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 معلومات عامة  - 1

من بنك األردن مة ةعة و أتسس امل ر  اوجب  انون امل ار     %49سورية هو شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مملوكة بنسبة    - بنك األردن  
/ ة وال ادر عن رائسة جملس الوزراء يف اه هورية  36اوجب القرار ر      2007أاير    27ه بتاري   مت الرتخيا انشاؤ  2001لعا     28اخلاصة ر    

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

 ة 2010حزيران  23دمشق لألوراق املالية بتاري   مت إدراج أسه  امل ر  يف سوق 

شارع بغداد    -وهو يقو  بكافة اخلدمات واألع ال امل رفية واملالية من خالل مركزه يف مدينة دمشق  2008تشرين الثان   18ابشر امل ر  أع اله يف 
مدة   احلايلو ني مغلقني ومكتب ص يفتتح يف حمافظة محا يف الو ت  وفروعه داخل اه هورية العربية السورية وعددها أربعة عشر فرعاً عل اً أن هناك فرع

 ة 2106أاير عا    26عاماً تنتهي يف   99امل ر  

وافقت اه عية    الواحدولرية سورية للسه     500سه  بقي ة امسية    3,000,000لرية سورية موزع على  1,500,000,000أتسس البنك برأمسال مقداره  
ع لية    لرية سورية ومت االنتهاء من   3,000,000,000على زايدة رأمسال امل ر  لي بح بقي ة    2009حزيران    27الع ومية غري العادية املنعقدة بتاري   

 ة 2009االكتتاب وزايدة رأس املال يف هناية شهر كانون األول 

على تعديل القي ة االمسية لسه  امل ر  لت بح ماؤة لرية سورية للسه     2011حزيران    16ك ا وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتاري   
  3,000,000,000سه  بقي ة إعالية تبلغ    30,000,000ااعايل ألسه  البنك  وب لك يكون العدد    2011حزيران    30الواحد وذلك يف هناية يو   

 لرية سوريةة 

من رأمسال امل ر و ويت  توحيد البياانت املالية لبنك األردن سورية مع البياانت املالية لبنك األردن يف    %49ع ان أسه  بنسبة    -ميتلك بنك األردن
 األردنة 

 ة 2022آذار  31لرية سورية بتاري   1.252و د بلغ سعر ااغالق يف السوق   ألوراق املاليةةأسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق ل 

حل دانية  نتيجة الظرو  االستثناؤية اليت تشهدها بعض املناطق يف اه هورية العربية السورية مت ايقا  الع ل بشكل مل ت يف فرعني لل  ر  مها: ا
م ر  سوراي املركزي على ذلك بشكل مل ت حلني زوال الظرو  االستثناؤية لتعود ه ه الفروع اىل   حرستا يف ريف دمشقو وذلك بعد موافقة-حبلب

 اخلدمةة 

بتاري  وافق   املنعقدة  جلسته  يف  اادارة  املنتهية    2022نيسان    25  جملس  أشهر  الثالثة  لفرتة  املوجزة  املرحلية  املالية  املعلومات   على 
 ة 2022آذار  31يف 
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 معايري التقارير املالية الدولية اهديدة واملعدلة تطبيق   -   2

( وهنة تفسري إعداد  IASB) ا  امل ر  بتطبيق عيع املعايري والتفسريات املعدلة واهديدة ال ادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية    ويف الفرتة احلالية 
 ة 2022كانون الثان   1 نشاطات امل ر  للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من ( التابعة لل جلس واليت ختا وتسري على  IFRICالتقارير املالية )

 جراء تطبيق ه ه املعايري وتفسرياهتاة  و  يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزةص
 
 السياسات احملاسبية   -   3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

ووفقاً للقوانني  )املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية(    34وفقاً لل عيار احملاســــــــــل الدويل ر      2022آذار   31جر  إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف  
إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزةو تتفق مع ة إن الســياســات احملاســبية املتبعة يف  امل ــرفية الســورية الناف ة وتعلي ات و رارات جملس النقد والتســليف

 ة2021كانون األول   31تلك اليت اتبعت يف إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف 

ايري الدولية للتقارير  عإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضــــــــ ن كافة املعلومات واايضــــــــاحات املطلوبة لل علومات املالية الســــــــنوية واملعدة وفقاً لل 
ــهر املنتهية يف   ــر  للثالثة أشــــ ــنة املنتهية يف  2022آذار   31املاليةو ك ا أن نتاؤج أع ال امل ــــ ــراً على النتاؤج املتو عة للســــ ــرورة ملشــــ  31  ال متثل ابلضــــ

 ة2022كانون األول 
ــتثناء املوجو  ــنيف  لقـــــــــــــــــــد جر  إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التار ية ابســ دات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر ابلقي ة العادلةة لقد جر  ت ــ

ــبـــــي تبعاً لسيولتها   النسبيةة تظهر  احلســـــاابت يف املوجودات واملطلـــــوابت حسب طبيعـــــة كل منها وجـــــر  تبويبها يف املعلومات املالية اوجب ترتيب تقريـــ
 إعداد املعلومات املاليـةو وع لة اال ت ادةاملعلومات املالية ابللرية السورية )لةسة(و ع لـة 

 
 ية لعد  اليقني يف التقدير ساس املقررات احملاسبية ايامة وامل ادر األ  - 4

و يتوجب على اادارة أن تت    رارات وتقو  بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية ملوجودات ومطلوابت  طبيق السياسات احملاسبية لل  ر عند ت 
النتاؤج   ال تتوضح بسهولة من م ادر أخر ة إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر  تعترب ذات صلةة إن 

 التقديراتة  الفعلية  د ختتلف عن ه ه 

الية اليت حي ل فيها  يت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا ب ورة مست رةو يت  إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل
التعديل يلثر على الفرتة احلالية وفرتات    تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يلثر فقط على تلك الفرتةو أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان

 الحقةة  
 املقررات احملاسبية ايامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  ةأ( 4)

 خم ا اخلساؤر ااؤت انية املتو عة 

وتقدير خماطر الزايدة ايامة يف خماطر  يتطلب من إدارة امل ر  است دا  إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا  
ديرات املست دمة  ااؤت ان لل وجودات املالية بعد ااعرتا  األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساؤر ااؤت ان املتو عةة إن أه  السياسات والتق

 من  بل إدارة امل ر  مف لة أدانه: 
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 تقيي  منوذج األع ال 

مدفوعات املبلغ األصلي والفاؤدة على املبلغ األصلي القاؤ  واختبار منوذج األع الة حيدد   نتاؤج اختبار ودات املالية علی  يعت د ت نيف و ياس املوج
لتحقيق هد  أع ال معنية ويتض ن ه ا التقيي  احلك    ًً منوذج األع ال على مستو  يعكس كيفية إدارة جم وعات املوجودات املالية معا امل ر 

ة  وكيفية إدارهتا   األدلة ذات ال لة اا يف ذلك كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أداؤهاو وامل اطر اليت تلثر على أداء املوجوداتال ي يعكس عيع  
استحقا ها لفه   يرا ب امل ر  املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها  بل  

حول ما إذا     ر  صل لل ا سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع ايد  من األع ال احملتفظ هباة وتعترب املرا بة جزءاً من التقيي  املتو 
هناك تغيري يف منوذج األع ال    ألنوإذا كان من غري املناسب  و  كان منوذج األع ال ال ي يت  اوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً 

 لت نيف تلك املوجوداتة  اً مستقبلي اً وابلتايل يت  إدخال تغيري 
 زايدة هامة يف خماطر االؤت ان 

على    اخلسارة االؤت انية األوىلو أو  شهراً ملوجودات املرحلة    ( 12)يت   ياس اخلسارة االؤت انية املتو عة ك   ا يعادل اخلسارة االؤت انية املتو عة ملدة  
ة ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االؤت ان بشكل كبري من   الثالثة أو املرحلة    الثانية مد  الع ر الزمين لل وجودات من املرحلة  

ند تقيي  ما إذا كانت خماطر االؤت ان  ما ال ي يشكل زايدة كبرية يف خماطر االؤت انة وع  (9)لتقارير املالية ر    ل ة ال حيدد املعيار الدويل  ويلاالعرتا  األ
يف التقديرات املست دمة    يف االعتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة    ر  أيخ  املو  ألي من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري 

 (ة 3و 2و 1 الت نيف ض ن املراحل الثالث )واليت تلدي إىل تغري  من  بل إدارة امل ر  املتعلقة ابلتغري امله  يف خماطر ااؤت ان 
 إنشاء جم وعات من املوجودات ذات خ اؤا خماطر اؤت انية مماثلة 

داةو  عندما يت   ياس خساؤر االؤت ان املتو عة على أساس عاعيو يت  جت يع األدوات املالية على أساس خ اؤا امل اطر املشرتكة )مثل نوع األ
ض اانتو اتري  االعرتا  األويلو الفرتة املتبقية لتاري  ااستحقاقو ال ناعةو املو ع اهغرايف لل قرتضو اخل(ة يرا ب  درجة خماطر االؤت انو نوع ال

مد  مالءمة خ اؤا خماطر االؤت ان بشكل مست ر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال مماثلةة إن ه ا األمر مطلوب لض ان أنه يف حالة تغيري    امل ر 
 انو تكون هناك إعادة تقسي  لل وجودات بشكل مناسبة و د ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل  خ اؤا خماطر االؤت

 حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خ اؤا خماطر االؤت ان امل اثلة لتلك اجمل وعة من املوجوداتة 
 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

عند حدوث زايدة كبرية يف خماطر االؤت ان )أو عندما تنعكس تلك الزايدة الكبرية( وابلتايل    ركات بني احملافظ أكثر شيوعاً يعد إعادة تقسي  احملافظ واحل
ض ن احملافظ اليت    إىل آخرو أو العكسو ولكنها  د  دث أيضاً   شهراً   ( 12) تنتقل األصول من اخلساؤر االؤت انية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني  
  أو مد  احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلساؤر االؤت انية املتو عة نظراً   شهراً   ( 12)يست ر  ياسها على نفس األساس من اخلساؤر االؤت انية املتو عة ملدة  

 ة الختال  خماطر االؤت ان من احملافظ
 ة للتقديرات غري امللكدة امل ادر الرؤيسي  ةب( 4)

واليت يا الت ثري األكثر أمهية على املبالغ املعرت  هبا     ر في ا يلي التقديرات الرؤيسية اليت است دمتها اادارة يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 : املعلومات املالية املرحلية املوجزةيف 

 مبدأ االست رارية:
رة امل ر  على االست رار ك نش ة مست رة وهي مقتنعة أبن امل ر  ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة األع ال يف املستقبل   امت إدارة امل ر  بتقيي   د

  املنظورة اباضافة إىل ذلكو إن إدارة امل ر  ليست على عل  أبي شكوك جوهرية اليت  د تلثر بشكل جوهري على  درة امل ر  على االست رار 
  حمضرة على أساس مبدأ االست راريةة  املعلومات املالية املرحلية املوجزةايل إن ك نش ة مست رةة وابلت
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  ديد القي  العادلة:
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري    حلظه يتطلب استع ال تقنيات تقيي ة إن  ديد القي ة العادلة ملوجودات مالية ليس يا سعر سوق ميكن  

يزو عوامل  متكرر وأسعارها  ليلة الشفافيةو فإن القي ة العادلـة تكون أ ل موضوعيةو وتتطلب درجات متفاوتة من األحكا  تعت د على السيولةو الرتك
 سوق غري أكيدةو افرتاضات تسعريو وخماطر أخر  تلثر على األداة املعنيةة 

حركة   ملعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرةو وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيهاتست د  ا
تفرغ عنها من  السـوق بتاري  التقيي  ضعيفة ه ا إن وجدتو وقب أن تبقى الغـاية من  يــاس القــي ة العــادلة نفسهاو أي أن متثل السعر املقبول لل

املتوفرة يف    مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزا  ملطلوابت أدوات ماليةة يت  الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعت اد على أفضل املعلومات
ع اًل ابالجراءات الداخلية    ظل الظرو  احمليطةو واليت ميكن أن تتض ن املعلومات املتوفرة لد  املنش ة اباضافة إىل تطبيق معدالت حس  معينة

اؤر وعلى  لل  ر  وذلك ض ن منوذج التقيي  املست د  يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القي ة العادلة من خالل األرابح أو اخلس 
 أساس الكلفة املطف ةة 

أنواع املنتجات / السوق و ديد املعلومات املستقبلية ذات ال لة بكل  املستقبلية لكل نوع من  النظرة    و  ديد العدد والوزن النسل للسيناريوهات 
 سيناريو 

معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل تلف احملركات    ر يست د  املو  عند  ياس اخلسارة االؤت انية املتو عة
 بعضة اال ت ادية وكيف تلثر ه ه احملركات على بعضها ال

 احت ال التعثر نسبة 
  على   السداد  عن  التعثر  الحت الية   تقديراً احت ال التعثر    نسبة يف  ياس اخلسارة االؤت انية املتو عةة وتعترب    رؤيسياً   احت ال التعثر مدخالً   نسبة  تشكل
 فرته زمنية معينةو واليت تش ل إحتساب البياانت التار ية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرو  املستقبليةة  مد 

 يف حال التعثر اخلسارة 
ستحقة وتلك  ة وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية امليف السدادالتعثر    عن هي تقدير لل سارة الناجتة  يف حال التعثر  تعترب اخلسارة 

 اليت يتو ع امل ول   يلهاو مع األخ  يف ااعتبار التدفقات النقدية من الض اانت ااضافية والتعديالت االؤت انية املتكاملةة 
 األع ار اانتاجية املقدرة لل وجودات الثابتة:

 أية ملشرات تدعو إىل تغيري األع ار املقدرة لل وجودات الثابتةة يراجع امل ر  األع ار اانتاجية يف هناية كل فرتة ماليةة خالل الفرتة ص تظهر 
 تدن  ي ة املوجودات غري املالية وتكوين امللوانت الالزمة:

غري املالية وذلك من خالل إجراء  الراهنة اليت متر هبا اه هورية العربية السوريةو  امت اادارة بتقدير القي ة االسرتدادية لألصول    الظرو يف ظل  
ة ابعتقاد اادارةو ال توجد ملشرات لتكوين ملوانت تدن  الدفرتية ي ه األصول لتحديد في ا إذا كان هناك أي ملشر على تدن  ي تها   للقي مراجعة  
 إضافيةة 
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   أرصدة لد  م ر  سورية املركزي و   نقد  - 5

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 األول كانون    31ك ا يف       آذار  31ك ا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     

     4,416,517,414    5,307,146,887  نقد يف اخلزينة 
  أرصدة لد  م ر  سورية املركزي: 

   131,962,466,941    130,593,427,291  حساابت جارية و ت الطلب  
  7,438,224,794    7,751,108,640  احتياطي نقدي الزامي*  

   143.651.682.818    143.817.209.149 
 (  105,632,166) (  103,350,942) خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة  

   143,548,331,876    143,711,576,983   

 : خالل الفرتة / السنة لد  م ر  سورية املركزيفي ا يلي احلركة على نقد وأرصدة 
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

   139.400.691.735    -     -    139.400.691.735  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
 صايف التغري يف أرصدة  

  (  812.311.633)   -     -    (  812.311.633) م ر  سورية املركزي  
  (  243.844.171)   -     -    (  243.844.171) فرو ات أسعار ال ر 

  138.344.535.931    -     -    138.344.535.931  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

   33.869.856.603    -     -     33.869.856.603  بداية السنة يف  ك ا  الرصيد
   104.136.002.132   -     -    104.136.002.132  لسنة األرصدة اهديدة خالل ا
   1.394.833.000    -     -     1.394.833.000  فرو ات أسعار ال ر 

  139.400.691.735    -     -    139.400.691.735  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
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 : الفرتة / السنة اخلسارة االؤت انية املتو عة خالل في ا يلي احلركة على خم ا 
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  105.632.166    -     -     105.632.166  بداية الفرتة يف  ك ا  الرصيد
 األرصدة الناشئة عن التغري  

 (  2.087.655)   -     -   (  2.087.655) يف خماطر االؤت ان  
 (  193.569)    -     -   (  193.569) فرو ات أسعار ال ر 

  103.350.942    -     -     103.350.942  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  16.230.105    -     -     16.230.105  بداية السنة يف  ك ا  الرصيد
  88.231.499    -     -     88.231.499  لسنة األرصدة اهديدة خالل ا
   1.170.562    -     -     1.170.562  فرو ات أسعار ال ر 

  105.632.166    -     -     105.632.166  الرصيد ك ا يف هناية السنة 

و وال يوجد  ويالت  2021كانون األول    31وك ا يف    2022آذار    31لد  م ر  سورية املركزي م نفة ض ن املرحلة األوىل ك ا يف  األرصدة  إن  
 ة 2021كانون األول    31والسنة املنتهية يف    2022آذار    31بني املراحل )األوىلو الثانيةو والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  

النقد والتسليف ر      عن  ادرةال    السورية   العربية   اه هورية   يف   املطبقة   امل رفية   والتشريعات   للقوانني  وفقاً  * الثان    21/ ةن اتري   7جملس  كانون 
  زاميإل  نقدي   حتياطياب   تفظ  أن  امل ار   على  2011أاير    2اتري     5938املعّدل ألحكا  القرار ال ادر عن رائسة جملس الوزراء ر      2020
  ه ا   إنو  السكين   اادخار   وداؤع  ابستثناء   ألجل   والوداؤع   التوفري   وداؤع   الطلبو    ت   الوداؤع   متوسط   من   %5  نسبة ب   املركزي   ةسوري   م ر   لد 

 ة لل  ر   التشغيلية األنشطة  يف استع اله  يت   وال  إلزامي  االحتياطي 

م ر  سورية املركزي  مت إيقا  الع ل لفرعني مل تاً نتيجة للظرو  االستثناؤية اليت متر فيها اه هورية العربية السورية بعد احل ول على املوافقة من  بل  
 حلني زوال ه ه الظرو  لتعود بعدها لل دمةة  
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   أرصدة لد  م ار   - 6

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2022آذار   31  ك ا يف   
  اجمل وع    م ار  خارجية    م ار  حملية    
 لةسة    لةسة    لةسة    

  24,154,030,738    5,161,039,339    18,992,991,399   حساابت جارية و ت الطلب 
  21,829,280,000    21,829,280,000    -   أشهر أو أ ل(  3وداؤع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

    18,992,991,399    26,990,319,339    45,983,310,738  
 ( 43,569,537) ( 29,419,079) ( 14,150,458) خم ا خساؤر اؤت انية متو عة  

    18,978,840,941    26,960,900,260    45,939,741,201  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
  اجمل وع    م ار  خارجية    حملية م ار      
 لةسة    لةسة    لةسة    

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

    23.414.142.719    27.821.351.187    51,235,493,906  
 ( 43,657,501) ( 30,027,836) ( 13,629,665) خم ا خساؤر اؤت انية متو عة  

    23.400.513.054    27.791.323.351    51,191,836,405  

 : في ا يلي احلركة على األرصدة لد  امل ار  خالل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022آذار   31الثالثة أشهر املنتهية يف  لفرتة      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  51.235.493.906    3.067.719    27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
 ( 10.036.251.800)   -     -   ( 10.036.251.800) املسددة  األرصدة 
 انتج عن التغري يف )نقا(  / زايدة 

  4.912.693.114    -   ( 778.824.672)   5.691.517.786  األرصدة لد  امل ار   
 ( 128.624.482) (  54.269) ( 52.152.906) ( 76.417.307) فرو ات أسعار ال ر  

  45.983.310.738    3.013.450    26.987.305.889    18.992.991.399  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
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  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  23.780.576.859    1.863.988    21.085.704.755    2.693.008.116  بداية السنة يف  ك ا   الرصيد 
   -     -   (  17.171.988.220)   17.171.988.220  وىل احملول إىل املرحلة األ

 انجتة عن التغري يف  زايدة )نقا( / 
 -     -     -     -   امل ار  رصدة لد   األ 

  3.549.146.384    -     -     3.549.146.384  األرصدة اهديدة خالل العا 
  23.905.770.663    1.203.731    23.904.566.932    -   فرو ات أسعار ال ر  

  51.235.493.906    3.067.719    27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
 

 : احلركة على خم ا اخلسارة االؤت انية املتو عة لألرصدة لد  امل ار  خالل الفرتة / السنة في ا يلي 
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  43.657.501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
 املسرتدة من خساؤر التدن  

 (   282.625)   -     -   (  282.625) على األرصدة املسددة 
 الزايدة / )النقا( الناشئ عن 

  4.250.717    -   (  522.399)   4.773.116  التغري يف خماطر االؤت ان  
 (  4.056.055) (   54.269) (   32.088) (  3.969.698) فرو ات أسعار ال ر 

  43.569.537    3.013.450    26.405.629    14.150.458  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  74.653.321    1.863.988    72.783.353     5,980  بداية السنة يف  ك ا   الرصيد 
   -     -   (  1.980.320)   1.980.320  احملول إىل املرحلة األوىل 

 انجتة عن التغري زايدة )نقا( / 
 (  45.823.236)   -   (  45.823.236)   -   خماطر االؤت ان يف  

 خساؤر تدن على األرصدة  
  13.623.685    -     1.980.320    11.643.365  سنة اهديدة خالل ال 

   1.203.731    1.203.731    -     -   فرو ات أسعار ال ر 

  43.657.501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
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لرية    23.986.709.904)مقابل    2022آذار    31ك ا يف  لرية سورية    24.154.030.738بلغت األرصدة لد  امل ار  اليت ال تتقاضى فواؤد  
 (ة 2021كانون األول   31سورية ك ا يف 

كانون األول    31و والتوجد لد  امل ر  إيداعات مقيدة السحب ك ا يف  2022آذار    31لد  امل ر  إيداعات مقيدة السحب ك ا يف   دال توج
 ة 2021

 
 إيداعات لد  م ار   -7

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف     
  اجمل وع    م ار  خارجية    م ار  حملية    
 لةسة    لةسة    لةسة    

 2,000,000,000    -     2,000,000,000  حساابت جارية و ت الطلب 
 (   112,500)   -   (  112,500) خم ا خساؤر اؤت انية متو عة 

   1,999,887,500     -    1,999,887,500  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف     
  اجمل وع    م ار  خارجية    م ار  حملية    
 لةسة    لةسة    لةسة    

 2,000,000,000    -     2,000,000,000  حساابت جارية و ت الطلب 
 (   112,500)   -   (  112,500) خم ا خساؤر اؤت انية متو عة 

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

 : السنة في ا يلي احلركة على اايداعات لد  امل ار  خالل الفرتة / 
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 

   2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  بداية السنة يف  ك ا  الرصيد
  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
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 : في ا يلي احلركة على خم ا اخلسارة االؤت انية املتو عة لإليداعات لد  امل ار  خالل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022آذار   31الثالثة أشهر املنتهية يف  لفرتة      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

   112,500    -     -      112,500  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
    112,500    -     -      112,500  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 

 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

   17.260    -     -      17.260  بداية السنة يف  ك ا   الرصيد 
 نقا انتج عن التغري يف 

    95.240    -     -      95.240  خماطر االؤت ان  
   112,500    -     -      112,500  الرصيد ك ا يف هناية السنة 

 ويالت بني املراحل  و وال يوجد 2021كانون األول   31وك ا يف  2022آذار   31إن اايداعات لد  م ار  م نفة ض ن املرحلة األوىل ك ا يف 
 ة 2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف    2022آذار  31)األوىلو الثانيةو والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل السنة املنتهية يف 

 ة 2021كانون األول   31وك ا يف  2022آذار  31ال توجد لد  امل ر  إيداعات ال تتقاضى فواؤد ك ا يف 

امل ر    لد   توجد  يف  ال  السحب ك ا  مقيدة  يف   2022آذار    31إيداعات  السحب ك ا  مقيدة  إيداعات  امل ر   لد   توجد   وال 
 ة 2021كانون األول   31
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 صايف التسهيالت االؤت انية املباشرة  - 8

 كانون األول    31ك ا يف       آذار   31ك ا يف       
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022     
   لةسة      لةسة      
  115.740.549    -   ك بياالت سندات حمسومة  
 (  2.485.117)   -   فواؤد مقبوضة مقدماً على السندات 

  113.255.432    -   حمسومة  سندات  صايف ك بياالت 
 : تسهيالت الشركات الكرب  

  408.497.687    427,290,542  حساابت جارية مدينة 
    41.559.082.466    47,952,393,169   روض وسلف 

   42.080.835.585    48,379,683,711  صايف تسهيالت امللسسات الكرب 
 : تسهيالت الشركات املتوسطة وال غرية 

  32.821.184    59,809,348  ك بياالت سندات حمسومة 
 (   720.181) (   1.018.781) احملسومة   فواؤد مقبوضة مقدماً على سندات

  32.101.003    58.790.567  السندات احملسومة صا  
  141.647.846    165,469,168  حساابت جارية مدينة 

  2.073.392.163    1,879,993,320   روض وسلف 
   2.247.141.012    2,104,253,055  الشركات املتوسطة وال غرية صايف تسهيالت 
 تسهيالت األفراد: 

   369.708.984    550.592.643   روض وسلف  
   5.315.954    7.886.460  جارية مدينة حساابت  

   375.024.938    558.479.103  األفراد صايف تسهيالت 
 : القروض السكنية 

   92,682,632,45    1.365.358.200   روض سكنية  
    1.365.358.200    92,682,632,45   

   47,385,633,994    52.407.774.069  السكنية القروض صايف تسهيالت 
 ينـزل: 

 (  11.071.562.191) (   10.812.995.454) خم ا خساؤر اؤت انية متو عة  
 (  1,241,745,277) (   1,335,640,824) الفواؤد والع والت املعلقة  

   .26535.072.326    40.259.137.791  صايف التسهيالت االؤت انية املباشرة   

 من رصيد التسهيالت االؤت انية املباشرة ك ا يف    %22.95لرية سورية أي مانسبته    12.026.852.622بلغت التسهيالت االؤت انية غري العاملة املباشرة  
كانون األول    31االؤت انية املباشرة ك ا يف  من رصيد التسهيالت    %25.17لرية سورية أي ما نسبته    11.929.135.567)مقابل    2022آذار    31

  (ة2021
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من رصيد التسهيالت االؤت انية    % 20.93لرية سورية أي ما نسبته    10.691.211.798بلغت التسهيالت االؤت انية غري العاملة بعد تنـزيل الفواؤد املعلقة  
الفواؤد املعلقة تنزيل  نسبته    10.687.390.290)مقابل    2022آذار    31ك ا يف   املباشرة بعد  التسهيالت    % 23.16لرية سورية أي ما  من رصيد 

 (ة2021كانون األول   31االؤت انية املباشرة بعد تنزيل الفواؤد املعلقة ك ا يف 

كانون    31لرية سورية ك ا يف    86.500)مقابل    2022آذار    31ك ا يف    لرية سورية  1.127.800  عاملةالباشرة وغري  املؤت انية غري  اال  بلغت التسهيالت 
 (ة2021األول 

لرية سورية ك ا يف    10.645.539)مقابل    2022آذار    31لرية سورية ك ا يف ك ا يف    1.127.800بلغ خم ا تدن التسهيالت االؤت انية غري املباشرة  
 (ة 15نوعة )إيضاح ( واليت تظهر ض ن امل   ات املت2021كانون األول   31

 ال يوجد تسهيالت اؤت انية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتهاة 
 

 : خالل الفرتة / السنة باشرة املؤت انية اال تسهيالت في ا يلي احلركة على أرصدة ال
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  47.385.633.994    11.929.135.568    1,738,520,541    33.717.977.885   الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
  -     -   (  86,781,708)   86,781,708  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  

  -     -     375,578,252  (  375,578,252)  ويله إىل املرحلة الثانية ما مت 
 زايدة / )نقا( انتج عن 

 (  3,388,993,044) (  82,213,720) (  137,422,474) (  3,169,356,850) تغري أرصدة الزابؤن   
  8,217,389,340    579,529,975    33,215,242    7,604,644,123  التسهيالت اهديدة خالل السنة 
 (  864,272,750) (  669,390,063) (  36,024,529) (  158,858,158) التسهيالت املسددة خالل السنة 

  1,058,016,529    269,791,220    788,225,309    -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 

  52.407.774.069    12,026,852,980    2,675,310,633    37,705,610,456  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  25,885,354,829    7,469,487,611    3,208,697,494    15,207,169,724  السنة بداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   (  367,676,636)   367,676,636  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  

 )نقا( / زايدة انجتة عن 
  6,470,421,455    456,489,942  (  500,233,839)    6,514,165,352  تغري أرصدة الزابؤن   

  13,365,811,047    -     -     13,365,811,047  التسهيالت اهديدة خالل السنة 
 (  5,936,992,160) (  3,597,880,808) (  602,266,478) (  1,736,844,874) التسهيالت املسددة خالل السنة 

  7,601,038,823    7,601,038,823    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 
   47.385.633.994   11,929,135,568    1,738,520,541    33,717,977,885  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
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 في ا يلي احلركة على خم ا اخلسارة االؤت انية املتو عة خالل الفرتة / السنة: 

  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  11,071,562,191    10,973,139,506    31,664,695     66,757,990  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
  -     -   (  1,483,722)   1,483,722  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     786,208  (  786,208) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية 

 (  103,160,067) (  97,550,075) (  409,643) (  5,200,349) نقا انجتة عن تغري أرصدة الزابؤن 
  480,162,810    464,846,197    371,272    14,945,341  التسهيالت اهديدة خالل الفرتة 

 (  622,701,474) (  622,242,621) (  129,778) (  329,075) ة فرت التسهيالت املسددة خالل ال 
 (  12,868,006) (  26,977,611)   14,109,605    -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 

  10.812.995.454    10,691,215,396    44,908,637    76,871,421  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      الثانية   املرحلة      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

   6,897,160,959    6,785,223,125    79,370,771    32,567,063  السنة بداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   (  2,244,528)   2,244,528  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  

 )نقا( / زايدة انجتة عن 
  -     36,453,027  (  35,582,914) (  870,113) تغري أرصدة الزابؤن   

   84,056,758    -     40,313,543    43,743,215  التسهيالت اهديدة خالل السنة 
 (  435,217,137) (  374,098,257) (  50,192,177) (  10,926,703) التسهيالت املسددة خالل السنة 

  4,525,561,611    4,525,561,611    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 
   11.071.562.191    10,973,139,506    31,664,695    66,757,990  الرصيد ك ا يف هناية السنة 

 
  تتل ا حركة الفواؤد املعلقة ك ا يلي: 

 كانون األول    31ك ا يف       آذار   31  ك ا يف     
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     

  998,857,300    1,241,745,277  السنة الفرتة/  بداية  يف  الرصيد
 يضا : 

   388,191,417    101,254,609  السنة الفرتة/  الفواؤد املعلقة خالل 
 ينـزل: 

 (  145,303,440) (  7,359,062) السنة الفرتة/  خالل  املسرتدة الفواؤد  

    1,241,745,277    1,335,640,824  السنة الفرتة/ الرصيد ك ا يف هناية 
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 موجودات مالية اب ي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - 9

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
 كانون األول   31ك ا يف         آذار 31ك ا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     

  213.340.100   213.340.100  أسه  ملسسة ض ان القروض
   213.340.100    213.340.100  

من رأس مال امللسسةو حيث مت إعادة ت نيف ه ه احل ة    %4.27استث ار امل ر  يف رأس مال ملسسة ض ان خماطر القروض والبالغة  ميثل ه ا البند  
 ة 2021الثالث من عا  من موجودات أخر  بعد صدور شهادة األسه  النهاؤية خالل الربع 

 
 أخر  موجودات   - 10

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
 كانون األول    31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     

 فواؤد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض 
   92,994,371    82,855,128  م ار   
  263,454,552    304,094,885  اؤت انية مباشرةتسهيالت  
   386.950.013    356.448.923   

  144,634,617    92,948,669  م اريف التامني املدفوعة مقدماً 
  213,222,124    213,255,326  م اريف مدفوعة مقدماً 
  24,419,296    42,528,065  اقارات مدفوعة مقدمآ 

   24,324,243    58,208,953  و رطاسية خمزون طباعة  
   1,200,000    1,200,000  كفاالت مدفوعة لقاء ا امات ع ل

  112,705,083     112,389,286  م اريف رسو   ضااي 
  44,556,450    337,668,184  حساابت مدينة اخر  

   15,540,140    15,540,140  موجودات اثبتة آلت ملكيتها لل  ر  وفاًء لديون مستحقة* 
   1,260,688,636    937,050,876   
آلت ملكيتها لل  ر  ايفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها لل  ر و ومت ختفيض دين الع يل املستحق بنفس    اليت متثل املوجودات   *

و حىت  2002لعا     23/ب من القانون ر    100/2القي ة حيث يتوجب ت فية العقارين خالل عامني من اتري  الت لكو وفق أحكا  املادة  
 ص يت  ت فية العقارينة  حليةاملر  املاليةعلومات اتري  إصدار امل
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 وديعة جم دة لد  م ر  سورية املركزي  - 11

من رأمسايا لد     % 10يتوجب على م ار  القطاع اخلاس أن  تجز    2001( لعا   28ر   )( الفقرة )ب( من القانون  12بناًء على أحكا  املادة )
 يتكون ه ا البند مما يلي: م ر  سورية املركزي كحساب جم د ميكن اسرتداده عند ت فية امل ر ة  

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     

    153.000.000    153,000,000  لرية سورية 
   7.764.588.031    7,764,588,031  دوالر أمريكي 

   7,917,588,031    7,917,588,031    
 (  25,846,506) (  25,846,506) خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة  

   7,891,741,525    7,891,741,525  
من رامسايا لد  م ر  سورية    % 10يتوجب على م ار  القطاع اخلاس أن  تجز    2001/ لعا   28/ من القانون /12احكا  املادة /بناًء على  

 ة املركزي كحساب جم د ميكن اسرتداده عند ت فية امل ر 

 
 وداؤع م ار   - 21

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(    2022آذار   31  ك ا يف    
  اجمل وع    م ار  خارجية    م ار  حملية    
 لةسة    لةسة    لةسة    

 4,370,461,827   9,284  4,370,452,543 حساابت جارية و ت الطلب 
  3,350,840,700  350,840,700  3,000,000,000 وداؤع ألجل 

  7,370,452,543  350,849,984  7.721.302.527  
 
  )مد قة(   2021  كانون األول  31ك ا يف     
  اجمل وع    م ار  خارجية    م ار  حملية    
 لةسة    لةسة    لةسة    

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

    17,505,716,370    769,396,784    18.275.113.154  
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 وداؤع الزابؤن  - 31

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
  لةسة      لةسة     
   119.037.212.061    126,599,759,317  حساابت جارية و ت الطلب   
  23.897.638.996    22,426,392,683  وداؤع ألجل وخاضعة اشعار   
   4.089.191.538    3,838,673,520  وداؤع التوفري   

    152,864,825,520    595147.024.042.  

الوداؤع اليت ال   ل فواؤد   الوداؤع ك ا يف   % 82.81لرية سورية أي ما نسبته    126.599.759.343بلغت  )مقابل    2022آذار    31  من إعايل 
 (ة 2021كانون األول    31 من إعايل الوداؤع ك ا يف  % 80.97 لرية سورية أي ما نسبته   119.037.212.061

السوري   العا   القطاع  وداؤع  سورية  10.529.355.393بلغت  مانسبته    لرية  الود  %6.88أي  إعايل  يف    اؤعمن  )مقابل    2022آذار    31ك ا 
 (ة 2021كانون األول   31ك ا يف من إعايل الوداؤع   % 6.17أي مانسبته  لربة سورية   9.070.447.107

 
 أتمينات نقدية  - 41

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لةسة      لةسة     

    1.378.802.236    1.415.152.341  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة 
   7.697.198.706    8.293.291.159  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   185.889.884    405.666.701  أتمينات نقدية أخر  

   10.114.110.201    9,261,890,826  
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 خم  ات متنوعة  - 51

 يتكون ه ا البند مما يلي: 

  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف    
 رصيد هناية      أتثري فرو ات      ما مت رده خالل      املست د  خالل      املكون خالل      رصيد بداية    
   الفرتة      أسعار ال ر       الفرتة      الفرتة      الفرتة      الفرتة    
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة      لةسة      لةسة    

 خم ا خساؤر اؤت انية متو عة على التسهيالت االؤت انية غري املباشرة: 
  5,602,402    -     -     -     1,832,635    3,769,767  خم ا تسهيالت غري مباشرة  
  333,196,222  (  5,028,150)   -     -     -     338,224,372  خم  ات لقاء كفاالت خارجية  
  4,283,250    -     -     -     -     4,283,250  خم  ات أخر  
  112,389,286    -   (  315,797)   -     -     112,705,083  م اريف رسو   ضااي  
  3,944,552    -     -     -     -     3,944,552  نقلبات أسعار ال ر * لونة م 

   462,927,024    1,832,635     -   (315,797  ) (5,028,150  )  459.415.712  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
 رصيد هناية      أتثري فرو ات      ما مت رده خالل      املست د  خالل      املكون خالل      رصيد بداية    
   السنة      أسعار ال ر       السنة      السنة      السنة      السنة    
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة      لةسة      لةسة    

 خم ا خساؤر اؤت انية متو عة على التسهيالت االؤت انية غري املباشرة: 
  3,769,767    -     -   (  967.771)   3.651.000    1,086,538  خم ا تسهيالت غري مباشرة  
  338,224,372    -     -     -     293,696,650    44,527,722  خم  ات لقاء كفاالت خارجية  
  4,283,250    -     -   ( 352,202,086)   -     356,485,336  خم  ات أخر  
  112,705,083    -     -     -     2,841,984    109,863,099  م اريف رسو   ضااي  
  3,944,552    -     -     -      592,282    3,352,270  لونة نقلبات أسعار ال ر * م 

   515,314,965    300.781.916   (169.8573.35 )   -     -    462.927.024  

   متوز    24ال ادر بتاري     4/  ن/ب1416واملعّدل ابلقرار   2008شباط    4اتري    1/   ن/ ب362املادة السابعة من  رار جملس النقد والتسليف ر    يت  احتساب ملونة مركز القطع التشغيلي بناًء على
 شهرة القطع التشغيلي خالل ال من وسطي مراكز  % 5و حيث يتوجب على امل ار  العاملة يف سورية أن  جز ملونة لتقلبات أسعار ال ر  على أساس 2016
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 في ا يلي احلركة على التسهيالت االؤت انية غري املباشرة خالل الفرتة / السنة: 
  )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  16,395,417,709    330,902,706    4,592,500    16,059,922,503  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
 التغري   ن زايدة انتج ع

  881,324,072    -     -     881,324,072  يف أرصدة الزابؤن  
  559,994,618    -     -     559,994,618  الفرتة التسهيالت اهديدة خالل 
 (  50,712,528)   -     -   (  50,712,528) الفرتة  التسهيالت املسددة خالل 

 (  148,247,308)   -     -   (  148,247,308)  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 

   17.637.776.563    330,902,706    4,592,500    17,302,281,357  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      

  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

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

 زايدة / )نقا( انتج عن 
 (  2.173.130.416)   -   (  2.173.130.416)   -   التغري يف أرصدة الزابؤن   

  9,842,072,787    -     2,697,340    9,839,375,447   التسهيالت اهديدة خالل السنة 
 (  155,464,670)   -   (  1,348,670) (  154,116,000) التسهيالت املسددة خالل السنة 

   1,384,265,454    152,106,001    -     1,232,159,453  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 

   16.395.417.709    330,902,706    4,592,500    16,059,922,503  الرصيد ك ا يف هناية السنة 

 في ا يلي احلركة على خم ا اخلسارة االؤت انية املتو عة خالل الفرتة / السنة: 
   )غري مد قة(   2022آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  341,994,139    329,803,407     7,062    12,183,670  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة 
 زايدة انتج عن التغري  

   759,065    1,099,300    -   (  340,235) يف خماطر االؤت ان  
   228,893    -     -      228,893  التسهيالت اهديدة خالل السنة 
  844,677    -     -      844,677  التسهيالت املسددة خالل السنة 

 (  5,028,150) (  4,805,056)   -   (  223,094)  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 
    338798.624    326,097,651     7,062    12,693,911  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة 
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  )مد قة(   2021كانون األول    31املنتهية يف  للسنة      
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     

  45,614,260    40,004,004    4,599,815    1,010,441 سنة البداية يف  ك ا  الرصيد
  11,179,904    -     -     11,179,904  السنة التسهيالت اهديدة خالل 

 (   47,210)   -   (   40,535) (   6,675) التسهيالت املسددة خالل السنة 
  285,247,185    289,799,403  (  4,552,218)   -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال ر 

   341.994.139    329,803,407     7,062    12,183,670  الرصيد ك ا يف هناية السنة 
 
 أخر  مطلوابت   - 61

 مما يلي:  البند يتكون ه ا 

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لةسة      لةسة     

   492,406,762    642,047,607  فواؤد مستحقة غري مدفوعة 
  148,649,403   327,235,351  مدفوعة م روفات مستحقة غري 

  7,413,608,838   10,026,069,947  شيكات م د ة 
  64,948,252    32,034,334  رسو  وضراؤب حكومية مستحقة 

  92,561,246    36,093,989  ضراؤب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني
  943,556,906    725,161,616  ذم  مو وفـة )موردين( 

  4,314,980    5,504,807  اشرتاكات أتمينات اجت اعية 
  45,596,440    773,035,569  حساابت داؤنة أخر 

  22,384,592    47,293,255   طوابع
   12,614,476,475    4199,228,027,  
 
 الداؤنة   الفواؤد  - 71

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  آذار )غري مد قة(  31املنتهية يف  لفرتة الثالثة أشهر     
   2022     2021  
 لةسة      لةسة    

 تسهيالت اؤت انية مباشرة: 
   7,104,488    10,057,106  حساابت جارية مدينة  

  771,843,245    1,776,721,769   روض وسلف  
   3,002,072    27,865,333   
  1,789,780,947    806,813,066  

   84,775,133    149,967,317  أرصدة وإيداعات لد  م ار   
   1,939,748,264    891,588,199    
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 الفواؤد املدينة  - 81

 مما يلي: يتكون ه ا البند 
  آذار )غري مد قة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
   2022     2021  
 لةسة      لةسة     

  60,640,247    69,658,988  وداؤع م ار  
 وداؤع زابؤن: 

  30.779.730    28,569,591  وداؤع توفري  
   251,639,043    473,327,564  وداؤع ألجل وخاضعة اشعار  
   282.418.773    501,897,155  سندات حمسومة  

   1.464.645    2,661,362  أتمينات نقدية 

   574,217,505    344.523.665   
 

 اسرتداد خم ا خساؤر اؤت انية متو عة -19

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  آذار )غري مد قة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف         
       2022     2021  
 لةسة      لةسة        

  36.745.842  ( 2,087,655) م رو  خم ا أرصدة لد  م ر  سورية املركزي 
  م رو  خم ا أرصدة لد  امل ار 

 (  953.901)   4,490,491   املرحلة األوىل  
  -   (  522,400)  املرحلة الثانية  

 :م رو  / )اسرتداد( خم ا تسهيالت اؤت انية مباشرة
  10.335.221    10,113,431   املرحلة األوىل  
   48.524.321  (  865,663)  املرحلة الثانية  
 ( 143.240.997) ( 254,946,499)  املرحلة الثالثة  

 :م رو  / )اسرتداد( خم ا تسهيالت اؤت انية غري مباشرة
   -      733,335   املرحلة األوىل  
  -     1,099,300   املرحلة الثالثة  

    (241,985,660 ) ( 48.589.514 ) 
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 م رو  ضريبة الدخل -02

 : مما يلي احملاسل مع الربح الضريلمل ا تسوية الربح 
 آذار  31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  مد قة( غري  )  2021     )غري مد قة(   2022    
 لةسة      لةسة     

  536,193,547    1,031,778,130  الضريبة  الربح  بل 
 يضا : 

 (  11,868,877) (    315,797) خم  ات متنوعة 
  -     15,447,722 املنتجة  التسهيالتخم ا تدن 

  -     -   ايرادات /خساؤر غري حمققة انجتة عن تقيي  مركز القطع البنيوي 
   -   (   60,720,962)  فض فواؤد مدفوعة يف اخلارج 

   833,613     833,613  استهالك فروغ 
  7,084,177    7,084,177  استهالك املبان 

   994,106,883    532,242,460  
  133,060,615    248,526,721  ( % 25)ضريبة السنة  

  -     24,852,672  ( %10) إعادة ااع ار 

   273,379,393    133,060,615  
 

 إن حركة خم ا ضريبة الدخل خالل الفرتة / السنة ك ا يلي: 

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لةسة      لةسة     

  -     346,937,615  الفرتة / السنة الرصيد يف أول 
  599,091,503    273,379,393  الفرتة / السنة إضافات خالل 

 (  252,153,888)   -   خساؤر ضريبية عن سنوات سابقة 

  346,937,615    620,317,008  الفرتة / السنة الرصيد يف هناية 

فقة مقبولة ضريبياً يف العا   مت تغيري املعاهة الضريبية مل رو  اخلساؤر االؤت انية اافرادي مقابل التسهيالت الغري منتجة )املرحلة الثالثة( حيث مت اعتبارها ن
ال ادر    1445/16/و ومت أتكيد ذلك ابلتع ي  ر   س 2010واخلاس ابلعا     2011استناداً للبيان الضريل لل  ار  ال ادر عن وزارة املالية للعا     2011

 ة 2022آذار  23عن م ر  سوراي املركزي بتاري  
و وال ي بني عد  خضوع األرابح والفواؤد الناعة عن أع ال  2019نيسان   29ال ادر بتاري   3/1238ر   بناء على  رار اييئة العامة للضراؤب والرسو  

 ة املتداولةخلارج لضريبة الدخل على األرابح احلقيقيةو وإمنا ختضع لضريبة ريع رؤوس األموال يف ا امل ار 
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 السه  األساسية وامل ففة ح ة -12

  آذار )غري مد قة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     مما يلي:يتكون ه ا البند 
   2022     2021  
  لةسة      لةسة    

   403,132,932    752.933.850  الفرتة صايف ربح 

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

   13.44     .1025   ح ة السه  األساسية وامل فضة 
 
 
   2022  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو     عدد األسه    
  52,500,000  91   52,500,000 املالية وحىت هناية الفرتةعدد األسه  ابتداًء من بداية السنة 

  52.500.000  91     2022آذار  31املتوسط املرجح لعدد األسه  ك ا يف 
 
   2021  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو     عدد األسه    
  52.500.000  91   52.500.000 الفرتةعدد األسه  ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت هناية 

  52.500.000  91     2021آذار  31املتوسط املرجح لعدد األسه  ك ا يف 
 

 النقد وما يوازي النقد -22

 يت لف ه ا البند مما يلي: 

  آذار )غري مد قة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف    
   2022     2021  
 لةسة      لةسة    

 تستحق خالل ثالثة أشهر نقد وأرصدة لد  م ر  سورية املركزي 
  77,183,611,633       135,900,574,178    )عدا ااحتياطي االزامي على الوداؤع( 

   22,092,170,639       45,983,310,738  تستحق خالل ثالثة أشهر أرصدة لد  م ار   
 (  5,444,174,241) (  ,302,5277,721) تستحق خالل ثالثة أشهر ينـزل وداؤع م ار  

   174,162,582,389    93,831,608,031   
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 ع ليات األطرا  ذات العال ة -32

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
 بنود بيان الوضع املايل  -أ
 اجمل وع ك ا يف    )غري مد قة(   2022آذار    31ك ا يف    
  كانون األول   31      أعضاء جملس          
    )مد قة(   2021   اجمل وع    اادارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة     األ  شركة  ال   

  لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة   
 احلساابت املدينة 

  5,224,751,102  4.818.310.922  -   -   4.818.310.922 حساابت جارية و ت الطلب
  22,248,784,000  21.829.280.000  -   -   21.829.280.000 وداؤع ألجل لد  امل ار  
  38836837  40.040.060  -   -   40.040.060 فواؤد مستحقة غري مقبوضة 
 ( 25.515.776) ( 24.982.376)  -   -  ( 24.982.376) خم ا خساؤر االؤت انية 

 26.662.648.606   -   -  26.662.648.606  27.486.856.163  
 احلساابت الداؤنة 

  769,396,783  350.849.983  -   -   350.849.983 وداؤع م ار 
   435958   116.919  -   -    116.919 فواؤد مستحقة وغري مدفوعة 

 350.966.902   -   -  350.966.902  769,832,741  
 بنود بيان الدخل  -ب

 اجمل وع لفرتة     )غري مد قة(   2022آذار    31املنتهية يف  لفرتة الثالثة أشهر    
  املنتهية الثالثة أشهر        أعضاء جملس          
    2021آذار    31يف     اجمل وع    اادارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    شركة األ  ال   

  لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة   
 37,878,398  60.720.742  -   -   60.720.742 فواؤد داؤنة 

 ( 2,752,576) ( 1.611.043)  -   -  ( 1.611.043) فواؤد مدينة  

 العليا هي كالتايل:  التنفي يةإن منافع اادارة 
  آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  )غري مد قة( 2021      )غري مد قة( 2022    
  لةسة      لةسة     

  22.608.000    37.680.000  رواتب ومكافآت  
 ال يوجد  روض ممنوحة ألعضاء جملس اادارة وال يتقاضى أعضاء جملس اادارة أي تعويضاتة  

 يبني اهدول أدانهو أعلى وأدىن نسبة فاؤدة على التعامالت مع األطرا  ذات العال ة: 
  )غري مد قة(   2021  آذار 31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     )غري مد قة(   2022  آذار 31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف    
  الع لة    %    الع لة    %    الع لة    %    الع لة    %   

 لرية سورية    -   لرية سورية    -   لرية سورية    -   لرية سورية    -  وداؤع األطرا  ذات العال ة
 دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2  وداؤع امل ر  األ  لدينا 
 دوالر أمريكي   0.6   دوالر أمريكي   1.09   دوالر أمريكي   1.09   دوالر أمريكي   1.09  وداؤعنا لد  امل ر  األ  

 ة 2017األول كانون    31مت اعادة الوديعة ابلدينار األردن لد  امل ر  األ  بتاري  
  ال يوجد شركات حديثة اتبعةة 
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 امل اطرإدارة  -42

 يف احملافظة على متانة البنك ورحبيتهة  ساس امل اطر تعترب وبشكل فعال األإدارة سورية  توي على عدد من امل اطر وي ا فإن  - إن أنشطة بنك األردن 

والر ابة املست رة على امل اطر املالية وغري املالية اليت من امل كن أن تلثر بشكل سلل على أداء البنك  إدارة  امل اطر تش ل التعر و  ياسو  إدارة  إن ع لية  
 ض ان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعواؤد مقابل امل اطرة  إىل   ومسعتهو إضافة

 امل اطر: دارة  االسرتاتيجية العامة ا 

ة  امل اطر لد  امل ر  تسري وفق مبادئ رؤيسية تنسج  مع حج  نشاطاته وتعقيد ع لياته وتعلي ات السلطات الر ابية وأفضل امل ارسات الدوليإدارة إن  
إىل   ملعت دة من  بله إضافة امل اطر وسياسات امل اطر اإدارة يف دارة ي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس ااأساسهب ا اخل وسة تت ثل تلك املبادئ بشكل  

 امل اطرة إدارة استقاللية داؤرة  

إدارة  ك ا أن فلسفة    ويف أع ال امل ر  والتوسع يف خدماته و امل اطر لد  امل ر  للتطوير املست ر لتواكب كافة املستجدات والن إدارة ختضع سياسات  
االستشرافية على احلك  على األمور ووجود دليل واضح لل الحيات موضوع من  بل جملس  دارة امل اطر لد  امل ر  مبنية على املعرفة واخلربة و درة اا

 ة  دارةاا
 امل اطر إدارة امل اطر ووظيفة اههات املسلولة عن دارة اييكل التنظي ي ا  –  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 : دارة جملس اا 

 امل اطرة إدارة ذلك هناك هان مسلولة عن إىل    االسرتاتيجيات والسياسات املتبعة يف امل ر  إضافةامل اطر واملوافقة على إدارة اههة املسلولة عن  و ه

 : امل اطر إدارة  هنة  

والتعامل مع كافة امل اطر اليت تواجه  دارة وذلك هبد  اا)عضو تنفي ي وعضوين مستقلني(    مكونة من ثالثة أعضاءدارة  وهي هنة منبثقة عن جملس اا 
 البنكة ع ل 

 يلي:   وتتض ن مسلوليات اللجنة ما 

 احل ول على كافة املعلومات عن أي مس لة تدخل ض ن مهامهاة  ة1
االؤت انو خماطر   )خماطرمراجعة سياسات وإسرتاتيجيات إدارة امل اطر اليت تواجه ع ل امل ر  بكافة فئاهتا ومنها على سبيل املثال ال احل ر   ة2

 السوقو خماطر التشغيلو خماطر السيولةو خماطر أسعار الفاؤدة( وذلك  بل رفعها إىل جملس اادارة العت ادهاة 
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يف امل اطر بشكل ينسج  مع املتطلبات الر ابية املرعية يف ه ا الش ن وذلك هبد  احلد من أثر تلك امل اطر على   ديد أساليب وآليات ختف  ة3
 سالمة ومتانة الوضع املايل لل  ر ة 

ت وإدخال  احل ول على مقرتحات من اادارة التنفي ية لل  ر  حول هيكل داؤرة امل اطر وع لية تطويرها وحبيث تقو  اللجنة اراجعة املقرتحا ة4
 أي تعديالت عليها لي ار إىل رفعها إىل جملس اادارة اعت ادهاة 

للجنة برفع تتوىل هنة إدارة امل اطر مسلولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات املتزايدة اليت تطرأ على إدارة امل اطر داخل امل ر  وتقو  ا ة5
 تقارير دورية حويا إىل جملس اادارةة 

 التزا  إدارة امل اطر ابملعايري املوضوعة من  بل هنة ابزل واملتعلقة ا اطر االؤت ان وخماطر السوق وامل اطر التشغيليةة مرا بة مد   ة6
 مراجعة وإبداء الرأي أما  جملس اادارة حول سقو  امل اطر واحلاالت االستثناؤية اليت تطرأ عليهاة  ة7
 يت  التعرض يا وحج ها وأنشطة إدارة امل اطرة مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة امل اطر اليت   ة8
 اطرة ض ان توفر املوارد والنظ  الكافية ادارة امل اطرو وض ان استقالل موظفي إدارة امل اطر عن األنشطة اليت ينج  عنها   ل امل ر  لل    ة9

 امل ر  وكيفية طرق معاهتها وتقدمي التوصيات بش هناة تعقد اللجنة اجت اعات دورية مع إدارة امل اطر ملنا شة وتقيي  امل اطر اليت يتعرض يا  ة10

 امل اطر إدارة  داؤرة  

 التالية:  وهي اههة املسلولة عن حسن تنفي  ومرا بة امل اطر والتاكد من مد  توافق امل اطر القاؤ ة مع السياسات املعت دة ويتفرع منها األ سا  

 خماطر االؤت ـان: 

الطر  الثالث من القيا  ابلوفاء ابلتزاماته يف األو ات احملددة وتش ل ه ه امل اطر  أو   عد  رغبة املقرتضو   احت ال عد   درة و/أتنش  خماطر االؤت ان من 
 ة للبنكة إحلاق خساؤر ماليإىل   االعت ادات املستندية مما يلدي و  البنود داخل القواؤ  املالية مثل القروض والبنود خارج القواؤ  املالية مثل الكفاالت و/أ 

 االؤت ان من خالل مـا يلـي: إدارة ويف ه ا السياق يقو  البنك بتعزيز األطر امللسسية اليت  ك   

 الف ل ما بني دواؤر تن ية األع ال امل تلفة ودواؤر خماطر االؤت انة  ة1
 رة منظومة من السياسات وااجراءات املعت دة اليت  دد أسس تعريف و ياس وإدارة ه ا النوع من امل اط ة2
ة خماطر االؤت ان   ديد الرتكزات االؤت انية على مستو  نوع االؤت انو القطاع اال ت اديو التوزيع اهغرايفو احملافظ االؤت انية ةةةاخل(ة وتتوىل إدار  ة3

 كل ض ن اخت اصه ارا بة ه ه الرتكيزاتة 
 نظا  ال الحيات وإدارة العال ة:  ة4

 صالحيات يتض ن آلية منح ال الحيات وتفويضها ومرا بتها وإدارة العال ة مل تلف أنشطة االؤت انة سورية نظا    -يعت د بنك األردن 
  ديد أساليب ختفيف امل اطـر:  ة5

 سورية أساليب خمتلفة لت فيف امل اطر االؤت انية تت ثل في ا يلـي:  -يتبع بنك األردن 
 ل تسديدهة تقدمي اييكل املناسب لالؤت ان اا يتفق مع الغاية منه وأج -
 الت كد من استك ال عيع النواحي الر ابية على استغالل االؤت ان وم ادر سدادهة  -
 استيفاء الض اانت املناسبة  وطاً ألي خماطر هب ا اخل وسة  -
 دراسة وتقيي  معامالت االؤت ان من  بل دواؤر خماطر االؤت انة  -
  ان لتعزيزها والت كد من تغطيتها لالؤت ان امل نوحة أواًل أبولة التقيي  الدوري للض اانت حسب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر الض -
  هان مت   ة لل وافقة على االؤت انة  -
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 داؤرة مرا بة االؤت ان تتض ن مرا بة تنفي  االؤت ان اباضافة لوحدة تعىن ابلتوثيق واستك ال التد يق القانون والتنفي ة  ة6
 املستحقات والديون املتعثرةة دواؤر مت   ة ملتابعة   يل  ة7
 هنة إدارة امل اطر التنفي ية ملراجعة سياسات وإسرتاتيجيات االؤت ان واالستث ار وامل اطرة  ة8
 رةة  ديد مها  دواؤر االؤت ان امل تلفة من حيث آلية ودورية املرا بة والكشو  املست رجة وآلية ت عيدها إىل اادارة العليا وجملس اادا ة9

 ر ابيـة: التقاريـر ال ة10
 تتوىل دواؤر االؤت ان كل ض ن اخت اصه مرا بة وتقيي  كافة الع ليات االؤت انية من خالل جم وعـة مـن الكشو  الر ابيـة: 

 ة املرا بـة اليوميـة  -
 التجاوزات االؤت انيةو السقو  املستحقة غري اجملددةو احلساابت املستحقةةةةو وغريهاة   -
 يـةة مرا بـة توزيـع احملفظـة االؤت ان -
 ت نيف امل اطر االؤت انيةو القطاع اال ت اديو نوع االؤت انو الض اانتو الرتكزات وةةةةةو وغريهاة  -
 ( على مستو  املنطقة اهغرافيةو نوع االؤت انو القطاع اال ت اديو نوع الض انة Total Exposureمرا بـة التعرض االؤت انـي ) -

 املدير العا  أواًل أبولة إىل  و إما ابلنسبة للع ليات اليومية فرتفع دارةامل اطر/ التنفي ية املنبثقة عن جملس اا هنة إىل   ورفع ه ه التقارير بشكل دوري

 خماطــر التشغيـــل: 

تنش  نتيجة أحداث خارجية اا يف ذلك امل اطر القانونية و د مت  أو    فشل الع ليات الداخلية واملوظفني واألنظ ة أو   وهي امل اطر اليت تنش  عن عد  كفاءة
 امل اطرة إىل إدارة  ابلكوادر البشرية امللهلة واألنظ ة اآللية وتتبع إداراي   تعزيزهاومت  2010أتسيس داؤرة خماطر الع ليات يف البنك من  عا  

 خماطـر الع ليـات ض ـن األسس التاليــة : إدارة ويتولـى البنـك 

وتطبيقها على ارض الوا ع واليت تض نت أسس تعريف و ياس ومرا بة امل اطر  دارة  عداد سياسة خماطر الع ليات واعت ادها من  بل جملس ااإ ة1
 ة  مستو   بول ه ا النوع من امل اطر إىل   اباضافة

 ة  (CARE WEBخماطر الع ليات ) دارة تطبيق نظا  آيل ا ة2
يكفل كفاءهتا    Risk Profileإنشاء   ة3 اا  منها ودورية فح ها  اليت  د  الر ابية  الع ليات وااجراءات  أنواع خماطر  يتض ن كافة  البنك  لفروع 

 ة  واست رارية ع لها على مستو  كل فرع من فروع البنك 

ر التشغيلية وتقيي ها ابست رار للتعر   امل اطدارة  ا  داة  ( كCRSA: وهب ا اخل وس مت تطبيق التقيي  ال ات ) Risk Profileـ  التقيي  املست ر لل ة4
أبول ليعكس   أوالً   Risk Profileعلى امل اطر اهديدة اباضافة للت كد من كفاءة ع ل ااجراءات الر ابية للحد من ه ه امل اطر و ديث الـ  

 الوا ع الفعلي لبيئة الع لة 

التقيي  ال ات مل تلف وحدات البنك وت نيفها ض ن معايري الت نيف  إىل    اضافة التد يق الداخلي بتطبيق التد يق املرتكز على امل اطر ابإدارة   يا    ة5
 املعت دة وتض ينها ض ن تقرير التد يق الداخلي وتزويد هنة التد يق هبا أوال أبولة   

 دارةة  اا جملس إىل  جاري الع ل على بناء  اعدة بياانت ابألخطاء التشغيلية و ليلها ورفع تقارير عن ملف خماطر الفروع ة6

 والتنفي ية بتقرير عن ملف خماطر الفروع يعكس وا ع البيئة الر ابية مل تلف فروع البنكة دارة امل اطر/ جملس اا إدارة تزويد هنة   ة7
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 خماطر السيولة: 

تواري  استحقا ها أو متويل نشاطاته بدون   ل تكاليف  وهي امل اطر اليت تنش  عن احت الية عد   درة امل ر  على توفري الت ويل الالز  لت دية التزاماته يف  
 مرتفعة أو حدوث خساؤر وتنقس  خماطر السيولة إىل: 

 (  Funding Liquidity Riskخماطر متويل السيولة ) -

 ة ((Market Liquidity Riskخماطر سيولة السوق  -

 يت  احتساب خماطر السوق حسب األساليب التالية: 

 خماطر أسعار ال ر : 
 ة 362ة مراكز القطع األجنل حسب  رار م ر  سورية املركزي مرا ب  •
 : 2005شباط  13( اتري  4  ن / ب   107خماطر اسعار الفاؤدة حسب القرار ) •
 بشكل شهرية    GAP Analysisيت  احتساهبا حسب طريقة   •
 خماطر التوظيفات يف اخلارج:  •
 مرا بة الوداؤع املربوطة يف اخلارجة  •
 اخلارجيةة مرا بة الكفاالت  •

 ويتوىل امل ر  إدارة خماطر السيولة ض ن املعطيات التالية: 
 منظومة من السياسات وااجراءات املعت دة من  بل جملس اادارة اليت  دد أسس تعريف و ياس ومرا بة ومتابعة وإدارة خماطر السيولةة  -

 إعداد خطة ادارة أزمات السيولة تتض ن: 
 أزمة السيولةة إجراءات مت   ة ادارة  •
 هنة مت   ة ادارة أزمة السيولةة   •
 ة Liquidity Contingency Planخطة توفري سيولة يف احلاالت الطارؤة   •

 تطوير أدوات  ياس وإدارة ومرا بة خماطر السيولة من خالل:  -
 تقرير خماطر السيولة حسب سل  االستحقاقة  •
 مرا بة سقو و وجودة احملفظة االستث اريةة  •
 األموال وت نيفها و ليلها تبعا لطبيعتهاة   ديد م ادر  •
 ماتة مرا بة السيولة القانونية والسيولة النقدية وهي االحتفاظ اقدار كا  من املوجودات الساؤلة )النقدية وشبة النقدية( ملواجهة االلتزا •
 داخلة واخلارجةة املواؤ ة بني آجال املوجودات واملطلوابت واألخ  بعني االعتبار كافة التدفقات النقدية ال •
 (ة Stress Testingاختبارات األوضاع الضاغطة ) •

 رفع التقارير الدورية إىل هنة إدارة امل اطر/التنفي يةو وهنة إدارة امل اطر/جملس اادارةة  -
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 التد يق الداخلي 

 ااجراءات والسياسات املتبعةة امل اطر بشكل دوري حيث يراجع مد  توافق امل ر  مع  إدارة يقو  التد يق الداخلي بتد يق ع لية 

 خطة الطوارئ وخطط است رارية الع ل

 مفهو  اخلطة 

وه ا االنقطاع  د حيدث نتيجة حلدوث حدث  و تشغيل أع ال امللسسة وخ وصاً احلساسة منها بعد فرتة مقبولة من االنقطاع  إعادةهي اخلطة اليت تض ن  
 احلدثة أو  األزمة إدارة ية ساسأن تتض ن خطة است رارية الع ل ض ن بنودها األ ئ امل ر أزمة معينة ل ا ارتأو    معني

 ية لل طة ساساألهدا  األ

 احملافظة على مسعة امل ر  والثقة به من  بل  اعدة الع الء واملسامهنية  ة1
  درة امل ر  على االست رارية يف تقدمي اخلدمة يف أضيق الظرو  واألزماتة  ة2
 والتواصل مع الع الء وتلبية متطلباهت  يف األزمات امل تلفةة االت ال  ة3
 تشكيل فريق إداري ملهل ومنظ  ادارة األزمةة  ة4
 السرعة والكفاءة يف اختاذ القرارات ملواجهة التهديدات غري املتو عةة  ة5
 أتمني  نوات ات ال متعددة وشاملة ه يع املستوايت ااداريةة  ة6
  ريف وجتنيبه أي خماطر م رفية  د تلثر عليهة ترسي  وتعزيز الثقة يف النظا  امل ة7
 تقليل أثر التعطل واالنقطاع وتقليل اخلساؤر اىل أدىن حد ممكنة  ة8
 توعيه وتثقيف املوظفني اباجراءات الواجب اتباعها يف خمتلف حاالت التعطل واالنقطاعة  ة9

 وضع سيناريوهات داخلية حلدث معني وجتريب وفحا اخلطةة  ة10

 ت األنواع الرؤيسية التالية: تندرج خماطر امل ر   

 خماطر االؤت ان  -أ

 خماطر السوق  -ب

 خماطر السيولة  -ج

 امل اطر التشغيلية  -د

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الر ابية  -هـ

 امل اطر االؤت انية 

يلدي اىل حدوث خساؤرو وعادة يت  متييز ثالث أنواع  ت  تنش  امل اطر االؤت انية عن ختلف أو عجز الطر  اآلخر عن الوفاء ابلتزاماته جتاه امل ر  مما 
 امل اطر االؤت انية وهي خماطر تعثر الطر  املقابلو خماطر التسويةو وخماطر البلدة 

 ن العوامل األساسية ادارة خماطر االؤت ان بشكل فعال هي: إ
 إقاد بيئة مناسبة ادارة امل اطر االؤت انية   -
 لل وافقات وال الحياتة   الع ل ض ن إطار واضح وسلي  -
 احملافظة على إدارة اؤت ان مالؤ ةو وتوفري آليات وأدوات للقياس والر ابةة  -
  الت كد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة امل اطر االؤت انيةة  -
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 نوحة )فرد أو ملسسة( وجم وع التسهيالت  ولتحقيق ما ذكر يقو  امل ر  بوضع سياسة اؤت انية واضحة تتض ن سقو  ملبالغ التسهيالت االؤت انية امل  -
و إضافة إىل  االؤت انية لكل  طاع وكل منطقة جغرافيةة يع ل امل ر  على مرا بة خماطر االؤت ان ويع ل ابست رار على تقيي  الوضع االؤت ان للع الء

 ح ول امل ر  على ض اانت مناسبة من الع الءة 

 اساليب ختفيف امل اطر  ة1

 امل اطر يف امل ر  تعت د على العديد من األساليب من اجل ختفيف امل اطر منها: إدارة ع لية 

ة ال ادرة عن  الض اانت وحسب  ابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالؤت ان امل نوح واليت يت  مرا بتها وتقيي ها ب ورة مست رة وفق التعلي ات التنفي ي  -
 (ة 9دويل اعداد التقارير املالية ر   )م ر  سوراي املركزي واخلاصة بتطبيق املعيار ال

 اتباع نظا  اللجان يف منح االؤت ان وتعت د على حج  حمفظة الع يل واالستحقاق ودرجة خماطرة الع يلة  -
ت على عدة  التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر االؤت انة حيث تتض ن خطة امل ر  السنوية التوزيع املستهد  لالؤت ان واالستث ارا

مبدأ  و   التنويع يف احملفظة ه  طاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدةو ك ا يوجد لد  امل ر  نظا  لت نيف خماطر القطاعات اال ت اديةة
  طاعات وأسواق خمتلفة مع ي يف ختفيف خماطر االؤت انة حيث تتض ن خطة البنك السنوية التوزيع املستهد  لالؤت ان واالستث ارات على عدة   أساس

 الرتكيز على القطاعات الواعدةو ك ا يوجد لد  البنك نظا  لت نيف خماطر القطاعات اال ت اديةة 

 دراسة االؤت ان والر ابة عليه ومتابعتهة 

ية اختاذ القرارات والت كد من أن  يقو  امل ر  بتطوير السياسات واالجراءات الالزمة لتحديد أسلوب دراسة االؤت ان واحملافظة على حيادية وتكامل ع ل
العا  للسياسة االؤت انية يتض ن تقيي ها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مرا بتها ابست رارة إن االطار  وضع صالحيات    خماطر االؤت ان يت  

 لل وافقة االؤت انيةو توضيح حدود االؤت ان واسلوب  ديد درجة امل اطرة  

االؤت ان وظيفة منف لة لض ان التنفي  املناسب للع ليات االؤت انية والر ابة الفعالة على مدة االستحقاق للتسهيالت وانتهاء صالحيات  إدارة  تتوىل ع لية  
 احلدود وتقيي  الض اانتة 
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 امل اطر: عرضات االؤت انية حسب درجة توزيع الت  (1

 وفق اهدول التايل:  حسب فئات الت نيف االؤت ان الداخلي لل  ر  تتوزع التعرضات االؤت انية املباشرة للشركات 
  )غري مد قة(   2022آذار    31ك ا يف    
 اخلساؤر   املرحلة الثالثة      اخلساؤر   املرحلة الثانية      اخلساؤر   املرحلة األوىل        
     املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية        
   اجمل وع      مد  ع ر الرصيد      مد  ع ر الرصيد      شهراً   12مد       احت ال التعثر    
  لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     %    

  34,661,461,457    -     -     34.661.461.457   0.13-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    0.82-0.13  توسطة امل اطرامل 4-3الدرجة من 

  2,490,227,445    -     2.490.227.445    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات من 
  1,039,808,116    1,039,808,116    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف   يلها  9الدرجة 
  10,827,825,478    10,827,825,478    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  49,019,322,496    11,867,633,594    2.490.227.445    34.661.461.457     إعايل التعرضات املباشرة 
 ( 1,276,648,693) ( 1,276,648,693)   -     -      الفواؤد املعلقة*

 ( 10,693,981,783) ( 10,590,984,901) ( 42.353.431) (  60.643.451)    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  37,048,692,020    -     2.447.874.014    34.600.818.006     صايف التعرضات االؤت انية 
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  )مد قة(  2021كانون األول   31ك ا يف    
 اخلساؤر   املرحلة الثالثة      اخلساؤر   املرحلة الثانية      اخلساؤر   املرحلة األوىل        
     املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية        
   اجمل وع      مد  ع ر الرصيد      مد  ع ر الرصيد      شهراً   12مد       احت ال التعثر    
  لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     %    

  30,826,203,366    -     -     30,826,203,366   0.13-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    0.82-0.13  توسطة امل اطرامل 4-3الدرجة من 

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

   44,327,984,212    11,763,260,304    1,738,520,542    30,826,203,366     إعايل التعرضات املباشرة 
 ( 1,180,526,348) ( 1,180,526,348)   -     -      الفواؤد املعلقة*

 ( 10,953,981,239) ( 10,868,622,324) ( 31,665,359) (  53,693,556)    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  32,193,476,625  ( 285,888,368)   1,706,855,183    30,772,509,810     صايف التعرضات االؤت انية 
 

 



 

- 40   - 

 وفق اهدول التايل:  حسب فئات الت نيف االؤت ان الداخلي لل  ر  تتوزع التعرضات االؤت انية املباشرة لألفراد 
  )غري مد قة(   2022آذار    31ك ا يف    
 اخلساؤر   املرحلة الثالثة      اخلساؤر   املرحلة الثانية      اخلساؤر   املرحلة األوىل        
    املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية        
   اجمل وع      مد  ع ر الرصيد      مد  ع ر الرصيد      شهراً   12مد       احت ال التعثر    
  لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     %    

   3,044,149,357    -     -     3,044,149,357   3.08-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    11.22-3.08  توسطة امل اطرامل 4-3الدرجة من 

  185,083,188    -     185,083,188       58.2-11.22   ت املرا بة 7-5الدرجات من 
   1,778,896     1,778,896    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف   يلها  9الدرجة 
  157,440,132    157,440,132    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  3,388,451,573    159,219,028    185,083,188    3,044,149,357     إعايل التعرضات املباشرة 
 ( 58,992,131) ( 58,992,131)   -     -      الفواؤد املعلقة*

 ( 119,013,671) ( 100,232,826) (  2,552,866) (  16,227,979)    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  3,210,445,771  (  5,929)   182,530,322    3,027,921,378     صايف التعرضات االؤت انية 
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  )مد قة(   2021كانون األول   31ك ا يف    
 اخلساؤر   املرحلة الثالثة      اخلساؤر   املرحلة الثانية      اخلساؤر   املرحلة األوىل        
    املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية      املتو عة على   االؤت انية        
   اجمل وع      الرصيد مد  ع ر       مد  ع ر الرصيد      شهراً   12مد       احت ال التعثر    
  لةسة      لةسة      لةسة      لةسة     %    

   2,891,766,465    -     -     2,891,766,465   3.08-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    11.22-3.08  توسطة امل اطرامل 4-3الدرجة من 

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

  3,057,649,782    165,883,317    -     2,891,766,465     إعايل التعرضات املباشرة 
 ( 61,218,929) ( 61,218,929)   -     -      الفواؤد املعلقة*

 ( 117,580,952) ( 104,666,998)   -   (  12,913,954)    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  2,878,849,901 (  2,610)   -     2,878,852,511     صايف التعرضات االؤت انية 
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 وفق اهدول التايل:  حسب فئات الت نيف االؤت ان الداخلي لل  ر  تتوزع التعرضات االؤت انية غري املباشرة 
  )غري مد قة(   2022آذار    31يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية     
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     احت ال التعثر    
 لةسة      ة س ة ل      ة س ة ل      ة س ة ل     %    

  9,776,859,340    -     -     9,776,859,340   0.13-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    0.82-0.13  املتوسطة امل اطر 4-3الدرجات من 
  3,979,424,452    -     3,979,424,452    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف   يلها  9الدرجة 
  326,098,651    326,098,651    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  14,082,382,443    326,098,651    3,979,424,452    9,776,859,340     إعايل التعرضات غري املباشرة 
 ( 338,798,624) ( 320,042,732) (  8,333,437) (  10,422,455 )    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  13,743,583,819     6,055,919    3,971,091,015    6,436,8859,76     غري املباشرة صايف التعرضات االؤت انية 
  -     -     -     -      )%(  نسبة التغطية

  

 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     احت ال التعثر    
 لةسة      ة س ة ل      ة س ة ل      ة س ة ل     %    

  12,026,330,477    -     -     12,026,330,477   0.13-0  املن فضة امل اطر 2-1الدرجات من 
  -     -     -     -    0.82-0.13  املتوسطة امل اطر 4-3الدرجات من 
  4,038,184,526    -     4,038,184,526    -    15.96-0.82   ت املرا بة 7-5الدرجات من 

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

  16,395,417,709    330,902,706    4,038,184,526    12,026,330,477     إعايل التعرضات غري املباشرة 
 ( 341,994,139) ( 329,803,406) (  8,456,528) (   3,734,205 )    خم ا اخلساؤر االؤت انية املتو عة 

  16,053,423,570     1,099,300    4,029,727,998    12,022,596,272     غري املباشرة صايف التعرضات االؤت انية 
  -     -     -     -      )%(  نسبة التغطية
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 الديون اجملدولة: 

ة ومت  هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت اؤت انية غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االؤت انية غري العاملة اوجب جدولة أصولي
 ة (2021  خالل عا  ال يوجد ديون جمدولة)  2022خالل الربع األول من عا   ال يوجد ديون جمدولة ت نيفها كديون تتطلب اهت ا  خاس 

 الديون املعاد هيكلتها: 

  أتجيل بعض األ ساط أو    إطالة ع ر التسهيالت االؤت انية أو    ترتيب وضع التسهيالت االؤت انية من حيث تعديل األ ساط   إعادة اييكلة    عادة يق د إب
  2022خالل الربع األول من عا  ال يوجد ديون جمدولة   عاد هيكلتهااملديون  ال  بلغتمتديد فرتة الس اح ومت ت نيفها كديون تتطلب اهت ا  خاسو  أو  
 (ة 2021خالل العا   معاد هيكلتها   لةسة 101.754.965مقابل )
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 القطاع اال ت ادي الرتكز حسب  (2

 يوضح اهدول التايل الرتكز يف التعرضات االؤت انية حسب القطاع اال ت ادي: 

  )غري مد قة( 2022آذار   31ك ا يف     
  اجمل وع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    

  138.344.535.931  -   -   -   -   138.344.535.931 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  45,939,741,201  -   -   -   -   45,939,741,201 أرصدة لد  م ار  

  40.259.137.791  1.331.594.828  12.792.180.717  350.174.231  25.785.188.015  -  التسهيالت ااؤت انية املباشرة 
  1,999,887,500  -   -   -   -   1,999,887,500 ايداعات لد  م ار  

 موجودات مالية موجودات مالية ابلقي ة  
  213,340,100  -   -   -   -   213,340,100 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  304.094.885  29.619.761  126.809.735   1.841.235  131.598.702  14.225.452 املوجودات األخر 
  7,891,741,525  -   -   -   -   7,891,741,525 م ر  سورية املركزي وديعة جم دة لد 

  1.7097194.403.4  25.916.786.717  352.015.466  12.918.990.452  1.361.214.589  234.952.478.933  
 
  )مد قة( 2021كانون األول    31ك ا يف     
  اجمل وع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    

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

  35.072.326.526  264,824,061  2,662,010,148  22,919,516,007  9.225.976.310  -  صايف التسهيالت االؤت انية املباشرة 
 موجودات مالية ابلقي ة العادلة 

  -   -   -   -   -   -  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  333,228,924   963,683   11,221,136  198,376,675  63,120,911  59,546,519 موجودات أخر 

  7,891,741,525  -   -   -   -   7,891,741,525 وديعة جم دة لد  م ر  سورية املركزي
  03.6847200.543.  .2210979.289.  23,117,892,682  2,673,231,284  4265,787,74  235.889.712.615 
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   خماطر السوق:   - ب 

 تنش  خماطر السوق من التقلبات يف أسعار الفواؤد وأسعار صر  الع الت وأسعار األسه ة  

 ابعت اد سقو  لقي ة امل اطر املقبولةو ويت  مرا بة التغري يف األسعار ومقارنتها ابلسقو  بشكل يومية دارة  يقو  جملس اا

 : خماطر أسعار الفاؤدة 

أتثري التغريات يف أسعار الفاؤدة على أرابح امل ر  أو على  ي ة األدوات املاليةو يتعرض البنك مل اطر أسعار الفاؤدة  تنج  خماطر أسعار الفاؤدة عن احت ال  
عة أسعار الفواؤد  نتيجة لعد  توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت احلساسة ألسعار الفاؤدة حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراج 

 فرتة زمنية معينة ويقو  البنك إبدارة ه ه امل اطر عن طريق مراجعة أسعار الفواؤد على املوجودات واملطلوابتة يف 

فاؤدة من خالل  تتض ن سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدود حلساسية أسعار الفاؤدة وتقو  هنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار ال 
افق عليها  ورية ويت  دراسة الفجوات يف استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد  أتثرها أبسعار الفاؤدة الساؤدة واملتو عة ومقارنتها ابحلدود املو اجت اعاهتا الد

 وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لز  األمرة 

اسرتاتيجيات إدارة امل اطر ويت  مرا بة فجوات الفواؤد بشكل    ويت  احلد من أية آاثر سلبية  د  دث نتيجة إرتفاع أو اخنفاض أسعار الفاؤدة من خالل
 مست ر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ض ن سياسات امل ر ة 

 التغري بسعر الفاؤدة: - الوصف الك ي مل اطر أسعار الفاؤدة

 % 2أواًل: زايدة معدل الفاؤدة  
  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاؤدة         
  امللكية      )األرابح واخلساؤر(    الفجوة الرتاك ية    الع لة   
  لةسة    لةسة    لةسة      
 (  1.253.045) (  1.670.727) (   83.536.361)  دوالر أمريكي  
    2.965.968    3.954.624    197.731.200    يورو 

   287.014     382.685    19.134.254    لرية سورية  
  134     179     8.959   جنيه اسرتليين  
   171.935     229.246    11.462.315    أخر  
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاؤدة         
  امللكية      واخلساؤر( )األرابح    الفجوة الرتاك ية    الع لة   
  لةسة    لةسة    لةسة      
 (  42.721.880) (  56.962.507) (   2.848.125.335)  دوالر أمريكي  
  773.913.863    1.031.885.151    51.594.257.533    يورو 

  74.811.878    99.749.170    4.987.458.515    لرية سورية  
    41.447     55.263    2.763.125   جنيه اسرتليين  
 (   39.659) (   52.878) (   2.643.881)   أخر  



 

- 46   - 

 % 2اثنياً: نقا معدل الفاؤدة  
  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاؤدة         
  امللكية      )األرابح واخلساؤر(    الفجوة الرتاك ية    الع لة   
  لةسة    لةسة    لةسة      
   1.253.045    1.670.727  (   83.536.361)  دوالر أمريكي  
 (  2.965.968) (  3.954.624)   197.731.200    يورو 

 (   287.014) (   382.685)   19.134.254    لرية سورية  
 (   134) (   179)    8.959   جنيه اسرتليين  
 (   171.935) (   229.246)   11.462.315    أخر  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاؤدة         
  امللكية      )األرابح واخلساؤر(    الفجوة الرتاك ية    الع لة   
  لةسة    لةسة    لةسة      
  42.721.880    56.962.507  (   2.848.125.335)  دوالر أمريكي  
 (  773.913.863) (  1.031.885.151)   51.594.257.533    يورو 

 (  74.811.878) (  99.749.170)   4.987.458.515    لرية سورية  
 (   41.447) (   55.263)   2.763.125   جنيه اسرتليين  
   39.659     52.878  (   2.643.881)   أخر  

 خماطر الع الت  

والتسليف  النقد  ةة يعترب البنك اللرية السورية الع لة الرؤيسية له ويقو  جملس  جنبيمالية بسبب التغريات يف أسعار صر  الع الت األأداة  تت ثل بت ب ب  ي ة  
ويت  مرا بة   يةساسموال اخلاصة األ األ  من   نق ان أو   زايدة %1اا ال يتجاوز   2016للعا    4  ن/ ب  /1409بوضع حدود ملراكز الع الت اوجب القرار  

 املراكز بشكل يومي للت كد من أن املراكز ال تتجاوز املستوايت احملددةة 

واخلساؤر يف حال حدوث تغري معقول يف اسعار ال ر  مع بقاء بقية املتغريات    رابح يقو  البنك إبعداد  ليل احلساسية ملرا بة أثر التغريات على صايف األ
 حقوق امللكية بين ا ميثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتو عة أو   اثبتةة ميثل املبلغ السالب االخنفاض املتو ع يف بيان الدخل

 ( يف سعر ال ر :%10زايدة )
  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     واخلساؤر   األثر على األرابح    مركز القطع    الع لة   
 لةسة    لةسة    لةسة      
  6.333.364.717    6.333.364.717    63.333.647.170   طع بنيوي -دوالر أمريكي 
  12.640.875    16.854.500    168.545.001   طع تشغيلي -دوالر أمريكي 
  676.385     901.846    9.018.460    يورو 
  201.578     268.771    2.687.711   جنيه اسرتليين  
    1.013.720    1.351.627    13.516.266   أخر  
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 ( يف سعر ال ر :%10زايدة )

  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     األثر على األرابح واخلساؤر    مركز القطع    الع لة   
 لةسة    لةسة    لةسة      
   6,333,364,717    6,333,364,717    63,333,647,170   طع بنيوي -دوالر أمريكي 
 (  7,626,355) (  10,168,473) (   101.684.730)  طع تشغيلي -دوالر أمريكي 
 (   811,598) (  1,082,131) (   10.821.312)   يورو 

    207,235     276,313    2,763,125   جنيه اسرتليين  
   1,376,027    1,834,702    18.347.024    أخر  
 

 :( يف سعر ال ر  % 10نقا ) 
  )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     واخلساؤر   األثر على األرابح    مركز القطع    الع لة   
 لةسة    لةسة    لةسة      
 (  6.333.364.717)  (  6.333.364.717)   63.333.647.170   طع بنيوي -دوالر أمريكي 
 (  12.640.875)  (  16.854.500)   168.545.001   طع تشغيلي -دوالر أمريكي 
 (   676.385)  (   901.846)   9.018.460    يورو 
 (   201.578)  (   268.771)   2.687.711   جنيه اسرتليين  
  (  1.013.720)  (  1.351.627)   13.516.266   أخر  
 

 ( يف سعر ال ر :% 10نقا ) 
  )مد قة(   2021كانون األول    31ك ا يف    
  امللكية   حقوق األثر على     األثر على األرابح واخلساؤر    مركز القطع    الع لة   
 لةسة    لةسة    لةسة      
 (  6,333,364,717) (  6,333,364,717)   63,333,647,170   طع بنيوي -دوالر أمريكي 
   7,626,355    10,168,473  (   101.684.730)  طع تشغيلي -دوالر أمريكي 
   811,598    1,082,131  (   10.821.312)   يورو 

 (   207,235) (   276,313)   2,763,125   جنيه اسرتليين  
 (  1,376,027) (  1,834,702)   18.347.024    أخر  

 خماطر السيولة :  - ج 

نضوب فوري لبعض م ادر  إىل    متثل خماطر السيولة خماطر عد  متكن امل ر  من الوفاء اتطلباته الت ويلية نتيجة حدوث اضطراابت يف السوق مما يلدي
املوجودات مع األخ  بعني االعتبار متطلبات السيولة من حيث النقد  إدارة  بتنويع م ادر امل ر  الت ويلية و دارة  الت ويلة وللحد من ه ه امل اطرو تقو  اا
 وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداولة 
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 امل اطر التشغيلية:  - د 

نتيجة  أو   العاملنيأو   األنظ ة الداخليةأو  لع لياتفشل اأو   تعر  خماطر التشغيل على أهنا اخلساؤر اليت ميكن أن يتعرض يا البنك جراء عد  كفاية
 امل اطر االسرتاتيجية وخماطر الس عةة  وال يش ل  ألحداث خارجية ويشت ل ه ا التعريف امل اطر القانونية

ختفيف امل اطر من   أساسامل اطر تبىن على إدارة نظراً لطبيعة امل اطر التشغيلية كغريها من امل اطر واليت ال ميكن أتكيد عد  حدوثهاو فإن سياسات  
داؤرة  استقاللية إىل  خالل أنظ ة الضبط الفعالة والر ابة املست رةو املوارد البشرية امللهلةو ووضوح حدود ال الحيات وخلق بيئة واعية لل  اطر اضافة

 ورفع التقاريرة  امل اطر 

امل اطر التشغيلية جزءاً متكاماًل مع أنشطة البنك اليومية من خالل تقدمي ملشرات ومقاييس تساه   إدارة  ية هي جعل  ساسامل اطر األ إدارة  إن مسلولية داؤرة  
 امل اطرة  ختفيفإىل   يف  سني انظ ة الضبط الداخلية والر ابة عليها من منظور يهد 

 : التشغيلية  امل اطر  ختفيف أساليب  -

  ه ا بتحديد امل ر  يقو   إذ عالية  مالية   خساؤر عليها  يرتتب  ولكن   من فضة حدوث ابحت الية تت ف  اليت  التشغيلية  لل  اطر  د يقة   عناية امل ر   يويل 
 : نوعني إىل   فرزها ث   ومن التشغيلية  امل اطر من  النوع 

  ال ي  املقدار  ديد أو  عنهاو  تنتج  د  خساؤر من يتح له   أن لل  ر   ميكن  ال ي املد   ديد  وابلتايل  هبا التحك  ميكن اليت التشغيلية  امل اطر  •
  امل اطر الطر  ه ا فيها  يتح ل   واضحة  تعا دات ض ن   مت  ا خارجي طر    إىل   امل ر  نشاطات بعض  جتيري  فيه  األفضل من  يكون 

 ة الت مني  شركات إىل  فيه  يلج  أن لل  ر   ميكن  ال ي  املقدار   ديدأو   احملت لةو التشغيلية

  إلغاؤها   حىتأو   امل اطر من   النوع ه ا مثل  عنها  ينج    اليت النشاطات  مستو    بت فيض  القيا  إما وابلتايل  هبا  التحك  ميكن  ال  اليت التشغيلية  امل اطر  •
 ة مناسب هو  حسب ا الت مني شركات إىل    اللجوءأو   خارجيو طر    إىل    النشاطات ه ه جتيريأو  ابلكاملو 

 :  التشغيلية امل اطر إدارة  -
  يس ى  في ا امل تلفة لنشاطاته  امل ر  ممارسة عن تنج     د حمت لة  خساؤر  مسببات   مع  التعامل كيفية   التشغيلية امل اطر  إدارة    وإجراءات سياسات  دد

أو   كالكوارث   خارجية وعوامل ملثرات   عن انعة أو   اآليل النظا  يفأو    الداخلية ااجراءات يف  ضعف   بسبب أو   بشرية  أخطاء  عن انعة   تشغيلية  حوادث  
  األدىن  حدها  يف أهنا أو  معدومة   إما امل اطر  ه ه أن من  الت كد  على  والع ل  امل اطر ه ه و ياس  ح ر  كيفية  وااجراءات السياسات  ه ه  دد ة االحتيال 
  طر     إىل  إما  احملت لة امل اطر  جتيري ض نها   من واليت امل اطر  من  النوع  ه ا امل ر   جتنب  اليت  امل كنة االحتياطات كافة  اختاذ على  والع ل   له امل كن
 ة احلالة حسب الت منيو  شركات  إىل  أو  اثلث 

 االمتثال ملتطلبات السلطات الر ابية: عد   خماطر   - هـ 

خماطر الس عة اليت يتعرض يا البنك جراء عد  االمتثال للقوانني واألنظ ة  أو    اخلساؤر املادية أو    الر ابية أو    خماطر العقوابت القانونية االمتثال : هي  عد   خماطر  
 والتعلي ات واألوامر و واعد السلوك واملعايري وامل ارسات امل رفية السلي ةة 

وتتبع أي   ور يت  اكتشافه فيهاو وصياغة  و  مد  مالؤ ة إجراءات وإرشادات االمتثال اخلاصة ابلبنك تقيي     وي هأساساالمتثال بشكل  عد   خماطر  إدارة  دور  
الت كد من التقيد بسياسة مرا بة االمتثال املوضوعة وذلك من خالل إجراء االختبارات ورفع التقارير  إىل    اال رتاحات املناسبة اجراء التعديالت اباضافة

االمتثال  واالختبارات اليت مت إجراؤها خالل فرتة التقرير وامل الفات وجوانب الق ور  عد     التنفي ية حبيث تتض ن التقارير تقيي   خماطر  دارةواادارة  جمللس اا
 اليت مت الكشف عنها وااجراءات الت حيحية اليت مت اختاذهاة 
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 التحليل القطاعي  - 52

 القطاع الرؤيسي بين ا ميثل  طاع التوزيع اهغرايف القطاع الثانوية   ر ثل  طاع أع ال امل مي

  طاع أع ال اجمل وعة:  −
 اض إدارية من خالل ثالثة  طاعات أع ال رؤيسية هي: وعة ألغر يت  تنظي  اجمل 

 ة أخر  : يش ل متابعة وداؤع الع الء األفراد ومنحه  القروض والديون وخدمات األفراد
 اخلاصة ابلع الء من امللسساتة  خر  متابعة الوداؤع والتسهيالت االؤت انية واخلدمات امل رفية األالشركات: يش ل  

 أموال البنكة إدارة اخلزينة: يش ل ه ا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و 
   ال الرؤيسيةة حول معلومات  طاعات األع  تقاريره  ر بين عليه امليال ي  ساس ه ه القطاعات هي األ

 معلومات عن  طاعات أع ال امل ر :  في ا يلي  
  )غري مد قة(  2022آذار   31يف    لفرتة الثالثة أشهر املنتهية    
  اجمل وع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة      
  1.946.907.398  -   266.667.628  1.729.370.408 ( 49.130.638)  إعايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد خم ا 
  241.985.660  -   -   236.573.295  5.412.365  اخلساؤر االؤت انية املتو عة   
  2.188.893.058  -   266.667.628  1.965.943.703 ( 43.718.273)  نتاؤج أع ال القطاع  
 ( 1.157.114.928) ( 1.157.114.928)  -   -   -  القطاعات م اريف غري موزعة على  

  1.031.778.130 ( 1.157.114.928)  266.667.628  1.965.943.703 ( 43.718.273)   بل الضريبة  الربح
 ( 278.844.280) ( 278.844.280)  -   -   -   م رو  ضريبة الدخل  
  752.933.850 ( 1.435.959.208)  -   -   -   الفرتة  ربحصايف  

  513.317.884  513.317.884  -   -   -   رأمسالية م اريف 
  54.401.222  54.401.222  -   -   -   استهالكات واطفاءات 

 
  )غري مد قة(  2022آذار   31ك ا يف     
  اجمل وع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة      

  232.662.006.341  -   189.695.368.544  41.311.442.034  1.655.195.763  موجودات القطاع 
  12.912.673.817  12.912.673.817  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات 
  245.574.680.158  12.912.673.817  189.695.368.544  41.311.442.034  1.655.195.763  جم وع املوجودات  

  183.320.724.091  -   8.180.718.240  148.477.741.146  26.662.264.705  مطلوابت القطاع 
  1.173.323.352  1.173.323.352  -   -   -  على القطاعات مطلوابت غري موزعة  

  184.494.047.443  1.173.323.352  8.180.718.240  148.477.741.146  26.662.264.705  جم وع املطلوابت  
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  )غري مد قة(  2021آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة      

  1.010.235.867  -   41.933.550  1.002.219.310 ( 33.916.993)  التشغيليإعايل الدخل 
 اسرتداد خم ا 
  48.589.514  -   -   48.589.514  -   اخلساؤر االؤت انية املتو عة   
  1.058.825.381  -   41.933.550  1.050.808.824 ( 33.916.993)  نتاؤج أع ال القطاع  
 ( 522.631.834) ( 522.631.834)  -   -   -  القطاعات م اريف غري موزعة على  
  536.193.547 ( 522.631.834)  41.933.550  1.050.808.824 ( 33.916.993)  الربح  بل الضريبة  
 ( 133.060.615) ( 133.060.615)  -   -   -   م رو  ضريبة الدخل  
  403.132.932 ( 655.692.449)  41.933.550  1.050.808.824 ( 33.916.993)  صايف ربح الفرتة  

  330,003,557     -   -   -   رأمسالية م اريف 
  36,335,316  -   -   -   -   استهالكات واطفاءات 

 
  )مد قة(   2021  األول كانون    31ك ا يف     
  اجمل وع    أخر     اخلزينة    امللسسات    األفراد    البيان   
 لةسة    لةسة    لةسة    لةسة    لةسة      

 240.080.709.037  -   204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530  موجودات القطاع 
  4.945.528.461  4.945.528.461  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات 
  245.026.237.498  4.945.528.461  204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530  جم وع املوجودات  
  174.876.444.406  -   18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012  مطلوابت القطاع 
  9.822.094.227  9.822.094.227  -   -   -  على القطاعات مطلوابت غري موزعة  
  .633538184.698.  9.822.094.227  18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012  جم وع املطلوابت  
 

 التوزيع اهغرايف: ة معلومات ب
 :حسب القطاع اهغرايف امل ر يرادات إفي ا يلي توزيع 

    )غري مد قة(   2022آذار   31ك ا يف     
  اجمل وع      خارج سورية      داخل سورية    
   لةسة      لةسة      لةسة    

  1.946.907.398    -     1.946.907.398  إعايل الدخل التشغيلي 
   513.317.884    -     513.317.884  م روفات رأمسالية 

    )غري مد قة(   1202آذار   31ك ا يف     
  اجمل وع      خارج سورية      داخل سورية    
   لةسة      لةسة      لةسة    

  1.010.235.867    -     1.010.235.867 التشغيلي إعايل الدخل 
   330.003.557    -     330.003.557 م روفات رأمسالية 
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 كفاية رأس املال  - 62

ك وبشكل مست ر  إن أمهية كفاية رأس املال أتت من كون رأس املال م در أساسي ملواجهة امل اطر املتعددة اليت  د تواجه البنك ويف سبيل ذلك يع ل البن
التعرض ي إدارة  على  سني ورفع كفاءته يف   الكفيلة بت فيض  البنك ويقو  بوضع األسس  ه امل اطر  در  امل اطر اليت  د تواجه نشاطات وتوظيفات 

 اامكان لتجنب اخلساؤر اليت  د تلثر على متانة رأس املالة 
 يوضح اهدول أدانه مكوانت رأس املال التنظي ي وصايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندةة 

تنزيل  ي ة املوجودات غري    املرتاك ةؤر  اخلسا  / املدورة  ه ا وتتض ن األموال اخلاصة األساسية رأس املال املكتتب به واالحتياطيات واألرابح   يت   بعد أن 
 املل وسةة 

 و ي ة املوجودات غري املل وسةة  املرتاك ة تغريت مكوانت رأس املال األساسي نتيجة اخلساؤر 
تعلي ات  إىل    ستند يف مض وهنايت   ياس امل اطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقآ لتعلي ات و رارات جملس النقد والتسليف يف سورية ذات ال لة واليت ت

حيث يت   ياس خماطر  عاة تعلي ات جملس النقد والتسليفووبشكل عا  يت   ياس ه ه امل اطر وفقآ ألسلوب امللشر األساسي مع مراو رارات هنة ابزلة  
 لتسليف وذلك بعد طرح الض اانت وامللوانت املقبولةة االؤت ان وفقآ للت نيف االؤت ان املوجب ووفقاً ألوزان التثقيل امل كورة يف تعلي ات جملس النقد وا

 ة 4/  ن/ب253التشغيلي احمل ولة وذلك بعد تثقيلها أبوزان التثقيل املشار اليها يف القرار  جنلأما ابلنسبة مل اطر السوق سيت  أخ   ي ة مراكز القطع األ
ات امل ر  من الفواؤد  إيرادل ايف الراحبة السابقة حيث يت  أخ  متوسط الثالث سنوات وأخرياً يت   ياس امل اطر التشغيلية وفقاً ألسلوب امللشر األساسي 

 والع والت امل كورة يف القرار السابقة 
رة اوجب  حيافظ امل ر  على رأس مال مناسب ملواجهة امل اطر اليت تالز  أنشطته امل تلفةة يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال من خالل النسب ال اد

 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها من خالل م ر  سورية املركزية  

ملتطل األدىن  احلد  تفوق  معدالت  على  ابحملافظة  امل ر   والبالغة  يلتز   املال  رأس  كفاية  والتسليف    % 8بات  النقد  جملس   حسب  رار 
حسب هنة ابزل الدولية(وك ا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االؤت انية واليت تست د  رأس املال التنظي ي    % 8)  2007لعا     (4/  ن/ ب253ر   )

 ك لشر لتلك الرتكزاتة 

 يدير امل ر  هيكلية رأس ماله وقري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظرو  اال ت ادية ووصف امل اطر يف أنشطتهة  
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 يتض ن ه ا البند ما يلي: 

 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لةسة      لةسة     

  ي ساس بنود رأس املال األ 

  3.000.000.000  3,000,000,000 رأس املال املكتتب به واملدفوع 

  359.725.558  359.725.558 االحتياطي القانون 

  359.725.558  359.725.558 االحتياطي اخلاس 

 (  5.515.492.352) (   5.515.492.352) خساؤر مرتاك ة حمققة 

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

 ينـزل: 

 (  357,363,88) (   54,571,181) صايف املوجودات الثابتة غري املادية 

 60.273.127.684  60.270.334.982  
 بنود رأس املال املساند 

 امللوانت املكونة لقاء اخلساؤر االؤت انية املتو عة  
  282.794.371  121.777.961 للتعرضات امل نفة ض ن املرحلتني األوىل والثانية  

  60.553.129.353  60.394.905.645   جم وع صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظي ي(

  47.658.640.000  54.683.342.000 جم وع املوجودات املرجحة ابمل اطر

  4,456,942,000  4.527.220.000 حساابت خارج امليزانية املرجحة ابمل اطر  

  112,506,037  1.097.934.112 خماطر السوق 

  2,523,566,153  1.754.336.730 امل اطر التشغيلية  

 54.751.654.190  62.062.832.842  وعاجمل

  %110.6   %97.31    ( نسبة كفاية رأس املال ) % 

  %110.08   %97.12    ي ) % ( ساسنسبة كفاية رأس املال األ

ــليف ر    ــبة كفاية رأس املال عن    2007كانون الثان    24اتري    4/  ن/ ب    253بناًء على  رار جملس النقد والتســـــــــــ مع مراعاة    %8قب أن التقل نســـــــــــ
 تست د  رأس املال التنظي ي ك لشر ياةالنسب املتعلقة ابلرتكزات االؤت انية واليت 

وال ي تضــــ ن تعديل املادة الثامنة من  رار جملس النقد والتســــليف  و  2014شــــباط    26اتري     4/  ن/ب1088صــــدر  رار جملس النقد والتســــليف ر     *
حبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  القطع البنيوي غري احملققة ضـــــــ ن األموال اخلاصـــــــة األســـــــاســـــــية ألغراض   2008شـــــــباط    4اتري     1/  ن / ب  362ر   

 ة2007عا  ل 4/  ن/ب 253احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار جملس النقد والتسليف ر   
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 ارتباطات والتزامات حمت لة )خارج امليزانية (  - 72

 يتكون ه ا البند ممايلي: 
 كانون األول   31ك ا يف       آذار   31ك ا يف     
   )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022   
 لةسة      لةسة    
 ارتباطات والتزامات اؤت انية   - أ 

 : تعهدات نيابة عن الزابؤن 

  122,406,527   242.623.348 دفع كفاالت  

  535,245,305   848.928.500 كفاالت أولية  

  8,414,457,532   8.691.027.792 تنفي  حسن كفاالت  

  9.782.579.640   9.072.109.364   
 تعهدات نيابة عن امل ار : 

   4.363.366.932   4.299.802.803 بنوك حملية   –حسن تنفي   كفاالت  

  4.299.802.803   4.363.366.932  
  2.450.410.131   576.279.176 ت دير التعهدات 
 الع الت اآلجلة عقود بيع 

  -    -  ستغلة امل غري املباشرة تسهيالت السقو   
  2.959.941.413   3.555.394.120 ستغلة املباشرة غري املتسهيالت غري السقو   

  18.214.055.739   18.845.827.840  

 التزامات تعا دية:     - ب 

  8,721,545   42.528.065 عقود إقارات تشغيلية )مدة أ ل من سنة(  

  15,697,751   -  عقود إقارات تشغيلية )مدة أكثر من سنة(  

  42.528.065   24,419,296  

 متثل عقود االقار التشغيلية عقود اقار الفروع املنتشرة يف أحناء القطرة 
 
 األرابح القابلة للتوزيع   - 82

  ليس للشركة املسامهة توزيع أي ربح على املسامهني إال بعد تغطية اخلساؤر املدورة من  2011لعا     29ص يت  توزيع أرابح بناًء على  انون الشركات ر    
 سنوات سابقة ة 

 
 القضااي املقامة على امل ر   - 29

 حىت اتري  التقرير  ضااي مقامة على امل ر ة  ال يوجد 
  



 

- 54   - 

 أر ا  املقارنة   - 03

و املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية املنتهية    2021كانون األول    31املالية املنتهية يف  مت إعادة ت نيف بعض أر ا  املقارنة للبياانت  
ثري  دون أن يكون يا أي أت   2022آذار    31لتتناسب مع أر ا  املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية املنتهية يف     2021آذار    31يف  

 على أرابح وحقوق ملكية امل ر  ك ا يلي: 
    2021ك نون األول    31ك ا يف     
  مقدار الت نيف      بعد الت نيف       بل الت نيف    
   لةسة      لةسة      لةسة    

  119.124.064    1.378.802.236    1.259.678.172  أتمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
   243.229.860    7.697.198.706    7.453.968.846  مقابل تسهيالت غري مباشرةأتمينات نقدية 

 (  362.353.924)   185.889.884    548.243.808 أتمينات نقدية أخر  
 
    2021آذار    31للفرتة املنتهية يف     
  مقدار الت نيف      بعد الت نيف       بل الت نيف    
   لةسة      لةسة      لةسة    

  28,158,684    499,474,382    471,315,698  رسو  وع والت داؤنة 
 (  28,158,684)    409,000    28,567,684  إيرادات تشغيلية 

   367,495    30,779,730    30,412,235  وداؤع توفري   -فواؤد مدينة
 (   367,495)   1,464,645    1,832,140 أتمينات نقدية   -فواؤد مدينة

 
 : األحداث الالحقة  - 13

من  تبلغ امل ر  إخبارات تكليف بضريبة الرواتب واألجور متض نة تكليف امل ر  بتسديد فرو ات الضريبة عن دخل الرواتب واألجور عن السنوات  
املالية وامنا  ا  برفع دعو   ضاؤية اعرتاضا  مليون لرية سوريةة ص يق  امل ر  بدفعها للدواؤر    350والبالغ جم وع مبالغها مع الغرامات    2020إىل    2013

 على ه ه املبالغة 


