,365,000,000--1,365,000,000متوسط الجودة االئتانية/ عاملة

1,365,000,000--1,365,000,000رصيد نهاية السنة

يوضح الجدول التايل التغر الحاصل يف املوجودات املالية املتضمنة يف الحسابات املدينة األخرى خال السنة: 

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

1,365,000,000--1,365,000,000الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--1,365,000,000)1,365,000,000(محول إىل املرحلة 2

168,000,000-168,000,000-التغرخال السنة

1,533,000,000-1,533,000,000-رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

----الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

1,365,000,000--1,365,000,000التغرخال السنة

1,365,000,000--1,365,000,000رصيد نهاية السنة

فيا يي تفاصيل حركة مخصص تدين الخسائر االئتانية املتوقعة للحسابات املدينة األخرى:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

63,735,014--63,735,014كا يف 1 كانون الثاين 2021

--63,735,014)63,735,014(محول إىل املرحلة 2

229,588,838-229,588,838-صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

293,323,852-293,323,852-رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

63,735,014--63,735,014  صايف الخسائر اإلئتانية للسنة

63,735,014--63,735,014رصيد نهاية السنة

بلغــت املصاريــف القضائيــة املســتحقة مــن مقرضــن متعريــن مبلــغ 247,848,683 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2021  

مقابــل مبلــغ 184,917,953 لــرة ســورية يف 31 كانــون األول 2020 قــام البنــك  بتغطيــة هــذه املصاريــف بالكامــل باملؤونــات.

14. وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بنــاًء عــى أحــكام املــادة )19( مــن القانــون رقــم )28( لعــام 2001 يتوجــب عــى مصــارف القطــاع الخــاص أن تــودع 10% مــن 

رأســالها لــدى مــرف ســورية املركــزي كحســاب مجمــد بــدون فوائــد ميكــن اســرداده عنــد تصفيــة البنــك.

بلغ رصيد الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي كالتايل:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

179,231,584179,231,584أرصدة باللرة السورية

16,769,612,5398,384,806,270أرصدة بالدوالر األمريك

16,948,844,1238,564,037,854

15. ودائع بنوك

 2021
مصارف محلية

لرية سورية

مصارف خارجية

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

3,385,390,482-3,385,390,482حسابات جارية

1,500,000,000-1,500,000,000ودائع ألجل استحقاقها األصي أكر من 3 أشهر

4,885,390,482-4,885,390,482

 2020
مصارف محلية

لرية سورية

مصارف خارجية

لرية سورية

املجموع

لرية سورية

182,269,802-182,269,802حسابات جارية

1,000,000,000-1,000,000,000ودائع ألجل استحقاقها األصي أكر من 3 أشهر

1,182,269,802-1,182,269,802

16. ودائع العمالء
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2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

121,303,434,62868,022,758,949حسابات جارية

6,674,499,5985,712,908,316ودائع التوفر

34,058,587,01620,098,098,942ودائع ألجل وخاضعة الشعار

162,036,521,24293,833,766,207

- بلغــت ودائــع القطــاع العــام داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية مبلــغ 272,123,907 لــرة ســورية أي مــا نســبته 0.17% مــن 

ــن  ــبته 0.06% م ــا نس ــورية أي م ــرة س ــل 56,211,679 ل ــون األول 2021، مقاب ــخ 31 كان ــة بتاري ــنة املنتهي ــع للس ــايل الودائ إج

ــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2020. إجــايل الودائــع للســنة املنتهي

- بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فائــدة مبلــغ 122,024,500,510 لــرة ســورية أي مــا نســبته 75.31% مــن إجــايل الودائــع للســنة 

ــنة  ــع للس ــايل الودائ ــن إج ــبته 73.26% م ــا نس ــورية أي م ــرة س ــل 68,743,046,808 ل ــون األول 2021 مقاب ــة يف 31 كان املنتهي

املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2020.

- بلغــت الودائــع املحجــوزة )مقيــدة الســحب( لقــاء رأســال رشكات القطــاع املــايل غــر املــريف مبلــغ 25,000,000 لــرة ســورية 

للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2021 مقابــل 25,000,000 لــرة ســورية للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2020.

- بلغــت الودائــع املجمــدة مبلــغ 2,451,408,287 لــرة ســورية للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2021 مقابــل 783,406,839 

لــرة ســورية للســنة املنتهيــة بتاريــخ 31 كانــون األول 2020.

ــرة  ــل 25,103,113,275 ل ــون األول 2021 مقاب ــرة ســورية كــا يف 31 كان ــغ 42,351,483,195 ل ــدة مبل ــع الخام - بلغــت الودائ

ــون األول 2020. ــا يف 31 كان ســورية ك

17. تأمينات نقدية

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

675,479,897438,457,256تأمينات مقابل تسهيات مبارشة

1,022,013,826552,550,548تأمينات مقابل تسهيات غر مبارشة

1,697,493,723991,007,804

18. مخصصات متنوعة

2021
رصيد بداية السنة

لرة سورية

املكون خال السنة

لرة سورية

املستخدم خال السنة

لرة سورية

ماتم رده 

لإليرادات

لرة سورية

رصيد نهاية السنة

لرة سورية

59,668,726--22,836,63536,832,091مؤونة تقلبات أسعار الرف )*(
360,000,000--240,000,000120,000,000مخصصات ملواجهة التزامات محتملة 

262,836,635156,832,091--419,668,726
264,051,261786,947,911)443,789,609(304,572,183662,114,076مخصص خسائر ائتانية متوقعة غر مبارشة 

567,408,818818,946,167)443,789,609(264,051,2611,206,616,637
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2020
رصيد بداية السنة

لرة سورية

املكون خال السنة

لرة سورية

املستخدم خال السنة

لرة سورية

ماتم رده لإليرادات

لرة سورية

رصيد نهاية السنة

لرة سورية
22,836,635- - 4,202,29918,634,336مؤونة تقلبات أسعار الرف )*(

240,000,000- )146,748,840(266,748,840120,000,000مخصصات ملواجهة التزامات محتملة 
270,951,139138,634,336)146,748,840( -262,836,635

304,572,183- )69,816,035(65,922,778308,465,440مخصص خسائر ائتانية متوقعة غر مبارشة
336,873,917447,099,776)216,564,875( -567,408,818

)*(  تــم احتســاب مؤونــة تقلبــات أســعار الــرف بنــاًء عــى املــادة الســابعة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )362/ م 

ن / ب1( الصــادر بتاريــخ 4 شــباط 2008 حيــث يتوجــب عــى املصــارف العاملــة يف ســورية أن تحتجــز مؤونــة لتقلبــات أســعار 

الــرف عــى أســاس 5% مــن وســطي مراكــز القطــع التشــغيلية خــال الشــهر.

إن تفاصيل إجايل التسهيات االئتانية الغر املبارشة حسب فئات التصنيف االئتاين الداخي للبنك هي كا يي: 

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية
52,673,176--52,673,176مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

1,112,920,613-1,087,720,61325,200,000متوسط الجودة االئتانية / عاملة
101,677,799,297-92,488,725,2099,189,074,088منخفض الجودة االئتانية / عاملة

628,000,000628,000,000--متعر/ غر عاملة
93,629,118,9989,214,274,088628,000,000103,471,393,086املجموع

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

42,673,176--42,673,176مرتفع الجودة االئتانية / عاملة

5,043,364,585--5,043,364,585متوسط الجودة االئتانية / عاملة

49,611,021,770-49,408,615,392202,406,378منخفض الجودة االئتانية / عاملة

314,000,000314,000,000--متعر/ غر عاملة

54,494,653,153202,406,378314,000,00055,011,059,531املجموع

يوضح الجدول التايل الحركة عى التسهيات االئتانية غر املبارشة خال السنة:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

54,494,653,153202,406,378314,000,00055,011,059,531الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

)63,992,500(--)63,992,500(التغر خال السنة

--4,457,546,400)4,457,546,400(محول إىل املرحلة 2

43,656,004,7454,554,321,310314,000,00048,524,326,055فروقات أسعار رصف

93,629,118,9989,214,274,088628,000,000103,471,393,086رصيد نهاية السنة
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2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

20,171,560,169-18,466,005,1271,705,555,042الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

)5,370,312,941(--)5,370,312,941(التغر خال السنة

--)1,518,931,850(1,518,931,850محول إىل املرحلة 1

-109,000,000)109,000,000(-محول إىل املرحلة 3

39,880,029,117124,783,186205,000,00040,209,812,303فروقات أسعار رصف

54,494,653,153202,406,378314,000,00055,011,059,531رصيد نهاية السنة

فيا يي مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة للتسهيات غر املبارشة خال السنة:

2021
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

225,894,5032,532,68076,145,000304,572,183الرصيد يف 1 كانون الثاين 2021

--)272,608,229(272,608,229محول إىل املرحلة 1

--169,937,296)169,937,296(محول إىل املرحلة 2

159,012,935161,710,000218,324,467)102,398,468(صايف )اسرداد( الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

186,421,1461,485,11576,145,000264,051,261فروقات أسعار رصف

412,588,11460,359,797314,000,000786,947,911رصيد نهاية السنة

2020
املرحلة األوىل

لرة سورية

املرحلة الثانية

لرة سورية

املرحلة الثالثة

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

65,922,778-62,953,2242,969,554الرصيد يف 1 كانون الثاين 2020

--)5,236,822(5,236,822محول إىل املرحلة 1

--645,007)645,007(محول إىل املرحلة 2

-159,487)159,487(-محول إىل املرحلة 3

158,349,4644,314,42875,985,513238,649,405صايف الخسائر االئتانية املتوقعة للسنة

225,894,5032,532,68076,145,000304,572,183رصيد نهاية السنة
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19- ضريبة الدخل

ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

62,085,082,56245,752,455,408الربح قبل الرضيبة

يضاف:

26,989,71326,897,281استهاك املباين

2,585,6252,585,625إطفاء الفروغ

881,305,502-مروف مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة املنتجة

-120,000,000مروف مخصص ملواجهة التزامات محتملة

6,056,0005,785,300غرامات 

36,832,09118,634,336مؤونة تقلبات أسعار رصف

62,277,545,99146,687,663,452

ينزل:

)44,593,371,200()68,303,992,960(أرباح غر محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

)1,321,363,041()1,362,748,234(فوائد مقبوضة خارج سورية

-)333,161,428(اسرداد مخصص الخسائر االئتانية املتوقعة املنتجة

)26,748,840(-اسرداد مخصص ملواجهة التزامات محتملة

746,180,371)7,722,356,631(الربح )الخسارة( الرضيبية قبل إضافة الخسائر املدورة املقبولة رضيبيُا

)2,208,918,429(-الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2015

)1,518,883,537()1,518,883,537(الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2016

)591,506,216()591,506,216(الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2017

)1,161,124,881()1,161,124,881(الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2018

)1,174,974,632()1,174,974,632(الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2019

-746,180,371األرباح املدورة املقبولة رضيبيُا لعام 2020

)6,655,407,695()3,700,308,895(مجموع الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً 

)5,909,227,324()11,422,665,526(الخسارة الرضيبية

25%25%نسبة رضيبة الدخل

--مروف رضيبة الدخل

- تــم تقديــم البيانــات الرضيبيــة لألعــوام 2005 إىل 2020 حســب التواريــخ املحــددة لذلــك. كــا وتعــود آخــر تســوية رضيبيــة 

للعــام 2013.

- خــال عــام 2021 تــم االنتهــاء مــن مراجعــة البيــان الرضيبــي للعــام 2013 ومل يتــم تكليــف البنــك بأيــه مبالــغ إضافيــة. التــزال 

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021



127

األعــوام مــن 2014 إىل 2020 قيــد املراجعــة لــدى الدوائــر الرضيبيــة.

- قررت إدارة البنك عدم تكوين موجودات رضيبية مؤجلة منذ عام 2014.

ــرة ســورية  ــرادات الناجمــة عــن أعــال البنــك يف الخــارج لعــام 2021 مبلــغ 79,810,264 ل ــة عــى اإلي - بلــغ مــروف الرضيب

مقابــل 102,169,956 لــرة ســورية للعــام 2020، حيــث بلغــت اإليــرادات الخارجيــة 1,362,748,234 لــرة ســورية للعــام 2021 

مقابــل 1,321,363,041 لــرة ســورية للعــام 2020 وذلــك وفقــا لقــرار الهيئــة العامــة للرســوم والرضائــب رقــم 3/1238 الصــادر 

بتاريــخ 29 نيســان 2019.

- صــدرت مداولــة مجلــس النقــد والتســليف رقــم )129/2/ص( تاريــخ 22 شــباط 2022 والتــي تضمنــت الطلــب مــن املصــارف 

اعتبــار مــروف مخصــص الخســائر االئتانيــة املتوقعــة املقابــل للتعرضــات املصنفــة ضمــن املرحلتــن األوىل والثانيــة )التعرضــات 

املنتجــة فقــط( كنفقــة مرفوضــة رضيبيــاً، واعتبــار مــروف الخســائر اإلئتانيــة املتوقعــة املقابــل للتعرضــات اإلئتانيــة املصنفــة 

ضمــن املرحلــة الثالثــة كنفقــة مقبولــة رضيبيــاً.

20. مطلوبات اخرى

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

183,014,651134,269,501فوائد مستحقة غر مدفوعة:

21,986,30165,013,698مصارف

159,366,88168,198,666ودائع العماء

1,661,4691,057,137تأمينات نقدية 

454,221,789156,426,281مروفات مستحقة وغر مدفوعة

54,022,00086,245,014إيجارات مستحقة

810,020,495564,254,119شيكات مصدقة وحواالت واردة

96,629,00018,775,500تقاص بطاقات رصاف آيل

429,097,287264,452,075رسوم ورضائب حكومية مستحقة وغر مدفوعة

1,020,7311,020,731توزيعات أرباح غر مدفوعة

3,257,3433,257,343مستحقات للمساهمن ناتجة عن اكتتابات إضافية لرأس املال

19,904,82515,951,059ذمم دائنة أخرى

2,051,188,1211,244,651,623

21. رأس المال المكتتب به والمدفوع

ــرة ســورية مــوزع عــى 50,500,000 ســهم بقيمــة  ــوع 5,050,000,000 ل ــه واملدف ــب ب ــك املــرح واملكتت ــال البن ــغ رأس م يبل

ــرة ســورية للســهم اســمية قدرهــا 100 ل

جميع أسهم البنك االسمية تقسم إىل فئتن:

ــرات  ــا بالل ــن وتســدد قيمته ــن أو معنوي ــل أشــخاص ســورين طبيعي ــن قب ــا إال م ــي ال يجــوز متلكه ــة أ: وهــي األســهم الت الفئ

الســورية. باســتثناء الســورين املقيمــن يف الخــارج اللذيــن يتوجــب عليهــم تســديد قيمــة اكتتابهــم بالعمــات األجنبيــة بســعر 

الــرف الســائد يف األســواق املجــاورة.
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الفئــة ب: وهــي األســهم التــي يجــوز متلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــن أو معنويــن عــرب أو أجانــب بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 

وتســدد قيمتهــا بالعمــات األجنبيــة بســعر الــرف الســائد يف األســواق املجاورة.

ميتلك البنك العريب - األردن ما نسبته 51.3 % من رأس مال البنك من خال متلكه ألسهم من الفئة ب.

بتاريــخ 4 كانــون الثــاين 2010، صــدر القانــون رقــم 3 املتضمــن تعديــل بعــض أحــكام مــواد القانــون رقــم 28 لعــام 2001 واملرســوم 

ــة الســورية ليصبــح 10  ــة العربي ــة يف الجمهوري ــوك العامل ــادة الحــد األدىن لرأســال البن ــذي يتضمــن زي رقــم 35 لعــام 2005 ال

مليــارات لــرة ســورية وقــد منحــت البنــوك املرخصــة مهلــة ثــاث ســنوات لتوفيــق أوضاعهــا بزيــادة رأســالها إىل الحــد األدىن 

املطلــوب، ومبوجــب املرســوم التريعــي رقــم 63 لعــام 2013 تــم متديــد املهلــة لتصبــح خمــس ســنوات، ومبوجــب قــرار رئاســة 

مجلــس الــوزراء رقــم 13/م تاريــخ 22 نيســان 2015 تــم متديــد املهلــة لتصبــح 6 ســنوات، والتــي انتهــت مبوجــب القــرار املذكــور 

خــال عــام 2016، حيــث ســيتم متابعــة موضــوع الزيــادة املطلوبــة عنــد اســتام البنــك التوجيهــات املطلوبــة مــن قبــل الجهــات 

الرقابيــة كونهــا صاحبــة االختصــاص حســب األصــول.

يتوزع رأس املال بن املبالغ املدفوعة باللرة السورية واملبالغ املدفوعة بالدوالر األمريي عى الشكل التايل:

اإلصدار األصي

القيمة التاريخية ملا يعادل

األسهم املكتتب بها

سهم

عمالت أجنبية

دوالر أمرييك

باللرية السورية

لرية سورية
تاريخ اإلصدار

رأس املال املدفوع باللرة السورية
3,759,350-375,935,000

2 كانون الثاين 

2005

األمريــي  بالــدوالر  املدفــوع  املــال  رأس 

الســورية( باللــرة  )ســجل 
11,240,65021,587,5701,124,065,000

2 كانون الثاين 

2005

15,000,00021,587,5701,500,000,000

اإلصدار الثاين

القيمة التاريخية ملا يعادل

األسهم املكتتب بها

سهم

عمالت أجنبية

دوالر أمرييك

باللرية السورية

لرية سورية
تاريخ اإلصدار

24 ترين األول 741,688,810-7,416,880رأس املال املدفوع باللرة السورية

2008

األمريــي  بالــدوالر  املدفــوع  املــال  رأس 

الســورية( باللــرة  )ســجل 
7,583,12016,520,941758,311,190

24 ترين األول 

2008

15,000,00016,520,9411,500,000,000

األسهم املجانية

القيمة التاريخية ملا يعادل

األسهم املكتتب بها

سهم

عمالت أجنبية

دوالر أمرييك

باللرية السورية

لرية سورية
تاريخ اإلصدار

1,800,000
-180,000,000

22 ترين الثاين 

2010

22 ترين الثاين 

2010

1,800,000-180,000,000
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اإلصدار الثالث

القيمة التاريخية ملا يعادل

األسهم املكتتب بها

سهم

عمالت أجنبية

دوالر أمرييك

باللرية السورية

لرية سورية
تاريخ اإلصدار

31 آذار 1,110,507,3512011-11,105,090رأس املال املدفوع باللرة السورية

األمريــي  بالــدوالر  املدفــوع  املــال  رأس 

الســورية( باللــرة  )ســجل 
31 آذار 7,594,91016,273,649759,492,6492011

18,700,00016,273,6491,870,000,000

األسهم املكتتب بهااالجاميل

سهم

عمالت أجنبية

دوالر أمرييك

باللرية السورية

لرية سورية

2,408,131,161-24,081,320رأس املال املدفوع باللرة السورية

رأس املــال املدفــوع بالــدوالر األمريــي )ســجل 

الســورية( باللــرة 
26,418,68054,382,1602,641,868,839

50,500,00054,382,1605,050,000,000

22. االحتياطي القانوني والخاص

- االحتياطي القانوين

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانوين:

2021
لرية سورية 

2021
لرية سورية

62,085,082,56245,752,455,408الربح قبل الرضيبة

)44,593,371,200()68,303,992,960(ينزل: أرباح القطع البنيوي غر املحققة

)6,218,910,398(1,159,084,208

115,908,420-املحول إىل االحتياطي القانوين %10

مل يتــم احتجــاز احتياطــي قانــوين للعــام 2021 حيــث كانــت نتيجــة أعــال البنــك خــال العــام خســارة محققــة بعــد اســتبعاد أثــر 

فروقــات أســعار الــرف غــر املحققــة، بينــا تــم تشــكيل احتياطــي قانــوين للبنــك عــام 2020 مببلــغ 115,908,420 لــرة ســورية 

مبوجــب التعميمــن أعــاه.

ميثل الجدول التايل الحركة عى االحتياطي القانوين:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

282,914,056167,005,636الرصيد يف 1 كانون الثاين

115,908,420-يضاف: االحتياطيات املكونة خال السنة

282,914,056282,914,056الرصيد يف 31 كانون األول
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- االحتياطي الخاص

بنــاًء عــى أحــكام املــادة رقــم 97 مــن قانــون النقــد األســايس رقــم )23( لعــام 2002 والتعميمــن الصادريــن عــن مــرف ســورية 

ــل  ــم تحوي ــباط 2009 يت ــخ 12 ش ــادر بتاري ــم 1/100/952 الص ــاين 2009 ورق ــون الث ــخ 20 كان ــم 3/100/369 بتاري ــزي رق املرك

10% مــن األربــاح الصافيــة قبــل الرضيبــة بعــد اســتبعاد أثــر فروقــات القطــع غــر املحققــة إىل االحتياطــي الخــاص. يحــق للبنــك 

التوقــف عــن مثــل هــذا التحويــل عندمــا يصبــح رصيــد االحتياطــي الخــاص مســاوياً إىل 100% مــن رأس مــال البنــك.

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

62,085,082,56245,752,455,408الربح قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك

)44,593,371,200()68,303,992,960(ينزل: أرباح القطع البنيوي غر املحققة

)6,218,910,398(1,159,084,208

115,908,420-املحول إىل االحتياطي القانوين %10

مل يتــم احتجــاز احتياطــي خــاص للعــام 2021 حيــث كانــت نتيجــة أعــال البنــك خــال العــام خســارة محققــة بعــد اســتبعاد أثــر 

فروقــات أســعار الــرف غــر املحققــة، بينــا تــم تشــكيل احتياطــي خــاص للبنــك عــام 2020 مببلــغ 115,908,420 لــرة ســورية 

مبوجــب التعميمــن أعــاه.

ميثل الجدول التايل الحركة عى االحتياطي الخاص:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

282,914,056167,005,636الرصيد يف 1 كانون الثاين

115,908,420-يضاف: االحتياطيات املكونة خال السنة

282,914,056282,914,056الرصيد يف 31 كانون األول

23. احتياطي التغير في القيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 

الدخل الشامل اآلخر

20212020

أسهم غر مدرجة

لرة سورية

أسهم غر مدرجة

لرة سورية

5,316,54761,071,826الرصيد يف بداية السنة 

ــال  ــن خ ــة م ــودات املالي ــة للموج ــة العادل ــم يف القيم ــر املراك التغ

ــر ــامل اآلخ ــل الش الدخ
72,343,269)55,755,279(

77,659,8165,316,547الرصيد يف نهاية السنة 
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24. الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة 

بنــاًء عــى تعليــات مــرف ســورية املركــزي وقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362 لعــام 2008 والتعميــم رقــم 1/100/952 

بتاريــخ 12 شــباط 2009 يتــم فصــل األربــاح املــدورة لفروقــات القطــع غــر املحققــة وغــر القابلــة للتوزيــع الناتجــة عــن إعــادة 

تقييــم مركــز القطــع البنيــوي مــن حســاب األربــاح املــدورة أو الخســائر املراكمــة املحققــة.

بلغــت الخســائر املراكمــة املحققــة مبلغ 20,874,010,342 لرة ســورية كا يف 31 كانون األول 2021 مقابــل مبلغ 14,575,289,680 

لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020، بينــا بلغــت األربــاح املــدورة غــر املحققــة مبلــغ 133,966,117,081 لــرة ســورية 

كــا يف 31 كانــون األول 2021، مقابــل مبلــغ 65,662,124,121 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020.

نتجت األرباح املدورة غر املحققة عن عامي 2021 و 2020 كالتايل:

البلغ بالدوالر 

األمرييك

قيمة املركز 

باللريات 

السورية بتاريخ 

الرشاء

قيمة املركز 

باللريات 

السورية بتاريخ

31 كانون األول 

2021

أرباح مرتاكمة 

غري محققة

تاريخ الرشاء

5 شباط 21,587,5701,124,065,00054,227,975,94053,103,910,9402008مركز القطع البنيوي )اإلصدار األول(

27 متوز 16,520,941758,311,19041,500,603,69240,742,292,5022008مركز القطع البنيوي )اإلصدار الثاين(

)اإلصــدار  البنيــوي  القطــع  مركــز 

لــث( لثا ا
16,273,649759,492,64940,879,406,28840,119,913,639

13 حزيران 

2011

54,382,1602,641,868,839136,607,985,920133,966,117,081

البلغ بالدوالر 

األمرييك

قيمة املركز 

باللريات 

السورية بتاريخ 

الرشاء

قيمة املركز 

باللريات 

السورية بتاريخ

31 كانون األول 

2020

أرباح مرتاكمة 

غري محققة

تاريخ الرشاء

5 شباط 21,587,5701,124,065,00027,113,987,97025,989,922,9702008مركز القطع البنيوي )اإلصدار األول(

27 متوز 16,520,941758,311,19020,750,301,84619,991,990,6562008مركز القطع البنيوي )اإلصدار الثاين(

)اإلصــدار  البنيــوي  القطــع  مركــز 

لــث( لثا ا
16,273,649759,492,64920,439,703,14419,680,210,495

13 حزيران 

2011

54,382,1602,641,868,83968,303,992,96065,662,124,121
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25. الفوائد الدائنة

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

2,070,643,8592,397,080,358تسهيات ائتانية مبارشة:
85,822,757385,662,275- حسابات جارية مدينة

1,964,741,9981,989,417,800- قروض وسلف
20,079,10416,021,433- سندات محسومة 

5,978,850-- بطاقات االئتان
1,042,630,4311,237,254,543أرصدة وإيداعات لدى املصارف

560,697,939234,243,376موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
168,000,00090,000,000فوائد أخرى

3,841,972,2293,958,578,277

26. الفوائد المدينة

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

27,164,384110,585,618ودائع بنوك

1,366,775,045971,733,122ودائع عماء:

--- حسابات جارية

249,711,372239,959,754- ودائع توفر

1,117,063,673731,773,368- ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

15,405,54339,418,134تأمينات نقدية

1,409,344,9721,121,736,874

27. العموالت والرسوم الدائنة

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

102,692,99622,689,675عموالت تسهيات مبارشة
9,112,389320,060,100عموالت تسهيات غر مبارشة

16,971,6135,750,305عموالت مقبوضة بطاقات االئتان
3,449,1933,056,401عموالت مقبوضة حواالت 

166,169,99633,840,153عموالت عى السحب
16,419,8308,156,650عموالت عى اإليداع النقدي بن الفروع

281,526,118166,781,715عموالت عى خدمة الحسابات الدائنة
31,126,82613,572,492عموالت تدين أرصدة الحسابات الدائنة

71,292,96139,336,975عموالت مقبوضة أخرى

698,761,922613,244,466
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28. العموالت والرسوم المدينة

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

1,119,669815,448عموالت مدفوعة حواالت وشيكات
41,516,4008,839,098عموالت مدفوعة بطاقات 

41,385,071667,939عموالت مدفوعة أخرى

84,021,14010,322,485

29. إيرادات أخرى

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

9,265,6676,883,334إيجارات صناديق حديدية
)853,506()1,506,994(خسائر بيع موجودات ثابتة

804,466,100425,066,613أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك )*(
75,239,478636,023,184إيرادات أخرى

887,464,2511,067,119,625
)*( ميثل هذا املبلغ الربح الناتج عن بيع عقارات آلت ملكيتها للبنك محققاً أرباح رأسالية.

30. نفقات الموظفين

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

2,418,674,3201,352,664,297رواتب ومنافع وعاوات املوظفن
122,007,95689,895,981مساهمة املرف يف التأمينات اإلجتاعية

200,861,63988,927,915نفقات طبية
11,030,73516,115,438تدريب املوظفن

250,232,26492,758,330مياومات سفر وبدالت أخرى
21,476,76812,488,433مصاريف أخرى  

3,024,283,6821,652,850,394

31. )مصروف ( استرداد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

20212020

املرحلة األوىل
لرية سورية

املرحلة الثانية
لرية سورية

املرحلة الثالثة
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

)4,015,994()998,698(--)998,698(أرصدة لدى مرف سورية املركزي

)110,422,998(86,846,023)10,918,054()5,148,511(102,912,588أرصدة لدى املصارف

)479,639,883(1,013,597,606-584,646,405428,951,201إيداعات لدى املصارف

338,245,170)4,860,792,434()4,865,213,446(96,560,941 )92,139,929(التسهيات االئتانية املبارشة

11,353)495,419,264(--)495,419,264(موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)238,649,405()218,324,467()161,710,000()159,012,935(102,398,468التسهيات االئتانية غر املبارشة

)63,735,014()229,588,838(-)229,588,838(-موجودات أخرى
201,399,570131,761,858)5,037,841,500()4,704,680,072()558,206,771(
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32. مصاريف تشغيلية أخرى

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

23,398,50015,269,000مصاريف إعانات وتسويق
126,009,76680,809,909مصاريف اإليجار والعقارات

108,233,22748,016,343قرطاسية ومصاريف مكتبية
321,377,565194,635,916أتعاب مهنية وإدارية عامة 

477,882,460120,622,828إقامة وسفر وضيافة 
37,172,55420,884,391مصاريف هاتف واتصاالت 

115,783,44839,451,026تأمن 
258,476,575151,222,587حراسة وتنظيف 

41,710,70054,499,254اشراكات
39,454,93539,789,354مصاريف أنظمة معلومات وخطوط اتصال

39,351,58937,520,402كهرباء وماء
74,197,20226,709,470نقل وانتقال

285,642,38399,090,467رسوم ورضائب حكومية
554,679,739224,746,893مصاريف صيانة

532,857,36983,030,011مصاريف وقود ومحروقات
35,200,0302,312,500مشريات برمجيات تطبيقات

)57,783,437(62,930,730مخصص مصاريف قضائية من العماء املتعرين
93,676,11826,493,733مصاريف أخرى

3,228,034,8901,207,320,647

33. الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

يتــم حســاب حصــة الســهم العــادي الواحــد مــن خــال قســمة ربــح الســنة عــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القامئــة خــال 

الســنة وذلــك كــا يــي:

20212020

62,005,272,29845,650,285,452ربح السنة )لرة سورية(

50,500,00050,500,000املتوسط املرجح لعدد األسهم قيد التداول خال السنة

97 .83903 .1,227الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة )لرة سورية(

إن الحصــة املخفضــة للســهم مــن ربــح الســنة مطابقــة للحصــة األساســية لعــدم إصــدار البنــك ألدوات ماليــة قــد يكــون لهــا تأثــر 

عــى حصــة الســهم مــن األربــاح عنــد مارســتها.
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34. النقد وما في حكمه

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

38,479,827,11220,818,131,196النقد واألرصدة لدى مرف سورية املركزي )*( 

46,862,217,32626,234,141,720يضاف: أرصدة لدى مصارف استحقاقها األصي خال ثاثة أشهر أو أقل

)182,269,802()3,385,390,482(ينزل: ودائع البنوك استحقاقها األصي خال ثاثة أشهر أو أقل

81,956,653,95646,870,003,114

)*(  ال يســتخدم االحتياطــي اإللزامــي عــى الودائــع لــدى مــرف ســورية املركــزي يف أنشــطة البنــك التشــغيلية لذلــك ال يعتــر 

جــزءاً مــن النقــد ومــا يــوازي النقــد.

35. المعامالت مع أطراف ذات عالقة

فيا يي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( االدارة التنفيذية العليا للبنك:

2021
لرية سورية 

2020
لرية سورية

338,992,736190,735,606تعويضات موظفي اإلدارة العليا قصرة األجل

مل یتقاىض أعضاء مجلس اإلدارة أیة تعویضات أو مكافآت.

باإلضافــة إىل التعامــات مــع أعضــاء اإلدارة العليــا قــام البنــك )ضمــن أعالــه االعتياديــة( بتعامــات تجاريــة مــع البنــوك ذات 

العاقــة وكبــار املســاهمن بحــدود التعامــات التجاريــة الســائدة واملســموحة ، وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة 

الســائدة.

يبن الجدول أدناه أعى وأدىن نسبة فائدة دائنة سنوية عى التعامات مع األطراف ذات العاقة:

الحد األعىل %الحد األدىن %العملة

0.051.81دوالر أمرييودائع املؤسسات األم والحليفة

2.002.00دينار أردينودائع املؤسسات األم والحليفة
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املجموعالجهات ذات العالقة

الرشكة االم 

والرشكات 

التابعة لها

لرية سورية

الرشكات 

الحليفة

لرية سورية

أعضاء مجلس 

اإلدارة

وكبار املساهمني

لرية سورية

 2021

لرية سورية

2020

لرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

3,428,314,7921,716,835,147-2,978,044,557450,270,235ودائع تحت الطلب )موجودات( )*(

ــرة  ــال ف ــي خ ــتحقاقها األص ــع اس ودائ
ــودات( ــل )موج ــهر أو أق ــة أش 40,200,688,60022,905,002,000--40,200,688,600ثاث

ــد  ــتحق بع ــل تس ــع ألج ــات )ودائ إيداع
ــودات( ــهر( )موج ــة أش 115,526,880,00062,920,906,000--115,526,880,000ثاث

مبــارشة  ائتانيــة  تســهيات  إجــايل 
165,101,702165,101,70282,550,851--)موجــودات(

33,113,71333,113,71319,762,902--ودائع تحت الطلب )مطلوبات(

بنود خارج بيان املركز املايل

87,587,809,02446,776,224,682--87,587,809,024كفاالت صادرة

)*( متثــل ودائــع تحــت الطلــب لــدى الــركات الحليفــة مببلــغ 450,270,235 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2021 )مقابــل 

225,225,059 لــرة ســورية كــا يف 31 كانــون األول 2020( مبالــغ مجمــدة لــدى البنــك العــريب الوطنــي - الســعودية.

املجموعالجهات ذات العالقة

الرشكة االم 

والرشكات 

التابعة لها

لرية سورية

الرشكات 

الحليفة

لرية سورية

أعضاء مجلس 

اإلدارة

وكبار املساهمني

لرية سورية

31 كانون األول 

 2021

لرية سورية

31 كانون األول 

2020

لرية سورية

بنود بيان الدخل الشامل

355,801697,770,3991,028,736,463-697,414,598فوائد وعموالت وإيرادات دائنة

36-  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التايل يف قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية:

- املستوى األول: أسعار السوق املدرجة )غر املعدلة( يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات ماثلة.

- املســتوى الثــاين: طــرق تقييــم يكــون فيهــا املســتوى األدىن مــن املعطيــات التــي لهــا تأثــر جوهــري عــى قيــاس القيمــة العادلــة 

ميكــن ماحظتهــا مبــارشة أو بشــكل غــر مبــارش.

- املســتوى الثالــث: طــرق تقييــم يكــون فيهــا املســتوى االدىن مــن املعطيــات التــي لهــا تأثــر جوهــري عــى قيــاس القيمــة العادلــة 

ــر ملحوظة. غ

يوضــح الجــدول التــايل تحليــل املوجــودات املاليــة املســجلة بالقيمــة العادلــة حســب كل مســتوى مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 

العادلــة:
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إيضاح2021
املستوى األول

لرة سورية

املستوى الثاين

لرة سورية

املستوى الثالث

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

العادلــة  موجــودات ماليــة بالقيمــة 

مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر )*(
8-390,412,516-390,412,516

-390,412,516-390,412,516

إيضاح2020
املستوى األول

لرة سورية

املستوى الثاين

لرة سورية

املستوى الثالث

لرة سورية

املجموع

لرة سورية

العادلــة  موجــودات ماليــة بالقيمــة 

مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر )*(
8-180,397,627-180,397,627

-180,397,627-180,397,627

ــة  ــة مشــابهة. ال توجــد أي ــة هــذه املوجــودات بالقيمــة الســوقية ألدوات مالي ــة مــن خــال مقارن ــاس القيمــة العادل ــم قي )*( ت

ــاين خــال الســنة. ــن املســتوى األول واملســتوى الث تحويــات مــا ب

فيــا يــي القيمــة الدفريــة والقيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة واملتضمنــة يف البيانــات املاليــة. ال 

يتضمــن الجــدول القيــم العادلــة للموجــودات واملطلوبــات غــر املاليــة.

20212020

القيمة الدفرتية
لرية سورية 

القيمة العادلة
لرية سورية

القيمة الدفرتية
لرية سورية 

القيمة العادلة
لرية سورية

  الـمـوجودات املالية

47,029,500,53847,029,500,53825,424,783,87925,424,783,879نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

45,794,491,69145,802,449,72725,600,093,00425,600,090,782أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532129,823,285,80271,444,866,67771,367,749,528ايداعات لدى املصارف 

16,510,088,58517,184,472,00310,301,478,07410,770,263,095تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

25,983,323,64925,983,323,6497,038,343,6517,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,239,676,1481,239,676,1481,301,264,9861,301,264,986موجودات أخرى

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 

املركــزي
16,948,844,12316,948,844,1238,564,037,8548,564,037,854

مجمــوع املوجــودات املاليــة غــر املحــددة 
العادلــة 283,250,287,266284,011,551,990149,674,868,125150,066,533,775بالقيمــة 

املطلوبات املالية

4,885,390,4824,885,390,4821,182,269,8021,182,269,802ودائع بنوك

162,036,521,242162,036,521,24293,833,766,20793,833,766,207ودائع العماء

1,697,493,7231,697,493,723991,007,804991,007,804تأمينات نقدية

املحــددة  غــر  املاليــة  املطلوبــات  مجمــوع 

العادلــة بالقيمــة 
168,619,405,447168,619,405,44796,007,043,813 96,007,043,813
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مجموع التغري يف القيم العادلة غري املعرتف به

فيا يي االفراضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية:

املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة

مــن املفــرض أن القيمــة املســجلة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة قصــرة األجــل مســاوية تقريبــاً للقيمــة العادلــة. ينطبــق ذلــك 

عــى ودائــع التوفــر وتحــت الطلــب واألدوات املاليــة ذات معــدل فائــدة متغــر.

األدوات املالية ذات املعدل الثابت

ــد  ــوق عن ــدة يف الس ــدل الفائ ــة مع ــت مبقارن ــدل الثاب ــة ذات املع ــات املالي ــودات واملطلوب ــة للموج ــة العادل ــر القيم ــم تقدي يت

االعــراف األويل مــع معــدل الفائــدة الحــايل ألداة ماليــة ماثلــة. يتــم احتســاب القيمــة العادلــة املقــدرة للودائــع التــي تتقــاىض 

ــة  ــدة الســائدة يف الســوق ألداة ماثل ــة باســتخدام معــدالت الفائ ــة املخصوم ــات النقدي ــاًء عــى التدفق ــت بن ــدة مبعــدل ثاب فائ

ــة الناشــطة واملنتظمــة،  ــة يف األســواق املالي ــة للســندات املتداول ــم تســجيل القيمــة العادل ــان واالســتحقاق. يت يف مخاطــر االئت

بالرجــوع إىل األســعار املعلنــة يف ســوق األوراق املاليــة. أمــا فيــا يتعلــق بالســندات التــي ليســت متداولــة يف أســواق ماليــة ناشــطة 

ــدة  ــدل الفائ ــردود مع ــة عــى أســاس م ــة املخصوم ــات النقدي ــة التدفق ــة باســتخدام تقني ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــة، يت منتظم

الفعــي املناســب للفــرة املتبقيــة لاســتحقاق.
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37. إدارة المخاطر

37.1 مقدمة

توفــر إدارة املخاطــر بيئــة عمــل مرفيــة ســليمة وآمنــة مــن املخاطــر واألزمــات بغــرض مســاعدة املــرف يف تحقيــق أهدافــه وتــايف 
حــدوث املخاطــر التــي تؤثــر يف أدائــه أو الحــد مــن آثارهــا الســلبية يف وقــت مبكــر يســاعد يف تصميــم اإلجــراءات املثــى واألكــر فاعليــة 

إلدارتهــا والتحكــم بهــا.

أهــم أنــواع املخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك هــي مخاطــر االئتــان، مخاطــر الســوق )تتمثــل مبخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار 
الــرف(، مخاطــر الســيولة، مخاطــر التشــغيل، مخاطــر األعــال، مخاطــر أمــن املعلومــات، مخاطــر اســتمرارية العمــل ومخاطــر االلتــزام. 

االستراتيجيات العامة 

ــب  ــر وترتي ــد املخاط ــة لتحدي ــيلة نظامي ــي وس ــوبة، وه ــر املحس ــذ باملخاط ــة األخ ــن عملي ــارة ع ــي عب ــر ه ــراتيجية إدارة املخاط إن اس
أولوياتهــا وتطبيــق االســراتيجيات للتقليــل منهــا، حيــث تتضمــن كًا مــن الوقايــة مــن املخاطــر املحتملــة، واالكتشــاف املبكــر للمشــاكل 
الفعليــة، فهــي عمليــة مســتمرة تشــرك فيهــا املــوارد البريــة يف جميــع فــروع ومراكــز العمــل باملــرف وعــى صعيــد كافــة املســتويات 

اإلداريــة.

أركان إدارة المخاطر الفعّالة لدى المصرف

يقصد بإدارة املخاطر الفّعالة بأّنها قدرة املرف عى تحقيق األهداف املخططة والتي تتطلب ما يي:
1. دور فّعال ملجلس اإلدارة واإلدارة العليا؛

2. استقالية إدارة املخاطر؛
3. أن يتمتع الكادر الوظيفي إلدارة املخاطر بالتأهيل والتدريب الكايف والذي ميكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة؛

4. كفاية وكفاءة الكوادر البرية لدى املرف؛
5. البيئة الرقابية السليمة؛

6. التكلفة واألداء؛
7. نظم إدارةاملعلومات؛

 Capital Adequacy( 8. االلتــزام والتوافــق مــع تعليــات الجهــات التريعيــة ولجنــة بــازل فيــا يخــص احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال
Ratio(؛

9. الحاجــة إىل فتــح قنــوات االتصــال بــن مختلــف مســتويات التنظيــم اإلداري، لنقــل الخــرات وتقديــم الدعــم واملســاندة يف مجــال إدارة 
املخاطــر.

طرق إدارة المخاطر 

ــذي  ــة ورســم خريطــة نطــاق العمــل واألســاس ال يتــم قيــاس مخاطــر مــن خــال مصفوفــة إدارة املخاطــر حيــث يتــم التخطيــط للعملي
ــة: ــة التالي ــة وفــق املنهجي ــك تعريــف إطــار للعملي ــم املخاطــر وكذل ســيعتمد يف تقيي

أوالً- تحديــد املخاطــر: يف هــذه املرحلــة يتــم التعــرف عــى املخاطــر ذات األهميــة مــن خــال البــدء بالتعــرف إىل املخاطــر مــن مصــدر 
املشــاكل أو املشــكلة بحــد ذاتهــا فعندمــا تعــرف املشــكلة أو مصدرهــا فــإّن الحــوادث التــي تنتــج عــن هــذا املصــدر أو تلــك التــي قــد تقــود 

إىل مشــكلة ميكــن البحــث فيهــا.

ثانيــاً- تحليــل وقيــاس املخاطر:بعــد التعــّرف عــى املخاطــر املحتملــة، يجــب أن تجــرى عمليــة تقييــم لهــا مــن حيــث شــدتها يف إحــداث 
الخســائر واحتاليــة حدوثهــا.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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ثالثاً- االستجابة للمخاطر: حيث لدى املرف أربعة أنواع رئيسية لاستجابة للمخاطر:
● تجنب املخاطر: من خال تغير الخطة أو الجدول الزمني املرتبطة مبروع أو نشاط معن لتجنب املخاطر متاماً. 

● قبول املخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل املخاطر دون التخطيط التخاذ أي إجراء.
● نقل املخاطر: عن طريق نقل املخاطر إىل طرف آخر من خال التأمن أو التعاقد الخارجي.

● تقليل األثر: اتخاذ اإلجراءات الازمة لتقليل احتال حدوث املخاطرة وأثرها إىل حد معقول.

رابعــاً- تتبــع املخاطــر ورفــع التقاريــر عنها:حيــث تعتــر إدارة املخاطــر باملــرف املســؤولة عــن تتبــع املخاطــر، وتحديــث ســجات 
ــر إدارة  ــا تعت ــوارئ. ك ــة الط ــطة خط ــدء يف أنش ــت الب ــة توقي ــتجابة، ومراقب ــطة االس ــة أنش ــن فعالي ــق م ــا والتحق ــر لديه املخاط

ــزم مــن إجــراءات. ــا التخــاذ مــا يل ــة املخاطــر إىل مجلــس إدارة املــرف واإلدارة العلي املخاطــر املســؤولة عــن رفــع حال

أنظمة إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة هو الجهة املسؤولة عن إدارة املخاطر يف البنك إضافة إىل ذلك هناك لجان مسؤولة عن إدارة ومراقبة املخاطر.

● مجلــس اإلدارة: الجهــة املســؤولة عــن إدارة املخاطــر واملوافقــة عــى االســراتيجيات والسياســات املتبعــة واعتــاد حــدود مقبولــة 
ــة  ــاس وضبــط ومراقب ــد وقي ــة باملــرف لضــان اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتحدي للمخاطــر، واإلرشاف عــى عمــل اإلدارة التنفيذي

هــذه املخاطــر.
● الـخـزيـنـــة: الجهــة املســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات املــرف والهيــكل املــايل اإلجــايل، ومســؤولة بشــكل رئيــيس عــن 

مخاطــر الســيولة والتمويــل للبنــك. 
● اإلدارة التنفيذيــة: تعمــل اإلدارة التنفيذيــة يف املــرف عــى دعــم إدارة املخاطــر مــن خــال تنميــة املهــارات والســلوك املهنــي 
للعاملــن لتتوافــق مــع أحــدث التطــورات والتقنيــات وتحقيــق فّعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن خــال الفصــل الوظيفــي 

بــن املهــام والواجبــات مبــا يضمــن تجنــب تعــارض املصالــح. كــا تقــوم بـــ :

- العمــل عــى وضــع سياســات، إجــراءات، ومخططــات تنظيميــة تســاعد عــى تحديــد املســؤوليات والصاحيــات بشــكل واضــح مبــا 
يضمــن فصــل املهــام و تحديــد الصاحيــات وذلــك لتجنــب أي تعــارض يف املصالــح بــن مختلــف األقســام مــن جهــة، وتفعيــل نظــام 
الضبــط الداخــي مــن جهــة ثانيــة مــن خــال تحديــد قنــوات التواصــل اإلداري األمــر الــذي يســاهم بشــكل مبــارش يف مواجهــة كافــة 

أنــواع املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا املــرف.

- العمل عى تنفيذ اسراتيجية املخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة مبا يتفق مع سقوف املخاطر املحددة.

رئيس لجنة إدارة 

املخاطر

إدارة املخاطر

املدير العام

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

أمن املعلومات 

واستمرارية العمل
مخاطر اإلئتامن مخاطر التشغيل

مخاطر السوق 

والسيولة

املكتب الوسيط 
ملراقبة أعامل 

الخزينة
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● إدارة املخاطــر: الجهــة املســؤولة عــن متابعــة وتطويــر أدوات لقيــاس ومراقبــة املخاطــر والتأكــد مــن مــدى توافــق املخاطــر 
القامئــة مــع السياســات املعتمــدة ومهمتهــا:

- العمــل عــى متابعــة وتحديــد كفايــة رأس املــال ملواجهــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرف ومبــا ينســجم مــع نســبة كفايــة 
األمــوال الخاصــة املحــددة وفــق قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )253 /م ن/ ب4( تاريــخ 24 كانــون األول 2007.

- رســم سياســة إدارة املخاطــر وصاحيــات املخاطــر وذلــك بالتشــاور مــع اإلدارة العليــا، ورفعهــا إىل مجلــس اإلدارة للمصادقــة 
عليهــا.

- إعــداد إجــراءات عمــل إلدارة املخاطــر مبــا ينســجم مــع متطلبــات قــرارات مجلــس النقــد والتســليف الصــادرة تحــت رقــم )74/م 
ن /ب4( تاريــخ 19 أيلــول 2004 ورقــم )93 / م ن / ب4( تاريــخ 19 كانــون الثــاين 2004 ورقــم )106/ م ن /ب4( تاريــخ 13 شــباط 
ــذه  ــذ ه ــة تنفي ــخ 15 أذار 2005 ومتابع ــم )120 / م ن / ب4( تاري ــباط 2005 ورق ــخ 13 ش ــم )107/ م ن / ب4( تاري 2005 ورق
اإلجــراءات وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة التدقيــق الداخــي يف املــرف وإبــاغ نتائــج هــذه املتابعــة إىل لجنــة إدارة املخاطــر التــي 

تقــوم بدورهــا بإباغهــا إىل مجلــس إدارة املــرف واإلدارة التنفيذيــة.
- تقــع عــى عاتــق إدارة املخاطــر مســؤولية املتابعــة اليوميــة ملجمــل األعــال واألنشــطة والتأكــد مــن مــدى التقّيــد بالســقوف 

واملســتويات املحــددة يف السياســة العامــة إلدارة املخاطــر، وضبــط التجــاوزات ومتابعتهــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العليــا.
- باإلضافــة إىل قيــاس املخاطــر تحــت ظــروف طبيعيــة للســوق، تقــوم إدارة املخاطــر بقيــاس املخاطــر تحــت ظــروف ضاغطــة 
مختلفــة مــن خــال إجــراء اختبــارات الجهــد ملعرفــة مــدى تأثــر أحــداث مختلفــة تــؤدي إىل تغيــرات مهمــة يف معطيــات الســوق 

عــى أوضــاع املــرف.
- تقوم إدارة املخاطر بتقديم تقارير دورية وعرضها يف اجتاع مجلس اإلدارة كل ثاثة أشهر عى األقل.

ــاط  ــم املخاطــر ونق ــة بتقيي ــزي، املتعلق ــر املــرف املرك ــق الخارجــي والداخــي، وتقاري ــر التدقي - االطــاع عــى ملخــص تقاري
ــر. ــن والتطوي ــرض التحس ــر بغ ــإدارة املخاط ــة ب ــع ذات الصل ــة املواضي ــف، ودراس الضع

- تزويــد مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بالنتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا يف حــال التعــّرض ألي أحــداث غــر متوقعــة، ووضــع 
التوصيــات الازمــة للحــد مــن املخاطــر املرتبــة عــى ذلك.

- املشاركة يف التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعتادها. 
- تثقيف املوظفن حول مواضيع إدارة املخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص.

ــدة  ــغيلية، وح ــر التش ــدة املخاط ــيولة، وح ــوق والس ــر الس ــدة مخاط ــية: وح ــدات رئيس ــع وح ــن أرب ــر م ــون إدارة املخاط تتك
ــر  ــع هــذه الوحــدات ملدي ــة إىل املكتــب الوســيط وتتب املخاطــر االئتــان ووحــدة أمــن املعلومــات واســتمرارية العمــل باإلضاف

ــام. ــر الع ــس اإلدارة واملدي ــن مجل ــة ع ــر املنبثق ــة إدارة املخاط ــا إىل لجن ــع اإلدارة تقاريره ــر. وترف إدارة املخاط

● لجنــة إدارة املخاطــر: لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تجتمــع بصفــة دوريــة و/أو كلــا دعــت الحاجــة، وتتــوىل مارســة 
املهــام والصاحيــات املوكلــة بهــا وأهمهــا:

- مراجعــة إســراتيجية إدارة املخاطــر والحــدود املقبولــة للمخاطــر قبــل اعتادهــا مــن مجلــس اإلدارة وتقييــم فاعليتهــا باســتمرار 
للتأكــد مــن انســجامها مــع املتغــرات.

- التأكــد مــن توفــر سياســات وإطــار عمــل إلدارة املخاطــر والرامــج واألدوات الازمــة ومراجعــة تقاريــر إدارة املخاطــر ورفــع 
ــة  ــر املقبول ــتويات املخاط ــدة ومس ــات املعتم ــع السياس ــة م ــر القامئ ــق املخاط ــدى تواف ــن م ــس اإلدارة تب ــة ملجل ــر دوري تقاري

ــرارات املناســبة. ــس مــن اتخــاذ الق ــا، وبشــكل ميكــن املجل واملحــددة ضمنه
- اإلرشاف عى تطوير قاعدة البيانات والبنية التحتية للمرف بشكل ميكن معه قياس ومراقبة املخاطر.

ــة وبالحــدود  ــد املــرف بالسياســات املكتوب ــة مســتقلة لتقي ــؤ يضمــن مراقب ــة مؤسســية كف ــر نظــام حاكمي ــن توف ــد م - التأك
ــر. ــررة للمخاط املق

ــا وأن  ــم تحديده ــد ت ــرف ق ــن امل ــا م ــرح تقدميه ــدة املق ــات الجدي ــات / العملي ــات / الخدم ــر املنتج ــن أن مخاط ــد م - التأك
ــة يف املــرف  الضوابــط واإلجــراءات أو التعديــات التــي طــرأت عليهــا قــد متــت بشــكل يتناســب مــع حــدود املخاطــر املقبول

ــر االســراتيجي. ــة للتطوي ــع السياســة الكلي وم
- مراجعة هيكل إدارة املخاطر املقرح من قبل اإلدارة التنفيذية ورفعه ملجلس اإلدارة العتاده.
- مواكبة التطورات التي تحدث عى إدارة املخاطر ورفع تقارير إىل املجلس حول تلك التطورات.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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- التأكد من وجود خطة استمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري.
- توفر البيئة املناسبة لنر ثقافة املخاطر.

ــرص املتاحــة واتخــاذ  ــة ودراســة الف ــم السياســات االســتثارية واالئتاني ــوم بتقيي ــات: تق ــة إدارة املوجــودات واملطلوب ● لجن
القــرارات الخاصــة بذلــك إضافــة الدارة الفجــوات ومخاطــر األســعار ووضــع محــددات وضوابــط لضــان تعظيــم األربــاح والعائــد 
ــر الســوق والســيولة  ــة مبخاط ــر الرئيســة املتعلق ــن املخاط ــا م ــة ومســيطر عليه ــن مســتويات مقبول ــة ضم ــوق امللكي ــى حق ع

واالئتــان.

● التدقيــق الداخــي: يقــوم التدقيــق الداخــي بالتحقــق مــن توفــر البنــى األساســية الازمــة إلدارة املخاطــر ومــدى اســتقالية 
هــذه اإلدارة، مــدى التقيــد باألنظمــة واإلجــراءات الــواردة يف السياســة العامــة إلدارة املخاطــر ومــن كفايــة وفعاليــة األنشــطة 

ــق أو إىل مجلــس اإلدارة. ــة التدقي ــر إىل لجن واألنظمــة والسياســات واإلجــراءات املوضوعــة، وترفــع التقاري

قياس المخاطر ونظام التقارير

ــر  ــائر غ ــة والخس ــروف العادي ــج يف الظ ــن أن تنت ــي ميك ــة الت ــائر املتوقع ــس الخس ــة تعك ــرف بطريق ــر امل ــاس مخاط ــم قي يت
املتوقعــة بنــاًء عــى تقديــر إلجــايل الخســائر الفعليــة بإســتخدام طــرق إحصائيــة. هــذه الطــرق تعتمــد عــى االحتــاالت املبنيــة 
مــن التجــارب الســابقة ومعدلــة لتعكــس الظــروف االقتصاديــة. كــا يــدرس املــرف أســوأ االحتــاالت التــي ميكــن أن تنتــج عــن 

الظــروف االســتثنائية.

ــي تعكــس إســراتيجية املــرف وحــدود ومســتويات املخاطــر  ــاًء عــى الســقوف املعتمــدة الت ــط املخاطــر بن ــة وضب ــم مراقب ت
ــا. ــف أنواعه ــة مبختل ــا باملخاطــر اإلجالي ــة لتحمــل املخاطــر ومقارنته ــاس القــدرة اإلجالي ــوم املــرف بقي ــة. كــا يق املقبول

يتــم تجميــع املعلومــات مــن جميــع وحــدات العمــل ألغــراض التحليــل والقيــاس واملراقبــة والتعــرف عــى املخاطــر يف مرحلــة 
ــر  ــة شــهرية للدوائ ــر دوري ــة إىل تقاري ــة املخاطــر باإلضاف ــق لجن ــن طري ــس اإلدارة ع ــر إىل مجل ــم تقري ــم تقدي ــا يت ــرة ك مبك
أصحــاب العاقــة يتضمــن مخاطــر االئتــان ونســب الســيولة وتغــرات مخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل. يتــم التحليــل بشــكل 
مفصــل شــهريا حســب قطاعــات األعــال والعمــاء والقطاعــات الجغرافيــة وتقــوم اإلدارة بتقييــم مخصــص الخســائر االئتانيــة 
بشــكل ربــع ســنوي ومراجعــة التصنيــف للمحفظــة االئتانيــة بحســب القــرارات النافــذة. يســتلم مجلــس اإلدارة تقريــراً شــامًا 
عــن املخاطــر بشــكل ربــع ســنوي لتزويــده بجميــع املعلومــات الازمــة لتقييــم مخاطــر البنــك، وتحديــد مســتويات املخاطــر التــي 

ميكــن للمــرف تحملهــا أو القبــول بهــا.

أساليب تخفيض المخاطر

ــول  ــم قب ــات حيــث يت يعتمــد املــرف عــى عــدة أســاليب ومارســات لتخفيــف مخاطــر االئتــان منهــا الحصــول عــى ضان
ــر وأســس معتمــدة. ــاً ملعاي ــات وفق الضان

يتــم قبــول الضانــات وفــق اســس ومعايــر معتمــدة وذلــك لتخفيــف املخاطــر االئتانيــة للبنــك ومــن انــواع هــذه الضانــات 
التــي يتــم الحصــول عليهــا:

فيا يخص االفراد: الرهونات العقارية والسيارات وضان الراتب والضانات النقدية
فيــا يخــص القــروض التجاريــة للــركات :الرهونــات العقاريــة )الســكنية – التجاريــة( والســيارات والضانــات النقديــة والكفاالت 

ــة واألوراق املالية. املرفي

ــب  ــوق املســاهمن وطل ــا يحقــق ضــان املــرف لحق ــة ومب ــة يف ضــوء الظــروف الراهن ــات العقاري ــم الضان ــادة تقيي ــم اع يت
ــة. ــة املخصصــات االئتاني ــك مــن خــال دراســة كفاي ــة مــن العمــاء وذل ــات اضافي ضان
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إن العامــل األســايس يف سياســة إدارة ومراقبــة املخاطــر االئتانيــة يف املــرف هــو الســقوف التــي تــم تحديدهــا بقــرارات مجلــس 
النقــد والتســليف ذات الصلــة كــا يحــدد مجلــس اإلدارة ســقوف وفقــا لسياســة ادارة املخاطــر االئتانيــة املعتمــدة . ويف الوقــت 
نفســه بنــاء عــى هــذه الســقوف تحــدد مســتوى املخاطــر القصــوى املقبــول بهــا مــن قبــل املــرف والتــي ال يجــب تجاوزهــا. 

تتضمــن هــذه الســقوف الحــدود االئتانيــة بشــكل عــام وبشــكل محــدد يف قطاعــات معينــة أو منطقــة جغرافيــة واحــدة.

ــاس املخاطــر التــي  ــد وقي ــات واألرقــام الصــادرة عــن إدارة االئتــان مــن أجــل تحدي يتــم بشــكل دوري متابعــة ودراســة البيان
يتعــرض لهــا املــرف ومقارنتهــا بالســقوف املحــددة ورفــع نتائــج هــذه الدراســات إىل اإلدارة العليــا بشــكل دوري، كــا ترفــع 

تقاريــر فصليــة إىل مجلــس اإلدارة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات املناســبة فيــا يتعلــق بهــذه املخاطــر.

تركزات المخاطر

ــة  ــة جغرافي ــام مجموعــة مــن املراســلن أو العمــاء بأعــال متشــابهة أو مارســة األعــال ضمــن بيئ ــد قي ــزات عن تنشــأ الرك
واحــدة أو ذات ظــروف اقتصاديــة متاثلــة قــد تؤثــر عــى قــدرة املراســلن أو العمــاء عــى اإليفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة والتــي 
ــزات عــى حساســية املــرف تجــاه  ــدل الرك ــة والسياســية والظــروف األخــرى. ت ــر بنفــس التغــرات االقتصادي ممكــن أن تتأث

قطــاع اقتصــادي معــن أو قطــاع جغــرايف معــن.

ــزات وإدارة  ــادة يف الرك ــب الزي ــة لتجن ــة متنوع ــى محفظــة ائتاني حــددت سياســات وإجــراءات املــرف أطــر للمحافظــة ع
ــا.  ــان وضبطه مخاطــر االئت

37.2 مخاطر االئتامن

مخاطــر االئتــان هــي مخاطــر حــدوث خســائر نتيجــة تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه املــرف. 
يعمــل املــرف عــى إدارة الســقوف والرقابــة عــى مخاطــر الركــزات االئتانيــة عــى مســتوى العميــل )فــرد أو مؤسســة( وحجــم 

التعــرض االئتــاين لــكل قطــاع أو منطقــة جغرافيــة.
ويقــوم املــرف بتحديــد مســتويات مخاطــر االئتــان املقبولــة مــن خــال وضــع ســقوف ملقــدار املخاطــر املقبولــة للعاقــة مــع 

املقــرض الواحــد أو مجموعــة املقرضــن ولــكل قطــاع أو منطقــة جغرافيــة.

نظام التصنيف الداخلي

يديــر قســم مخاطــر االئتــان منــاذج التصنيــف الداخليــة يف املــرف. يقــوم البنــك باجــراء تقييــم منفصــل للزبائــن الرئيســين 
حيــث يقــوم بتصنيــف الزبائــن وفــق لدرجــات التصنيــف الداخــي مــن 1 اىل 10 . تشــتمل النــاذج عــى معلومــات نوعيــة وكميــة 
باإلضافــة إىل معلومــات خاصــة باملقــرض التــي قــد يكــون لهــا أثــر عــى ســلوكه. إضافــة اىل مــا ســبق وعندمــا يكــون متــاح يقــوم 

البنــك مبقارنــة التصنيــف الداخــي للعميــل مــع وكاالت التصنيــف الخارجيــة.

الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

ــول  ــم قب ــات حيــث يت يعتمــد املــرف عــى عــدة أســاليب ومارســات لتخفيــف مخاطــر االئتــان منهــا الحصــول عــى ضان
ــر وأســس معتمــدة. ــا ملعاي ــات وفق الضان

وأبرز أنواع الضانات هي:
● بالنســبة للقــروض التجاريــة: الرهونــات العقاريــة )الســكنية والتجاريــة( والســيارات والضانــات النقديــة والكفــاالت املرفيــة 

واالوراق املاليــة.
● بالنسبة لألفراد: الرهونات العقارية والسيارات وضان الراتب والضانات النقدية.

ــة  ــة القيم ــم مراجع ــة، ويت ــروط االتفاقي ــا ل ــة وفق ــات إضافي ــب ضان ــم طل ــات ويت ــوقية للضان ــة الس ــب اإلدارة القيم تراق
ــات بشــكل دوري وفــق إجــراءات  ــم الضان ــم تقيي ــة. يت ــة مخصــص الخســائر االئتاني ــات خــال دراســة كفاي الســوقية للضان
التشــغيل املعتمــدة حســب نــوع الضــان وحســب ســعر الســوق يف الظــروف الطبيعيــة، أو عنــد البيــع القــري، ولكافــة أنــواع 

الضانــات وبحيــث يكــون التقييــم مــن قبــل جهــة مختصــة معتمــدة حســب األصــول لــدى املــرف.
يتــم إعــادة تقييــم الضانــات حســب الظــروف االقتصاديــة العامــة والتــي قــد تؤثــر ســلباً عــى قيمتهــا، كــا يتــم إعــادة تقييمهــا 
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بشــكل فــوري يف حــال تعــر العميــل.
نسب الخصم من الضانات: يتم تحديدها بناًء عى قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/م ن/.

يعمــل املــرف أيضــاً ويف ســبيل التخفيــف مــن مخاطــر االئتــان إىل تنويــع محفظتــه وااللتــزام بالســقوف املوضوعــة لحــدود 
مخاطــر الركــز ســواء يف املجموعــات املرابطــة مــن املدينــن أو يف نــوع عمــل معــن أو قطــاع اقتصــادي معــن أو الركــز يف منطقــة 
جغرافيــة معينــة أو نــوع معــن مــن التســليف. وإعــداد الدراســات االئتانيــة الكافيــة عــن العمــاء واملتابعــة والدراســة الدوريــة 

لتقييــم مراكزهــم املاليــة والتأكــد مــن حســن ســر أنشــطتهم.

المخاطر االئتمانية المتعلقة بالعمليات التجارية )خارج الميزانية(

يقــوم البنــك بتقديــم خدمــات العمليــات التجاريــة مــن كفــاالت واعتــادات وتعهــدات لتلبيــة احتياجــات العمــاء، تلــزم هــذه 
التســهيات البنــك بــأداء دفعــات بالنيابــة عــن عمائــه. يتــم تحصيــل هــذه الدفعــات وفقــاً للــروط املتفــق عليهــا. تتســم هــذه 
ــا  ــك وإجراءاته ــاع نفــس سياســات البن ــة مــن هــذه املخاطــر بإتب ــم الوقاي ــة للقــروض وتت التســهيات بنفــس املخاطــر االئتاني

الرقابيــة. 
ــات  ــل الضان ــة وقب ــة املتوقع ــائر االئتاني ــص الخس ــم مخص ــد خص ــان )بع ــر االئت ــات ملخاط ــايل التعرض ــدول الت ــح الج يوض

ــرى(: ــر األخ ــات املخاط ومخفض

2021نوع السند
لرية سورية

2020

لرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

40,500,108,04620,130,971,683أرصدة لدى مرف سورية املركزي

45,794,491,69125,600,093,004أرصدة لدى املصارف

129,744,362,53271,444,866,677ايداعات لدى املصارف

التسهيات االئتانية املبارشة

2,665,819,41367,294,138  لألفراد

2,891,270,35096,034,545  القروض العقارية

7,203,590,9789,189,970,603  الركات الكرى

3,749,407,844948,178,788  الركات الصغرة واملتوسطة

25,983,323,6497,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

2,797,132,0112,568,736,212موجودات أخرى

16,948,844,1238,564,037,854الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

278,278,350,637145,648,527,155

بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت:

دفع

108,068,77854,241,072دفع

16,220,77523,060,351تأمينات أولية

102,560,155,62254,629,185,925حسن تنفيذ

--سقوف تسهيات ائتانية مبارشة غر مستغلة

102,684,445,17554,706,487,348

380,962,795,812200,355,014,503إجايل املخاطر االئتانية

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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       توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات املبارشة وغر املبارشة

إجاميل قيمة التعرض2021
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

)11,392,263(40,511,500,309-----40,511,500,309أرصدة لدى مرف سورية املركزي

)1,067,725,635(46,862,217,326-----46,862,217,326أرصدة لدى املصارف

)203,604,175(129,947,966,707-----129,947,966,707ايداعات لدى املصارف

التسهيالت االئتامنية املبارشة

)214,820,754(2,931,445,138286,524,0421,466,083,39518,378,896452,839,1762,223,825,509707,619,629  لألفراد

)3,463,199(14,563,2592,708,629,883186,103,666-2,694,066,624-2,894,733,549  القروض العقارية

)70,092,190,203(208,047,654,561844,7385,987,231,1712,763,40086,089,913,94892,080,753,257115,966,901,304  الركات الكرى

)1,243,031,481(6,627,662,307235,071,1382,761,927,89128,878,512949,529,1743,975,406,7152,652,255,592  الركات الصغرة واملتوسطة

)590,811,975(26,574,135,624-----26,574,135,624موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)293,323,852(3,090,455,863-----3,090,455,863موجودات أخرى

-16,948,844,123-----16,948,844,123الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

484,436,615,507522,439,91812,909,309,08150,020,80887,506,845,557100,988,615,364383,448,000,143)73,720,363,537(

بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت:

)423,222(5,500,000102,992,000---108,492,0005,500,000دفع

)5,925(200,00016,026,700---16,226,700200,000تأمينات أولية

)786,518,764(7,838,270,5228,819,648,28494,527,026,102-103,346,674,386932,538,74648,839,016حسن تنفيذ

--------سقوف تسهيات ائتانية مبارشة غر مستغلة

103,471,393,086938,238,74648,839,016-7,838,270,5228,825,348,28494,646,044,802)786,947,911(

)74,507,311,448(587,908,008,5931,460,678,66412,958,148,09750,020,80895,345,116,079109,813,963,648478,094,044,945إجايل املخاطر االئتانية

       توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة

إجاميل قيمة التعرض2021
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

)1,042,744,627(1,043,264,053-----1,043,264,053أرصدة لدى املصارف

التسهيات االئتانية املبارشة

)199,294,127(2,327,29118,378,8964,564,74925,270,936224,828,162-250,099,098  لألفراد

)69,929,670,522(200,665,224,000139,736628,881,3112,763,40084,620,826,74885,252,611,195115,412,612,805  الركات الكرى

)1,207,212,994(3,017,070,16125,784,213446,325,81422,092,686554,568,3301,048,771,0431,968,299,118  الركات الصغرة واملتوسطة

)72,378,922,270(204,975,657,31225,923,9491,077,534,41643,234,98285,179,959,82786,326,653,174118,649,004,138إجايل املخاطر االئتانية

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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       توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات املبارشة وغر املبارشة

إجاميل قيمة التعرض2021
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

)11,392,263(40,511,500,309-----40,511,500,309أرصدة لدى مرف سورية املركزي

)1,067,725,635(46,862,217,326-----46,862,217,326أرصدة لدى املصارف

)203,604,175(129,947,966,707-----129,947,966,707ايداعات لدى املصارف

التسهيالت االئتامنية املبارشة

)214,820,754(2,931,445,138286,524,0421,466,083,39518,378,896452,839,1762,223,825,509707,619,629  لألفراد

)3,463,199(14,563,2592,708,629,883186,103,666-2,694,066,624-2,894,733,549  القروض العقارية

)70,092,190,203(208,047,654,561844,7385,987,231,1712,763,40086,089,913,94892,080,753,257115,966,901,304  الركات الكرى

)1,243,031,481(6,627,662,307235,071,1382,761,927,89128,878,512949,529,1743,975,406,7152,652,255,592  الركات الصغرة واملتوسطة

)590,811,975(26,574,135,624-----26,574,135,624موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)293,323,852(3,090,455,863-----3,090,455,863موجودات أخرى

-16,948,844,123-----16,948,844,123الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

484,436,615,507522,439,91812,909,309,08150,020,80887,506,845,557100,988,615,364383,448,000,143)73,720,363,537(

بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت:

)423,222(5,500,000102,992,000---108,492,0005,500,000دفع

)5,925(200,00016,026,700---16,226,700200,000تأمينات أولية

)786,518,764(7,838,270,5228,819,648,28494,527,026,102-103,346,674,386932,538,74648,839,016حسن تنفيذ

--------سقوف تسهيات ائتانية مبارشة غر مستغلة

103,471,393,086938,238,74648,839,016-7,838,270,5228,825,348,28494,646,044,802)786,947,911(

)74,507,311,448(587,908,008,5931,460,678,66412,958,148,09750,020,80895,345,116,079109,813,963,648478,094,044,945إجايل املخاطر االئتانية

       توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة

إجاميل قيمة التعرض2021
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

)1,042,744,627(1,043,264,053-----1,043,264,053أرصدة لدى املصارف

التسهيات االئتانية املبارشة

)199,294,127(2,327,29118,378,8964,564,74925,270,936224,828,162-250,099,098  لألفراد

)69,929,670,522(200,665,224,000139,736628,881,3112,763,40084,620,826,74885,252,611,195115,412,612,805  الركات الكرى

)1,207,212,994(3,017,070,16125,784,213446,325,81422,092,686554,568,3301,048,771,0431,968,299,118  الركات الصغرة واملتوسطة

)72,378,922,270(204,975,657,31225,923,9491,077,534,41643,234,98285,179,959,82786,326,653,174118,649,004,138إجايل املخاطر االئتانية

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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      توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات املبارشة وغر املبارشة

إجاميل قيمة التعرض2020
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية
بنود داخل بيان املركز املايل

)5,645,860(20,136,617,543-----20,136,617,543أرصدة لدى مرف سورية املركزي
)634,048,716(26,234,141,720-----26,234,141,720أرصدة لدى املصارف

)706,832,171(72,151,698,848-----72,151,698,848ايداعات لدى املصارف
التسهيات االئتانية املبارشة

  لألفراد
)122,048,106(180,730,129 238,260,25014,556,2325,064,93619,906,61718,002,33657,530,121  القروض العقارية
)266,709(- 96,301,254--96,301,254-96,301,254  الركات الكرى

)35,284,472,499(53,094,483,806 102,277,835,350142,412,5903,788,903,77322,261,30945,229,773,87249,183,351,544  الركات الصغرة واملتوسطة
)195,006,956(609,036,698 1,612,133,045184,951,904645,125,64422,672,677150,346,1221,003,096,347موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)47,696,349(7,086,040,000-----7,086,040,000موجودات أخرى
)63,735,014(2,632,471,226-----2,632,471,226الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

8,564,037,854-----8,564,037,854-
241,029,537,090341,920,7264,535,395,60764,840,60345,398,122,33050,340,279,266190,689,257,824)37,059,752,380(

بنود خارج بيان املركز املايل
كفاالت:

)254,928(3,000,00051,496,000---54,496,0003,000,000دفع
)4,399(15,400,0007,664,750--23,064,7501,540,00013,860,000تأمينات أولية

)304,312,856(3,938,390,5224,537,740,78650,395,757,995-54,933,498,781509,758,22189,592,043حسن تنفيذ
--------سقوف تسهيات ائتانية مبارشة غر مستغلة

55,011,059,531514,298,221103,452,043-3,938,390,5224,556,140,78650,454,918,745)304,572,183(
)37,364,324,563(296,040,596,621856,218,9474,638,847,65064,840,60349,336,512,85254,896,420,052241,144,176,569إجايل املخاطر االئتانية

      توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة

إجاميل قيمة التعرض2020
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية
بنود داخل بيان املركز املايل

)1,042,744,627(1,043,264,053-----1,043,264,053أرصدة لدى املصارف
التسهيات االئتانية املبارشة

)199,294,127(2,327,29118,378,8964,564,74925,270,936224,828,162-250,099,098  لألفراد
)69,929,670,522(200,665,224,000139,736628,881,3112,763,40084,620,826,74885,252,611,195115,412,612,805  الركات الكرى

)1,207,212,994(3,017,070,16125,784,213446,325,81422,092,686554,568,3301,048,771,0431,968,299,118  الركات الصغرة واملتوسطة
)72,378,922,270(204,975,657,31225,923,9491,077,534,41643,234,98285,179,959,82786,326,653,174118,649,004,138إجايل املخاطر االئتانية

 

توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة    

 إدراج القيمة العادلة للضانات بعد األخذ بعن االعتبار أال تزيد قيمة الضانة عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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      توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات املبارشة وغر املبارشة

إجاميل قيمة التعرض2020
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية
بنود داخل بيان املركز املايل

)5,645,860(20,136,617,543-----20,136,617,543أرصدة لدى مرف سورية املركزي
)634,048,716(26,234,141,720-----26,234,141,720أرصدة لدى املصارف

)706,832,171(72,151,698,848-----72,151,698,848ايداعات لدى املصارف
التسهيات االئتانية املبارشة

  لألفراد
)122,048,106(180,730,129 238,260,25014,556,2325,064,93619,906,61718,002,33657,530,121  القروض العقارية
)266,709(- 96,301,254--96,301,254-96,301,254  الركات الكرى

)35,284,472,499(53,094,483,806 102,277,835,350142,412,5903,788,903,77322,261,30945,229,773,87249,183,351,544  الركات الصغرة واملتوسطة
)195,006,956(609,036,698 1,612,133,045184,951,904645,125,64422,672,677150,346,1221,003,096,347موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

)47,696,349(7,086,040,000-----7,086,040,000موجودات أخرى
)63,735,014(2,632,471,226-----2,632,471,226الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

8,564,037,854-----8,564,037,854-
241,029,537,090341,920,7264,535,395,60764,840,60345,398,122,33050,340,279,266190,689,257,824)37,059,752,380(

بنود خارج بيان املركز املايل
كفاالت:

)254,928(3,000,00051,496,000---54,496,0003,000,000دفع
)4,399(15,400,0007,664,750--23,064,7501,540,00013,860,000تأمينات أولية

)304,312,856(3,938,390,5224,537,740,78650,395,757,995-54,933,498,781509,758,22189,592,043حسن تنفيذ
--------سقوف تسهيات ائتانية مبارشة غر مستغلة

55,011,059,531514,298,221103,452,043-3,938,390,5224,556,140,78650,454,918,745)304,572,183(
)37,364,324,563(296,040,596,621856,218,9474,638,847,65064,840,60349,336,512,85254,896,420,052241,144,176,569إجايل املخاطر االئتانية

      توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة

إجاميل قيمة التعرض2020
إجاميل التعرض بعد القيمة العادلة للضامناتالقيمة العادلة للضامنات

الضامنات

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة اجاميل قيمة الضامناتاخرىسيارات والياتعقاراتتأمينات نقدية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية
بنود داخل بيان املركز املايل

)1,042,744,627(1,043,264,053-----1,043,264,053أرصدة لدى املصارف
التسهيات االئتانية املبارشة

)199,294,127(2,327,29118,378,8964,564,74925,270,936224,828,162-250,099,098  لألفراد
)69,929,670,522(200,665,224,000139,736628,881,3112,763,40084,620,826,74885,252,611,195115,412,612,805  الركات الكرى

)1,207,212,994(3,017,070,16125,784,213446,325,81422,092,686554,568,3301,048,771,0431,968,299,118  الركات الصغرة واملتوسطة
)72,378,922,270(204,975,657,31225,923,9491,077,534,41643,234,98285,179,959,82786,326,653,174118,649,004,138إجايل املخاطر االئتانية

 

توزيع القيمة العادلة للضانات مقابل التعرضات والخسائر االئتانية املتوقعة املدرجة ضمن املرحلة الثالثة    

 إدراج القيمة العادلة للضانات بعد األخذ بعن االعتبار أال تزيد قيمة الضانة عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً.
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الديون المعاد هيكلتها

ال يوجــد ديــون معــاد هيكلتهــا )ديــون جيــدة معــاد التفاوض عى رشوطهــا( بتاريــخ 31 كانــون األول 2021 مقابــل 4,804,769,359 

لــرة ســورية بتاريخ 31 كانــون األول 2020.

الديون المجدولة  

بلغــت الديــون املجدولــة )ديــون غــر منتجــة معــاد جدولتهــا( بتاريــخ 31 كانــون األول 2021 مبلــغ  120,510,000 لــرة ســورية 

مقابــل 742,694,007 لــرة ســورية بتاريــخ 31 كانــون األول 2020.

ــر مخصــص  ــي تغ ــابقاً والت ــا س ــل تصنيفه ــم تعدي ــي ت ــة الت ــودات املالي ــة للموج ــة الدفري ــاه القيم ــايل أدن يوضــح الجــدول الت

ــرة: ــال الف ــهراً خ ــاس 12 ش ــى أس ــح ع ــا ليصب ــة فيه ــائر االئتاني الخس

بعد التعديلقبل التعديل

إجاميل القيمة 
الدفرتية

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة املقابلة

إجاميل القيمة 
الدفرتية

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة املقابلة

141,813,583108,721,483120,510,00015,833,740التسهيات املجدولة )املحولة إىل املرحلة الثانية( 
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التركز الجغرافي

يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتانية حسب التوزيع الجغرايف كا يي:

 دول الرشق  داخل القطر 2021
األوسط األخرى 

 املجموع  افريقيا  أوروبا 

 لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية 

أرصدة لدى مرف 
سورية املركزي

40,500,108,046---40,500,108,046

943,086,06741,616,411,3683,231,679,9603,314,29645,794,491,691أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532-4,628,382,794115,355,753,0179,760,226,721ايداعات لدى املصارف 

تسهيات ائتانية 
مبارشة )بالصايف( 

16,510,088,585---16,510,088,585

2,665,819,413---2,665,819,413  لألفراد

2,891,270,350---2,891,270,350  القروض العقارية

7,203,590,978---7,203,590,978  الركات الكرى

  املؤسسات الصغرة 
واملتوسطة

3,749,407,844---3,749,407,844

موجودات مالية 
بالتكلفة املطفأة

-25,983,323,649--25,983,323,649

2,797,132,011-2,323,734,508405,179,22468,218,279موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى 
مرف سورية املركزي

16,948,844,123---16,948,844,123

81,854,244,123183,360,667,25813,060,124,9603,314,296278,278,350,637املجموع 
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 دول الرشق  داخل القطر 2020
األوسط األخرى 

 املجموع  افريقيا  أوروبا 

 لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية 

أرصدة لدى مرف 
سورية املركزي

20,130,971,683---20,130,971,683

426,956,06123,539,776,0361,631,834,2461,526,66125,600,093,004أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677-3,999,629,93862,244,757,3255,200,479,414ايداعات لدى املصارف 

تسهيات ائتانية 
مبارشة )بالصايف( 

10,301,478,074---10,301,478,074

67,294,138---67,294,138  لألفراد

96,034,545---96,034,545  القروض العقارية

9,189,970,603---9,189,970,603  الركات الكرى

  املؤسسات الصغرة 
واملتوسطة

948,178,788---948,178,788

موجودات مالية 
بالتكلفة املطفأة

-7,038,343,651--7,038,343,651

2,568,736,212-1,984,005,779544,434,34440,296,089موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى 
مرف سورية املركزي

8,564,037,854---8,564,037,854

45,407,079,38993,367,311,3566,872,609,7491,526,661145,648,527,155املجموع 
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    التركز حسب القطاع االقتصادي

     يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتانية حسب القطاع االقتصادي:

اجاميلأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمايل2021 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

40,500,108,046------40,500,108,046أرصدة لدى مرف سورية املركزي

45,794,491,691------45,794,491,691أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532------129,744,362,532ايداعات لدى املصارف

2,285,415,4224,017,705,987197,955,8881,253,455,8645,233,388,5893,522,166,83516,510,088,585-التسهيات االئتانية املبارشة

25,983,323,649------25,983,323,649موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,248,358,86171,036,0611,357,676,8631,081,84712,676,72432,028,41674,273,2392,797,132,011موجودات أخرى

16,948,844,123------16,948,844,123وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

260,219,488,9022,356,451,4835,375,382,850199,037,7351,266,132,5885,265,417,0053,596,440,074278,278,350,637اإلجايل 

      يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتانية حسب القطاع االقتصادي:

اجاميلأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمايل2020 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

20,130,971,683------20,130,971,683أرصدة لدى مرف سورية املركزي

25,600,093,004------25,600,093,004أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677------71,444,866,677ايداعات لدى املصارف

5,024,001,9683,026,104,225228,537,2204,877,00081,484,8251,936,472,83610,301,478,074-التسهيات االئتانية املبارشة

7,038,343,651------7,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

341,10525,762,3972,568,736,212-1,029,077,270162,333,5041,351,178,52843,408موجودات أخرى

8,564,037,854------8,564,037,854وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

133,807,390,1395,186,335,4724,377,282,753228,580,6284,877,00081,825,9301,962,235,233145,648,527,155اإلجاميل 
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    التركز حسب القطاع االقتصادي

     يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتانية حسب القطاع االقتصادي:

اجاميلأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمايل2021 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

40,500,108,046------40,500,108,046أرصدة لدى مرف سورية املركزي

45,794,491,691------45,794,491,691أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532------129,744,362,532ايداعات لدى املصارف

2,285,415,4224,017,705,987197,955,8881,253,455,8645,233,388,5893,522,166,83516,510,088,585-التسهيات االئتانية املبارشة

25,983,323,649------25,983,323,649موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,248,358,86171,036,0611,357,676,8631,081,84712,676,72432,028,41674,273,2392,797,132,011موجودات أخرى

16,948,844,123------16,948,844,123وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

260,219,488,9022,356,451,4835,375,382,850199,037,7351,266,132,5885,265,417,0053,596,440,074278,278,350,637اإلجايل 

      يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتانية حسب القطاع االقتصادي:

اجاميلأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمايل2020 

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

20,130,971,683------20,130,971,683أرصدة لدى مرف سورية املركزي

25,600,093,004------25,600,093,004أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677------71,444,866,677ايداعات لدى املصارف

5,024,001,9683,026,104,225228,537,2204,877,00081,484,8251,936,472,83610,301,478,074-التسهيات االئتانية املبارشة

7,038,343,651------7,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

341,10525,762,3972,568,736,212-1,029,077,270162,333,5041,351,178,52843,408موجودات أخرى

8,564,037,854------8,564,037,854وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

133,807,390,1395,186,335,4724,377,282,753228,580,6284,877,00081,825,9301,962,235,233145,648,527,155اإلجاميل 
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37.3 مـخـاطـر الـسـوق

تتضمــن مخاطــر الســوق بشــكل رئيــيس كًا مــن مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات، حيــث تتــم متابعــة مخاطــر الســوق 

ــول  ــة إدارة األص ــل لجن ــن قب ــددة م ــراءات املح ــات واإلج ــقوف والسياس ــزام بالس ــن االلت ــد م ــال التأك ــن خ ــي م ــكل يوم بش

ــل مجلــس اإلدارة. ــات ومــن قب واملطلوب

يقــوم البنــك بصــورة دوريــة بتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة لــكل عملــة مــن العمــات الرئيســية يف محفظتــه مــن خــال دراســة 

ــة. كــا يقــوم البنــك بتقييــم  ــة عــى عوائــد هــذه الفوائــد وقيمتهــا االقتصادي ــان باملائ ــدة بنســبة اثن تأثــر تغــر معــدالت الفائ

ــة،  ــن العمــات األجنبي ــة م ــة واإلجالي ــزه الصافي ــة مســتمرة ملراك ــة مــن خــال مراقب مخاطــر أســعار رصف العمــات األجنبي

ويحــرص عــى املتابعــة اليوميــة ملراكــز العمــات األجنبيــة املتــداول بهــا مــع التشــديد عــى إبقاءهــا بــأدىن املســتويات.

ــع  ــد، تتب ــج مــايل جدي ــاد املتاجــرة مبنت ــة لحســابه الخــاص، ويف حــال اعت ــك باملتاجــرة بالســلع واملوجــودات املالي ال يقــوم البن

ــه. ــة إعطــاء هــذه املوافقــة لدي ــق باملوافقــة واملراجــع املخول ــل البنــك مبــا يتعل إجــراءات مشــددة مــن قب

تنتــج مخاطــر الســوق مــن عــدة عوامــل ممكــن أن تؤثــر عــى املنشــأة أو القطــاع املــريف بشــكل عــام. بعــض هــذه املخاطــر 

ــد ويف أســعار الســلع وأســعار رصف  ــال التغــر يف نســب الفوائ ــة ومــن احت ــة الحالي ــج مــن األوضــاع االقتصادي ممكــن أن تنت

ــتمرار  ــك باس ــوم إدارة البن ــك. تق ــة البن ــاط وربحي ــى نش ــس ع ــن أن تنعك ــي ممك ــة الت ــودات املالي ــة واملوج ــات األجنبي العم

ــك. ــج واملركــز املــايل للبن ــل مــن تأثرهــا عــى النتائ ــم هــذه املخاطــر وتتخــذ األســاليب املناســبة للتقلي بتقيي

إن أهــم أهــداف إدارة مخاطــر الســوق هــو اإلبقــاء عــى مســتوى معتــدل مــن التعــرض للمخاطــر التــي لهــا نتائــج ســلبية عــى 

أربــاح البنــك أو قيمتهــا االقتصاديــة، حيــث يتــم إجــراء سلســلة مــن اختبــارات الجهــد والتــي تســمح بتقديــر حجــم املخاطــر التــي 

قــد يتعــرض لهــا البنــك يف حــال:

1. تقلبات أسعار الرف ارتفاعاً أو هبوطاً خال فرة زمنية محددة وأثرها عى تقييم مراكز القطع املوجودة.

2. تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خال فرة زمنية محددة.

اإلفصاحات الكمية:

مخاطر أسعار الفائدة

هــي املخاطــر الناجمــة عــن تغــرات أســعار الفائــدة الســائدة بالســوق والتــي تؤثــر بالتــايل عــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو 

القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة. تقــوم إدارة البنــك وبشــكل مســتمر مبراقبــة مســتويات مخاطــر معــدالت الفائــدة لتقديــر املخاطر 

الناتجــة عــن فجــوات معــدالت الفائــدة خــال فــرات محــددة وانعكاســاتها عــى أربــاح وخســائر البنــك التخــاذ القــرارات املناســبة 

عــى ضــوء النتائــج.

يبــن الجــدول التــايل تحليــل الحساســية لــألدوات الخاضعــة ألســعار الفائــدة وأثــر ذلــك عــى بيــان الدخــل يف حــال حــدوث تغــر 

معقــول يف أســعار الفائــدة، مــع بقــاء بقيــة املتغــرات ثابتــة.

إن حساســية بيــان الدخــل هــو أثــر التغــر املفــرض ألســعار الفائــدة عــى صــايف إيــرادات الفوائــد، وذلــك باالعتــاد عــى فجــوة 

إعــادة تســعر الفائــدة الراكميــة وبالتــايل يكــون األثــر عــى حقــوق امللكيــة هــو صــايف التغــر يف إيــرادات الفوائــد بعــد اســتبعاد 

أثــر رضيبــة الدخــل.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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مخاطر أسعار الفائدة للتغري يف سعر الفائدة %2

باللريات السورية

أثر الزيادة
20212020

الفجوة الرتاكميةالعملة
األثر عىل الربح 

قبل الرضيبة

األثر عىل حقوق 

امللكية )الناتج 

عن األثر عىل 

الربح بعد 

إقتطاع الرضيبة(

الفجوة الرتاكمية
األثر عىل الربح 

قبل الرضيبة

األثر عىل حقوق 

امللكية )الناتج 

عن األثر عىل 

الربح بعد 

إقتطاع الرضيبة(

)153,781,485()205,041,980()10,252,099,000()302,286,360()403,048,480()20,152,424,000(لرة سورية

252,413,909,2015,048,278,1843,786,208,638110,911,651,5432,218,233,0311,663,674,773دوالر أمريك

1,016,944,34820,338,88715,254,165192,234,0763,844,6822,883,511يورو

77,155,9931,543,1201,157,3408,668,890173,378130,033جنيه اسرليني

16,815,654,458336,313,089252,234,81725,932,536,491518,650,730388,988,047عمات أخرى

باللريات السورية

أثر االنخفاض
20212020

الفجوة الرتاكميةالعملة
األثر عىل الربح 

قبل الرضيبة

األثر عىل حقوق 

امللكية )الناتج 

عن األثر عىل 

الربح بعد 

إقتطاع الرضيبة(

الفجوة الرتاكمية
األثر عىل الربح 

قبل الرضيبة

األثر عىل حقوق 

امللكية )الناتج 

عن األثر عىل 

الربح بعد 

إقتطاع الرضيبة(

205,041,980153,781,485)10,252,099,000(403,048,480302,286,360)20,152,424,000(لرة سورية

)1,663,674,773()2,218,233,031(110,911,651,543)3,786,208,638()5,048,278,184(252,413,909,201دوالر أمريك

)2,883,511()3,844,682(192,234,076)15,254,165()20,338,887(1,016,944,348يورو

)130,033()173,378(8,668,890)1,157,340()1,543,120(77,155,993جنيه اسرليني

)388,988,047()518,650,730(25,932,536,491)252,234,817()336,313,089(16,815,654,458عمات أخرى

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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مخاطر العمالت

تتمثــل بتذبــذب قيمــة مراكــز العمــات بســبب التغــرات يف أســعار رصف العمــات األجنبيــة. يعتــر البنــك اللــرة الســورية العملة 

الرئيســية لــه، وتقــوم لجنــة إدارة األصــول واملطلوبــات بنــاًء عــى توصيــات مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود ملراكــز العمــات، ويتــم 

مراقبــة املراكــز بشــكل يومــي للتأكــد مــن أن املراكــز ال تتجــاوز املســتويات املحــددة.

يقــوم البنــك بإعــداد تحليــل الحساســية ملراقبــة أثــر التغــرات عــى صــايف األربــاح والخســائر يف حــال حــدوث تغــر معقــول يف 

أســعار الــرف مــع بقــاء بقيــة املتغــرات ثابتــة. ميثــل املبلــغ الســالب يف الجــدول أدنــاه صــايف االنخفــاض املتوقــع يف بيــان الدخــل 

أو حقــوق امللكيــة بينــا ميثــل املبلــغ املوجــب صــايف االرتفــاع املتوقــع.

202120212021202020202020

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية
األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع

األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية 

دوالر أمريي

)مركز قطع تشغيي(
)43,385,820,303()4,338,582,030()3,253,936,523()26,178,257,935()2,617,825,794()1,963,369,345(

136,607,985,92013,660,798,59213,660,798,59268,303,992,9606,830,399,2966,830,399,296دوالر أمريي )مركز قطع بنيوي(

1,463,974,805146,397,481109,798,110433,738,82143,373,88232,530,412يورو

71,782,3917,178,2395,383,6795,967,548596,755447,566جنيه اسرليني

)93,596()124,795()1,247,947()177,070()236,093()2,360,933(الفرنك السويري

43,712,826,6854,371,282,6693,278,462,00126,083,503,2512,608,350,3251,956,262,744العمات األخرى

202120212021202020202020

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية
األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع

األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية 

دوالر أمريي

)مركز قطع تشغيي(
)43,385,820,303(4,338,582,0303,253,936,523)26,178,257,935(2,617,825,7941,963,369,345

)6,830,399,296()6,830,399,296(68,303,992,960)13,660,798,592()13,660,798,592(136,607,985,920دوالر أمريي )مركز قطع بنيوي(

)32,530,412()43,373,882(433,738,821)109,798,110()146,397,481(1,463,974,805يورو

)447,566()596,755(5,967,548)5,383,679()7,178,239(71,782,391جنيه اسرليني

124,79593,596)1,247,947(236,093177,070)2,360,933(الفرنك السويري

)1,956,262,744()2,608,350,325(26,083,503,251)3,278,462,001()4,371,282,669(43,712,826,685العمات ألخرى

أثر الزيادة يف سعر الرصف %10

أثر النقصان يف سعر الرصف )%10(

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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مخاطر العمالت

تتمثــل بتذبــذب قيمــة مراكــز العمــات بســبب التغــرات يف أســعار رصف العمــات األجنبيــة. يعتــر البنــك اللــرة الســورية العملة 

الرئيســية لــه، وتقــوم لجنــة إدارة األصــول واملطلوبــات بنــاًء عــى توصيــات مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود ملراكــز العمــات، ويتــم 

مراقبــة املراكــز بشــكل يومــي للتأكــد مــن أن املراكــز ال تتجــاوز املســتويات املحــددة.

يقــوم البنــك بإعــداد تحليــل الحساســية ملراقبــة أثــر التغــرات عــى صــايف األربــاح والخســائر يف حــال حــدوث تغــر معقــول يف 

أســعار الــرف مــع بقــاء بقيــة املتغــرات ثابتــة. ميثــل املبلــغ الســالب يف الجــدول أدنــاه صــايف االنخفــاض املتوقــع يف بيــان الدخــل 

أو حقــوق امللكيــة بينــا ميثــل املبلــغ املوجــب صــايف االرتفــاع املتوقــع.

202120212021202020202020

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية
األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع

األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية 

دوالر أمريي

)مركز قطع تشغيي(
)43,385,820,303()4,338,582,030()3,253,936,523()26,178,257,935()2,617,825,794()1,963,369,345(

136,607,985,92013,660,798,59213,660,798,59268,303,992,9606,830,399,2966,830,399,296دوالر أمريي )مركز قطع بنيوي(

1,463,974,805146,397,481109,798,110433,738,82143,373,88232,530,412يورو

71,782,3917,178,2395,383,6795,967,548596,755447,566جنيه اسرليني

)93,596()124,795()1,247,947()177,070()236,093()2,360,933(الفرنك السويري

43,712,826,6854,371,282,6693,278,462,00126,083,503,2512,608,350,3251,956,262,744العمات األخرى

202120212021202020202020

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية
األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع

األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية 

دوالر أمريي

)مركز قطع تشغيي(
)43,385,820,303(4,338,582,0303,253,936,523)26,178,257,935(2,617,825,7941,963,369,345

)6,830,399,296()6,830,399,296(68,303,992,960)13,660,798,592()13,660,798,592(136,607,985,920دوالر أمريي )مركز قطع بنيوي(

)32,530,412()43,373,882(433,738,821)109,798,110()146,397,481(1,463,974,805يورو

)447,566()596,755(5,967,548)5,383,679()7,178,239(71,782,391جنيه اسرليني

124,79593,596)1,247,947(236,093177,070)2,360,933(الفرنك السويري

)1,956,262,744()2,608,350,325(26,083,503,251)3,278,462,001()4,371,282,669(43,712,826,685العمات ألخرى

أثر الزيادة يف سعر الرصف %10

أثر النقصان يف سعر الرصف )%10(

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها

املجموعبنود غري حساسةأكرث من 5 سنواتمن 4 إىل 5 سنواتمن 3 إىل 4 سنواتمن 2 إىل 3 سنواتمن 1 إىل 2 سنةمن 9 إىل 12 شهرمن 6 إىل 9 أشهرمن 3 إىل 6 أشهرمن شهر إىل 3 أشهردون الشهر2021

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرف سورية 

املركزي
31,947,285,987---------15,082,214,55147,029,500,538

450,251,79445,794,491,691---------45,344,239,897أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532-------90,449,869,51930,786,744,2176,455,154,6902,052,594,106ايداعات لدى املصارف 

16,510,088,585-591,921,6862,209,568,113739,390,239790,227,559796,651,1382,912,111,9462,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,970تسهيات ائتانية مبارشة  )بالصايف(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل اآلخر
----------390,412,516390,412,516

25,983,323,649-----25,983,323,649-----موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

3,090,286,7353,090,286,735----------موجودات ثابتة

242,843,402242,843,402----------موجودات غر ملموسة

427,424,326427,424,326----------حق استخدام األصول

4,539,463,1674,539,463,167----------موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرف سورية 

املركزي
----------16,948,844,12316,948,844,123

168,333,317,08932,996,312,3307,194,544,9292,842,821,665796,651,13828,895,435,5952,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,97041,171,740,614290,701,041,264إجايل املوجودات

املطلوبات

4,885,390,482---------3,385,390,4821,500,000,000ودائع بنوك

122,024,500,510162,036,521,242----33,999,529,5043,578,960,0861,646,752,67069,356,737663,421,73554,000,000ودائع العماء

1,285,177,6521,697,493,723-----8,800,000---403,516,071تأمينات نقدية

1,206,616,6371,206,616,637----------مخصصات متنوعة

38,236,39238,236,392----------التزامات التأجر

2,051,188,1212,051,188,121----------مطلوبات أخرى

126,605,719,312171,915,446,597----37,788,436,0575,078,960,0861,646,752,67069,356,737672,221,73554,000,000إجايل املطلوبات

118,785,594,667)85,433,978,698(130,544,881,03227,917,352,2445,547,792,2592,773,464,928124,429,40328,841,435,5952,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,970فجوة إعادة تسعر الفائدة

130,544,881,032158,462,233,276164,010,025,535166,783,490,463166,907,919,866195,749,355,461198,061,185,456200,456,015,154202,149,430,395204,219,573,365118,785,594,667الفجوة املراكمة إلعادة تسعر الفائدة

فجوة إعادة تسعير الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق أيها أقرب.
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املجموعبنود غري حساسةأكرث من 5 سنواتمن 4 إىل 5 سنواتمن 3 إىل 4 سنواتمن 2 إىل 3 سنواتمن 1 إىل 2 سنةمن 9 إىل 12 شهرمن 6 إىل 9 أشهرمن 3 إىل 6 أشهرمن شهر إىل 3 أشهردون الشهر2021

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرف سورية 

املركزي
31,947,285,987---------15,082,214,55147,029,500,538

450,251,79445,794,491,691---------45,344,239,897أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532-------90,449,869,51930,786,744,2176,455,154,6902,052,594,106ايداعات لدى املصارف 

16,510,088,585-591,921,6862,209,568,113739,390,239790,227,559796,651,1382,912,111,9462,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,970تسهيات ائتانية مبارشة  )بالصايف(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل اآلخر
----------390,412,516390,412,516

25,983,323,649-----25,983,323,649-----موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

3,090,286,7353,090,286,735----------موجودات ثابتة

242,843,402242,843,402----------موجودات غر ملموسة

427,424,326427,424,326----------حق استخدام األصول

4,539,463,1674,539,463,167----------موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرف سورية 

املركزي
----------16,948,844,12316,948,844,123

168,333,317,08932,996,312,3307,194,544,9292,842,821,665796,651,13828,895,435,5952,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,97041,171,740,614290,701,041,264إجايل املوجودات

املطلوبات

4,885,390,482---------3,385,390,4821,500,000,000ودائع بنوك

122,024,500,510162,036,521,242----33,999,529,5043,578,960,0861,646,752,67069,356,737663,421,73554,000,000ودائع العماء

1,285,177,6521,697,493,723-----8,800,000---403,516,071تأمينات نقدية

1,206,616,6371,206,616,637----------مخصصات متنوعة

38,236,39238,236,392----------التزامات التأجر

2,051,188,1212,051,188,121----------مطلوبات أخرى

126,605,719,312171,915,446,597----37,788,436,0575,078,960,0861,646,752,67069,356,737672,221,73554,000,000إجايل املطلوبات

118,785,594,667)85,433,978,698(130,544,881,03227,917,352,2445,547,792,2592,773,464,928124,429,40328,841,435,5952,311,829,9952,394,829,6981,693,415,2412,070,142,970فجوة إعادة تسعر الفائدة

130,544,881,032158,462,233,276164,010,025,535166,783,490,463166,907,919,866195,749,355,461198,061,185,456200,456,015,154202,149,430,395204,219,573,365118,785,594,667الفجوة املراكمة إلعادة تسعر الفائدة

فجوة إعادة تسعير الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق أيها أقرب.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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املجموعبنود غري حساسةأكرث من 5 سنواتمن 4 إىل 5 سنواتمن 3 إىل 4 سنواتمن 2 إىل 3 سنواتمن 1 إىل 2 سنةمن 9 إىل 12 شهرمن 6 إىل 9 أشهرمن 3 إىل 6 أشهرمن شهر إىل 3 أشهردون الشهر2020

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرف سورية 

املركزي
15,523,215,525---------9,901,568,35425,424,783,879

225,214,69025,600,093,004--------22,730,657,4442,644,220,870أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677-------5,928,052,27128,160,308,7965,774,376,14731,582,129,463ايداعات لدى املصارف 

10,301,478,074-689,372,8985,001,116,5811,033,808,350345,107,647243,180,9481,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,012تسهيات ائتانية مبارشة  )بالصايف(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل اآلخر
----------180,397,627180,397,627

7,038,343,651----------7,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,6271,987,048,627----------موجودات ثابتة

80,740,37480,740,374----------موجودات غر ملموسة

182,479,492182,479,492----------حق استخدام األصول

3,802,579,5633,802,579,563----------موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرف سورية 

املركزي
----------8,564,037,8548,564,037,854

51,909,641,78935,805,646,2476,808,184,49731,927,237,110243,180,9481,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,01224,924,066,581154,606,848,822إجايل املوجودات

املطلوبات

1,182,269,802----------1,182,269,802ودائع بنوك

68,743,046,80893,833,766,207-----22,357,690,6011,914,306,160523,571,049253,182,52241,969,067ودائع العماء

908,086,817991,007,804-----11,371,5438,200,000--63,349,444تأمينات نقدية

567,408,818567,408,818----------مخصصات متنوعة

79,765,46879,765,468----------التزامات التأجر

1,244,651,6231,244,651,623----------مطلوبات أخرى

71,542,959,53497,898,869,722-----23,603,309,8471,914,306,160523,571,049264,554,06550,169,067إجايل املطلوبات

56,707,979,100)46,618,892,953(28,306,331,94233,891,340,0876,284,613,44831,662,683,045193,011,8811,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,012فجوة إعادة تسعر الفائدة

28,306,331,94262,197,672,02968,482,285,477100,144,968,522100,337,980,403102,059,244,157102,905,547,396103,091,929,686103,221,770,041103,326,872,05356,707,979,100الفجوة املراكمة إلعادة تسعر الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق أيها أقرب.
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املجموعبنود غري حساسةأكرث من 5 سنواتمن 4 إىل 5 سنواتمن 3 إىل 4 سنواتمن 2 إىل 3 سنواتمن 1 إىل 2 سنةمن 9 إىل 12 شهرمن 6 إىل 9 أشهرمن 3 إىل 6 أشهرمن شهر إىل 3 أشهردون الشهر2020

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرف سورية 

املركزي
15,523,215,525---------9,901,568,35425,424,783,879

225,214,69025,600,093,004--------22,730,657,4442,644,220,870أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677-------5,928,052,27128,160,308,7965,774,376,14731,582,129,463ايداعات لدى املصارف 

10,301,478,074-689,372,8985,001,116,5811,033,808,350345,107,647243,180,9481,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,012تسهيات ائتانية مبارشة  )بالصايف(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل اآلخر
----------180,397,627180,397,627

7,038,343,651----------7,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,6271,987,048,627----------موجودات ثابتة

80,740,37480,740,374----------موجودات غر ملموسة

182,479,492182,479,492----------حق استخدام األصول

3,802,579,5633,802,579,563----------موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرف سورية 

املركزي
----------8,564,037,8548,564,037,854

51,909,641,78935,805,646,2476,808,184,49731,927,237,110243,180,9481,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,01224,924,066,581154,606,848,822إجايل املوجودات

املطلوبات

1,182,269,802----------1,182,269,802ودائع بنوك

68,743,046,80893,833,766,207-----22,357,690,6011,914,306,160523,571,049253,182,52241,969,067ودائع العماء

908,086,817991,007,804-----11,371,5438,200,000--63,349,444تأمينات نقدية

567,408,818567,408,818----------مخصصات متنوعة

79,765,46879,765,468----------التزامات التأجر

1,244,651,6231,244,651,623----------مطلوبات أخرى

71,542,959,53497,898,869,722-----23,603,309,8471,914,306,160523,571,049264,554,06550,169,067إجايل املطلوبات

56,707,979,100)46,618,892,953(28,306,331,94233,891,340,0876,284,613,44831,662,683,045193,011,8811,721,263,754846,303,239186,382,290129,840,355105,102,012فجوة إعادة تسعر الفائدة

28,306,331,94262,197,672,02968,482,285,477100,144,968,522100,337,980,403102,059,244,157102,905,547,396103,091,929,686103,221,770,041103,326,872,05356,707,979,100الفجوة املراكمة إلعادة تسعر الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق أيها أقرب.
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

ما يوازي العمالت األجنبية باللريات السورية2021

املجموعأخرى جنيه اسرتليني يورو دوالر أمرييك العملة

   املوجودات:

ســورية  مــرف  لــدى  وأرصــدة  نقــد 

ملركــزي ا
23,246,320,9292,404,100,892-4,904,15725,655,325,978

23,824,929,8573,575,229,434186,281,15017,791,574,06645,378,014,507أرصدة لدى املصارف

125,115,979,738--115,323,403,3069,792,576,432إيداعات لدى املصارف

79,128---79,128تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

26,574,135,62425,983,323,649-- )590,811,975(موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

356,297,0601,151,637,503-727,122,16468,218,279موجودات أخرى

16,769,612,539---16,769,612,539الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

179,300,655,94815,840,125,037186,281,15044,726,910,907240,053,973,042اجايل املوجودات

املطلوبات:

3,304,708,465-1,692,792,3131,609,905,8062,010,346ودائع بنوك

82,756,081,77612,766,241,495112,488,4131,003,266,62396,638,078,307ودائع العماء

974,707,572--- 974,707,572تأمينات نقدية

553,494,532---553,494,532مخصصات متنوعة

13,178,532114,595,601-101,414,1382,931مطلوبات أخرى

86,078,490,33114,376,150,232114,498,7591,016,445,155101,585,584,477اجايل املطلوبات

93,222,165,6171,463,974,80571,782,39143,710,465,752138,468,388,565صايف الركز داخل بيان املركز املايل
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ما يوازي العمالت األجنبية باللريات السورية2020

املجموعأخرى جنيه اسرتليني يورو دوالر أمرييك العملة

   املوجودات:

ســورية  مــرف  لــدى  وأرصــدة  نقــد 

ملركــزي ا
10,701,484,855628,042,165-2,452,05111,331,979,071

5,357,056,2251,827,124,36293,644,65018,273,829,60325,551,654,840أرصدة لدى املصارف

1,062,906,00067,447,667,913-61,153,969,0655,230,792,848إيداعات لدى املصارف

557,808,314---557,808,314تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

7,086,040,0007,038,343,651-- )47,696,349(موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

170,211,4551,069,326,520-858,818,97640,296,089موجودات أخرى

8,384,806,270---8,384,806,270الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

86,966,247,3567,726,255,46493,644,65026,595,439,109121,381,586,579اجايل املوجودات

املطلوبات:

117,362,118-92,124,19624,227,3091,010,613ودائع بنوك

44,064,945,6457,267,315,29886,666,489504,506,41851,923,433,850ودائع العماء

487,353,786--- 487,353,786تأمينات نقدية

143,463,435---143,463,435مخصصات متنوعة

8,677,38762,276,692-52,625,269974,036مطلوبات أخرى

44,840,512,3317,292,516,64387,677,102513,183,80552,733,889,881اجايل املطلوبات

42,125,735,025433,738,8215,967,54826,082,255,30468,647,696,698صايف الركز داخل بيان املركز املايل
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37.4 مخاطر الدفع املسبق

إن مخاطــر الدفــع املســبق تكمــن يف تعــرض املــرف إىل خســارة ماليــة نتيجــة طلــب أو دفــع العمــاء اللتزاماتهــم أو مســتحقاتهم 

قبــل اســتحقاقها، مثــل رهونــات ذات معــدالت فائــدة ثابتــة عندمــا تتــدىن معــدالت الفائــدة. إن موجــودات املــرف التــي تحمــل 

فوائــد ثابتــة ال تعــد جوهريــة بالنســبة إلجــايل املوجــودات. باإلضافــة إىل ذلــك، إن عوامــل الســوق األخــرى التــي قــد تــؤدي إىل 

الدفــع املســبق هــي غــر جوهريــة يف األســواق التــي يعمــل فيهــا املــرف. وبالتــايل، فــإن املــرف يعتــر تأثــر مخاطــر الدفــع 

املســبق عــى صــايف الفائــدة املقبوضــة غــر جوهــري، بعــد األخــذ بعــن االعتبــار أيــة غرامــات قــد تنتــج عــن الدفــع املســبق. 

37.5 مخاطر التشغيل

متثــل املخاطــر التشــغيلية مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن تعطــل األنظمــة، خطــأ إنســاين، احتيــال وعوامــل خارجيــة أخــرى. عندمــا 

تعجــز أنظمــة الرقابــة عــن العمــل، فــإن املخاطــر التشــغيلية قــد تســبب أرضاراً عــى ســمعة املــرف، أو تنشــئ متطلبــات قانونيــة 

وتريعيــة كــا قــد تســبب خســائر ماديــة. ال يتوقــع املــرف إزالــة كل املخاطــر التشــغيلية ولكــن ميكنهــا إدارة هــذه املخاطــر 

عــر نظــام رقابــة متكامــل ومراقبــة ومتابعــة املخاطــر املحتملــة. إن الرقابــة تتضمــن فصــل املهــام بفاعليــة، إجــراءات التفويــض 

واملراقبــة، التوعيــة املســتمرة للموظفــن وتقييــم اإلجــراءات.

يتــم التخفيــف مــن مخاطــر التشــغيل عــن طريــق التحديــث والتطويــر املســتمر لألنظمــة املعلوماتيــة وتطويــر كفــاءة القامئــن 

عــى هــذه األنظمــة، إضافــة إىل التدقيــق املتخصــص باألنظمــة لفحــص دقــة املدخــات واملخرجــات، والتدريــب املتواصــل للــكادر 

البــري، كــا يقــوم املــرف بإبــرام عقــود تأمــن تغطــي أنــواع معينــة مــن املخاطــر املختلفــة.

37.6 مخاطر األعامل

تنشــأ مخاطــر األعــال مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر عــى املــرف أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة، ومنهــا األخطــار الناتجــة عــن 

الظــروف السياســية واالقتصاديــة املحيطــة والتــي تحمــل يف طياتهــا العديــد مــن املــؤرشات الســلبية عــى نتائــج أعــال املــرف. 

تقــوم إدارة املــرف بتقييــم تلــك املخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة للتقليــل بقــدر اإلمــكان مــن أثرهــا عــى 

نتائــج األعــال واملركــز املــايل للمــرف.

37.7 خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعامل

تهــدف خطــة الطــوارئ إىل إدارة األزمــات والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ وتحديــد األنشــطة املتعلقــة باملحافظــة عــى جاهزيــة 

ــات وأنشــطة املــرف الحساســة يف  ــات وعملي ــؤدي إىل ضــان اســرجاع خدم ــا ي ــف الحــاالت مب ــع مختل ــل م املــرف للتعام

حــاالت الطــوارئ يف الوقــت املناســب وتقليــل املخاطــر املاليــة والتشــغيلية إىل املســتوى املقبــول مبــا يدعــم ويســاعد يف الوصــول 

ألهــداف املــرف العليــا.

قــام املــرف بإنشــاء موقــع بديــل ذو توافريــة عاليــة يؤمــن تشــغيل كافــة االنظمــة املعلوماتيــة التــي يســتخدمها يف حــال حــدوث 

أيــة كارثــة أو انقطــاع مبــا يتيــح الوصــول إىل البيانــات مــن أي موقــع مــن مواقــع املــرف وبــدون انقطــاع جوهــري، ويعمــل 

املــرف عــى تجهيــز تلــك املواقــع بأحــدث التجهيــزات واملعــدات.

تغطــي سياســة اســتمرارية األعــال كافــة خدمــات املــرف وممتلكاتــه ومبانيــه وموظفيــه، وتركــز الخطــة عــى رضورة تحديــد 

اإلجــراءات التشــغيلية واإلداريــة الازمــة للتعامــل مــع كافــة حــاالت الكــوارث واالنقطــاع إضافــة إىل أعــال فحــص وتحديــث 

ــن  ــب املتعلق ــة والتدري ــة إىل التوعي ــك إضاف ــة بذل ــرارات الخاص ــن والق ــات التأم ــال وسياس ــتمرارية األع ــط اس ــاد خط واعت

باســتمرارية األعــال.

37.8 مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة املــرف عــى توفــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتهــا يف تواريــخ اســتحقاقها ومتويــل 
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زيــادة املوجــودات. للوقايــة مــن هــذه املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل باإلضافــة إىل الودائــع وإدارة املوجــودات 

ــات  ــر التدفق ــوم املــرف بتقدي ــك، يق ــة إىل ذل ــي. باإلضاف ــة الســيولة عــى أســاس يوم ــار، ومراقب ــع أخــذ الســيولة يف االعتب م

النقديــة املســتقبلية وتوفــر الضانــات املمكــن اســتعالها لتوفــر الســيولة عنــد الحاجــة.

يحتفــظ املــرف مبوجــودات ذات قابليــة عاليــة للتســويق ميكــن تســييلها بســهولة كحايــة ضــد أي حالــة نقــص غــر منظــورة 

يف الســيولة.باإلضافة إىل ذلــك، يقــوم املــرف باملحافظــة عــى وديعــة إلزاميــة لــدى مــرف ســورية املركــزي تســاوي 5% مــن 

متوســط ودائــع العمــاء و10% مــن رأســال املــرف. يتــم قيــاس ورقابــة الســيولة عــى أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئــة. 

يحافــظ املــرف عــى حــدود لنســبة صــايف املوجــودات املتداولــة إىل مطلوبــات العمــاء وااللتزامــات خــارج بيــان املركــز املــايل 

ــل  ــة قصــرة األجــل بعــد تنزي ــدى املصــارف واملؤسســات املرفي ــة مــن النقــد وأرصــدة ل ــة. تتكــون املوجــودات املتداول املثقل

ودائــع املصــارف واملؤسســات املرفيــة.

تــم احتســاب نســب الســيولة بكافــة العمــات بنــاًء عــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 588/مــن/ب4  تاريــخ 22 تريــن 

الثــاين 2009.

20212020

118.39%121.28%نسبة آخر العام

110.97%122.34%املتوسط خال السنة

121.84%128.38%أعى نسبة

86.93%106.79%أقل نسبة
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ــون األول  ــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــا يف 31 كان ــات وفق ــل املوجــودات واملطلوب ــايل تحلي ــن الجــدول الت يب

:2021

2021
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

بني 3 أشهر و 6 

أشهر

بني 6 شهور و

9 شهر
املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

8,552,822,05947,029,500,538 - - - - - -38,476,678,479نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

450,251,79445,794,491,691 - - - --26,479,481,66518,864,758,232أرصدة لدى املصارف 

129,744,362,532 - - -1,528,506,21488,921,363,30530,786,744,2176,455,154,6902,052,594,106ايداعات لدى املصارف  

16,510,088,585 -380,818,345211,103,3412,209,568,113739,390,239790,227,559796,651,13811,382,329,850التسهيات االئتانية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــال  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل

الدخــل الشــامل اآلخــر
- - - - - - -390,412,516390,412,516

25,983,323,649 -25,983,323,649 - - - -- -موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

3,090,286,7353,090,286,735- - - - - - -موجودات ثابتة 

242,843,402242,843,402- - - - - - -موجودات غر ملموسة 

427,424,326 -1,944,445.0040,882,26447,169,73947,169,73947,169,739243,088,400-حق استخدام األصول

19,774,904719,688,324230,890,074943,910,61991,057,979554,591,1911,280,590,088698,959,9884,539,463,167موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 

املركــزي  
-------16,948,844,12316,948,844,123

66,885,259,607108,718,857,64733,268,084,6688,185,625,2872,981,049,3831,398,412,06838,889,331,98730,374,420,617290,701,041,264 مجموع املوجودات 

4,885,390,482 - - - - -1,500,000,000 -3,385,390,482ودائع بنوك 

162,036,521,242 -27,807,685,60345,030,687,16422,775,650,22020,843,442,80319,266,046,87113,461,215,15812,851,793,423ودائع العماء 

1,697,493,723 -181,071,074353,855,58221,803,10639,214,472919,351,19476,932,765105,265,530تأمينات نقدية 

1,206,616,6371,206,616,637 - - - - - - -مخصصات متنوعة 

38,236,392 -5,414,82917,450,4888,155,209-7,215,866 - -التزامات التأجر

2,051,188,121-917,415,973497,024,594360,028,67179,665,9892,788,678140,088,35354,175,863مطلوبات أخرى 

32,291,563,13245,881,567,34024,664,697,86320,962,323,26420,193,601,57213,695,686,76413,019,390,0251,206,616,637171,915,446,597مجموع املطلوبات 

25,869,941,96229,167,803,980118,785,594,667)12,297,274,696()17,212,552,189()12,776,697,977(34,593,696,47562,837,290,3078,603,386,805الصايف
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ــون األول  ــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــا يف 31 كان ــات وفق ــل املوجــودات واملطلوب ــايل تحلي ــن الجــدول الت يب

:2021

2021
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

بني 3 أشهر و 6 

أشهر

بني 6 شهور و

9 شهر
املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

8,552,822,05947,029,500,538 - - - - - -38,476,678,479نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

450,251,79445,794,491,691 - - - --26,479,481,66518,864,758,232أرصدة لدى املصارف 

129,744,362,532 - - -1,528,506,21488,921,363,30530,786,744,2176,455,154,6902,052,594,106ايداعات لدى املصارف  

16,510,088,585 -380,818,345211,103,3412,209,568,113739,390,239790,227,559796,651,13811,382,329,850التسهيات االئتانية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــال  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل

الدخــل الشــامل اآلخــر
- - - - - - -390,412,516390,412,516

25,983,323,649 -25,983,323,649 - - - -- -موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

3,090,286,7353,090,286,735- - - - - - -موجودات ثابتة 

242,843,402242,843,402- - - - - - -موجودات غر ملموسة 

427,424,326 -1,944,445.0040,882,26447,169,73947,169,73947,169,739243,088,400-حق استخدام األصول

19,774,904719,688,324230,890,074943,910,61991,057,979554,591,1911,280,590,088698,959,9884,539,463,167موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 

املركــزي  
-------16,948,844,12316,948,844,123

66,885,259,607108,718,857,64733,268,084,6688,185,625,2872,981,049,3831,398,412,06838,889,331,98730,374,420,617290,701,041,264 مجموع املوجودات 

4,885,390,482 - - - - -1,500,000,000 -3,385,390,482ودائع بنوك 

162,036,521,242 -27,807,685,60345,030,687,16422,775,650,22020,843,442,80319,266,046,87113,461,215,15812,851,793,423ودائع العماء 

1,697,493,723 -181,071,074353,855,58221,803,10639,214,472919,351,19476,932,765105,265,530تأمينات نقدية 

1,206,616,6371,206,616,637 - - - - - - -مخصصات متنوعة 

38,236,392 -5,414,82917,450,4888,155,209-7,215,866 - -التزامات التأجر

2,051,188,121-917,415,973497,024,594360,028,67179,665,9892,788,678140,088,35354,175,863مطلوبات أخرى 

32,291,563,13245,881,567,34024,664,697,86320,962,323,26420,193,601,57213,695,686,76413,019,390,0251,206,616,637171,915,446,597مجموع املطلوبات 

25,869,941,96229,167,803,980118,785,594,667)12,297,274,696()17,212,552,189()12,776,697,977(34,593,696,47562,837,290,3078,603,386,805الصايف

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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يبــن الجــدول التــايل تحليــل املوجــودات واملطلوبــات وفقــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــا يف 31 كانــون األول 

:2020

2020
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

بني 3 أشهر و 6 

أشهر

بني 6 شهور و

9 شهر
املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

4,607,756,15825,424,783,879 - - - - - -20,817,027,721نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

225,214,69025,600,093,004 - - - -18,339,319,7774,391,337,6672,644,220,870أرصدة لدى املصارف 

71,444,866,677 - - -685,609,2325,242,443,03928,160,308,7965,774,376,14731,582,129,463ايداعات لدى املصارف  

10,301,478,074 -566,343,189123,029,7095,001,116,5811,033,808,350345,107,647243,180,9482,988,891,650التسهيات االئتانية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــال  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل

الدخــل الشــامل اآلخــر
- - - - - - -180,397,627180,397,627

7,038,343,651 -- - - - -7,038,343,651 -موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,6271,987,048,627- - - - - - -موجودات ثابتة 

80,740,37480,740,374- - - - - - -موجودات غر ملموسة 

182,479,492 -15,405,78223,108,67323,108,67323,108,67391,503,134-6,244,557حق استخدام األصول

78,478,598425,681,115386,914,827832,931,182130,360,492297,423,0651,382,731,376268,058,9083,802,579,563موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 

املركــزي  
-------8,564,037,8548,564,037,854

40,493,023,07417,220,835,18136,207,966,8567,664,224,35232,080,706,275563,712,6864,463,126,16015,913,254,238154,606,848,822 مجموع املوجودات 

1,182,269,802 - - - - - - -1,182,269,802ودائع بنوك 

93,833,766,207 -16,823,612,38926,348,941,29712,974,656,25011,583,921,13911,313,532,6117,415,535,7947,373,566,727ودائع العماء 

991,007,804 -55,753,50245,636,24236,357,35299,957,51982,961,42894,807,254575,534,507تأمينات نقدية 

567,408,818567,408,818 - - - - - - -مخصصات متنوعة 

79,765,468 -7,195,02111,784,5316,073,32210,864,42543,848,169 - -التزامات التأجر

86,245,0141,244,651,623 -597,552,513352,609,56421,207,44717,084,2865,838,594164,114,205مطلوبات أخرى 

18,659,188,20626,747,187,10313,039,416,07011,712,747,47511,408,405,9557,685,321,6787,992,949,403653,653,83297,898,869,722مجموع املطلوبات 

15,259,600,40656,707,979,100)3,529,823,243()7,121,608,992(20,672,300,320)4,048,523,123(23,168,550,786)9,526,351,922(21,833,834,868الصايف

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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يبــن الجــدول التــايل تحليــل املوجــودات واملطلوبــات وفقــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــا يف 31 كانــون األول 

:2020

2020
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

بني 3 أشهر و 6 

أشهر

بني 6 شهور و

9 شهر
املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

4,607,756,15825,424,783,879 - - - - - -20,817,027,721نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

225,214,69025,600,093,004 - - - -18,339,319,7774,391,337,6672,644,220,870أرصدة لدى املصارف 

71,444,866,677 - - -685,609,2325,242,443,03928,160,308,7965,774,376,14731,582,129,463ايداعات لدى املصارف  

10,301,478,074 -566,343,189123,029,7095,001,116,5811,033,808,350345,107,647243,180,9482,988,891,650التسهيات االئتانية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــال  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل

الدخــل الشــامل اآلخــر
- - - - - - -180,397,627180,397,627

7,038,343,651 -- - - - -7,038,343,651 -موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,6271,987,048,627- - - - - - -موجودات ثابتة 

80,740,37480,740,374- - - - - - -موجودات غر ملموسة 

182,479,492 -15,405,78223,108,67323,108,67323,108,67391,503,134-6,244,557حق استخدام األصول

78,478,598425,681,115386,914,827832,931,182130,360,492297,423,0651,382,731,376268,058,9083,802,579,563موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 

املركــزي  
-------8,564,037,8548,564,037,854

40,493,023,07417,220,835,18136,207,966,8567,664,224,35232,080,706,275563,712,6864,463,126,16015,913,254,238154,606,848,822 مجموع املوجودات 

1,182,269,802 - - - - - - -1,182,269,802ودائع بنوك 

93,833,766,207 -16,823,612,38926,348,941,29712,974,656,25011,583,921,13911,313,532,6117,415,535,7947,373,566,727ودائع العماء 

991,007,804 -55,753,50245,636,24236,357,35299,957,51982,961,42894,807,254575,534,507تأمينات نقدية 

567,408,818567,408,818 - - - - - - -مخصصات متنوعة 

79,765,468 -7,195,02111,784,5316,073,32210,864,42543,848,169 - -التزامات التأجر

86,245,0141,244,651,623 -597,552,513352,609,56421,207,44717,084,2865,838,594164,114,205مطلوبات أخرى 

18,659,188,20626,747,187,10313,039,416,07011,712,747,47511,408,405,9557,685,321,6787,992,949,403653,653,83297,898,869,722مجموع املطلوبات 

15,259,600,40656,707,979,100)3,529,823,243()7,121,608,992(20,672,300,320)4,048,523,123(23,168,550,786)9,526,351,922(21,833,834,868الصايف

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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بنود خارج بيان المركز المالي

لغاية سنة2021
من سنة لغاية 

خمس سنوات

أكرث من خمس 

سنوات
املجموع

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

103,471,393,086--103,471,393,086كفاالت

103,471,393,086--103,471,393,086املجموع

لغاية سنة2020
من سنة لغاية 

خمس سنوات

أكرث من خمس 

سنوات
املجموع

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

55,011,059,531-36,216,692,16018,794,367,371كفاالت

55,011,059,531-36,216,692,16018,794,367,371املجموع

38. التحليل القطاعي

ميثل قطاع أعال البنك القطاع الرئييس بينا ميثل قطاع التوزيع الجغرايف القطاع الثانوي.

- قطاع أعمال البنك:

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خال ثاثة قطاعات أعال رئيسية هي:

التجزئة: يشمل متابعة ودائع العماء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.

املؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيات االئتانية والخدمات املرفية األخرى الخاصة بالعماء من املؤسسات.

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.

هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعال الرئيسية.

- قطاع التوزيع الجغرافي:

ميثــل هــذا القطــاع التوزيــع الجغــرايف ألعــال البنــك، ميــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيــيس يف الجمهوريــة العربيــة الســورية 

التــي متثــل األعــال املحليــة وكذلــك ميــارس البنــك نشــاطاته يف مختلــف أنحــاء العــامل.
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أ - معلومات قطاع األعامل

فيا يي معلومات عن قطاعات أعال البنك:

 2021
2020

املجموعأخرىالخزينةاملؤسساتالتجزئة

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

1,964,796,81371,044,934,409802,959,10673,446,107,45349,298,560,920)366,582,875(إجايل الدخل التشغيي

مخصص الخسائر االئتانية 

املتوقعة

)10,610,590()5,115,659,807(421,590,325 -)4,704,680,072()558,206,771(

71,466,524,734802,959,10668,741,427,38148,740,354,149)3,150,862,994()377,193,465(نتائج أعال القطاع

)2,987,898,741()6,656,344,819()4,281,072,552()127,039,730()343,776,506()1,904,456,031(مصاريف تشغيلية للقطاع

62,085,082,56245,752,455,408)3,478,113,446(71,339,485,004)3,494,639,500()2,281,649,496(الربح قبل الرضيبة

)102,169,956()79,810,264(-)79,810,264(--مروف رضيبة الدخل

62,005,272,29845,650,285,452)3,478,113,446(71,259,674,740)3,494,639,500()2,281,649,496(صايف ربح السنة

 2021
2020

املجموعأخرىالخزينةاملؤسساتالتجزئة

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

282,401,023,634148,554,000,766-5,233,388,58911,276,699,996265,890,935,049موجودات القطاع

موجودات غر موزعة عى 

القطاعات

---8,300,017,6308,300,017,6306,052,848,056

5,233,388,58911,276,699,996265,890,935,0498,300,017,630290,701,041,264154,606,848,822مجموع املوجودات

مطلوبات القطاع
115,514,051,72048,274,614,7125,677,355,652-169,466,022,08496,334,452,631

مطلوبات غر موزعة عى 

القطاعات
---2,449,424,5132,449,424,5131,564,417,091

115,514,051,72048,274,614,7125,677,355,6522,449,424,513171,915,446,59797,898,869,722مجموع املطلوبات

20212020

لرية سوريةلرية سورية

1,518,256,286241,816,468املصاريف الرأسالية

346,802,467211,089,389االستهاكات واالطفاءات
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ب - معلومات التوزيع الجغرايف

فيا يي توزيع إيرادات البنك ومصاريفه الرأسالية حسب القطاع الجغرايف:

املجموعخارج سوريةداخل سورية

202120202021202020212020

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

72,083,359,21947,977,197,8791,362,748,2341,321,363,04173,446,107,45349,298,560,920إجايل الدخل التشغيي

94,276,934,75054,365,401,056196,424,106,514100,241,447,766290,701,041,264154,606,848,822مجموع املوجودات

1,518,256,286241,816,468--1,518,256,286241,816,468املصاريف الرأسالية

39. كفاية رأس المال

يحافــظ البنــك عــى رأس مــال مناســب ملواجهــة املخاطــر التــي تــازم أنشــطته املختلفــة. يتــم مراقبــة مــدى كفايــة رأس املــال مــن 

خــال النســب الصــادرة مبوجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن خــال مــرف ســورية املركزي. 

يلتــزم البنــك باملحافظــة عــى معــدالت تفــوق الحــد االدىن ملتطلبــات كفايــة رأس املــال والبالغــة 8% حســب قــرار مجلــس النقــد 

والتســليف رقــم )253/م ن/ب4( الصــادر بتاريــخ 24 كانــون الثــاين 2007 )8% حســب لجنــة بــازل الدوليــة(، كــا يراعــي كافــة 

النســب املتعلقــة بالركــزات االئتانيــة والتــي تســتخدم رأس املــال التنظيمــي كمــؤرش لتلــك الركــزات.

ــة ووصــف  ــي تطــرأ عــى الظــروف االقتصادي ــه يف ضــوء التغــرات الت ــات علي ــه ويجــري تعدي ــة رأس مال ــك هيكلي ــر البن يدي

ــر يف أنشــطته. املخاط

يتم احتساب نسبة كفاية راس املال كا يي:

20212020

لرية سوريةلرية سورية

بنود راس املال االسايس:

5,050,000,0005,050,000,000رأس املال املكتتب به

282,914,056282,914,056احتياطي قانوين

282,914,056282,914,056احتياطي خاص

)14,575,289,680()20,874,010,342(الخسائر املراكمة املحققة

133,966,117,08165,662,124,121األرباح املدورة غر املحققة

118,707,934,85156,702,662,553األموال الخاصة األساسية

ينزل:

)180,397,627()390,412,516(صايف األسهم واملساهامت يف املصارف واملؤسسات املالية

)67,698,208()118,922,038(صايف املوجودات غر امللموسة
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العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا إىل البنــك ومــدة االحتفــاظ بهــا تجــاوزت 

العامــن
)17,189,892()43,758,057(

أو  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  املســاهمن  كبــار  اىل  املمنوحــة  املبالــغ 

املســتعملة مــن قبلهــم )أيهــا أكــر(
)165,101,702()82,550,851(

118,016,308,70356,328,257,810مجموع رأس املال األسايس

بنود رأس املال املساعد:

صــايف األربــاح غــر املحققــة عــن موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد خصــم 50% منهــا

38,829,9082,658,274

املؤونــات املكونــة لقــاء الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للتعرضــات املصنفــة 

ضمــن املرحلتــن األوىل والثانيــة )*(
1,814,389,1781,788,646,631

1,853,219,0861,791,304,905مجموع رأس املال املساعد

119,869,527,78958,119,562,715مجموع رأس املال التنظيمي )االموال الخاصة(

211,687,101,232116,002,371,912املوجودات املثقلة باملخاطر

50,735,359,51226,979,854,186حسابات خارج امليزانية املثقلة باملخاطر

45,390,974,59826,594,856,601مخاطر السوق

2,817,889,6552,069,432,668املخاطر التشغيلية

310,631,324,997171,646,515,367

33.86%38.59%نسبة كفاية راس املال

32.82%37.99%نسبة كفاية راس املال االسايس

99.33%99.35%نسبة رأس املال األسايس إىل إجايل حقوق املساهمن )%(

)*( بنــاًء عــى املــادة الثامنــة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )2/183/ص( تاريــخ 6 آذار 2019 يتــم االعــراف باملؤونــات 

املكونــة لقــاء الخســائر االئتانيــة املتوقعــة للتعرضــات املصنفــة ضمــن املرحلتــن األوىل والثانيــة ضمــن األمــوال الخاصــة املســاندة 

ــر  ــام ملخاط ــي الع ــاب االحتياط ــد حس ــا رصي ــاً إليه ــوال مضاف ــذه األم ــن ه ــا ضم ــرف به ــات املع ــة املؤون ــاوز قيم ــى أال تتج ع

التمويــل )حــال وجــوده(، مــا نســبته 1.25% مــن املوجــودات املرجحــة مبخاطــر االئتــان. 

صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )1088/م ن/ب4( تاريــخ 26 شــباط 2014 والــذي تضمــن تعديــل املــادة الثامنــة مــن 

ــم مركــز القطــع  ــم إدراج فروقــات تقيي ــخ 4 شــباط 2008 بحيــث يت قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )362/م ن/ب1( تاري

البنيــوي غــر املحققــة ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية ألغــراض احتســاب كفايــة رأس املــال وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد 

والتســليف رقــم )253/م ن/ب4( الصــادر عــام 2007.

يقــوم مجلــس اإلدارة مبراجعــة هيكليــة رأس املــال بشــكل دوري، وكجــزء مــن تلــك املراجعــة، يأخــذ مجلــس اإلدارة بعــن اإلعتبــار 

ــات  ــة للتوزيع ــن خــال وضــع سياس ــك م ــك وذل ــال البن ــية يف إدارة رأس م ــل األساس ــال واملخاطــر كأحــد العوام ــة راس امل كلف

النقدية ورسملة االحتياطيات. 
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40. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

املجموعأكرث من سنةلغاية سنة2021

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

املوجودات

38,476,678,4798,552,822,05947,029,500,538نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

45,344,239,897450,251,79445,794,491,691أرصدة لدى املصارف

129,744,362,532-129,744,362,532ايداعات لدى املصارف

5,127,758,73511,382,329,85016,510,088,585تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 

الشــامل اآلخــر

-390,412,516390,412,516

25,983,323,64925,983,323,649-موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

3,090,286,7353,090,286,735-موجودات ثابتة

242,843,402242,843,402-موجودات غر ملموسة

184,335,926243,088,400427,424,326حق استخدام األصول

2,559,913,0911,979,550,0764,539,463,167موجودات أخرى

16,948,844,12316,948,844,123-الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

221,437,288,66069,263,752,604290,701,041,264إجايل املوجودات

املطلوبات

4,885,390,482-4,885,390,482ودائع بنوك

149,184,727,81912,851,793,423162,036,521,242ودائع العماء

1,592,228,193105,265,5301,697,493,723تأمينات نقدية

1,206,616,6371,206,616,637-مخصصات متنوعة

30,081,1838,155,20938,236,392التزامات التأجر

1,997,012,25854,175,8632,051,188,121مطلوبات أخرى

157,689,439,93514,226,006,662171,915,446,597إجايل املطلوبات

63,747,848,72555,037,745,942118,785,594,667الصايف
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املجموعأكرث من سنةلغاية سنة2020

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

املوجودات

20,817,027,7214,607,756,15825,424,783,879نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

25,374,878,314225,214,69025,600,093,004أرصدة لدى املصارف

71,444,866,677-71,444,866,677ايداعات لدى املصارف

7,312,586,4242,988,891,65010,301,478,074تسهيات ائتانية مبارشة )بالصايف(

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 

الشــامل اآلخــر

-180,397,627180,397,627

7,038,343,651-7,038,343,651موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,987,048,6271,987,048,627-موجودات ثابتة

80,740,37480,740,374-موجودات غر ملموسة

90,976,35891,503,134182,479,492حق استخدام األصول

2,151,789,2791,650,790,2843,802,579,563موجودات أخرى

8,564,037,8548,564,037,854-الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

134,230,468,42420,376,380,398154,606,848,822إجايل املوجودات

املطلوبات

1,182,269,802-1,182,269,802ودائع بنوك

86,460,199,4807,373,566,72793,833,766,207ودائع العماء

415,473,297575,534,507991,007,804تأمينات نقدية

567,408,818567,408,818-مخصصات متنوعة

35,917,29943,848,16979,765,468التزامات التأجر

1,158,406,60986,245,0141,244,651,623مطلوبات أخرى

89,252,266,4878,646,603,23597,898,869,722إجايل املطلوبات

44,978,201,93711,729,777,16356,707,979,100الصايف
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41. ارتباطات والتزامات محتملة )خارج بيان المركز المالي(

41.1 ارتباطات والتزامات ائتامنية

20212020

لرية سوريةلرية سورية

103,471,393,08655,011,059,531كفاالت:

108,492,00054,496,000  - دفع

16,226,70023,064,750  - تأمينات أولية

103,346,674,38654,933,498,781  - حسن تنفيذ 

103,471,393,08655,011,059,531

41.2 الدعاوى القضائية

يعتــر التقــايض مــن األمــور الشــائعة لــدى القطــاع املــريف نظــراً لطبيعــة عملــه، حيــث أن إدارة البنــك تقــوم باتخــاذ كل مــا 

يلــزم لتحصيــل أمــوال البنــك بحيــث يكــون اللجــوء إىل القضــاء رضورة تســتدعيها بعــض الحــاالت التــي اســتنفذت فيهــا إجــراءات 

التوصــل إىل حــل تفــاويض، وعليــه فــإن البنــك قــد أقــام العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة عــى بعــض املدينــن بهــدف تحصيــل 

ــرأي اإلدارة واملستشــار  ــة، ب ــك ألســباب مختلف ــة عــى البن ــاوى املرفوع ــاك بعــض الدع ــة أخــرى هن ــون املتعــرة. مــن جه الدي

ــة. القانــوين للبنــك ال يوجــد رضورة لتشــكيل أي مخصصــات إضافي

42. أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض األرصــدة للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2020 لتتناســب مــع تبويــب أرصــدة الســنة الحاليــة. مل تؤثــر 

عمليــة إعــادة التبويــب هــذه عــى حقــوق امللكيــة أو ربح الســنة الســابقة.

يلخص الجدول التايل املبالغ التي تم إعادة تبويبها يف بيان املركز املايل:

التبويب كام يف 31 كانون 

األول 2021

التبويب كام يف 31 كانون 

األول 2020
الرشح

 املبلغ

لرية سورية

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خال الدخل 

الشامل اآلخر

موجودات أخرى
إعادة تبويب مساهمة البنك يف 

مؤسسة ضان القروض.
91,781,080

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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عمــًا بأحــكام الفقــرة ) ك ( مــن املــادة رقــم )8( نظــام اإلفصــاح والشــفافية الصــادرة عــن مجلــس 

ــدم  ــر بع ــورية يق ــريب – س ــك الع ــس إدارة البن ــإن مجل ــة ف ــواق املالي ــة األوراق و األس ــويض هيئ مف

وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر عــى اســتمرارية البنــك خــال الســنة املاليــة القادمــة 2022 ويقــر 

مبســؤوليته عــن إعــداد البيانــات املاليــة و توفــر نظــام رقابــة يف البنــك.

إقرار بصحة واكتامل املعلومات و البيانات الواردة يف التقرير السنوي 

عمــًا بأحــكام الفقــرة ) ك( مــن املــادة ) 8 ( مــن نظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلرشاف 

ورقابــة الهيئــة الصــادرة عــن مجلــس مفــويض هيئــة األوراق و األســواق املاليــة فإننــا نقــر بصحــة و 

دقــة واكتــال املعلومــات والبيانــات الــواردة يف التقريــر.

      الدكتور خالد واصف الوزين                                      غسان خميس أبو النيل 
                    رئيس مجلس اإلدارة                                               املدير العام تكليفاً

محمد ميان عرنوس 

مساعد املدير العام للشؤون املالية و االدارية
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