




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سورية -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

 غير مدققة( مراجعة ) 

 

   2021 أيلول 30المنتهية في  ة أشهرتسعلل

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل حول  

 مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  

  



 

 
 

   سورية -بنك األردن 
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزة 

  

 2021 يلولأ 30المنتهية في  ة أشهرسعللت

  

 المحتويات 
 

 الصفحة 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة

 

1  

 المركز المالي المرحلي الموجزقائمة 

 

2 

 3 المرحلية الموجزة والدخل الشامل االخر  الدخلقائمة 

 4 المرحلية الموجزةقائمة الدخل الشامل االخر 

 ة الموجز ةالتغيرات في حقوق الملكية المرحليقائمة 

 

5 

 ة الموجز ةالتدفقات النقدية المرحليقائمة 

 

6 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

 

7 – 36   















 سورية   -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

 غير مدققة(مراجعة )  2021 أيلول 30المنتهية في  للتسعة أشهر
 

7 
 

 عـــــــام .1

تأسس المصرف بموجب   .من بنك األردن ش.م.ع  %49سورية مملوكة بنسبة  سورية هو شركة مساهمة مغفلة عامة    -بنك األردن  

/م.و الصادر عن 36بموجب القرار رقم   2007أيار   27تم الترخيص إلنشائه بتاريخ  2001لعام   28قانون المصارف الخاصة رقم 

تاريخ   15351دمشق تحت الرقم    رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية وتم تسجيله في السجل التجاري لمحافظة

 . 2008تموز  29تاريخ  17و في سجل المصارف تحت الرقم  2008أيار  28

وهو يقوم بكافة الخدمات و األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه في   2008تشرين الثاني    18باشر المصرف أعماله في  

ومكتب    فرعين مغلقينعشر فرعاً علماً أن هناك    أربعةلسورية وعددها  شارع بغداد وفروعه داخل الجمهورية العربية ا -مدينة دمشق

 . 2106أيار عام  26عاماً تنتهي في   99في الوقت الحالي. مدة المصرف  لم يفتتح في محافظة حمص 

المصرف برأسمال مقداره   ليرة سورية   500سهم بقيمة اسمية    3,000,000ليرة سورية موزع على  1,500,000,000تأسس 

، على زيادة رأسمال المصرف ليصبح بقيمة 2009حزيران    27الواحد. وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ    للسهم

 . 2009ليرة سورية، تم االنتهاء من عملية االكتتاب وزيادة رأس المال في نهاية شهر كانون األول   3,000,000,000

على تعديل القيمة االسمية لسهم المصرف لتصبح مائة   2011حزيران    16رية بتاريخ  وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية السو

سهم  30,000,000وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألسهم المصرف    2011حزيران  30ليرة سورية للسهم الواحد وذلك في نهاية يوم 

 ليرة سورية.  3,000,000,000بقيمة إجمالية تبلغ 

من رأسمال المصرف، ويتم توحيد البيانات المالية لبنك األردن سورية مع البيانات المالية  %49أسهم بنسبة عمان   -يمتلك بنك األردن -

 لبنك األردن في األردن. 
 

 أسهم المصرف مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. -
 

ايقا  نتيجة - تم  السورية  العربية  الجمهورية  في  المناطق  بعض  تشهدها  التي  االستثنائية  في  الظروف  مؤقت  بشكل  العمل   فرعين ف 

الظروف -بحلب  الحمدانية:  هماللمصرف   لحين زوال  بشكل مؤقت  ذلك  على  المركزي  موافقة مصرف سوريا  بعد  وذلك  حرستا، 

 االستثنائية لتعود هذه الفروع الى الخدمة. 
 

تشرين   25  بتاريخ  2021  ايلول  30أشهر المنتهية في    ةتسعللوافق مجلس اإلدارة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة لفترة  

 . 2021االول 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة .2

 الخاص بالبيانات المالية المرحلية. (34) رقمأعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة للبنك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
المالية   البيانات  البنك بإعداد  القوانين   2021  أيلول  30المنتهية في    للفترةقام  المعدلة بموجب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا 

 .السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف المصرفية

المنتهية في  إن السياسات المحاسبية المستخدمة إل للفترة  للبنك  المالية المرحلية الموجزة  البيانات  هي نفسها   2021  أيلول  30عداد 

في   كما  األول    31المستخدمة  من   2020كانون  اعتباراً  المفعول  سارية  أصبحت  والتي  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  باستثناء 

 وهي كما يلي: 2021كانون الثاني  1السنوات التي تبدأ بتاريخ 

، 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9لدولي للتقارير المالية رقم المرحلة الثانية )تعديالت على المعيار ا  –تعديل معيار أسعار الفائدة   -

(. )يطبق  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 . (2021كانون الثاني  1في 

 .لمرحلية الموجزة جراء تطبيق هذه المعايير وتفسيراتهالم يطرأ أي تعديل على المعلومات المالية ا
 

  المحاسبيةالسياسات أهم  .3

 أسس إعداد المعلومات المالية المرحلية 

)المتعلق   34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    )غير مدققة(  2021أيلول    30تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة في  

 بالتقارير المالية المرحلية( ووفقاً للقوانين المصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقاً للمعايير واإليضاحات  إن المعلومات المالية المرحلية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات  

)غير مدققة( ال تمثل بالضرورة   2021  أيلول  30أشهر المنتهية في    التسعةالدولية للتقارير المالية، كما أن نتائج أعمال المصرف لفترة  

 . 2021كانون األول  31ؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في م

مها على تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء موجودات مالية بالقيمة العادلة التي يتم تقيي

 أساس القيمة العادلة.  
طلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها في المعلومات المالية المرحلية الموجزة بموجب تم تصنيف الحسابات في الموجودات والم

 ترتيب تقريبـي تبعاً لسيولتها النسبية.
وعملة  الموجزة،  المرحلية  الماليـة  المعلومات  إعداد  عملـة  )ل.س.(،  السورية  بالليرة  الموجزة  المرحلية  المالية  المعلومات  تظهر 

 االقتصاد.
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 المقررات المحاسبية الهامة والمصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير .4

الدفترية  القيم  للمصرف، يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافتراضات بشأن  المحاسبية  السياسات  عند تطبيق 

االفتراضات الخاصة بها تبنى على أساس الخبرة السابقة لموجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات و

 وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الخاصة بها بصورة مستمرة. يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة 

لتي يحصل فيها تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان التعديل المالية ا

 يؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة. 

 المصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير: 

األساسية لعدم اليقين في التقدير بتاريخ التقرير، التي تحمل مخاطر   إن االفتراضات األساسية حول المستقبل، وغيرها من المصادر

 هامـة بالتسبب بتعديل جوهري للقيم الدفترية لموجودات ومطلوبات خالل السنة المالية التالية، هي مدرجة ادناه.

 :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير   التسهيالت االئتمانيةلقاء    خسائر ائتمانية متوقعة  يتم تكوين مخصص

يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ، حيث  المعايير الدولية للتقارير المالية  متطلبات  المخصص الواجب تكوينه بموجب

وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة  ام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبليةالمباشرة من إدارة البنك اصدار أحك

بعين األخذ  الى  باإلضافة  بها،  المبدئي  االعتراف  بعد  المالية  لألصول  االئتمانية  المخاطر  في  القياس   جوهرية  معلومات  االعتبار 

الواجب تكوينها بموجب تعليمات   المخصصاتيتم مقارنة نتائج هذه االسس والفرضيات مع  و  ،المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة

 .مصرف سورية المركزي ويتم اعتماد النتائج االكثـر تشـددا

 تحديد القيم العادلة: 

وبالنسبة تقييم.  تقنيات  استعمال  يتطلب  لحظه،  يمكن  لها سعر سوق  ليس  مالية  لموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  المالية   إن  لألدوات 

المتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام 

 تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غير أكيدة، افتراضات تسعير، ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المعنية.

 ات وتكوين المؤونات الالزمةتدني قيمة الموجود

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول، باعتقاد اإلدارة 

 ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

 مبدأ االستمرارية:

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة 

المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم (1)الدولي رقم   . اعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات 

بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن المصرف يمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل   االستقرار التي تمر

 في المدى المستقبلي المنظور. بناًء عليه فقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية. 
 

 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة

 يتم ولم،  التي صــدرت ولكنها لم تصــبح ســارية المفعول بعد والتفســيرات المعايير على والتعديالت الجديدة، المعايير من إن عدد

 :القوائم المالية المرحلية الموجزة هذه إعداد عند تطبيقها

 المعايير الجديدة 

مع السماح بالتطبيق المبكر فقط للشركات   2023كانون الثاني    1( عقود التأمين )يطبق في  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -

 ((.9)التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 على المعايير والتفسيرات  التعديالت

 -التكلفة اإلجمالية المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من المنفعة االقتصادية التي يمكن الحصول عليها منه(  العقود الخاسرة )عقد تكون فيه   -

 (2022كانون الثاني  1(. )يطبق في 37تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم 

 (.2022كانون الثاني  1. )يطبق في 2020  – 2018التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

الممتلكات والمعدات: المتحصل قبل االستخدام المطلوب أو المقصود من الممتلكات والمعدات )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 (. 2022كانون الثاني  1( )يطبق في 16رقم 

  (.2022كانون الثاني  1( )يطبق في 3التقارير المالية رقم   المرجع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي العداد -

كانون الثاني   1)يطبق في   (1االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    تصنيف -

2023.) 

 طبيق. بأن يكون هنالك اثر جوهري من اتباع المعايير اعاله عند الت االدارةال تتوقع 
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  المركزي سورية مصرف  لدى  وأرصدة  نقد .5

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

 بالليرة السورية  
  2021 يلولأ 30

 غير مدققة( مراجعة )

كانون األول   31 

2020 
    

 2,900,291,256  6,330,044,471 نقد في الخزينة

    أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:

 31,141,735,302  123,205,386,880 حسابات جارية وتحت الطلب 

 1,740,230,880  7,194,884,915 احتياطي نقدي إلزامي*

 (16,230,105)  (106,879,324) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 136,623,436,942  35,766,027,333 
 

 

 :مصرف سورية المركزيرصدة لدى األنقد ولل إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 )مراجعة غير مدققة(  2021 يلولأ 30 بالليرة السورية 

 المجموع المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى 
     

 16,230,105 - - 16,230,105   2021كانون الثاني  1كما في 

 - - - - المتوقعة للفترة ةصافي الخسائر االئتماني

 90,649,219 - - 90,649,219 الفترة وفروقات أسعار الصرف تعديالت خالل 

 106,879,324 - - 106,879,324 رصيد نهاية الفترة 
 

 

وفقاً للقوانين والتشريعات المصرفية المطبقة في الجمهورية العربية السورية وبناًء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم  * 

من متوسط   %5على المصارف أن تحتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة    2011أيار    2تاريخ    5938

 .السكني االدخارتوفير والودائع ألجل باستثناء ودائع الودائع تحت الطلب، ودائع ال

 

اإللزامي   النقدي  االحتياطي  في    7,194,884,915مبلغ  بلغ  ليرة   1,740,230,880)مقابل    2021أيلول    30ليرة سورية كما 

 (.2020كانون األول  31سورية كما في 

 . للمصرف التشغيلية األنشطة في استعماله يتم  وال إلزامي االحتياطي  هذا إن
 

 

 

 لدى مصارف   أرصدة .6

 يتكون هذا البند مما يلي:

 

 

مقابل  2021أيلول  30ل.س كما في  18,105,054,287بلغت االرصدة لدى المصارف التي التتقاضى فوائد 

 . 2021كانون األول  31في كما ل.س  7,633,118,459)
       
       

 

  مصارف محلية  مصارف خارجية  المجموع 

  كانون األول 31

2020 

 أيلول  30

 2021 

  كانون األول 31

2020 

 أيلول  30

 2021 

  كانون األول 31

2020 

 أيلول  30

 2021 

 
 بالليرة السورية  

       

7,633,118,459 18,105,054,287 1,311,440,556 5,357,931,410 6,321,677,903 12,747,122,877 

حسابات جارية وتحت  

 الطلب 

14,147,458,400 27,791,376,000 14,147,458,400 22,791,376,000 - 5,000,000,000 

استحقاقها   ودائع ألجل

 األصلي خالل فترة 

 أشهر أو أقل( 3 

       

(73,670,582) (39,595,916 ) (70,275,484) (30,265,104 ) (3,395,098) (9,330,812 ) 

ــزل: ــن مــخصــــــص    ي

 خسائر إئتمانية متوقعة

21,706,906,277 45,856,834,371 15,388,623,472 28,119,042,306 6,318,282,805 17,737,792,065 
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 :إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل االرصدة لدى المصارف
 )مراجعة غير مدققة(  2021 أيلول 30 السورية بالليرة 

 

 المرحلة االولى

المرحلة 

 المجموع المرحلة الثالثة  الثانية 

 73,670,582 - - 73,670,582   2021كانون الثاني  1كما في 

 ( 34,074,666) - - ( 34,074,666) المتوقعة للفترة ةصافي الخسائر االئتماني

 - - - - وفروقات أسعار الصرف تعديالت خالل الفترة 

 39,595,916 - - 39,595,916 رصيد نهاية الفترة 
 

 ودائع لدى المصارف .7

 يتكون هذا البند مما يلي:

 
 

 

 

 

 :لدى المصارف الودائعإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل 

 
 )مراجعة غير مدققة(  2021أيلول  30 بالليرة السورية 

 

 المرحلة االولى

المرحلة 

 المجموع المرحلة الثالثة  الثانية 

 1,000,000 - - 1,000,000   2021كانون الثاني  1كما في 

 ( 606,250) - - ( 606,250) المتوقعة للفترة ةصافي الخسائر االئتماني

 - - - - تعديالت خالل الفترة وفروقات أسعار الصرف 

 393,750 - - 393,750 رصيد نهاية الفترة 
 

 

  

  مصارف محلية  مصارف خارجية  المجموع 

 2020كانون األول  31

 ايلول  30

 2021 

كانون األول   31

2020 

 ايلول  30

2021 

كانون األول   31

2020 

 ايلول  30

 2021 

 
 بالليرة السورية  

2,000,000,000 2,000,000,000 - - 2,000,000,000 2,000,000,000 

ــتحقاقها   ودائع ألجل )اسـ

 3االـصلي اكثر من فترة 

 أشهر (
       

(1,000,000) (393,750 ) - - (1,000,000) (393,750 ) 

مخصـص خسـائر   ينزل:

 إئتمانية متوقعة

1,999,000,000 1,999,606,250 - - 1,999,000,000 1,999,606,250 
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 المباشرة االئتمانيةصافي التسهيالت  .8

  هذا البند مما يلي:يتكون 

 بالليرة السورية 
  2021أيلول   30

 )مراجعة غير مدققة( 

 كانون  31 

 2020األول   

    : الشركات الكبرى 

  310,651,062  306,682,539 حسابات جارية مدينة 

  14,791,169,727  23,964,594,035 قروض وسلف 

  443,224,771  165,947,206 سندات محسومة 

 24,437,223,780  15,545,045,560  
    

    : الشركات الصغيرة والمتوسطة 

  159,944,623  204,455,026 حسابات جارية مدينة 

  7,989,924,272  16,028,223,579 قروض وسلف 
  221,612,385  110,631,471 سندات محسومة 

 16,343,310,076  8,371,481,280 

    :  االفراد

  2,559,441  5,044,953 جارية مدينة حسابات 

  216,135,740  351,496,248 قروض وسلف 

 356,541,201  218,695,181 

    القروض العقارية: 

 1,750,132,808  2,719,365,566 قروض 

  25,885,354,829  43,856,440,623 المجموع 
    

    ينزل: 

 (998,857,300)  (1,192,739,620) فوائد معلقة 

 (6,897,160,959)  (11,202,317,924) مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

 31,461,383,079  17,989,336,570 

 

أيلول   30في    كماالمنتهية    للفترةل.س    9,218,993سجلت السندات المحسومة بالصافي بعد تنزيل الفوائد المقبوضة مقدما والبالغة    *

 (. 2020كانون األول  31في كما ل.س للسنة المنتهية    51,017,711)مقابل  2021

 2021أيلول   30في  كماالمنتهية  للفترة ل.س   1,698 والبالغةسجلت القروض والسلف بالصافي بعد تنزيل الفوائد المقبوضة مقدما 

 (.2020كانون األول  31في كما للسنة المنتهية ل.س  2,788)مقابل 

اي ما   2021أيلول    30في    كماالمنتهية    للفترةل.س    12,302,442,442بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة )غير المنتجة(  

 2020كانون األول    31في  كما  للسنة المنتهية  ل.س    7,530,283,193)% من التسهيالت االئتمانية المباشرة  مقابل  28.05نسبته  

 % من التسهيالت االئتمانية المباشرة( 29.09نسبته  اي ما
 

 2021أيلول    30في    كمال.س    11,109,702,822بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة )غير المنتجة( بعد تنزيل الفوائد المعلقة  

للسنة المنتهية ل.س    6,531,425,894% من التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة مقابل  26.04اي ما نسبته  

 . من التسهيالت االئتمانية المباشرة(  %26.24اي ما نسبته   2020كانون األول  31في كما 
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بالليرة السورية

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                  25,885,354,829               7,469,487,610               3,208,697,494                                -                15,207,169,725                                 -الرصيد في بداية الفترة

                  14,163,809,609                                  -                       9,103,213                                -                14,154,706,396                                 -التسهيالت الجديدة خالل الفترة

                   (4,666,794,937)                 (232,781,480)              (1,059,913,926)                                -                 (3,374,099,531)                                 -التسهيالت المسددة 

-                                25,987,776,590              -                                2,157,886,781              7,236,706,130              35,382,369,501                

                                       -                                  -              (1,762,769,477)                                -                  1,762,769,477                                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                       -                                  -                   119,097,293                                -                    (119,097,293)                                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                       -                   641,523,212                 (641,523,212)                                -                                    -                                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                    3,798,632,928                                  -                                  -                                -                  3,798,632,928                                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                       -                                  -                                  -                                -                                    -                                 -التسهيالت المعدومة 

                    4,675,438,194               4,363,417,517                   312,020,677                                -                                    -                                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                43,856,440,623            12,241,646,859                 184,712,062                                -              31,430,081,702                                -إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

:افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية

بالليرة السورية

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                    6,897,160,959             6,785,223,125                  79,370,771                                -                    32,567,063                                 -الرصيد في بداية الفترة

                          22,838,303                                  -                       3,956,002                                -                       18,882,301                                 -خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

                      (207,848,432)                 (165,646,216)                    (30,243,883)                                -                      (11,958,333)                                 -المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

-                                39,491,031                      -                                53,082,890                    6,619,576,909              6,712,150,830                   

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

                                       -                                  -                                  -                                -                                    -                                 -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

                      (118,415,614)                 (118,415,614)                                -                                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                       -                                  -                                  -                                -                                    -                                 -التسهيالت المعدومة

                    4,608,582,706               4,608,582,706                                  -                                -                                    -                                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                11,202,317,922            11,109,744,001                    53,082,890                                -                      39,491,031                                -إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

اإلجمالي

: كما يلي2021 ايلول  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

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

 -12 - 
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:مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل

الحكومة والقطاع الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعام والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

                6,897,160,959                   -    350,886,404       6,422,602,169    41,626,233       82,046,153الرصيد في بداية الفترة

                     33,455,494                   -            944,444            25,482,784      1,068,501         5,959,765خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل الفترة

                  (193,659,467)                   -   (103,473,018)           (80,597,608)     (4,575,763)       (5,013,078)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

82,992,840     38,118,971   6,367,487,345     248,357,830   -                  6,736,956,986                

                        9,761,941                   -         1,433,384              6,913,263      1,415,294                     -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  (155,516,880)                   -       (1,433,384)         (152,668,202)     (1,415,294)                     -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                     16,499,571                   -            16,499,571                     -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة 

-                     -                  -                         -                    -                   -                                   

                    (13,966,400)   (13,866,204)           (100,196)التغيرات الناتجة عن التعديالت

                                   -                   -                    -                          -                  -                     -التسهيالت المعدومة 

                4,608,582,706                   -       29,722,621       4,578,860,085                  -                     -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

            11,202,317,924                  -   278,080,451   10,817,092,062   24,252,767     82,892,644إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 - 13 - 
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الشركـــــات

األثر على المخصص كما في نهاية الفترة نتيجة 

تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

بالليرة السورية
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إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة) 2021 ايلول 30للتسعة أشهر المنتهية في 

الفوائد المعلقـــة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة 

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــرادبالليرة السورية

17,829,78048,361,670650,873,712281,792,138998,857,300الرصيد في بداية الفترة

118,757138,583316,212,815523,407316,993,562الفوائد المعلقة خالل الفترة:  يضاف

123,111,242-61,478,663-42,266,680-17,519,045-1,846,854-الفوائد المحولة لاليرادات:  ينـــزل

16,101,68330,981,208924,819,847220,836,8821,192,739,620     الرصيد في نهاية الفترة

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــرادبالليرة السورية

         19,748,87969,864,327522,310,478251,654,482863,578,166الرصيد في بداية السنة

         185,911,257           30,137,656    134,186,247     2,275,926  19,311,428الفوائد المعلقة خالل السنة :يضاف

          (50,632,123)                         -       (5,623,013)  (23,778,582)(21,230,527)الفوائد المحولة لاليرادات :ينـــزل

17,829,78048,361,670650,873,712281,792,138998,857,299     الرصيد في نهاية السنة

2021 ايلول 30

الشركـــــــــــــــات

2020 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31

الشركـــــــــــــــات

ـ14ـ
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 المباشرة كما يلي: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةتتلخص حركة 

 بالليرة السورية 

 أيلول  30كما في 

 2021 

 
كانون   31في  كما

 2020األول 
    

    الرصيد في أول الفترة / السنة 

 25,506,216  32,567,063 كانون الثاني 1كما في  المرحلة االولىمقابل  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

 12,753,108  79,370,771 كانون الثاني 1كما في  المرحلة الثانيةمقابل  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

  3,775,988,274  6,785,223,125 كانون الثاني  1منتجة كما في    المرحلة الثالثةمقابل   الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص  

    إضافات خالل الفترة / السنة

 38,002,459  18,882,301 مرحلة أولىمقابل ديون 

 76,004,919  3,956,002 مرحلة ثانية مقابل ديون 

  785,069,415  - مرحلة ثالثةمقابل ديون 

 2,431,282,208  4,608,582,706 فروقات أسعار صرف 
    

    استردادات خالل السنة*

 (30,941,612)  (11,958,333) مرحلة أولىمقابل ديون 

 (9,387,256)  (30,243,883) مرحلة ثانية مقابل ديون 

 (207,116,772)  (284,061,830) مرحلة ثالثةمقابل ديون 
    

    الرصيد في نهاية الفترة / السنة

  32,567,063  39,491,031 كانون األول  31كما في  مرحلة أولىمقابل ديون  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

 79,370,771  53,082,890 كانون األول   31كما في  مرحلة ثانيةمقابل ديون  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

كانون  31ثالثة غير منتجة كما في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل مرحلة 

  6,785,223,125  11,109,744,001 األول

 11,202,317,922  6,897,160,959  
 

 

 تتلخص حركة حساب الفوائد المعلقة كما يلي:

 
 بالليرة السورية 

يلول  أ 30كما في 

2021   

كانون   31كما في  

     2020األول 
    

 863,578,166   998,857,300  الرصيد في أول السنة 

 185,911,257  316,993,562 اضافات خالل السنة 

 (50,632,123)  (123,111,242)  استردادات خالل السنة 

 998,857,300   1,192,739,620  الرصيد في نهاية السنة 

 

 ضريبية إلتزامات .9

 ضريبة كما يلي: ال االلتزاماتتم احتساب 

 
 بالليرة السورية 

 أيلول  30 في للفترة المنتهية في

 غير مدققة( مراجعة )

 2021  2020 

 19,464,613,858  33,126,067,753 الفترة قبل الضريبة  ربح

    يضاف:

 425,403,676  (45,141,245) مخصصات متنوعة

 94,017,539  (19,363,911) خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 (20,674,200,111)  (31,666,823,585) محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي أرباح غير 

 125,000   2,084,033 استهالك فروغ 

 7,720,524   17,710,442 استهالك المباني 

 1,414,533,487   (682,319,515) 

 25%  25 % 

 -   353,633,372  التزامات ضريبية
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 )12(سيتم تخفيض قيمة اإليراد الضريبي المشكل عن أعوام سابقة في حال عدم استخدامه، وذلك حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  

 )ضرائب الدخل( وبما يتوافق مع التشريعات الضريبية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

 ية مؤجلة.قررت إدارة بنك األردن/ سورية عدم تشكيل موجودات ضريب

 إن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:

 
 بالليرة السورية 

  ايلول 30كما في 

2021   

كانون   31كما في  

 2020األول 
    

 -  - الرصيد في أول السنة 

 -  353,633,372  اضافات خالل السنة 

 (81,596,229)  استردادات خالل السنة 
 

- 

 -  272,037,143  السنةالرصيد في نهاية 

 

   أخرىموجودات  .10

 
 بالليرة السورية 

  ايلول 30كما في 

2021   

كانون   31كما في  

 2020األول 
    

 59,546,519  73,909,476 بنوك  – فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض

 112,301,897  233,021,077 تسهيالت ائتمانية  – فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض

 ً  42,512,575  31,379,857 مصاريف التامين المدفوعة مقدما

 ً  43,524,798  143,897,154 مصاريف مدفوعة مقدما

 14,639,199  49,074,021 مخزون )طوابع وقرطاسية( 

 1,200,000  1,200,000 كفاالت مدفوعة لقاء إقامات العمل

ً ايجارات مدفوعة مصاريف   48,045,153  40,269,433 مقدما

 242,511,423  169,563,423 حسابات مدينة أخرى*

 85,336,040  213,340,100 مساهمة في مؤسسة ضمان مخاطر القروض  

 109,863,099  112,615,247 مصاريف رسوم قضايا

 1,068,269,788  759,480,703 
 

ليرة سورية مغطاة بمخصص بالكامل مدرجة بنفس الحساب، فيما يتعلق بواقعة   23,220,000يتضمن بند حسابات مدينة أخرى مبلغ   *

 2012كانون األول    31ليرة سورية باستخدام سعر الصرف بتاريخ    23,220,000دوالر أمريكي بما يعادل    300,000سحب مبلغ  

  . 2012أيلول  3ية المركزي بموجب كتاب مزور بتاريخ من الحساب الجاري للمصرف لدى مصرف سور

 المستأجرة –األصول   إستخدام .11
 عقارات مستأجرة   بالليرة السورية 

   2021أيلول  30

   الكلفة 

 84,285,712  الرصيد كما في بداية الفترة  

 -  اإلضافات

 -  اإلستبعادات 

 84,285,712  الرصيد كما في نهاية الفترة 

   االستهالك المتراكم 

 (54,806,070)  الرصيد كما في بداية الفترة  

 -  اإلستهالك للفترة  

 (54,806,070)  الرصيد كما في نهاية الفترة  

 29,479,642  صافي القيمة الدفترية 
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 المركزي سورية مصرف  لدى مجمدة وديعة .12

 من   %10  تحتجز  أن  الخاص  القطاع  مصارف   على  يتوجب  2001 لعام/  28/   رقم  القانون  من   /1/  للفقرة  /19/  المادة  أحكام  على  بناءً 

 . المصرف تصفية عند استرداده يمكن مجمد  كحساب المركزي سورية مصرف لدى رأسمالها
 

  : كالتالي المركزي المصرف لدى المجمدة الوديعة رصيد بلغ

 
 بالليرة السورية 

  ايلول 30كما في 

2021   

كانون   31كما في  

 2020األول 

 153,000,000  153,000,000 ليرة سورية 

 3,882,294,016  7,764,588,031 دوالر أمريكي  

 ( 12,923,253)  ( 25,846,505) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 7,891,741,526  4,022,370,763 
 

 

 مصارف ودائع .13

 يتكون هذا البند مما يلي:

 

 

 العمالء ودائع .14

 :مما يلييتكون هذا البند 

 
 بالليرة السورية  

  ايلول 30كما في 

2021   

كانون األول   31كما في  

2020 
    

 27,958,214,861  119,594,665,675 حسابات جارية

 12,368,699,004  20,113,782,063 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار* 

 2,995,666,555  4,027,094,548 ودائع التوفير

 143,735,542,286  43,322,580,420 

 

  30كما في  للفترة المنتهية  % من اجمالى الودائع  83.20ل.س اي ما نسبته    119,594,665,675 بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  

كانون األول  31كما في للسنة المنتهية % من اجمالي الودائع  44.73 ل.س اي ما نسبته 19,378,347,219)مقابل  2021أيلول 

2020). 
  

أيلول   30كما في  للفترة المنتهية  % من إجمالي الودائع  6.33ل.س أي مانسبته    9,100,242,817بلغت ودائع القطاع العام السوري  

   (. 2020كانون األول  31كما في من إجمالي الودائع   %14.12ل.س أي مانسبته  6,119,629,848)مقابل  2021

                

القرار رقم   * أنه بموجب  الودائع ألجل، ودائع مجمدة من مؤسسات مالية، حيث  يتوجب على   2006نيسان    24بتاريخ    24تتضمن 

 من رأسمالها لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. %25مؤسسات الصرافة أن تحتفظ باحتياطي نقدي قدره 

  

  مصارف محلية  خارجية مصارف  المجموع 

 كانون األول  31

 2020 

 ايلول  30

 2021 

 كانون األول  31

 2020 

 ايلول  30

 2021 

 كانون األول  31

 2020 

 ايلول  30

 2021 

 

       

1,767,646,520 9,472,274,629 9,171  9,284 1,767,637,349  9,472,265,345 

حسابات جارية وتحت  

 الطلب 

6,270,690,900 3,984,787,200 1,020,690,900  984,787,200 5,250,000,000  3,000,000,000 

ودائع ألجل )استحقاقها 

أشهر أو  3األصلي خالل 

 أقل( 

8,038,337,420 13,457,061,829 1,020,700,071 984,796,484 7,017,637,349 12,472,265,345  
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 تأمينات نقدية  .15

 يلي:يتكون هذا البند مما  

 

 بالليرة السورية
 ايلول  30كما في 

2021  

كانون   31كما في 

 2020األول 
    

    : تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة 

 305,056,097  4,697 قروض
    

 4,697  305,056,097 

    تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة:

 3,537,609,223  6,672,442,053 اعتمادات

 20,528,250 كفاالت 
 

266,691,276  

 6,692,970,303  3,804,300,499 
    

    تأمينات أخرى:

 95,609,232  122,138,464 ائتمانتأمينات مقابل إصدار بطاقات 

 -  - تأمينات لقاء تعهدات التصدير 

 116,802,575  487,728,030 تأمينات مختلفة

 7,302,841,494  4,321,768,403 
 

 مخصصات متنوعة .16

 كانت كما يلي:  2021  أيلول 30المنتهية في  للفترةإن حركة المخصصات المتنوعة  
 

 رصيد بداية  

 السنة 

 المكون  

 خالل السنة 

المستخدم خالل   

 السنة 

 ما تم رده  

 لاليرادات 

 رصيد نهاية  

 السنة 

 سورية( )ليرة   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(  
 44,527,722  -  -  -  44,527,722 مخصصات لقاء كفاالت مصرفية خارجية 

 207,755,251  -  ( 352,202,085)  203,472,000  356,485,336 مخصصات أخرى 

 112,615,247  -  -  2,752,148  109,863,099 مصاريف رسوم قضايا 

 301,967,594  -  -  301,967,594  - مخصص مقابل أعباء محتملة 

 3,352,270  -  -  -  3,352,270 مؤونة تقلب أسعار القطع 

 514,228,427  508,191,742  (352,202,085 )  -  670,218,084 

خسائر ائتمانية متوقعة مقابل تسهيالت غير 

 3,427,636  -  -  2,341,098  1,086,538 مباشرة 

 515,314,965  510,532,840  (352,202,085 )  -  673,645,720 

 

 كانت كما يلي:  2020كانون األول  31إن حركة المخصصات المتنوعة للسنة المنتهية في 
 رصيد بداية  

 السنة 

 المكون  

 خالل السنة 

المستخدم خالل   

 السنة 

 ما تم رده  

 لاليرادات 

 رصيد نهاية  

 السنة 

 )ليرة سورية(   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(   )ليرة سورية(  
 44,527,722  -  -  1,898,543  42,629,179 مخصصات لقاء كفاالت مصرفية خارجية 

 356,485,336  -  (72,999,832)  425,201,918  4,283,250 مخصصات أخرى 

 109,863,099  -  -  13,543,103  96,319,996 مصاريف رسوم قضايا 

 3,352,270  -  -  2,840,786  511,484 مؤونة تقلب أسعار القطع 

 143,743,909  443,484,351  (72,999,832 )  -  514,228,427 

خسائر ائتمانية متوقعة مقابل تسهيالت غير 

 1,086,538  -  -  178,041  908,497 مباشرة  

 144,652,406  443,662,391  (72,999,832 )  -  515,314,965 
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 أخرى  مطلوبات .17

 يتكون هذا البند مما يلي:

 

 بالليرة السورية 
 ايلول  30كما في 

2021  

كانون   31كما في 

 2020األول 
    

 185,660,640  573,840,846 فوائد محققة غير مستحقة 

 57,434,273  267,420,000  مصروفات مستحقة غير مدفوعة

 776,996,581  1,419,884,755  شيكات مصدقة 

 11,542,823  15,169,675 وضرائب حكومية مستحقة رسوم 

 61,640,514  36,355,805 ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين 

 143,138,649  1,185,675,513 ذمم موقوفـة )موردين(

 3,461,234  4,271,261 اشتراكات تأمينات اجتماعية

 28,701,557  39,474,733 طوابع 

 57,095  169,047,974 حسابات دائنة أخرى

 3,711,140,562  1,268,633,366 
 

 

 

 المستأجرة: –مقابل حق إستخدام األصول  -  اإليجارالتزامات عقود   .18

 ايلول  30كما في 

2021 

 بالليرة السورية

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة -تحليل االستحقاق    

 اقل من سنة واحدة  6,836,500

خمس سنوات سنة إلى  -  

 أكثر من خمس سنوات  -

 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة   6,836,500

   أيلول 30التزامات اإليجار المخصومة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز في  

 لغاية سنة 6,836,500

 اكثر من سنة -
 

 

 األرباح المدورة / )الخسائر( المتراكمة .19

تاريخ   952/100والتعميم رقم    2008لعام    362طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة وقرار مجلس النقد والتسليف رقم  

، يتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع 2009شباط    12

كانون األول   31و 2020أيلول    30المتراكمة. وبناء عليه ال يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع كما في  البنيوي من حساب الخسائر  

2019 . 

العام   المصرف في  بالدوالر   4,427,000بتحويل مبلغ    2012قام  المكتتب  المال  لرأس  المقابل  القطع  أمريكي من مركز  دوالر 

دوالر أمريكي ونتج عن هذا التحويل أرباح بمقدار   26.482.984لبنيوي بمبلغ  األمريكي إلى الليرة السورية وتثبيت مركز القطع ا

ليرة سورية تخص السنوات    44,579,890و   2012ليرة سورية تخص العام    61,862,640ليرة سورية منها    106,442,530

ليرة   11,144,973ـزيل الضريبة بمبلغ  السابقة تم تحويلها من األرباح المدورة غير المحققة إلى الخسائر المتراكمة المحققة بعد تن

 سورية.

دوالر أمريكي من مركز القطع المقابل لرأس المال   1,270,545بتحويل مبلغ    2013كما قام المصرف في الربع األول من العام  

نتج عن هذا التحويل دوالر أمريكي و  25.212.439المكتتب بالدوالر األمريكي إلى الليرة السورية وتثبيت مركز القطع البنيوي بمبلغ  

ليرة سورية تخص   40,339,804ليرة سورية تخص الفترة الحالية و  2,492,270ليرة سورية منها   42,832,073أرباح بمقدار 

 10,084,950السنوات السابقة تم تحويلها من األرباح المدورة غير المحققة إلى الخسائر المتراكمة المحققة بعد تنزيل الضريبة بمبلغ  

  رية.ليرة سو
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 الفوائد الدائنة  .20

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

 
 بالليرة السورية 

 يلول أ 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 غير مدققة( مراجعة )

 2021  2020 
    

    :ائتمانيةتسهيالت  الفوائد الدائنة ناتجة عن

 4,456,260   34,335,491 حسابات جارية مدينة  

 1,142,159,805   3,275,890,081 وسلفقروض  

 89,632,772   75,862,525 سندات محسومة  

 128,010,402   364,277,287 لدى المصارفوودائع  أخرى أرصدة 
    

 3,750,365,384  1,364,259,239 

 

 الفوائد المدينة  .21

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

 
 بالليرة السورية 

 ايلول  30ة أشهر المنتهية في تسعلل

 غير مدققة( مراجعة ) 

 2021  2020 
    

    الفوائد المدينة ناتجة عن: 

    :ودائع الزبائن

 -  - حسابات جاري

 (494,002,641)  ( 89,894,804) ودائع توفير 

 (104,772,123)  (996,838,773) ودائع ألجل

 543,069  367,495 ودائع مجمدة 

 ( 472,605)  (7,664,726) نقديةتأمينات 

 ( 85,650,282)  (165,535,424) ودائع المصارف 

 ( 253,729)  - فوائد التزامات عقود اإليجار

 ( 13,326,199)  - خسارة اتفاقية المقايضة بالعمالت األجنبية مع مصرف سورية المركزي
    

 (1,259,566,232 )  (697,934,510 ) 
 

 

 

 ضةوالمخفربح السهم األساسية  .22

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

 
 بالليرة السورية 

 ايلول  30أشهر المنتهية في  للتسعة

 غير مدققة( مراجعة ) 

 2021  2020 
    

 19,464,613,858  32,854,030,610 ربح الفترة 

 30,000,000  30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم
    

 648.82  1095.13 الفترة   السهم من ربححصة 
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 النقد وما يوازي النقد   .23

 يتكون هذا البند مما يلي:

 
 بالليرة السورية 

   ايلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

 غير مدققة( مراجعة )

 2021  2020 
    

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )باستثناء احتياطي نقدي 

 129,535,431,351 *الزامي(

  

25,348,993,916 

 23,121,750,374  45,896,430,287 أرصدة لدى مصارف 

 (7,404,423,664)  (13,457,061,829) ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
 

   

 161,974,799,809  41,066,320,626 

 

ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة المصرف التشغيلية اليومية، لذلك ال يعتبر جزء من  *

 النقد وما يوازي النقد.
 

 عمليات األطراف ذات العالقة .24

  اطاتـالنش ضمن العليا دارةإلوا دارةإلا مجلس  وأعضاء المساهمين كبار  ومع األم المصرف مع معامالت في بالدخول المصرف قام

 . التجارية والعموالت الفوائد أسعار وباستخدام للمصرف  االعتياديـــة المسموحة

 تتوزع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة كما يلي:
 

 المرحلي الموجز الماليقائمة المركز بنود  -أ

   غير مدققة(  مراجعة ) 2021أيلول  30كما في  بالليرة السورية 

 

 بنود داخل الميزانية 
 المصرف

األم     

أعضاء مجلس  

اإلدارة وكبار  

  المجموع  الموظفين 

كانون   31كما في 

2020األول    

        األرصدة المدينة 

        أرصدة لدى مصارف: 

 1,185,521,563  5,104,987,393  -  5,104,987,393 حسابات جارية وتحت الطلب 

 14,147,458,400  22,791,376,000  -  22,791,376,000 ودائع ألجل 

 21,197,203  42,879,650  -  42,879,650 فوائد برسم القبض

 27,939,243,043  -  27,939,243,043  15,354,177,166 

        األرصدة الدائنة

 1,020,700,071  -  -  - ودائع مصارف

 1,019,940  9,283  -  9,283 فوائد برسم الدفع 

        ودائع الزبائن:

 3,052,348,636  984,787,200  -  984,787,200 ودائع آلجل

 116,537,592  787,801  -  787,801 حسابات جارية وتحت الطلب 

 985,584,284  -  985,584,284  4,190,606,238 

 

 د خارج الميزانية بنو
 

 
 

 
 

 
 

 -  -  -  - كفاالت  
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 المرحلية الموجزة الدخل  قائمةبنود  -ب

   غير مدققة(  مراجعة ) 2021أيلول  30كما في  بالليرة السورية 

 المصرف 

األم     

أعضاء مجلس  

اإلدارة وكبار  

  المجموع  الموظفين 

  أيلول 30كما في 

مراجعة ) 2020

 غير مدققة( 
        

 116,089,527  180,586,022  -  180,586,022 إيرادات فوائد وعموالت 

( 10,935,425) أعباء فوائد وعموالت    -  (10,935,425 )   (9,011,241) 

 -  -  -  - بدل مصاريف سفر وتنقالت 
        

     169,650,597  107,078,286 

 اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:فيما يلي ملخص لمنافع 

 أيلول  30ة أشهر المنتهية في تسعلل بالليرة السورية 

 غير مدققة( مراجعة ) 

 2021  2020 
    

 41,830,400  - رواتب ومكافآت 
 

 

 فائدة على التعامالت مع األطراف المقربة: اليبين الجدول أدناه، أعلى وأدنى نسبة 
   2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  ةتسع لل

 غير مدققة( مراجعة )

   2021 يلول 30ة أشهر المنتهية في تسع لل

 غير مدققة( مراجعة )

 

  % العملة  %  العملة  % العملة  %  العملة 

         

 ودائع األطراف المقربة - ليرة سورية   - ليرة سورية   - ليرة سورية   - ليرة سورية  

 ودائع المصرف األم لدينا 1.2 درهم إماراتي   1.2 درهم إماراتي   1,2 درهم إماراتي   1,2 إماراتي درهم  

 ودائعنا لدى المصرف األم 1.09 دوالر أمريكي 0.6 دوالر أمريكي 1,08 دوالر أمريكي 0,6 دوالر أمريكي

 
 

 المخاطر إدارة .25

ساس في المحافظة على عدد من المخاطر ولهذا فإن إدارة المخاطر تعتبر وبشكل فعال األ  على  تحتوي  سورية-إن أنشطة بنك األردن  

 متانة المصرف وربحيته. 

ممكن أن تؤثر من الإن عملية إدارة المخاطر تشمل التعرف، قياس، إدارة والرقابة المستمرة على المخاطر المالية وغير المالية التي  

 ، إضافة إلى ضمان توزيع فعال لرأس المال لتحقيق المعدل األمثل للعوائد مقابل المخاطر.  بشكل سلبي على أداء المصرف وسمعته
 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر: 

إن إدارة المخاطر لدى المصرف تسير وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل 

المخاطر  إدارة  في  اإلدارة  بتوجيهات واستراتيجيات مجلس  أساسي  المبادئ بشكل  تلك  تتمثل  الخصوص.  بهذا  الدولية  الممارسات 

 وسياسات المخاطر المعتمدة من قبله إضافة إلى استقاللية دائرة إدارة المخاطر.

جدات والنمو في أعمال المصرف والتوسع في  تخضع سياسات إدارة المخاطر لدى المصرف للتطوير المستمر لتواكب كافة المست

خدماته. كما أن فلسفة إدارة المخاطر لدى المصرف مبنية على المعرفة والخبرة وقدرة اإلدارة االستشرافية على الحكم على األمور 

 ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل مجلس اإلدارة.  
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 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
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 ووظيفة الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطرالهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر  – 1

                      

 

                     

 

                        

 

                          

 
                     

 

                           

 

           

 

                  

 

 

 مجلس اإلدارة

هو الجهة المسـؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االسـتراتيجيات والسـياسـات المتبعة في المصـرف إضـافة إلى ذلك هناك لجان  

 مسؤولة عن إدارة المخاطر.

 لجنة إدارة المخاطر  

ة المـخاطر التي تواـجه عـمل  اـف اـمل مع ـك ة أعضــــاء وذـلك بـهدف اإلدارة والتـع ة من ثالـث ة عن مجلس اإلدارة مكوـن ة منبثـق وهي لجـن

 المصرف.

 يلي: وتتضمن مسؤوليات اللجنة ما

 الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.  .1

) مخاطر   سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر التي تواجه عمل المصرف بكافة فئاتها ومنها على سبيل المثال ال الحصر  مراجعة .2

 االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، مخاطر السيولة، مخاطر أسعار الفائدة( وذلك قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

اطر بشكل ينسجم مع المتطلبات الرقابية المرعية في هذا الشأن وذلك بهدف الحد من أثر تلك المخاطر تحديد أساليب وآليات تخفيف المخ  .3

 على سالمة ومتانة الوضع المالي للمصرف. 

اللجنة بمراجعة  .4 المخاطر وعملية تطويرها وبحيث تقوم  دائرة  للمصرف حول هيكل  التنفيذية  الحصول على مقترحات من اإلدارة 

 ل أي تعديالت عليها ليصار إلى رفعها إلى مجلس اإلدارة إلعتمادها.المقترحات وإدخا

تتولى لجنة إدارة المخاطر مسؤولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على إدارة المخاطر داخل المصرف  .5

 وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية حولها إلى مجلس اإلدارة. 

التزام إد .6 ارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر مراقبة مدى 

 التشغيلية.

 مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها. .7

 ض لها وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتم التعر .8

التي ينجم عنها تحمل  .9 المخاطر عن األنشطة  إدارة  المخاطر، وضمان استقالل موظفي  الكافية إلدارة  الموارد والنظم  ضمان توفر 

 المصرف للمخاطر. 

طرق معالجتها وتقديم   يفيةاللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وك  تعقد .10

  التوصيات بشأنها. 

 دائرة إدارة المخاطر

المعتمدة ويتفرع منها  وهي الجهة المسـؤولة عن حسـن تنفيذ ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السـياسـات 

 األقسام التالية:
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 مخاطر االئتمـان:

ــأ مـخاطر االئتـمان من احتـمال ـعدم ـقدرة و/أو ـعدم رغـبة المقترض أو الطرف الـثاـلث من القـيام ـبالوـفاء ـبالتزاـماـته في األوـقات   تنشــ

ل القروض   ة الموجزة مـث ة المرحلـي الـي ذه المـخاطر البنود داـخل المعلوـمات الـم ـــمل ـه ة المـحددة وتشــ الـي والبنود ـخار  المعلوـمات الـم

 المرحلية الموجزة مثل الكفاالت و/أو االعتمادات المستندية مما يؤدي إلى إلحاق خسائر مالية للمصرف.

 وفي هذا السياق يقوم المصرف بتعزيز األطر المؤسسية التي تحكم إدارة االئتمان من خالل مـا يلـي:

 

 االئتمان.تلفة ودوائر مخاطر الفصل ما بين دوائر تنمية األعمال المخ .1

 المخاطر.منظومة من السياسات واإلجراءات المعتمدة التي تحدد أسس تعريف وقياس وإدارة هذا النوع من  .2

ة تحديد التركزات االئتمانية على مستوى نوع االئتمان، القطاع االقتصادي، التوزيع الجغرافي، المحافظ االئتمانية ...الخ(. وتتولى إدار .3

 .تالتركيزاالئتمان كل ضمن اختصاصه بمراقبة هذه مخاطر ا

 نظام الصالحيات وإدارة العالقة:  .4

 سورية نظام صالحيات يتضمن آلية منح الصالحيات وتفويضها ومراقبتها وإدارة العالقة لمختلف أنشطة االئتمان.   -  يعتمد بنك األردن

 :تحديد أساليب تخفيف المخاطـر .5

 مختلفة لتخفيف المخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي: سورية أساليب  - يتبع بنك األردن

 تقديم الهيكل المناسب لالئتمان بما يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده. -

 التأكد من استكمال جميع النواحي الرقابية على استغالل االئتمان ومصادر سداده.  -

 استيفاء الضمانات المناسبة تحوطاً ألي مخاطر بهذا الخصوص. -

 دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر مخاطر االئتمان.  -

 التقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة مخاطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لالئتمان الممنوحة أوالً بأول. -

 لجان متخصصة للموافقة على االئتمان.  -

 ئتمان باإلضافة لوحدة تعنى بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوني والتنفيذ.دائرة مراقبة االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ اال .6

 دوائر متخصصة لمتابعة تحصيل المستحقات والديون المتعثرة.  .7

 لجنة إدارة المخاطر التنفيذية لمراجعة سياسات وإستراتيجيات االئتمان واالستثمار والمخاطر. .8

لية ودورية المراقبة والكشوف المستخرجة وآلية تصعيدها إلى اإلدارة العليا ومجلس تحديد مهام دوائر االئتمان المختلفة من حيث آ .9

 اإلدارة.

 التقاريـر الرقابيـة:  .10

 تتولى دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل مجموعـة مـن الكشوف الرقابيـة: 

 المراقبـة اليوميـة: -

 انية، السقوف المستحقة غير المجددة، الحسابات المستحقة...، وغيرها. التجاوزات االئتم -

 . بـة توزيـع المحفظـة االئتمانيـةمراق -

 تصنيف المخاطر االئتمانية، القطاع االقتصادي، نوع االئتمان، الضمانات، التركزات ،.....، وغيرها. -

 المنطقة الجغرافية، نوع االئتمان، القطاع االقتصادي، نوع الضمان.( على مستوى Total Exposureمراقبـة التعرض االئتمانـي ) -
 

ير ورفع هذه التقارير بشكل دوري إلى لجنة المخاطر/ التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة، إما بالنسبة للعمليات اليومية فترفع إلى المد

 العام أوالً بأول.

 مخاطـر التشغيــل: 

ــأ عن   ــأ نتيجة أحدار خارجية بما في ذلك وهي المخاطر التي تنش ــل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو تنش عدم كفاءة أو فش

وتم رفدها بالكوادر البـشرية المؤهلة واألنظمة   2010المخاطر القانونية وقد تم تأـسيس دائرة مخاطر العمليات في المـصرف منذ عام  

 اآللية وتتبع إدارياً إلى إدارة المخاطر.
 

 ة:ـر العمليـات ضمـن األسس التاليويتولـى المصرف إدارة مخاط
 

إعداد ســياســة مخاطر العمليات واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتطبيقها على أرض الواقع والتي تضــمنت أســس تعريف وقياس   .1

 .النوع من المخاطرومراقبة المخاطر باإلضافة إلى مستوى قبول هذا 
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 .(CARE WEBر العمليات )تطبيق نظام آلي إلدارة مخاط .2

لفروع المـصرف يتـضمن كافة أنواع مخاطر العمليات واإلجراءات الرقابية التي تحد منها ودورية فحـصها بما   Risk Profileإنـشاء  .3

 .على مستوى كل فرع من فروع المصرفيكفل كفاءتها واستمرارية عملها 

ــ   .4 ( كأداة إلدارة المخاطر التشـغيلية وتقييمها  CRSAالخصـوص تم تطبيق التقييم الذاتي )  : وبهذاRisk Profileالتقييم المسـتمر للــــ

ــاـفة للـتأـكد من كـفاءة عـمل اإلجراءات الرـقابـية للـحد من ـهذه المـخاطر وتـحدـيث الـ  ــتمرار للتعرف على المـخاطر الـجدـيدة ـباإلضــ ـباســ

Risk Profile .أوال بأول ليعكس الواقع الفعلي لبيئة العمل 

دارة التدقيق الداخلي بتطبيق التدقيق المرتكز على المخاطر باإلضــافة إلى التقييم الذاتي لمختلف وحدات المصــرف وتصــنيفها قيام إ .5

 ضمن معايير التصنيف المعتمدة وتضمينها ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتزويد لجنة التدقيق بها أوال بأول.  

 .ف مخاطر الفروع إلى مجلس اإلدارةلتشغيلية وتحليلها ورفع تقارير عن ملجاري العمل على بناء قاعدة بيانات باألخطاء ا .6

ة لمختلف فروع   .7 ابـي ة الرـق ة بتقرير عن ملف مخـاطر الفروع يعكس واقع البيـئ ذـي ة إدارة المخـاطر/ مجلس اإلدارة والتنفـي د لجـن تزوـي

 المصرف.
 

 مخاطر السيولة:

المصـرف على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ اسـتحقاقها أو تمويل وهي المخاطر التي تنشـأ عن احتمالية عدم قدرة  

 :خسائر وتنقسم مخاطر السيولة إلى  نشاطاته بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدور

  (Funding Liquidity Risk) السيولة  تمويل مخاطر -
 

 (:(Market Liquidity Riskمخاطر سيولة السوق  -
 

 :طر السوق حسب األساليب التاليةاحتساب مخايتم  
 

 :مخاطر أسعار الصرف

 .362حسب قرار مصرف سورية المركزي مراقبة مراكز القطع األجنبي  

 :2005شباط  13( تاريخ 4م ن / ب  107حسب القرار ) مخاطر اسعار الفائدة

 شهري.بشكل    GAP Analysisيتم احتسابها حسب طريقة 

 :التوظيفات في الخار مخاطر 

 مراقبة الودائع المربوطة في الخار .

 مراقبة الكفاالت الخارجية.
 

 :طر السيولة ضمن المعطيات التاليةويتولى المصرف إدارة مخا

منظومة من السـياسـات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة التي تحدد أسـس تعريف وقياس ومراقبة ومتابعة وإدارة مخاطر    -

 السيولة.

 :خطة إلدارة أزمات السيولة تتضمن إعداد  -

 إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة. ▪

 لجنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة.  ▪

 .Liquidity Contingency Planخطة توفير سيولة في الحاالت الطارئة  ▪

 تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة مخاطر السيولة من خالل:  -

 تقرير مخاطر السيولة حسب سلم االستحقاق.  ▪

 مراقبة سقوف، وجودة المحفظة االستثمارية.  ▪

 تحديد مصادر األموال وتصنيفها وتحليلها تبعا لطبيعتها.  ▪

ـــبة النـقدـية( ▪ ــائـلة )النـقدـية وشــ ــيوـلة النـقدـية وهي االحتـفاظ بمـقدار ـكاف من الموجودات الســ ــيوـلة الـقانونـية والســ لمواجـهة  مراقـبة الســ

 لتزامات.اال
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 الموائمة بين آجال الموجودات والمطلوبات واألخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. ▪

 (.Stress Testingاختبارات األوضاع الضاغطة ) ▪

 رفع التقارير الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر/التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر/مجلس اإلدارة.  -

 

 التدقيق الداخلي

ــرف مع اإلجراءات  دى توافق المصــ ث يراجع ـم ل دوري حـي ـــك ة إدارة المخـاطر بشــ دقيق عملـي داخلي بـت دقيق اـل يقوم الـت

 والسياسات المتبعة.

 

 خطة الطوارئ وخطط استمرارية العمل

 الخطة مفهوم

ً  المؤسـسـة أعمال تشـغيل إعادة تضـمن التي الخطة هي  قد االنقطاع االنقطاع، وهذا من فترة مقبولة بعد منها الحسـاسـة وخصـوصـا

 أو األزمة إدارة األـساسية بنودها ـضمن العمل اـستمرارية خطة تتـضمن أن لذا ارتأينا معينة أزمة أو معين حدر لحدور نتيجة يحدر

 .الحدر

 

 للخطة األساسية األهداف

 .والمساهمين العمالء قاعدة قبل من به والثقة المصرف سمعة على المحافظة -1

 .واألزمات الظروف أضيق في الخدمة تقديم في االستمرارية  على المصرف قدرة -2

 .المختلفة األزمات في متطلباتهم وتلبية العمالء مع والتواصل االتصال -3

 .األزمة إلدارة ومنظم مؤهل إداري فريق تشكيل -4

 .المتوقعة غير التهديدات لمواجهة القرارات اتخاذ في والكفاءة السرعة -5

 .اإلدارية المستويات لجميع وشاملة متعددة اتصال قنوات تأمين -6

 .عليه تؤثر قد مصرفية مخاطر أي وتجنيبه المصرفي النظام في الثقة وتعزيز ترسيخ -7

 .ممكن حد أدنى الى الخسائر وتقليلواالنقطاع  التعطل أثر تقليل -8

 واالنقطاع.  التعطل حاالت مختلف في اتباعها الواجب باإلجراءات الموظفين وتثقيف توعيه -9

 .الخطة وفحص وتجريب معين لحدر داخلية سيناريوهات وضع -10

 تندر  مخاطر المصرف تحت األنواع الرئيسية التالية: 

 .االئتمان مخاطر -أ

 .مخاطر السوق - ب

 .مخاطر السيولة - ت

 .المخاطر التشغيلية - ر

 .مخاطر االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية -  

 المخاطر االئتمانية

تنشأ المخاطر االئتمانية عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف مما يؤدي الى حدور خسائر، وعادة 

 .يتم تمييز ثالر أنواع تحت المخاطر االئتمانية وهي مخاطر تعثر الطرف المقابل، مخاطر التسوية، ومخاطر البلد

 األساسية إلدارة مخاطر االئتمان بشكل فعال هي:إن العوامل 

 إيجاد بيئة مناسبة إلدارة المخاطر االئتمانية  -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات. -

 . مالئمة، وتوفير آليات وأدوات للقياس والرقابة ائتمانالمحافظة على إدارة  -
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 .االئتمانيةخاطر التأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة الم -

بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف لمبالغ التسهيالت االئتمانية الممنوحة )فرد أو مؤسسة(  ولتحقيق ما ذكر يقوم المصرف -

لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل المصرف على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار على   االئتمانيةومجموع التسهيالت  

 .لى ضمانات مناسبة من العمالءتقييم الوضع االئتماني للعمالء، إضافة إلى حصول المصرف ع

 أساليب تخفيف المخاطر  .1

 تعتمد على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر منها:المصرف عملية إدارة المخاطر في 

نفيذية وفق التعليمات التالضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة   -

 (.9الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والخاصة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 اتباع نظام اللجان في منح االئتمان وتعتمد على حجم محفظة العميل واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.  -

االئتمان. حيث تتضمن خطة المصرف السنوية التوزيع المستهدف لالئتمان التنويع في المحفظة هو مبدأ أساسي في تخفيف مخاطر  

التركيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى المصرف نظام لتصنيف مخاطر   واالستثمارات على عدة قطاعات وأسواق مختلفة مع

 . القطاعات االقتصادية
 

 

 دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته.

ير السياسات واإلجراءات الالزمة لتحديد أسلوب دراسة االئتمان والمحافظة على حيادية وتكامل عملية اتخاذ بتطوالمصرف  يقوم  

القرارات والتأكد من أن مخاطر االئتمان يتم تقييمها بدقة والموافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار. إن اإلطار العام 

 يات للموافقة االئتمانية، توضيح حدود االئتمان وأسلوب تحديد درجة المخاطر. للسياسة االئتمانية يتضمن وضع صالح

ت تتولى عملية إدارة االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ المناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدة االستحقاق للتسهيال

 وانتهاء صالحيات الحدود وتقييم الضمانات.
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 مخاطر اإلئتمان: -أ

 التركز حسب القطاع االقتصادي

 يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

 
 بالليرة السورية 

 اجمالي   خدمات  -افراد   عقارات   تجارة   صناعة   مالي   البند
             

 130,400,271,795  -  -  -  -  130,400,271,795  أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

 45,856,834,371  -  -  -  -  45,856,834,371  أرصدة لدى مصارف 

 1,999,606,250  -  -  -  -  1,999,606,250  ايداعات لدى مصارف 

 31,461,383,079  1,315,594,824  2,719,365,566  14,090,469,293  13,335,953,396  -  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 7,891,741,526  -  -  -  -  7,891,741,526  المركزيوديعة مجمدة لدى مصرف سوريا 

 306,930,554  6,558,479  2,422,754  44,200,185  239,398,363  14,350,773  موجودات أخرى 

 217,916,767,575  1,322,153,303  2,721,788,320  14,134,669,478  13,575,351,759  186,162,804,715  االجمالي / للسنة الحالية 

 7,937,984,870  -  -  790,130,525  7,147,854,345  -  الكفاالت  

 2,229,838,595  -  -  2,229,838,595  -  -  االعتمادات والقبوالت 

 4,000,000  -  -  -  4,000,000  -  السقوف غير المستغلة 

 228,088,591,040  1,322,153,303  2,721,788,320  17,154,638,598  20,727,206,104  186,162,804,715  2021 أيلول 30كما في  المجموع

 86,219,628,518  2,450,736,561  2,543,931,723  10,075,977,046  3,056,169,973  68,092,813,215  2020كانون األول  31كما في 
 

 

 (: 9) توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 
 

     المرحلة الثانية   المرحلة األولى   بالليرة السورية 

 المجموع    المرحلة الثالثة   مستوى تجميعي   مستوى فردي   مستوى تجميعي   مستوى فردي   البند 

 186,162,804,715  5,037,918  -  -  186,157,766,797  -  مالي

 20,727,206,104    2,013,579,661  1,039,296,287  -  17,674,330,156  -  صناعي

 17,154,638,598    9,970,196,454  1,040,006,470  -  6,144,435,674  -  تجارة

   2,721,788,320  101,700,953  -  -  2,620,087,367  -  عقارات

   1,322,153,303  213,055,256  58,868,345  -  1,050,229,702  -  خدمات   –افراد 

 228,088,591,040  12,303,570,242  2,138,171,102  -  213,646,849,696  -  2021 أيلول 30المجموع كما في  

 86,219,628,518  6,582,879,423  46,475,915,414  -  33,160,833,681  -  2020كانون األول   31كما في 
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 الجغرافيالتركز حسب القطاع  

  التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية  -
 

 بالليرة السورية 

  البند

الجمهورية العربية  داخل 

  السورية 

دول الشرق األوسط  

  امريكا   أفريقيا  آسيا   أوروبا   األخرى

دول  

 أخرى

 

 اجمالي 
                 

 130,400,271,795  -  -  -  -  -  -  130,400,271,795  سورية المركزيأرصدة لدى مصرف 

 47,856,440,621  -  -  -  -  338,885,868  27,899,485,795  19,618,068,958  لدى مصارف وايداعات  أرصدة

 31,461,383,079  -  -  -  -  -  -  31,461,383,079  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 

 7,891,741,526  -  -  -  -  -  -  7,891,741,526  وديعة مجمدة لدى مصرف سوريا المركزي

 306,930,554  -  -  -  -  -  -  306,930,554  موجودات أخرى 

                 

 217,916,767,575          338,885,868  27,899,485,795  189,678,395,912  االجمالي / للسنة الحالية 

 7,937,984,870  -  -  -  -  -  -  7,937,984,870  الكفاالت  

 2,229,838,595  -  -  -  -  -  -  2,229,838,595  االعتمادات والقبوالت 

 4,000,000              4,000,000  السقوف غير المستغلة 

 228,088,591,040  -  -  -  -  338,885,868  27,899,485,795  199,850,219,377  2021 أيلول 30كما في  المجموع

 86,219,628,518  -  -  -  -  124,055,006  15,261,173,368  70,834,400,144  2020كانون األول  31كما في 
 
 

 ( 9رقم ) وزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير الماليت  -
 

     المرحلة الثانية  المرحلة األولى   بالليرة السورية 

 المجموع    المرحلة الثالثة   مستوى تجميعي   مستوى فردي  مستوى تجميعي   مستوى فردي  البند

 199,850,219,377  12,303,570,242  2,138,171,102  -  185,408,478,033  -  الجمهورية العربية السورية داخل 

 27,899,485,795  -  -  -  27,899,485,795  -  دول الشرق األوسط األخرى 

 338,885,868  -  -  -  338,885,868  -  أوروبا

 -  -  -  -  -  -  أسيا 

 -  -  -  -  -  -  إفريقيا 

 -  -  -  -  -  -  أمريكا

 -  -  -  -  -  -  دول أخرى

 228,088,591,040  12,303,570,242  2,138,171,102  -  213,646,849,696    2021 أيلول 30كما في  المجموع

 86,219,628,518  6,582,879,423  46,475,915,414  -  33,160,833,681  -  2020كانون األول  31كما في 
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   مخاطر السوق: -ب

 مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم.   تنشأ

 يقوم مجلس اإلدارة باعتماد سقوف لقيمة المخاطر المقبولة، ويتم مراقبة التغير في األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي. 
 

 :مخاطر أسعار الفائدة

تغيرات في أســـعار الفائدة على أرباح المصـــرف أو على قيمة األدوات المالية، يتعرض  تنجم مخاطر أســـعار الفائدة عن احتمال تأثير ال

المصــرف لمخاطر أســعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حســب اآلجال الزمنية المتعددة أو 

ــرف   ـــعار الفواـئد في فترة زمنـية معيـنة ويقوم المصــ ـــعار الفواـئد على إـعادة مراجـعة أســ ادارة ـهذه المـخاطرعن طريق مراجـعة أســ ـب

 الموجودات والمطلوبات.
 

ة مخاطر   عار الفائدة وتقوم لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات بدراـس ية أـس اـس ة إدارة الموجودات والمطلوبات حدود لحـس ياـس تتضـمن ـس

تحقاقات الموجودات والمطلوبات ومدى تأثرها بأســعار الفائدة أســعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراســة الفجوات في اســ 

 السائدة والمتوقعة ومقارنتها بالحدود الموافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.
 

مراقبة فجوات ويتم  ويتم الحد من أية آثار سلبية قد تحدر نتيجة إرتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر  

 الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات الموافق عليها ضمن سياسات المصرف.
 

 

 

 (%2لتغير سعر الفائدة بنسبة )  الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة

 أثر الزيادة في سعر الفائدة:
 

)غير مدققة( 2021 أيلول 30كما في  بالليرة السورية    

التراكميةالفجوة  العملة   

حساسية ايراد الفائدة  

  )األرباح والخسائر( 

األثر على حقوق  

 الملكية
      

  515,454,968  687,273,291   34,363,664,535 ليرة سورية 

  770,403,664   1,027,204,886   51,360,244,286 دوالر أمريكي 

  77,607,616   103,476,821   5,173,841,073 يورو 

  41,341   55,121   2,756,052 جنيه إسترليني  

  (11,712,865)  (15,617,154)    (780,857,691) عمالت أخرى
 

 

 أثر النقصان في سعر الفائدة:    
 

)غير مدققة( 2021 أيلول 30كما في  بالليرة السورية    

  الفجوة التراكمية العملة

حساسية ايراد الفائدة  

والخسائر( )األرباح    

األثر على حقوق  

 الملكية
      

 (515,454,968)  (687,273,291)   34,363,664,535 ليرة سورية 

  (770,403,664)  (1,027,204,886)   51,360,244,286 دوالر أمريكي 

 (77,607,616)  (103,476,821)   5,173,841,073 يورو 

 (41,341)   (55,121)   2,756,052 جنيه إسترليني  

  11,712,865  15,617,154    (780,857,691) عمالت أخرى
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 أثر الزيادة في سعر الفائدة:

   2020كانون األول  31كما في  بالليرة السورية 

  الفجوة التراكمية العملة

حساسية ايراد الفائدة  

  )األرباح والخسائر( 

األثر على حقوق  

 الملكية
      

 (4,732,681)  (6,310,241)  (315,512,051) ليرة سورية 

 7,032,069  9,376,092  468,804,600 دوالر أمريكي 
 772,019  1,029,358  51,467,919 يورو 

 427  570  28,480 جنيه إسترليني  

 (39,658)  (52,878)  (2,643,881) عمالت أخرى

 

 أثر النقصان في سعر الفائدة:  

   2020كانون األول  31كما في  بالليرة السورية 

  الفجوة التراكمية العملة

حساسية ايراد الفائدة  

  )األرباح والخسائر( 

األثر على حقوق  

 الملكية
      

  4,732,681   6,310,241  (315,512,051) ليرة سورية 

 (7,032,069)  (9,376,092)   468,804,600 دوالر أمريكي 

 (772,019)  (1,029,358)   51,467,919 يورو 

 (427)  (570)   28,480 جنيه إسترليني  

  39,658   52,878  (2,643,881) عمالت أخرى
 

 

 

 (%10مخاطر أسعار صرف العمالت للتغير بالزيادة في سعر صرف العملة )
 

مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يعتبر المصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له ويقوم  تتمثل بتذبذب قيمة أداة  

زيادة أو نقصـــان من األموال  %1بما ال يتجاوز  2016للعام   4/ م ن/ ب  1409)بموجب القرار   المجلس بوضـــع حدود لمراكز العمالت

 ويتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة.الخاصة األساسية( 

ي اســعار يقوم المصــرف بإعداد تحليل الحســاســية لمراقبة أثر التغيرات على صــافي األرباح والخســائر في حال حدور تغير معقول ف

ب  الصــرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة. يمثل المبلغ الســالب االنخفاض المتوقع في بيان الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل المبلغ الموج

 صافي االرتفاع المتوقع.
 

)غير مدققة( 2021 أيلول 30كما في  بالليرة السورية    

 األثر على حقوق الملكية   األثر على األرباح   مراكز القطع  العملة
      

  3,174,488,652   3,177,090,750   31,770,907,501 دوالر أمريكي مركز قطع

 3,540,055   4,720,073   47,200,731 دوالر أمريكي 

  1,002,875   1,337,167   13,371,671 يورو 

  206,704   275,605   2,756,052 جنيه إسترليني  

  1,628,755   2,171,673   21,716,735 عمالت أخرى
 

   2020كانون األول  31كما في  بالليرة السورية 

 األثر على حقوق الملكية   األثر على األرباح   مراكز القطع  العملة

      

 3,166,682,358   3,166,682,358  31,666,823,585 دوالر أمريكي مركز قطع

 547,228  729,637  7,296,368 دوالر أمريكي 

 692,828  923,771  9,237,710 يورو 

 122,056  162,741  1,627,408 جنيه إسترليني  

 873,814  1,165,085  11,650,853 عمالت أخرى
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 (%10مخاطر أسعار صرف العمالت للتغير بالنقص في سعر صرف العملة )
 )غير مدققة(    2021أيلول   30كما في      بالليرة السورية  

 الملكية األثر على حقوق   األثر على األرباح   مراكز القطع  العملة 
      

  (3,174,488,652)  (3,177,090,750)   31,770,907,501 دوالر أمريكي مركز قطع 
  (3,540,055)   (4,720,073)   47,200,731 دوالر أمريكي 

  (1,002,875)   (1,337,167)   13,371,671 يورو 
  (206,704)   (275,605)   2,756,052 جنيه إسترليني 
  (1,628,755)   (2,171,673)   21,716,735 عمالت أخرى 

 

   2020كانون األول  31كما في  بالليرة السورية 

 األثر على حقوق الملكية   األثر على األرباح   مراكز القطع  العملة

      

 (3,166,682,358)   (3,166,682,358)  31,666,823,585 دوالر أمريكي مركز قطع

 (547,228)  (729,637)  7,296,368 دوالر أمريكي 

 (692,828)  (923,771)  9,237,710 يورو 

 (122,056)  (162,741)  1,627,408 جنيه إسترليني  

 (873,814)  (1,165,085)  11,650,853 عمالت أخرى

 

 المخاطر التشغيلية: -د

المصرف جراء عدم كفاية أو فشل العمليات أو األنظمة الداخلية أو  تعرف مخاطر التشغيل على أنها الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها  

 العاملين أو نتيجة ألحدار خارجية ويشتمل هذا التعريف المخاطر القانونية والمخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

ات إدارة المخاطر تبنى على أساس نظراً لطبيعة المخاطر التشغيلية كغيرها من المخاطر والتي ال يمكن تأكيد عدم حدوثها، فإن سياس 

تخفيف المخاطر من خالل أنظمة الضبط الفعالة والرقابة المستمرة، الموارد البشرية المؤهلة، ووضوح حدود الصالحيات وخلق بيئة 

 واعية للمخاطر اضافة الى استقاللية إدارة المخاطر ورفع التقارير.

ل إدارة المخاطر التشغيلية جزءاً متكامالً مع أنشطة المصرف اليومية من خالل تقديم إن مسؤولية دائرة ادارة المخاطر األساسية هي جع

 مؤشرات ومقاييس تساهم في تحسين انظمة الضبط الداخلية والرقابة عليها من منظور يهدف الى تخفيف المخاطر.

 

 مخاطر عدم االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية:  -هـ

طر العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي يتعرض لها المصرف جراء مخاطر عدم االمتثال: هي مخا

 عدم االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة. 

اسي هو تقييم مدى مالئمة إجراءات وإرشادات االمتثال الخاصة بالمصرف، وتتبع أي قصور يتم  دور إدارة مخاطر االمتثال بشكل أس

اكتشافه فيها، وصياغة االقتراحات المناسبة إلجراء التعديالت باإلضافة إلى التأكد من التقيد بسياسة مراقبة االمتثال الموضوعة وذلك 

دارة واإلدارة التنفيذية بحيث تتضمن التقارير تقييم "مخاطر االمتثال" واالختبارات من خالل إجراء االختبارات ورفع التقارير لمجلس اإل

التي تم إجراؤها خالل فترة التقرير والمخالفات وجوانب القصور التي تم الكشف عنها واإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. 
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 التحليل القطاعي .26

 معلومات عن قطاعات أعمال المصرف: أ. 

 يمثل قطاع أعمال المصرف القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي. 

 :البنكقطاع أعمال   −

 ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي:  البنكيتم تنظيم  

 أخرى.األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات  

 الشركات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.  

 الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال المصرف.  

 اعات األعمال الرئيسية.هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه المصرف تقاريره حول معلومات قط 
 

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف: 
 

 
 )غير مدققة(   2021 ايلول 30في  ة أشهر المنتهيةتسعلل بالليرة السورية 

ة أشهر المنتهية تسعلل

 أيلول  30في 

 )غير مدققة(  2020 المجموع أخرى  الخزينة  المؤسسات األفراد 

 21,586,982,780  35,597,332,701  - 31,979,743,570 4,264,734,217 (647,145,086) إجمالي الدخل التشغيلي

 (629,625,040)  234,534,187  - - 232,744,589 1,789,598 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 20,957,357,740  35,831,866,889  - 31,979,743,570 4,497,478,806 (645,355,488) نتائج أعمال القطاع
       

 ( 1,492,743,883) ( 2,705,799,135) ( 2,705,799,135) - - - على القطاعاتمصاريف غير موزعة 

 19,464,613,857  33,126,067,754  (2,705,799,135)   31,979,743,570   4,497,478,806  (645,355,488)  )الخسارة( الربح قبل ضريبة الدخل

 - (272,037,143)     -     -     -     -  ضريبة الدخل 
      

 

 19,464,613,857  32,854,030,611 (2,705,799,135)  31,979,743,570  4,497,478,806  (645,355,488)  صافي ربح السنة 
       

 58,405,776  2,464,899,194.23  2,464,899,194.23    -     -     -  مصاريف رأسمالية

 92,131,586  95,494,013.21   95,494,013.21     -     -     -  االستهالكات واإلطفاءات 
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 كانون األول   31كما في  )غير مدققة(  2021 أيلول 30في  ة أشهر المنتهيةتسعلل بالليرة السورية 

 2020 المجموع  أخرى الخزينة  المؤسسات  األفراد  

       البيان 

 81,971,531,363  228,611,842,880 -  192,371,619,089  24,032,295,271  12,207,928,520 موجودات القطاع 

  2,100,646,447  - - - - موجودات غير موزعة على القطاعات 

 84,072,177,810  228,611,842,880 -  192,371,619,089  24,032,295,271  12,207,928,520 مجموع الموجودات 

  55,682,686,243  150,274,642,692 - -  64,033,317,320  86,241,325,372 مطلوبات القطاع 

  1,790,784,830  18,884,462,842  3,137,299,716  13,457,061,829  2,290,101,297 - مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

  57,473,471,073  169,159,105,534  3,137,299,716  13,457,061,829  66,323,418,617  86,241,325,372 مجموع المطلوبات 
  

  :. معلومات عن التوزيع الجغرافيب

 مركزه الرئيسي والفروع.يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف حيث يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في الجمهورية العربية السورية من خالل 

 فيما يلي توزيع إيرادات المصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
 

)غير مدققة( 2021 ايلول 30كما في  بالليرة السورية   

 المجموع  خارج سورية   داخل سورية العملة

      

  35,597,332,701    168,898,850    35,428,433,852  اجمالي الدخل التشغيلي

 مجموع الموجودات
 

200,462,535,470   

28,149,307,410  

 

 228,611,842,880  

  2,464,899,194      -    2,464,899,194  المصروفات الراسمالية 
 
 

 

)غير مدققة( 2020ايلول  30كما في  بالليرة السورية   

 المجموع  خارج سورية   داخل سورية العملة

      

 21,586,982,780  25,549,243  21,561,433,537 اجمالي الدخل التشغيلي

 68,186,953,840  15,540,598,640  52,646,355,199 مجموع الموجودات

 58,405,776  -   58,405,776 المصروفات الراسمالية 
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 إدارة رأس المال .27
 

يحافظ المصـرف على رأس مال مناسـب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشـطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خالل 

 النسب الصادرة بموجب مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيها من خالل مصرف سورية المركزي. 

 حسب قرار مجلس النقد والتسليف  %8لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة  يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى 

كما يراعي كافة النســـب المتعلقة بالتركزات االئتمانية والتي تســـتخدم رأس  حســـب لجنة بازل الدولية(،  %8( )4/م ن/ ب253رقم )

 المال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات.

ت عليه في ضـوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصـادية ووصـف المخاطر يدير المصـرف هيكلية رأس ماله ويجري تعديال

 في أنشطته.

 هذا البند مما يلي: يتضمن

 

 بالليرة السورية 

   2021 ايلول 30

 )غير مدققة(

 كانون األول  31 

 2020 

    

 26,551,822,642  58,221,071,910 بنود رأس المال األساسي

  3,000,000,000   3,000,000,000 والمدفوع رأس المال المكتتب به 

  116,636,942   116,636,942 االحتياطي القانوني

  116,636,942   116,636,942 االحتياطي الخاص

 (7,091,483,664)  (7,091,483,664) خسائر متراكمة محققة

  30,456,916,516   30,456,916,516 أرباح غير محققة 

 -  31,666,823,585 البنيوي أرباح التقييم 

    ينزل 

 (46,884,094)  (44,458,411) صافي الموجودات الثابتة غير المادية

    بنود رأس المال المساند 

 111,937,833  92,573,922 مؤونة ديون منتجة

 111,937,833  92,573,922 مجموع رأس المال المساند

 26,663,760,476  58,313,645,832 المال التنظيمي( مجموع صافي األموال الخاصة )رأس 

 26,890,653,000  46,392,211,000 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

 2,463,064,000  4,707,912,000 حسابات خار  الميزانية المرجحة بالمخاطر  

 29,812,338  84,578,165 مخاطر السوق

 793,057,090  908,560,053 المخاطر التشغيلية 

 30,176,586,428  52,093,261,218 المجموع 

 88.36%  111.94% نسبة كفاية رأس المال ) %( 

 87.99%  111.76% نسبة كفاية رأس المال األساسي ) %( 
 

 

نســـبة كفاية رأس المال   لال تقيجب أن   2007كانون الثاني   24تاريخ  4/م ن/ ب   253بناًء على قرار مجلس النقد والتســـليف رقم  

 االئتمانية والتي تستخدم رأس المال التنظيمي كمؤشر لها. تبالتركيزامع مراعاة النسب المتعلقة  %8عن 

، والذي تـضمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس 2014ـشباط    26تاريخ  4/م ن/ب1088ـصدر قرار مجلس النقد والتـسليف رقم   *

ــليف رقم  ــباط  4تاريخ  1/م ن / ب  362النقد والتســ ــمن  2008شــ بحيث يتم إدرا  فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة ضــ

اب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النق ية ألغراض احتـس اـس ليف رقم األموال الخاصـة األـس لعام   4/م ن/ب  253د والتـس

2007. 
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 (الميزانية خارج) محتملة  والتزامات  ارتباطات .28

 ارتباطات والتزامات ائتمانية )قيمة اسمية(: -أ

 

 بالليرة السورية 

  2021 ايلول 30

 )غير مدققة(

كانون األول   31 

2020 
    

 9,055,760  2,229,838,595 اعتمادات استيراد

 265,418,464  - صادرة قبوالت 

 4,290,715,473  7,937,984,870 كفاالت صادرة 

  205,947,509  124,902,977 دفع

  51,210,000  497,827,305 دخول في العطاء 

  4,033,557,964  7,315,254,588 حسن تنفيذ 

 -  - عقود مقايضة العمالت اآلجلة

 1,509,134,000  4,000,000 سقوف تسهيالت غير مستغلة مباشرة

 847,104,000  - سقوف تسهيالت غير مستغلة غير مباشرة 
    

 10,171,823,465  6,921,427,697 
 

 

 التزامات تعاقدية:  -ب

 

 بالليرة السورية 

 2021 ايلول 30

 )غير مدققة(

كانون األول   31 

2020 
    

 48,045,153  27,697,915 عقود إيجارات تشغيلية )مدة أقل من سنة(

 -  - عقود إيجارات تشغيلية )مدة أكثر من سنة(
    

 27,697,915  48,045,153 
 

 تمثل عقود االيجار التشغيلية عقود ايجار الفروع المنتشرة في أنحاء القطر.

 

 

 

 




