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 سورية    - بنك األردن  

 شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

 إيضاحات حول البياانت املالية  

 )غري مد قو   2022  أيلول   30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال 
  

 معلومات عامة  - 1

م  بنك األردن .م.معم   أتس  امل"ًر اوجب  اصون امل"اًر    %49سورية هو شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مملوكة بنسبة    - بنك األردن  
/.م وال"ادر ع  رائسة  ل  الوزراء يف اجليفهورية  36اوجب القرار ر      2007أاير    27مت الرتخيص إلصشا ه بتاري     2001لعا.    28اخلاصة ر    

اتري     17ويف سجل امل"اًر  ت الر      2008أاير    28اتري     15351العربية السورية ومت تسجيله يف السجل التجاري حملافظة دمشق  ت الر    
 م 2008متوز  29

 م 2010حزيران  22بتاري  مت إدراج أسه  امل"ًر يف سوق دمشق لألوراق املالية 

شارع بغداد    - وهو يقو. بكافة اخلدمات واألعيفال امل"رفية واملالية م  خبل مركزه يف مدينة دمشق  2008تشري  الثاين    18ابشر امل"ًر أعيفاله يف   
تتح يف حمافظة محص يف الو ت احلايل, مدة  وفروعه داخل اجليفهورية العربية السورية وعددها أربعة عشر فرعاي عليفاي أن هناك فرعني مغلقني ومكتب إ يف

 م 2106أاير عا.   26عاماي تنتهي يف   99امل"ًر 

لرية سورية للسه  الواحد, وافقت اجليفعية    500سه  بقييفة امسية    3,000,000لرية سورية موزع على  1,500,000,000أتس  البنك برأمسال مقداره  
لرية سورية ومت اتصتهاء م  عيفلية    3,000,000,000على زايدة رأمسال امل"ًر لي"بح بقييفة    2009  حزيران   27العيفومية غري العادية املنعقدة بتاري   

 م 2009اتكتتاب وزايدة رأس املال يف هناية شهر كاصون األول 

بح ما ة لرية سورية للسه   على تعديل القييفة اتمسية لسه  امل"ًر لت"   2011حزيران    16كيفا وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتاري   
  3,000,000,000سه  بقييفة إمجالية تبلغ    30,000,000وب لك يكون العدد اإلمجايل ألسه  البنك    2011  أيلول  30الواحد و،لك يف هناية يو.  

 لرية سوريةم 

ن سورية مع البياانت املالية لبنك األردن يف  م  رأمسال امل"ًر  ويت  توحيد البياانت املالية لبنك األرد  %49عيفان أسه  بنسبة    -ميتلك بنك األردن
 األردنم 

 م 2022 أيلول  30لرية سورية بتاري   1.174  و د بلغ سعر اإلغبق يف السوق أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية 

العيفل بشكل مل ت يف فرعني لليف"ًر مها: احليفداصية  صتيجة الظرًو اتستثنا ية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجليفهورية العربية السورية مت ايقاً  
حرستا يف ريف دمشق  و،لك بعد موافقة م"ًر سوراي املركزي على ،لك بشكل مل ت حلني زوال الظرًو اتستثنا ية لتعود ه ه الفروع اىل  -حبلب

 اخلدمةم 

بتاري   وافق   املنعقدة  جلسته  يف  اإلدارة  األول    26 ل   املعلوم  2022تشري   العلى  لفرتة  املوجزة  املرحلية  املالية  املنتهية    تسعةات   أشهر 
 م 2022 أيلول  30يف 
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 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  -   2

و وجلنة تفسري إعداد  IASB) ا. امل"ًر بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة ال"ادرة ع   ل  معايري احملاسبة الدولية     يف الفرتة احلالية 
 م 2022كاصون الثاين   1 و التابعة لليفجل  واليت ختص وتسري على صشاطات امل"ًر للفرتات احملاسبية اليت تبدأ م  IFRICالتقارير املالية )

 جراء تطبيق ه ه املعايري وتفسرياهتام    يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة إ
 
 السياسات احملاسبية   - 3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

ووفقاي للقواصني  )املتعلق ابلتقارير املالية املرحليةو    34وفقاي لليفعيار احملاســـــ  الدويل ر      2022  أيلول  30جر  إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف  
م إن الســياســات احملاســبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة  تتفق مع امل"ــرفية الســورية الناف ة وتعلييفات و رارات  ل  النقد والتســليف

 م2021كاصون األول   31يف إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف  تلك اليت اتبعت

عايري الدولية للتقارير  إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ت تتضــــــــيف  كافة املعلومات واإليضــــــــاحات املطلوبة لليفعلومات املالية الســــــــنوية واملعدة وفقاي لليف
ــًر لل ــعةاملالية  كيفا أن صتا ج أعيفال امل"ــ ــهر املنتهية يف    تســ ــنة املنتهية يف    2022  أيلول  30أشــ ــراي على النتا ج املتو عة للســ  31ت متثل ابلضــــرورة ملشــ

 م2022كاصون األول 

ــتثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر ابلقييفة ال ــنيف  عادلةم لقد جر  تلقـــــــــــــــــــد جر  إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاراية ابســ "ــ
ــبـــــي تبعاي لسيولتها   النسبيةم تظهر  احلســـــاابت يف املوجودات واملطلـــــوابت حسب طبيعـــــة كل منها وجـــــر  تبويبها يف املعلومات املالية اوجب ترتيب تقريـــ

 املعلومات املالية ابللرية السورية )لمسمو  عيفلـة إعداد املعلومات املاليـة  وعيفلة ات ت"ادم

 
 ية لعد. اليقني يف التقدير ساس احملاسبية ااامة وامل"ادر األ املقررات   - 4

مطلوابت  عند تطبيق السياسات احملاسبية لليف"ًر  يتوجب على اإلدارة أن تتخ   رارات وتقو. بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية ملوجودات و 
إن النتا ج  ت تتوضح بسهولة م  م"ادر أخر م إن التقديرات واتفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر  تعترب ،ات صلةم  

 الفعلية  د ختتلف ع  ه ه التقديراتم  

الية اليت حي"ل فيها  يت  مراجعة التقديرات واتفرتاضات اخلاصة هبا ب"ورة مستيفرة  يت  إجراء القيود الناجتة ع  تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل
 فرتة التعديل وفرتات تحقة إ،ا كان التعديل يلثر على الفرتة احلالية وفرتات  تعديل التقدير و،لك إ،ا كان التعديل يلثر فقط على تلك الفرتة  أو يف 

 تحقةم  
 املقررات احملاسبية ااامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  مأو 4)

 خم"ص اخلسا ر اإل تيفاصية املتو عة 

قدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة ااامة يف خماطر  يتطلب م  إدارة امل"ًر استخدا. إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات الن
ديرات املستخدمة  اإل تيفان لليفوجودات املالية بعد اإلعرتاً األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسا ر اإل تيفان املتو عةم إن أه  السياسات والتق

 م   بل إدارة امل"ًر مف"لة أدانه: 
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 ل تقيي  منو،ج األعيفا

مدفوعات املبلغ األصلي والفا دة على املبلغ األصلي القا   واختبار منو،ج األعيفالم حيدد   صتا ج اختبار يعتيفد ت"نيف و ياس املوجودات املالية علی  
يي  احلك   لتحقيق هدً أعيفال معنيم ويتضيف  ه ا التق ًي منو،ج األعيفال على مستو  يعك  كيفية إدارة  يفوعات املوجودات املالية معا امل"ًر

م  وكيفية إدارهتا   ال ي يعك  مجيع األدلة ،ات ال"لة اا يف ،لك كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أدا ها  واملخاطر اليت تلثر على أداء املوجودات
استبعادها  بل استحقا ها لفه     يرا ب امل"ًر املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القييفة العادلة م  خبل الدخل الشامل الخر واليت مت 

ً صل لليفا سبب استبعادها وما إ،ا كاصت األسباب متفقة مع اادً م  األعيفال احملتفظ هبام وتعترب املرا بة جزءاي م  التقيي  املتو  حول ما إ،ا    "ر
هناك تغيري يف منو،ج األعيفال    ألنغري املناسب  وإ،ا كان م      كان منو،ج األعيفال ال ي يت  اوجبه اتحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباي 

 لت"نيف تلك املوجوداتم  اي مستقبلي اي وابلتايل يت  إدخال تغيري 
 زايدة هامة يف خماطر ات تيفان 

سارة ات تيفاصية على  اخلاألوىل  أو  شهراي ملوجودات املرحلة    و 12)يت   ياس اخلسارة ات تيفاصية املتو عة كيفخ"ص يعادل اخلسارة ات تيفاصية املتو عة ملدة  
م ينتقل األصل إىل املرحلة الثاصية يف حال زايدة خماطر ات تيفان بشكل كبري من   الثالثة أو املرحلة    الثاصية مد  العيفر الزمين لليفوجودات م  املرحلة  

ما ال ي يشكل زايدة كبرية يف خماطر ات تيفانم وعند تقيي  ما إ،ا كاصت خماطر ات تيفان    و9)لتقارير املالية ر    ل م ت حيدد املعيار الدويل  ويلاتعرتاً األ
ً أيخ  امل   ألي م  املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري  يف التقديرات املستخدمة    يف اتعتبار املعلومات الكيفية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة   "ر

 وم 3و 2و 1واليت تلدي إىل تغري الت"نيف ضيف  املراحل الثبث ) تغري امله  يف خماطر اإل تيفان م   بل إدارة امل"ًر املتعلقة ابل
 إصشاء  يفوعات م  املوجودات ،ات خ"ا ص خماطر ا تيفاصية مماثلة 

كة )مثل صوع األداة   عندما يت   ياس خسا ر ات تيفان املتو عة على أساس مجاعي  يت  جتيفيع األدوات املالية على أساس خ"ا ص املخاطر املشرت 
اخلوم يرا ب    درجة خماطر ات تيفان  صوع الضيفاانت  اتري  اتعرتاً األويل  الفرتة املتبقية لتاري  اإلستحقاق  ال"ناعة  املو ع اجلغرايف لليفقرتض 

مطلوب لضيفان أصه يف حالة تغيري  مد  مبءمة خ"ا ص خماطر ات تيفان بشكل مستيفر لتقيي  ما إ،ا كاصت ت تزال مماثلةم إن ه ا األمر    امل"ًر
خ"ا ص خماطر ات تيفان  تكون هناك إعادة تقسي  لليفوجودات بشكل مناسبم و د ينتج ع  ،لك إصشاء حمافظ جديدة أو صقل موجودات إىل  

 حمفظة حالية تعك  بشكل أفضل خ"ا ص خماطر ات تيفان امليفاثلة لتلك اجمليفوعة م  املوجوداتم 
 حلركات بني احملافظإعادة تقسي  احملافظ وا

عند حدوث زايدة كبرية يف خماطر ات تيفان )أو عندما تنعك  تلك الزايدة الكبريةو وابلتايل    يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاي 
ضيف  احملافظ اليت    إىل آخر  أو العك   ولكنها  د  دث أيضاي   شهراي   و 12) تنتقل األصول م  اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني  

  أو مد  احلياة ولك  مقدار تغيريات اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة صظراي   شهراي   و 12) ر ات تيفاصية املتو عة ملدة  يستيفر  ياسها على صف  األساس م  اخلسا
 م تختبً خماطر ات تيفان م  احملافظ

 امل"ادر الر يسية للتقديرات غري امللكدة  مبو 4)
واليت اا الت ثري األكثر أمهية على املبالغ املعرًت هبا   يف"ًرياسات احملاسبية للفييفا يلي التقديرات الر يسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عيفلية تطبيق الس

 : املعلومات املالية املرحلية املوجزةيف 
 مبدأ اتستيفرارية:

ملواصلة األعيفال يف املستقبل   امت إدارة امل"ًر بتقيي   درة امل"ًر على اتستيفرار كيفنش ة مستيفرة وهي مقتنعة أبن امل"ًر ميتلك املوارد البزمة  
  املنظورم ابإلضافة إىل ،لك  إن إدارة امل"ًر ليست على عل  أبي شكوك جوهرية اليت  د تلثر بشكل جوهري على  درة امل"ًر على اتستيفرار 

  كيفنش ة مستيفرةم وابلتايل إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة حمضرة على أساس مبدأ اتستيفراريةم 
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 القي  العادلة: ديد  

لة بشكل غري  إن  ديد القييفة العادلة ملوجودات مالية لي  اا سعر سوق ميك  حلظه يتطلب استعيفال تقنيات تقيي م وابلنسبة لألدوات املالية املتداو 
يفد على السيولة  الرتكيز  عوامل  متكرر وأسعارها  ليلة الشفافية  فإن القييفة العادلـة تكون أ ل موضوعية  وتتطلب درجات متفاوتة م  األحكا. تعت

 سوق غري أكيدة  افرتاضات تسعري  وخماطر أخر  تلثر على األداة املعنيةم 

كون فيها حركة  تستخد. املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة  وابلتايل تنطبق يف احلاتت اليت ت
يي  ضعيفة ه ا إن وجدت  ولب أن تبقى الغـاية م   يــاس القــييفة العــادلة صفسها  أي أن متثل السعر املقبول للتفرغ عنها م   السـوق بتاري  التق

  املتوفرة يف   مالك األدوات املالية أو صاحب اتلتزا. ملطلوابت أدوات ماليةم يت  الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابتعتيفاد على أفضل املعلومات 
داخلية  ظل الظرًو احمليطة  واليت ميك  أن تتضيف  املعلومات املتوفرة لد  املنش ة ابإلضافة إىل تطبيق معدتت حس  معينة عيفبي ابتجراءات ال

خلسا ر وعلى  لليف"ًر و،لك ضيف  منو،ج التقيي  املستخد. يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القييفة العادلة م  خبل األرابح أو ا
 أساس الكلفة املطف ةم 

املستقبلية لكل صوع م  أصواع املنتجات / السوق و ديد املعلومات املستقبلية ،ات ال"لة بكل  النظرة       ديد العدد والوزن النس  للسيناريوهات 
 سيناريو 

مة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف احملركات  معلومات مستقبلية معقولة ومدعو  "ًريستخد. امل   عند  ياس اخلسارة ات تيفاصية املتو عة
 ات ت"ادية وكيف تلثر ه ه احملركات على بعضها البعضم 

 احتيفال التعثر صسبة 

  على   السداد  ع    التعثر  تحتيفالية   تقديراي احتيفال التعثر    صسبةيف  ياس اخلسارة ات تيفاصية املتو عةم وتعترب    ر يسياي   احتيفال التعثر مدخبي   صسبة  تشكل
 فرته زمنية معينة  واليت تشيفل إحتساب البياانت التاراية واتفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرًو املستقبليةم  مد 

 يف حال التعثر اخلسارة 

قات النقدية التعا دية املستحقة وتلك  م وهو يستند إىل الفرق بني التدفيف السدادالتعثر    ع  هي تقدير للخسارة الناجتة  يف حال التعثر  تعترب اخلسارة 
 اليت يتو ع امليفول  "يلها  مع األخ  يف اإلعتبار التدفقات النقدية م  الضيفاانت اإلضافية والتعديبت ات تيفاصية املتكاملةم 

 األعيفار اإلصتاجية املقدرة لليفوجودات الثابتة:

 ماليةم خبل الفرتة إ تظهر أية ملشرات تدعو إىل تغيري األعيفار املقدرة لليفوجودات الثابتةم يراجع امل"ًر األعيفار اإلصتاجية يف هناية كل فرتة 
 تدين  ييفة املوجودات غري املالية وتكوي  امللوانت البزمة:

املالية و،لك م  خبل إجراء  غري  الراهنة اليت متر هبا اجليفهورية العربية السورية   امت اإلدارة بتقدير القييفة اتسرتدادية لألصول    الظرًويف ظل  
م ابعتقاد اإلدارة  ت توجد ملشرات لتكوي  ملوانت تدين  الدفرتية ا ه األصول لتحديد فييفا إ،ا كان هناك أي ملشر على تدين  ييفتها   للقي   مراجعة
 إضافيةم 
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 أرصدة لد  م"ًر سورية املركزي  و   صقد  - 5

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف       أيلول   30كيفا يف      
  )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022    
  لمسم      لمسم     

     4,416,517,414    8,698,313,586  صقد يف اخلزينة 
  أرصدة لد  م"ًر سورية املركزي: 

   131,962,466,941    171,148,546,133  حساابت جارية و ت الطلب  
  7,438,224,794    12,004,468,487  الزامي* احتياطي صقدي  

   191.851.328.206    143.817.209.149 
 و  105,632,166) و  140,518,909) خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة  

   191,710,809,297    3143,711,576,98   

 

 : الفرتة / السنةخبل  لد  م"ًر سورية املركزيفييفا يلي احلركة على صقد وأرصدة 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   139,400,691,735    -     -    139.400.691.735  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
  26.978.310.143    -     -     26.978.310.143  فرتة األرصدة اجلديدة خبل ال 

   16.774.012.742    -     -     16.774.012.742  فرو ات أسعار ال"ًر
  183.153.014.620    -     -    183.153.014.620  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 

 
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31املنتهية يف  للسنة      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
  33.869.856.603    -     -     33.869.856.603  بداية السنة يف  كيفا  الرصيد

   104.136.002.132    -     -    104.136.002.132  لسنة األرصدة اجلديدة خبل ا
   1.394.833.000    -     -     1.394.833.000  فرو ات أسعار ال"ًر

  139.400.691.735    -     -    139.400.691.735  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
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 : الفرتة / السنة فييفا يلي احلركة على خم"ص اخلسارة ات تيفاصية املتو عة خبل 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
  105,632,166    -     -     105.632.166  بداية الفرتة يف  كيفا  الرصيد

  43.910.034    -     -     43.910.034  لسنة األرصدة اجلديدة خبل ا
   76,478,808    -     -    و  9.023.291) فرو ات أسعار ال"ًر

  140.518.909    -     -     140.518.909  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
 
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
  16.230.105    -     -     16.230.105  بداية السنة يف  كيفا  الرصيد

  88.231.499    -     -     88.231.499  لسنة األرصدة اجلديدة خبل ا
   1.170.562    -     -     1.170.562  فرو ات أسعار ال"ًر

  105.632.166    -     -     105.632.166  الرصيد كيفا يف هناية السنة 

  وت يوجد  ويبت  2021كاصون األول   31وكيفا يف   2022 أيلول   30لد  م"ًر سورية املركزي م"نفة ضيف  املرحلة األوىل كيفا يف األرصدة إن 
كاصون األول    31والسنة املنتهية يف    2022  أيلول   30أشهر املنتهية يف    تسعةبني املراحل )األوىل  الثاصية  والثالثةو أو أرصدة معدومة خبل فرتة ال

 م 2021

النقد والتسليف ر      ع   ال"ادرة  السورية   العربية   اجليفهورية   يف   املطبقة   امل"رفية   والتشريعات   للقواصني  وفقاي  * الثاين    21/.من اتري   7 ل   كاصون 
  زاميإل  صقدي   حتياطياب   تفظ  أن  امل"اًر  على  2011أاير    2اتري     5938املعّدل ألحكا. القرار ال"ادر ع  رائسة  ل  الوزراء ر      2020
  ه ا   إن   السكين   اإلدخار   ودا ع  ابستثناء   ألجل   والودا ع   التوفري   ودا ع   الطلب     ت   الودا ع   متوسط   م    %5  نسبة ب   املركزي   ةسوري   م"ًر  لد 

 م لليف"ًر  التشغيلية األصشطة  يف استعيفاله  يت   وت  إلزامي  اتحتياطي 

م"ًر سورية املركزي  مت إيقاً العيفل لفرعني مل تاي صتيجة للظرًو اتستثنا ية اليت متر فيها اجليفهورية العربية السورية بعد احل"ول على املوافقة م   بل  
 حلني زوال ه ه الظرًو لتعود بعدها للخدمةم  
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 أرصدة لد  م"اًر   - 6

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف    

  اجمليفوع    م"اًر خارجية    م"اًر حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  45,883,681,362    5,507,943,572    40,375,737,790   حساابت جارية و ت الطلب 
  25,778,250,000    25,778,250,000    -   أشهر أو أ لو  3ودا ع ألجل )استحقا ها األصلي خبل فرتة 

    40,375,737,790    31,286,193,572    71,661,931,362  
 و 64.975.523) و 33,992,189) و 30.983.334) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة  

    456,754,34440,    31,252,201,383    71.596.955.839  
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف    
  اجمليفوع    م"اًر خارجية    حملية م"اًر     
 لمسم    لمسم    لمسم    

  23,986,709,906   5,572,567,187    18,414,142,719  حساابت جارية و ت الطلب 
  27,248,784,000    22,248,784,000    5,000,000,000  أشهر أوأ لو  3ودا ع ألجل )استحقا ها األصلي خبل فرتة 

    23.414.142.719    27.821.351.187    51,235,493,906  
 و 43,657,501) و 30,027,836) و 13,629,665) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة  

    23.400.513.054    27.791.323.351    51,191,836,405  

 : فييفا يلي احلركة على األرصدة لد  امل"اًر خبل الفرتة / السنة 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  51,235,493,906    3,067,719   27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
 و 7.934.299.606)   -    و 1.475.888.650)  و 6.458.410.956) ألرصدة املسددة  ا

 انتج ع  التغري يف )صقصو / زايدة 
  ً    25.894.829.911   -     4.814.436.339   21.080.393.572  األرصدة لد  امل"ار

 ً   2.465.907.151    32.180    126.262.517    2.339.612.454  فرو ات أسعار ال"ر

  71.661.931.362    3.099.899    31.283.093.673    40.375.737.790  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
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  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  23.780.576.859    1.863.988    21.085.704.755    2.693.008.116  بداية السنة يف  كيفا   الرصيد 
  -     -   و  17.171.988.220)   17.171.988.220  احملول إىل املرحلة الثاصية 

  3.549.146.384    -     -     3.549.146.384 األرصدة اجلديدة خبل العا.
 ً   23.905.770.663    1.203.731    23.904.566.932    -   فرو ات أسعار ال"ر

  51.235.493.906    3.067.719    27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
 

 : ات تيفاصية املتو عة لألرصدة لد  امل"اًر خبل الفرتة / السنة فييفا يلي احلركة على خم"ص اخلسارة 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  43,657,501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الفرتة الرصيد كيفا يف بداية  
 املسرتدة م  خسا ر التدين  

 و   417.197)   -   و   19.491) و  397.706) على األرصدة املسددة 
 الزايدة/)النقصو الناشئ  

  17.887.202    -     -     17.887.202  تيفان   ع  التغري يف خماطر ات 
  3.848.017     32.180    3.951.664  و   135.827) أسعار ال"ًرفرو ات 

  64.975.523    3.099.899    30.892.290    30.983.334  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      الثالثة املرحلة       املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  74.653.321    1,863,988    72.783.353     5,980  بداية السنة يف  كيفا   الرصيد 
   -     -   و  1.980.320)   1.980.320  احملول إىل املرحلة األوىل 

 ع  التغري  النقص الناتج
 و  45.823.236)   -   و  45.823.236)   -   يف خماطر ات تيفان  

 على األرصدة خسا ر التدين 
  13.623.685    -     1.980.320    11.643.365  اجلديدة خبل العا.  

   1.203.731    1.203.731    -     -   فرو ات أسعار ال"ًر
  43.657.501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الرصيد كيفا يف هناية السنة 

لم سم   23.986.709.906)مقابل  2022أيلول    30لم سم كيفا يف   45.883.681.362بلغت األرصدة لد  امل"اًر اليت ت تتقاضى فوا د 
 م و 2021كاصون األول   31كيفا يف 

كاصون األول    31السحب كيفا يف    مقيدة وت يوجد لد  امل"اًر أرصدة    2022أيلول    30السحب كيفا يف  مقيدة  ت توجد لد  امل"اًر أرصدة  
    م 2021
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 إيداعات لد  م"اًر  -7

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف     
  اجمليفوع    م"اًر خارجية    م"اًر حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    
  5,000,000,000    -     5,000,000,000  جارية و ت الطلب حساابت 

 و   56,250)   -   و   56,250) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة 

   4,999,943,750     -    4,999,943,750  
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف     
  اجمليفوع    م"اًر خارجية    م"اًر حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  2,000,000,000    -     2,000,000,000  حساابت جارية و ت الطلب 
 و   112,500)   -   و  112,500) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة 

   1,999,887,500     -    1,999,887,500  
 

 : فييفا يلي احلركة على اإليداعات لد  امل"اًر خبل الفرتة / السنة 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
 صايف التغري يف أرصدة 

ً لد       3,000,000,000    -     -     3,000,000,000  امل"ار

   000,000,0005,    -     -     000,000,0005,  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  بداية السنة يف  كيفا  الرصيد

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
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 : امل"اًر خبل الفرتة / السنة فييفا يلي احلركة على خم"ص اخلسارة ات تيفاصية املتو عة لإليداعات لد  
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   112,500    -     -      112,500  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
 صقص انتج ع  التغري يف 

 و   56.250)   -     -   و   56.250)  خماطر ات تيفان  
    56.250    -     -      56.250  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 

 
  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      الثالثة املرحلة       املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   17.260    -     -      17.260  بداية السنة يف  كيفا   الرصيد 
 انتج ع  التغري يف زايدة 
   95.240    -     -      95.240  خماطر ات تيفان  

   112,500    -     -      112,500  الرصيد كيفا يف هناية السنة 

  وت يوجد  ويبت بني املراحل  2021كاصون األول    31وكيفا يف    2022  أيلول  30إن اإليداعات لد  م"اًر م"نفة ضيف  املرحلة األوىل كيفا يف  
 م 2021كاصون األول   31والسنة املنتهية يف   2022 أيلول  30املنتهية يف فرتة )األوىل  الثاصية  والثالثةو أو أرصدة معدومة خبل ال

 كيفا يف ت يوجد إيداعات لد  امل"اًر اليت ت تتقاضى فوا د  و   2022  أيلول  30كيفا يف  ا د  و إيداعات لد  امل"اًر اليت ت تتقاضى فت يوجد  
 م 2021كاصون األول   31

يف  يو ت   السحب كيفا  مقيدة  إيداعات  امل"ًر  لد   يف ي وت    2022  أيلول  30جد  السحب كيفا  مقيدة  إيداعات  امل"ًر  لد    وجد 
 م 2021كاصون األول   31
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 صايف التسهيبت ات تيفاصية املباشرة  - 8

 كاصون األول    31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف       
  )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022     
   لمسم      لمسم      

 : تسهيبت الشركات الكرب  
  115.740.549    -   كيفبياتت سندات حمسومة  
 و  2.485.117)   -   مقبوضة مقدماي على السنداتفوا د   
  113.255.432    -   صايف كيفبياتت حمسومة   
  408.497.687    231.521.742  حساابت جارية مدينة  
  41.559.082.466    45.891.029.680   روض وسلف  

  42.080.835.585    46.122.551.422  صايف التسهيبت امللسسات الكرب 
 : تسهيبت الشركات املتوسطة وال"غرية 

  32.821.184    17.822.166  كيفبياتت سندات حمسومة  
 و   720.181) و    181.259) فوا د مقبوضة مقدماي على السندات 
  32.101.003    17.640.907  صايف كيفبياتت وسندات حمسومة  
  141.647.846    396.613.836  حساابت جارية مدينة  
  2.073.392.163    25.667.582.915   روض و سلف  

    26.081.837.658    2.247.141.012   
 تسهيبت األفراد: 

   369.708.984    607.666.320   روض وسلف  
   5.315.954    6.896.966  مدينة  جارية حساابت  

    614.563.286    375.024.938   
 : القروض السكنية 

   92,682,632,45    2.888.667.126   روض سكنية  
    2.888.667.126    92,682,632,45   
   47,385,633,994    75.707.619.492  صايف التسهيبت ات تيفاصية املباشرة   

 ينـزل: 
 و  11.071.562.191) و   12,353,867,948) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة  
 و  1,241,745,277) و   1,521,092,802) الفوا د والعيفوتت املعلقة  

   35.072.326.526    61.832.658.742  صايف التسهيبت ات تيفاصية املباشرة   
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 م  رصيد التسهيبت ات تيفاصية املباشرة كيفا يف    %18.12لرية سورية أي ماصسبته    13.717.152.996بلغت التسهيبت ات تيفاصية غري العاملة املباشرة  
كاصون األول    31م  رصيد التسهيبت ات تيفاصية املباشرة كيفا يف    % 25.17لرية سورية أي ما صسبته    11.929.135.567)مقابل    2022  أيلول   30

 وم2021
م  رصيد التسهيبت ات تيفاصية    % 16.44لرية سورية أي ما صسبته    12.196.060.194بلغت التسهيبت ات تيفاصية غري العاملة بعد تنـزيل الفوا د املعلقة  

رصيد التسهيبت  م     %23.16لرية سورية أي ما صسبته    10.687.390.290)مقابل    2022  أيلول   30كيفا يف   املباشرة بعد تنزيل الفوا د املعلقة
 وم2021كاصون األول   31ات تيفاصية املباشرة بعد تنزيل الفوا د املعلقة كيفا يف 

  31لرية سورية كيفا يف    86.500)مقابل    2022  أيلول   30كيفا يف  لرية سورية    348.230.540عاملة  الباشرة وغري  امل  تيفاصية غري  اتتسهيبت  ال  بلغت
 وم 2021كاصون األول 

لرية سورية كيفا    10.645.539)مقابل    2022  أيلول   30لرية سورية كيفا يف كيفا يف    353.252.265تسهيبت ات تيفاصية غري املباشرة  بلغ خم"ص تدين ال
 وم 16و واليت تظهر ضيف  املخ""ات املتنوعة )إيضاح 2021كاصون األول   31يف 

 ت يوجد تسهيبت ا تيفاصية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتهام 

 : خبل الفرتة / السنة باشرة امل تيفاصية ات تسهيبت يلي احلركة على أرصدة الفييفا 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  47,385,633,994      11.929.135.568      1.738.520.541     33.717.977.885   بداية الفرتة الرصيد كيفا يف 
  -     -   و  117.470.255)   117.470.255  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     1.401.506.059  و  1.401.506.059) ما مت  ويله إىل املرحلة الثاصية 

  -     -     315.765.117  و  315.765.117)   ويله إىل املرحلة الثالثة ما مت 
 زايدة / )صقصو انتج ع  

 6.620.410.682   373.770.294  و  625.822.366)    6.872.462.754  تغري أرصدة الزاب     
  23.032.977.172    -     5.075.777    23.027.901.395  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و  2.836.288.887) و  90.815.168) و  1.360.430.577) و  1.385.043.142) التسهيبت املسددة خبل السنة 
  1.504.886.531    1.504.886.531    -     -   تعديبت صتيجة تغري أسعار ال"ًر

  75.707.619.492    13.716.977.225    1.357.144.296    60.633.497.971  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
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  )مد قةو   2021كاصون األول    31  يف   للسنة املنتهية     
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
 25,885,354,829    7,469,487,611    3,208,697,494    15,207,169,724   السنة بداية يف  كيفا  الرصيد

  -     -   و  367.676.636)   367.676.636  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  
 )صقصو / زايدة انجتة ع  

  6.470.421.455    456.489.942  و  500.233.839)   6.514.165.352  تغري أرصدة الزاب     
   13.365.811.047    -     -     13.365.811.047  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و  5.936.992.160) و  3.597.880.808) و  602.266.478) و  1.736.844.874) التسهيبت املسددة خبل السنة 
  7.601.038.823    7.601.038.823    -     -   تعديبت صتيجة تغري أسعار ال"ًر

  47.385.633.994    11.929.135.568    1.738.520.541    33.717.977.885  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
 

 فييفا يلي احلركة على خم"ص اخلسارة ات تيفاصية املتو عة خبل الفرتة / السنة: 
  )غري مد قةو   2022أيلول    30لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  11,071,562,191    10,973,139,506    31,664,695    66,757,990  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
 -     -   و  2.313.603)    2.313.603 ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  
 -     -     3.719.317  و  3.719.317) ما مت  ويله إىل املرحلة الثاصية 
 -     -     560.501  و  560.501) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة 

   -     -     -     -   الديون املعدومة 
 زايدة/)صقصو انتج ع   

 20.788.075  و  28.571.318)   38.643.645    10.715.748 تغري أرصدة الزاب    
  48.657.828    -     2,673,613    45,984.215  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و  309.819.166) و  280.276.736) و  27.033.774) و  2.508.656) التسهيبت املسددة خبل السنة 
   1.522.679.020    1.522.679.020    -     -   تعديبت صتيجة تغري أسعار ال"ًر

  12.353.867.948    12.186.970.472   47.914.394   118.983.082  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
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  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      األوىل املرحلة      
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     
   6,897,160,959    6,785,223,125    79,370,771    32,567,063  السنة بداية يف  كيفا  الرصيد

   -     -   و  2.244.528)   2.244.528  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  
 و  435.217.137) و  374.098.257) و  50,192,177) و  10,926,703) خبل السنة  رتدةالتسهيبت املس

  4,525,561,611    4,525,561,611    -     -   تعديبت صتيجة تغري أسعار ال"ًر
 زايدة / )صقصو انجتة ع  

  -     36.453.027  و  35.582.914) و  870.113) تغري أرصدة الزاب     
   84.056.758    -     40.313.543    43.743.215  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 

   11.071.562.191    10.973.139.506    31,664,695    66,757,990  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
  تتلخص حركة الفوا د املعلقة كيفا يلي: 

 كاصون األول    31       أيلول   30     
  )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022    
  لمسم      لمسم     
  998,857,300    1,241,745,277 الفرتة/ السنة  بداية  يف  الرصيد
 يضاً: 

   388,191,417    299.744.534  السنة الفرتة/ الفوا د املعلقة خبل  
 ينـزل: 
 و  145,303,440) و  20.397.009) السنة الفرتة/ خبل  املسرتدة الفوا د  

   1,241,745,277    1.521.092.802  الفرتة/ السنة الرصيد كيفا يف هناية 

 
 موجودات مالية ابلقييفة العادلة م  خبل الدخل الشامل الخر  - 9

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
 كاصون األول   31كيفا يف       أيلول    30كيفا يف      
  )مد قةو   2021     مد قةو )غري    2022    
  لمسم      لمسم     

  213.340.100   213.340.100  أسه  ملسسة ضيفان القروض
   213.340.100    213.340.100  

احل"ة  م  رأس مال امللسسة  حيث مت إعادة ت"نيف ه ه    %4.27ميثل ه ا البند استثيفار امل"ًر يف رأس مال ملسسة ضيفان خماطر القروض والبالغة  
 م 2021م  موجودات أخر  بعد صدور شهادة األسه  النها ية خبل الربع الثالث م  عا. 
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 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة  - 10

 م: % 8.41يار لرية سورية اعدل عا د ل م  3ييفتها اإلمسية    1500ميثل ه ا املبلغ سندات خزينة عددها 
 

 أخر  موجودات   - 11

 يلي: يتكون ه ا البند مما  
 كاصون األول    31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف      
  )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022    
  لمسم      لمسم     

 فوا د وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض 
  ً    92,994,371    252.490.038  م"ار
  -     33.870.411  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة  
  263,454,552    447.124.579  ا تيفاصية مباشرةتسهيبت  
   733.485.028    356.448.923   

  144,634,617    16.065.500  م"اريف التامني املدفوعة مقدماي 
  213,222,124    116.559.675  م"اريف مدفوعة مقدماي 
  24,419,296    44.315.112  الارات مدفوعة مقدمآ 

   24,324,243    71.159.686  و رطاسية خمزون طباعة  
   1,200,000    1,200,000  كفاتت مدفوعة لقاء ا امات عيفل

  112,705,083     106.783.200  م"اريف رسو.  ضااي 
  44,556,450    500.007.504  حساابت مدينة اخر  

   15,540,140    15,540,140  موجودات اثبتة آلت ملكيتها لليف"ًر وفاءي لديون مستحقة* 
   1.605.115.845    937,050,876   
  ومت  2016كاصون األول    16آلت ملكيتها لليف"ًر إليفاء ديون مستحقة موجودات اصتقلت ملكيتها لليف"ًر بتاري     اليت متثل املوجودات   *

/ب م   100/2ختفيض دي  العيفيل املستحق بنف  القييفة حيث يتوجب ت"فية العقاري  خبل عامني م  اتري  التيفلك  وفق أحكا. املادة  
 صدار البياانت املالية إ يت  ت"فية العقاري م   حىت اتري  إ 2002لعا.  23القاصون ر   
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 وديعة  يفدة لد  م"ًر سورية املركزي  - 12

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
 كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف      
  )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022    
  لمسم      لمسم     

    153,000,000    153,000,000  لرية سورية 
   7,764,588,031    9,319,360,236  دوتر أمريكي 

   9,472,360,236    7,917,588,031    
 و  25,846,506) و  31,021,980) خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة  

   9,441,338,256    7,891,741,525  

م  رامسااا لد  م"ًر سورية    % 10يتوجب على م"اًر القطاع اخلاو أن  تجز    2001/ لعا.  28/ م  القاصون /12بناءي على احكا. املادة /
 م املركزي كحساب  يفد ميك  اسرتداده عند ت"فية امل"ًر

 
31 -  ً  ودا ع م"ار

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30  كيفا يف    
  اجمليفوع    م"اًر خارجية    م"اًر حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  10,558,484,058   9,330  10,558,474,728 حساابت جارية و ت الطلب 
  3,000,000,000  -   3,000,000,000 ودا ع ألجل 

  13,558,474,728  9,330   13.558.484.058  
 

  )مد قةو   2021  كاصون األول  31كيفا يف     
  اجمليفوع    م"اًر خارجية    م"اًر حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

 14,505,725,654     9,284    14,505,716,370  حساابت جارية و ت الطلب 
  3,769,387,500    769,387,500    3,000,000,000  ودا ع ألجل 

    17,505,716,370    769,396,784    18.275.113.154  
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 ودا ع الزاب    - 41

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف      
  )مد قةو  2021     )غري مد قةو   2022    
  لمسم      لمسم     
   119.037.212.061    210,752,010,992  حساابت جارية و ت الطلب   
  23.897.638.996    21,270,377,065  ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار   
   4.089.191.538    4,113,828,835  ودا ع التوفري   

    236,136,216,892    95147.024.042.5  

)مقابل    2022  أيلول  30  م  إمجايل الودا ع كيفا يف   %89.25لرية سورية أي ما صسبته    210.752.010.992بلغت الودا ع اليت ت  يفل فوا د  
 وم 2021كاصون األول    31 إمجايل الودا ع كيفا يف م   % 80.96 لرية سورية أي ما صسبته   119.037.212.061

السوري   العا.  القطاع  ودا ع  ماصسبته    لرية سورية   29.565.117.249بلغت  الودا ع  %12.52أي  إمجايل  )مقابل    2022  أيلول  30كيفا يف    م  
 وم 2021كاصون األول   31كيفا يف م  إمجايل الودا ع   % 6.17أي ماصسبته  لربة سورية   9.070.447.107

 
 أتمينات صقدية  - 51

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف      
  )مد قةو  2021     )غري مد قةو   2022    
 لمسم      لمسم     

   1.378.802.236    1,346,148,073  أتمينات مقابل تسهيبت مباشرة 
   7,697,198,706    8,201,585,535  أتمينات مقابل تسهيبت غري مباشرة

   185.889.884    253.807.200  أتمينات صقدية أخر  

   9.801.540.808    9,261,890,826  
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 خم""ات متنوعة  - 61

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف     
  الفرتة   رصيد هناية    الفرتة   ما مت رده خبل    الفرتة   املستخد. خبل    الفرتة   املكون خبل    الفرتة   رصيد بداية    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة على التسهيبت ات تيفاصية غري املباشرة: 
   6.149.525    -     -     2.379.758    3.769.767  مباشرة خم"ص تسهيبت غري   
  347.102.740    -     -     8.878.388    338,224,372  خم""ات لقاء كفاتت خارجية  
   354.283.250    -     -     350,000,000    4,283,250  خم""ات أخر   
  106,783,200  و  5,921,883)   -     -     112,705,083  م"اريف رسو.  ضااي  
* م     3,944,552    -     -     -     3,944,552  لوصة صقلبات أسعار ال"ًر
  818.263.267  و  5,921,883)   -     361,258,126    462.927.024   
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف     
  الفرتة   رصيد هناية    الفرتة   ما مت رده خبل    الفرتة   املستخد. خبل    الفرتة   املكون خبل    الفرتة   رصيد بداية    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة على التسهيبت ات تيفاصية غري املباشرة: 
  3.769.767    -   و   967.771)   3.651.000    1,086,538  خم"ص تسهيبت غري مباشرة  
  338,224,372    -     -     293,696,650    44,527,722  خم""ات لقاء كفاتت خارجية  
  4,283,250    -   و  352,202,086)   -     356,485,336  خم""ات أخر   
  112,705,083    -     -     2,841,984    109,863,099  م"اريف رسو.  ضااي  
* لوصة صقلبات م    3,944,552    -     -      592,282    3,352,270  أسعار ال"ًر
  462.927.024    -   و  353.169.857)   300.781.916    515,314,965   

     متوز    24ال"ادر بتاري     4/. ن/ب1416واملعّدل ابلقرار   2008شباط    4اتري    1/ . ن/ ب362يت  احتساب ملوصة مركز القطع التشغيلي بناءي على املادة السابعة م   رار  ل  النقد والتسليف ر
 م  وسطي مراكز القطع التشغيلي خبل الشهرم  % 5  حيث يتوجب على امل"اًر العاملة يف سورية أن  جز ملوصة لتقلبات أسعار ال"ًر على أساس 2016



 

- 28   - 

 

 التسهيبت ات تيفاصية اغري املباشرة خبل الفرتة: فييفا يلي حركة أرصدة 
  2022  أيلول  30للفرتة املنتهية يف    
  اجمليفوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثاصية    املرحلة األوىل   

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
  16,395,417,709    330,902,706    4,592,500    16,059,922,503  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 

 -     -     -     -   ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل 
 -     -     4.033.592.026  و  4.033.592.026) ما مت  ويله إىل املرحلة الثاصية 
 ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 الديون املعدومة 
  و  1.522.182.852)   -     -    و  1.522.182.852) انتج ع  تغري أرصدة الزاب   صقص  / زايدة 

  7.349.955.832    -     -     7.349.955.832  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و  133.566.528)   -     -   و   133.566.528) التسهيبت املسرتدة خبل السنة 

   267.131.278   8.656.571    105.881.543    152.593.164 فرو ات أسعار ال"ًر

  22.356.755.439    339.559.277    4.144.066.069    17.873.130.093  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
 

  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف    
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل    
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم    

  7,497,674,554    178,796,705    2,233,994,446    5,084,883,403 السنة بداية يف  كيفا  الرصيد
  -     -   و  57,620,200)   57,620,200  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  

 زايدة / )صقصو انتج ع  
 و  2.173.130.416)   -   و  2.173.130.416)   -   التغري يف أرصدة الزاب     

  9,842,072,787    -     2,697,340    9,839,375,447   التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و  155,464,670)   -   و  1,348,670) و   154,116,000) التسهيبت املسددة خبل السنة 

   1,384,265,454    152,106,001    -     1,232,159,453  سعار ال"ًرتعديبت صتيجة تغري أ

   16.395.417.709    330,902,706    4,592,500    16,059,922,503  الرصيد كيفا يف هناية السنة 
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 الفرتة:  لفييفا يلي احلركة على خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة خب 
 

  2022  أيلول  30للفرتة املنتهية يف    
  اجمليفوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثاصية    املرحلة األوىل   
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   

  341,994,139    329,803,407     7,062    12,183,670  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
 ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل 

 -     -     8.449.466  و  8.449.466)  ويله إىل املرحلة الثاصية ما مت 
 ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 الديون املعدومة 
  و  2.437.488)   -     -   و   2.437.488) زايدة/ صقص انتج ع  تغري أرصدة الزاب   

   2.838.953    -     -     2.838.953  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
  و   401.265)   -     -   و   401.265)  التسهيبت املسرتدة خبل السنة 

   11.257.926   8.656.571   214.735    2.386.620 فرو ات أسعار ال"ًر

   353.252.265   338.459.978    8.671.263    6.121.024  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
 

  2021كاصون األول    31للفرتة املنتهية يف    
  اجمليفوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثاصية    املرحلة األوىل   
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   

  45.614.260    40.004.004    4.599.815    1.010.441  الرصيد كيفا يف بداية الفرتة 
  11.179.904    -     -     11.179.904  التسهيبت اجلديدة خبل السنة 
 و   47.210)   -   و   40.535) و    6.675) التسهيبت املسرتدة خبل السنة 

  285.247.185    289.799.403  و  4.552.218)   -   فرو ات أسعار ال"ًر

  341.994.139    329.803.407     7.062    12.183.670  الرصيد كيفا يف هناية الفرتة 
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 أخر  مطلوابت   - 71

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف      
  )مد قةو  2021     )غري مد قةو   2022    
 لمسم      لمسم     

   492,406,762    864,226,760  فوا د مستحقة غري مدفوعة 
  148,649,403   450,836,286  م"روفات مستحقة غري مدفوعة 

  7,413,608,838   7,887,149,738  شيكات م"د ة 
  64,948,252    46,708,915  رسو. وضرا ب حكومية مستحقة 

  92,561,246    50,454,039  ضرا ب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني 
  943,556,906    841,378,513  ،م  مو وفـة )موردي و 

  4,314,980    16,591,006  اشرتاكات أتمينات اجتيفاعية 
   796.440    358.815.594  ت دا نة أخر  حسااب
  22,384,592    103,627,243   طوابع 

  34.800.000    851.381.101  تقاو بطا ات صراً آيل 
  10.000.000    874.910.193  تقاو شيكات 

   12,346,079,388    199,228,027,4  
 

 الدا نة   الفوا د  - 81

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قةو   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    
   2022     2021  
 لمسم      لمسم    

 تسهيبت ا تيفاصية مباشرة: 
  34,335,491    48,642,448  حساابت جارية مدينة  

  3,275,890,081    6,696,240,103   روض وسلف  
   75,862,525    7,709,671  سندات حمسومة  

  6,752,592,222    3,386,088,097  

   364,277,287    605,735,389  أرصدة وإيداعات لد  م"اًر  
  -     33,870,411  موجودات مالية ابلكفة املطف ة  

   7,392,198,022    3,750,365,384   
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 الفوا د املدينة  - 91

 مما يلي: يتكون ه ا البند 
  )غري مد قةو   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    
   2022     2021  

 لمسم      لمسم     
 ً   165,535,424    366,862,619  ودا ع م"ار
 ودا ع زاب  : 

  89,894,804    111,941,235  ودا ع توفري  
   996,471,278    1,393,342,945  ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار  

   1,505,284,180    1,086,366,082   
   7,664,726    8,670,276  أتمينات صقدية 

   1,880,817,075    1,259,566,232   
 

 اسرتداد خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة -20

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قةو   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال        
       2022     2021  
 لمسم      لمسم        

   103.572.470    43.910.034  لد  م"ًر سورية املركزي  الوديعة اجمليفدةم"رًو 
 : م"رًو خم"ص أرصدة لد  امل"اًر

 و  34.680.915)   17.489.496   املرحلة األوىل   
  -   و   19.491)  املرحلة الثاصية  
  ً   -   و   56.250) اسرتداد خم"ص إيداعات لد  امل"ار

 : م"رًو / )اسرتدادو خم"ص تسهيبت ا تيفاصية مباشرة 
 و  20.968.494)    52.225.092   املرحلة األوىل  
   1.604.583    16.249.699   املرحلة الثاصية  
 و  284.061.831) و  308.848.054)  املرحلة الثالثة  

 : مباشرةم"رًو / )اسرتدادو خم"ص تسهيبت ا تيفاصية غري 
   -   و  8.449.266)  املرحلة األوىل  
  -     8.449.466   املرحلة الثاصية  
 و  234.534.187) و  179.049.274)    
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 م"رًو ضريبة الدخل -12

 : مما يلي ملخص تسوية الربح احملاس  مع الربح الضري 
  أيلول )غري مد قةو   30لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف      
    2022     2021  
 لمسم      لمسم     

  33,126,067,753    16.110.731.816  الضريبة  الربح  بل 
 يضاً: 

 و  45,141,245) و   5,921,883) خم""ات متنوعة 
 و  19,363,911)   280.384.723  خم"ص تدين التسهيبت املنتجة 

 و  31,666,823,585) و   12,681,856,897) البنيوي ايرادات /خسا ر غري حمققة انجتة ع  تقيي  مركز القطع 
   -   و   294.838.129) افض فوا د مدفوعة يف اخلارج 

  2,084,033    1,875,630  استهبك فروغ 
 و  326.384.916)   -   خسا ر ضريبية ع  سنوات سابقة 

  17,710,442    17,824,665  استهبك املباين 
   3.428.199.925    1.088.148.571  

  272.037.143    857.049.981  و % 25)ضريبة السنة  
  -     85.704.998  و %10) إعادة اإلعيفار 

   942.754.979    272.037.143  

 إن حركة خم"ص ضريبة الدخل خبل الفرتة / السنة كيفا يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف       أيلول   30كيفا يف      
  )مد قةو  2021     مد قةو )غري    2022    
 لمسم      لمسم     

  -     346,937,615  الفرتة / السنة الرصيد يف أول 
  599.091.503    942.754.979  الفرتة / السنة إضافات خبل 

  -   و   346.937.615) املدفوع خبل السنة 
 و  252.153.888)   -   خسا ر ضريبية ع  سنوات سابقة 

  346.937.615    942.754.979  الفرتة / السنة الرصيد يف هناية 

فقة مقبولة ضريبياي يف العا.  مت تغيري املعاجلة الضريبية مل"رًو اخلسا ر ات تيفاصية اإلفرادي مقابل التسهيبت الغري منتجة )املرحلة الثالثةو حيث مت اعتبارها ص
ال"ادر    1445/16/  ومت أتكيد ،لك ابلتعيفي  ر   و 2010واخلاو ابلعا.    2011ال"ادر ع  وزارة املالية للعا.  استناداي للبيان الضري  لليف"اًر    2011

 م 2022آ،ار  23ع  م"ًر سوراي املركزي بتاري  
فوا د النامجة ع  أعيفال    وال ي بني عد. خضوع األرابح وال2019صيسان   29ال"ادر بتاري   3/1238ر   بناء على  رار اايئة العامة للضرا ب والرسو. 

  م املتداولةيف اخلارج لضريبة الدخل على األرابح احلقيقية  وإمنا ختضع لضريبة ريع رؤوس األموال  امل"اًر
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 السه  األساسية واملخففة ح"ة -22

  )غري مد قةو   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    مما يلي:يتكون ه ا البند 
   2022     2021  
  لمسم      لمسم    

  32,854,030,610    15.141.441.405  صايف ربح الفرتة 

   30,000,000    30,000,000  املتوسط املرجح لعدد األسه 

   13.51.09     71.504   ح"ة السه  األساسية واملخفضة 
 
 

   2022  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو.    عدد األسه    
  30.000.000  273   30.000.000 األسه  ابتداءي م  بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتةعدد 

  30.000.000  273     2022 أيلول  30املتوسط املرجح لعدد األسه  كيفا يف 
 

   2021  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو.    عدد األسه    
  30.000.000  273   30.000.000 بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتةعدد األسه  ابتداءي م   

  30.000.000  273     2021 أيلول  30املتوسط املرجح لعدد األسه  كيفا يف 
 

 النقد وما يوازي النقد -32

 يت لف ه ا البند مما يلي: 

  )غري مد قةو   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال   
   2022     2021  
 لمسم      لمسم    

 تستحق خبل ثبثة أشهر صقد وأرصدة لد  م"ًر سورية املركزي 
  129.535.431.351    179,846,859,719    )عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودا عو 

  45.896.430.287    71,661,931,362  تستحق خبل ثبثة أشهر أرصدة لد  م"اًر  
 و  13.457.061.829) و  13,558,484,058) تستحق خبل ثبثة أشهر ينـزل ودا ع م"اًر 

   237,950,307,023    161.974.799.809   
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 عيفليات األطراً ،ات العب ة -42
 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 بنود بيان الوضع املايل  -أ
 اجمليفوع كيفا يف    )غري مد قةو   2022  أيلول   30كيفا يف    
  كاصون األول   31      أعضاء  ل         مسامهون ميتلكون أكثر   
    )مد قةو   2021   اجمليفوع    اإلدارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة     م  األسه    % 5م     

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 احلساابت املدينة 

  5,224,751,102  5,151,092,404  -   -   5,151,092,404 حساابت جارية و ت الطلب
 ً   22,248,784,000  25,778,250,000  -   -   25,778,250,000 ودا ع ألجل لد  امل"ار

 و 25.515.776) و 24,982,376)  -   -  و 24,982,376) خم"ص خسا ر ا تيفاصية متو عة 
  837.836.38  71,996,887  -   -   71,996,887 فوا د مستحقة غري مقبوضة 

 30,976,356,915   -   -  30,976,356,915  27.486.856.163  
 احلساابت الدا نة 
  769,396,783   9,329  -   -    9,329 ودا ع م"اًر

   958.435  -   -   -   -  فوا د مستحقة وغري مدفوعة 
 9.329    -   -  9.329   769,832,741  

 بنود بيان الدخل  -ب
 أشهر    تسعة اجمليفوع لفرتة ال   )غري مد قةو   2022  أيلول   30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال   
    أيلول   30املنتهية يف        أعضاء  ل         مسامهون ميتلكون أكثر   
    2021   اجمليفوع    اإلدارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    م  األسه    % 5م     

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 180,586,022  294,838,129  -   -   294,838,129 فوا د دا نة 

 و  10,935,425) و 1.951.660)  -   -  و 1.951.660) فوا د مدينة  
 292.886.469   -   -  292.886.469  169.650.597  

 العليا هي كالتايل:  التنفي يةإن منافع اإلدارة 
    أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال     
  )غري مد قةو 2021      )غري مد قةو 2022    
  لمسم      لمسم     

  56.520.000    123.105.000  رواتب ومكافآت  
 ت يوجد  روض ممنوحة ألعضاء  ل  اإلدارة وت يتقاضى أعضاء  ل  اإلدارة أي تعويضاتم  

 يبني اجلدول أدانه  أعلى وأدىن صسبة فا دة على التعامبت مع األطراً ،ات العب ة: 
  )غري مد قةو   2021  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    )غري مد قةو   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال   
  العيفلة    %    العيفلة    %    العيفلة    %    العيفلة    %   

 دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2   دره  امارات    0  ودا ع امل"ًر األ. لدينا 
 دوتر أمريكي   1.09   دوتر أمريكي   0.6   دوتر أمريكي   1.8   دوتر أمريكي   1.2  ودا عنا لد  امل"ًر األ. 

 م 2017كاصون األول   31الوديعة ابلدينار األردين لد  امل"ًر األ. بتاري   عادةإمت 
  حديثة اتبعةم  شركاتت يوجد 
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 املخاطرإدارة  -25

 يف احملافظة على متاصة البنك ورحبيتهم  ساس املخاطر تعترب وبشكل فعال األإدارة سورية  توي على عدد م  املخاطر وا ا فإن  - إن أصشطة بنك األردن 

لثر بشكل سل  على أداء البنك  والر ابة املستيفرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت م  امليفك  أن تإدارة  املخاطر تشيفل التعًر   ياس   إدارة  إن عيفلية  
 ضيفان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوا د مقابل املخاطرم  إىل   ومسعته  إضافة

 املخاطر: دارة  اتسرتاتيجية العامة إل 

ة  املخاطر لد  امل"ًر تسري وفق مبادئ ر يسية تنسج  مع حج  صشاطاته وتعقيد عيفلياته وتعلييفات السلطات الر ابية وأفضل امليفارسات الدوليإدارة إن  
إىل   افة املخاطر وسياسات املخاطر املعتيفدة م   بله إض إدارة يف دارة ي بتوجيهات واسرتاتيجيات  ل  اإلأساسهب ا اخل"ووم تتيفثل تلك املبادئ بشكل  

 املخاطرم إدارة استقبلية دا رة  

إدارة  كيفا أن فلسفة     يف أعيفال امل"ًر والتوسع يف خدماته و املخاطر لد  امل"ًر للتطوير املستيفر لتواكب كافة املستجدات والنيفإدارة ختضع سياسات  
على األمور ووجود دليل واضح لل"بحيات موضوع م   بل  ل   اتستشرافية على احلك  دارة املخاطر لد  امل"ًر مبنية على املعرفة واخلربة و درة اإل

 م  دارةاإل
 املخاطر إدارة املخاطر ووظيفة اجلهات املسلولة ع  دارة اايكل التنظييفي إل  –  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : دارة  ل  اإل 

 املخاطرم إدارة مسلولة ع     نة،لك هناك جلإىل    املتبعة يف امل"ًر إضافةاملخاطر واملوافقة على اتسرتاتيجيات والسياسات إدارة اجلهة املسلولة ع   و ه

 : املخاطر إدارة  جلنة  

والتعامل مع كافة املخاطر اليت تواجه  دارة و،لك هبدً اإل)عضو تنفي ي وعضوي  مستقلنيو    مكوصة م  ثبثة أعضاءدارة  وهي جلنة منبثقة ع   ل  اإل 
 عيفل البنكم 

 يلي:   ما وتتضيف  مسلوليات اللجنة  

 احل"ول على كافة املعلومات ع  أي مس لة تدخل ضيف  مهامهام  م1
خماطر  مراجعة سياسات وإسرتاتيجيات إدارة املخاطر اليت تواجه عيفل امل"ًر بكافة فئاهتا ومنها على سبيل املثال ت احل"ر ) خماطر ات تيفان    م2

  الفا دةو و،لك  بل رفعها إىل  ل  اإلدارة تعتيفادهام السوق  خماطر التشغيل  خماطر السيولة  خماطر أسعار 
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   ديد أساليب وآليات ختفيف املخاطر بشكل ينسج  مع املتطلبات الر ابية املرعية يف ه ا الش ن و،لك هبدً احلد م  أثر تلك املخاطر على م3
م   سبمة ومتاصة الوضع املايل لليف"ًر

"ًر حول هيكل دا رة املخاطر وعيفلية تطويرها وحبيث تقو. اللجنة اراجعة املقرتحات وإدخال  احل"ول على مقرتحات م  اإلدارة التنفي ية لليف م4
 أي تعديبت عليها لي"ار إىل رفعها إىل  ل  اإلدارة إلعتيفادهام 

امل"ًر وتقو. اللجنة برفع  تتوىل جلنة إدارة املخاطر مسلولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات املتزايدة اليت تطرأ على إدارة املخاطر داخل م5
 تقارير دورية حواا إىل  ل  اإلدارةم 

 م مرا بة مد  التزا. إدارة املخاطر ابملعايري املوضوعة م   بل جلنة ابزل واملتعلقة اخاطر ات تيفان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية م6
 ستثنا ية اليت تطرأ عليهام مراجعة وإبداء الرأي أما.  ل  اإلدارة حول سقًو املخاطر واحلاتت ات م7
 مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يت  التعرض اا وحجيفها وأصشطة إدارة املخاطرم  م8
 اطرم ضيفان توفر املوارد والنظ  الكافية إلدارة املخاطر  وضيفان استقبل موظفي إدارة املخاطر ع  األصشطة اليت ينج  عنها  يفل امل"ًر لليفخ  م9

 جنة اجتيفاعات دورية مع إدارة املخاطر ملنا شة وتقيي  املخاطر اليت يتعرض اا امل"ًر وكيفية طرق معاجلتها وتقدمي التوصيات بش هنام تعقد الل  م10

 املخاطر إدارة  دا رة  

 املعتيفدة ويتفرع منها األ سا. التالية: وهي اجلهة املسلولة ع  حس  تنفي  ومرا بة املخاطر والتاكد م  مد  توافق املخاطر القا يفة مع السياسات 

 خماطر ات تيفـان: 

الطًر الثالث م  القيا. ابلوفاء ابلتزاماته يف األو ات احملددة وتشيفل ه ه املخاطر  أو   عد. رغبة املقرتض وتنش  خماطر ات تيفان م  احتيفال عد.  درة و/أ
 إحلاق خسا ر مالية للبنكم إىل   اتعتيفادات املستندية مما يلدي  و القوا   املالية مثل الكفاتت و/أالبنود داخل القوا   املالية مثل القروض والبنود خارج 

 ات تيفان م  خبل مـا يلـي: إدارة ويف ه ا السياق يقو. البنك بتعزيز األطر امللسسية اليت  ك   

 الف"ل ما بني دوا ر تنيفية األعيفال املختلفة ودوا ر خماطر ات تيفانم  م1
 م  السياسات واإلجراءات املعتيفدة اليت  دد أس  تعريف و ياس وإدارة ه ا النوع م  املخاطرم منظومة   م2
صوع ات تيفان  القطاع ات ت"ادي  التوزيع اجلغرايف  احملافظ ات تيفاصية ممماخلوم وتتوىل إدارة خماطر ات تيفان  ) ديد الرتكزات ات تيفاصية على مستو    م3

 الرتكزاتم  كل ضيف  اخت"اصه ارا بة ه ه
 صظا. ال"بحيات وإدارة العب ة:  م4

 سورية صظا. صبحيات يتضيف  آلية منح ال"بحيات وتفويضها ومرا بتها وإدارة العب ة ملختلف أصشطة ات تيفانم  -يعتيفد بنك األردن 
  ديد أساليب ختفيف املخاطـر:  م5

 تيفثل فييفا يلـي: سورية أساليب خمتلفة لتخفيف املخاطر ات تيفاصية ت -يتبع بنك األردن 
 تقدمي اايكل املناسب لب تيفان اا يتفق مع الغاية منه وأجل تسديدهم  -
 الت كد م  استكيفال مجيع النواحي الر ابية على استغبل ات تيفان وم"ادر سدادهم  -
 استيفاء الضيفاانت املناسبة  وطاي ألي خماطر هب ا اخل"ووم  -
 دوا ر خماطر ات تيفانم دراسة وتقيي  معامبت ات تيفان م   بل   -
 التقيي  الدوري للضيفاانت حسب طبيعة وصوعية ودرجة خماطر الضيفان لتعزيزها والت كد م  تغطيتها لب تيفان امليفنوحة أوتي أبولم  -
  جلان متخ""ة لليفوافقة على ات تيفانم  -
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 استكيفال التد يق القاصوين والتنفي م دا رة مرا بة ات تيفان تتضيف  مرا بة تنفي  ات تيفان ابإلضافة لوحدة تعىن ابلتوثيق و  م6
 دوا ر متخ""ة ملتابعة  "يل املستحقات والديون املتعثرةم  م7
 جلنة إدارة املخاطر التنفي ية ملراجعة سياسات وإسرتاتيجيات ات تيفان واتستثيفار واملخاطرم  م8
 ة وآلية ت"عيدها إىل اإلدارة العليا و ل  اإلدارةم  ديد مها. دوا ر ات تيفان املختلفة م  حيث آلية ودورية املرا بة والكشًو املستخرج  م9

 التقاريـر الر ابيـة:  م10
 تتوىل دوا ر ات تيفان كل ضيف  اخت"اصه مرا بة وتقيي  كافة العيفليات ات تيفاصية م  خبل  يفوعـة مـ  الكشًو الر ابيـة: 

 م املرا بـة اليوميـة  -
 حلساابت املستحقةممم  وغريهام  التجاوزات ات تيفاصية  السقًو املستحقة غري اجملددة  ا -
 مرا بـة توزيـع احملفظـة ات تيفاصيـةم  -
 ت"نيف املخاطر ات تيفاصية  القطاع ات ت"ادي  صوع ات تيفان  الضيفاانت  الرتكزاتممممم  وغريهام  -
 "ادي  صوع الضيفانم و على مستو  املنطقة اجلغرافية  صوع ات تيفان  القطاع ات تTotal Exposureمرا بـة التعرض ات تيفاصـي ) -

 املدير العا. أوتي أبولم إىل  ما ابلنسبة للعيفليات اليومية فرتفع أ   دارةجلنة املخاطر/ التنفي ية املنبثقة ع   ل  اإل إىل   ورفع ه ه التقارير بشكل دوري

 خماطــر التشغيـــل: 

تنش  صتيجة أحداث خارجية اا يف ،لك املخاطر القاصوصية و د مت  أو    واملوظفني واألصظيفة فشل العيفليات الداخلية أو   وهي املخاطر اليت تنش  ع  عد. كفاءة
 املخاطرم إىل إدارة  ابلكوادر البشرية امللهلة واألصظيفة اللية وتتبع إداراي   تعزيزهاومت  2010أتسي  دا رة خماطر العيفليات يف البنك من  عا. 

 ـ  األس  التاليــة : خماطـر العيفليـات ضيفإدارة ويتولـى البنـك 

وتطبيقها على ارض الوا ع واليت تضيفنت أس  تعريف و ياس ومرا بة املخاطر  دارة  إعداد سياسة خماطر العيفليات واعتيفادها م   بل  ل  اإل .1
 م  مستو   بول ه ا النوع م  املخاطر إىل   ابإلضافة

 م  (CARE WEBخماطر العيفليات ) دارة تطبيق صظا. آيل إل .2
يكفل كفاءهتا    Risk Profileإصشاء   .3 اا  منها ودورية فح"ها  اليت  د  الر ابية  العيفليات واإلجراءات  أصواع خماطر  يتضيف  كافة  البنك  لفروع 

 م  واستيفرارية عيفلها على مستو  كل فرع م  فروع البنك 

املخاطر التشغيلية وتقيييفها ابستيفرار للتعًر  دارة  إل  داة  و كCRSA: وهب ا اخل"وو مت تطبيق التقيي  ال ات ) Risk Profileـ  التقيي  املستيفر لل .4
أبول ليعك    أوتي   Risk Profileعلى املخاطر اجلديدة ابإلضافة للت كد م  كفاءة عيفل اإلجراءات الر ابية للحد م  ه ه املخاطر و ديث الـ  

 الوا ع الفعلي لبيئة العيفلم 

التقيي  ال ات ملختلف وحدات البنك وت"نيفها ضيف  معايري الت"نيف  إىل    لى املخاطر ابإلضافة التد يق الداخلي بتطبيق التد يق املرتكز عإدارة   يا.   .5
 املعتيفدة وتضيفينها ضيف  تقرير التد يق الداخلي وتزويد جلنة التد يق هبا أوت أبولم   

 دارةم   ل  اإلإىل  روعجاري العيفل على بناء  اعدة بياانت ابألخطاء التشغيلية و ليلها ورفع تقارير ع  ملف خماطر الف .6

 والتنفي ية بتقرير ع  ملف خماطر الفروع يعك  وا ع البيئة الر ابية ملختلف فروع البنكم دارة املخاطر/  ل  اإل إدارة تزويد جلنة   .7
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 خماطر السيولة: 

التزاماته يف تواري  استحقا ها أو متويل صشاطاته بدون  يفل تكاليف  وهي املخاطر اليت تنش  ع  احتيفالية عد.  درة امل"ًر على توفري التيفويل البز. لت دية  
 مرتفعة أو حدوث خسا ر وتنقس  خماطر السيولة إىل: 

 و  Funding Liquidity Riskخماطر متويل السيولة ) -

 م و(Market Liquidity Riskخماطر سيولة السوق  -

 يت  احتساب خماطر السوق حسب األساليب التالية: 

: خماطر    أسعار ال"ًر
 م 362مرا بة مراكز القطع األجن  حسب  رار م"ًر سورية املركزي  •
 : 2005شباط  13و اتري  4. ن / ب   107خماطر اسعار الفا دة حسب القرار ) •
 بشكل شهريم    GAP Analysisيت  احتساهبا حسب طريقة   •
 م خماطر التوظيفات يف اخلارج •
 مرا بة الودا ع املربوطة يف اخلارجم  •
 الكفاتت اخلارجيةم  مرا بة •

 ويتوىل امل"ًر إدارة خماطر السيولة ضيف  املعطيات التالية: 
 منظومة م  السياسات واإلجراءات املعتيفدة م   بل  ل  اإلدارة اليت  دد أس  تعريف و ياس ومرا بة ومتابعة وإدارة خماطر السيولةم  -
 إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضيف :  -

 رة أزمة السيولةم إجراءات متخ""ة إلدا •
 جلنة متخ""ة إلدارة أزمة السيولةم   •
 م Liquidity Contingency Planخطة توفري سيولة يف احلاتت الطار ة   •

 تطوير أدوات  ياس وإدارة ومرا بة خماطر السيولة م  خبل:  -
 تقرير خماطر السيولة حسب سل  اتستحقاقم  •
 اتستثيفاريةم مرا بة سقًو  وجودة احملفظة  •
  ديد م"ادر األموال وت"نيفها و ليلها تبعا لطبيعتهام  •
 ماتم مرا بة السيولة القاصوصية والسيولة النقدية وهي اتحتفاظ اقدار كاً م  املوجودات السا لة )النقدية وشبة النقديةو ملواجهة اتلتزا •
 كافة التدفقات النقدية الداخلة واخلارجةم املوا يفة بني آجال املوجودات واملطلوابت واألخ  بعني اتعتبار   •
 وم Stress Testingاختبارات األوضاع الضاغطة ) •

 رفع التقارير الدورية إىل جلنة إدارة املخاطر/التنفي ية  وجلنة إدارة املخاطر/ ل  اإلدارةم  -
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 التد يق الداخلي 

 املخاطر بشكل دوري حيث يراجع مد  توافق امل"ًر مع اإلجراءات والسياسات املتبعةم إدارة يقو. التد يق الداخلي بتد يق عيفلية 

 خطة الطوارئ وخطط استيفرارية العيفل

 مفهو. اخلطة 

وه ا اتصقطاع  د حيدث صتيجة حلدوث حدث    تشغيل أعيفال امللسسة وخ"وصاي احلساسة منها بعد فرتة مقبولة م  اتصقطاع  إعادةهي اخلطة اليت تضيف   
 احلدثم أو  األزمة إدارة ية ساسأن تتضيف  خطة استيفرارية العيفل ضيف  بنودها األ امل"ًر ئأزمة معينة ل ا اراتأو    معني

 ية للخطة ساساألهداً األ

 احملافظة على مسعة امل"ًر والثقة به م   بل  اعدة العيفبء واملسامهنيم  م1
 على اتستيفرارية يف تقدمي اخلدمة يف أضيق الظرًو واألزماتم  درة امل"ًر  م2
 اتت"ال والتواصل مع العيفبء وتلبية متطلباهت  يف األزمات املختلفةم  م3
 تشكيل فريق إداري ملهل ومنظ  إلدارة األزمةم  م4
 السرعة والكفاءة يف اختا، القرارات ملواجهة التهديدات غري املتو عةم  م5
 وشاملة جليفيع املستوايت اإلداريةم  أتمني  نوات ات"ال متعددة  م6
 ترسي  وتعزيز الثقة يف النظا. امل"ريف وجتنيبه أي خماطر م"رفية  د تلثر عليهم  م7
 تقليل أثر التعطل واتصقطاع وتقليل اخلسا ر اىل أدىن حد ممك م  م8
 توعيه وتثقيف املوظفني ابإلجراءات الواجب اتباعها يف خمتلف حاتت التعطل واتصقطاعم  م9

 ناريوهات داخلية حلدث معني وجتريب وفحص اخلطةم وضع سي م10

 تندرج خماطر امل"ًر  ت األصواع الر يسية التالية: 

 خماطر ات تيفان  -أ

 خماطر السوق  -ب

 خماطر السيولة  -ج

 املخاطر التشغيلية  -د

 خماطر اتمتثال ملتطلبات السلطات الر ابية  -هـ

 املخاطر ات تيفاصية 

ت  ات تيفاصية ع  ختلف أو عجز الطًر الخر ع  الوفاء ابلتزاماته جتاه امل"ًر مما يلدي اىل حدوث خسا ر  وعادة يت  متييز ثبث أصواع  تنش  املخاطر 
 املخاطر ات تيفاصية وهي خماطر تعثر الطًر املقابل  خماطر التسوية  وخماطر البلدم 

 هي:  ن العوامل األساسية إلدارة خماطر ات تيفان بشكل فعالإ
 إلاد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر ات تيفاصية   -
 العيفل ضيف  إطار واضح وسلي  لليفوافقات وال"بحياتم  -
 احملافظة على إدارة ا تيفان مب يفة  وتوفري آليات وأدوات للقياس والر ابةم  -
  الت كد م  وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة املخاطر ات تيفاصيةم  -
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امل"ًر بوضع سياسة ا تيفاصية واضحة تتضيف  سقًو ملبالغ التسهيبت ات تيفاصية امليفنوحة )فرد أو ملسسةو و يفوع التسهيبت  ولتحقيق ما ،كر يقو.    -
  إضافة إىل  ات تيفاصية لكل  طاع وكل منطقة جغرافيةم يعيفل امل"ًر على مرا بة خماطر ات تيفان ويعيفل ابستيفرار على تقيي  الوضع ات تيفاين للعيفبء

 مل"ًر على ضيفاانت مناسبة م  العيفبءم ح"ول ا

 اساليب ختفيف املخاطر  م1

 املخاطر يف امل"ًر تعتيفد على العديد م  األساليب م  اجل ختفيف املخاطر منها: إدارة عيفلية 

التعلييفات التنفي ية ال"ادرة ع   الضيفاانت وحسب  ابليتها للتسييل وصسبة تغطيتها لب تيفان امليفنوح واليت يت  مرا بتها وتقيييفها ب"ورة مستيفرة وفق   -
 وم 9م"ًر سوراي املركزي واخلاصة بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر   )

 اتباع صظا. اللجان يف منح ات تيفان وتعتيفد على حج  حمفظة العيفيل واتستحقاق ودرجة خماطرة العيفيلم  -
ت تيفانم حيث تتضيف  خطة امل"ًر السنوية التوزيع املستهدً لب تيفان واتستثيفارات على عدة  التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر ا

مبدأ  و   التنويع يف احملفظة ه  طاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة  كيفا يوجد لد  امل"ًر صظا. لت"نيف خماطر القطاعات ات ت"اديةم
  يث تتضيف  خطة البنك السنوية التوزيع املستهدً لب تيفان واتستثيفارات على عدة  طاعات وأسواق خمتلفة مع ي يف ختفيف خماطر ات تيفانم حأساس

 الرتكيز على القطاعات الواعدة  كيفا يوجد لد  البنك صظا. لت"نيف خماطر القطاعات ات ت"اديةم 

 دراسة ات تيفان والر ابة عليه ومتابعتهم 

جراءات البزمة لتحديد أسلوب دراسة ات تيفان واحملافظة على حيادية وتكامل عيفلية اختا، القرارات والت كد م  أن  يقو. امل"ًر بتطوير السياسات وات
العا. للسياسة ات تيفاصية يتضيف  تقيييفها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مرا بتها ابستيفرارم إن اتطار  وضع صبحيات    خماطر ات تيفان يت  

  تيفاصية  توضيح حدود ات تيفان واسلوب  ديد درجة املخاطرم  لليفوافقة ات

واصتهاء صبحيات  ات تيفان وظيفة منف"لة لضيفان التنفي  املناسب للعيفليات ات تيفاصية والر ابة الفعالة على مدة اتستحقاق للتسهيبت  إدارة  تتوىل عيفلية  
 احلدود وتقيي  الضيفاانتم 
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 توزيع التعرضات ات تيفاصية حسب درجة املخاطر:   و1

ً تتوزع التعرضات ات تيفاصية املباشرة للشركات   وفق اجلدول التايل:  حسب فئات الت"نيف ات تيفاين الداخلي لليف"ر
  )غري مد قةو   2022 أيلول   30كيفا يف    
 اخلسا ر   املرحلة الثالثة      اخلسا ر   املرحلة الثاصية      اخلسا ر   املرحلة األوىل        
     املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية        
   اجمليفوع      مد  عيفر الرصيد      مد  عيفر الرصيد      شهراي   12مد       احتيفال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

  14.351.633.285    -     -     14.351.633.285   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
 43.098.007.953    -     -     43.098.007.953   0.82-0.13  منخفضة املخاطر 4-3الدرجة م  

  1.187.488.397    -     1.187.488.397    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات م  
  13.570.695.262    13.570.695.262    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
     -     -    100  دون املستو  9الدرجة 
   -     -     -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

   72.207.824.897    13.570.695.262    1.187.488.397    57.449.641.238     إمجايل التعرضات املباشرة 
 و 1.466.370.665) و 1.466.370.665)   -     -      الفوا د املعلقة*

 و 12.212.987.524) و 12.096.346.862) و 12.840.358) و  103.800.304)    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 

  528.466.708.58     7.977.735    1.174.648.039    57.345.840.934     التعرضات ات تيفاصية صايف 
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  )مد قةو  2021كاصون األول   31كيفا يف    
 اخلسا ر   املرحلة الثالثة      اخلسا ر   املرحلة الثاصية      اخلسا ر   املرحلة األوىل        
     املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية        
   اجمليفوع      مد  عيفر الرصيد      مد  عيفر الرصيد      شهراي   12مد       احتيفال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

  30,826,203,366    -     -     30,826,203,366   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
  -     -     -     -    0.82-0.13  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة م  

  1,738,520,542    -     1,738,520,542    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات م  
  439,786,088    439,786,088    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  649,978,437    649,978,437    -     -    100  مشكوك يف  "يلها  9الدرجة 
  10,673,495,779    10,673,495,779    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

   44,327,984,212    11,763,260,304    1,738,520,542    30,826,203,366     إمجايل التعرضات املباشرة 
 و 1,180,526,348) و 1,180,526,348)   -     -      ملعلقة*الفوا د ا

 و 10,953,981,239) و 10,868,622,324) و 31,665,359) و  53,693,556)    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 

  32,193,476,625  و 285,888,368)   1,706,855,183    30,772,509,810     صايف التعرضات ات تيفاصية 
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ً تتوزع التعرضات ات تيفاصية املباشرة لألفراد   وفق اجلدول التايل:  حسب فئات الت"نيف ات تيفاين الداخلي لليف"ر
  )غري مد قةو   2022 أيلول   30كيفا يف    
 اخلسا ر   املرحلة الثالثة      اخلسا ر   املرحلة الثاصية      اخلسا ر   املرحلة األوىل        
    املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية        
   اجمليفوع      مد  عيفر الرصيد      مد  عيفر الرصيد      شهراي   12مد       احتيفال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

   728.982.473    -     -     728.982.473   3.08-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
  2.624.537.347    -     169.655.899    2.454.881.448   11.22-3.08  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة م  

   -     -     -     -    58.2-11.22   ت املرا بة 7-5الدرجات م  
  25.743.959    25.743.959    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  120.530.816    120.530.816    -     -    100  مشكوك يف  "يلها  9الدرجة 
  -     -     -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  3.499.794.595    146.274.775    169.655.899    3.183.863.921     إمجايل التعرضات املباشرة 
 و 54.722.137) و 54.722.137)   -     -      املعلقة*الفوا د 

 و 140.880.424) و 90.623.790) و 35.073.856) و  15.182.778 )    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 

  3.304.192.034     928.848    134.582.043    143.3.168.681     صايف التعرضات ات تيفاصية 
     )%و  التغطيةصسبة 
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  )مد قةو   2021كاصون األول   31كيفا يف    
 اخلسا ر   املرحلة الثالثة      اخلسا ر   املرحلة الثاصية      اخلسا ر   املرحلة األوىل        
    املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية      املتو عة على   ات تيفاصية        
   اجمليفوع      مد  عيفر الرصيد      مد  عيفر الرصيد      شهراي   12مد       احتيفال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

   2,891,766,465    -     -     2,891,766,465   3.08-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
  -     -     -     -    11.22-3.08  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة م  

   -     -     -     -    58.2-11.22   ت املرا بة 7-5الدرجات م  
  -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف  "يلها  9الدرجة 
  165,883,317    165,883,317    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  3,057,649,782    165,883,317    -     2,891,766,465     التعرضات املباشرة إمجايل 
 و 61,218,929) و 61,218,929)   -     -      الفوا د املعلقة*

 و 117,580,952) و 104,666,998)   -   و  12,913,954)    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 

  2,878,849,901 و  2,610)   -     2,878,852,511     ات تيفاصية صايف التعرضات 
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ً تتوزع التعرضات ات تيفاصية غري املباشرة   وفق اجلدول التايل:  حسب فئات الت"نيف ات تيفاين الداخلي لليف"ر
  )غري مد قةو   2022  أيلول   30يف أشهر املنتهية    تسعة لفرتة ال    
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     احتيفال التعثر    
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     %    

   11.761.172.634    -     -     11.761.172.634   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
  6.111.957.458    -     -     6.111.957.458   0.82-0.13  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة م  

   4.144.066.069    -     4.144.066.069    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات م  
  1.127.800     1.127.800    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف  "يلها  9الدرجة 
  .784338.431    338.431.478    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  22.356.755.439    339.559.278    4.144.066.069    17.873.130.092     إمجايل التعرضات املباشرة 
  -     -     -     -      الفوا د املعلقة*

 و 353.252.265) و 338.459.977) و  8.671.263) و   6.121.025)    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 
  22.003.503.174     1.099.301    4.135.394.806    17.867.009.067     صايف التعرضات ات تيفاصية 

 
  )مد قةو   2021كاصون األول    31للسنة املنتهية يف    
  اجمليفوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثاصية      املرحلة األوىل     احتيفال التعثر    
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     %    

  12,026,330,477    -     -     12,026,330,477   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات م  
  -     -     -     -    0.82-0.13  املتوسطة املخاطر 4-3الدرجات م  
  4,038,184,526    -     4,038,184,526    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات م  

  -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف  "يلها  9الدرجة 
  330,902,706    330,902,706    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  16,395,417,709    330,902,706    4,038,184,526    12,026,330,477     إمجايل التعرضات غري املباشرة 
 و 341,994,139) و 329,803,406) و  8,456,528) و   3,734,205 )    خم"ص اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة 

  16,053,423,570     1,099,300    4,029,727,998    ,022,596,27212     غري املباشرة صايف التعرضات ات تيفاصية 
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 الديون اجملدولة: 

العاملة اوجب جدولة أصولية ومت  هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيبت ا تيفاصية غري عاملة وأخرجت م  إطار التسهيبت ات تيفاصية غري  
ت توجد ديون  دولة خبل  )  2022م  عا.    الثالث خبل الربع  لرية سورية    560.000.000  ت"نيفها كديون تتطلب اهتيفا. خاو ويبلغ رصيدها

 م و2021العا. 

 الديون املعاد هيكلتها: 

  أتجيل بعض األ ساط أو    إطالة عيفر التسهيبت ات تيفاصية أو    ديل األ ساط ترتيب وضع التسهيبت ات تيفاصية م  حيث تع  إعادة اايكلة    عادة يق"د إب
  101.754.965مقابل    2022ت يوجد ديون معاد هيكلتها خبل الربع الثالث م  عا.  متديد فرتة السيفاح ومت ت"نيفها كديون تتطلب اهتيفا. خاو   أو  

 وم 2021خبل العا.  معاد هيكلتها لرية سورية 
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 الرتكز حسب القطاع ات ت"ادي  و2

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات ات تيفاصية حسب القطاع ات ت"ادي: 

  )غري مد قةو 2022  أيلول  30كيفا يف     
  اجمليفوع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 183.153.014.620  -   -   -   -   183.153.014.620 أرصدة لد  بنوك مركزية 
 ً   71.596.955.839  -   -   -   -   71.596.955.839 أرصدة لد  م"ار

 ً   4.999.943.750  -   -   -   -   4.999.943.750 ايداعات لد  م"ار
  -   -   -   -   -   -  التسهيبت اإل تيفاصية املباشرة 

 موجودات مالية موجودات مالية ابلقييفة  
  213,340,100  -   -   -   -   213,340,100 العادلة م  خبل الدخل الشامل الخر 

 61.832.658.742  1.331.594.824  22.735.180.717  2.880.000.000  34.885.883.201  -  صايف التسهيبت ات تيفاصية املباشرة 
 1.605.115.845  29.619.761  236.809.735   1.841.235  354.089.071  982.756.043 موجودات أخر 
  9.441.338.256  -   -   -   -   9.441.338.256 م"ًر سورية املركزي وديعة  يفدة لد 

  270.387.348.608  35.239.972.272  2.881.841.235  22.971.990.452  1.361.214.585  332.842.367.152 
 

  )مد قةو 2021كاصون األول    31كيفا يف     
  اجمليفوع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 139.400.691.735  -   -   -   -   139.400.691.735 أرصدة لد  م"ًر سورية املركزي 
  51,191,836,405  -   -   -   -   51,191,836,405 أرصدة لد  م"اًر 
 ً   1,999,887,500  -   -   -   -   1,999,887,500 إيداعات لد  م"ار

  35.072.326.526  264.824.061  9.225.976.310  2.662.010.148  22.919.516.007  -  صايف التسهيبت ات تيفاصية املباشرة 
  333,228,924   963,683   63.120.911  11.221.136  198.376.675  59,546,519 موجودات أخر 

  7,891,741,525  -   -   -   -   7,891,741,525 وديعة  يفدة لد  م"ًر سورية املركزي
  200.543.703.684  23.117.892.682  2.673.231.284  9.289.097.221  4265,787,74  235.889.712.615 
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 خماطر السوق:    - ب 

 تنش  خماطر السوق م  التقلبات يف أسعار الفوا د وأسعار صًر العيفبت وأسعار األسه م  

 ابعتيفاد سقًو لقييفة املخاطر املقبولة  ويت  مرا بة التغري يف األسعار ومقارصتها ابلسقًو بشكل يوميم دارة  يقو.  ل  اإل

 خماطر أسعار الفا دة: 

أتثري التغريات يف أسعار الفا دة على أرابح امل"ًر أو على  ييفة األدوات املالية  يتعرض البنك ملخاطر أسعار الفا دة  تنج  خماطر أسعار الفا دة ع  احتيفال  
عة أسعار الفوا د  صتيجة لعد. توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت احلساسة ألسعار الفا دة حسب الجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراج 

 فرتة زمنية معينة ويقو. البنك إبدارة ه ه املخاطر ع  طريق مراجعة أسعار الفوا د على املوجودات واملطلوابتم يف 

فا دة م  خبل  تتضيف  سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدود حلساسية أسعار الفا دة وتقو. جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار ال 
افق عليها  ورية ويت  دراسة الفجوات يف استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد  أتثرها أبسعار الفا دة السا دة واملتو عة ومقارصتها ابحلدود املو اجتيفاعاهتا الد

 وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إ،ا لز. األمرم 

خبل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويت  مرا بة فجوات الفوا د بشكل  ويت  احلد م  أية آاثر سلبية  د  دث صتيجة إرتفاع أو اخنفاض أسعار الفا دة م   
م   مستيفر ومقارصتها مع الفجوات املوافق عليها ضيف  سياسات امل"ًر

 التغري بسعر الفا دة: - الوصف الكيفي ملخاطر أسعار الفا دة

 % 2أوتي: زايدة معدل الفا دة  
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفا دة         
  امللكية      )األرابح واخلسا رو    الفجوة الرتاكيفية    العيفلة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
 و  11.308.407) و  15.077.876) و   753.893.820)   لرية سورية  
  18.678.047    24.904.063    1.245.203.161   دوتر أمريكي  
  1.152.355    1.536.473    76.823.650    يورو 
   698     930     46.518   جنيه اسرتليين  
  1.719    2.292    114.623    أخر  
  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفا دة         
  امللكية      )األرابح واخلسا رو    الرتاكيفية الفجوة     العيفلة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
  و  427.218.800) و  569.625.067) و   28.481.253.350)   لرية سورية  
  773.913.863    1.031.885.151    51.594.257.533   دوتر أمريكي  
  74.811.878    99.749.170    4.987.458.515    يورو 
    41.447     55.263    2.763.125   جنيه اسرتليين  
 و   39.659) و   52.878) و   2.643.881)   أخر  
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 % 2اثصياي: صقص معدل الفا دة  
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفا دة         
  امللكية      )األرابح واخلسا رو    الفجوة الرتاكيفية    العيفلة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
   11.308.407    15.077.876  و   753.893.820)   لرية سورية  
 و  18.678.047) و  24.904.063)   1.245.203.161   دوتر أمريكي  
 و  1.152.355) و  1.536.473)   76.823.650    يورو 
 و   698) و   930)    46.518   جنيه اسرتليين  
 و   1.719) و   2.292)    114.623    أخر  

 
  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفا دة         
  امللكية      )األرابح واخلسا رو    الفجوة الرتاكيفية    العيفلة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
   427.218.800    569.625.067  و   28.481.253.350)   لرية سورية  
 و  773.913.863) و  1.031.885.151)   51.594.257.533   دوتر أمريكي  
 و  74.811.878) و  99.749.170)   4.987.458.515    يورو 
 و   41.447) و   55.263)   2.763.125   جنيه اسرتليين   
   39.659     52.878  و   2.643.881)   أخر  
 خماطر العيفبت  

النقد والتسليف  ةم يعترب البنك اللرية السورية العيفلة الر يسية له ويقو.  ل   جنبيمالية بسبب التغريات يف أسعار صًر العيفبت األأداة  تتيفثل بت ب ب  ييفة  
ويت  مرا بة   يةساسموال اخلاصة األ األ  م    صق"ان أو   زايدة %1اا ت يتجاوز   2016للعا.   4. ن/ ب  /1409بوضع حدود ملراكز العيفبت اوجب القرار  

 املراكز بشكل يومي للت كد م  أن املراكز ت تتجاوز املستوايت احملددةم 

واخلسا ر يف حال حدوث تغري معقول يف اسعار ال"ًر مع بقاء بقية املتغريات    رابح يقو. البنك إبعداد  ليل احلساسية ملرا بة أثر التغريات على صايف األ
 حقوق امللكية بينيفا ميثل املبلغ املوجب صايف اترتفاع املتو عم أو   اثبتةم ميثل املبلغ السالب اتخنفاض املتو ع يف بيان الدخل

:%10زايدة )  و يف سعر ال"ًر
  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     األثر على األرابح واخلسا ر    مركز القطع    العيفلة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
  7,601,550,407    7,601,550,407    76,015,504,067   طع بنيوي -دوتر أمريكي 
  82,460,561    109,947,414    1,099,474,141   طع تشغيلي -دوتر أمريكي 
 و   308,993) و   411,990) و   4,119,900)   يورو 
   199,364     265,819    2,658,194   جنيه اسرتليين  
    976,905    1,302,540    13,025,396    أخر  
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:%10زايدة )  و يف سعر ال"ًر
  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     واخلسا ر األثر على األرابح     مركز القطع    العيفلة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
   6,333,364,717    6,333,364,717    63,333,647,170   طع بنيوي -دوتر أمريكي 
 و  7,626,355) و  10,168,473) و   101,684,730)  طع تشغيلي -دوتر أمريكي 
 و   811,598) و  1,082,131) و   10,821,312)   يورو 
    207,235     276,313    2,763,125   جنيه اسرتليين  
   1,376,027    1,834,702    18,347,024    أخر  

 
ً % 10صقص )   :و يف سعر ال"ر

  )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     األثر على األرابح واخلسا ر    مركز القطع    العيفلة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
 و  7,601,550,407) و  7,601,550,407)   76,015,504,067   طع بنيوي -دوتر أمريكي 
 و  82,460,561) و  109,947,414)   1,099,474,141   طع تشغيلي -دوتر أمريكي 
    308,993     411,990  و   4,119,900)   يورو 
 و   199,364) و   265,819)   2,658,194   جنيه اسرتليين  
 و   976,905) و  1,302,540)   13,025,396    أخر  

 
:% 10صقص )   و يف سعر ال"ًر

  )مد قةو   2021كاصون األول    31كيفا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     األثر على األرابح واخلسا ر    مركز القطع    العيفلة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
 و  6,333,364,717) و  6,333,364,717) 63,333,647,170   طع بنيوي -دوتر أمريكي 
   7,626,355    10,168,473  و   101,684,730)  طع تشغيلي -دوتر أمريكي 
   811,598    1,082,131  و   10,821,312)   يورو 
 و   207,235) و   276,313)   2,763,125   جنيه اسرتليين  
 و  1,376,027) و  1,834,702)   18,347,024    أخر  

 خماطر السيولة :  - ج 

صضوب فوري لبعض م"ادر  إىل    متثل خماطر السيولة خماطر عد. متك  امل"ًر م  الوفاء اتطلباته التيفويلية صتيجة حدوث اضطراابت يف السوق مما يلدي
املوجودات مع األخ  بعني اتعتبار متطلبات السيولة م  حيث النقد  إدارة  امل"ًر التيفويلية و بتنويع م"ادر  دارة  التيفويلم وللحد م  ه ه املخاطر  تقو. اإل
 وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداولم 
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 املخاطر التشغيلية:  - د 

صتيجة  أو   العاملنيأو   األصظيفة الداخليةأو  فشل العيفلياتأو   تعًر خماطر التشغيل على أهنا اخلسا ر اليت ميك  أن يتعرض اا البنك جراء عد. كفاية
 املخاطر اتسرتاتيجية وخماطر السيفعةم  وت يشيفل  ألحداث خارجية ويشتيفل ه ا التعريف املخاطر القاصوصية

ختفيف املخاطر م    أساساملخاطر تبىن على إدارة صظراي لطبيعة املخاطر التشغيلية كغريها م  املخاطر واليت ت ميك  أتكيد عد. حدوثها  فإن سياسات  
دا رة  استقبلية إىل  خبل أصظيفة الضبط الفعالة والر ابة املستيفرة  املوارد البشرية امللهلة  ووضوح حدود ال"بحيات وخلق بيئة واعية لليفخاطر اضافة

 ورفع التقاريرم  املخاطر 

جزءاي متكامبي مع أصشطة البنك اليومية م  خبل تقدمي ملشرات ومقايي  تساه   املخاطر التشغيلية  إدارة  ية هي جعل  ساساملخاطر األ إدارة  إن مسلولية دا رة  
 ختفيف املخاطرم إىل   يف  سني اصظيفة الضبط الداخلية والر ابة عليها م  منظور يهدً

 : التشغيلية  املخاطر  ختفيف أساليب  -

ً  يويل    ه ا بتحديد امل"ًر يقو.  إ، عالية  مالية   خسا ر عليها  يرتتب  ولك    منخفضة حدوث ابحتيفالية تت"ف  اليت  التشغيلية  لليفخاطر  د يقة   عناية امل"ر
 : صوعني إىل   فرزها ث   وم  التشغيلية  املخاطر م   النوع 

ً  ميك   ال ي املد   ديد  وابلتايل  هبا التحك  ميك  اليت التشغيلية  املخاطر  •   ال ي  املقدار  ديد أو  عنها   تنتج  د  خسا ر م  يتحيفله   أن لليف"ر
ً   إىل   امل"ًر صشاطات بعض  جتيري  فيه  األفضل م   يكون    املخاطر الطًر ه ا فيها  يتحيفل   واضحة  تعا دات ضيف    متخ"ص خارجي طر

ً  ميك   ال ي  املقدار   ديدأو   احملتيفلة  التشغيلية  م الت مني  شركات إىل  فيه  يلج  أن لليف"ر

  إلغا ها   حىتأو   املخاطر م    النوع ه ا مثل  عنها  ينج    اليت النشاطات  مستو    بتخفيض  القيا. إما وابلتايل  هبا  التحك  ميك   ت  اليت التشغيلية  املخاطر  •
ً   إىل    النشاطات ه ه جتيريأو  ابلكامل    م مناسب هو  حسبيفا الت مني شركات إىل    اللجوءأو   خارجي  طر

 :  التشغيلية املخاطر إدارة  -
  يسيفى  فييفا املختلفة لنشاطاته  امل"ًر ممارسة ع  تنج     د حمتيفلة  خسا ر  مسببات   مع  التعامل كيفية   التشغيلية املخاطر  إدارة    وإجراءات سياسات  دد
أو   كالكوارث   خارجية وعوامل ملثرات   ع  انمجة أو   اليل النظا. يفأو    الداخلية اإلجراءات يف  ضعف   بسبب أو   بشرية  أخطاء  ع  انمجةص  تشغيلية  حوادث ص

  األدىن  حدها  يف أهنا أو  معدومة   إما املخاطر  ه ه أن م   الت كد  على  والعيفل  املخاطر ه ه و ياس  ح"ر  كيفية  واإلجراءات السياسات  ه ه  دد م اتحتيال 
ً    إىل  إما  احملتيفلة املخاطر  جتيري ضيفنها   م  واليت املخاطر  م   النوع  ه ا امل"ًر  جتنب  اليت  امليفكنة اتحتياطات كافة  اختا، على  والعيفل  يفله امليفك    طر
 م احلالة حسب الت مني   شركات  إىل  أو  اثلث 

 اتمتثال ملتطلبات السلطات الر ابية: عد.  خماطر   - هـ 

للقواصني واألصظيفة  خماطر السيفعة اليت يتعرض اا البنك جراء عد. اتمتثال  أو    اخلسا ر املادية أو    الر ابية أو    اتمتثال : هي خماطر العقوابت القاصوصية عد.  خماطر  
 والتعلييفات واألوامر و واعد السلوك واملعايري وامليفارسات امل"رفية السلييفةم 

وتتبع أي  "ور يت  اكتشافه فيها  وصياغة     تقيي  مد  مب يفة إجراءات وإرشادات اتمتثال اخلاصة ابلبنك   وي هأساساتمتثال بشكل  عد.  خماطر  إدارة  دور  
الت كد م  التقيد بسياسة مرا بة اتمتثال املوضوعة و،لك م  خبل إجراء اتختبارات ورفع التقارير  إىل    املناسبة إلجراء التعديبت ابإلضافةات رتاحات  
ر واملخالفات وجواصب الق"ور  اتمتثالص واتختبارات اليت مت إجراؤها خبل فرتة التقريعد.    التنفي ية حبيث تتضيف  التقارير تقيي  صخماطردارة  واإلدارة  جملل  اإل

 اليت مت الكشف عنها واإلجراءات الت"حيحية اليت مت اختا،هام 
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 التحليل القطاعي  - 62

 القطاع الر يسي بينيفا ميثل  طاع التوزيع اجلغرايف القطاع الثاصويم  "ًرثل  طاع أعيفال امل مي

  طاع أعيفال اجمليفوعة:  −
 خبل ثبثة  طاعات أعيفال ر يسية هي: اض إدارية م  وعة ألغر يت  تنظي  اجمليف

 م أخر  : يشيفل متابعة ودا ع العيفبء األفراد ومنحه  القروض والديون وخدمات األفراد
 اخلاصة ابلعيفبء م  امللسساتم  خر  متابعة الودا ع والتسهيبت ات تيفاصية واخلدمات امل"رفية األالشركات: يشيفل  

 أموال البنكم إدارة خدمات التداول واخلزينة و اخلزينة: يشيفل ه ا القطاع تقدمي  
   حول معلومات  طاعات األعيفال الر يسيةم  تقاريره "ًربين عليه امليال ي  ساس ه ه القطاعات هي األ

  :  فييفا يلي معلومات ع   طاعات أعيفال امل"ًر
  )غري مد قةو  2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    
  اجمليفوع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
 20.165.094.644  -   13.071.819.710  7.142.405.572 و 49,130,638)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد خم"ص 

  179.049.274  -   -   171.138.038  7.911.236  اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة   
  20.344.143.918  -   13.071.819.710  7.313.543.610 و 41.219.402)  صتا ج أعيفال القطاع  
 و 4.233.412.102) و 4.233.412.102)  -   -   -  م"اريف غري موزعة على القطاعات  

  16.110.731.816     -   -   -    بل الضريبة  الربح
 و 969.290.411) و 969.290.411)  -   -   -   م"رًو ضريبة الدخل  
  15.141.441.405  -   -   -   -   صايف خسارة الفرتة  

  958.513.217  958.513.217  -   -   -   رأمسالية م"اريف 
  131,004,772  131,004,772  -   -   -   استهبكات واطفاءات 

 
  )غري مد قةو  2022  أيلول  30كيفا يف     
  اجمليفوع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

 336.259.405.848  -   277.749.047.143  42.084.530.128  16.425.828.577  موجودات القطاع 
  12.912.673.814  412,912,673,81  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات 
  349.172.079.662  412,912,673,81  277.749.047.143  42.084.530.128  16.425.828.577   يفوع املوجودات  

 272.529.616.037  -   13.558.484.057  68.449.817.729  190.521.314.251  مطلوابت القطاع 
  1.173.323.355  1.173.323.355  -   -   -  على القطاعات مطلوابت غري موزعة  

  273.702.939.392  1.173.323.355  13.558.484.057  68.449.817.729  190.521.314.251   يفوع املطلوابت  



 

- 53   - 

  )غري مد قةو  2021  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة لفرتة ال    
  اجمليفوع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

  35,597,332,701  -   31,979,743,570  4,264,734,217 و 647,145,086)  إمجايل الدخل التشغيلي
 اسرتداد خم"ص 

  234,534,187  -   -   232,744,589  1,789,598  اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة   
 35.831.866.888  -   31,979,743,570  4,497,478,806 و 645,355,488)  صتا ج أعيفال القطاع  
 و 2,705,799,135) و 2,705,799,135)  -   -   -  م"اريف غري موزعة على القطاعات  
  33.126.067.753  -   -   -   -   الربح  بل الضريبة  
 و 272,037,143) و 272,037,143)  -   -   -   م"رًو ضريبة الدخل  
  32.854.030.610  -   -   -   -   الفرتة صايف ربح  

  2,464,899,194  2,464,899,194  -   -   -   رأمسالية م"اريف 
  95,494,013  95,494,013  -   -   -   استهبكات واطفاءات 

  )مد قةو   2021  األول كاصون    31كيفا يف     
  اجمليفوع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

  240.080.709.037  -    204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530  موجودات القطاع 
  4.945.528.461  4.945.528.461  -    -    -   موجودات غري موزعة على القطاعات  

  245.026.237.498  4.945.528.461  204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530   يفوع املوجودات  
 174.876.444.406  -    18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012  مطلوابت القطاع  
  79.822.094.22  9.822.094.227  -    -    -   على القطاعات مطلوابت غري موزعة   

  184.698.538.633  9.822.094.227  18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012   يفوع املطلوابت  
 
 التوزيع اجلغرايف: م معلومات ب

 :حسب القطاع اجلغرايف امل"ًريرادات إفييفا يلي توزيع 
    )غري مد قةو   2022  أيلول  30كيفا يف     
  اجمليفوع      خارج سورية      داخل سورية    
   لمسم      لمسم      لمسم    

 20.165.094.644    292.840.896    19.872.253.748  امجايل الدخل التشغيلي  
  958.513.217    -     958.513.217  م"اريف رأمسالية  

 
    )غري مد قةو   1202  أيلول  30كيفا يف     
  اجمليفوع      خارج سورية      داخل سورية    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  35,597,332,701    168,898,850    35,428,433,851  إمجايل الدخل التشغيلي 
   2,464,899,194    -     2,464,899,194  م"روفات رأمسالية 
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 كفاية رأس املال  - 72

ك وبشكل مستيفر  إن أمهية كفاية رأس املال أتت م  كون رأس املال م"در أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت  د تواجه البنك ويف سبيل ،لك يعيفل البن
التعرض ا إدارة  على  سني ورفع كفاءته يف   الكفيلة بتخفيض  البنك ويقو. بوضع األس   ه املخاطر  در  املخاطر اليت  د تواجه صشاطات وتوظيفات 

 اإلمكان لتجنب اخلسا ر اليت  د تلثر على متاصة رأس املالم 
 يوضح اجلدول أدانه مكوانت رأس املال التنظييفي وصايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساصدةم 

تنزيل  ييفة املوجودات غري    املرتاكيفةاخلسا ر    / املدورة  ه ا وتتضيف  األموال اخلاصة األساسية رأس املال املكتتب به واتحتياطيات واألرابح   يت   بعد أن 
 املليفوسةم 

 و ييفة املوجودات غري املليفوسةم  املرتاكيفة تغريت مكوانت رأس املال األساسي صتيجة اخلسا ر 
تعلييفات  إىل    واليت تستند يف مضيفوهنايت   ياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقآ لتعلييفات و رارات  ل  النقد والتسليف يف سورية ،ات ال"لة  

حيث يت   ياس خماطر  عاة تعلييفات  ل  النقد والتسليف وبشكل عا. يت   ياس ه ه املخاطر وفقآ ألسلوب امللشر األساسي مع مراو رارات جلنة ابزلم  
 لنقد والتسليف و،لك بعد طرح الضيفاانت وامللوانت املقبولةم ات تيفان وفقآ للت"نيف ات تيفاين املوجب ووفقاي ألوزان التثقيل امل كورة يف تعلييفات  ل  ا

 م 4/. ن/ب253التشغيلي احمليفولة و،لك بعد تثقيلها أبوزان التثقيل املشار اليها يف القرار  جن أما ابلنسبة ملخاطر السوق سيت  أخ   ييفة مراكز القطع األ
ات امل"ًر م  الفوا د  إيرادل"ايف الراحبة السابقة وأخرياي يت   ياس املخاطر التشغيلية وفقاي ألسلوب امللشر األساسي حيث يت  أخ  متوسط الثبث سنوات 

 القرار السابقم والعيفوتت امل كورة يف 
رة اوجب  حيافظ امل"ًر على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تبز. أصشطته املختلفةم يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال م  خبل النسب ال"اد

 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها م  خبل م"ًر سورية املركزيم  

احل تفوق  معدتت  على  ابحملافظة  امل"ًر  والبالغة  يلتز.  املال  رأس  كفاية  ملتطلبات  األدىن  والتسليف    % 8د  النقد   حسب  رار  ل  
حسب جلنة ابزل الدوليةو كيفا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات ات تيفاصية واليت تستخد. رأس املال التنظييفي    % 8)  2007لعا.    و4/. ن/ ب253ر   )

 كيفلشر لتلك الرتكزاتم 

 أس ماله ولري تعديبت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظرًو ات ت"ادية ووصف املخاطر يف أصشطتهم  يدير امل"ًر هيكلية ر 
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 يتضيف  ه ا البند ما يلي: 

 كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف     
   )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022   
 لمسم      لمسم    

  ي ساس بنود رأس املال األ 

  3.000.000.000    3.000.000.000  رأس املال املكتتب به واملدفوع 

  359.725.558    359,725,558  اتحتياطي القاصوين 

  359.725.558    359,725,558 اتحتياطي اخلاو 

 و  5.515.492.352) و   5,515,492,352) خسا ر مرتاكيفة حمققة 

  62,123,740,101    62,123,740,101  *  ة غري حمققة دور م  أرابح

  -     12.681.856.897  فرو ات أسعار ال"ًر خبل الفرتة
 ينـزل: 

 و  57,363,883) و   67,156,002) صايف املوجودات الثابتة غري املادية  
 60.270.334.982    72.942.399.760 رأس املال األساسي  

 بنود رأس املال املساصد 

 امللوانت املكوصة لقاء اخلسا ر ات تيفاصية املتو عة  
  282.794.371  166.860.608 للتعرضات امل"نفة ضيف  املرحلتني األوىل والثاصية  

  60.553.129.353  73.109.260.368    يفوع صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظييفيو

  47.658.640.000  60.857.520.913  يفوع املوجودات املرجحة ابملخاطر

  4.456.942.000  4.669.140.720 حساابت خارج امليزاصية املثقلة 
  112,506,037  1.115.157.733 خماطر السوق 

  2,523,566,153  2.523.566.153 املخاطر التشغيلية  

  54.751.654.190  69.165.385.519 يفوعاجمل

  %110.60   %105.70    صسبة كفاية رأس املال ) % و 

  %110.08   % 105.460    ي ) % و ساسصسبة كفاية رأس املال األ
 %99.9   %96.65  صسبة رأس املال األساسي على حقوق املسامهني 

ــليف ر    ــبة كفاية رأس املال ع     2007كاصون الثاين    24اتري    4/. ن/ ب    253بناءي على  رار  ل  النقد والتســـــــــــ مع مراعاة    %8لب أن تتقل صســـــــــــ
 النسب املتعلقة ابلرتكزات ات تيفاصية واليت تستخد. رأس املال التنظييفي كيفلشر اام

وال ي تضــــيف  تعديل املادة الثامنة م   رار  ل  النقد والتســــليف     2014شــــباط    26اتري     4/. ن/ب1088صــــدر  رار  ل  النقد والتســــليف ر     *
حبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  القطع البنيوي غري احملققة ضـــــــيف  األموال اخلاصـــــــة األســـــــاســـــــية ألغراض   2008شـــــــباط    4اتري     1/. ن / ب  362ر   

 م2007عا. ل 4/. ن/ب 253احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار  ل  النقد والتسليف ر   

مت إدراج رو ات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة الناجتة ع    2022صيســـــان    18/و بتاري   1866/16املركزي ر     اوجب تعيفي  م"ـــــًر ســـــوري 
 يف احتساب األموال اخلاصة ال"افيةم 2022 أيلول 30تغيري سعر ال"ًر خبل الفرتة املنتهية يف 
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 ارتباطات والتزامات حمتيفلة )خارج امليزاصية و  - 82

 بند ممايلي: يتكون ه ا ال
  كاصون األول   31كيفا يف         أيلول  30كيفا يف     
   )مد قةو   2021     )غري مد قةو   2022   
 لمسم      لمسم    

 ارتباطات والتزامات ا تيفاصية ) ييفة امسيةو:  م أ

 : تعهدات صيابة ع  الزاب   

  122,406,527    247,619,691  دفع كفاتت  

  535,245,305    1,727,103,576  دخول يف العطاء كفاتت  

  8,414,457,532    11,652,873,812  حس  تنفي  كفاتت  
 :   9.072.109.364    13,627,597,079  تعهدات صيابة ع  امل"اًر

  4.363.366.932    4,477,905,046  بنوك حملية   –  حس  تنفي كفاتت  
   4,477,905,046    4.363.366.932  
  2.450.410.131    2,063,934,230  الت"دير تعهدات  

  -     55.000.000  مباشرة  سقًو تسهيبت غري مستغلة
  2.959.941.413    4.196.253.314  غري مباشرة سقًو تسهيبت غري مستغلة

  18.845.827.840    24.420.689.669  اإلمجايل  

 التزامات تعا دية:   م ب

  8,721,545    31.712.513    م  سنةو عقود إلارات تشغيلية )مدة أ ل  

  15,697,751    -     عقود إلارات تشغيلية )مدة أكثر م  سنةو

   31.712.513    24,419,296  

 متثل عقود اتلار التشغيلية عقود الار الفروع املنتشرة يف أحناء القطرم 
 
 األرابح القابلة للتوزيع   - 92

ص لي  للشركة املسامهة توزيع أي ربح على املسامهني إت بعد تغطية اخلسا ر املدورة م   2011لعا.    29 اصون الشركات ر    إ يت  توزيع أرابح بناءي على  
 سنوات سابقةصم 
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 أر ا. املقارصة   - 30

املنتهية يف   املالية  للبياانت  املقارصة  أر ا.  إعادة ت"نيف بعض  األول    31مت  لفرتة    2021كاصون  املوجزة  املرحلية  املالية  املعلومات  املنتهية   التسعةو   أشهر 
دون أن يكون اا أي أتثري    2022أيلول    30أشهر املنتهية املنتهية يف    التسعة لتتناسب مع أر ا. املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة     2021  أيلول  30يف  

 على أرابح وحقوق ملكية امل"ًر كيفا يلي: 
    2021ك صون األول    31كيفا يف     
  مقدار الت"نيف      بعد الت"نيف       بل الت"نيف    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  119.124.064    1.378.802.236    1.259.678.172  أتمينات صقدية مقابل تسهيبت مباشرة
   243.229.860    7.697.198.706    7.453.968.846  أتمينات صقدية مقابل تسهيبت غري مباشرة

 و  362.353.924)   185.889.884    548.243.808 أتمينات صقدية أخر  
 

    2021أيلول    30للفرتة املنتهية يف     
  مقدار الت"نيف      الت"نيف بعد        بل الت"نيف    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  106.162.053    996.367.088    890.205.035  رسو. وعيفوتت دا نة 
 و  106.162.053)   328.515.730    434.677.783  إيرادات تشغيلية 

 
 اتلتزامات الطار ة  - 31

واألجور متضيفنة تكليف امل"ًر بتسديد فرو ات الضريبة ع  دخل الرواتب واألجور ع  السنوات م   تبلغ امل"ًر إخبارات تكليف بضريبة الرواتب  
مليون لرية سوريةم إ يق  امل"ًر بدفعها للدوا ر املالية وامنا  ا. برفع دعو   ضا ية اعرتاضا    350والبالغ  يفوع مبالغها مع الغرامات    2020إىل    2013

 على ه ه املبالغم 
 


