




.س.عسوریة ش.م–بنك قطر الوطني

(غیر مدققة)البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

2020أیلول30















ش.م.س.عسوریة–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرةإ

2020أیلول30

7

معلومات عن البنك1

ة كشركة مساھمة ) ("البنك"عس.بنك قطر الوطني ـ سوریة ش.م.تأسس ةمغفل انونبموجبسوریة عام المصارف الخاصةق
التجاريبموجب السجلالبنكقیدوتم2009تشرین الثاني 11/ ل أ) تاریخ1435بموجب القرار رقم (و2001لعام28رقم

اریخ 15961رقمتحت ول 30بت رقمالمصارفسجلفي2009أیل ع20. ب زیق كلالرئیسيالمرك يلبن ،ساحة العباسیینف
.السوریةالعربیةدمشق، الجمھوریة

واألنظمةالقوانینوفقیةالبنكالمالیة والعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھاالودائعوقبولیةالبنكالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة
فرعًا في عشرخمسةوعددھاالسوریةةالعربیالجمھوریةفيفروعھومن خاللدمشقفيالرئیسيمركزهخاللمنالنافذة

دمشق وریف دمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودیر الزور. 

نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتًا في خمسة فروع 
رع حلب الشھبا، فرع یعفور، وفرع ادلب، وذلك بعد الحصول على موافقة لدى البنك وھي فرع حمص، فرع دیر الزور، ف

/ل أ على إیقافھا مؤقتا لحین زوال 804والموافقة رقم 2479/161والموافقة رقم 3268/161مصرف سوریة المركزي رقم 
البنك وھي فرع درعا وفرع حلب تعلیق العمل مؤقتًا في فرعین لدى الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضاً 

بشكل مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع.المنشیة 

من رأسمال البنك.%50.81قطر بنسة –یساھم بنك قطر الوطني 

12بتاریختم ،بموجب التفویض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني ـ سوریة من قبل الجمعیة العمومیة التأسیسیة للبنك
ش.م.ق إبرام اتفاقیة الخدمات اإلداریة والفنیة بین بنك قطر الوطني ـ سوریة وبین بنك قطر الوطني ـ قطر 2009تشرین الثاني 

:االتفاقیةىتتضمن بمقتضالتي االستشارات االداریة والفنیة" الخدمات و"المستشاریقدم ") والتي بموجبھا المستشار("

ة ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.مراجعالمساعدة في ) 1
ات ی، وذلك من خالل البتقدیم المساعدة الالزمة لتمكین البنك من إعداد التقاریر المالیة واالداریة داخلیاً وخارجیاً ) 2 ات والمعلوم ان

التي یقوم البنك بتزویدھا للمستشار.
.دون اإلخالل باستقاللیة البنكعلى األقلسنویاً كبنحسب التوجھ العام للخطط العمل والموازنات المشاركة في وضع ) 3
) تقدیم المشورة عند رسم السیاسات واالنظمة الداخلیة والقرارات.4
ع إتقدیم المشورة في األمور المتعلقة ب) 5 رامج المخاطر م ة باالئتمان وب رارات المتعلق ق الق دى تواف دارة المخاطر المصرفیة وم

ل مج س ادارة الصالحیات المحددة من قب كل ا ال یتعارض البن ام للمستشار وبم د حسب التوجھ الع ع النظام األساسي المعتم م
النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.واألنظمة قوانین أحكام الو،للبنك

والعملیات والتسویق الخدمات المتعلقة بتقنیة المعلومات المشورة في المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقیق، وتقدیماالستشارات ) 6
.موارد البشریة والتطویر والتدریبوخدمات اللمصرفیةاوالمنتجات 

ذأبنك طلب استشارات ) یحق لل7 ك خرى إضافة إلى االستشارات الم ام البن بیل قی ي س دةبكورة أعاله ف ك ،ممارسة اإلدارة الجی ذل
بناء على طلب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة.

لیرة سوریة للسھم 500سیس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم، بقیمة تم تأ
ملیارعشرخمسةلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار 13بتاریخ اجتماعھافيللبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةالواحد. أقرت

.سوریةلیرة500 االسمیةالواحدالسھمةقیمسھمملیونثالثینالىمقسمسوریةلیرة

91من المادة 3تجزئة األسھم وفقًا ألحكام الفقرة 2012نیسان 26أقرت الھیئة العامة غیر العادیة للبنك في اجتماعھا بتاریخ 
كانون األول10خ م بتاری/73من قانون الشركات حیث تمت الموافقة على التجزئة من قبل ھیئة االوراق المالیة بالقرار رقم 

لیرة سوریة وأصبح عدد األسھم مائة وخمسین 500لیرة سوریة بدًال من 100صبحت القیمة االسمیة للسھم أحیث 2012
.ن سھم بدًال من ثالثین ملیون سھمملیو

.         2010نیسان 26المالیة بتاریخ لألوراقدمشقسھم البنك في سوقأدرجت أ

المرحلیة المختصرةت المالیةالموافقة على البیانا
من قبل مجلس إدارة 2020أیلول30المنتھیة في أشھرللتسعةالمرحلیة المختصرةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة

.2020تشرین األول26البنك بتاریخ 



ش.م.س.عسوریة–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرةإ

2020أیلول30

8

السیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد و2

أسس إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة2.1

) الخاص بالبیانات المالیة المرحلیة.34أعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للبنك وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (-
إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة، وبالتالي -

لفترة . كما أن نتائج األعمال 2019كانون األول 31نات یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للبنك كما في فإن ھذه البیا
.2020كانون األول 31ال تعتبر مؤشراً دقیقاً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في 2020أیلول30أشھر المنتھیة في التسعة

رحلیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات والمطلوبات المالیة والتي تظھر لقد تم إعداد البیانات المالیة الم-
بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة.

للبنك.الوظیفیةعملة التظھر البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي -

استخدام التقدیرات3

إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب من اإلدارة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات 
المالیة في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنھا. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر 

دات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل المرحلي.في اإلیرا
إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة والتي 

دي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤ
ھي كما یلي:القادمة المالیة المرحلیة المختصرة خالل الفترة 

االستمراریةمبدأ3.1
ف قامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من الظرو

والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
المستقبلیة، فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. 

ك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر شكوكًا ھامة حول قدرة البنك على وعالوة على ذل
على أساس مبدأ االستمراریة.المرحلیة المختصرة االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة 

كمستأجرالبنك-ید واإلنھاء على خیارات التجدالمتضمنةمدة عقود اإلیجار تحدید3.2
مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا البنكحدد ی

جار، إذا كان من المؤكد بشكل كان من المؤكد على نحو معقول أنھ ستتم ممارسة ھذا الخیار، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلی
معقول أنھ لن تتم ممارسة ھذا الخیار.

تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم بالبنكیقومعدة عقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء. البنكلدى 
اقتصادیاً العتبار جمیع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزاً أخذ في عین ایالبنكممارسة خیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبذلك فإن 

تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع البنكعید یلممارسة التجدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء، 
التجدید أو اإلنھاء (على سبیل المثال، بناء تحت سیطرتھا من الممكن أن یؤثر على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار

تحسینات جوھریة أو تخصیصات كبیرة لألصل المؤجر).

لموجودات الثابتةلاإلنتاجیة األعمار3.3
قع لمتوتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة ا

استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.فیھا
تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة. یتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما تعتقد

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
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(تتمة)یراتاستخدام التقد3

القیمة العادلة لألدوات المالیة3.4
عن طریق األسعار المعلنة المرحلي في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي 

من استخدام نماذج التسعیر أو التداول النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتض
حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5
تھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات اصدار أحكام واجالبنكیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة 

النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا، باإلضافة الى تقدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي 
بھا، باإلضافة الى األخذ بعین االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

ةسوریمصرفبحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات بنكم الاق
.المركزي

) (األدوات المالیة): المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
المتوقعةالخسائر االئتمانیة 

ان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل البنك 
ي:عند تطبیق المعیار تتضمن ما یل

تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة:·
نیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة یتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتما

منذ تاریخ نشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل فترة مالیة مع مخاطر التعثر 
لیات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعم

یتم تقییم الزیادة الجوھریة للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان 
ة تصنیف األداة وبناء على ثالثة عوامل. إذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعاد

:2الى المرحلة 1المالیة من المرحلة 

لقد قمنا بتحدید حدود لقیاس الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناء على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة - 1
مقارنة مع تاریخ نشأتھا.

اجراء التعدیالت بما یعكس وضع الزیادة إضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغیر في مراحل التصنیف أو- 2
الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.

) (األدوات المالیة) افتراضا بوجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (- 3
یوم.30لألدوات المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المالیة. ان طریقة تحدید 3والمرحلة 2یر بین المرحلة یعتمد التغی
ھي مشابھة لطریقة تحدید حدوث التعثر للموجودات المالیة وفقا 9لمعیار التقاریر المالیة الدوالي تعثر األدوات المالیة وفقاً 

(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس).39لمعیار المحاسبة الدولي رقم

عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من سناریو:·
اً  ة وفق تقبلیة المتوقع ة باإلضافة لألحداث المس ة یجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوضاع الحالی ات موثوق لمعلوم

ة. عند قیاس الخسائر  ام إاالئتمانیة المتوقعة لكل مرحل ك القی ب من إدارة البن ة یتطل ات المستقبلیة المتوقع ق المعلوم اس وتطبی ن قی
باجتھادات جوھریة.

لمخصص 2والمرحلة 1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
انیة مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل تدني التسھیالت االئتم

مباشر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.

یتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي 
رة.المتغی
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(تتمة)استخدام التقدیرات3

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة (تتمة)3.5

) (األدوات المالیة): المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
(تتمة)الخسائر االئتمانیة المتوقعة

باستخدام السیناریوھات المرجحة 2والمرحلة 1مرحلة لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لان في تقدیراتنا المستخدمة في
المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

الفائدة ....). ان تغیرات یعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار
الصعود والھبوط في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل ھذه السیناریوھات 

لحاجة لذلك.اعلى تغیرات ھبوط إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي 

والمتعلق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم السیناریوھات ألفضل تقدیریتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقاً 
المرجحة كل ثالثة أشھر. تطبق جمیع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.

تعریف التعثر:·
في تقییم التغیر بین المراحل یتماشى ویتفق مع ان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم 

تعریف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانیة الداخلیة لدى البنك. التعثر غیر معرف من قبل المعیار، وھناك افتراض 
یوم فأكثر.90نھ التوقف عن الدفع لمدة أقابل للنقض ب

العمر المتوقع:·
قصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرھا البنك أة المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعین االعتبار عند قیاس الخسائر االئتمانی

معرضة لمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فیھا خیارات الدفع المقدم، وخیارات 
التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناء على الفترة التمدید. یتم قیاس العمر المتوقع لبعض

.المعرض بھا البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى3.6
التقاضي متأصل في عملیاتھا. ونتیجة لذلك، یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر 

یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.
بنك عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل ال

مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمًال، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لھ، 
یتم اإلفصاح عن وجود التزامات طارئة.

عددًا من العوامل بما في ذلك ونظرا لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان
المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج 

في ھذا الخصوص.

الموجودات الضریبیة المؤجلة3.7
یف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصار

تحقق الربح الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح 
المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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مركزيالسوریةمصرفنقد وأرصدة لدى 4
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

9,159,699,6074,370,541,119نقد في الخزینة
26,671,58010,934,056نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة (*)

16,266,961,7365,278,496,799حسابات جاریة مع مصرف سوریة المركزي
2,724,470,9921,460,720,211احتیاطي ودائع (**)

(4,475,747)(18,013,457)ینزل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
28,159,790,45811,116,216,438

ظروف االستثنائیة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة ادلب الذي تم ایقاف العمل فیھ مؤقتًا نتیجة للمثل الرصید النقد الموجود في فرع(*) ی
ك الظروف لیعود بعدھا إلى السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف العمل فیھ مؤقتاً لحین زوال تل

ریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة لیرة سو2,653,040الموجود في فرع ادلب من أرصدة باللیرة السوریة بقیمة یتكون الرصید .الخدمة
2,653,040مقابل أرصدة باللیرة السوریة بقیمة 2020أیلول30لیرة سوریة كما في 24,018,540مقومة باللیرة السوریة بمبلغ 

.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 8,281,016لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة بمبلغ 
كانون 31لیرة سوریة كما في 10,934,056لیرة سوریة مقابل 26,671,580مبلغ 2020أیلول30بلغ المخصص المكون بتاریخ 

.2019األول 
ومن الجدیر بالذكر أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببولیصة تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من 

ملیون یورو.2المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره كافة أنواع 

(**) وفقًا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون 
لیرة سوریة وھو 2,724,470,992مبلغ 2020أیلول30فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

2الصادر بتاریخ 5938من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم %5یمثل نسبة 
استعمالھ . إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,460,720,211مقابل 2011أیار لعام 

خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

ھي كما یلي:مصرف سوریة المركزيألرصدة لدى لنقد واإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ل

(غیر مدققة)2020أیلول30
كانون األول31

(مدققة)2019
المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

-4,475,747--4,475,747كانون الثاني 1كما في 
صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

3,059,7194,473,077--3,059,719للسنة/ للفترة
وفروقات السنة/الفترة تعدیالت خالل 
10,477,9912,670--10,477,991أسعار الصرف

18,013,4574,475,747--18,013,457السنة/ رصید نھایة الفترة
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أرصدة لدى المصارف5
المجموعمصارف خارجیةمصاریف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2020أیلول30
2,170,574,211 1,507,136,326 663,437,885 حسابات جاریة وتحت الطلب

7,333,954,917 463,040,000 6,870,914,917 ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أوأقل
(70,755,692) (30,806) (70,724,886) ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

 7,463,627,916 1,970,145,520 9,433,773,436

(مدققة)2019كانون األول 31
686,818,658224,440,823911,259,481حسابات جاریة وتحت الطلب

2,364,812,4343,387,015,0005,751,827,434ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أوأقل
(12,790,136)(45,964)(12,744,172)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة

3,038,886,9203,611,409,8596,650,296,779

مقابللیرة سوریة 2,170,574,211مبلغ2020أیلول30في كما بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 
.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 911,259,481

ھي كما یلي:الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى المصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص

(غیر مدققة)2020أیلول30
كانون األول31

(مدققة)2019
المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

12,790,1361,246,082--12,790,136كانون الثاني 1كما في 
صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

19,235,41811,544,054--19,235,418للسنة/ للفترة
وفروقات السنة/الفترة تعدیالت خالل 
-38,730,138--38,730,138أسعار الصرف

70,755,69212,790,136--70,755,692السنة/ رصید نھایة الفترة

إیداعات لدى المصارف6
المجموعمصارف خارجیةمصاریف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2020أیلول30
159,602,240,000159,602,240,000-إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر)

(33,450,273)(33,450,273)-سائر اإلئتمانیة المتوقعةینزل: مخصص الخ
-159,568,789,727159,568,789,727

(مدققة)2019كانون األول 31
50,532,400,00050,532,400,000-إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر)

(7,268,818)(7,268,818)-ة المتوقعةینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانی
-50,525,131,18250,525,131,182



ش.م.س.عسوریة–بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرةإ

2020أیلول30

13

(تتمة)إیداعات لدى المصارف6

كما یلي:ھيإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لالیداعات لدى المصارف

(غیر مدققة)2020أیلول30
كانون األول31

(مدققة)2019
المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةرحلة األولىالم

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,268,81820,703,980--7,268,818كانون الثاني 1كما في 
الخسائر مصروف (استرداد) صافي 

)13,435,162(12,510,743--12,510,743للسنة/ االئتمانیة المتوقعة للفترة
وفروقات السنة/الفترة تعدیالت خالل 
-13,670,712--13,670,712أسعار الصرف

33,450,2737,268,818--33,450,273السنة/ رصید نھایة الفترة

نیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتما7

2019كانون األول 202031أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
14,667,157,15212,258,085,930قروض وسلف

373,735,117330,647,537سندات محسومة (*)
3,228,1206,874,352دائن صدفة مدین

الشركات الصغیرة والمتوسطة
3,739,818,5184,442,883,036قروض وسلف

3,482,9712,770,384صدفة مدیندائن

األفراد
153,820,603209,965,557قروض وسلف

195,567522,258دائن صدفة مدین
13,612-بطاقات ائتمان

القروض العقاریة
702,057,931742,978,498قروض عقاریة

19,643,495,97917,994,741,164

ینزل:
(1,456,895,145)(3,255,657,456)خصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةم

(2,241,982,756)(5,398,505,533)فوائد معلقة (محفوظة)
10,989,332,99014,295,863,263صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

مقابل 2020أیلول30لیرة سوریة كما في 7,001,973نزیل الفوائد المقبوضة مقدمًا البالغة (*) الرصید صافي بعد ت
. 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 5,956,914

من %43.17لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 8,479,992,871بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة 
، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر 2020أیلول30لي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في رصید إجما

. 2019كانون األول 31كما في %20.91لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 3,761,845,152العاملة (المرحلة الثالثة) 

لیرة سوریة، أي 3,081,487,338ة الثالثة بعد تنزیل الفوائد المعلقةیر العاملة المرحلغالتسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بلغت
، في 2020أیلول30كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقةمن رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة%21.63ما نسبتھ 

لیرة سوریة، 1,519,862,396 الفوائد المعلقةحین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة بعد تنزیل 
كانون األول 31كما في بعد تنزیل الفوائد المعلقةمن رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة%9.65أي ما نسبتھ 

2019.

2020أیلول30لیرة سوریة كما في 19,500,000بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة 
.2019كانون األول 31و

:یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل الفترة / السنة
(غیر مدققة)2020أیلول30

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
ریةلیرة سولیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

202013,572,575,106660,320,9063,761,845,15217,994,741,164كانون الثاني 1الرصید في 
22,684,324,285148,914,903560,311,99023,393,551,178التسھیالت الجدیدة خالل الفترة
)924,509,934,25((31,877,335))313,321,228()25,674,319,268(التسھیالت المسددة خالل الفترة

- - - - 1المحول إلى المرحلة - 
- - 2,387,867,579)2,387,867,579(2المحول إلى المرحلة - 
- - - - 3المحول إلى المرحلة - 

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
)2,022,714()2,022,714(- - ز المالي المرحليخارج بیان المرك

تعدیالت خالل الفترة وفروقات
778,54,191,73275,4,191,736- 497أسعار الصرف

8,194,713,0412,968,790,0678,479,992,87119,643,495,979رصید نھایة الفترة

(مدققة)2019كانون األول 31
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20196,032,025,930796,121,5663,506,581,55110,334,729,047كانون الثاني1الرصید في 
406,2821,700,6743,382,8363582,024,8623,026,013,983التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)15,365,431,727()317,336,856()1,179,896,277()13,868,198,594(التسھیالت المسددة خالل السنة

-)8,856,183()359,608,125(1368,464,308المحول إلى المرحلة - 
--906,660,320)660,320,906(2المحول إلى المرحلة - 
-61,91-)61,91(3المحول إلى المرحلة - 

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود
(570,139)(570,139)--خارج بیان المركز المالي 

13,572,575,106660,320,9063,761,845,15217,994,741,164رصید نھایة السنة
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)7

مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة:
:مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعةحركة فیما یلي تفاصیل 

(غیر مدققة)2020أیلول30
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

202029,679,03917,807,5661,409,408,5401,456,895,145الثاني كانون1الرصید في 
- - - - 1المحول إلى المرحلة - 
- - 65,517,068)65,517,068(2المحول إلى المرحلة - 
- - - - 3المحول إلى المرحلة - 

المستخدم من المخصص
(دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود

)2,022,714()2,022,714(- - المالي المرحلي)خارج بیان المركز
153,327,89750,673,3277,989,628211,990,852صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة للفترة

1,588,794,1731,588,794,173- - تعدیالت خالل الفترة وفروقات أسعار الصرف
117,489,868133,997,9613,004,169,6273,255,657,456رصید نھایة الفترة

(مدققة)2019كانون األول 31
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019449,64788,535,7381,450,322,3731,539,307,758كانون الثاني 1الرصید في 
-)39,888()1,348,694(11,388,582المحول إلى المرحلة -
--17,807,566)17,807,566(2المحول إلى المرحلة -
-61,91-)61,91(3المحول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة 
أو محولة إلى بنود خارج بیان المركز 

(570,139)(570,139)--المالي)
)481,842,47()240,305,72()87,187,044(245,650,29الخسائر اإلئتمانیة للسنة )استرداد(صافي 

29,679,03917,807,5661,409,408,5401,456,895,145السنةرصید نھایة 

:الفوائد المعلقة
حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:تتلخص

2019ول كانون األ202031أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,241,982,7561,788,522,890      الرصید في بدایة الفترة / السنة
590,598,649476,648,152         یضاف: فوائد معلقة مستحقة

(22,678,234)(937,677)               یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
(510,052)(154,311)               ح: فوائد معلقة تم شطبھایطر

-2,567,016,116      تأثیر تغییر أسعار الصرف
5,398,505,5332,241,982,756      الرصید في نھایة الفترة / السنة
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المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة 8
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةر مدققةغی
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة:
42,763,271,84615,740,096,273سندات دین

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة:
695,598,630-شھادات إیداع 

(5,833,915)(6,608,600)مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (*)
42,756,663,24616,429,860,988المجموع

تحلیل السندات
42,763,271,84616,435,694,903ذات عائد ثابت

(5,833,915)(6,608,600)مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (*)
42,756,663,24616,429,860,988المجموع

حسب الجدول %2.69وسطيسنويبمعدل عائددین عبارة عن استثمارات في سندات بالتكلفة المطفأة ھيإن الموجودات 
:التالي

تاریخ االستحقاقمعدل الفائدة %جھة اإلصدار
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

695,598,630- 2020%4.50دول
876,907,402- 2020%3.20دول
6,280,344,2322,181,325,423 2.682020%بنوك
1,887,620,257656,809,575 2021%3.42بنوك
6,290,272,1962,187,482,981 2021%2.12دول
6,290,473,0052,187,629,394 2021%2.12دول
6,919,700,0422,406,523,447 2021%2.12دول
2,534,862,114883,418,051 2022%2.68بنوك
12,560,000,0004,360,000,000 2024%3.03بنوك

 42,763,271,84616,435,694,903

ھي كما یلي:مطفأةللموجودات المالیة بالتكلفة الإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة (*)

(غیر مدققة)2020أیلول30
كانون األول31

(مدققة)2019
المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,833,91533,522,829--5,833,915كانون الثاني 1كما في 
الخسائر االئتمانیة استرداد صافي 

)27,688,914()17,082,582(--)17,082,582(للسنة/ المتوقعة للفترة
وفروقات السنة/الفترة تعدیالت خالل 
-17,857,267--17,857,267أسعار الصرف

6,608,6005,833,915--6,608,600السنة/ رصید نھایة الفترة
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بمصروف الضرائ9
یمثل بند مصروف الضرائب ما یلي:

2019أیلول202030أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

-(292,915,343)ضریبة ریع رؤوس األموال على إیرادات فوائد من الخارج
)359,011,103(71,532,426ضریبة الدخلإیراد (مصروف) 

(221,382,917))359,011,103(

:فوائد من الخارجالضریبة ریع رؤوس األموال على إیرادات .أ
والذي بین أن اإلیرادات الناجمة عن أعمال 2019نیسان 29الصادر بتاریخ 1238/3بناء على قرار الھیئة العامة للرسوم والضرائب رقم 

یة ألنھا محققة خارج أراضي الجمھوریة العربیة السوریة، بل تخضع لضریبة البنك في الخارج ال تخضع لضریبة الدخل على األرباح الحقیق
والتي تم احتسابھا كما ھو مبین في الجدول التالي: ریع رؤوس األموال المتداولة

2019أیلول202030أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

ك خارج أراضيإیرادات فوائد الناجمة عن أعمال البن
-3,254,614,919الجمھوریة العربیة السوریة

%7.50%7.50نسبة ضریبة رؤوس األموال على إیرادات فوائد من الخارج
-244,096,119مصروف ضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة قبل الرسوم

یضاف:
-24,409,612رسم إدارة محلیة%10م
-24,409,612ماررسم إعادة إع%10م

-292,915,343مصروف ضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة

:ضریبة الدخلمصروف )إیراد(.ب
الربح الضریبي: (الخسارة الضریبیة)معالمحاسبيالربحتسویةملخصیبین الجدول التالي 

2019أیلول202030أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

136,951,467,3131,293,803,928الربح قبل الضریبة
-)134,333,231,800(أرباح تقییم مركز القطع البنیوي

-105,500,000مصروف مخصص تقلب أسعار الصرف
-232,334,058التغیر في المخصصات للتعرضات العاملة

(18,136,659)15,750,000مخصصات متنوعة
28,867,52327,912,276استھالك المباني

1,915,375-مصروفات مرفوضة ضریبیاً 
-)3,254,614,919(إیرادات فوائد من الخارج

-)32,201,880(إیرادات غیر خاضعة للضریبة
1,305,494,920)286,129,705((الخسارة الضریبیة) الربح الضریبي

%25%25نسبة الضریبة
326,373,730)71,532,426(قبل الرسوم) مصروف ضریبة الدخل(إیراد

%10%10نسبة رسم إعادة األعمار
32,637,373-یضاف رسم إعادة األعمار

359,011,103)71,532,426((إیراد) مصروف ضریبة الدخل
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مصروف الضرائب (تتمة)9

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتعلىالحركةإن.ت

2019كانون األول 202031أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات ضریبیة مؤجلة ناتجة عن الخسائر الضریبیة
-116,429,855رصید بدایة  الفترة / السنة

71,532,426116,429,855المضاف خالل الفترة / السنة
187,962,281116,429,855ةرصید نھایة الفترة / السن

فیما یلي ملخص ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:
13صدر التكلیف األولي بتاریخ حیث ،2009قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2014خالل عام -

لیرة 72,768,472لیرة سوریة إلى 77,397,704وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2014تشرین الثاني 
صدر قرار لجنة الطعن بقبول بعض 2015شباط 24رة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ اإدقامت.سوریة

لیرة سوریة.73,652,649خسارة ضریبیة بمبلغ 2009بنود االعتراض لتصبح نتیجة عام 
أیلول 13، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2010تدقیق البیانات المالیة عن عام قامت الدوائر المالیة ب2015خالل عام -

لیرة سوریة. قامت 279,693,266لیرة سوریة إلى 323,676,658تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ وتضمن2015
الطعن بقبول بعض بنود صدر قرار لجنة2016كانون الثاني 10رة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ اإد

لیرة سوریة.281,255,268خسارة ضریبیة بمبلغ 2010االعتراض لتصبح نتیجة عام 

آذار 23، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2011قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2015خالل عام -
لیرة سوریة، 286,562,731إلى مبلغ لیرة سوریة 357,695,099وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2016

، حیث تم استالم قرار لجنة الطعن برفض 2016تموز 11رة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ اقامت إد
خ ولم یصدر قرار اللجنة حتى تاری2016آب 8االعتراض. قامت ادارة البنك برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ 

.المرحلیة المختصرةالموافقة على البیانات المالیة
تموز 12، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2012الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام قامت2015خالل عام -

بمبلغ إلى أرباح صافیة خاضعة للضریبةلیرة سوریة 104,034,262وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2016
تم 2016تشرین الثاني 20رة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ الیرة سوریة. قامت إد202,101,765

لیرة سوریة. 85,599,704استالم قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود االعتراض لتصبح النتیجة خسائر صافیة بمبلغ 
للبت في النقاط التي رفضتھا لجنة الطعن 2016كانون األول 19ر بتاریخ قامت اإلدارة برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظ

.المرحلیة المختصرةولم یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة

11. حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2013باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2017خالل عام -
587,925,204لیرة سوریة إلى 659,079,176والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2017كانون األول 

8، تم استالم قرار لجنة الطعن بتاریخ 2018كانون الثاني 9لیرة سوریة. تم تقدیم االعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ 
لیرة 630,915,217والذي تضمن قبول جزء من االعتراض المقدم واعتماد خسائر ضریبیة بقیمة 2019كانون الثاني 

نة الطعن للبت في النقاط التي رفضتھا لج2019شباط 6إعادة النظر بتاریخ سوریة. قامت اإلدارة باالعتراض إلى لجنة
.المرحلیة المختصرةولم یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة

آذار 13حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2014باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2018خالل عام -
لیرة سوریة إلى أرباح صافیة خاضعة للضریبة 497,810,838والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ2018
، تم استالم قرار لجنة 2018نیسان 9لیرة سوریة. تم تقدیم االعتراض إلى لجنة الطعن بتاریخ 579,453,308بمبلغ 

والذي تضمن قبول جزء من االعتراض المقدم واعتماد خسائر ضریبیة بقیمة 2019آذار 6الطعن بتاریخ 
ولم یصدر قرار لجنة إعادة 2019نیسان 3ض إلى لجنة إعادة النظر بتاریخ لیرة سوریة. تم االعترا420,867,783

.المرحلیة المختصرةالنظر حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة
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مصروف الضرائب (تتمة)9

20حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2015باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2020خالل عام -
لیرة سوریة إلى 3,000,480,732والذي تضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2020تشرین األول

والبنك بصدد تقدیم اعتراض الى لجنة الطعن ضمن المھلة القانونیة.لیرة سوریة1,085,669,612
قید التدقیق لدى الدوائر المالیة.2019و2018و2017و2016ما زالت البیانات الضریبیة لعام 

مخصص ضریبة الدخل: .ث
لى مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:إن الحركة ع

2019كانون األول 202031أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

74,985,451-السنة/الرصید أول الفترة
(74,985,451)-ضریبة الدخل المدفوعة
--السنة/الرصید نھایة الفترة

خرىأموجودات 10
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

4,049,233,0601,013,524,693مصارف–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
436,881,77860,214,944الیةموجودات م–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
236,587,409221,388,203تسھیالت ائتمانیة مباشرة شركات–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
7,672,01410,657,050تسھیالت ائتمانیة مباشرة أفراد–فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
128,445,280128,445,280المساھمة في مؤسسات مالیة (*)
138,628,902116,329,613مصاریف أخرى مدفوعة مقدماً 

-489,119مصاریف مدفوعة مقدماً عن ایجار مكاتب وفروع
7,960,3807,960,380تأمینات قابلة لالسترداد متعلقة بالدعاوي القضائیة (***)

550,000550,000تأمینات أخرى قابلة لالسترداد
3,000,00081,000,000غرفة تقاص

5,765,0005,765,000عقارات آلت ملكیتھا للمصرف (**)
55,451,1733,823,132مدینون آخرون

5,070,664,1151,649,658,295

(*) یمثل المبلغ استثمار بنك قطر الوطني سوریة ش.م.س.ع في مؤسسة ضمان مخاطر القروض وھي شركة مساھمة مغفلة خاصة 
.2016لعام 12رقم تخضع ألحكام القانون

قام البنك بتسدید .لیرة سوریة321,113,200والتي تمثل %6.42تبلغ مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروض نسبة 
لیرة سوریة.128,445,280من حصتھ في رأس المال وذلك بتسدید 40%

اء لدیون متعثرة على أن یتم تصفیتھا خالل سنتین بناًء على یمثل المبلغ قیمة عقارات تم استمالكھا من قبل البنك وذلك إستیف(**)
قیمة العقارات التي تجاوزت فترة استمالكھا من قبل البنك مدة السنتین بلغت.2002لعام 23من القانون 100المادة رقم 

ع المصارف العاملة في قرار یتضمن منح جمی2019نیسان 1لیرة سوریة وقد أصدر مجلس النقد والتسلیف بتاریخ 1,835,000
لم یقم لتصفیة العقارات المستملكة استیفاًء للدیون المتعثرة. 2019كانون األول 31الجمھوریة العربیة السوریة مھلة حتى تاریخ 

صدر بطلب تمدید المھلة ولم ی2019تشرین الثاني 24بتاریخ حتى نھایة المھلة القانونیة، قام البنكاتالبنك بالتخلي عن العقار
.المرحلیة المختصرةقرار مصرف سوریة المركزي حتى تاریخ الموافقة على البیانات المالیة
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(تتمة)خرىأموجودات 10

ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة ھي كما یلي:تإن الحركة على عقارات آل
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
وریةلیرة سلیرة سوریة

5,765,0004,935,000السنة/الفترة الرصید أول
830,000-اإلضافات

5,765,0005,765,000السنة/الفترة الرصید نھایة 
كانون 31(لیرة سوریة44,430,049إجماليالمصاریف القضائیة المستحقة من مقترضین متعثرین بمبلغالبندیمثل ھذا(***) 
2020أیلول30كما في بالمؤوناتلیرة سوریة 36,469,669تم تغطیة مبلغ قد ولیرة سوریة) 30,436,959: 2019األول

. لیرة سوریة)22,476,579: 2019كانون األول31(

سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 11
، یجب س المصارف الخاصة والمشتركةالخاص بالسماح بتأسی2001لعام 28من القانون رقم 19المادة رقم كما ھو محدد في 

سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة مصرفمال البنك لدى من رأس%10على المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 
.البنكتصفیةعندفقطعنھااإلفراجیتمسوفالودیعةھذهوبدون فوائد.

المركزي كالتالي:المصرفبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى 
2019كانون األول 202031یلولأ30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

735,997,900735,997,900أرصدة باللیرة سوریة
20,620,253,6467,157,986,138أرصدة بالدوالراألمیركي

21,356,251,5467,893,984,038

ودائع المصارف12
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2020أیلول30
11,048,592,735476,95611,049,069,691حسابات جاریة

7,450,268,409-7,450,268,409ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
18,498,861,144476,95618,499,338,100

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2019كانون األول 31
3,469,517,892476,9563,469,994,848حسابات جاریة

3,655,816,841-3,655,816,841ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
7,125,334,733476,9567,125,811,689
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ودائع العمالء13
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات
15,247,007,9157,300,813,618حسابات جاریة
9,387,008,5986,028,724,114ودائع ألجل (*)

األفراد
16,637,888,7308,553,674,246جاریةحسابات 

1,666,816,9461,685,111,920حسابات توفیر
4,298,781,8564,127,559,260ودائع ألجل (*)

47,237,504,04527,695,883,158

إجمالي الودائع كما من %7.44لیرة سوریة أي ما نسبتھ 3,513,562,675بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمھوریة مبلغ 
كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %5.34لیرة سوریة أي ما نسبتھ 1,479,427,340مقابل 2020أیلول30في

2019.

أیلول30من إجمالي الودائع كما في %67.50لیرة سوریة أي ما نسبتھ 31,884,896,645الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغبلغت 
.2019كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %57.24لیرة سوریة أي ما نسبتھ 15,854,487,864ابل مق2020

2020أیلول30من إجمالي الودائع كما في %11.84لیرة سوریة أي ما نسبتھ 5,594,859,962بلغت الودائع مقیدة السحب مبلغ
.2019كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %2.86لیرة سوریة أي ما نسبتھ 792,500,598مقابل مبلغ 

تأمینات نقدیة14
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,234,301,339574,717,688تأمینات مقابل تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
184,583,463339,626,400ودائع مقابل تسھیالت ائتمانیة

2,164,69043,620,817أخرى (*)
1,421,049,492957,964,905

/ موافقات استیراد حسب القرار الصادر عن وزارة االقتصاد تمثل التأمینات األخرى مبالغ محجوزة مقابل مشاریع إجازات(*)
.2019تشرین الثاني 21تاریخ 944والتجارة الخارجیة رقم 

صات متنوعةمخص15
1الرصید في 
كانون الثاني

المكون خالل 
الفترة

ما تم رده
خالل الفترة

خاللالمستخدم
الفترة

عر ستغیر أثر 
الصرف

30الرصید في 
أیلول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(غیر مدققة)2020أیلول30

109,500,000---4,000,000105,500,000قطع التشغیلي (*)مؤونة مركز ال
9,128,68062,516,871--37,638,19115,750,000مخصص لمواجھة أعباء محتملة (**)

ة غیر مخصص تدني الخسائر االئتمانی
13,338,054--(467,432)2,875,84310,929,643المباشرة المتوقعة (***)

44,514,034132,179,643(467,432)-9,128,680185,354,925
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(تتمة)مخصصات متنوعة15

1الرصید في 
كانون الثاني

المكون 
السنةخالل 

ما تم رده 
خالل السنة

المستخدم خالل
السنة

عر أثر تغیر س
الصرف

31الرصید في 
كانون األول

لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةةلیرة سوریلیرة سوریة
(مدققة)2019كانون األول 31

4,000,000----4,000,000)مؤونة مركز القطع التشغیلي (*
37,638,191-(19,431,132)--57,069,323مخصص لمواجھة أعباء محتملة (**)

یة مخصص تدني الخسائر االئتمان
2,875,843--(2,119,684)-4,995,527غیر المباشرة المتوقعة (***)

66,064,850-(2,119,684)(19,431,132)-44,514,034

الصادر 1/م ن/ ب362یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (*)
حیث یتوجب على المصارف العاملة 2016تموز 24تاریخ الصادر ب4/م ن/ ب 1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4بتاریخ 

من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.على األقل %5بنسبةفي سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على 

بیة. ھذه المخصصات تتضمن (**)  یتضمن المبلغ أفضل تقدیر إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األجن
وقدبعض فروع البنك الموجودة في مناطق تمر بحاالت استثنائیة. الموجودات الثابتة والنقد الموجود في بشكل أساسي مبالغ تخص 

لیرة سوریة كما في 37,638,191مقابل مبلغ لیرة سوریة62,516,871مبلغ2020أیلول30المخصصات كما في ھذه بلغت 
. 2019ألول كانون ا31

:السنةخالل الفترة /المرحلي بیان المركز الماليیوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة بنود خارج 

(غیر مدققة)2020أیلول30
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20203,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,605كانون الثاني 1رصید في ال
1,247,206,604- - 1,247,206,604التسھیالت الجدیدة خالل الفترة
(2,724,596,798)- (6,685,000)(2,717,911,798)التسھیالت المسددة خالل الفترة

- - - - 1ى المرحلة المحول إل- 
- - 36,000,000(36,000,000)2المحول إلى المرحلة - 
- - - - 3المحول إلى المرحلة - 

177,971,182- 173,877,3974,093,785تعدیالت فروقات أسعار الصرف
2,006,338,06242,124,53119,500,0002,067,962,593رصید نھایة الفترة

(مدققة)2019كانون األول 31
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20192,643,971,789355,14819,500,0002,663,826,937كانون الثاني1الرصید في 
3,783,387,592-3,780,994,0332,393,559التسھیالت الجدیدة خالل السنة
(3,079,832,924)--(3,079,832,924)التسھیالت المسددة خالل السنة

--(2,748,707)12,748,707المحول إلى المرحلة - 
--8,715,746(8,715,746)2المحول إلى المرحلة - 
----3المحول إلى المرحلة - 

3,339,165,8598,715,74619,500,0003,367,381,605رصید نھایة السنة
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(تتمة)مخصصات متنوعة15

:خالل الفترة / السنةالمتوقعةغیر المباشرةمخصص تدني الخسائر اإلئتمانیةالحركة علىفیما یلي تفاصیل ) **(*

(غیر مدققة)2020ولأیل30
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20202,687,35841,160147,3252,875,843كانون الثاني 1الرصید في 
- - - - 1المحول إلى المرحلة - 
- - 25,061)25,061(2المحول إلى المرحلة - 
- - - - 3المحول إلى المرحلة - 

صافي (استرداد) الخسائر اإلئتمانیة
10,462,211)147,325()41,160(10,650,696للفترةالمتوقعة 

13,338,054- 13,312,99325,061رصید نھایة الفترة

(مدققة)2019كانون األول 31
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,995,5274,995,527--2019كانون الثاني1الرصید في 
-- (1,259)11,259المحول إلى المرحلة - 
--41,160(41,160)2المحول إلى المرحلة - 
----3المحول إلى المرحلة - 

الخسائر اإلئتمانیة (استرداد) صافي 
)2,119,684()4,848,202(2,727,2591,259للسنةالمتوقعة 

2,687,35841,160147,3252,875,843رصید نھایة السنة

ىخرأمطلوبات 16
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

301,593,205149,831,279ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
3,898,1033,424,280ودائع المصارف–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
874,293,823428,630,567مصاریف مستحقة غیر مدفوعة

500,000500,000دائنو شراء موجودات ثابتة
444,304,132218,135,870شیكات مصدقة وشیكات مقبولة الدفع

30,730,78147,379,380ضریبة الرواتب واألجور
24,863,32521,320,816طوابع ورسوم

4,891,3705,095,959اشتراكات مؤسسة التأمینات االجتماعیة
111,466,420152,564,493أمانات وحواالت برسم الدفع

5,733,2762,027,758)24مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 
406,331,920208,930,786ضریبة ریع رؤوس األموال على إیرادات فوائد من الخارج

13,272,66015,227,260أرصدة دائنة أخرى
2,221,879,0151,253,068,448
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع17

سھم بقیمة 150,000,000لیرة سوریة موزع على15,000,000,000یبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع
. 2019كانون األول 31وفي 2020أیلول30لیرة سوریة للسھم كما في 100اسمیة قدرھا 

سمیة تقسم الى ثالث فئات:جمیع أسھم البنك اال
فئة أـ وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. 

مصرفنشرةصرفسعربالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب
من رأسمال البنك.%33.77تشكل ھذه الفئة المركزي. ةسوری

فئة ب ـ وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد 
البنك.من رأسمال %50.81المركزي. وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعرقیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

فئة جـ ـ ھي األسھم التي تملكھا بعض مؤسسات القطاع العام السوري المصرفي والمالي والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. 
من رأسمال البنك.%15.42تشكل ھذه الفئة 

من رأسمال البنك من خالل تملكھ ألسھم الفئة ب.%50.81یمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر ما نسبتھ 
:ما یليسھم موزعة بین لیرة سوریة ودوالر أمریكي ك150,000,000ھم البنك البالغة ن أسإ

لیرة سوریةدوالر أمریكيعدد األسھم

7,359,979,000-73,599,790رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
76,400,210164,173,9907,640,021,000رأس المال المدفوع بالدوالراألمریكي

150,000,000164,173,99015,000,000,000
قدم البنك طلب لمصرف سوریة المركزي یتضمن طلب الموافقة على ترمیم مركز القطع البنیوي بمبلغ ،2018كانون األول 17بتاریخ 

المبلغ المطلوب خالل مدة أقصاھا تم الموافقة من قبل لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي على ترمیم دوالر أمریكي،5,673,990
بتحویل مبلغ 2019خالل عام قام البنك. 2019تشرین األول 21/ ل إ تاریخ 1498وذلك بالقرار رقم 2020حزیران 30

دوالر أمریكي من 1,800,000بتحویل مبلغ 2020خالل عام قام البنك كما ،دوالر أمریكي من مركز القطع التشغیلي3,873,990
یوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنیوي بالعمالت األجنبیة:قطع التشغیلي مركز ال

الرصید كما في(غیر مدققة)2020أیلول30
كانون الثاني1

المحول من
القطع التشغیلي

الرصید كما في
أیلول30

162,373,9901,800,000164,173,990الدوالراألمریكي

الرصید كما في(مدققة)2019كانون األول 31
كانون الثاني1

المحول من
القطع التشغیلي

الرصید كما في
كانون األول31

158,500,0003,873,990162,373,990الدوالراألمریكي

خسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غیر محققة18
والتعمیم رقم 2008) لعام 1/م ن/ب362لمركزي وبناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (طبقًا لتعلیمات مصرف سوریة ا

، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن 2009شباط 12) بتاریخ 952/100(
سائر المتراكمة المحققة، وعلیھ فإنھ ال یوجد أرباح مدورة قابلة القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة أو الخإعادة تقییم مركز

.المرحلیة المختصرةللتوزیع في تاریخ البیانات المالیة
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الفوائد الدائنة19
2019أیلول202030أیلول30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
شركات:

3,024,0311,310,137ت جاریة مدینةحسابا
1,323,020,414827,861,316قروض وسلف

4,676,8261,035,102سندات محسومة
أفراد:

2,110,9581,113,275حسابات جاریة مدینة
18,670,2045,450,603قروض وسلف
78,304,03652,806,504قروض عقاریة
20,02839,416بطاقات ائتمان

2,637,552,8221,203,626,331أرصدة وإیداعات لدى المصارف
617,189,973521,214,918موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

4,684,569,2922,614,457,602

الفوائد المدینة20
2019أیلول202030أیلول30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

101,662,38232,394,197ودائع المصارف
ودائع العمالء:

628,408,763417,581,998ودائع ألجل
68,326,08560,689,765حسابات توفیر
12,889,69132,041,406تامینات نقدیة

811,286,921542,707,366

المتوقعةمخصص الخسائر اإلئتمانیةاسترداد (مصروف) 21
2019أیلول202030یلولأ30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

(475,620))3,059,719(أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
1,208,150)19,235,418(أرصدة لدى المصارف

1,518,967)12,510,743(إیداعات لدى المصارف
540,993)211,990,852(تسھیالت ائتمانیة مباشرة

17,082,58223,066,534المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة 
(3,652,662))10,462,211(تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة

)240,176,361(22,206,362
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الفترةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 22

وذلك كما الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترةیتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح 
یلي:

2019أیلول202030أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

136,730,084,396934,792,825ربح الفترة (لیرة سوریة)
150,000,000150,000,000ھم)المتوسط المرجح لعدد األسھم قید التداول خالل الفترة (س

911.536.23الحصة األساسیة للسھم من ربح الفترة (لیرة سوریة)

مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات مالیة قد یكون لھا تأثیر على حصة الفترةإن الحصة المخفضة للسھم من ربح
السھم من األرباح عند ممارستھا.

ھالنقد وما في حكم23

من المبالغ التالیة:المرحلي یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان التدفقات النقدیة 

2019أیلول201930كانون األول 202031أیلول30
غیر مدققةمدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

25,426,661,3439,649,037,91811,004,454,817نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي (*)
یضاف: أرصدة لدى المصارف تستحق خالل ثالثة 

9,504,529,1286,663,086,9153,495,003,683أشھر
(5,704,930,113)(7,125,811,689))18,499,338,100(ینزل: ودائع المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھر

16,431,852,3719,186,313,1448,794,528,387

ا سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك المصرفال یستخدم احتیاطي الودائع لدى )*( د وم ن النق یعتبر جزء م
.)4(إیضاح في حكمھ
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة24

فیھایملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسوأعضاءالمساھمینومعوالزمیلة،شقیقةالوالشركاتالبنوكمعالبنكمعامالتكافةالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتتتضمن
.البنكفيالتشغیلیةأوالمالیةالقراراتصنعفيھامتأثیرذاتأخرىأطرافأیةأورئیسیة،حصصاً 

.والضماناتالفائدةمعدالتذلكفيبماالعادیینالعمالءمعالبنكبھة التي یقوم بھاالمشاالمعامالتلھاتخضعالتيالشروطلنفسالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتكافةتخضع

المؤسسة األم 
والمؤسسات 
الشقیقة

كبار المساھمین
مجلسوأعضاء

(**)أخرىاإلدارة

المجموع
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققةمدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي المرحلي
6,819,899,0968,776,392,5536,039,398,889-1,956,493,457مصارف (أرصدة مدینة)الأرصدة لدى 

159,568,789,72750,525,131,182--159,568,789,727رصدة مدینة)مصارف (أالإیداعات لدى 
(3,737,001,386))15,587,970,120()15,587,493,164(-)476,956(ودائع المصارف (أرصدة دائنة)

3,251,4574,049,233,0601,013,524,693-4,045,981,603فوائد محققة غیر مستحقة القبض (موجودات أخرى)
(1,052,872,908))2,828,270,745(-)2,828,270,745(-ودائع المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة (ودائع العمالء) (*)

(2,027,758))5,733,276(--)5,733,276(مستحق إلى أطراف ذات عالقة (مطلوبات أخرى)
(25,033,954))89,045,363()3,898,103()85,147,260(-فوائد محققة غیر مستحقة الدفع (مطلوبات أخرى)

2019أیلول202030أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

عناصر بیان الدخل المرحلي
41,944,8622,637,552,8221,203,626,331-2,595,607,960فوائد دائنة

(60,945,728))173,363,393()40,668,941()132,694,452(-فوائد مدینة (*)
(7,093,784))10,881,067(--)10,881,067(عموالت مدینة

(37,500,015))37,500,030(-)37,500,030(-تعویضات مجلس اإلدارة-مصاریف تشغیلیة أخرى 

ء البنك. ت الفائدة المطبقة على حسابات وودائع كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة مطابقة لمعدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودائع عمالإن معدال)*(
(**) تمثل األطراف األخرى شركات زمیلة للمؤسسة األم.
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت24

:یة العلیا للبنكدارة التنفیذومزایا أخرى) اإلفیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت

2019أیلول202030أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

45,722,55441,308,591رواتب ومكافآت ومزایا أخرى
41,292,57925,768,809بدالت أعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا

87,015,13367,077,400

إدارة المخاطر25

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 
مخاطر االئتمان للشركات واألفراد.- 1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.- 2
مخاطر الدفع المسبق.- 3
مخاطر السیولة.- 4
مخاطر التشغیل.- 5
.مخاطر األعمال- 6
مخاطر االلتزام.- 7

حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبینة أعاله، كما یصف أغراض البنك وأطر إدارة المخاطر وسیاساتھا موجزةاإلیضاح معلوماتیقدم ھذا
واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

ة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وذلك من خالل اللجان وھي:إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدار
لجنة التدقیق وااللتزام-
لجنة الحوكمة-
لجنة المخاطر-
لجنة المكافآت والترشیحات-

مخاطر اإلئتمان 25.1

االستراتیجير أساسي لتحقیق ھدفھااسلوب المبادرة والدینامیكیة وتطبیق إستراتیجیة متحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاطر كعنصالبنكعتمد ی
كذلك على معاییر ائتمانیة راسخة تتسم بالمحافظة البنكعتمد یفي التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة األصول وتركیبة المحفظة اإلئتمانیة. و

دات في البیئة المصرفیة والتشریعیة، والحكمة وسیاسات وإجراءات ومنھجیات وأطرعامة إلدارة المخاطر وتأخذ بعین االعتبار كافة المستج
من التعامل مع المخاطر المحتملة بنكباإلضافة إلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیة، عالوة على المتابعة الحثیثة والرقابة الفعالة التي تمكن ال

ومستویات المخاطر بنكستند إلى إستراتیجیة أعمال الوتحدیات البیئة المتغیرة بمستوى عال من الثقة والتصمیم. إن قرارات اإلدارة اإلئتمانیة ت
ي المقبولة. كما تركز على التنوع الذي یعتبر حجر األساس لتخفیف وتنویع المخاطر على المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاع

والجغرافي.
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(تتمة)مخاطر اإلئتمان 25.1

صاديالتركز حسب القطاع االقت

:یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات-أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي(غیر مدققة)2020أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

18,973,419,271-----18,973,419,271رف سوریة المركزيأرصدة لدى مص
9,433,773,436-----9,433,773,436أرصدة لدى المصارف
159,568,789,727-----159,568,789,727إیداعات لدى مصارف

3,572,345,3345,454,764,681701,670,744745,389,553515,162,67810,989,332,990-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
19,497,523,88142,756,663,246----23,259,139,365موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

4,334,611,05883,387,170123,183,2896,729,30218,982,567230,442,4284,797,335,814موجودات أخرى
21,356,251,546-----21,356,251,546وریة المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف س

236,925,984,4033,655,732,5045,577,947,970708,400,046764,372,12020,243,128,987267,875,566,030
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(تتمة)مخاطر اإلئتمان 25.1

(تتمة)التركز حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات-أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي(مدققة)2019كانون األول31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,734,741,263-----6,734,741,263أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
6,650,296,779-----6,650,296,779أرصدة لدى المصارف
50,525,131,182-----50,525,131,182إیداعات لدى مصارف

5,111,802,8176,978,144,630741,594,241850,043,106614,278,46914,295,863,263-تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
8,350,685,07916,429,860,988----8,079,175,909موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

1,128,974,76286,200,417115,427,5717,375,1679,988,90851,151,5771,399,118,402موجودات أخرى
7,893,984,038-----7,893,984,038ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

81,012,303,9335,198,003,2347,093,572,201748,969,408860,032,0149,016,115,125103,928,995,915
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(تتمة)إدارة المخاطر 25

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 25.1

التركز الجغرافي
ئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اال

المجموعدول الشرق األوسط األخرىداخل القطر(غیر مدققة)2020أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

18,973,419,271 - 18,973,419,271 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
9,433,773,436 1,970,145,520 7,463,627,916 أرصدة لدى المصارف
159,568,789,727 159,568,789,727 - إیداعات لدى مصارف

10,989,332,990 - 10,989,332,990 مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتمانیة
143,322,556 - 143,322,556 األفراد

691,954,553 - 691,954,553 القروض العقاریة
3,611,676,791 - 3,611,676,791 الشركات الصغیرة والمتوسطة

6,542,379,090 - 6,542,379,090 الشركات الكبرى
42,756,663,246 42,756,663,246 - موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

4,797,335,814 4,482,863,381 314,472,433 موجودات أخرى
21,356,251,546 - 21,356,251,546 المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة

 59,097,104,156 208,778,461,874 267,875,566,030



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرة یضاحات حول البیانات المالیةإ

2020أیلول30

32

(تتمة)إدارة المخاطر 25

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 25.1

(تتمة)التركز الجغرافي

المجموعدول الشرق األوسط األخرىداخل القطر(مدققة)2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,734,741,263-6,734,741,263أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
3,038,886,9203,611,409,8596,650,296,779أرصدة لدى المصارف
50,525,131,18250,525,131,182-إیداعات لدى مصارف

14,295,863,263-14,295,863,263تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
199,041,244-199,041,244األفراد 

741,594,241-741,594,241القروض العقاریة
4,362,798,969-4,362,798,969الشركات الصغیرة والمتوسطة

8,992,428,809-8,992,428,809الشركات الكبرى
695,598,63015,734,262,35816,429,860,988موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

326,946,6041,072,171,7981,399,118,402موجودات أخرى
7,893,984,038-7,893,984,038المركزيأسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

32,986,020,71870,942,975,197103,928,995,915
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(تتمة)إدارة المخاطر 25

السوقمخاطر 25.2

مخاطر أسعار الفائدة

الت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العم
متغیرات السوق الخاصة والعامة. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من 

ذه المخاطر وإبقائھا الخسائر المتوقعة اعتمادًا على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھ
ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً.

مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة 

المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة لألدوات المالیة. ویتم إدارة ھذه
مسبقاً لفئات إعادة التسعیر. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي 

بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. 

مخاطر العمالت
ھ، تتمثل بتذب یة ل ة الرئیس رة السوریة العمل ك اللی ر البن ذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتب

ز ال تتجاوز المستویات  د من أن المراك ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأك
ي المحددة. یقوم البنك بإعداد تحل ول ف ر معق دوث تغی اح والخسائر في حال ح یل الحساسیة لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرب

أسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

مخاطر الدفع المسبق25.3
تحقاتھم قب اتھم أو مس الء اللتزام ع العم ب أو دف ة طل ة نتیج ى خسارة مالی ك إل رض البن ي تع ن ف بق تكم دفع المس ل إن مخاطر ال

د  ة ال تع د ثابت ل فوائ ي تحم ك الت دة. إن موجودات البن دالت الفائ دنى مع دما تت استحقاقھا، مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عن
ر  دفع المسبق ھي غی ى ال ؤدي إل د ت ي ق ك، إن عوامل السوق األخرى الت ى ذل جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات. باإلضافة إل

دة المقبوضة جوھریة في األسواق التي ی ى صافي الفائ دفع المسبق عل أثیر مخاطر ال ر ت ك یعتب إن البن الي، ف ك. وبالت ا البن عمل فیھ
غیر جوھري، بعد األخذ بعین االعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق.

مخاطر السیولة25.4
د الجاھز  ي الموجودات نتیجة حدوث تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النق ادة ف ل زی أو تموی

ع مصادر  اضطرابات في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنوی
ة د وأوراق مالی بھ النق د وش ث النق ن حی یولة م ات الس ار متطلب ین االعتب ذ بع ع األخ ودات م ة وإدارة الموج ك التمویلی اھزة البن ج

للتداول.

مخاطر التشغیل25.5
اتعرفسوریة المركزيمصرفولقواعدبازل،وفاقسیماالالدولیةللمعاییروفقاً  الإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھ كأعم البن

دریببالقصورأوالعملوسیاساتبمسارأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواءً لھایتعرضأنیمكنوالتيالیومیةومھامھ ت
ةكاالحتیاالتخارجھمنأوتقنیة،مشاكلنتیجةأوللموظفین اتالخارجی ةاالقتصادیةواألزم یة،والطبیعی ى والسیاس باإلضافة إل

.  والماليالمصرفيللعملالناظمةالدولیةوالمعاییروالتشریعاتبالقوانینااللتزامعدممخاطر

وتصنیفوتجمیعومتابعةبرصدالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةلمخاطراقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
بذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتيالمخاطرھذهوتحلیلودراسة

وكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسمبكرالاإلنذارمؤشراتدراساتإلىإضافةً الدوریةواالستبیاناتالذاتيالمخاطركتقییم
بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنةً عنھالمنبثقةالمخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلسالتقاریرإصدار

یةاإلضافوأخذ المخصصاتالتشغیلیة،المخاطرمخصصاتالحتساباألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیرالطرق.
. یلزمحیثالجھدلدراساتوفقاً 

نقلحیثمناالستراتیجيالشریكعنالكاملةاالستقاللیةإتمامخطةبتنفیذالبنكاستمرارإلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا
مخاطرمنكبیربشكلٍ یخففماالبنك،فریقمنمباشرةومتابعةإشرافوتحتمتموضعةلتكونوالبرمجیاتالمخدمات

.سوریة المركزيمصرفبقواعدااللتزامعدممخاطرإلىإضافةً األعمالانقطاعلجھةلالتشغی
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(تتمة)إدارة المخاطر 25

مخاطر األعمال25.6
االخطار الناتجة عن الظروف ومنھاتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة،

لتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البنك. تقوم ادارة البنك بتقییم السیاسیة واالقتصادیة المحیطة وا
تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.

مخاطر االلتزام25.7
البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزامًا بالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص
بالتعلیمات والمتطلبات الرقابیة. 

التحلیل القطاعي26

یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.

قطاع األعمال:-

البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:یتم تنظیم
یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة:      

المؤسسات.الشركات:    یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات البنكیة األخرى الخاصة بالعمالء من 
الخزینة:      یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك. 

بني علیھا البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.یھذه القطاعات ھي األساس الذي 
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التحلیل القطاعي (تتمة)26
قطاع األعمال26.1

(غیر مدققة)2020أیلول30
2019لولأی30

(غیر مدققة)
المجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
941,504,674137,789,033,805148,128,681138,710,084,9382,526,165,872)168,582,222((الخسارة التشغیلیة)إجمالي الدخل التشغیلي

22,206,362)240,176,361(-)17,723,298()211,366,340()11,086,723((مصروف) استرداد مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
730,138,334137,771,310,507148,128,681138,469,908,5772,548,372,234)179,668,945(نتائج أعمال القطاع

)1,254,568,306()1,518,441,264()1,518,441,264(---اعتشغیلیة للقطمصاریف 
136,951,467,3131,293,803,928)1,370,312,583(730,138,334137,771,310,507)179,668,945(ضریبةقبل ال(الخسارة) الربح

(359,011,103))221,382,917(71,532,426)292,915,343(--مصروف الضرائب
136,730,084,396934,792,825)1,298,780,157(730,138,334137,478,395,164)179,668,945(ربح الفترةارة)(خسصافي

(غیر مدققة)2020أیلول30
2019كانون األول 31

(مدققة)
المجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
250,908,349,85799,017,368,650-22,615,099,56726,043,453,970202,249,796,320موجودات القطاع

---37,669,220,547)15,889,398,089()21,779,822,458(استبعاد الموجودات والمطلوبات بین القطاعات
29,365,335,23329,365,335,23312,039,645,201---على القطاعاتموزعةموجودات غیر

835,277,10910,154,055,881239,919,016,86729,365,335,233280,273,685,090111,057,013,851مجموع الموجودات

67,267,391,63735,783,659,752-22,615,099,56726,043,453,97018,608,838,100مطلوبات القطاع
2,297,733,9402,297,733,9401,294,878,982---على القطاعاتمطلوبات غیر موزعة

22,615,099,56726,043,453,97018,608,838,1002,297,733,94069,565,125,57737,078,538,734مجموع المطلوبات

2020أیلول30
غیر مدققة

2019أیلول30
غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
138,750,971108,644,475استھالكات

28,701,03235,258,666إطفاءات
465,164,590406,634,912المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)26

توزیع االیرادات والمصاریف الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي26.2

المجموعرج سوریةخاداخل سوریة
2019أیلول202030أیلول201930أیلول202030أیلول201930أیلول202030أیلول30

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

135,501,688,375840,066,0403,208,396,5631,686,099,832138,710,084,9382,526,165,872لتشغیلياإجمالي الدخل

465,164,590406,634,912-448,689,894406,634,91216,474,696مصــاریف  رأسمالیة

رأس المالكفایة27
لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب یحافظ البنك على رأس مال مناسب

الصادرة بموجب مقررات بازل الدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركزي. 
حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم %8یلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبات كفایة رأس المال والبالغة 

حسب لجنة بازل الدولیة)، كما یراعي كافة النسب المتعلقة %8(2007كانون الثاني 24) الصادر بتاریخ 4/م ن/ب253(
بالتركزات االئتمانیة والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.

لیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في یدیر البنك ھیكلیة رأس مالھ ویجري تعدیالت ع
أنشطتھ.

تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي:
2019كانون األول 202031أیلول30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:

15,000,000,00015,000,000,000مال المكتتب بھرأس ال
432,803,250432,803,250احتیاطي قانوني
432,803,250432,803,250احتیاطي خاص

(66,894,938)(66,894,938)خسائر متراكمة محققة
-134,333,231,800أرباح تقییم مركز القطع البنیوي خالل الفترة (*)

(59,889,317))49,471,262(موجودات غیر ملموسة
(1,835,000))1,835,000(العقارات التي آلت ملكیتھا إلى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامین

58,179,763,55558,179,763,555أرباح مدورة غیر محققة
208,260,400,65573,916,750,800المجموع

رأس المال المساعد:
المصنفة الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضاتالمؤونات المكونة لقاء

393,653,90580,583,739)*(*ضمن المرحلتین األولى والثانیة
208,654,054,56073,997,334,539مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

56,943,416,00025,203,796,000الموجودات المرجحة بالمخاطر
542,780,000400,110,000ن المركز المالي المرجحة بالمخاطرحسابات خارج بیا

3,079,980,856195,395,167مخاطر السوق
1,737,797,8701,737,797,870المخاطر التشغیلیة

62,303,974,72627,537,099,037مجموع الموجودات والمطلوبات المرجحة بالمخاطر

%268.72%334.90نسبة كفایة رأس المال (%)
%268.43%334.27نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)

%99.92%98.84نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)
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(تتمة)رأس المالكفایة27

/ص 3203/16و رقم 2020شباط 26/ص الصادر بتاریخ 1206/16رقم تعامیم مصرف سوریة المركزيعلى بناءً (*)
ضمن األموال الخاص األساسیة ألغراض احتساب أرباح تقییم مركز القطع البنیويدراج إتم 2020حزیران 23اریخ الصادر بت

نسبة كفایة رأس المال. 

یتم االعتراف بالمؤونات 2019آذار 6/ص) تاریخ 183/2المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًء على(**)
ئر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتین األولى والثانیة ضمن األموال الخاصة المساندة على المكونة لقاء الخسا

أال تتجاوز قیمة المؤونات المعترف بھا ضمن ھذه األموال مضافًا إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر التمویل (حال 
ة بمخاطر االئتمان. من الموجودات المرجح%1.25وجوده)، ما نسبتھ 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362مجلس النقد والتسلیف رقم (

/م 253ة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (ضمن األموال الخاص
.2007) لعام 4ن/ب

إرتباطات وإلتزامات محتملة 28

إرتباطات وإلتزامات إئتمانیة- 

2019كانون األول 202031أیلول30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

ة عن العمالءتعھدات نیاب
كفاالت

109,808,200107,581,964 دفع
1,244,026,050816,834,606 حسن تنفیذ

279,755,000371,938,750 أخرى
 1,633,589,2501,296,355,320

1,734,625,120- سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
434,373,343336,401,165 رة غیر مستغلةسقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباش

 2,067,962,5933,367,381,605

)COVID-19(آثار انتشار فیروس كورونا المستجد 29

أیلول30في أشھر المنتھیة التسعةالمرحلیة المختصرة لفترة تاریخ البیانات المالیةب،)COVID-19(تفشي فیروس كورونا إن استمرار
رًا على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبیر في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة ، كان لھ أث2020

لراھن. التشغیلیة للبنك. إن مدة ھذه التأثیرات ومداھا غیر مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في الوقت ا
التیقن االقتصادي المستمرة، ال یمكن تقدیر قیمة ھذا األثر بشكل موثوق في تاریخ الموافقة على إصدار ھذه البیانات بالنظر إلى حالة عدم

ن اإلدارة المالیة المرحلیة المختصرة. یمكن أن تؤثر ھذه التطورات على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات النقدیة والمركز المالي للبنك. إ
على عملیات البنك من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل صحیح.)COVID-19(تقییمھا لتأثیر بصدد استكمال


