






























سورية - بنك األردن 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة) 2020 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

بالليرة السورية

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

         16,254,806,228       4,653,211,778                        -       3,674,311,288                         -        7,927,283,162الرصيد في بداية الفترة

           1,682,300,982           511,212,439                        -                           -                         -        1,171,088,543التسهيالت الجديدة خالل الفترة

          (2,746,655,960)                           -                        -                           -                         -       (2,746,655,960)التسهيالت المسددة 

-                            -                         -                           -                        -                           -                               

-                            -                         -                           -                        -                           -                               

                               -                           -                        -                           -                         -                            -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                               -                           -                        -                           -                         -                            -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                               -                           -                        -           829,521,052                         -          (829,521,052)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                               -                           -                        -                           -                         -                            -التغيرات الناتجة عن تعديالت

                               -                           -                        -                           -                         -                            -التسهيالت المعدومة 

           5,455,937,016           893,571,232                        -                           -                         -        4,562,365,784تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       20,646,388,266     6,057,995,449                       -     4,503,832,340                         -    10,084,560,477إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

:افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية

بالليرة السورية

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

           3,814,247,598       3,752,546,288                        -             55,758,332                         -                5,942,977الرصيد في بداية الفترة

               716,483,228                           -                        -                           -                         -            716,483,228خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

          (1,253,845,649)                           -                        -         (179,120,807)                         -       (1,074,724,842)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                               -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                               -                           -                        -           358,241,614                         -          (358,241,614)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                               -                           -                        -                           -                         -                            -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص كما في نهاية الفترة  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

                               -                           -                        -                           -                         -                            -التغيرات الناتجة عن تعديالت

                               -                           -                        -                           -                         -                            -التسهيالت المعدومة

           3,459,939,581                           -                        -                           -                         -        3,459,939,581تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         6,736,824,758     3,752,546,288                       -         234,879,139                         -      2,749,399,331إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة
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اإلجمالي

: كما يلي2020 حزيران 30كما في  (9)تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي حسب المراحل االئتمانية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - 

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



سورية - بنك األردن 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة) 2020 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

:مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل

الحكومة والقطاع الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعام والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

    3,814,247,598-        345,290,421    3,260,094,554     115,409,183    93,453,439الرصيد في بداية الفترة

    1,016,285,092-        100,220,357        170,688,023     745,376,712                  -خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل الفترة

                        ---          77,858,122      (77,858,122)-المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

                        ------ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                        ------ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

         (32,714,675)-         (26,256,351)--     (6,458,324)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة 

                        ------التغيرات الناتجة عن التعديالت

                        ------التسهيالت المعدومة 

    1,939,006,743--    1,939,006,743--تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

   6,736,824,758-       419,254,427   5,447,647,442    782,927,773   86,995,115إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
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2020 حزيران 30

الشركـــــات

األثر على المخصص كما في نهاية الفترة نتيجة 

تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

بالليرة السورية



سورية - بنك األردن 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة) 2020 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

الفوائد المعلقـــة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة 

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــرادبالليرة السورية

              863,578,166              266,908,119        506,029,797         70,893,488       19,746,762الرصيد في بداية الفترة

                92,795,596                15,521,321          44,151,124         33,123,151                     -الفوائد المعلقة خالل الفترة:  يضاف

                    (635,570)                             -              (635,570)                      -                     -الفوائد المحولة لاليرادات:  ينـــزل

            955,738,192            282,429,440       549,545,351      104,016,639      19,746,762     الرصيد في نهاية الفترة

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــرادبالليرة السورية

              798,143,815              238,097,956        456,235,353         79,408,563       24,401,943الرصيد في بداية السنة

              174,526,182                99,302,350          73,732,293              511,370             980,169الفوائد المعلقة خالل السنة :يضاف

            (109,091,831)              (70,492,187)         (23,937,849)          (9,026,445)        (5,635,350)الفوائد المحولة لاليرادات :ينـــزل

            863,578,166            266,908,119       506,029,797        70,893,488      19,746,762     الرصيد في نهاية السنة

2020 حزيران 30

الشركـــــــــــــــات

2019 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31

الشركـــــــــــــــات
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