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    مصرف الوطنية للتمويل األصغر 
 ( سورية   خاصة   مغفلة   مسامهة   شركة ) 

 املالية    بياانت إيضاحات حول ال 
 1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف  
   

 

 سورية(   مغفلة خاصة   )شركة مسامهة   مصرف الوطنية للتمويل األصغر حول    مامة   معلومات  - 1

بنا  احلي املال -مشــروع البوابة ال امنة  -الصــبورة  -مركز ا الرئيســي يف ريف دمشــق    ســورية  مصــرف الوطنية للتمويل األصــغر شــركة مســامهة مغفلة خاصــة
ــعون ماما  تبدأ من    18مكتع  - 3طابق  -ال اين   ــعة وتســـــ ــرفية  املدمات  اخل.غايتها تقدمي  2011كانون األول    4مدهتا تســـــ رقم   القانونألحكا     وفقا  صـــــ

ومت إمادة تسجيلها  .  2020حزيران    18 ريخ    12617يف السجل التجاري حتت الرقم    املصرفوتعليماته التنفي ية. كما مت تسجيل    2021لعا     /8/
 /.3يف سجل مصارف التمويل األصغر حتت الرقم /

هم الواحد. متت زايدة رأمساهلا  لرية سورية للس  100سهم بقيمة إمسية    3.300.000لرية سورية موزمة مل     330.000.000أتسست برأ  مال وقدره 
 لرية سورية. 100سهم قيمة كل سهم  100.000.000لرية سورية موزمة مل   10.000.000.000الحقا  بشكل تدرجيي ليصبح 

القرار رقم   قبـــــل مصــــــــــــــرف ســــــــــــــوريـــــة املركزي مل  زايدة رأ   2021آب    19بتـــــاريخ      ن//305بنـــــا   مل   املـــــال  بل    املتضــــــــــــــمن املوافقـــــة من 
ســـهم  330.000.000لرية ســـورية موزمة مل     33.000.000.000لرية ســـورية، وب ل  أصـــبح رأ  مال املصـــرف بعد الزايدة    23.000.000.000

 لرية سورية لكل سهم. 100بقيمة إمسية 
واهليئة العامة للتشـــــغيل وتنمية    مت االكتتاب مل  كامل أســـــهم املصـــــرف من قبل م ســـــســـــة األمانة الســـــورية للتنمية، ا معية العلمية الســـــورية للمعلوماتية، 

من كامل رأ  املال، وابلتال فإن البياانت املالية للمصــــرف    %99.62املشــــرومات، وإن املســــامهة الك ى تعود مل ســــســــة األمانة الســــورية للتنمية بنســــبة  
 سوف تدر  يف البياانت املالية املوحدة مل سسة األمانة السورية للتنمية. 

ــافة إىل   ــويدا ، ابإلضــ ــق، الاذقية، طرطو ، جبلة، حلع، الســ ــتة فروع موزمة بني حمافظة دمشــ ــرف ســ ــحنااي واحلفة    محاة ومحص  مكاتعلدى املصــ وصــ
 وصافيتا والقدمو .

 
 
 تلبيق معايري التقارير املالية الدولية ا ديدة واملعدلة  - 2

 ية معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلال  . أ 
يف    2021أول كانون ال اين  تباع املعايري الدولية للتقارير املالية ا ديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد مت إ 

القوائم املالية للسنة أو السنوات السابقة، ملما  أبنه قد  إمداد القوائم املالية للمصرف، واليت   ت ثر بشكل جو ري مل  املبال  واإلفصاحات الواردة يف  
 يكون هلا أتثري مل  املعا ـة احملاسبيـة للمعامات والرتتيبات املستقبلية. 

 إصاح معيار سعر الفائدة املعياري: 

( ومعيار احملاسبة  9املعيار الدول للتقارير املالية )يف السنة السابقة، طبق املصرف تعديات املرحلة األوىل إلصاح معيار سعر الفائدة )تعديات مل   
((. تعاجل   ه التعديات متللبات حماسبة التحوط احملددة للسماح  واصلة حماسبة التحوط للتحوطات  7( واملعيار الدول للتقارير املالية )39الدول )

 وات التحوط كنتيجة إلصاح معيار معدل الفائدة. املتأثرة خال فرتة مد  التيقن السابقة يتم تعديل بنود التحوط أو أد
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( ومعيار احملاسبة  9طبق املصرف يف السنة احلالية تعديات املرحلة ال انية إلصاح معيار سعر الفائدة )تعديات مل  املعايري الدولية للتقارير املالية )
(. إن تلبيق   ه التعديات ميكن  16( واملعيار الدول للتقارير املالية )4للتقارير املالية )( واملعيار الدول  7( واملعيار الدول للتقارير املالية )39الدول )

( ألسعار الفائدة املعيارية البديلة )يشار إليها أيضا ابسم " املعدالت اخلالية  IBORاملصرف من مكس آاثر االنتقال من سعر االقرتا  بني البنوأل )
  أتثريات حماسبية ال توفر معلومات مفيدة ملستخدمي القوائم املالية. ( "( دون التسبع يف RFRمن املخاطر )

( لعاقات التحوط اليت ختضع لاست نا ات اليت أدخلتها  7تقد  التعديات أيضا متللبات إفصاح جديدة مل  املعيار الدول للتقارير املالية رقم )
 (.  9التعديات مل  املعيار الدول للتقارير املالية )

 إصاح يتللبه وال ي املللوابت املالية أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أسا  يف ابلتغري ابالمرتاف املنشأة تقو  أن التعديات عتتلل 

 ملتللبات حمددة است نا ات يوفر فإنه ذل ، إىل املالية. ابإلضافة املللوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل حتدي، طريق من الفائدة معدل معيار

 .التحوط حماسبة

  املتعلقة   املشتقة  غري  واملللوابت املالية  واملوجودات  العادلة  القيمة  وحتوطات  النقدية  للتدفقات   ابلتعر   يتعلق  فيما  أولية  دراسة   إبجرا   املصرف  قا 

 .املصرف نتائت  مل  الفائدة  سعر جو ري إلصاح  أثر يوجد  ال  أنه  وتبني 2021ما   بعد   تستحق واليت   البنوأل بني  القياسية ابلفائدة

 : 16تعديل مل  املعيار الدول إلمداد التقارير املالية رقم - ۲۰۲۱حزيران  30ملا بعد  19امتيازات اإلجيار املتعلقة بكوفيد 

( اليت قدمت إمفا   16)تعديل مل  املعيار الدول إلمداد التقارير املالية رقم    19يف العا  السابق، امتمد املصرف امتيازات االجيار املتعلقة بكوفيد  
يري الدولية إلمداد  ، من خال تقدمي وسيلة مملية للمعا19ممليا  للمستأجرين يف احملاسبة من امتيازات اإلجيار اليت حدثت كنتيجة مباشرة لكوفيد  

. كانت   ه الوسيلة العملية متاحة المتيازات اإلجيار حبي، أن أي أثر ختفيض يف مدفومات اإلجيار بشأهنا ي ثر يف املدفومات  16التقارير املالية  
 أو قبل ذل  التاريخ.   2021حزيران   30املستحقة أصا يف 

تعديل مل  املعيار الدول إلمداد التقارير  )  ۲۰۲۱حزيران    30ملا بعد    19ذات الصلة بكوفيد    ، أصدر جملس املعايري امتيازات اإلجيار2021يف آذار  
 . ۲۰۲۲حزيران  ۳۰( ال ي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تلبيق ختفيض مدفومات اإلجيار املستحقة أصا يف أو قبل 16املالية رقم 

يعد تعديا لعقد اإلجيار. جيع مل  املستأجر ال ي    19العملية للمستأجر ابختيار مد  تقييم ما إذا كان امتياز اإلجيار املتعلق بكوفيد    الوسيلة تسمح  
التقارير    وال ي يلبق املعيار الدول إلمداد  19يقو  هب ا االختيار احتساب أي تغيري يف مدفومات اإلجيار الناتت من امتياز اإلجيار املتعلق بكوفيد  

 كما لو أن التغيري   يكن تعديا لعقد اإلجيار.   16رقم املالية 

 وفقا إذا مت استيفا  ويع الشروط التالية:  19نلبق الوسيلة العملية فقا مل  امتيازات اإلجيار اليت حتدث كنتيجة مباشرة لكوفيد  
ل ي يكون إىل حد كبري نفس أو أقل من مقابل مقد اإلجيار ال ي يسبق  ي دي التغيري يف مدفومات اإلجيار إىل تعديل املقابل لعقد اإلجيار ا •

 التغيري مباشرة 

امتياز اإلجيار يفي هب ا الشرط إذا  )  ۲۰۲۲حزيران    30أي ختفيض يف مدفومات اإلجيار ي ثر فقا مل  املدفومات املستحقة أصا يف أو قبل   •
 (. ۲۰۲۲حزيران  ۳۰وزايدة مدفومات اإلجيار اليت متتد إىل ما بعد  ۲۰۲۲حزيران  30أدى إىل ختفيض مدفومات اإلجيار يف أو قبل 

 ال يوجد تغيري جو ري مل  شروط وأحكا  مقد اإلجيار  •

تأثرة    يكن  نال  أي أتثري جو ري مل  اإلفصاحات أو مل  املبال  املدرجة يف   ه القوائم املالية حي،   يكن لدى املصرف أي مقود إجيار م
 ابلتعديل 

 

 



 

 -  10  - 

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

 وتفاصيلها املالية القوائم بتاريخ بعد، كما  املفعول سارية غري  لكن ة، الصادر  أدانه الواردة  واملعدلة ا ديدة املالية  للتقارير الدولية  املعايري املصرف يلبق  
 :يلي  كما

 للفرتات  املفعول  سارية  واملعّدلة  املعايري ا ديدة 
 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

مل  املعيار يتم    20۲۰( مقود التأمني ) ا يف ذل  تعديات حزيران  17املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 ( 17تلبيق التعديات أبثر الدول للتقارير املالية ) 

( مبادئ االمرتاف بعقود التأمني وقياسها ومرضها واإلفصاح منها  17حيدد املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 ( مقود التأمني. 4وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية )

( منوذجا ماما ، يتم تعديله لعقود التأمني مع ميزات املشاركة،  17املالية )  الدول للتقارير  املعياريستعر   
املوصوف مل  أنه هنت الرسو  املتغرية. يتم تبسيا النموذ  العا  إذا مت استيفا  معايري معينة من طريق  

 قيا  االلتزا  ابلتغلية املتبقية ابستخدا  هنت ختصيص األقساط. 
االفرت   النموذ  يستخد    النقدية  العا   التدفقات  من  التأكد  والتوقيت ومد   املبل   لتقدير  احلالية  اضات 

املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة مد  التأكد. أيخ  يف االمتبار أسعار الفائدة يف السوق وأتثري  
 خيارات وضماانت حاملي الواثئق. 

للتقارير امل۲۰۲۰يف حزيران   ( ملعا ة املخاوف  17الية )، أصدر اجمللس تعديات مل  املعيار الدول 
جل التعديات  ريخ    (. ت 17وحتدايت التنفي  اليت مت حتديد ا بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية )

متضمنا التعديات( إىل فرتات إمداد التقارير  ( ) ۱۷التلبيق األول للمعيار الدول للتقارير املالية رقم )
. ويف الوقت نفسه، أصدر اجمللس متديدا لإلمفا   2023ل كانون ال اين  السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أو 

)تعديات مل  املعايري الدولية إلمداد    ( ۹امل قت من تلبيق املعيار الدول إلمداد التقارير املالية رقم )
للتقارير املالية  متدد  ريخ انتها  اإلمفا  ال ابت وامل قت من تلبيق املعيار الدول   اليت (( 4التقارير املالية )

إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون ال اين    4يف املعيار الدول للتقارير املالية    9رقم  
۲۰۲۳ . 

يتم تلبيق التعديات أبثر رجعي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، ما   يكن ذل  غري  2023ال اين 
ة يتم تلبيق هنت  مملي، ويف   ه احلال 

 األثر الرجعي املعدل أو هنت القيمة العادلة 

لغر  متللبات االنتقال، يكون  ريخ التلبيق األول  و بداية فرتة إمداد التقارير السنوية اليت تلبق فيها  
  ريخ التلبيق األول. املنشأة املعيار للمرة األوىل، ويكون  ريخ االنتقال  و بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة  

 

بيع أو مشاركة    (: ۲۸( ومعيار احملاسبة الدول رقم ) 10تعديات مل  املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 
 املوجودات بني مست مر وشركته الزميلة أو مشرومه املشرتأل. 

معيار احملاسبة الدول رقم ( ومل   10إن التعديات اليت أجريت مل  املعيار الدول للتقارير املالية رقم )
الزميلة أو مشرومه  (  ۲۸) املست مر وشركته  بيع أو مسامهة أبصول بني  فيها  اليت يكون  تعاجل احلاالت 

الناجتة من فقدان السيلرة مل  الشركة   التعديات حتديدا  مل  أن األرابح أو اخلسائر  املشرتأل. تنص 
ة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتأل واليت يتم معا تها  التابعة اليت ال تنلوي مل  نشاط جتاري يف معامل 

يتم االمرتاف هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األ  فقا يف   حماسبيا ابستخدا  طريقة حقوق امللكية، 

نسمح ابلتلبيق   السراين   حيدد  ريخ 
 املبكر 
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حدود حصص املست مرين من غري ذوي العاقة يف تل  الشركة الزميلة أو املشروع املشرتأل. وابمل ل، فإن  
جتة من إمادة قيا  االست مارات احملتفظ هبا يف أي شركة  بعة سابقة )واليت أصبحت  األرابح واخلسائر النا

شركة زميلة أو مشروع مشرتأل يتم احملاسبة منها ابستخدا  طريقة حقوق امللكية( يتم االمرتاف هبا ضمن  
شركة  ربح أو خسارة الشركة األ  السابقة فقا يف حدود حصص املست مرين من غري ذوي العاقة يف ال

 الزميلة ا ديدة أو املشروع املشرتأل ا ديد. 

 تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة  - (  1تعديات مل  معيار احملاسبة الدول رقم ) 
ت ثر فقا مل  مر  االلتزامات يف قائمة  (  ۱إن التعديات اليت أجريت مل  معيار احملاسبة الدول رقم )

ل أو التزا  أو إيرادات  املركز املال كمتداولة أو غري متداولة وليس مل  قيمة أو توقيت االمرتاف أبي أص
تصنيف   أن  التعديات  توضح  البنود.  تل   حول  منها  اإلفصاح  مت  اليت  املعلومات  أو  مصاريف،  أو 
االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القائمة يف هناية فرتة التقرير، وحتدد أن التصنيف  

  حقها يف أتجيل تسوية االلتزا ، كما توضح أن  ال يتأثر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة ستمار 
احلقوق تعد قائمة إذا مت االلتزا  ابلتعهدات يف هناية فرتة التقرير، وتقد  تعريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا  

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

ر رجعي مل  الفرتات  تلبق التعديات أبث
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، مع السماح ابلتلبيق  2023ال اين 
 املبكر  

 مرجع إلطار املفا يم  - (  ۳تعديات مل  املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 
  2018املفا يمي لسنة  حبي، يشري إىل اإلطار  (  ۳حتّدث التعديات املعيار الدول للتقارير املالية رقم )

إطار سنة   من  رقم )1989بدال   املالية  للتقارير  الدول  املعيار  إىل  أهنا تضيف  يتعلق  (  ۳. كما  متللبا  
(، و و تلبق املنشأة املستحوذة معيار  37اباللتزامات احملددة ضمن نلاق معيار احملاسبة الدول رقم )

أل التزا  قائم يف  ريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة.  ( لتحديد ما إذا كان  نا37احملاسبة الدول رقم )
(: الرسو ،  21ابلنسبة للضريبة اليت ستندر  ضمن نلاق تفسري  نة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )
( لتحديد  21تلبق أول كانون ال اين املنشأة املستحوذة تفسري  نة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )

ذا كان احلدث امللز  يسمح ابلتلبيق املبكر إذا ال ي نتت منه التزا  بسداد الضريبة قد وقع حبلول  ما إ 
  ريخ االستحواذ. 

بياان  صرحيا  أبن املنشاة املستحوذة ال تعرتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ   التعديات  وأخريا ، تضيف 
 مليها يف اندما  األممال. 

ت مل   تسري التعديات اليت أجري
ممليات اندما  األممال اليت يكون هلا  
 ريخ استحواذ يف أو بعد بداية الفرتة  
السنوية األوىل اليت تبدأ يف أو بعد أول  

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

 األخرى احملدثة 

 ( رقم  الدول  احملاسبة  معيار  مل   املمتلكات 16تعديات  واملعدات    (  قبل  - واآلالت  املتحصات 
 االستخدا  املقصود. 

ال تسمح التعديات خبصم أي مائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح   ا األصل  
متاحا لاستخدا  من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات، أي العائدات احملققة أثنا   

امل إىل  اإلدارة.  إحضار األصل  اليت تستهدفها  له إلجناز األممال ابللريقة  الازمة  التشغيلية  وقع واحلالة 
وابلتال، تعرتف املنشأة بعائدات تل  املبيعات إىل جانع التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارة.  

( "املخزون“. توضح التعديات أيضا  2ملعيار احملاسبة الدول رقم )  وفقا  وتقيس املنشأة تكلفة   ه البنود  
( ذل  مل  أنه  16معىن " اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم“. وحيدد معيار احملاسبة الدول )

تقييم ملا إذا كان األدا  القي واملادي لثصل ميكن استخدامه يف إنتا  أو توريد السلع أو اخلدمات أو  

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر. 
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ري ا لآلخرين أو ألغرا  إدارية وإذا   يتم مرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل الشامل، ينبغي أن  أتج
تفصح القوائم املالية من قيمة العائدات والتكلفة املدرجة يف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق ببنود منتجة  

تل  العائدات والتكلفة    وليست إحدى  رجات األنشلة االمتيادية للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضمن
يف قائمة الدخل الشامل. تلبق التعديات أبثر رجعي، ولكن فقا مل  بنود املمتلكات واآلالت واملعدات  
اليت مت إحضار ا إىل املوقع واحلالة التشغيلية الازمة هلا إلجناز األممال ابللريقة اليت تستهدفها اإلدارة يف  

 ضة يف القوائم املالية اليت تلبق فيها املنشأة التعديات للمرة األوىل. أو بعد بداية الفرتة األوىل املعرو 
ينبغي مل  املنشاة االمرتاف ابألثر الرتاكمي للتلبيق األول للتعديات كتعديل مل  الرصيد االفتتاحي  
الفرتة األو  تل   بداية  امللكية، كما  و مائم( يف  بنود حقوق  بند آخر من  املدورة )أو أي  ىل  لثرابح 

 . املعروضة 

العقود امل قلة  -   37املعايري الدولية للتقارير املالية ا ديدة واملعدلة تعديات مل  معيار احملاسبة الدول رقم  
 تكلفة الوفا  ابلعقد - 

تتعلق مباشرة ابلعقد". تتكون التكاليف  تنص التعديات أن "تكلفة الوفا " ابلعقد تشمل "التكاليف اليت  
املتعلقة مباشرة ابلعقد من التكاليف اإلضافية للوفا  هب ا العقد )مل  سبيل امل ال العمالة املباشرة أو املواد  
مصاريف   توزيع  امل ال  سبيل  )مل   العقد  بتنفي   مباشرة  تتعلق  اليت  األخرى  التكاليف  وتوزيع  املباشرة( 

املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة يف الوفا  العقد(. تلبق التعديات مل    االستهاأل ألحد بنود
العقود اليت   تف املنشأة فيها بكافة التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تلبق فيها املنشأة  

املنشأة االمرتاف ابألثر  التعديات للمرة األوىل. ال يتم تعديل أرقا  املقارنة، وبدال من ذل ، يتعني مل   
الرتاكمي لتلبيق التعديات مبدئيا  كتعديل للرصيد االفتتاحي لثرابح املدورة أو أي بند آخر من بنود  

 . حقوق امللكية، كما  و مائم، يف  ريخ التلبيق األول 

، مع السماح  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 

(  1املعيار الدول للتقارير املالية رقم )   ۲۰۲۰-۲۰۱۸ية للتقارير املالية  التحسينات السنوية للمعايري الدول 
 تلبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة  - 

يقد  التعديل إمفا  إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تلبق التعديل بعد شركتها األ  فيما يتعلق  
املرتاكمة. نتيجة هل ا التعديل، ميكن اآلن للشركة التابعة اليت تستخد  اإلمفا   من فروق الرتوة  -ابحملاسبة  

( أن ختتار أيضا قيا ،  1أ( ضمن املعيار الدول للتقارير املالية رقم )  16املنصوص مليه يف الفقرة )د.  
 القوائم املالية للشركة  فروق الرتوة الرتاكمية  ميع العمليات األجنبية ابلقيمة الدفرتية اليت سيتم إدراجها يف 

األ ، بنا  مل   ريخ انتقال الشركة األ  إىل تلبيق املعايري الدولية للتقارير املالية، إذا   يتم إجرا  تعديات  
مل  إجرا ات التوحيد واآلاثر املرتتبة مل  اندما  األممال اليت استحوذت الشركة األ  من خاهلا مل   

ة الزميلة أو املشروع املشرتأل خيار  اثل ابالستفادة من اإلمفا  املنصوص مليه  الشركة التابعة. يتاح للشرك 
 أ(.   16يف الفقرة )د. 

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 

 (: األدوات املالية  9املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 
ا كان ينبغي مد  االمرتاف اباللتزا  املال أو  ( لتحديد ما إذ%10يوضح التعديل أنه مند تلبيق اختبار ) 

الرسو  املدفومة أو املستلمة سوا  من املنشأة )املقرت ( واملقر ،  ا يف ذل  الرسو  املدفومة أو املستلمة  

، مع السماح  ۲۰۲۲أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 
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سوا  من املنشأة أو املقرت  نيابة من الغري. يلبق التعديل أبثر مستقبلي مل  التعديات واملبادالت اليت  
 بعد التاريخ ال ي تلبق فيه املنشأة التعديل للمرة األوىل.  حتدث يف أو 

 : مقود اإلجيار  16املعيار الدول للتقارير املالية رقم  
 يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض من التحسينات مل  أر  مستأجرة. 

 سراين حمدد   ريخال يوجد 

 الزرامة  -   41معيار احملاسبة الدول رقم  
( للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائع  41يلغي التعديل متللع معيار احملاسبة الدول رقم )

( مع  41مند قيا  القيمة العادلة. يعمل   ا مل  موا مة قيا  القيمة العادلة يف معيار احملاسبة الدول )
املعيا )متللبات  رقم  املالية  للتقارير  الدول  النقدية    (، ۱۳ر  التدفقات  الستخدا   العادلة،  القيمة  قيا  

املنسقة داخليا ومعدالت اخلصم ومتكني املعّدين من حتديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية  
 القيمة.   ومعدالت اخلصم قبل خصم الضرائع أو بعد الضريبة ومعدالت اخلصم ألفضل سعر مادل لقيا 

يتم تلبيق التعديل أبثر مستقبلي، أي لقيا  القيمة العادلة يف أو بعد التاريخ ال ي تقو  فيه املنشأة بتلبيق  
 التعديل. 

، مع السماح  2022أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 

 ( الدول  احملاسبة  معيار  الدولية إلمداد  1تعديات مل   للمعايري  املمارسة  املالية وبيان  القوائم  ( مر  
 اإلفصاح من السياسات احملاسبية  - ( إصدار األحكا  النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدول  احملاسبة  معيار  متللبات  التعديات  احمل(  ۱تغري  السياسات  من  ابإلفصاح  يتعلق  اسبية.  فيما 
احملاسبية   السياسات  " صللح"  ا و رية  احملاسبية  السياسة  معلومات   " مصللح  التعديات  تستبدل 
املعلومات   إليها جنبا إىل جنع  النظر  إذا كان، مند  السياسة احملاسبية مهمة  تعت  معلومات  اهلامة“. 

ت ثر مل  القرارات اليت يتخ  ا    األخرى املدرجة يف القوائم املالية للمنشأة من املتوقع بشكل معقول أن
 املستخدمون األساسيون للقوائم املالية لثغرا  العامة مل  أسا  تل  القوائم املالية. 

( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1كما مت تعديل الفقرات الداممة يف معيار احملاسبة الدول رقم )
ث أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلز  اإلفصاح منها.  " اليت تتعلق ابملعامات غري املادية أو األحدا

أو   األحداث  أو  الصلة  ذات  املعامات  طبيعة  بسبع  جو رية  احملاسبية  السياسة  معلومات  تكون  قد 
الظروف األخرى، حان لو كانت املبال  غري جو رية. ومع ذل ، ليست كل معلومات السياسة احملاسبية  

و األحداث أو الظروف األخرى  ي جو رية حبد ذاهتا. وضع جملس املعايري  املتعلقة ابملعامات املادية أ
أيضا إرشادات وأم لة لشرح وإثبات تلبيق "مملية األمهية النسبية املكونة من أربع خلوات" املوضحة يف  

 .اخلاص ابملعايري الدولية إلمداد التقارير املالية ( ۲بيان املمارسة )

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر ويتم تلبيقه أبثر رجعي.  

(  2ال حتتوي تعديات بيان املمارسة ) 
مل  املعايري الدولية إلمداد التقارير املالية  
 مل   ريخ سراين أو متللبات انتقالية. 

 ( الدول  احملاسبة  معيار  مل   والتغي - (  8تعديات  احملاسبية،  احملاسبية  السياسات  التقديرات  يف  ريات 
 تعريف التقديرات احملاسبية - واألخلا   

تستبدل التعديات تعريف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيري يف التقديرات احملاسبية.  وجع التعريف  
ا ديد، فإن التقديرات احملاسبية  ي " املبال  النقدية يف القوائم املالية اليت ختضع لعد  التأكد من القيا ".  

احتفظ اجمللس  فهو  التغيريات يف التقديرات  مت ح ف تعريف التغيري يف التقديرات احملاسبية. ومع ذل ،  
 احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:  

، مع السماح  2023أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 
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 ال يعت  التغيري يف التقدير احملاسيب الناتت من معلومات جديدة أو تلورات جديدة تصحيحا  خللأ.  •

احمل • التقدير  لتلوير  املستخد   القيا   أسلوب  أو  املدخات  أحد  التغيري يف  أتثريات  اسيب  ي  إن 
 تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا   تكن انجتة من تصحيح أخلا  الفرتة السابقة. 

(، املصاحع  8( إىل اإلرشادات اخلاصة بتنفي  معيار احملاسبة الدول )5و 4أضاف اجمللس م الني ) •
 ت. ( ألنه قد يسبع ارتباكا يف ضو  التعديا3للمعيار. ح ف اجمللس م اال  واحدا  )م ال 

الضرائع امل جلة املتعلقة ابألصول وااللتزامات  - ( الضرائع  12تعديات مل  معيار احملاسبة الدول ) 
 الناشئة من معاملة واحدة  

تلبق املنشأة إمفا   تقد  التعديات است نا  آخر من اإلمفا  من االمرتاف األول.  وجع التعديات، ال  
االمرتاف األول للمعامات اليت ت دي إىل فروق م قتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم. امتمادا  
مل  قانون الضرائع املعمول به، قد تنشأ الفروق امل قتة اخلاضعة للضريبة واملقتلعة مند االمرتاف األول  

ل وال ت ثر مل  الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة مل   أبصل والتزا  يف معاملة ال مت ل اندما  أمما
سبيل امل ال، قد ينشأ   ا مند االمرتاف ابلتزا  مقد اإلجيار وما يقابله من حق استخدا  األصل بتلبيق  

بة  يف  ريخ بد  مقد اإلجيار. بعد التعديات مل  معيار احملاس  16املعيار الدول إلمداد التقارير املالية رقم  
يتعني مل  املنشأة االمرتاف ابملوجودات واملللوابت الضريبة امل جلة ذات الصلة، مع   (، ۱۲الدول رقم )

يضيف  (. ۱۲إدرا  أي أصل ضرييب م جل خيضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدول رقم )
ي يوضح كيفية تلبيق التعديات. تنلبق  ال (  ۱۲اجمللس أيضا م اال  توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رقم )

التعديات مل  املعامات اليت حتدث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضة. ابإلضافة إىل ذل ، يف  
 بداية أقرب فرتة مقارنة، تعرتف املنشأة  ا يلي: 

  يف   ميكن  للضريبة  خاضع  ربح  توفر   احملتمل  من  فيه  يكون  ال ي  احلد   إىل)   م جلة  ضريبية  موجودات  •
  القابلة   امل قتة   الفروق    ميع   م جل   ضرييب   والتزا  (  للخصم   القابل   امل قت   الفرق   استخدا    مقابله 
 : يلي  ا  املرتبلة للضريبة   واخلاضعة للخصم

 ق استخدا  املوجودات والتزامات اإلجيار. ح -
التشغيل واالستعادة واملللوابت املماثلة واملبال  املقابلة املعرت  - ف هبا كجز  من تكلفة  إيقاف 

 األصل ذي الصلة 
األثر الرتاكمي للتلبيق األول للتعديات كتعديل للرصيد االفتتاحي لثرابح املدورة )أو أي مكون   •

 آخر من حقوق امللكية، حسع االقتضا ( يف ذل  التاريخ. 

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون ال اين 
 ابلتلبيق املبكر 

املعايري والتفسريات والتعديات ا ديدة يف القوائم املالية للمصرف مندما تكون قابلة للتلبيق وامتماد   ه املعايري والتفسريات  تتوقع اإلدارة تلبيق   ه  
 .والتعديات ا ديدة قد ال يكون هلا أي أتثري جو ري مل  القوائم املالية للمصرف يف فرتة التلبيق األول 
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 السياسات احملاسبية -3

 إمداد البياانت املالية أسس  

 . السورية الناف ة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف صرفية للقوانني امل  وفقا  للمعايري الدولية للتقارير املالية، و  وفقا  مت إمداد البياانت املالية 

 ساسية  ي مدرجة أدانه: السياسات احملاسبية األإن 

 : العمات األجنبية - أ

 . البياانت املالية أي تعامات أو أرصدة ابلعمات األجنبية حان  ريخ  املصرف ليس لدى 
 املوجودات واملللوابت املالية:  -ب

 .يف األحكا  التعاقدية لثداة ا  طرف املصرفصبح يمندما  مصرفاملال لل بيان الوضعيجعرتف ابملوجودات واملللوابت املالية يف 

ــدار املوجوداتتجقا  املوجودات   ــرة ابقتنا  أو إصـ ــاف تكاليف املعامات املتعلقة مباشـ  واملللوابت املالية املعرتف هبا مبدئيا  ابلقيمة العادلة. كما تجضـ
ــائراألرابح    املالية واملللوابت املالية )خباف املوجودات املالية واملللوابت املالية ابلقيمة العادلة من خال ( إىل القيمة العادلة للموجودات  أو اخلســــــــــــ

ــا املالية أو املللوابت املالية، أو تلرح منها، حســـــــع  األول. كما تج بت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشـــــــرة ابقتنا  موجودات   االمرتاف، مند  االقتضـــــ
 .رئخلساأو ااألرابح  مباشرة يف ئرأو اخلسااألرابح  مالية أو مللوابت مالية ابلقيمة العادلة من خال

 :عاجل   ا الفرق حماسبيا  مل  النحو التالي املصرفاألول، فإن  االمرتافإذا كان سعر املعاملة خيتلف من القيمة العادلة مند 
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشا ملوجودات أو مللوابت متماثلة أو بنا   مل  أسلوب تقييم يستخد  فقا بياانت   •

 اليو  األول(؛ من  األول )أي ربح أو خسارة  االمرتافر مند ئ أو اخلسااألرابح  ميكن ماحظتها، فإنه يجعرتف ابلفرق يف  من أسواق

اليو  األول من خال    من   يف ويع احلاالت األخرى، تجعدل القيمة العادلة لتتماش  مع سعر املعاملة )أي أنه سيتم أتجيل ربح أو خسارة •
 (. االلتزا تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لثصل أو 

، فقا إىل احلد ال ي ينشـأ فيه من تغيري يف منلقيمل  أسـا     رئأو اخلسـااألرابح    الربح أو اخلسـارة امل جلة إىل  تسـجيلمرتاف األول، يتم  بعد اال
 .االلتزا مامل ) ا يف ذل  الوقت( أيخ ه املشاركون يف السوق بعني االمتبار مند تسعري األصل أو 

 املوجودات املالية 
قد تتللع شـروطه تسـليم األصـل  تج بت ويع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف  ريخ املتاجرة حي، يكون شـرا  أو بيع أحد األصـول املالية  وجع م

وجودات املالية  املال ضــــــمن اإلطار الزمي احملدد من الســــــوق املعي، ويقا  مبدئيا  ابلقيمة العادلة ابإلضــــــافة إىل تكاليف املعاملة، ابســــــت نا  تل  امل
ات املتعلقة مباشــــــرة ابقتنا  موجودات  (. كما تج بت تكاليف املعامFVTPLواخلســــــائر )األرابح    املصــــــنفة مل  أســــــا  القيمة العادلة من خال

 .رئأو اخلسااألرابح  ر مباشرة يفئأو اخلسااألرابح  مالية مصنفة ابلقيمة العادلة من خال

مـة  كلفـة امللفـأة أو القيتالحقـا  ابل  9جيـع قيـا  ويع املوجودات املـاليـة املعرتف هبـا واليت تقع ضــــــــــــــمن نلـاق املعيـار الـدول إلمـداد التقـارير املـاليـة 
 :ديدالعادلة مل  أسا  منوذ  أممال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. ومل  وجه التح

تقا  أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ  أممال  دفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية  ي فقا   •
 و  امللفأة؛حقا  ابلتكلفة ال  (SPPI) القائم مدفومات املبل  األصلي والفائدة مل  املبل  األصلي 
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أممال  دفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدية  تقا  أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ    •
( الحقا  ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر؛  SPPIمدفومات املبل  األصلي والفائدة مل  املبل  األصلي القائم ) تعاقدية  ي

 و

بعد  األسهم    أدوات الدين اليت تدار مل  أسا  القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واست ماراتتجقا  ويع أدوات الدين األخرى )م ل   •
 .رئ أو اخلسااألرابح   ذل  ابلقيمة العادلة من خال

 :ل مل  حدةمل  أسا  كل أص ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغا  بعد االمرتاف األول إجرا  اال مصرفومع ذل ، جيوز لل
أن خيتار بشكل غري قابل لإللغا  إدرا  التغريات الاحقة يف القيمة العادلة الست مار أسهم غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو    مصرفجيوز لل •

الدخل   يف   (،IFRS 3)  3الدول للتقارير املالية رقم    حوذ يف جممومة األممال اليت ينلبق مليها املعيار ستحمتمل معرتف به من امل  المتبار 
 الشامل اآلخر؛ و 

القيمة العادلة من خال الدخل الشامل    كلفة امللفأة أو معايري تتعيني أداة دين تتوافق مع الاختاذ قرار غري قابل لإللغا  ب  مصرف جيوز لل •
التلابق احملاسيب أو  ر إذا أدى ذل  إىل إزالة مد   ئخلسااأو  األرابح    تم قياسها ابلقيمة العادلة من خالي( كما  FVTOCIاآلخر )

 .تقليله بشكل كبري )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 كلفة امللفأة أو ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر تأدوات الدين ابل 

مناذ  العمل مل  مسـتوى يعكس كيفية إدارة   املصـرفدد حيلتصـنيف األصـل املال. كما    أسـاسـيا    يعت  تقييم مناذ  العمل إلدارة األصـول املالية أمرا  
مل  نوااي اإلدارة فيمـا يتعلق أبداة فردـية،   ملصــــــــــــــرفجممومـات األصــــــــــــــول املـالـية معـا  لتحقيق  ـدف أممـال معني. ال يعتمـد منوذ  العمـل اخلـاص اب

 .مل  أسا  كل أداة مل  حدة وابلتال يقيم منوذ  العمل مند مستوى جتميع أمل  وليس

ألصــــــوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية.   املصــــــرفأك ر من منوذ  أممال واحد إلدارة أدواهتا املالية اليت تعكس كيفية إدارة    املصــــــرفلدى  
 .ية أو بيع األصول املالية أو كليهماما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتت من حتصيل التدفقات النقدية التعاقد املصرفحتدد مناذ  أممال 

ــامل اآلخر ــة ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشــــ ــتبعد أداة الدين املقاســــ ــا  /األرابح    ، يجعاد تصــــــنيف(FVTOCI)مندما تجســــ املرتاكمة   رئاخلســــ
 النقيض من ذل ، وخبصــــــوص االســــــت مار يفر. ومل   ئأو اخلســــــابيان األرابح  من حقوق امللكية إىل    املعرتف هبا ســــــابقا  يف الدخل الشــــــامل اآلخر

ر املرتاكمة املعرتف هبا ســابقا  يف ئاخلســا  /األرابح    مل  أهنا مقاســة ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر، ال يعاد تصــنيف  ةاملعيناألســهم 
 .ولكن حتول ضمن حقوق امللكية رئأو اخلسابيان األرابح الحقا  إىل  الدخل الشامل اآلخر

 .كلفة امللفأة أو ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر للتدينتختضع أدوات الدين اليت تقا  الحقا  ابل

 ر ئأو اخلسااألرابح  املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خال

 : ي (FVTPL) ئر أو اخلسااألرابح  املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خال

 و/و أ ؛ ( SPPIفقا مدفومات املبل  األصلي والفائدة مل  املبل  األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون •

 أو  وبيعها؛ املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ  أممال خباف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخدا  خيار القيمة العادلة ئر أو اخلسااألرابح  املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خال •

 ر. ئأو اخلسابيان األرابح  يف  لقيا إمادة ا  انجتة من  خسائرأرابح أو  ية أب  مرتافالعادلة، مع اال قيمة ابل  تقا    ه املوجودات
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 تقييم منوذ  األممال 
دد  حيممال. يعتمد تصنيف وقيا  املوجودات املالية مل  نتائت اختبار مدفومات املبل  األصلي والفائدة مل  املبل  األصلي القائم واختبار منوذ  األ

منوذ  األممال مل  مستوى يعكس كيفية إدارة جممومات املوجودات املالية معا  لتحقيق  دف أممال معني. ويتضمن   ا التقييم احلكم   املصرف
ة إدارهتا  ال ي يعكس ويع األدلة ذات صلة  ا يف ذل  كيفية تقييم أدا  املوجودات وقيا  أدائها، واملخاطر اليت ت ثر مل  أدا  املوجودات وكيفي 

املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة امللفأة أو القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر    املصرف راقع  يوكيف يتم تعويض مدرا  املوجودات.  
قبة جز ا  من  ما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األممال احملتفظ هبا. وتعت  املرا  ا واليت مت استبعاد ا قبل استحقاقها لفهم سبع استبعاد 

من غري املناسع   التقييم املتواصل للمجمومة حول ما إذا كان منوذ  األممال ال ي يتم  وجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبا ، وإذا كان 
 ما إذا كان  ناأل تغيري يف منوذ  األممال وابلتال يتم إدخال تغيريا  مستقبليا  لتصنيف تل  املوجودات. 

 ة التصنيف إماد

. تسري متللبات التصنيف والقيا   املالية املتأثرة  املوجودات   تصنيف ، فإنه يعاد   وجودات مالية   املصرف تفظ  وجبه  حيي  ال   األممال تغري منوذ   إذا  
من اليو  األول من فرتة التقرير األوىل اليت تعقع التغري يف منوذ  األممال وال ي ينتت منه إمادة تصنيف    ا  املتعلقة ابلفئة ا ديدة أبثر مستقبلي امتبار 

 . مصرف للاألصول املالية 
 إنشا  جممومات من املوجودات ذات خصائص  اطر ائتمانية  اثلة 

داة،  مندما يتم قيا  خسائر االئتمان املتوقعة مل  أسا  وامي، يتم جتميع األدوات املالية مل  أسا  خصائص املخاطر املشرتكة )م ل نوع األ 
راقع  يلمقرت (. ل درجة  اطر االئتمان، املوقع، نوع الضماانت،  ريخ االمرتاف األول، الفرتة املتبقية لتاريخ االستحقاق، الصنامة، املوقع ا غرايف 

مدى مائمة خصائص  اطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت التزال  اثلة. إن   ا األمر مللوب لضمان أنه يف حالة تغيري    املصرف
إىل    خصائص  اطر االئتمان، تكون  ناأل إمادة تقسيم للموجودات بشكل مناسع. وقد ينتت من ذل  إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات

 حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص  اطر االئتمان املماثلة لتل  اجملمومة من املوجودات. 

 إمادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ
ة(  و ري ا يف  اطر االئتمان )أو مندما تنعكس تل  الزايدة  جو رية  يعد إمادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيوما  مند حدوث زايدة  

، ولكنها قد حتدث  والعكس ، اخلسائر االئتمانية املتوقعة مل  مدى احلياة شهرا  إىل    (12)ملدة وابلتال تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
 االئتمان من احملافظ. أيضا  ضمن احملافظ اليت يستمر قياسها مل  نفس األسا  من اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظرا  الختاف  اطر 

 النماذ  واالفرتاضات املستخدمة
وقعة واملوضحة يف اإليضاح  مناذ  وافرتاضات متنومة يف قيا  القيمة العادلة للموجودات املالية وك ل  يف تقييم خسارة االئتمان املت   املصرفستخد   ي

املوجودات وك ل  لتحديد االفرتاضات املستخدمة يف تل  النماذ ،    (. يتم تلبيق احلكم مند حتديد أفضل النماذ  املائمة لكل نوع من 32رقم )
 واليت تتضمن افرتاضات تتعلق ابلدوافع الرئيسية ملخاطر االئتمان. 

 تصنيف وقيا  املوجودات واملللوابت املالية  - أ
 و ر    وفقا  األدوات املالية أو مكوانت املوجودات املالية مند االمرتاف املبدئي إما كأصل مال أو التزا  مال أو كأداة ملكية    املصرف صنف  ي

 اتفاقيات التعا د وتعريف األداة. خيضع إمادة تصنيف األداة املالية يف القوائم املالية  و ر ا وليس لشكلها القانوين. 
وضع  من االمرتاف املبدئي وك ل  إجرا  إمادة تقييم ل ل  التحديد، إن أمكن وكان مناسبا ، يف  ريخ كل قائمة  التصنيف    املصرفدد  حيو 

  مال. 
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غرا  إمداد التقارير املالية.  ابلقيمة العادلة أل  املصرفومند قيا  املوجودات واملللوابت املالية، يعاد قيا  بعض من موجودات ومللوابت  
 مند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املللوابت بياانت السوق املتاحة القابلة للماحظة.  املصرف ستعني يو 

 تقييم القيمة العادلة:  -ب

لسوق  تعت  القيمة العادلة السعر ال ي سيتم استامه لبيع األصل أو ال ي سيتم دفعه لنقل االلتزا  يف معاملة منظمة يف السوق األصلي )أو ا
لظروف السوق احلالية )أي سعر البيع( بغض النظر مّما إذا كان ذل  السعر ملحوظا  بشكل مباشر أو   وفقا  األك ر رحبا ( يف  ريخ القيا  

بعني االمتبار، خصائص األصل أو االلتزا  يف حال رغع    املصرفخ   أيستخدا  أسلوب تقييم آخر. مند قيا  القيمة العادلة،  مقدرا  اب
 مند تسعري األصل أو االلتزا  يف  ريخ القيا .  االمتبار املشاركون يف السوق أخ  تل  اخلصائص بعني 

ملالية، مت حتديد تسلسل القيمة العادلة ال ي يصنف مدخات أساليع التقييم املستخدمة لقيا   ابإلضافة إىل ذل ، ولغاايت إمداد التقارير ا
 القيمة العادلة ضمن ثاثة مستوايت: 

املستوى األول: إن مدخات املستوى األول مبارة من أسعار معلنة )غري معّدلة( يف السوق النشا لثصول أو االلتزامات امللابقة   -
 املنشأة الوصول إليها يف  ريخ القيا . اليت تستليع 

ال اين بكافة املدخات اليت ال تعت  أسعارا  معلنا  منها واليت يتم تضمينها يف املستوى   - تتم ل مدخات املستوى  ال اين:  املستوى 
 األول.   ا وتكون   ه املدخات ملحوظة لثصل أو االلتزا  إما بشكل مباشر أو غري مباشر. 

 ل،: تعت  مدخات املستوى ال ال، مدخات غري ملحوظة لثصل أو االلتزا . املستوى ال ا  -
 تدين قيمة املوجودات املالية:

أو اخلســـــائر، لناحية  األرابح    يف  ريخ كل بيان وضـــــع مال، يتم تقييم املوجودات املالية، ما مدا تل  اليت  ي مل  أســـــا  القيمة العادلة من خال
ي، نتيجة حصـــــــول حدث أو أك ر بعد إجرا    ها. يكون  نال  تدينيف قيمت  وجود م شـــــــرات تدين يف قيمة املوجودات املالية مند وجود دليل حســـــــّ

 القيد األول للموجودات، إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لاست مار قد أتثرت.
ــاوي ال ــا  الكلفة امللفأة حتدد  ا يســـ ــجلة مل  أســـ ــائر تدين قيمة موجودات مســـ فرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية  إن خســـ

أو اخلسـائر وختفض القيمة الدفرتية  األرابح    للتدفقات النقدية املسـتقبلية املقدرة احملسـومة مل  أسـا  نسـبة الفائدة الفعلية األصـلية. تقيد اخلسـائر يف
ــاوي قيمتها االســـــرتدادية املقدرة. حصـــــل ا فا  يف ــارة تدين القيمة،  للموجودات لتســـ ــارة تدين القيمة املقيدة يف فرتة الحقة،   خســـ يتم مكس خســـ

أو اخلســائر ضــمن حدود أن القيمة الدفرتية لاســت مار بتاريخ مكس خســارة تدين القيمة ال تزيد مما كان ميكن أن تبلغه  األرابح    ســابقا  من خال
 الكلفة امللفأة فيما لو   يتم قيد خسارة تدين القيمة.

امللكية ابلنســـبة لاســـت مارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشـــامل اآلخر، فإن اخلســـائر املرتاكمة املســـجلة ســـابقا  ضـــمن حقوق  
ــول تديناألرابح    يتم قيد ا يف ــائر تدين القيمة م بتة حبصـ ــائر مندما تكون خسـ ــت مارا  أو اخلسـ ــتمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لاسـ ت يف أوراق مسـ

ــامل اآلخر بشـــــــــكل مســـــــــامهات، الحق ــت مارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشـــــــ ة مالية. إن أي زايدة يف القيمة العادلة لاســـــــ
لقيمة العادلة من أو اخلســـــائر. وإن أي زايدة يف القيمة العادلة لاســـــت مارات يف أوراق مالية اباألرابح    يف القيمة، ال تقيد يف  حلصـــــول خســـــارة تدين

يف القيمة، تقيد يف بيان حقوق امللكية إال يف حال وجود دليل موضـــومي    خال الدخل الشـــامل اآلخر بشـــكل ديون، الحقة حلصـــول خســـارة تدين
 .أو اخلسائررابح األ أو اخلسائر امل بتة ضمن حقوق امللكية إىل بياناألرابح  مل  إلغا  إثبات خسارة التدين يف القيمة، حي، يتم مند ا حتويل
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 ائتمانيا  املوجودات املالية املتدنية  

.  للموجودات املالية مند وقوع حدث أو أك ر له أتثري ضــــــار مل  التدفقات النقدية املســــــتقبلية املقدرة   ائتماين  ةاملالي  وجوداتحيصــــــل "التدين" يف امل
. تشــــــــــــــمـل األدلـة مل  التـدين االئتمـاين بيـاانت ميكن ماحظتهـا حول 3كموجودات املرحلـة   االئتمـاينويشـــــــــــــــار إىل املوجودات املـاليـة ذات التـدين  

 :األحداث التالية

 أو  املصدر؛ صعوبة مالية كبرية للمقرت  أو  •

 أو   املتأخر؛خرق للعقد م ل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو   تنازال ؛، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرت ،   نح املقرت  املصرف قيا   •

 أو  املالية؛ اختفا  سوق نشا لثوراق املالية بسبع الصعوابت  •

   .شرا  أصل مال بسعر  فض ختفيضا  كبريا  يعكس خسائر االئتمان املتكبدة •

اىل موجودات    األصول املالية  ولوبدال  من ذل ، قد يتسبع التأثري املشرتأل لعدة أحداث يف حت،  حتديد حدث منفرد   ويف حال تع ر املصرفقو   ي
  امللفأة   كلفةتابل   ةاملقاس   املوجودات املالية   اليت مت ل  لدين ألدوات ا   ائتماين قد حصل تدين    نما إذا کا بتقييم    املصرفقو   ي.  ذات قيمة ائتمانية متدنية 

الدين  يف أدوات    ائتماين ما إذا کان  ناأل تدين    لتقييم.  تقرير   كل   ريخيف   (FVTOCI) خال الدخل الشامل اآلخر  من العادلة    القيمة أو  
 .زايدة التمويلملی   ملقرت امائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  موامل م ل املصرفعت  يركات،  ش والعائدة لل  السيادية

 (POCI)املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانيا   

ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة مند    ا  ( بلريقة  تلفة نظر POCI)  ائتمانيا  يتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية  
املتوقعة مل  مدى احلياة من  االمرتاف األول    االئتمانيةويع التغريات يف اخلسارة    املصرفستدرأل  ياألول. وخبصوص   ه املوجودات،    االمرتاف

 . ر. ي دي التغري اإلجيايب مل ل   ه األصول إىل حتقيق مكاسع تدين القيمة ئأو اخلسا األرابح   كمخصص خسارة، وتستدرأل أي تغيريات يف 
 زايدة  امة يف  اطر االئتمان 

شهرا  ملوجودات املرحلة األوىل، أو اخلسارة االئتمانية مل  مدى    12ئتمانية ملدة  يتم قيا  اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة اال
ال انية يف حال زايدة  اطر االئتمان بشك ينتقل األصل إىل املرحلة  ال ال ة.  ال انية أو املرحلة  من     جو ريل  العمر الزمي للموجودات من املرحلة 

يف  اطر االئتمان. ومند تقييم ما إذا كانت    جو رية ما ال ي يشكل زايدة    9االمرتاف املبدئي. ال حيدد املعيار الدول إلمداد التقارير املالية رقم  
ية املعقولة واملدمومة.  االمتبار املعلومات الكمية والنومية املستقبل يف  املصرفخ   أي،  جو ري  اطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل  

حل  ايف  اطر االئتمان واليت ت دي إىل تغيري التصنيف ضمن املر   وا و ري  املتعلقة ابلتغيري املهم  املصرفإن التقديرات واملستخدمة من قبل إدارة  
 (. 23)ال اث األوىل وال انية وال ال ة موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم 

 التخلف من السداد  
املتوقعة. يستخد  تعريف التخلف من السداد يف قيا  قيمة    االئتمانيةريف التخلف من السداد أمرا  يف غاية األمهية مند حتديد اخلسارة  يجعت  تع
شهرا  أو ملدى احلياة، ألن التخلف    12ملدة   املتوقعة  االئتمانيةاخلسارة   املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان  صص اخلسارة يستند إىل  االئتمانيةاخلسارة  

 املتوقعة  االئتمانية اخلسائر   اليت ت ثر مل  كل من قيا  (؛ Probability of Default)  نسبة احتمال التع ر من السداد  و أحد مكوانت  

 االئتمان. وحتديد الزايدة الكبرية يف  اطر 
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 املالية  وجودات تعديل واستبعاد امل

أو تجعدل بلريقة    للموجودات املاليةمند إمادة التفاو  مل  الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية    املوجودات املاليةحيدث التعديل يف  
يف  ريخ   أخرى بني االمرتاف األول واستحقاق األصل املال. ي ثر التعديل مل  مبل  و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سوا  مل  الفور أو

بعد مل   قبلي. ابإلضافة ل ل ، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقر  قائم تعديا  حان إذا   ت ثر   ه املواثيق ا ديدة أو املعدلة مست
 ال التغري يف زايدة  سبيل امل )مل مل  ما إذا كان املي اق مستوفيا  أ  ال  ا   ثر مل  التدفقات النقدية امتمادالتدفقات النقدية مل  الفور ولكنها قد ت

 .معدل الفائدة ال ي ينشأ مندما يتم خرق املواثيق(
، ي دي التعديل إىل مد   املصرفلسياسة    وفقا  مرتاف. و ما إذا كان   ا التعديل ي دي إىل إلغا  اال  املصرف قيم  ت،  املوجودات املالية مند تعديل  

 االمرتاف مندما ينتت منه اختاف كبري يف الشروط.  
مرتاف ابألصل املال فقا مندما تنتهي صاحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لثصل ) ا يف ذل  انتها  الصاحية الناجتة  اال  املصرف لغي  ي

أو   املصرفول  حيول األصل املال وكافة  اطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا    من التعديل مع شروط  تلفة إىل حد كبري(، أو مندما حي 
عرتف حبصتها احملتفظ هبا يف األصل  ي املصرفتفظ بكافة  اطر ومزااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيلرة مل  املوجودات احملولة، فإن  حي

 االمرتاف ر يف  ستمي املصرف بكافة  اطر ومزااي ملكية األصل املال احملول، فإن   املصرفضلر لدفعها. إذا احتفظ ي وااللتزا  املرتبا ابملبال  اليت قد 
 .قرتا  مضمون للعائدات املستلمةابا  قر أيضيابألصل املال و 

  أو   املستلم واملدين واألرابح   االمتبار وجمموع    لموجودات ابلكامل، فإنه يجعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل   ابملوجودات املالية   االمرتافمند إلغا   
األسهم    االست مار يف   ابست نا ر،  ئ أو اخلسااألرابح    بيان   مت يف حقوق امللكية يف تراكاخلسائر املرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

يف الدخل    اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقا    /األرابح    ، حي، ال تصنف(FVTOCI)من خال الدخل الشامل اآلخر احملددة ابلقيمة العادلة
 .رئأو اخلسااألرابح  بيان الشامل اآلخر إىل 

  صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
استخدا  اجتهادات وتقديرات  امة لتقدير مبال  التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير  اطر الزايدة اهلامة يف  اطرة    املصرفيتللع من إدارة  

 االئتمان للموجودات املالية بعد االمرتاف األول هبا ومعلومات القيا  املستقبلية خلسائر االئتمان املتوقعة.  

 : قرو  وتسليفات  -  
وغري مدرجة يف سوق مال نشا. تظهر القرو  والتسليفات  ديد،  جقابلة للت يفات  ي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو  القرو  والتسل 

 مل  أسا  التكلفة امللفأة بعد تنزيل م ونة اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 
قتصادية السائدة والشروط املالية للعما  األفراد  األوضاع اال    ات السابقة، مل  اخل مدى مائمة م ونة خسائر القرو  بنا     تقيم اإلدارة بلريقة مستمرة 

 وأدا  القرو  الفردية وا مامية يف إطار اتفاقات القرو . 
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 املوجودات ال ابتة املادية:  -د

 ، ان وجدت. املمتلكات واملعدات مل  اسا  الكلفة التارخيية، بعد تنـزيل االستهاكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة تظهر

، ابست نا  االراضي والدفعات مل  حساب نفقـات رأمسالية، ابستعمال طريقة  تكلفة املوجودات  إلطفا  املادية    يتم احتساب استهاأل االصول ال ابتة 
 املعنية كما يلي:  لثصولل  مدى مدة اخلدمة املقدرة القسا ال ابت م

  نسبة االستهاأل    
    %  
 5  مقارات 
 20  األاثث والتجهيزات  
 20  األدوات املكتبية واحلواسع 
 14  وسائل النقل 
 20  التحسينات مل  املأجور 

 كل ما ، يتم مراجعة طريقة احتساب االستهاأل ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف التقديرات أبثر مستقبلي.   هنايةيف 
  هاتسجيل  واخلسائر الناجتة من استبعاد او تقامد اي من االصول ال ابتة يتم حتديد ا ابلفرق بني مائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتماألرابح    ان

 . او اخلسائر األرابح  ضمن
 مادية: موجودات غري  - ه

 ي ختضع الختبار التدين يف قيمتها. و %  20وبنسبة ابستعمال طريقة القسا ال ابت ، املوجودات غري امللموسة  اطفا يتم 

 : م ونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني -و
   ه. مت ل املصرفإىل   اسدد بشكل منتظم التأمينات من موظفيهييف ا مهورية العربية السورية و   يف م سسة التأمينات االجتمامية  ةمسجل   املصرفإن 

االجتمامية.    التأميناتابلتال سوف حيصل املوظفون مل    ا التعويض من م سسة  حول تعويض هناية اخلدمة و   امع موظفيه  املصرفاملسامهات اتفاق  
 فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.  ا أي التزامات أخرى جتاه موظفيه  املصرف  ليس مل

 :امل وانت -ز
  يتوجع موجع قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وانه من احملتمل ان    أي  نتيجة حدث سابق  املصرفترتع مل     إذا  ت وان امليتم قيد  

ابستعمال نسبة قبل    ةتوقع دفقات النقدية املستقبلية امليتم حتديد امل وانت من طريق حسم الت.  اجرا  تدفق منافع اقتصادية اىل اخلار  لتسديد املوجع 
 ة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لالتزا ، حسبما ينلبق. اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيم الضريبة 

 مبا : حتقق االيرادات واأل - ح

الفوائد مل  اسا  االستحقاق، مع االخ  ابحل  ايرادات وامبا   ، ابست نا  القرو  والتسليفات املصنفة دون  صل والنسبة امللبقةسبان رصيد األتقيد 
 . تتضمن ايرادات وامبا  الفوائد اطفا  احلسومات والعاوات . االمرتاف بعائداهتا فقا مند حتقق اسرتداد االعادية ومشكوأل بتحصيلها اليت يتم 

م ل العموالت والرسو   ة ) من نسبة الفائدة الفعلية مل  موجودات مالية أو مللوابت مالي  ساسيا  أ وامبا  الرسو  والعموالت اليت تشكل جز ا   ايراداتان 
 . مبا  الفوائدأ ( يتم ادراجها ضمن ايرادات و املكتسبة مل  القرو 

 . ايرادات الرسو  والعموالت االخرى مند تنفي  اخلدمات املعنية تقيد
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 ضريبة الدخل:  -ط

 الضرائع مبال  الضرائع املستحقة والضرائع امل جلة.  مصاريف مت ل 

يبة الدخل مل  األرابح الصافية الناجتة من مملها خال ر ض مناملصارف  عف ت 2021لعا   8( من القانون رقم 16بنا   مل  أحكا  املادة )
بد  مزاولة مملها. كما حتدد نسبة ضريبة الدخل مل  األرابح الصافية اليت حيققها املصرف من ويع نشاطاته  عدل لالسنوات اخلمس األوىل 

  اإلدارة احمللية.ضافة لصال إلاو فة املسامهة الوطنية إلمادة اإلممار امدا من إض ، 14%

الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبع استبعاد املبال  غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبال  غري ا ائز تنـزيلها  األرابح  اخلاضعة للضريبة مناألرابح  ختتلف
 من الوما  الضرييب. 

املعلومات املالية املرحلية  الزمنية امل قتة بني قيمة املوجودات أو املللوابت يف    إن الضرائع امل جلة  ي الضرائع املتوقع دفعها أو اسرتداد ا نتيجة الفروقات 
للنسع الضريبية اليت يتوقع تلبيقها مند تسوية االلتزا     وفقا  اليت يتم احتساب الربح الضرييب مل  أساسها.  وحتتسع الضرائع امل جلة    والقيمة  املوجزة

 امل جلة. الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية 

 االمرتافما يتم  يتم االمرتاف ابملللوابت الضريبية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتت منها مبال  سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبا. بين
 ييب. ابملوجودات الضريبية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتت منها مبال  سوف تنزل مستقبا  مند احتساب الربح الضر 

املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع مد  امكانية االستفادة من تل  املوجودات الضريبية جزئيا     هناية السنة يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية امل جلة يف  
 او كليا . 

 املنح احلكومية:  -ي 
. ويقصد ابحلكومية يف معر  تلبيق   ه  املصرف ي مسامدت حكومية مقابل التزا  سابق أو مستقبلي بشروط حمددة متعلق بنشاطات التشغيل لدى  

 كومة والوكاالت احلكومية واهليئات املشاهبة سوا  أكانت حملية أو وطنية أو دولية. السياسة احل

 :النقد وما يوازي النقد -أل

)استحقاقاهتا األصلية ثاثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى    و النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خال مدة ثاثة أشهر
  ية اليت تستحق خال مدة ثاثة أشهرصرفوامل سسات امل  املصارفة، وتنـزل ودائع  صرفيوامل سسات امل  ملصارفاواألرصدة لدى    املصرف املركزي 

 ( واألرصدة املقيدة السحع.األصلية ثاثة أشهر فأقل استحقاقاهتا )

 حصة السهم من االرابح:  -ل

. يتم احتساب  اديةسهمه العاملخفضة ابلنسبة ألاألرابح  ساسية وحصة السهم مناألاألرابح  معلومات حول حصة السهم من املصرفعر  ي
 مل  املعدل املوزون لعدد   مصرفالعادية للاألسهم    العائد حلملة  سنةو اخلسارة للأساسية بتقسيم صايف الربح  األاألرابح    حصة السهم من

العادية  األسهم     تعديل الربح أو اخلسارة مل  محلةاملخفضة م األرابح    العادية املتداولة خال الفرتة. يتم احتساب حصة السهم مناألسهم  
لعدد املوزون  احملتملة مل األسهم    واملعدل  التخفيضات  املتداولة  ميع أتثريات  تتضمن خيار األسهم    العادية  واليت  املمنوح  األسهم    العادية 

 للموظفني، حسبما ينلبق.
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 األساسية لعد  اليقني يف التقريراملقررات احملاسبية اهلامة واملصادر  -4
أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملللوابت غري املتوفرة من    املصرف يف سياق تلبيق السياسات احملاسبية، مل  إدارة  

أخرى تعت  ذات صلة. وقد ختتلف النتائت الفعلية من   ه  مصادر أخرى. تعتمد   ه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا مل  مامل اخل ة ومل  موامل  
 التقديرات واالفرتاضات. 

فيها تعديل التقدير  تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يتم إجرا  القيود الناجتة من تعديل التقديرات احملاسبية يف السنة املالية اليت حيصل  
 مل    ه السنة، أو يف سنة املراجعة وسنوات الحقة إذا كانت املراجعة ت ثر مل  السنة احلالية والسنوات  وذل  إذا كانت   ه املراجعة ت ثر حصراي  

 حقة.  اال
 املصادر الرئيسية للتقديرات غري امل كدة 

ري األك ر أمهية مل  املبال  املعرتف هبا  واليت هلا التأث  مصرف فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف مملية تلبيق السياسات احملاسبية لل
 يف القوائم املالية: 

 سيناريو  حتديد العدد والوزن النسيب لسناريو ات النظرة املستقبلية لكل من أنواع املنتجات/ السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل 
معلومات مستقبلية معقولة ومدمومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف احملركات    املصرف ستخد   ي  اخلسارة االئتمانية املتوقعة،  مند قيا 

 االقتصادية وكيف أتثر   ه احملركات مل  بعضها البعض. 
 ر احتمالية التع 

نية املتوقعة. وتعت  احتمالية التع ر تقديرا  الحتمالية التع ر من السداد مل  مدى فرتة  تشكل احتمالية التع ر مدخا  رئيسيا  يف قيا  اخلسائر االئتما
 زمنية معينة، واليت تشمل احتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظروف املستقبلية. 

 اخلسارة ابفرتا  التع ر 
ستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتل   ت  يجتة من التع ر يف السداد. و تعت  اخلسائر ابفرتا  التع ر تقدير للخسارة النا

 اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخ  يف االمتبار التدفقات النقدية يف الضماانت اإلضافية والتعديات االئتمانية املتكاملة. 
 قيا  القيمة العادلة وإجرا ات التقييم

بياانت السوق املتاحة القابلة للماحظة. ويف حال مد  وجود    املصرفستخد   يواملللوابت املالية    املالية مند تقدير القيمة العادلة للموجودات  
   يد القيمة العادلة لثدوات املالية. دالتقييمات ابالستعانة بنماذ  تقييم مناسبة لتح املصرفري جيمدخات املستوى األول، 

 يم العادلة حتديد الق

(. وابلنسبة  ب) 3إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتللع استعمال تقنيات تقييم كما  و م كور يف اإليضاح  
من األحكا   لثدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعار ا قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضومية، وتتللع درجات متفاوتة 

 خرى ت ثر مل  األداة املعنية. أتعتمد مل  السيولة، الرتكيز، موامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، و اطر  
 يمة املوجودات وتكوين امل وانت الازمة تدين ق 

ال توجد م شــرات  يف ظل الظروف الرا نة اليت متر هبا ا مهورية العربية الســورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االســرتدادية لثصــول. ابمتقاد اإلدارة،  
 إضافية. لتكوين م وانت تدين

 مبدأ االستمرارية 
للتقارير املالية    عيار الدول اململ  االستمرار يف العمل مل  أسا  مبدأ االستمرارية وذل  حسع متللبات    املصرف قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة  

أنه وابلرغم من حالة مد  االستقرار  1رقم   اإلدارة  تعتقد  املالية والتشغيلية.  امل شرات  بتقييمها مل  جممومة من  اإلدارة  امتمدت  اليت متر هبا  . 
تل  املوارد الكافية لاستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بنا   مليه  مي   املصرفا مهورية العربية السورية وحالة مد  اليقني املستقبلية، فإن  

  فقد مت إمداد القوائم املالية مل  أسا  مبدأ االستمرارية. 



 

 -  24  - 

 نقد يف الصندوق -5

  ا يلي: يتكون   ا البند 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
  398.280.39    142.572.875    سورية  لرية-  النقد يف الصندوق  

   142.572.875    398.280.39  
 
 صارف امل أرصدة لدى   - 6

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31كما يف     
   1202   2020  
  ل. .    ل. .    
  504.184.771    478.836.191  احمللية  املصارف  لدى  جارية  حساابت 
  000.500.376    100.000.0001.  أو أقل(  أشهر ثاثة  )استحقاقها األصلي   احمللية  ودائع لدى املصارف 
 (   2.721) (   14,948) املتوقعة  ئتمانيةاالسائر اخل صص  

   78,821,24351,    880.682.050   
 خال السنة: األرصدة لدى املصارف  احلركة مل  فيما يلي 

  1220كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  880,684,771    -     -     880,684,771  ة لسنالرصيد كما يف بداية ا 
  81,509,400,620    -     -     81,509,400,620  األرصدة ا ديدة خال السنة 
 (  80,811,249,200)   -     -    ( 80,811,249,200) األرصدة املسددة خال السنة 

   ,78,836,19151    -     -     ,78,836,19151  ة سن الرصيد كما يف هناية ال
 

  2020كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   125,619,697    -     -     125,619,697  ة لسنالرصيد كما يف بداية ا 
  818,802,004    -     -     818,802,004  األرصدة ا ديدة خال السنة 
 (  63,736,930)   -     -   (  63,736,930) األرصدة املسددة خال السنة 

   880,684,771    -     -     880,684,771  ة سن الرصيد كما يف هناية ال
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 ثرصدة لدى املصارف خال السنة: لفيما يلي احلركة مل   صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

  1220كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   2,721    -     -      2,721  ة لسنالرصيد كما يف بداية ا 
  92,107    -     -      92,107  ة سن خال ال ةاألرصدة ا ديد

 (   79,880)   -     -   (   79,880) ة األرصدة املسددة خال السن 

    14,948    -     -      14,948  ة سن الرصيد كما يف هناية ال
  2020كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

    388    -     -      388  ة لسنالرصيد كما يف بداية ا 
  2.530    -     -      2.530  األرصدة ا ديدة خال السنة 
 (   197)   -     -   (   197) األرصدة املسددة خال السنة 

    2.721    -     -      2.721  ة سن الرصيد كما يف هناية ال

 
 صارف  امل لدى    إيدامات  - 7

 السنة:  فيما يلي احلركة مل  اإليدامات لدى املصارف خال

  2020كانون األول    31يف    كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   527,250,000    -     -     527,250,000  ة لسنالرصيد كما يف بداية ا 
 (  527,250,000)   -     -   (  527,250,000) املسددة خال السنة  اإليدامات

   -     -     -     -   ة سن الرصيد كما يف هناية ال

 . 2021ما    تكن  ناأل أي حركة مل  اإليدامات لدى املصرف خال 

 لدى املصارف خال السنة:   يداماتإل لفيما يلي احلركة مل   صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

  2020كانون األول    31يف    كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   59.462    -     -      59.462  لسنة الرصيد كما يف بداية ا 
 (   59.462)   -     -   (   59.462) اإليدامات املسددة خال السنة 

  -     -     -     -   ة لسن الرصيد كما يف هناية ا

  . 2021ما  خال  صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة   تكن  ناأل أي حركة مل  
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 صايف التسهيات االئتمانية لثفراد -8

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
   8.844.440.410    29,329,287,019  ئتمانية اال  تسهياتال 
 (  231.448.859) (  962,442,554) املتوقعة  االئتمانية سائر اخل  صص  
   51.316.870    416,203,586  غري مقبوضة  مستحقة  فوائد ومموالت 

 (   47.177) (  1,246,794) فوائد معلقة  

    28,781,801,257    8.664.261.244   
 

 خال السنة: رصدة التسهيات االئتمانية  أ   احلركة مل 

  1202كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  8.844.440.410    1.000.000    700.853.890    8.142.586.520   سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  99.482.830)   99.482.830  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   (  555.500)   641.722.595  (  641.167.095) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     6.689.474  (  2.427.900) (  4.261.574) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  24.234.520.535    14.132.059    2.886.933.467    21.333.455.009  ا ديدة خال السنة  التسهيات
 (  1.078.293.506)   -   (  140.325.219) (  937.968.287) التسهيات املسددة خال السنة 

 (  2.671.380.420) (  444.500) (  237.226.580) (  2.433.709.340) صدة الزابئن ر التغري يف أ

  29.329.287.019    20.821.533    3,750,047,423    25,558,418,063  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  2020كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  2.810.328.966    1.243.079    212.554.776    2.596.531.111  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  60.525.584)   60.525.584  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   (  291.500)   274.461.854  (  274.170.354) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 

  -     1.437.500    -   (  1.437.500) حتويله إىل املرحلة ال ال ة ما مت 
  7.291.399.521    9.873.425    455.430.273    6.826.095.823  ا ديدة خال السنة  التسهيات
 (  1.247.414.652) (  1.389.079) (  181.067.429) (  1.064.958.144) املسددة خال السنة التسهيات 

 (  425.873.9) (  425.873.9)   -     -   التسهيات املشلوبة 

   410.440.844.8    000.000.1    890.853.700    520.586.142.8  الرصيد كما يف هناية السنة 
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 : خال السنة املتوقعة  فيما يلي احلركة مل   صص اخلسائر االئتمانية  

  1202كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  231.448.859    200.001    38.255.040    192.993.818  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  1.895.421)   1.895.421  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   (   25.987)   37.326.370  (  37.300.383) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -     5.246.502  (  1.590.990) (  3.655.512) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  820.587.355    5.182.419    275.580.351    539.824.585  التسهيات ا ديدة خال السنة 
 (  22.846.969)   -   (  5.187.709) (  17.659.260) التسهيات املسددة خال السنة 

 (  66.746.691) (  174.014) (  20.669.435) (  45.903.242) صدة الزابئن ر التغري يف أ

  962,442,554    10,428,921    6321,818,20    630.195.427  الرصيد كما يف هناية السنة 
  2020كانون األول   31يف   كما     
  اجملموع      املرحلة ال ال ة      املرحلة ال انية      املرحلة األوىل     
 ل. .      .   . ل      .   . ل      .   . ل     

  75.436.164    845.684    10.180.145    64.410.335  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  3.380.191)     3.380.191  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   (  145.750)   7.255.899  (  7.110.149) ما مت حتويله إىل املرحلة ال انية 
  -      35.771    -   (   35.771) ما مت حتويله إىل املرحلة ال ال ة 

  206.184.083    10.037.655    30.147.354    165.999.074  التسهيات ا ديدة خال السنة 
 (  40.297.963) (  699.934) (  5.948.167) (  33.649.862) التسهيات املسددة خال السنة 

 (  425.873.9) (  425.873.9)   -     -   إطفا  التسهيات املشلوبة 

  859.448.231    001.200    040.255.38    818.993.192  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 : احلركة مل  الفوائد املعلقة 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

    177.094     47,177  السنة  ائد املعلقة كما يف بداية رصيد الفو 
    990.888    2.362.860  لسنة فوائد معلقة خال ا 

 : زل ـين
 (   491.697) (  1.163.243) السنة مسرتدات من الفوائد املعلقة خال  
 (   629.108)   -   السنة الفوائد املعلقة اليت مت شلبها خال  

    1.246.794    .17747   
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 : يلي  كما  الفروع مراماة مع  التصنيف حسع  اإلئتمانية التسهيات  تتوزع
  1202  كانون األول  31كما يف     
  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
 25,558,418,063  1,077,486,146  905,951,820  2,763,345,388  3,446,536,011  5,937,613,061  8,193,096,507  3,234,389,130  املرحلة األوىل  
  3,750,047,423  113,732,262  186,553,999  518,980,007  189,845,169  796,753,545  1,161,754,931  782,427,510  املرحلة ال انية  
  20,821,533  -   -   17,414,661  -   -   1,024,756  2,382,116  املرحلة ال ال ة  
   4,019,198,756  9,355,876,194  6,734,366,606  3,636,381,180  3,299,740,056  1,092,505,819  1,191,218,408  29.329.287.019  
 
 

  2020  كانون األول  31كما يف     

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
 8.142.586.520  3.850.000  -   789.581.592  956.888.298  1.978.010.142  3.270.695.106  1.143.561.382  املرحلة األوىل  
  700.853.890  -   -   80.416.541  16.273.131  207.577.032  254.681.881  141.905.305  املرحلة ال انية  
  1.000.000  -   -   1.000.000  -   -   -   -   املرحلة ال ال ة  
   1.285.466.687  3.525.376.987  2.185.587.174  973.161.429  870.998.133   -  3.850.000  8.844.440.410  
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 : يلي كما  للنشاطات وفقا    االئتمانية التسهيات  تتوزع
 

  1202  كانون األول  31كما يف     
  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
  2,853,055,128  75,128,724  121,020,336  788,401,588  33,459,600  561,303,748  1,206,602,182  67,138,950  زرامية  
 1,343,575,553  1,556,500  3,026,400  177,080,935  16,412,745  285,803,509  718,328,390  141,367,074  جتاري 
  411,324,299  -   -   88,024,293  2,998,699  105,099,159  120,597,262  94,604,886  صنامي  
  432,600  -   -   -   432,600  -   -   -   سكنية 
 24,720,899,439  1,114,533,184  968,459,083  2,246,233,240  3,583,077,536  5,782,160,190  7,310,348,360  3,716,087,846  خدمات أخرى  

   4,019,198,756  9,355,876,194  6,734,366,606  3,636,381,180  3,299,740,056  1,092,505,819  1,191,218,408  29.329.287.019  
 

  2020  كانون األول  31كما يف     
  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
  218.347.050  -   -   67.551.200  -   66.059.550  82.577.000  2.159.300  زرامية  
 6.104.299.308  1.000.000  -   437.175.194  681.819.597  1.710.875.994  2.506.623.245  766.805.278  جتاري 
  762.413.125  -   -   164.293.550  7.329.850  189.218.788  195.217.175  206.353.762  صنامي  
  633.000  -   -   -   633.000  -   -   -   سكنية  
  1.758.747.927  2.850.000  -   201.978.189  283.378.982  219.432.842  740.959.567  310.148.347  خدمات أخرى  

   1.285.466.687  3.525.376.987  2.185.587.174  973.161.429  870.998.133   -  3.850.000  8.844.440.410  
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 : يلي  كما  للشرائح وفقا    االئتمانية التسهيات  تتوزع
  1202  كانون األول  31كما يف      

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
  1,416,457  -   -    332,400  -    131,500  952,557  -   150.000إىل  100.000من 
  15,283,818  -   -   2,167,050   159,050  2,085,869  10,829,849   42,000  200.000إىل  150.000من 
  91,057,809  1,525,383  5,669,634  12,834,476  2,384,809  13,594,530  51,858,842  3,190,135  300.000إىل  200.000من 
  180,351,582  1,576,066  16,802,709  22,083,889  7,831,015  36,936,470  83,862,370  11,259,063  400.000إىل  300.000من 
  705,834,486  11,567,007  45,955,739  98,971,812  20,992,818  154,412,543  319,612,158  54,322,409  500.000إىل  400.000من 
  7,885,434,232  267,232,900  365,310,827  925,700,003  704,487,666  1,963,080,952  2,232,012,484  1,427,609,400 1.000.000إىل  500.000من 
  5,631,761,182  224,141,211  223,490,460  1,143,793,255  409,234,620  1,197,759,821  1,752,547,991  680,793,824 2.000.000إىل  1.000.000من 
  2,189,934,163  111,379,164  64,512,300  196,039,400  231,673,178  631,032,297  635,365,076  319,932,748 3.000.000إىل  2.000.000من 

  12,628,213,290  573,796,677  370,764,150  897,817,771  2,259,618,024  2,735,332,624  4,268,834,867  1,522,049,177  وما فوق 3.000.000

   4,019,198,756  9,355,876,194  6,734,366,606  3,636,381,180  3,299,740,056  1,092,505,819  1,191,218,408  29.329.287.019  

 
  2020  كانون األول  31كما يف      

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
   39.818.945  -   -   4.931.244   141.350  6.864.590  27.387.261  494.500  150.000إىل  100.000من 
   79.414.641  -   -   10.885.359  1.795.800  9.783.522  53.345.260  3.604.700  200.000إىل  150.000من 
   120.897.509  -   -   16.781.428  4.033.925  16.248.305  72.146.794  11.687.057  300.000إىل  200.000من 
   88.215.338  -   -   7.336.245  2.675.800  13.899.146  44.244.693  20.059.454  400.000إىل  300.000من 
   357.034.767  -   -   65.624.204  9.222.094  90.400.393  124.688.346  67.099.730  500.000إىل  400.000من 
  1.393.439.166  1.000.000  -   145.555.403  53.203.747  413.178.942  597.860.514  182.640.560 1.000.000إىل  500.000من 
  2.922.827.915  2.850.000  -   318.019.975  197.998.723  833.638.325  1.078.548.619  491.772.273 2.000.000إىل  1.000.000من 
   686.920.946  -   -   72.843.575  129.433.546  132.016.150  227.291.800  125.335.875 3.000.000إىل  2.000.000من 

  3.155.871.183  -   -   229.020.700  574.656.444  669.557.801  1.299.863.700  382.772.538  وما فوق 3.000.000

   1.285.466.687  3.525.376.987  2.185.587.174  973.161.429  870.998.133   -  3.850.000  8.844.440.410   
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 : يلي  كما  لاستحقاقات وفقا    االئتمانية التسهيات  تتوزع
  1202  كانون األول  31كما يف     

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

  748,091,871  24,439,572  22,940,072  87,551,410  87,622,113  172,507,780  234,804,587  118,226,337  أقل من شهر 
  1,484,881,566  48,879,144  45,880,143  173,528,240  175,158,562  342,876,373  465,041,258  233,517,846  شهر  3 - 1بني 
  2,195,648,371  73,318,715  68,863,309  253,158,542  261,969,199  508,689,480  688,123,652  341,525,474  أشهر  6 - 3بني 
  2,150,559,846  73,318,715  68,599,196  239,965,173  260,244,128  502,542,010  676,515,082  329,375,542  أشهر  9 - 6بني 
  2,101,080,602  73,169,532  68,274,397  231,277,139  257,810,585  490,951,801  663,369,218  316,227,930   شهر  12 - 9بني 
  3,995,780,111  144,179,127  136,137,540  445,546,295  500,802,477  919,049,565  1,257,606,373  592,458,734  شهر  18 - 12بني 

  16,653,244,652  753,913,603  681,811,162  1,868,713,257  2,092,774,116  3,797,749,597  5,370,416,024  2,087,866,893  شهر  18أك ر من 

   4,019,198,756  9,355,876,194  6,734,366,606  3,636,381,180  3,299,740,056  1,092,505,819  1,191,218,408  29.329.287.019  
 

  2020  كانون األول  31كما يف     

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

  287.079.920   105.479  -   31.478.603  24.087.697  70.044.220  113.367.402  47.996.519  أقل من شهر 
  569.962.875   210.959  -   62.884.880  48.175.393  138.731.249  224.533.751  95.426.643  شهر  3 - 1بني 
  843.231.774   316.438  -   94.195.666  72.017.596  206.217.315  329.170.029  141.314.730  أشهر  6 - 3بني 
  814.570.124   316.438  -   93.033.263  69.994.460  198.880.445  317.390.882  134.954.636  أشهر  9 - 6بني 
  779.518.368   316.438  -     90.554.964  69.382.377  190.487.477  301.629.826  127.147.286   شهر  12 - 9بني 
  1.399.236.707   632.877  -   162.984.513  135.438.126  352.159.899  534.967.827  213.053.465  شهر  18 - 12بني 

  4.150.840.642  1.951.371  -   335.866.244  554.065.780  1.029.066.569  1.704.317.270  525.573.408  شهر  18أك ر من 

   1.285.466.687  3.525.376.987  2.185.587.174  973.161.429  870.998.133   -  3.850.000  8.844.440.410  
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 : يلي كما  املعتمدة والشرائح الفروع  حسع ائتمانية متوقعة خسائر   صص  يتوزع
  1202  كانون األول  31كما يف     

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
  630,195,427  27,169,628  23,075,648  67,613,574  85,073,670  146,195,466  201,844,390  79,223,051  املرحلة األوىل  
  321,818,206  9,487,440  17,398,117  42,115,521  14,249,889  57,916,271  103,967,146  76,683,822  املرحلة ال انية  
  110,428,92  -   -   29,340,19  -   -   271,560  817,169  املرحلة ال ال ة  
   156,724,042  306,083,096  204,111,737  99,323,559  119,069,287  40,473,765  36,657,068  962.442.554  
 
 

  2020  كانون األول  31كما يف     

  اجملموع    محاه    محص    السويدا     حلع    طرطو     الاذقية    دمشق    التصنيف  
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
  192.993.818   95.772  -   17.886.130  24.291.594  47.100.019  77.503.716  26.116.587  املرحلة األوىل  
  38.255.040  -   -   3.591.474  1.227.192  11.465.258  14.366.548  7.604.568  املرحلة ال انية  
  200.001  -   -   200.001  -   -   -   -   رحلة ال ال ة امل 
   33.721.155  91.870.264  58.565.277  25.518.786  21.677.605   -  95.772   231.448.859  
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 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  - 9
  ا يلي: يتكون   ا البند 

   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      
   20.379.280    50.948.200  مسامهات يف م سسات مالية *  
    50.948.200    20.379.280   

  509.482 لكية    األصغر مصرف الوطنية للتمويل  لصال  القرو    اطر  ضمان    م سسةصدرت شهادة ملكية أسهم يف    2021آب    30* بتاريخ  
من رأمسال امل سسة وقد سددت   ه القيمة كاملة. مت امتبار القيمة العادلة هل ه    %1.02لرية سورية للسهم الواحد ما يعادل    100سهم بقيمة إمسية  
 ملابقة للتكلفة التارخيية.  2021كانون األول   31االسهم بتاريخ 

 
 اإلجيارمقود  -10

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
 حقوق استخدا     
  التزامات مقود اإلجيار    األصول املستأجرة    
  ل. .    ل. .    
  18.148.274    94.857.411  2020كانون ال اين   1الرصيد كما يف  
   223.479     223.479  اإلضافات   
  -   (  25.735.777) مصروف االستهاأل  
   828.247    -   الفوائد مصروف  
 (  19.200.000)   -   الدفعات  
  -     69.345.113  2020كانون األول   31الرصيد كما يف  
  212.400.000    212.400.000  اإلضافات   
  -   (  52,634,088) مصروف االستهاأل  
       -   مصروف الفوائد  
 (  212.400.000)   -   الدفعات  
  -     229.111.025  1202كانون األول   31الرصيد كما يف  
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 ذمم مدينة أخرى -11

 ما يلي:    ا البند  يتضمن
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
  15.546.237    35,265,267  مصاريف مدفومة مقدما   
  1.830.208    -   فوائد مستحقة من ودائع لدى مصارف 
  672.238.4    13,549,289  ذمم مدينة أخرى  

   48.814.556    21.615.117  
  ا يلي:  املصاريف املدفومة مقدما   يتكون بند

  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
  3.825.000    14,683,333  إجيار مدفوع مقدما   
  8.215.327    19,369,432  أتمني مدفوع مقدما   
  3.505.910    1,212,502  مصاريف أخرى مدفومة مقدما   

   35,265,267    15.546.237  
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 موجودات اثبتة مادية    - 21
 يتكون   ا البند  ا يلي:

 معدات         
  اجملموع    حتسينات مل  املأجور    اآلل أجهزة احلاسع     وأجهزة وأاثث    وسائل نقل    مقارات    
 ل. .   ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

  الكلفة التارخيية
   579.972.709    57.830.727   37.968.100    95.624.382    28.500.000    360.049.500  2020كانون ال اين    1الرصيد يف  

   67.118.950   5.170.900    24.050.700    37.897.350    -      -     ضافاتاإل 
 (  000.163)   -      -    (  000.163)   -      -     الستبعاداتا

   646.928.659    63.001.627    62.018.800    133.358.732    28.500.000    360.049.500  2020كانون األول    31الرصيد يف  
  1,297,910,576    299,599,090    808,932,486    189,379,000    -      -     اإلضافات

 (  3,646,600)   -    ( 2,930,000) (  716,600)   -      -     الستبعاداتا
 ( 49,038,296) ( 32,096,066) ( 6,678,723) ( 10,263,507)   -      -     التعديات
   1.892.154.339    330,504,651    861,342,563    311,757,625    28.500.000    360.049.500  2021كانون األول    31الرصيد يف  

 االستهاكات املرتاكمة
 ( 67.634.791) ( 29.058.236) ( 12.351.955) ( 23.849.600) ( 2.375.000)   -    2020كانون ال اين    1الرصيد يف  

 ( 60.221.512) ( 10.546.119) ( 7.637.172) ( 20.303.606) ( 3.732.140) ( 18.002.475) السنةاإلضافات، أمبا   
    063.162    -      -       063.162    -      -     االستبعادات
 ( 240.694.127) ( 355.604.39) ( 127.989.19) ( 143.991.43) ( 140.107.6) ( 475.002.18) 2020كانون األول    31الرصيد يف  

 ( 206,047,041) ( 17,502,598) ( 125,352,368) ( 41,654,240) ( 3,535,360) ( 18,002,475) اإلضافات، أمبا  السنة
  46,502,559    29,355,807    6,778,442    10,368,310    -      -     االستبعادات
 ( 287.238.722) ( 627,751,14) ( 138,563,053) ( 75,277,073) ( 9,642,500) ( 5036,004,9) 2021كانون األول    31الرصيد يف  

 دفعات لشرا  موجودات اثبتة
  -     -     -     -     -     -   2020كانون األول    31الرصيد يف  

   131.730.000    -      -      131.730.000    -      -    اإلضافات، أمبا  السنة
  131.730.000    -     -     131.730.000    -     -   2120كانون األول   31الرصيد يف  

 صايف القيمة الدفرتية
  1.736.645.617    05302,753,5    722,779,510    368.210.552    ,857,50018    0324,044,55  2120كانون األول   31الرصيد يف  
  419.234.519    272.397.23    673.029.42    589.367.89    860.392.22      025.047.342  2020كانون األول    31الرصيد يف  
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 موجودات اثبتة غري مادية  - 31
 يتكون   ا البند  ا يلي: 

   برامت معلوماتية           
   ل. .          
2120 

 : القيمة الدفرتية 
  3.469.000       2021ال اين كانون   1الرصيد كما يف 
 (  3,469,000)      االستبعادات 

  -        2120كانون األول   31الرصيد كما يف 
 اإلطفا ات املرتاكمة: 
 (  3.293.998)      2021كانون ال اين   1الرصيد كما يف 

 (   175,002)      أمبا  السنة 
  3,469,000       االستبعادات 

  -        2120كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية: 
  -        2120كانون األول   31الرصيد كما يف 

 
   برامت معلوماتية           
   ل. .          
2020 

 : القيمة الدفرتية 
   3.469.000       2020كانون ال اين   1الرصيد كما يف 

  3.469.000       2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 اإلطفا ات املرتاكمة: 
 (  3.235.498)      2020كانون ال اين   1الرصيد كما يف 

 (   58.500)      أمبا  السنة 

 (  3.293.998)      2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية: 
   175.002       2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
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 املصرف املركزي لدى اجملمدة املال رأ  وديعة -41

.  املصرف املركزيكوديعة جممدة بدون فائدة يف    رأمساهلا من    %5ملز  إبيداع    املصرف، فإن  2007/  15/ من القانون رقم  7حبسع الفقرة )أ( من املادة /
 تتكون   ه الوديعة ما يلي: 

  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
  170.612.500    500,000,000  السنة  الرصيد يف بداية  
  329.387.500    1.150.000.000  إضافات  

   1.650.000.000    500.000.000  
 
 ذمم دائنة -51

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  376.500.000    376.500.000  للتنمية األمانة السورية  م سسة 
  344.417.42    206.520.227  أخرى ذمم دائنة 

   583,020,227    344.917.418  
 
  غري مدفومة   مصاريف مستحقة  -61

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
  4.668.446    2,316,992  مستحقة  وكهراب   مياه

  1.136.487    1,177,015  وانرتنت  وفاكس   اتف
  16.755.833    1,320,000  أجور تدقيق واستشارات مستحقة 

  11.525.558    11,753,943  رواتع وتعويضات وحوافز مستحقة 
  27.349.881    64,041,871  ضريبة رواتع وأجور مستحقة 

  827.562.5    13,843,889  مستحقة أتمينات أجتمامية 
  -     145,781,431  مصاريف أتمني 

  7.137.501    2,367,601  املركزي  مصرف سورية استعا  من العما  يف  
  4.775.281    11,040,301  أخرى

   253,643,043    814.911.78   
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 مقدما   إيرادات مقبوضة -71

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31يف  كما     
   0212   2020  
  ل. .    ل. .    

  115.808.23    56,304,460  قرو  مقبوضة مقدما فوائد 

   56,304,460    23.808.115  

 
 أموال مقرتضة  - 81

سنوات   سورية دون فائدة وملدة ثاثلرية  50.000.000املوافقة مل  مقرتح القرتا  مبل   2018أاير  31قرر جملس اإلدارة يف اجتمامه املنعقد يف 
قامت الشركة    . 2021، مت متديد فرتة السداد خال ما   انة السورية للتنمية مل  أن يتم سداده كدفعة واحدة بعد انقضا  املدة املتفق مليهامن األم

 سنواي.  %4.5خبصم املبل  املقرت  وفق معدل خصم بل  
 ل التال: وقد كانت حركة األموال املقرتضة مل  الشك

  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  46.047.677    48,163,099  الرصيد يف بداية السنة 
  2.115.422    1,836,901  الفائدة املستحقة خال السنة  

  48.163.099    50,000,000  الرصيد يف آخر السنة 
 
   الدخل   ضريبة  صص   - 91

  صص ضريبة الدخل كما يلي: تتلخص حركة 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  40.777.460    72,094,136  الرصيد كما يف بداية السنة 
  72.094.140    14.487.926  مصروف ضريبة الدخل للسنة 

 (  440.777.46) (  86,582,062) السنة تسديدات خال 
  72.094.136    -   السنة  هناية الرصيد كما يف 
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 ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب: 
   كانون األول   31نة املنتهية يف  للس     
    1202     2020  
  ل. .      ل. .     

   87.556.784    322,956,854  ة قبل الضريبة لسنربح ا
 : يضاف

   18.002.475    18,002,474  استهاأل املباين  
   156.601.249    720.777.002  مصروف  صص الديون املنتجة  

   262.160.508    1.061.736.330  الربح الضرييب 
   %25     %14   نسبة الضريبة 

   65.540.127    -   * صروف الضريبة م
   6.554.013    -   من الضريبة(  % 10)  رسم إمادة اإلممار

  -     14,487,926  *مصروف ضريبة ختص أموا  سابقة 
   72.094.140    14.487.926  للسنة مصروف ضريبة الدخل 

يبة الدخل مل  األرابح الناجتة من مملها خال السنوات  ر ض  من املصارف  عف ت 2021لعا   8للقانون رقم  16بنا   مل  أحكا  املادة  *
 . اخلمس األوىل لبد  مزاولة مملها

 . 2019الدخل لعا   ضريبة بتكليف إضايف من    -قسم كبار املكلفني - قامت مديرية مالية دمشق *
 املالرأ   -20

 : لرية سورية، كما يلي  100سهم قيمة كل سهم  330.000.000لرية سورية موزمة مل    33.000.000.000 املصرفبل  رأ  مال 
  1220كانون األول    31كما يف     
  قيمة رأ  املال    النسبة    مدد األسهم    
  ل. .    %    سهم    

  32,875,000,000  99.621   328,750,000 م سسة األمانة السورية للتنمية 
  65.000.000  0.197    650.000 ا معية العلمية السورية للمعلوماتية 

  000.000.60  .1820    000.600 اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشرومات

  330,000,000   100  33,000,000,000  
 
  2020كانون األول    31كما يف     
  قيمة رأ  املال    النسبة    مدد األسهم    
  ل. .    %    سهم    

  9.875.000.000  98.75   98.750.000 م سسة األمانة السورية للتنمية 
  65.000.000  0.65    650.000 ا معية العلمية السورية للمعلوماتية 

  000.000.60  .600    000.600 اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشرومات

  100.000.000   100  10.000.000.000  
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 احتياطي قانوين -12

بلوغه  % من صايف األرابح السنوية حان    10االحتياطي القانوين  عدل    2011شباط    24 ريخ    29من قانون الشركات رقم    197حددت املادة  
 . % من رأ  املال  25

أبهنا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة    2011شباط    24 ريخ    29من قانون الشركات رقم    200مت تعريف األرابح الصافية حسع املادة  
 كما يلي:   االحتياطي القانوينتتلخص حركة وجمموع املصروفات واالستهاأل قبل تنـزيل  صص ضريبة الدخل مل  األرابح. 

  األول   كانون   31كما يف      
    1202     2020  
  ل. .      ل. .     

  16.816.887    25,572,565  الرصيد كما يف بداية السنة 
  8.755.678    685295,32,  إضافات 

  25.572.565    250868,57,  الرصيد كما يف هناية السنة 

  87.556.784    854956,322,  الربح قبل الضريبة 

  8.755.678    685295,32,  ( % 10)احتياطي قانوين  
 
 التشغيلية اإليرادات -22

  :  يلي  ما  اإليرادات  تتضمن
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  788.264.809    2,586,787,440  إيرادات خدمات )فوائد القرو ( 
  108.163.100    440,267,950  إدارية مرتبلة ابلقرو   رسو  

  172.787.149    150,466,963  إيرادات فوائد اإليدامات املصرفية 
   491.697    1,163,243  املسرتد من الفوائد املعلقة 

 (  825.488.6) (   440,000)  و من فوائد ومموالت القر  مردودات 

   3,178,245,596    930.217.063.1  
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 إيرادات أخرى -32

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  53.500.000     126,554  مموالت إدارة منتت غرسة أمل 
  6.109.264    27,964,209  غرامات أتخري 
  590.609.15    2,129,641  إيرادات متنومة 

   30,220,404    854.218.75  
 
 نفقات املوظفني -42

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  280.160.189    725,050,939  ر رواتع وأجو 
  85.107.750    275,926,538  ىمنافع نقدية أخر و   ، ماواتبدالت
  39.508.264    98,066,340  يف التأمينات االجتمامية   املصرفمسامهة 

   000.300    2,384,172  تعويض هناية اخلدمة 

   1,101,427,989    203.076.405  
 
 مصروف  صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  - 52

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

    2.333     12,227  أرصدة لدى املصارف
 (  59.462)   -   لدى املصارف  إيدامات

   201.886.165    5730,993,69  لثفراد صايف التسهيات االئتمانية 
   2731,005,92    991.828.165   
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 مصاريف إدارية وممومية  - 62

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  35.489.999    57,116,667  إجيار 
  3.939.200    6,870,005  أتعاب ورسو  قانونية 

  39.705.833    32,844,167  استشارات مهنية ومالية وتقنية 
  92.437.112    175,203,444  نفقات ورسو  حكومية 

  8.991.618    22,868,610  ضيافة
  66.974.527    96,764,350  صيانة
  13.713.814    42,944,456  أتمني

  22.574.735    50,798,600  قرطاسية وملبومات واشرتاكات 
  26.796.897    87,204,363  سفر وأقامة وتنقات 

  13.262.642    27,538,807  كهراب  وما  واتصاالت 
  17.317.244    69,450,522  وحمروقات وقود 

  11.298.500    44,940,500  دماية وتسويق وحب،  
  5.401.000     232,000  مصاريف افتتاح فروع 

  2.733.118    9,200,457  مصرفية مموالت 
  2.110.000    1,100,000  سورية املركزي  صرف مموالت مدفومة مل
   227.000    -   مصاريف قضائية

  3.250.000    22,180,000  بدالت أمضا  جملس اإلدارة 
  109.792.24    545.125.25  * أخرى متنومة

   3,20382,792    348.015.391  

بلغت   * تنظيف  مصاريف  البند  بلغت    5.957.580مي ل   ا  اليت  األخرى  املكتع  ومصاريف  العامة  املرافق  خدمات  ومصاريف  سورية  لرية 
  لرية سورية.   39.167.675
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 حصة السهم األساسية واملخففة  - 72

 مت احتساب حصة السهم األساسية واملخففة كما يلي: 
  كانون األول   31نة املنتهية يف  للس    
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    
   15.462.644    308,468,928  ة السن ربح

   639.022.91    185.611.111  األسهم لعدد  املرجح املتوسا

  70.1     .661   ة سنحصة السهم من ربح ال
 

 الوسلي املرجح لعدد األسهم: 
  1220كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  لعدد األسهم الوسلي املرجح     مدد األاي     املكتتع هبا األسهم    مدد   
  100,000,000  365   100,000,000 سنة يف بداية الاألسهم  مدد

 أسهم الزايدة املكتتع هبا 
  85.611.111  134   230.000.000 2021آب  19 

  330.000.000     185.611.111  

 
  2020كانون األول    31املنتهية يف    للسنة    
  لعدد األسهم الوسلي املرجح     مدد األاي     املكتتع هبا األسهم    مدد   

  40.000.000  365   40.000.000 سنة مدد األسهم يف بداية ال
 أسهم الزايدة املكتتع هبا 

  28.416.667  341   30.000.000 2020كانون ال اين    26 
   4.862.417  332   5.272.500 2020شباط  4 
  15.222.222  274   20.000.000 2020نيسان  2 
   333.521.2  192   500.727.4 2020حزيران   23 

  000.000.100     639.022.91  
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 النقد ومايف حكمه  - 82

 يتكون   ا البند  ا يلي: 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  39.280.398    142.572.875  النقد يف الصندوق 
  771.684.880    .78.836.19151  صرفية حساابت جارية لدى املصارف وامل سسات امل

   1.721.409.066    169.965.919  
 
 التعامات مع أطراف ذات ماقة  - 92

ومع كبار املسامهني وأمضا  جملس اإلدارة    شركة دايري()  احلليفة ة والشرك )األمانة السورية للتنمية( األ     سسةابلدخول يف معامات مع امل  املصرفقا  
 واإلدارة العليا ضمن النشاطات االمتيادية واملسموحة ابستخدا  أسعار الفوائد والعموالت التجارية. 

 :يتكون   ا البند  ا يلي 
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

 بنود بيان الوضع املال 

  376.500.000    376,500,000  األمانة السورية للتنمية( م سسة ألطراف ذات ماقة ) ذمم دائنة 
  48.163.099    50,000,000  األمانة السورية للتنمية( م سسة )  أموال مقرتضة

   426,500,000    424.663.099  
 أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر األرابح    بنود بيان 

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  53.500.000    -   األمانة السورية للتنمية( م سسة مموالت إدارة منتت غرسة أمل ) 
  8.800.000    22.000.000  األمانة السورية للتنمية( م سسة )   إجيارات

  6.159.440    12.962.577  مصاريف مدفومة لقا  تعامات مع شركة دايري 

   34.962.577    68.459.440  
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 : املصرفارة درواتع ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفي ية العليا وأمضا  جملس إفيما يلي ملخص ملنافع )
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  66.837.333    122.121.270  رواتع ومكافآت 
  3.250.000    18.680.000  بدالت وتعويضات جملس اإلدارة

   140.801.270    .33370.087  
 

 بيان التدفقات النقدية  - 30

 ئتمانية مل  الشكل التال: ألغرا  إمداد بيان التدفقات النقدية مت احتساب الزايدة يف التسهيات اال 
  األول كانون    31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

   8,844,440,410    29.329.287.019  ( 8)إيضاح رقم  تسهيات ائتمانية كما يف هناية السنة  
   51.316.870    416.203.586  ( 8)إيضاح رقم السنة   يف هناية كما    فوائد ومموالت مستحقة غري مقبوضة

 (   47.177) (  1.246.794) ( 8)إيضاح رقم الفوائد املعلقة كما يف هناية السنة  
   9,873,425    -   ( 8)إيضاح رقم   مشلوبة تسهيات 

   129.744.243.81    8,905,583,528   
 ينزل: 
   2.810.328.966    8.844.440.410  ( 8)إيضاح رقم تسهيات ائتمانية كما يف بداية السنة   
   21.953.593    51.316.870  ( 8)إيضاح رقم   كما يف بداية السنة  فوائد ومموالت مستحقة غري مقبوضة 
 (   094.177) (   47.177) ( 8)إيضاح رقم  الفوائد املعلقة كما يف بداية السنة  

   8.895.710.103    2.832.105.465   

   820.848.533.70    6,073,478,063   

 
 القيمة العادلة -13

 : القيمة العادلة للموجودات واملللوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة العادلة: أوال  
أن   االئتمانية حي،  التسهيات  املالية، ابست نا   واملللوابت  املوجودات  بنود  العادلة  ميع  القيمة  الدفرتية مع  القيمة    إلوال   العادلة   القيمة تتلابق 

  كما   سورية  لرية  9.560.808.083مقابل  )   2021  األول  كانون  31  يف   كما  سورية  لرية   36.541.807.388  تساوي  لثفراد   االئتمانية   التسهيات
  مرة   ألول  املمنوحة  القرو    مل    املصرف  فرضهاي   اليت   اخلدمة   لرسو    املرجح  املتوسا  مي ل  % 9  خصم  معدل   ابستخدا (  2020  األول   كانون   31  يف

 . ( 2020 األول كانون  31  يف  كما  %12مقابل )  2021 األول كانون  31 يف  كما
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 ابلنسبة لثدوات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة. حتديد املستوايت ال اث لقيا  القيمة العادلة :اثنيا  

  2021كانون األول    31كما يف     
  القيمة العادلة مقاسة من خال       
  اجملموع    املستوى ال ال،    املستوى ال اين    املستوى األول    القيمة الدفرتية     

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات املالية:
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 

  50.948.200  50.948.200  -   -   50.948.200 خال الدخل الشامل اآلخر   
 

  2020كانون األول    31كما يف     
  القيمة العادلة مقاسة من خال       
  اجملموع    املستوى ال ال،    املستوى ال اين    املستوى األول    القيمة الدفرتية     

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات املالية:
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 

  20.379.280  20.379.280  -   -   20.379.280 خال الدخل الشامل اآلخر   
 

لعاوة )بعد تنـزيل  تشمل القيمة الدفرتية للموجودات املالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مل  القيمة اإلمسية لثصل مضافا  إليه صايف ا 
 فق أسلوب الفائدة الفعالة(. اإلطفا  من  ريخ الشرا  لتاريخ امليزانية و 

 تقنيات التقييم واالفرتاضات املستعملة ألغرا  قيا  القيمة العادلة 
 يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملللوابت املالية ابستعمال مستوايت التقييم التالية: 

 ملوجودات  اثلة يف أسواق فعالة. : مي ل القيمة العادلة لثسعار املتداولة )غري املعّدلة( املستوى األول

: مي ل العناصر األخرى خباف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم ماحظتها بشكل مباشر )من خال األسعار( أو  املستوى ال اين 
 بشكل غري مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(. 

 لسوق. : مي ل املوجودات غري املرتبلة ببياانت ا املستوى ال ال، 

 األدوات املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية 
  ي املوجودات واملللوابت املالية النقدية أو اليت هلا فرتة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة. 

 األدوات املالية ذات سعر فائدة اثبت
واملللوابت املالية املدرجة ابلتكلفة امللفأة واليت هلا سعر فائدة اثبت من طريق مقارنة التدفقات النقدية املخصومة  يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات  

 ابستخدا  أسعار الفائدة السوقية مند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشاهبة. 
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 املالية   املخاطر   إدارة  - 23

 االئتمان    اطر   - أ 

 اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر 

، قا  جملس اإلدارة بتشكيل وحدة مستقلة إلدارة  5/5/2008 ريخ    4/  ن/ ب  390 تللبات قرار جملس النقد والتسليف رقم    املصرفمن  التزاما   
لة والتشغيل  املخاطر تتبع للجنة إدارة املخاطر املنب قة من جملس اإلدارة حبي، ترامي الوحدة من خال إجرا ات مملها تغلية  اطر االئتمان والسيو 

 وغري ا. 

  يكل إدارة املخاطر كما يلي:   مصرفيوضح اهليكل التنظيمي لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . للمخاطر التالية:  اطر االئتمان و اطر السوق و ي  اطر تقلبات أسعار الفائدة و اطر السيولة و اطر التشغيل املصرف تعر  ي

 نة   وذل  من خال اللجان و ي:  نة التدقيق،  املصرفتعر  هلا  ييعت  جملس اإلدارة مس ول بصورة مامة من وضع ومتابعة إدارة املخاطر اليت  
قييم   نة املخاطر،  نة املكافآت والرتشيحات. تتتبع   ه اللجان بشكل مباشر إىل جملس اإلدارة وترفع له التقارير بشكل دوري واليت حتوي ت  احلوكمة،

 شامل للمخاطر وآليات التحوط املللوبة  
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 اسرتاتيجية إدارة املخاطر: 
  وتشكيل  نة إدارة  اطر تضم أمضا  غري   املصرففهم وتعزيز ثقافة إدارة املخاطر بكافة أشكاهلا وذل  مل  كافة املستوايت العاملة يف   •

 . تنفي يني من أمضا  جملس اإلدارة
واإلجرا ات، الكادر الكف  واألنظمة التكنولوجية  أتسيس وإجياد بنية أساسية مائمة وكافية  ا فيها اهليكل التنظيمي، العمليات، السياسات   •

 . اليت تكفل وابستمرار إدارة املخاطر  ا ينسجم وحدود وسياسات املخاطر املصادق مليها
ت  أتسيس وإجياد بنية حتتية مستقلة إلدارة املخاطر واليت يكون أحد مهامها العمل مل  تقدمي تقارير مباشرة إىل جملس اإلدارة من التعرضا  •

 . لتجاوزات مل  احلدود املوضومةوا

 مها   نة إدارة املخاطر: 
،  مصرف لرسم وحتديد سياسة إدارة املخاطر املرتبلة ابلنشاط القائم لل  املصرفالعمل بشكل متواصل مع وحدة إدارة املخاطر يف   •

 . ابإلضافة إىل تل  املتعلقة أبي نشاط أو منتت جديد
 . العليا ابملعا ة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير منها من قبل إدارة املخاطر التأكد ومتابعة قيا  اإلدارة  •
 . مصرف مرضة  هلا وذل  ابلتنسيق مع اإلدارة العليا لل املصرفكون يتقدمي خلا اللوارئ وإدارة األزمات اليت قد  •

 مها  اإلدارة العليا يف إدارة املخاطر: 
 . بشكل مستمر   املصرفتعر  هلا ي كافة املخاطر اليت   إجياد كافة البىن الازمة إلدارة ومتابعة •
العمل مل  وضع سياسات، إجرا ات و للات تنظيمية تسامد مل  حتديد املس وليات والصاحيات بشكل واضح  ا يضمن   •

الداخلي من  ل نظا  الضبا  فصل املها  والصاحيات وذل  لتجنع أي تعار  يف املصال بني  تلف األقسا  من جهة ويفعّ 
 . جهة اثنية من خال حتديد قنوات التواصل اإلداري

 . العمل مل  تنفي  اسرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل جملس اإلدارة  ا يتفق مع سقوف املخاطر احملددة •

 مها  التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر: 
 . استقالية   ه الوحدة التأكد من توفر البىن األساسية الازمة إلدارة املخاطر ومن مدى  •
 . التحقق من مدى التقيد ابألنظمة واإلجرا ات الواردة يف دليل إدارة املخاطر  •
 . املصرف تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة التعرف مل  املخاطر وآليات قياسها املتبعة مل  مستوى كافة أنشلة وممليات  •
وإجرا ات الرقابة املوضومة يف سبيل التحكم ابملخاطر اليت مت التعرف مليها والتأكد  تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبا الداخلي   •

 . من صحة قيا    ه املخاطر 
تقييم التقارير املعدة من قبل مدير وحدة املخاطر حول تلبيق اإلطار العا  إلدارة املخاطر وسرمة اإلباغ من االحنرافات والبت   •

 .ة عا تها وإجرا ات التصحيح املتخ 
ككل، وتقييم كافة األنشلة    املصرفرفع تقارير دورية إىل  نة التدقيق أو إىل جملس اإلدارة لتقييم كفا ة وفعالية إدارة املخاطر يف   •

 والعاملني فيها ونقاط الضعف اليت تعرتيها، وأي احنرافات من األنظمة والسياسات واإلجرا ات املوضومة. 
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 التقارير: قيا  املخاطر وأنظمة  

املخاطر  أنواع  مراقبة احلدود املسموح هبا لكل نوع من  املخاطر والسيلرة مليها من خال  إدارة  املخاطر من قبل  وتعكس   ه احلدود   .تتم مراقبة 
علومات  معينة. ويتم وع امل  وموامل السوق املختلفة احمليلة ابإلضافة إىل مستوى املخاطر املقبول مع الرتكيز مل  قلامات مالية  املصرف اسرتاتيجية ممل  

  املصرفوحتليلها للتعرف املبكر مل  املخاطر املتوقعة اليت قد تنجم منها. مث تعر    ه املعلومات مل  جملس إدارة    مصرفمن اإلدارات املختلفة لل
ارة املخاطر بشكل دوري من قبل  نة إدارة  كما يتم تدقيق ممليات إد .واللجان املختصة والرئيس املباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات العاقة 

 . املصرفاملخاطر وذل  من خال فحص كفاية اإلجرا ات املتخ ة ومدى االلتزا  ابإلجرا ات املللوبة. ويتم مناقشة نتائت التدقيق مع إدارات 

  اطر االئتمان: 

خلسائر مالية يف حال   يتمكن العميل أو اللرف املقابل يف أداة مالية من الوفا  ابلتزاماته    املصرف تتم ل  اطر االئتمان  خاطر تعر    •
 . إىل العما    املصرفو  وتسليفات التعاقدية، وتنشأ تل  املخاطر بصورة أساسية من قر 

اطر مع أحد أو جممومة من العما  ضمن منلقة  إبدارة  اطر االئتمان من طريق التنويع يف األنشلة االئتمانية لتفادي تركز املخ  املصرفقو   ي •
 .  ابحلصول مل  ضماانت كلما كان ذل  ضروراي   املصرفقو  ي و   .ممل حمددة أو نشاط اقتصادي معني

 لتخفيض  اطر االئتمان فيما يلي:  املصرف قو  هبا يوميكن تلخيص أ م اإلجرا ات اليت 
 . التعامل معهم، وحتديد معدالت اخللر االئتماين املتعلقة ب ل إمداد الدراسات االئتمانية من العما  قبل  •
 . يت قد تنشأ يف حالة تع ر العما  احلصول مل  الضماانت الكافية لتخفيض حجم املخاطر ال •
 ي. الفردي والتجميع  كل من املستوى  املتابعة والدراسة الدورية للعما  هبدف تقييم مراكز م املالية واالئتمانية وتقدير اال فا  ابلقيمة مل •
 . لرتكيز املخاطر  توزيع حمفظة القرو  مل  قلامات  تلفة تافيا   •

 الضماانت احملتفظ هبا: 
يتم قبول الضماانت    املصرف عتمد  ي ملعايري وأسس    وفقا  مل  مدة أساليع و ارسات لتخفيف  اطر االئتمان منها احلصول مل  ضماانت حي، 

القيمة السوق .معتمدة  العقارية والسيارات واملصاغ ال  بية إضافة للكفاالت الشخصية والرواتع. تراقع اإلدارة  أنواع الضماانت: الر وانت  ية  وأبرز 
ئر االئتمانية  لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضماانت خال دراسة كفاية  صص اخلسا   وفقا  ويتم طلع ضماانت إضافية  للضماانت  

 هب ا الشأن.  املصرف املركزيملتللبات  وفقا  سنوي و  ل كاملتوقعة. وذل  بش

 التصنيف االئتماين الداخلي حملفظة التسهيات االئتمانية لثفراد: 

ودراسة العاقة اإلحصائية    مل  معايري وشروط حمدد مسبقا    مت تقسيم احملفظة إىل جممومتني )القرو  املولدة للدخل والقرو  غري املولدة للدخل( بنا   
 (. Poolبينها وحساب احتمال التع ر لتعرضات التجزئة مل  مستوى كل جممومة من التعرضات ) 

 التصنيف االئتماين للم سسات املالية: 

حملية وابللرية السورية فقد مت تصنيف   ه التعرضات ضمن املرحلة األوىل   مصارفجتاه امل سسات املالية  ي ابلكامل جتاه  املصرف حي، أن تعرضات 
املركزي    صرف سورية م الصادرة من    9ابلتعليمات اخلاصة بتلبيق املعيار الدول للتقارير املالية رقم    التزاما    % 0.5مساوي لـ  PDوامتماد احتمال التع ر  

 . 2019للعا    4  ن ابلقرار  
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  أن   مليه ميكن  ، إما نتيجة تد ور أمماله أو مد  رغبته يف السداد، وبنا   املصرفاحلالة اليت يعجز فيها العميل من الوفا  ابلتزاماته جتاه  تعريف التع ر:  
 يف إحدى احلاالت التالية:   يعت  العميل متع را  

 املصرف بسداد التزاماته جتاه مد  قدرة أو رغبة العميل   -1
 إمان العميل إفاسه أو وضعه حتت التصفية  -2
 يو  أو أك ر مل  استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده  30مضي   -3

 احتمال التع ر: 

( حلساب احتمال التع ر مل  مستوى كل  Defaultحلساب معدل التع ر التارخيي ) 2015مت االمتماد مل  بياانت التسهيات االئتمانية من  العا  
لناتت احمللي  جممومة من جممومات احملفظة ومن مث متت معايرة   ه البياانت ابملعلومات املتوفرة ذات الصلة من م شرات االقتصاد الكلي )معدل النمو ل 

يف نقلة    PIT   (Point in timeادية( إىل  خال الدورة االقتص  Trough the cycle)  TTCاإلوال(. وابلتال حتويل احتمال التع ر من  
 زمنية حمددة(. 

  9ابلتعليمات اخلاصة بتلبيق املعيار الدول للتقارير املالية رقم    التزاما    % 100ابلنسبة للتعرضات املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة فقد مت امتماد احتمال تع ر  
 . 2019للعا     4/ ن   املركزي ابلقرار رقم   مصرف سوريةالصادرة من  

 اخلسارة مند التع ر: 

 : املصرفضمن حمفظة   جممومة ابستخدا  الصيغة التالية لكل    اخلسارة مند التع ريتم حساب 

LGD= (1-CR) * (1-RR) 
- LGD :Loss Given Default  اخلسارة مند التع ر 
- CR :Cure rate    معدل الشفا 
- RR :Recovery Rate   معدل االسرتداد 
بت قيل    املصرف وقا   (.  أساسي ومتشائم   متفائل،)ب اثة سيناريو ات  ي    اخلسارة مند التع ر ساب  حب  تقدير اإلدارة،بنا   مل     ، املصرفقا    -

 كل سيناريو ابحتمال حدوثه وفق تقدير اإلدارة 
بنسبة    اخلسارة مند التع ر استخدا     املصرفقرر  ،  (املركزي   مصرف سورية  ا يف ذل   ) وامل سسات املالية  لدى املصارف    ات ابلنسبة للتعرض -

 2019لعا   املركزي مصرف سورية  للتعليمات ذات الصلة الصادرة من  وفقا  %   45

 التعر  مند التع ر: 

إليها    مضافا  ا   ابلنسبة للتعرضات املصنفة ضمن املرحلتني األوىل وال انية فيتم تقدير التعر  مند التع ر من خال القيمة الدفرتية لثصل بتاريخ القي 
 . الفوائد املستحقة غري املقبوضة ومع األخ  ابالمتبار كافة التدفقات النقدية املتوقع استخدامها من قبل العميل قبل  ريخ وقوع التع ر

 فوائد املعلقة. منه ال   أما ابلنسبة للتعرضات املصنفة ضمن املرحلة ال ال ة فيتم تقدير التعر  مند التع ر من خال الرصيد املستعمل ملروحا  

 : مبادئ حساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

للعقد والتدفقات النقدية اليت    وفقا   التدفقات النقدية املستحقة  ابلفرق بني(  9للمعيار الدول للتقارير املالية رقم    وفقا  )تعرف اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
  . احلصول مليها  صومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي  املصرفتوقع ي
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التعاقدية    املصرفاخت    النقدية  التدفقات  املتوقعة لفرتة حمددة من الزمن مع األخ  يف االمتبار  التالية من أجل حساب اخلسائر االئتمانية  اخللوات 
 : والسلوكية املتوقعة لثصل املال يف نلاق منهت ا فا  القيمة 

I.  إىل مدد من الفرتات الزمنية مساوية لعدد الدفعات  (  الفرتة بني  ريخ احلساب و ريخ االستحقاق )ة التعاقدية املتبقية لكل أصل مال  فصل الفرت
 التعاقدية املتبقية 

II.  التعر  مند التع ر  تقدير 
III.   ابستخدا  الصيغة التالية  حديحساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لكل تعر : 

MECL = MPD * LGD * MEAD * DF 
▪ :MECL  اخلسائر االئتمانية املتوقعة احلدية 
▪ :MPD  احتمال التع ر احلدي 
▪ :LGD  اخلسارة مند التع ر 
▪ DF  و مامل اخلصم مل  أسا  معدل الفائدة الفعلي يف  ريخ إنشا  األصل املال ذي الصلة  . 

IV. امل االئتمانية  اخلسائر  مفرت ، حي،  حساب  سيناريو  لكل  األساسي  ا   تقدير   املصرف  ستخد ي توقعة  السيناريو ات  من  لكل  للمعامات 
 املصرف يف كل سيناريو ابألوزان املقدرة من قبل سائر ائتمانية  اخلحساب  ت قيل يتم . واملتشائم واملتفائل

V.   شهر كمجموع اخلسائر االئتمانية املتوقعة احلدية    12احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لـMECL    أو مل   ا   شهر   12لفرتات زمنية مدهتا
مل  مدى    MECLكمجموع اخلسائر االئتمانية املتوقعة احلدية    LECLمدى ممر األصل املال ذي الصلة، أيهما أقل، أو حساب  

 ممر األصل املال ذي الصلة بنا   مل  مرحلته؛ 
VI.   حساب يتم  واملستحقني،  السداد  من  املتع رين  للمقرتضني  حدي    LECLابلنسبة  تعر   استخدا   إىل  احلاجة  دون  لـلتعر   مباشرة 

MEAD  أو احتمال تع ر حدي MPD  .سنة واحدة( ولكن غري املتع رين)عمر املتوقع للمقرتضني املستحقني  يفرت  أن يكون ال . 

 املراحل: 

 : ، يتم االمرتاف اب فا  قيمة املوجودات املالية مل  ثاث مراحل9 رقم  للمعيار الدول للتقارير املالية  وفقا  

االمرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من أحداث التخلف  ، يتم  (ضمن نلاق منهت ا فا  القيمة )مند إنشا  أو شرا  أصل مال    : 1املرحلة  
يف تواريخ التقارير الاحقة،   ويتم إنشا   صص خسارة( ا  شهر  12اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة )القادمة  ا  من السداد احملتملة خال االثي مشر شهر 

مع مد  وجود زايدة كبرية يف  (  ضمن نلاق منهت ا فا  القيمة) مل  املوجودات املالية احلالية  ا   أيضا   شهر   12تنلبق اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  
أي بدون خصم اخلسائر االئتمانية  )دفرتية لثصل املال  يتم احتساب إيرادات الفوائد مل  إوال القيمة ال.   اطر االئتمان من  االمرتاف األول هبا

 (. املتوقعة

توقعة  إذا زادت  اطر االئتمان اخلاصة أبصل مال بشكل كبري من  االمرتاف األول وال تعت  منخفضة، يتم االمرتاف ابخلسائر االئتمانية امل  : 2املرحلة  
 . للمرحلة األوىل  حساب إيرادات الفوائد  و نفسه ابلنسبة. مل  مدى العمر 

تقييم التغيري، إن وجد، يف  اطر    املصرفمند حتديد ما إذا كانت  ناأل زايدة كبرية يف  اطر االئتمان قد حدثت من  االمرتاف األول، يتعني مل   
 : التالية سيتم حتديد ذل  يف حالة تلبيق أي من املعايري . التخلف من السداد مل  مدى العمر املتوقع لثصل املال
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 : اللرف املقابل أو مل  مستوى األصول املالية   / مل  مستوى املقرت   
ابلنسبة للتعرضات للبنوأل وامل سسات املالية أو تصل إىل يو  واحد للتعرضات للمقرتضني داخل  ا   يوم  30  مدد أاي  االستحقاق إىل صل  ي •

 احملفظة االئتمانية. 
 مع البنوأل أو امل سسات املالية األخرى.   3املرحلة  تصنيف املقرت  / اللرف املقابل يف  •
درجات است مارية، درجة مضاربة واحدة أو من االست مار إىل درجات مضاربة مل  مقيا  التصنيف   3ختفيض تصنيف اللرف املقابل لـ   •

 . (Fitch)اخلارجي لنموذ  
 خرق أي من الشروط التعاقدية من قبل املقرت  / اللرف املقابل.  •
 بري يف قيمة الضماانت املر ونة. ا فا  ك •
يف    تعر  املقرت  / اللرف املقابل ملخاطر كبرية تتعلق ابلسمعة أو القانون أو غري ا من املخاطر التشغيلية اليت ت ثر مل  قدرته أو رغبته •

 . الوفا  ابلتزاماته
 (. إمادة  يكلتها  / صول املالية املعاد جدولتها حان ثاثة أشهر مع االلتزا  بشروط األ )إمادة جدولة أو إمادة  يكلة األصل املال  •

 مل  مستوى اجملمومات: 
 زايدة كبرية يف األسعار الداخلية لثصول املالية ضمن أي جممومة.  •
 تغيري كبري يف األساليع الداخلية املستخدمة يف إدارة  اطر أي جممومة.  •
 املشاهبة لتل  املوجودة يف أي جممومة. زايدة كبرية يف أسعار السوق أو الضماانت لثصول املالية  •
كتقريع حلالة  ا   شهر  12ملدة  PDزايدة كبرية يف احتمالية العمر االفرتاضي للتخلف من السداد ألي جممومة )ميكن استخدا  احتمال تع ر   •

 . التخلف من السداد مدى احلياة( 
 . للمقرتضني داخل أي جممومة أو ألي جممومة من املقرتضني ...( االقتصادية واملالية والقانونية  )تغيريات مكسية كبرية يف بيئة األممال  •
.  من السداد، يتم تعليق الفائدة مل  األصول املالية يف   ه املرحلةا   إذا زادت املخاطر االئتمانية لثصل املال إىل النقلة اليت يعت  فيها متخلف  : 3املرحلة  

 . 2مل  مدى العمر، كما  و احلال يف املرحلة  ECLائر ائتمانية متوقعة  يتم االمرتاف خبس

 لضماانت و ففات املخاطر األخرى(:)بعد  صص اخلسائر االئتمانية املتوقعة وقبل ا التعر  ملخاطر االئتمان
  كانون األول   31كما يف     
   2021   2020  
  ل. .    ل. .    

  39.280.398  142.572.875 نقد يف الصندوق 
  880.682.050  1,578,821,243 أرصدة لدى املصارف 

  8.664.261.244  28,781,801,257 صايف التسهيات االئتمانية لثفراد 
 20.379.280  50.948.200 من خال الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية ابلقيمة العادلة

  21.615.117  48.814.556 ذمم مدينة أخرى 
  000.000.500  1,650,000,000 املصرف املركزيالوديعة اجملمدة لدى 

 32.252.958.131  10.126.218.089   
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 السوق    اطر   - ب 
الفوائد، أسـعار الفوائد   ي املخاطر اليت ت ثر مل  القيم العادلة أو التدفقات النقدية املسـتقبلية لثدوات املالية نتيجة التغريات يف أسـعار السـوق كنسـع 

 وأسعار الصرف األجنبية.

 : خاطر أسعار الفائدة مل   التعرضات 
  اطر نسع الفوائد 

املال وتدفقاته النقدية، وتنشأ  اطر معدالت الفوائد نتيجة    املصرفمعر  لعدة  اطر مرتبلة بتأثري تغيريات معدالت الفوائد مل  وضع    املصرفإن  
 .مد  التوازن فيما بني املوجودات واملللوابت اليت تستحق أو ختضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معينة

ــاابت املوجودات واملللوابت املنت  املصــــــرفقو   ي ــعري حســــ ــيق إمادة تســــ ــة إدارة إبدارة   ه املخاطر من خال متابعة تنســــ ــياســــ جة لفوائد من خال ســــ
 .املصرفاملخاطر اليت يتم مراجعتها دوراي  من قبل إدارة املخاطر يف 
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  1220  كانون األول   31كما يف    
    بنود       من ستة    من ثاثة    من شهر    دون     
  اجملموع    غري حساسة    أك ر من سنة    سنة أشهر إىل     أشهر   ستة حان     أشهر   ثاثة حان     الشهر     
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

 املوجودات: 
  142.572.875  142.572.875  -   -   -   -   -  نقد يف الصندوق 

  1.578.821.243  478.821.243  -   -   -   1.100.000.000  -  صارف املأرصدة لدى 

  28.781.801.257  -   20.264.450.058  4.172.456.392  2.154.755.843  1.457.226.607  732.912.357 التسهيات االئتمانية لثفرادصايف 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة 

  50.948.200  50.948.200  -   -   -   -   -  من خال الدخل الشامل اآلخر  
  229.111.025  229.111.025  -   -   -   -   -  املستأجرة حقوق استخدا  األصول 

  48.814.556  48.814.556  -   -   -   -   -  ذمم مدينة أخرى
  1.736.645.617  1.736.645.617  -   -   -   -   -  موجودات اثبتة مادية )صايف( 

  -   -   -   -   -   -   -  غري مادية )صايف( اثبتة موجودات 
 وديعة رأ  املال اجملمدة  

  1.650.000.000  1.650.000.000  -   -   -   -   -  املصرف املركزيلدى  
  34.218.714.773  4.336.913.516  20.264.450.058  4.172.456.392  2.154.755.843  2.557.226.607  732.912.357 جمموع املوجودات 

 :املللوابت
  583.020.227  583.020.227  -   -   -   -   -  ذمم دائنة 

  253.643.043  253.643.043  -   -   -   -   -   مصاريف مستحقة
  56.304.460  56.304.460  -   -   -   -   -  إيردات مقبوضة مقدما  

  50.000.000  50.000.000  -   -   -   -   -  أموال مقرتضة 
  -   -   -   -   -   -   -   صص ضريبة الدخل 

  942.967.730  942.967.730  -   -   -   -   -  جمموع املللوابت
  33,275,747,043  33,275,747,043  -   -   -   -   -  جمموع حقوق امللكية  

  34.218.714.773  34.218.714.773  -   -   -   -   -  جمموع املللوابت وحقوق امللكية 
  -  ( 29.881.801.257)  20.264.450.058  4.172.456.392  2.154.755.843  2.557.226.607  732.912.357 فجوة إمادة تسعري الفائدة 
   -   -   29.881.801.257  9.617.351.199  5.444.894.807  3.290.138.964  732.912.357 الرتاكمية  فجوة إمادة تسعري الفائدة
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  2020كانون األول    31كما يف    
     بنود       من ستة    من ثاثة    من شهر    دون     
  اجملموع    غري حساسة    أكرت من سنة    أشهر إىل سنة    أشهر   ستة حان     أشهر   ثاثة حان     الشهر     
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

 املوجودات: 
  39.280.398  39.280.398  -   -   -   -   -  نقد يف الصندوق 

  880.682.050  504.182.050  -   -   -   376.500.000  -  صارف املأرصدة لدى 

  8.664.261.244  -   5.549.733.654  1.593.760.000  843.068.000  569.854.000  107.845.590 صايف التسهيات االئتمانية لثفراد
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة 

  20.379.280  20.379.280  -   -   -   -   -  امل اآلخرمن خال الدخل الش  
  69.345.113   69.345.113  -   -   -   -   -  حقوق استخدا  األصول املستأجرة 

  21.615.117  21.615.117  -   -   -   -   -  ذمم مدينة أخرى
  519.234.419  519.234.419  -   -   -   -   -  موجودات اثبتة مادية )صايف( 

   175.002   175.002  -   -   -   -   -  موجودات اثبتة غري مادية )صايف( 
 وديعة رأ  املال اجملمدة  

  500.000.000  500.000.000  -   -   -   -   -  لدى املصرف املركزي 
  10.714.972.623  1.674.211.379  5.549.733.654  0001.593.760.  843.068.000  946.354.000  107.845.590 جمموع املوجودات 

 :املللوابت
  418.917.344  418.917.344  -   -   -   -   -  ذمم دائنة 

  78.911.814  78.911.814  -   -   -   -   -   مصاريف مستحقة
  23.808.115  23.808.115  -   -   -   -   -  إيردات مقبوضة مقدما  

  48.163.099  48.163.099  -   -   -   -   -  أموال مقرتضة 
  72.094.136  72.094.136  -   -   -   -   -   صص ضريبة الدخل 

  641.894.508  641.894.508  -   -   -   -   -  جمموع املللوابت
  10.073.078.115  10.073.078.115  -   -   -   -   -  جمموع حقوق امللكية  

  10.714.972.623  10.714.972.623  -   -   -   -   -  جمموع املللوابت وحقوق امللكية 
  -  ( 9.040.761.244)  5.549.733.654  0001.593.760.  843.068.000  946.354.000  107.845.590 فجوة إمادة تسعري الفائدة 

  -   -   9.040.761.244  3.491.027.590  1.897.267.590  1.054.199.590  107.845.590 الرتاكمية  الفائدةفجوة إمادة تسعري 
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  اطر أسعار الفائدة )حتليل احلساسية(: 
  1202  كانون األول   31كما يف    

 األثر مل      حساسية إيراد الفائدة       
  حقوق امللكية    )األرابح واخلسائر(    الفجوة الرتاكمية    
  .   . ل    .   . ل    .   . ل    

  -     192.347.024    9.617.351.199  ( %2الزايدة بسعر الفائدة بنسبة )
  -   (  192.347.024)   9.617.351.199  ( % 2النقص بسعر الفائدة بنسبة )

 
  2020  كانون األول   31كما يف    

 األثر مل      حساسية إيراد الفائدة       
  حقوق امللكية    )األرابح واخلسائر(    الفجوة الرتاكمية    
  .   . ل    .   . ل    .   . ل    

  -     69.820.552    3.491.027.590  ( %2الزايدة بسعر الفائدة بنسبة )
  -   (  69.820.552)   3.491.027.590  ( % 2النقص بسعر الفائدة بنسبة )

 
 اطر العمات )حتليل احلساسية(:   
 ل  تعامات إال ابللرية السورية. مي  غري معر  ملخاطر العمات كونه ال  املصرفإن 

مل  توفري التمويل الاز  لتأدية التزاماته يف تواريخ اسـتحقاقها أو متويل نشـاطاته بدون    املصـرفتنشـأ  اطر السـيولة من مد  قدرة    اطر السـيولة:   - 
 حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.
 تتضمن إجرا ات إدارة  اطر السيولة ما يلي:

 تنويع مصادر التمويل  -

 إىل تنويع مصادر التمويل. املصرفتسع  إدارة 
 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملللوابت ومراقبتها  -

 بدراسة سيولة موجوداته ومللوابته إضافة إىل أي تغريات حتدث مل  موجوداته ومللوابته بشكل يومي. املصرفقو  ي
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 : السيولة    اطر  -     

 أدانه توزيع املللوابت )غري  صومة( مل  أسا  الفرتة املتبقية لاستحقاق التعاقدي: يلخص ا دول 

  1202كانون األول    31كما يف      
           من ستة    من ثاثة    من شهر    دون    مند الللع    
  اجملموع    بدون استحقاق    أك ر من سنة    أشهر إىل سنة    أشهر   ستة حان     أشهر   ثاثة حان     الشهر    أاي    7إىل     
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 املوجودات: 
  142.572.875  -    -    -    -    -    -    142.572.875  نقد يف الصندوق 

  1.578.821.243  -    -    -    -    -    1.578.821.243  -   املصارف أرصدة لدى  
  28.781.801.257  -    20.264.450.058  4.172.456.392  2.154.755.843  1.457.226.607  732.912.357  -   االئتمانية لثفراد صايف التسهيات  

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة 
  50.948.200  50.948.200  -    -    -    -    -    -   من خال الدخل الشامل اآلخر  

  229.111.025  -    169.185.400  24.887.528  15.796.146  14.300.454  4.941.497  -   املستأجرة حقوق استخدا  األصول 
  48.814.556  -    2.071.802  6.078.507  19.222.517  12.816.617  8.625.113  -   أخرى ذمم مدينة  

  1.736.645.617     1.736.645.617  -    -    -    -    -    -   موجودات اثبتة مادية )ابلصايف( 
  1,650,000,000  1,650,000,000  -    -    -    -    -    -   املصرف املركزي وديعة رأ  املال لدى  

  34.218.714.773  3.437.593.817  20.435.707.260  4.203.422.427  2.189.774.506  1.484.343.678  2.325.300.210  142.572.875 جمموع املوجودات 
 : املللوابت وحقوق امللكية

  583.020.227     -    396.549.520  -    -    159.624.522  26.846.185  -   ذمم دائنة 
  253.643.043     -   -    -    -    145.740.485  107.902.558   -   مصاريف مستحقة 

  56.304.460  -    -    -    -    -    56.304.460  -   إيردات مقبوضة مقدما  
  50.000.000  -    50.000.000  -    -    -    -    -   أموال مقرتضة 

  942.967.730  -    446.549.520  -    -    305.365.007  191.053.203  -   جمموع املللوابت 
  33,275,747,043  33,275,747,043  -    -    -    -    -    -   لكية صايف حقوق امل 
  34.218.714.773  33,275,747,043  446.549.520  -    -    305.365.007  191.053.203  -   امللكية وحقوق    جمموع املللوابت

  -   (  29.838.153.226)  19.989.157.740  4.203.422.427  2.189.774.506  1.178.978.671  2.134.247.007  142.572.875 االستحقاقفجوة  
  51.207.913.081  -    29.838.153.226  9.848.995.486  5.645.573.059  3.455.798.553  2.276.819.882  142.572.875 تراكميا  إملدة تسعري الفائدة  فجوة  
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  2020كانون األول    31كما يف      
           من ستة    من ثاثة    من شهر    دون    مند الللع    
  اجملموع    بدون استحقاق    أك ر من سنة    أشهر إىل سنة    أشهر   ستة حان     أشهر   ثاثة حان     الشهر    أاي    7إىل     
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 املوجودات: 
  39.280.398  -    -    -    -    -    -    39.280.398  نقد يف الصندوق 

  880.682.050  -    -    -    -    -    880.682.050   -   املصارف أرصدة لدى  

  8.664.261.244  -    5.549.733.654  1.593.760.000  843.068.000  569.854.000  107.845.590  -   صايف التسهيات االئتمانية لثفراد 

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة 
  20.379.280  20.379.280  -   -   -   -   -   -  من خال الدخل الشامل اآلخر  

  69.345.113  -    43.677.105  12.939.489  6.399.421  4.149.075  2.180.023  -   استخدا  األصول املستأجرة حقوق 
  21.615.117  -     239.720  2.145.000  6.919.238  6.104.000  6.207.159  -   أخرى ذمم مدينة  

  519.234.419   519.234.419  -    -    -    -    -    -   موجودات اثبتة مادية )ابلصايف( 
   175.002   175.002  -    -    -    -    -    -   موجودات غري مادية )ابلصايف( 

  500.000.000  500.000.000  -    -    -    -    -    -   وديعة رأ  املال لدى املصرف املركزي 
  10.714.972.623  1.039.788.701  5.593.650.479  1.608.844.489  856.386.659  580.107.075  996.914.822  39.280.398 جمموع املوجودات 

 : املللوابت وحقوق امللكية
  418.917.344  374.746.435  -    -    -    44.170.909  -    -   ذمم دائنة 

  78.911.814  -   -    -    -    32.912.708  45.999.106   -   مصاريف مستحقة 
  23.808.115  -    -    -    -    -    23.808.115  -   مقبوضة مقدما  إيردات 

  48.163.099  -    48.163.099  -    -    -    -    -   أموال مقرتضة 
  72.094.136  -    -    72.094.136  -    -    -    -    صص ضريبة الدخل 

  641.894.508  374.746.435  48.163.099  72.094.136  -    77.083.617  69.807.221  -   جمموع املللوابت 
  10.073.078.115  10.073.078.115  -    -    -    -    -    -   صايف حقوق امللكية 
  10.714.972.623  10.447.824.550  48.163.099  72.094.136  -    77.083.617  69.807.221  -   وحقوق امللكية   جمموع املللوابت

  -   (  9.408.035.849)  5.545.487.380  1.536.750.353  856.386.659  503.023.458  927.107.601  39.280.398 االستحقاقفجوة  
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 املال   رأ    إدارة  - 33
  ملتللبات   األدىن  احلد  تفوق   معدالت  مل    ابحملافظة  املصرف  لتز ي   ، املختلفة  أنشلته   تاز    اليت   املخاطر  ملواجهة   مناسع  مال   رأ   مل    املصرف  افظحي

  ال اين  تشرين   22   ريخ  4  ب /ن     /    589  رقم   والتسليف   النقد  جملس   قرار )  املركزي  مصرف سورية   تعليمات  حسع%    12  والبالغة   املال   رأ   كفاية
 . الرتكزات  لتل   كم شر  التنظيمي املال  رأ    تستخد  واليت  االئتمانية  ابلرتكزات  املتعلقة  النسع كافة  راميي  ا، كم( 2009

   ا يتوافق مع   أنشلته  يف  املخاطر  ووصف  االقتصادية  الظروف  مل   تلرأ  اليت  التغريات  ضو   يف  مليه  تعديات  ريجيو   رأمساله    يكلية  املصرف  ديري
   .اخلصوص  هب ا  الرقابية  السللات تعليمات

 املال: كفاية رأ  
 : يتضمن   ا البند ما يلي 

  كانون األول   31كما يف    
  2021   2020  
  ل. .    ل. .   

   10.000.000.000    33,000,000,000  املال  رأ  
   25.572.565    57,868,250  االحتياطي القانوين 

   47.505.550    217,878,793  تجزة احمل األرابح  صايف 
 (  20.379.280) (  50.948.200) ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية  

 (   002.175)   -   غري املادية صايف املوجودات ال ابتة 
   10.052.523.833    33.224.798.843  األساسية  اخلاصة  األموال صايف 

  يضاف رأ  املال املسامد:  
 االئتمانية املتوقعة للتعرضات امل وانت املكونة لقا  اخلسائر   
   87.179.000    258.297.000  األوىل*  ةاملصنفة ضمن املرحل  

   10.139.702.833    .84309533.483.  اخلاصة  األموال صايف 
   ابملخاطر املرجحة  امليزانية خار  واإللتزامات   املوجودات جمموع

   7.614.117.185    24.770.700.817  التشغيلية و اطر السوق 
   %133.17     %135.17   )%(   املال رأ  كفاية   نسبة
   %132.02     %134.13   )%(  األساسي  املال  رأ  نسبة 

األصغر من املادة رقم  ( ملصارف التمويل 9/ املتضمن تعليمات تلبيق معيار التقارير الدول رقم )57بنا   مل  قرار جملس النقد والتسليف رقم / *
الفقرة )8/ للتعرضات املنتجة )املصنفة ضمن املرحل  ( 2-2/  املتوقعة  األوىل( ضمن    ة يتم االمرتاف ابمل وانت املكونة لقا  اخلسائر االئتمانية 

االحتياطي العا  ملخاطر  األموال اخلاصة املساندة مل  أال تتجاوز قيمة امل وانت املعرتف هبا ضمن   ه األموال مضافا  إليها رصيد حساب  
 من املوجودات املرجحة ابملخاطر.   %1.25التمويل )يف حال وجوده( ما نسبته 
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 ( COVID-19كوروان )  جائحة   آاثر انتشار يف  - 43

من   وجنم .واالقتصادية التجارية  األنشلة تعليل  يف  تسبع   ا العا ، مستوى  مل   تلفة  جغرافية  مناطق م  COVID-19))  كوروان  فريو   انتشر 
  خلته  بتفعيل    قا  وقد  ك ع  من  الوضع  املصرف راقع ي   .العاملي االقتصاد  بيئة  يف  اليقني مد   من  حالة  حدوث  COVID-19)) كوروان  فريو  

 مل  COVID-19)) كوروان تفشي فريو   فيها يتسبع قد  اليت احملتملة االضلراابت إلدارة األخرى املخاطر  إدارة و ارسات  األممال الستمرارية
 املال.   أدائهو  ومملياته  املصرف أممال

ليت حيتمل أتثر ا.  قامت اإلدارة بتقييم أتثري ا ائحة مند حتديد الزايدة الكبرية يف  اطر االئتمان وتقييم م شرات تدين القيمة للمخاطر يف القلامات ا
مل  التعرضات االئتمانية واالمرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة و صصاهتا لغاية  ريخ  وبنا   مليه وجدت اإلدارة أنه   يكن  ناأل أتثري جو ري  

 . 2021كانون األول   31إمداد البياانت املالية املنتهية يف 

 أفضل مت ل واليت   صرف للم املالية  وغري  املالية  للموجودات  املعلنة  املبال   حتديد يف  احلالية  االقتصادية  للتقلبات  احملتملة  اثر اآل  املصرف  إدارة درست 
 .ماحظتها  ميكن اليت املعلومات إىل استنادا   اإلدارة تقديرات

 
 أرقا  املقارنة  - 35

  ت ثر مملية إمادة التبويع   احلالية، ة سنلتتناسع مع تبويع أرصدة ال  2020كانون األول   31ة يف  ي املنته لسنةمت إمادة تبويع بعض األرصدة ل
 . ة السابقة سن  ه مل  حقوق امللكية أو أرابح ال

 بيان الوضع املال 
  األثر    الرصيد بعد التعديل    الرصيد قبل التعديل     البيان   
  ل. .    ل. .    ل. .      

 (  20.379.280)  21.615.117  41.994.397   موجودات أخرى  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة   
  20.379.280   20.379.280  -   من خال الدخل الشامل اآلخر   

            -  
 
 البياانت املالية   مل    املوافقة  - 63

 .2022آب  16 يفالبياانت املالية  مل  اإلدارة جملس وافق


