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 لبنكت عن ا معلوما  1
 

 المصــارف الخاصــة قــانون بموجــب سورية عامةكشركة مساهمة مغفلة ) )"البنك"  س.عقطر الوطني ـ سورية ش.م.ك بن سستأ
 التجاري بموجب السجل البنك قيد وتم 2009تشرين الثاني  11 / ل أ( تاريخ1435بموجب القرار رقم )و  2001لعام  28رقم

 ،ســاحة العباســيين فــي للبنــك الرئيســي المركــز يقع 20. قمبر رفالمصا لجس في 2009أيلول  30بتاريخ  15961رقم  تحت
 .السورية العربية دمشق، الجمهورية

 

 واألنظمة القوانين وفق المالية والبنكية العمليات بجميع والقيام وتوظيفها  الودائع وقبول البنكية العمليات  بكافة  القيام البنك غاية
في  عشر خمسة وعددها السورية العربية الجمهورية في فروعه  لخالن  وم دمشق في يسيالرئ مركزه خالل من النافذة فرعاً 

 دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودير الزور.  
 

 ة فروع نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتاً في خمس
الب وهلدى  فرنك  فرع حمص،  يعفور،  ي  فرع  الشهبا،  حلب  فرع  الزور،  دير  موافقة ع  على  الحصول  بعد  وذلك  ادلب،  وفرع 

/ل أ على إيقافها مؤقتا لحين زوال  804والموافقة رقم   2479/161والموافقة رقم    3268/161مصرف سورية المركزي رقم  
ً ، وقد  الظروف االستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة ً تعلي  تم أيضا لب  في فرعين لدى البنك وهي فرع درعا وفرع ح ق العمل مؤقتا

  المنشية بشكل مؤقت. ليصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع.
 

المالية بتاريخ  لألوراق دمشق أدرجت أسهم البنك في سوق .البنكرأس مال % من 50.81قطر بنسة  –يساهم بنك قطر الوطني 
 .2010يسان ن 26

 

ـ سورية من   الوطني  قطر  بنك  إدارة  لمجلس  الممنوح  التفويض  الجبموجب  اقبل  التأسمعية  للبنكلعمومية  بتاريخ    ،يسية   12تم 
ش.م.ق  إبرام اتفاقية الخدمات اإلدارية والفنية بين بنك قطر الوطني ـ سورية وبين بنك قطر الوطني ـ قطر    2009تشرين الثاني  

 فاقية: الت ى ا قتض ن بم تتضم التي  يقدم المستشار "الخدمات واالستشارات االدارية والفنية"  موجبها لتي ب"( واالمستشار )" 
 

 االستراتيجيات وتطبيقها.( المساعدة في مراجعة ومتابعة 1
لبيانات والمعلومات ( تقديم المساعدة الالزمة لتمكين البنك من إعداد التقارير المالية واالدارية داخلياً وخارجياً، وذلك من خالل ا2

 التي يقوم البنك بتزويدها للمستشار.
 لى األقل دون اإلخالل باستقاللية البنك.عحسب التوجه العام للبنك سنوياً وازنات ل والمطط العم( المشاركة في وضع خ3
 ( تقديم المشورة عند رسم السياسات واالنظمة الداخلية والقرارات.4
 اطر مــعمج المخــ ة ومدى توافق القرارات المتعلقــة باالئتمــان وبــرامتعلقة بإدارة المخاطر المصرفي( تقديم المشورة في األمور ال5

لبنك حسب التوجه العام للمستشــار وبمــا ال يتعــارض مــع النظــام األساســي المعتمــد محددة من قبل مجلس ادارة االصالحيات ال
 ة السورية.للبنك، وأحكام القوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربي

والتسويق  قنية المعلومات والعمليات  ت المتعلقة بتالخدماورة في  ( االستشارات المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيق، وتقديم المش6
 والمنتجات المصرفية وخدمات الموارد البشرية والتطوير والتدريب.

أعاله في سبيل قيام البنــك بممارســة اإلدارة الجيــدة، ذلــك ( يحق للبنك طلب استشارات أخرى إضافة إلى االستشارات المذكورة 7
 سورية.  اإلشرافية في الجهة دارة أوطلب مجلس اإل بناء على

 

البنك   تأسيس  مال  بتم  بقيمة  رأس  ليرة سورية مقسم على عشرة ماليين سهم،  مليارات  للسهم   500مقداره خمسة  ليرة سورية 
 مليار عشر  خمسة  ليصبح المال رأس  زيادة 2010أيار    13بتاريخ   اجتماعها في للبنك العادية غير العامة الهيئة الواحد. أقرت

 .سورية ليرة 500 االسمية الواحد السهم قيمة سهم مليون ثالثين الى سمقم سورية ليرة
 

  91من المادة    3رة  تجزئة األسهم وفقاً ألحكام الفق  2012نيسان    26أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماعها بتاريخ  
كانون األول    10م بتاريخ    /  73قم  لية بالقرار رااق الماالور  من قانون الشركات حيث تمت الموافقة على التجزئة من قبل هيئة

للسهم  أ حيث    2012 االسمية  القيمة  من    100صبحت  بدالً  مائة وخمسين    500ليرة سورية  األسهم  عدد  وأصبح  ليرة سورية 
  ثالثين مليون سهم.مليون سهم بدالً من 

 

للمساهمين ب العادية  العامة غير  الهيئة  لبنك بمبلغ وقدره على زيادة رأس مال ا  2021يار  أ  25تاريخ  بعقد  لمناجتماعها اوافقت 
ألسهم ليرة سورية وذلك عن طريق ضم جزء من األرباح المدورة القابلة للتوزيع إلى رأس المال وتوزيع ا  1,500,000,000

ه  عن  الزالناجمة  المساذه  على  مبلغ  يادة  البنك  مال  رأس  ليصبح  مجاناً،  سولير  16,500,000,000همين  علرة  موزع  ى ية 
اسمي  165,000,000 بقيمة  قدرها  سهم  مو  100ة  على  بالحصول  البنك  قام  الواحد.  للسهم  افقة مصرف سورية  ليرة سورية 

لسورية على هذه الزيادة حيث تمت زيادة سواق المالية اق واألستهلك وهيئة األوراالمركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية الم
 . 2021ب آ 2خ اريل البنك بترأس ما

 

  الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة 
من قبل مجلس إدارة    2022آذار    31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في  

 . 2022نيسان  28ريخ بتانك الب
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 السياسات المحاسبية أسس اإلعداد و  2
 

 المرحلية المختصرة   ليةلماالبيانات اأسس إعداد  2.1
 

ال - المرحلية  المالية  البيانات  )أعدت  رقم  الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقاً  للبنك  المالية  34مختصرة  بالبيانات  الخاص   )
 المرحلية. 

ال - المرحلية  المالية  البيانات  واإليضاح  مختصرةإن  المعلومات  كافة  على  تحتوي  المالال  للبيانات  المطلوبة  السنوية، ات  ية 
البيانات المالية السنوية للبنك كما في  بالتالي فإن هو البيانات يجب أن تقرأ مع  . كما أن نتائج 2021األول  كانون    31ذه 

 31األعمال للسنة المنتهية في    دقيقاً على نتائجؤشراً  ال تعتبر م  2022  آذار  31ية في  ثالثة أشهر المنتهالاألعمال لفترة  
 . 2022كانون األول 

ي والمطلوبات المالية والت، فيما عدا الموجودات  المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالبيانات    د تم إعدادقل -
 . ية المختصرةالمرحل خ البيانات الماليةتظهر بالقيمة العادلة بتاري

 .للبنك عملة التشغيلة السورية وهي لمرحلية المختصرة بالليرنات المالية االبياتظهر  -
 

  استخدام التقديرات  3
 

الموجودات والمطلوبات    ؤثر في قيمة واجتهادات ت إن إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات  
التقديرات واالجتهادات تؤثر  عنها. كما أن هذه المحتمل أن تطرأ المفصح  وااللتزامات   مختصرة لية ال المالية في البيانات المالية المرح 

 حلي. الدخل المر   في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان 
 

يانات المالية المرحلية المختصرة والتي مؤكدة في تاريخ البغير الإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث  
ينتج عنها مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات  قد  

 هي كما يلي:القادمة ل الفترة المختصرة خالة المرحلية المالي
 

 االستمرارية  مبدأ 3.1

إد القامت  بتقدير مدارة  قدربنك  العمل  ى  البنك على االستمرار في  الرغم من حالة عدم  ة  أساس مبدأ االستمرارية. وعلى  على 
كدة من أن البنك لديه الموارد  ة البنك متأية فإن إداراالستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبل

فإن اإلدارة ليست على دراية بأية امور  تقبلي المنظور. وعالوة على ذلك،  المس  لعمل في المدىرار بااالستم  الكافية لتساعده على
يانات المالية  م إعداد البعليه، فقد تجوهرية من الممكن أن تثير شكوكاً هامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء  

 ية.ستمرارعلى أساس مبدأ االالمرحلية المختصرة 
 

 البنك كمستأجر  -لى خيارات التجديد واإلنهاء جار المتضمنة عمدة عقود اإلي ديدحت 3.2

فترات أية  إلى  اإليجار، باإلضافة  لعقد  لإللغاء  القابلة  المدة غير  أنها  اإليجار على  البنك مدة عقد   ر تمديد عقديغطيها خيا  يحدد 
إذا كان ات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار،  ترالخيار، أو أية فة هذا  ستتم ممارساإليجار إذا كان من المؤكد على نحو معقول أنه  

 من المؤكد بشكل معقول أنه لن تتم ممارسة هذا الخيار. 
 

من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو   ما إذا كان  لبنك بتقديرلدى البنك عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. يقوم ا
أو إخيار تجدي  ممارسة عدم   يأخذ في عين االعتب.  نهاء عقد اإليجارد  البنك  التي تشكل وبذلك فإن  العوامل ذات الصلة  ار جميع 

حدث كبير أو تغيير    ذا كان هناكد اإليجار إحافزاً اقتصادياً لممارسة التجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، يعيد البنك تقييم مدة عق
د أو اإلنهاء )على ى ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديعليؤثر على قدرته    مكن أنرته من المفي الظروف التي تقع تحت سيط 

 سبيل المثال، بناء تحسينات جوهرية أو تخصيصات كبيرة لألصل المؤجر(. 
 

 اإلنتاجية للموجودات الثابتة األعمار 3.3

خذ في االعتبار المدة األهذا التقدير بعد  تحديد  هالك. يتم  إلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة لحساب االستاألعمار ا  دد اإلدارةحت
 استخدام األصل وطبيعة التآكل والتقادم الفني والتجاري. المتوقع فيها

 
االستهالك المستقبلي عندما   تعديل مخصص  لثابتة. يتمتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات ا

 ات السابقة. ة تختلف عن التقديرنتاجياإلدارة بأن األعمار اإل تعتقد
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 )تتمة(  استخدام التقديرات  3
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  3.4

التزام في عملية لنقل  دفعه  أو  استالمه من بيع أصل  الذي يمكن  السعر  العادلة هي  القيمة  بين  إن  السوق   مشاركين في  منتظمة 
 بتاريخ قياس األدوات المالية.

المرحلي عن طريق األسعار المعلنة لمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي  عادلة للموجودات وايمة الفي حال عدم توفر الق
م نماذج التسعير اتتضمن استخدتلفة والتي  أو التداول النشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مخ

 فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد. . في حال تعذر ذلك السوق حيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة
 

 مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية  3.5

مة لتقدير مبالغ التدفقات اواجتهادات هصدار أحكام  يتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة من إدارة البنك ا
ادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي فة الى تقدير أي زيباإلضاالنقدية المستقبلية وأوقاتها،  

 توقعة. ضافة الى األخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المبها، باإل
 

تها بتعليمات مصرف سورية لية الدولية ومقارنر المابحساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقاريبنك  ال  قام
 المركزي.

 

( رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  تطبيق  المستخدمة في حساب  9منهجية  والفرضيات  اآلليات  المدخالت،  المالية(:  )األدوات   )
 وقعة ية المتئر االئتمانالخسا

 

رة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل البنك من اجتهادات اإلدا ر عالي ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قد
 عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي:

 

 تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية: •
االئتمانية  مخاطر ية على أساس نسبي. يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للتمان االئلمخاطر  يتم تقييم الزيادة الجوهرية في ا

ل فترة مالية مع مخاطر التعثر يخ نشأتها، حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهاية ك منذ تار
 يات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.لعملسية م الرئيعند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهي

 

الجوه الزيادة  تقييم  لليتم  االئتمانية مرية  التعرمخاطر  لكل من  االئتمان رة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل  لمخاطر  ضات 
للمخاطر   الى وجود زيادة جوهرية  العوامل  أحد هذه  أشار  إذا  يتم    االئتمانيةوبناء على ثالثة عوامل.  األداة عإفإنه  ادة تصنيف 

 : 2الى المرحلة  1المالية من المرحلة  
 

تغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة مع خاطر االئتمانية بناء على الية في الماس الجوهرلقيود  حد  تم تحديد -1
 تاريخ نشأتها. 

 

التغير في -2 نتائج  لتقييم  استخدام عوامل نوعية  الى  الت  إضافة  أو اجمراحل  الزيادة ارصنيف  بما يعكس وضع  التعديالت  ء 
 ضل. شكل أفالجوهرية في المخاطر االئتمانية ب

 

ا -3 الماليتضمن معيار  )لتقارير  الدولي رقم  االئتمانية 9ية  المخاطر  افتراضا بوجود زيادة جوهرية في  المالية(  ( )األدوات 
 يوم.  30لألدوات المالية التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

 

. ان طريقة تحديد اية الفترة الماليةفي نه  على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما  3والمرحلة    2حلة  ين المرتغيير بد اليعتم
الدوالي   المالية  التقارير  لمعيار  وفقاً  المالية  األدوات  مش  9تعثر  وفقا هي  المالية  للموجودات  التعثر  حدوث  تحديد  لطريقة  ابهة 

 )األدوات المالية: االعتراف والقياس(.   39ولي رقم محاسبة الدلمعيار ال
 

 واستخدام أكثر من سناريو: مستقبلية المتوقعة داث العوامل االقتصاد الكلي، األح •
موثوقــة يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعــة وفقــاً لمعلومــات  

نــك القيــام يتطلــب مــن إدارة البتوقعة  المتوقعة لكل مرحلة. إن قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية الم  تمانيةلخسائر االئعند قياس ا
 باجتهادات جوهرية.

 

لمخصص    2والمرحلة    1احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة  
التسهيالت بناء  االئتمانية  تدني  االقتصادعلى عوام  مصممة  في عوامل  التغير  )أو  اقتصادية متغيرة  والمرتبطة بشكل  الكلي  ل   )

 باشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.م
 

االئتمانية الخسارة  حساب  في  المستخدمة  الكلي  االقتصاد  حاالت  من  سيناريو  كل  ربط  الكلي   يتم  االقتصاد  بعوامل   المتوقعة 
 المتغيرة. 
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 )تتمة(  استخدام التقديرات  3
 

 مة( مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية )تت 3.5

 

معيار  نم تطبيق  الهجية  المالية  )التقارير  رقم  المستخدمة في حساب  9دولي  والفرضيات  اآلليات  المدخالت،  المالية(:  )األدوات   )
 الخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة(

 

التقديرات   حساب    المستخدمةإن  لمرحلة  خسالفي  المتوقعة  االئتمانية  السيناريوها  2والمرحلة    1ائر  المرباستخدام  جحة ت 
 تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.  المخصومة والتي

 
الفائدة  ت االقتصاد الكلي )مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعيعتمد السيناريو األساسي على تنبؤا غيرات  ....(. ان تار 

دية البديلة الممكنة. تشمل هذه السيناريوهات اس األوضاع االقتصاعلى أستصادية يتم اعدادها  الصعود والهبوط في العوامل االق
 لحاجة لذلك. على تغيرات هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي 

 

تقدير ألفضل  وفقاً  المرجحة  االحتماالت  قياس  ب  يتم  الحااالحتمالية  والمتعلق  واألوضاع  السيناريوهات التاريخية  تقييم  يتم  لية. 
 ية المتوقعة.جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانثالثة أشهر. تطبق  جحة كلالمر

 

 تعريف التعثر:  •
تعريف   والمستخدم  ان  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  في  المستخدم  الالتعثر  تقييم  الفي  بين  مع تغير  ويتفق  يتماشى  مراحل 

المعيار، وهناك افتراض    اخلية لدى البنك. التعثر غير معرف من قبل اطر االئتمانية الدة المخخدم من قبل إدارتعريف التعثر المست
 يوم فأكثر.  90لمدة  قابل للنقض بأنه التوقف عن الدفع

 

 العمر المتوقع: •
ي يعتبرها البنك  ة والتخذ بعين االعتبار أقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعباأل  يقوم البنك  ة المتوقعة،عند قياس الخسائر االئتماني

رات الدفع المقدم، وخيارات وقع، وبما فيها خيارضة لمخاطر التدني. يتم األخذ بعين االعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر المتمع
لبعض المتوقع  العمر  قياس  يتم  محاالئتمانية  التسهيالت    التمديد.  سداد  تاريخ  لها  يوجد  ال  والتي  الفالمتجددة  على  بناء  ترة دد 

 ا.اطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبهمعرض بها البنك لمخال
  

 المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى  3.6

تها. ونتيجة لذلك، صل في عملياالتقاضي متأالبنك في بيئة تنظيمية وقانونية تتضمن، بحكم طبيعتها، عنصر عال من مخاطر يعمل 
 نك. في سياق األعمال االعتيادية للب تنشأ إلجراءات التيختلف احكيم وميكون البنك طرف في التقاضي والت

بنك االقتصادية فيما يتعلق بقضية معينة، ويعتبر هذه التدفقات محتملة، يسجل العندما يمكن للبنك القيام بقياس موثوق لتدفق المنافع 
إجراء تقدير موثوق له،  يمكن مالً، ولكن الأو محتبعيد،  ما يعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصاديةللقضية. عندمخصصات 

 صاح عن وجود التزامات طارئة. يتم اإلف
 

في لعوامل بما  عدداً من ا  رات المتضمنة لتحديد احتمال وقوع الخسائر وقيمتها، يأخذ البنك في الحسبانونظرا لعدم التيقن والتقدي
إلي التي وصلت  القانونية، والمرحلة  المشورة  القضذلك  السابقة  ية واأل ها  بتقديراتمن حودلة  البنك  هامة ليصل   ادث مماثلة. يقوم 

 الستنتاج في هذا الخصوص. 
 

 الضريبية المؤجلة الموجودات  3.7

المصار أو  الخسائر  عن  المؤجلة  الضريبية  بالموجودات  االعتراف  الخايتم  غير  للضريبةيف  عند   ضعة  منها  االستفادة  والمتوقع 
الربح يتطلب    تحقق  الضراالعترالضريبي.  بالموجودات  عاف  مبنية  اإلدارة  من  تقديرات  المـؤجلة  األرباح يبية  ومبالغ  فترة  لى 

 اضعة للضريبة باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية. المستقبلية الخ
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 المركزينقد وأرصدة لدى مصرف سورية   4

 2021كانون األول  31  2022آذار  31 

 مدققة   غير مدققة  

 رية رة سوي ل  ليرة سورية  

    

 16,491,190,345  15,975,898,481 لخزينة نقد في ا

 50,438,230  50,335,848 المغلقة نتيجة الظروف الراهنة )*( نقد في الفروع 

 36,917,866,682  32,416,811,360 حسابات جارية مع مصرف سورية المركزي 

 4,984,771,684  4,879,350,098 احتياطي ودائع )**( 

 (36,381,263)  ( 40,423,778) المتوقعة االئتمانية لخسائر مخصص ا :ينزل

 53,281,972,009  58,407,885,678 

 

بها الجمهورية العربية    ية التي تمر ف االستثنائ الموجود في فرع ادلب الذي تم ايقاف العمل فيه مؤقتاً نتيجة للظرو  النقد  )*( يمثل الرصيد 
زوال تلك الظروف ليعود بعدها إلى  لى إيقاف العمل فيه مؤقتاً لحين رف سورية المركزي ع فقة مص الحصول على موا   السورية، وذلك بعد 

ية بمبلغ  لليرة السور ية مقومة با وأرصدة بالعمالت األجنب  ليرة سورية  2,653,040الخدمة، وهو يتكون من أرصدة بالليرة السورية بقيمة 
دة بالعمالت  وأرص  ليرة سورية   2,653,040بقيمة  لسورية  ة بالليرة ا د ل أرص مقاب   2022آذار    31ليرة سورية كما في    47,682,808

 .   2021كانون األول    31ليرة سورية كما في    47,785,190األجنبية مقومة بالليرة السورية بمبلغ  
ون  كان  31ليرة سورية كما في    50,438,230ليرة سورية مقابل  50,335,848مبلغ  2022آذار  31خ بلغ المخصص المكون بتاري 

 . 2021األول  
  من   لنقد والموجودات األخرى تغطية ا   ل على م تشت   أمين بوليصة ت ل ب م ا ك جدير بالذكر أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن عليها بال ال   ومن 

 . مليار ليرة سورية   2.5داره  مق يني  ف تأم ة بسق فرضها الظروف الحالي ي ت اطر الت نواع المخ افة أ ك 
 

لقوانين وأنظمة ا  المركزي على شكل ودائع من دون  اظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية  ، على البنك االحتف لمصارف )**( وفقاً 
وهو  رية  ليرة سو   4,879,350,098مبلغ    2022آذار    31فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في  

كانون    21/م.ن تاريخ  7تسليف رقم  عن مجلس النقد وال   الصادر % من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار  5 يمثل نسبة 
. إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل  2021كانون األول   31ليرة سورية كما في    4,984,771,684مقابل   2020اني  الث 

 لية. لتشغي أنشطة البنك ا 
 

 هي كما يلي:  المركزي   صدة لدى مصرف سورية واألر   إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للنقد 
 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 36,381,263  -  -  36,381,263 )مدققة(   2022كانون الثاني  1كما في 

 4,200,316  -  -  4,200,316 المتوقعة للفترةاالئتمانية  لخسائر صافي ا

 ( 157,801)  -  -  ( 157,801) فروقات أسعار الصرف 

 40,423,778  -  -  40,423,778 رصيد نهاية الفترة 
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 أرصدة لدى المصارف 5
ة محلي   مصارف    المجموع   مصارف خارجية   

سورية ليرة    ليرة سورية    ليرة سورية   
      ة( )غير مدقق 2022ذار آ 31

 3,015,823,793  2,909,187,671  106,636,122 حسابات جارية وتحت الطلب 
 32,816,929,457  17,697,312,000  15,119,617,457 ودائع استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أوأقل 

 ( 136,249,834)  ( 171,106)  ( 136,078,728) المتوقعة ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية 

 15,090,174,851  20,606,328,565  35,696,503,416 

      
      )مدققة(  2021كانون األول  31

 3,238,772,920  2,987,701,140  251,071,780 حسابات جارية وتحت الطلب 
 29,949,606,283  16,019,408,000  13,930,198,283 أوأقل قها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر ااستحقودائع 

 (136,081,922)  (79,859)  (136,002,063) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ل: ينز

 14,045,268,000  19,007,029,281  33,052,297,281 
 

تت  ال  التي  المصارف  لدى  األرصدة  في    فوائد قاضى  بلغت  مقابل  3,015,823,793مبلغ    2022آذار    31كما  سورية     ليرة 
 . 2021األول  كانون 31ا في ليرة سورية كم 3,238,772,920

 

 كما يلي:  إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى المصارف 
 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   نية ثاة الالمرحل  المرحلة األولى  

 سورية  رةلي  ية ليرة سور  ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 136,081,922  -  -  136,081,922 )مدققة(   2022كانون الثاني  1كما في 

 168,358  -  -  168,358 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

 ( 446)  -  -  ( 446) فروقات أسعار الصرف 

 136,249,834  -  -  136,249,834 رصيد نهاية الفترة 
 

 ارف ى المصإيداعات لد 6
 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

      )غير مدققة(  2022آذار  31

 361,222,752,000  358,722,752,000  2,500,000,000 استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر( إيداعات )ودائع  

 ( 70,485,944)  ( 70,286,566)  ( 199,378) ينزل: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 2,499,800,622  358,652,465,434  361,152,266,056 

      

      )مدققة(  2021كانون األول  31

 362,692,800,000  360,192,800,000  2,500,000,000 إيداعات )ودائع استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر( 

 (73,927,610)  (73,758,245)  (169,365) متوقعة نية ال ينزل: مخصص الخسائر اإلئتما 

 2,499,830,635  360,119,041,755  362,618,872,390 
 

 ي: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لاليداعات لدى المصارف كما يلإن الحركة الحاصلة على 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   لثة ة الثا المرحل  المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ورية ة س لير  

        

 73,927,610  -  -  73,927,610 )مدققة(   2022كانون الثاني  1كما في 

 ( 3,441,666)  -  -  ( 3,441,666) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

 70,485,944    -  -  70,485,944 رصيد نهاية الفترة 
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 صافي(ية مباشرة )بال تسهيالت ائتمان 7
 
 2021كانون األول    31  2022آذار    31 

 مدققة   مدققة غير   

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    الشركات الكبرى 

 22,351,505,649  20,763,540,854 قروض وسلف 

 412,289,198  429,399,852 سومة )*( ت مح سندا

 4,344,498  4,562,018 دائن صدفة مدين 

 21,197,502,724  22,768,139,345 

    الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 15,964,808,560  22,581,341,339 قروض وسلف 

 14,554,880  11,239,345 سندات محسومة )*( 

 4,888,038  5,150,147 دائن صدفة مدين 

 22,597,730,831  15,984,251,478 

    األفراد  

 1,570,592,945  1,924,004,713 قروض وسلف 

 407,795  425,228 ئن صدفة مدين اد

 1,924,429,941  1,571,000,740 

    القروض العقارية 

 3,750,524,826  3,773,433,570 قروض عقارية 

 3,773,433,570  3,750,524,826 

 44,073,916,389  49,493,097,066 المجموع 

    

    ينزل: 

 ( 5,529,719,601)   ( 5,584,199,637)  وقعة ية المت مخصص الخسائر اإلئتمان 

 ( 12,050,641,441)   ( 12,564,744,042)  فوائد معلقة )محفوظة( 

 26,493,555,347  31,344,153,387 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 
 

ت بعد  صافي  الرصيد  المقبوضةالفوانزيل  )*(  البالغة    ئد  في  1,917,599مقدماً  كما  سورية  مقابل    0222ر  آذا  31  ليرة 
 .  2021كانون األول   31رة سورية كما في يل 2,368,731

 

%  36.39ليرة سورية، أي ما نسبته    18,009,998,670  (المرحلة الثالثة)بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير العاملة  
المباشرة كما في  التسهمالي  من رصيد إج الت ، في حين ب2022آذار    31يالت اإلئتمانية  المباش  سهيالتلغت  رة غير اإلئتمانية 

 .  2021كانون األول  31% كما في  39.70ليرة سورية، أي ما نسبته   17,499,353,398العاملة )المرحلة الثالثة(  
  

، ليرة سورية 5,445,254,628 بعد تنزيل الفوائد المعلقة  (ثالثةالة  رحلالم)بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة غير العاملة  
، في  2022آذار    31يالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في  مالي التسهمن رصيد إج  %14.75  نسبته  أي ما

التسهيال بلغت  العاملة  حين  غير  المباشرة  اإلئتمانية  الثالثة)ت  المعلقةفواال  تنزيلبعد    (المرحلة  ليرة  5,448,711,957 ئد 
كانون   31المعلقة كما في    انية المباشرة بعد تنزيل الفوائدإلئتمي التسهيالت اإجمال  من رصيد % 17.01سورية، أي ما نسبته  

 . 2021األول 
 

ال   2022  آذار  31  ة كما فيليرة سوري  19,500,000  (المرحلة الثالثة)مباشرة غير العاملة  بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير 
 . 2021كانون األول  31و
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 )تتمة(صافي(  رة )بال تسهيالت ائتمانية مباش  7
 

 لتغير في أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل الفترة / السنة: ل التالي ايوضح الجدو
 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 ع جمو الم   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   رة سورية ي ل  

        

 44,073,916,389  17,499,353,398  348,951,471  26,225,611,520 ( ققة )مد    2022ن الثاني  كانو   1في    صيد الر 
 8,837,171,961  514,106,481      -  8,323,065,480 التسهيالت الجديدة خالل الفترة 

 ( 3,417,987,404)   ( 3,457,329)   ( 34,360,554)   ( 3,380,169,521)  ترة ل الف سددة خال التسهيالت الم 
 -     -  ( 15,012,865)   15,012,865 1حول إلى المرحلة  لم ا    -

 -     -  4,299,971  ( 4,299,971)  2المحول إلى المرحلة     -

 -     -     -      - 3المحول إلى المرحلة     -
 ( 3,880)   ( 3,880)       -      - تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 49,493,097,066  18,009,998,670  303,878,023  31,179,220,373 رصيد نهاية الفترة 
 

 )مدققة(  2021كانون األول  31 
 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 21,352,657,894  8,700,392,991  1,269,513,468  11,382,751,435 )مدققة( 2021نون الثاني  كا   1في  الرصيد  
 28,838,548,552  1,744,264,888  520,227,588  26,574,056,076 التسهيالت الجديدة خالل السنة 
 (13,199,133,793)  (27,148,217)  (995,823,831)  (12,176,161,745) التسهيالت المسددة خالل السنة 

 -  -  (444,965,754)  444,965,754 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2لة  المحول إلى المرح  -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -
 ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود  

 (40,286)  (40,286)  -  - المرحلي خارج بيان المركز المالي  

 7,081,884,022  7,081,884,022  -  - ر الصرف تعديالت فروقات أسعا 

 44,073,916,389  17,499,353,398  348,951,471  26,225,611,520 السنة رصيد نهاية  
 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
 

 :فيما يلي تفاصيل حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   نية ة الثا المرحل   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ية سور   ليرة   ة ليرة سوري   سورية ليرة   

        

 5,529,719,601  5,426,621,185  4,149,351  98,949,065 )مدققة(   2022كانون الثاني    1الرصيد في  

     -      -  ( 379,234)   379,234 1المحول إلى المرحلة     -

     -      -      -      - 2حلة  إلى المر المحول     -

      -       -      -      - 3المحول إلى المرحلة     -

 54,480,036  7,588,054  408,873  46,483,109 للفترة المتوقعة  إلئتمانية  صافي الخسائر ا 

 5,584,199,637  5,434,209,239  4,178,990  145,811,408 رصيد نهاية الفترة 
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 في( )تتمة()بالصا  ة مباشرة تسهيالت ائتماني  7
 

 )مدققة(  2021كانون األول  31 

 المجموع   ةالثالث   المرحلة   نية ة الثا المرحل   ألولى المرحلة ا  

 ليرة سورية   ليرة سورية   سورية ليرة    ليرة سورية  

        

 3,145,535,703  2,974,399,030  58,123,839  113,012,834 )مدققة(  2021كانون الثاني  1الرصيد في 

 -  -  (4,338,316)  4,338,316 1المحول إلى المرحلة  -

 -  -  -  - 2ة المرحل لى ول إالمح -

 -  -  -  - 3ول إلى المرحلة محال -
المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة  

أو محولة إلى بنود خارج بيان المركز  
 (40,286)  (40,286)  -  - ( المرحلي  المالي

 (49,449,412)  18,588,845  (49,636,172)  (18,402,085) للسنة  وقعة مت الالخسائر اإلئتمانية صافي 

 2,433,673,596  2,433,673,596  -  - سعار الصرف ات أفروق

 5,529,719,601  5,426,621,185  4,149,351  98,949,065 السنة رصيد نهاية 
 

 : الفوائد المعلقة
 معلقة فيما يلي: تتلخص حركة الفوائد ال

 2021كانون األول  31  2022 آذار 31 

 مدققة   غير مدققة  

 ورية ليرة س  ليرة سورية  

    

 5,659,721,641  12,050,641,441 الفترة / السنة ية بداالرصيد في 

 1,744,264,888  514,106,481 يضاف: فوائد معلقة مستحقة 

 (338,334)      - يطرح: فوائد محولة لإليرادات 

 4,646,993,246  ( 3,880) لصرف تأثير تغيير أسعار ا

 12,050,641,441  12,564,744,042 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة       8
 2021كانون األول  31  2022آذار  31 

 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    أسعار سوقية: موجودات مالية متوفر لها 

 30,155,141,147  30,148,129,251 عائد ثابت ين ذات سندات د

 (5,945,299)  ( 5,712,338)  توقعةنية المئتماالاخسائر مخصص ال

 30,149,195,848  30,142,416,913 المجموع 
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 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )تتمة(       8
 

المطفأة ه بالتكلفة  الموجودات  في  إن  استثمارات  دي عبارة عن  عائدسندات  بمعدل  الجدول حسب  %  3.01  سنوي وسطي  ين 
 التالي: 

 

 2021ل كانون األو  31  2022ر آذا  31      

 مدققة   غير مدققة   تاريخ االستحقاق   معدل الفائدة %   جهة اإلصدار 

 ليرة سورية   ليرة سورية       

         

 25,120,000,000  25,120,000,000  2024  3.03%  بنوك

 5,035,141,147  5,028,129,251  2022  2.68%  كبنو

      30,148,129,251  30,155,141,147 

 
 هي كما يلي: الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأةحركة إن ال

 
 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   الثالثة ة رحلالم  المرحلة الثانية   لى المرحلة األو  

 رية ليرة سو  ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  

        

 5,945,299  -  -  5,945,299 )مدققة(   2022ن الثاني  كانو   1كما في  

 ( 232,961)  -  -  ( 232,961) صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة 

 5,712,338  -  -  5,712,338 رصيد نهاية الفترة 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 9
 

 2021كانون األول  31  2022ر ا ذآ 31 
 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر 

 321,113,200  321,113,200 ( * أسهم شركات )

 321,113,200  321,113,200 

 
 2021كانون األول  31  2022ذار آ 31 

 ة ققمد  قة غير مدق 

 ورية ة سلير  ليرة سورية  
    تحليل الموجودات المالية: 

 321,113,200  321,113,200 ( * أسهم شركات )

 321,113,200  321,113,200 

    

وض وهي شركة مساهمة  في مؤسسة ضمان مخاطر القر   % 6.42سبة  بن)*( يمثل المبلغ استثمار بنك قطر الوطني سورية ش.م.س.ع  
خاصة ل ف مغ القانون تخضع    ة  بتسديد  .  2016لعام    12رقم    ألحكام  البنك  قام  والبالغة 40حيث  المال  رأس  في  حصته  من   %

 . 2021ليرة سورية خالل عام    192,667,920، وتم سداد باقي المبلغ والبالغ  2018ليرة سورية خالل عام    128,445,280
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 مصروف الضرائب 10
 

 

 2021آذار    31  2022آذار  31 

 غير مدققة   دققة م ر غي 

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    
 ( 124,012,739)  ( 229,173,355) مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة 

 90,017,105  368,685,061 ضريبة الدخل إيراد 

 139,511,706  (33,995,634) 

 

 :رجيةلة الخاالمتداوموال رؤوس األ ضريبة ريع    . أ
 

والذي بين أن اإليرادات الناجمة عن أعمال البنك في    2019نيسان    29الصادر بتاريخ    3/ 1238ب رقم  لرسوم والضرائ مة ل العا ئة  بناء على قرار الهي 
ألموال  يبة ريع رؤوس ا السورية، بل تخضع لضر   الخارج ال تخضع لضريبة الدخل على األرباح الحقيقية ألنها محققة خارج أراضي الجمهورية العربية 

 مبين في الجدول التالي:  سابها كما هو  احت   ي تم الت المتداولة و 
 

 2021آذار    31  2022آذار  31 

 غير مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

 الجمهورية  فوائد الناجمة عن أعمال البنك خارج أراضي الإيرادات 
 1,377,919,320  2,546,370,595 ة العربية السوري   

 %7.5  %7.5 يرادات فوائد من الخارج إعلى وال ألمرؤوس ا ريعريبة ة ضنسب 

 103,343,949  190,977,795 مصروف ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة قبل الرسوم 

    يضاف: 

 10,334,395  19,097,780 % رسم إدارة محلية 10 م

 10,334,395  19,097,780 % رسم إعادة إعمار 10 م

 124,012,739  229,173,355 اولة متدرؤوس األموال اليع ة رضريب   مصروف
 

 ضريبة الدخل:  إيراد .ب
 

 : مع الخسارة الضريبية المحاسبي الربح  تسوية يبين الجدول التالي ملخص
 2021آذار  31  2022آذار  31 

 غير مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 930,200,499  1,004,329,732 قبل الضريبة بح الر
 32,000,000      - عار الصرف سلب أ ص تقمخصمصروف 

 40,109,559  46,450,010 التغير في المخصصات للتعرضات العاملة

 6,000,000  6,300,000 مخصصات متنوعة 

 9,540,844  14,550,611 استهالك المباني 

 ( 1,377,919,320)  ( 2,546,370,595) إيرادات فوائد من الخارج 

 ( 360,068,418)  ( 1,474,740,242) ضريبية رة الالخسا

 %25  % 25 نسبة الضريبة 

 ( 90,017,105)  ( 368,685,061) للفترة  ضريبة الدخل إيراد
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 مصروف الضرائب )تتمة(   10
 

 : يلي كما المؤجلة الضريبية الموجودات على الحركة إن .ت
 

 2021كانون األول  31  2022آذار  31 

 مدققة   غير مدققة  

 ية سور ليرة  سورية ليرة  
    

 208,217,457  98,725,027 رصيد بداية  الفترة / السنة 

 ( 109,492,430)  - يستبعد: إطفاء الموجودات الضريبية المؤجلة 

 -  368,685,061 للفترة  يضاف: إيراد ضريبة الدخل 

 98,725,027  467,410,088 نهاية الفترة / السنة رصيد 
 

 ئر الضريبية:بها الدوات ي قامق التلي ملخص ألعمال التدقيا يفيم
 

  2016آذار  23، حيث صدر التكليف األولي بتاريخ  2011قامت الدوائر المالية بتدقيق البيانات المالية عن عام  2015خالل عام  −
الخسارة   تعديل  مبلغ    357,695,099الضريبية من مبلغ  وتضمن  إلى  قامت  ل  286,562,731ليرة سورية    إدارة يرة سورية، 

 إدارة ، حيث تم استالم قرار لجنة الطعن برفض االعتراض. قامت  2016تموز    11خ  لجنة الطعن بتاري  عتراض إلى ا  تقديمبنك بال
البيانات المالية  يصدر قرار اللجنة حتى تاريخ الموافقة على  ولم    2016آب    8البنك برفع اعتراض إلى لجنة إعادة النظر بتاريخ  

 . المرحلية المختصرة

اق  2015  عام  خالل − المالدامت  بتدقيق  وائر  الماليةلية  عام    البيانات  بتاريخ  2012عن  األولي  التكليف  حيث صدر  تموز   12، 
مبلغ    2016 من  الضريبية  الخسارة  تعديل  ل   104,034,262وتضمن  خاضعة  صافية  أرباح  إلى  سورية  بمبلغ ليرة  لضريبة 

الثاني    20خ  اريعن، بتنة الط جإلى لعتراض  تقديم اليرة سورية. قامت إدارة البنك ب  202,101,765 استالم تم     2016تشرين 
بمبلغ  ق النتيجة خسائر صافية  لتصبح  االعتراض  بنود  بعض  بقبول  الطعن  لجنة  اإلدارة    85,599,704رار  قامت  ليرة سورية. 

  ر قرار لم يصدو لطعن  لجنة ارفضتها  للبت في النقاط التي    2016كانون األول    19ة النظر بتاريخ  برفع اعتراض إلى لجنة إعاد
 . البيانات المالية المرحلية المختصرةلى ع موافقة نة إعادة النظر حتى تاريخ اللج

المالية عن عام    2017خالل عام   − البيانات  المالية بتدقيق  الدوائر  التكليف األولي بتاريخ  2013باشرت   كانون   11. حيث صدر 
ليرة سورية.    587,925,204  سورية إلى ليرة    659,079,176بلغ  والذي تضمن تعديل الخسارة الضريبية من م  2017األول  

الثاني    9لى لجنة الطعن بتاريخ  تم تقديم االعتراض إ الثاني    8، تم استالم قرار لجنة الطعن بتاريخ  2018كانون   2019كانون 
المقد االعتراض  من  جزء  قبول  تضمن  بقيمة  والذي  ضريبية  خسائر  واعتماد  سوري  630,915,217م  قا ليرة  اإلدة.  ارة  مت 

النقاط التي رفضتها لجنة الطعن ولم يصدر قرار لجنة إعادة للبت في    2019شباط    6لجنة إعادة النظر بتاريخ  باالعتراض إلى  
 . البيانات المالية المرحلية المختصرةالنظر حتى تاريخ الموافقة على 

عام   − ا  2018خالل  الدوائر  عن باشرت  المالية  البيانات  بتدقيق  التك حي  2014عام    لمالية  األث صدر  بتاريخ  ليف  آذار   13ولي 
ليرة سورية إلى أرباح صافية خاضعة للضريبة بمبلغ   497,810,838بلغ  والذي تضمن تعديل الخسارة الضريبية من م  2018

  6ريخ ، تم استالم قرار لجنة الطعن بتا2018ان نيس 9ليرة سورية. تم تقديم االعتراض إلى لجنة الطعن بتاريخ   579,453,308
تضو   2019ذار  آ بقيمة  الذي  خسائر ضريبية  واعتماد  المقدم  االعتراض  من  جزء  قبول  تم    420,867,783من  سورية.  ليرة 

بتاريخ   النظر  إعادة  لجنة  إلى  الموافقة على    2019نيسان    3االعتراض  تاريخ  النظر حتى  إعادة  لجنة  قرار  نات  البياولم يصدر 
 . المالية المرحلية المختصرة

المالية بتدقيق  2020م  خالل عا − الدوائر  المالية عن عام    باشرت  التك  2015البيانات  تشرين    20ريخ  ليف األولي بتاحيث صدر 
مبلغ    2020األول   من  الضريبية  الخسارة  تعديل  إلى    1,390,226,152والذي تضمن  ليرة   1,085,669,612ليرة سورية 

الطعن حتى تاريخ الموافقة    ولم يصدر قرار لجنة  2020ثاني  تشرين ال  16يخ  نة الطعن بتاريم االعتراض الى لجسورية، تم تقد
 .البيانات المالية المرحلية المختصرةعلى 

المالية عن عام    2020خالل عام   − البيانات  بتدقيق  المالية  الدوائر  بتاريخ    2016باشرت  األولي  التكليف  كانون   10حيث صدر 
الض  2020األول   الربح  تعديل  تضمن  مبلغ  ريبي  والذي  إلى    1,102,383,055من  سورية   ليرة  1,150,787,215ليرة 

ولم يصدر قرار لجنة الطعن حتى تاريخ الموافقة على   2021كانون الثاني    5سورية، تم تقديم االعتراض الى لجنة الطعن بتاريخ  
 .البيانات المالية المرحلية المختصرة

حزيران    27التكليف األولي بتاريخ  حيث صدر    2017ة عن عام  لبيانات الماليباشرت الدوائر المالية بتدقيق ا  2021خالل عام   −
ليرة سورية، تم   1,153,881,369ليرة سورية إلى    1,087,797,832تضمن تعديل الربح الضريبي من مبلغ    والذي  2021

بيانات المالية  اللموافقة على  صدر قرار لجنة الطعن حتى تاريخ اولم ي  2021تموز    13تقديم االعتراض الى لجنة الطعن بتاريخ  
 . لمرحلية المختصرةا

 

 .قيد التدقيق لدى الدوائر المالية 2021و  2020، 2019، 2018لت البيانات الضريبية لألعوام ما زا −
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 موجودات أخرى 11
 2021كانون األول    31  2022آذار    31 
 مدققة   غير مدققة  

 سورية   ليرة   ليرة سورية  

    

 18,748,120,398  20,271,090,643 صارف م  –تحقة القبض فوائد محققة غير مس
 116,900,668  347,703,228 موجودات مالية   –قة غير مستحقة القبض ئد محقفوا

 243,161,616  164,241,806 تسهيالت ائتمانية مباشرة شركات   –فوائد محققة غير مستحقة القبض 
 27,598,635  22,757,850 د أفراية مباشرة تسهيالت ائتمان   –مستحقة القبض  فوائد محققة غير 

ً فوعة ممصاريف أخرى مد  823,207,906  2,707,132,183 قدما
 -  10,035,315 اريف مدفوعة مقدماً عن ايجار مكاتب وفروع مص

 7,960,380  7,960,380 تأمينات قابلة لالسترداد متعلقة بالدعاوي القضائية )**( 
 550,000  550,000 تأمينات أخرى قابلة لالسترداد 

 -  8,836,700 غرفة تقاص
 6,261,000  6,261,000 للمصرف )*(  لكيتهاعقارات آلت م

 14,023,000  10,087 ينون آخرون مد

 23,546,579,192  19,987,783,603 
 

 

ن بناًء على يتها خالل سنتي أن يتم تصف فاء لديون متعثرة على  )*( يمثل المبلغ قيمة عقارات تم استمالكها من قبل البنك وذلك إستي
رقم   الق   100المادة  الت 2002لعام     23انون  من  العقارات  قيمة  بلغت  السنتين  .  مدة  البنك  قبل  من  استمالكها  فترة  تجاوزت  ي 

  يع المصارف العاملة في قرار يتضمن منح جم   2019نيسان    1ليرة سورية وقد أصدر مجلس النقد والتسليف بتاريخ    5,765,000
ديون المتعثرة. لم يقم  تصفية العقارات المستملكة استيفاًء لل ل   2019كانون األول    31ية مهلة حتى تاريخ  العربية السور   الجمهورية 

يصدر  بطلب تمديد المهلة ولم    2019تشرين الثاني    24البنك بالتخلي عن العقارات حتى نهاية المهلة القانونية، قام البنك بتاريخ  
 .المرحلية المختصرة   قة على البيانات المالية ى تاريخ الموافالمركزي حت قرار مصرف سورية  

 

 ن مستحقة هي كما يلي:ملكيتها للمصرف وفاء لديو   ت عقارات آل   كة على إن الحر 
 

 2021كانون األول  31  2022آذار  31 
 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 5,765,000  6,261,000 السنة  الفترة/ الرصيد أول

 496,000  - اإلضافات 

 6,261,000  6,261,000 السنة  الفترة/الرصيد نهاية 
 

 

ر  آذا   31ما في  ك  ليرة سورية   106,308,869من مقترضين متعثرين بمبلغ إجمالي    هذا البند المصاريف القضائية المستحقة يمثل    )**( 
بالمؤونات كما في    ليرة سورية   98,348,489ة مبلغ  وقد تم تغطي ليرة سورية(    105,797,669:  2021  كانون األول   31)   2022

 . ية( رة سور لي   97,837,289:  2021  كانون األول   31)   2022  آذار   31
 

 

 لمركزيوديعة مجمدة لدى مصرف سورية ا  12
 

، يجب صارف الخاصة والمشتركةالخاص بالسماح بتأسيس الم   2001لعام    28من القانون رقم    19المادة رقم  كما هو محدد في  
الخاصةعلى   بنسبة    المصارف  رأس10االحتفاظ  من  مجمدة  %  وديعة  شكل  على  المركزي  سورية  مصرف  لدى  البنك  مال 

 .البنك تصفية عند فقط نهاع اإلفراج يتم سوف الوديعة هذه فوائد.وبدون 
 

 بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى المصرف المركزي كالتالي: 
 2021كانون األول    31  2022آذار    31 

 مدققة   مدققة غير   

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 809,790,070  809,790,070 أرصدة بالليرة سورية 

 41,316,715,093  41,316,715,093 والراألميركي ة بالدأرصد

 42,126,505,163  42,126,505,163 
 



 .م.س.ع سورية ش –لوطني بنك قطر ا

 انات المالية المرحلية المختصرة يالب ول  ح تاإيضاح
  2022آذار   31
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 ودائع المصارف 13

 موع المج  مصارف خارجية   مصارف محلية  

 سورية يرة ل  ليرة سورية   ليرة سورية  
      )غير مدققة(  2022آذار  31

 26,209,663,002  623,447  26,209,039,555 حسابات جارية 
 18,138,432,965  -  18,138,432,965 شهر أو أقل ع استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أ ودائ 

 7,836,000,000  -  7,836,000,000 ودائع استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر 

 52,183,472,520  623,447  52,184,095,967 

      
 المجموع   مصارف خارجية   مصارف محلية  

ورية ليرة س    ليرة سورية   ليرة سورية   
      )مدققة(  2021ول كانون األ 31

 36,800,569,094  623,447  36,799,945,647 حسابات جارية 
 13,075,881,351  -  13,075,881,351 أو أقل خالل فترة ثالثة أشهر  ها األصلي  ودائع استحقاق 

 49,875,826,998  623,447  49,876,450,445 

 

 مالءودائع الع  14
 2021كانون األول    31  2022آذار    31 
 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    الشركات 

 30,469,089,795  29,868,769,828 حسابات جارية 
 27,317,586,973  27,630,626,859 ودائع ألجل  

    األفراد 
 26,007,672,971  25,040,214,174 حسابات جارية 
 1,798,324,426  2,164,998,658 حسابات توفير 

 7,387,762,000  7,316,174,000 ودائع ألجل 

 92,020,783,519  92,980,436,165 
 

% من إجمالي الودائع  8.85ورية أي ما نسبته  ليرة س   8,146,261,310سوري داخل الجمهورية مبلغ  القطاع العام ال بلغت ودائع  
كانون األول    31ودائع كما في  من إجمالي ال  % 8.72سورية أي ما نسبته  ليرة    8,111,885,703مقابل    2022آذار    31كما في  
2021 .  

 

آذار   31ع كما في إجمالي الودائ  من   % 59.67يرة سورية أي ما نسبته ل  54,908,984,002بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد مبلغ 
 . 2021  كانون األول   31دائع كما في  لي الو من إجما  % 60.74ليرة سورية أي ما نسبته    56,476,762,766مقابل    2022

 

  2022آذار    31كما في  من إجمالي الودائع    % 1.66ليرة سورية أي ما نسبته    1,528,762,220غت الودائع مقيدة السحب مبلغ  بل 
 . 2021كانون األول    31من إجمالي الودائع كما في  %  6.30ليرة سورية أي ما نسبته    5,860,396,251مقابل مبلغ  

 
 نقديةمينات  تأ    15

 2021كانون األول    31  2022آذار    31 

 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 1,948,826,007  1,632,149,067 تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية

 845,156,900  1,395,156,900 ت ائتمانيةع مقابل تسهيالودائ 

 3,027,305,967  2,793,982,907 

 

 
 



 سورية ش.م.س.ع  –نك قطر الوطني ب

 يضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إ
 2022آذار   31
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 ةمتنوع   مخصصات  16
 

 

 
 1الرصيد في 

 2022 كانون الثاني
 خالل  المكون

 الفترة  
   ما تم رده 

 الفترة خالل 
 تغير  أثر 

 سعر الصرف 
 الرصيد في 

 2022 آذار  31 

يرة سورية ل  رة سورية لي ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية    

      )غير مدققة(  2022آذار  31

 301,440,000 - - - 301,440,000 مؤونة مركز القطع التشغيلي )*( 

 121,731,139 (102,382) - 6,300,000 115,533,521 مخصص لمواجهة أعباء محتملة )**( 

 416,973,521 6,300,000 - (102,382) 423,171,139 

 8,029,697 (59,447) (4,418,840) 3,282,821 9,225,163 غير المباشرة )***( المتوقعة    ائر االئتمانية مخصص تدني الخس 

 426,198,684 9,582,821 (4,418,840) (161,829) 431,200,836 

 

 
 1الرصيد في 

 2021 كانون الثاني
 المكون خالل 

 السنة  
   ما تم رده

 السنة خالل  
 تغير أثر 

 سعر الصرف 
 الرصيد في 

 2021 ل كانون األو 31 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

      )مدققة(  2021كانون األول  31

 301,440,000 - - 191,940,000 109,500,000 طع التشغيلي )*( كز الق مؤونة مر 

 115,533,521 23,620,203 - 24,000,000 67,913,318 مخصص لمواجهة أعباء محتملة )**( 

 177,413,318 215,940,000 - 23,620,203 416,973,521 

 9,225,163 ( 231,434) (1,192,937) 2,487,526 8,162,008 غير المباشرة )***( المتوقعة  مخصص تدني الخسائر االئتمانية  

 185,575,326 218,427,526 (1,192,937) 23,388,769 426,198,684 
 

تموز    24الصادر بتاريخ    4ن/ ب  /م    1409قرار والمعدل بال   2008شباط    4الصادر بتاريخ    1/م ن/ ب 362بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم   القطع التشغيلي يتم احتساب مؤونة مركز   )*( 
 طع التشغيلية خالل الشهر. وسطي مراكز الق % من  5بات أسعار الصرف على أساس  حيث يتوجب على المصارف العاملة في سورية أن تحجز مؤونة لتقل   2016

 

 

فروع البنك  بشكل أساسي مبالغ  تخص الموجودات الثابتة والنقد الموجود في بعض  ألجنبية. هذه المخصصات تتضمن لعملة ا ورية وا يتضمن المبلغ أفضل تقدير إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدها بالليرة الس    )**(  
 .  2021كانون األول    31في    رية كما ليرة سو   115,533,521ليرة سورية مقابل مبلغ    121,731,139مبلغ     2022آذار    31ائية. وقد بلغت هذه المخصصات كما في  ر بحاالت استثن موجودة في مناطق تم ل ا 

 

 

 



 سورية ش.م.س.ع  –نك قطر الوطني ب
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 ت متنوعة )تتمة(مخصصا 16
 

  ة: الفترة / السن   خالل المرحلي  بيان المركز المالي  يوضح الجدول التالي التغير في أرصدة بنود خارج  

 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ة رة سوري لي   سورية ليرة   

        

 5,779,125,836  19,500,000  11,825,233  5,747,800,603 )مدققة(   2022كانون الثاني    1الرصيد في  

 1,179,437,791  -  -  1,179,437,791 يدة خالل الفترة التسهيالت الجد 

 (977,442,776)  -  (172,266)  (977,270,510) التسهيالت المسددة خالل الفترة 

 -  -  (11,652,967)  11,652,967 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  46,404,243  (46,404,243) 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3المرحلة    المحول إلى  -

 (7,489,016)  -  -  (7,489,016) تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 5,973,631,835  19,500,000  46,404,243  5,907,727,592 نهاية الفترة رصيد  

 

 )مدققة(  2021ول كانون األ 31 

 المجموع   ة الثالثة المرحل   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية  
        

 2,797,822,017  19,500,000  74,636,140  2,703,685,877 )مدققة(   2021 كانون الثاني   1الرصيد في  

 6,033,230,458  -  20,282,675  6,012,947,783 التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (3,364,013,809)  -  (63,520,000)  (3,300,493,809) مسددة خالل السنة التسهيالت ال 

 -  -  (25,248,500)  25,248,500 1المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3ى المرحلة  محول إل ال  -

 312,087,170  -  5,674,918  306,412,252 قات أسعار الصرف تعديالت فرو 

 5,779,125,836  19,500,000  11,825,233  5,747,800,603 يد نهاية السنة رص
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 مخصصات متنوعة )تتمة( 16
 

 :غير المباشرة خالل الفترة / السنةمتوقعة فيما يلي تفاصيل الحركة على مخصص تدني الخسائر اإلئتمانية ال(  *)** 
 

 )غير مدققة(  2022آذار  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   ة المرحلة الثاني   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   ة سورية لير   يرة سورية ل  

        

 9,225,163  -  -  9,225,163 )مدققة(   2022كانون الثاني    1الرصيد في  

 -  -  -  - 1ى المرحلة  محول إل ال    -

 -  -  37,344  (37,344) 2المرحلة    المحول إلى    -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة     -

 (1,136,019)  -  (19,709)  (1,116,310) لفترة نية المتوقعة ل صافي الخسائر اإلئتما 

 (59,447)  -  -  (59,447) تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 8,029,697  -  17,635  8,012,062 فترة رصيد نهاية ال 

 

 )مدققة(  2021كانون األول  31 

 المجموع   المرحلة الثالثة   ة المرحلة الثاني   المرحلة األولى  

 ليرة سورية   ليرة سورية   سورية ة  لير   يرة سورية ل  

        

 8,162,008  -  73,580  8,088,428 )مدققة(   2021 كانون الثاني   1الرصيد في  

 -  -  (46,964)  46,964 1لى المرحلة  المحول إ  -

 -  -  -  - 2المحول إلى المرحلة   -

 -  -  -  - 3المحول إلى المرحلة   -

 1,294,589  -  (26,616)  1,321,205 للسنة  المتوقعة مانية صافي الخسائر االئت 

 (231,434)  -  -  (231,434) تعديالت فروقات أسعار الصرف 

 9,225,163  -  -  9,225,163 نة رصيد نهاية الس 

 
 رىمطلوبات أخ 17

 2021كانون األول  31  2022آذار  31 

 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    

 615,349,484  540,711,201 ودائع عمالء  –مستحقة الدفع  وائد محققة غير ف

 10,145,163  18,469,519 ودائع المصارف   –فوائد محققة غير مستحقة الدفع 

 1,162,133,789  1,319,196,451 مصاريف مستحقة غير مدفوعة 

 500,000  500,000 دائنو شراء موجودات ثابتة

 566,199,378  697,235,269 بولة الدفعوشيكات مقشيكات مصدقة 

 167,192,370  148,076,962 ضريبة الرواتب واألجور 

 48,055,881  105,912,839 طوابع ورسوم 

 9,742,465  13,523,160 ة التأمينات االجتماعيةراكات مؤسس اشت 

 277,937,669  2,918,910,517 أمانات وحواالت برسم الدفع 

 3,851,750  7,619,775 ( 25القة )إيضاح أطراف ذات عمستحق إلى 

 967,732,625  229,173,355 المتداولة الخارجية ضريبة ريع رؤوس األموال 

 57,888,990  66,371,663 أرصدة دائنة أخرى 

 6,065,700,711  3,886,729,564 
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 رأس المال المكتتب به والمدفوع 18
 

مال  يبلغ   والمدفوعالرأس  به  والمكتتب  المصرح  على   16,500,000,000بنك  موزع  سورية  سهم    165,000,000  ليرة 

 .  2021ول  كانون األ 31وفي   2022آذار  31ليرة سورية للسهم كما في  100بقيمة اسمية قدرها  
 

للمساهمين ب العادية  العامة غير  الهيئة  لبنك بمبلغ وقدره دة رأس مال اعلى زيا   2021يار  أ  25تاريخ  بعقد  لمناجتماعها اوافقت 
ألسهم رة سورية وذلك عن طريق ضم جزء من األرباح المدورة القابلة للتوزيع إلى رأس المال وتوزيع الي  1,500,000,000
الز هذه  عن  المساالناجمة  على  مبلغ  يادة  البنك  مال  رأس  ليصبح  مجاناً،  سولير  16,500,000,000همين  علرة  موزع  ى ية 

اسميسه  165,000,000 بقيمة  قدرها  م  الواليرة سو  100ة  للسهم  مورية  على  بالحصول  البنك  قام  افقة مصرف سورية  حد. 
لسورية على هذه الزيادة حيث تمت زيادة سواق المالية استهلك وهيئة األوراق واألالمركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية الم

 . 2021ب آ 2خ اريل البنك بترأس ما
 

 لى ثالث فئات:السمية تقسم اجميع أسهم البنك ا
 

األسهم  فئة إال  التي ال    أـ وهي  تملكها  اعتباريين وتسديجوز  أو  أشخاص سوريين طبيعيين  قبل  السورية. من  بالليرات  قيمتها  د 

 مصرف  نشرة صرف  رسع بية حسببالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجن

 البنك.رأس مال % من 33.77شكل هذه الفئة المركزي. ت يةسور

باريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعت  ب ـ وهي األسهم  فئة

 البنك.ال رأس م% من 50.81ئة  كل هذه الفالمركزي. وتش سورية مصرف نشرة صرف سعر قيمتها بالعمالت األجنبية حسب

الجتماعية. ي المصرفي والمالي والمؤسسة العامة للتأمينات ااع العام السورمؤسسات القطتي تملكها بعض ـ ـ هي األسهم الفئة ج

 البنك.رأس مال % من 15.42تشكل هذه الفئة 
 

 ألسهم الفئة ب. الل تملكه البنك من خرأس مال % من 50.81يمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر ما نسبته 
 

 يكي كما يلي:سورية ودوالر أمربين ليرة سهم موزعة  165,000,000بالغة إن أسهم البنك ال
 

 سورية  ليرة  دوالر أمريكي   عدد األسهم  

      

 8,097,900,700  -  80,979,007 رأس المال المدفوع بالليرة السورية 

 8,402,099,300  164,477,365  84,020,993 رأس المال المدفوع بالدوالراألمريكي

 165,000,000  164,477,365  16,500,000,000 
 

 
يتضمن2021آب    2بتاريخ   المركزي  لمصرف سورية  البنك طلب  قدم  بقيمة   ،  بنيوي  قطع  مركز  تكوين  على  الموافقة  طلب 

ق  303,375 الموافقة من  المال، تمت  الناتجة عن زيادة رأس  الخارجية  المساهمات  أمريكي والتي تمثل  النقد دوالر  بل مجلس 
تحويل مبلغ ب  2021أيلول    12وين المركز، وقام البنك بتاريخ  على تك  2021  أيلول  9تاريخ  / م ن    358رقم  والتسليف بالقرار  

 دوالر أمريكي من مركز القطع التشغيلي. 303,375
 

 يوضح الجدول التالي الحركة على مركز القطع البنيوي بالعمالت األجنبية:
 

 2021 األولكانون  31  2022آذار  31 
 مدققة   غير مدققة  

 دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال 
    

 164,173,990  164,477,365 ون الثانيكان  1ا في الرصيد كم
 303,375     - السنة الفترة / المحول من القطع التشغيلي خالل 

 164,477,365  164,477,365 السنة الفترة / رصيد نهاية 
 

المال عن    ، على مقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأس2022أيار    25منعقدة بتاريخ  ال  غير العادية للمساهمين  العامةوافقت الهيئة  
وبما ورية  ليرة س  1,650,000,000بمبلغ    2021كانون األول    31ما في  ققة كطريق ضم جزء من األرباح المدورة المح

 أسهم مجانية،   ساهمين على شكلالزيادة على المهم الناجمة عن هذه  وتوزيع األس% من رأس المال المدفوع بالكامل  10يعادل  
 . بعد الحصول على الموافقات الالزمةليرة سورية   18,150,000,000ليصبح رأس مال البنك 
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  محققة وأرباح مدورة غير محققة   مدورة أرباح   19
 

يم رقم  والتعم  2008( لعام  1/م ن/ب362والتسليف رقم )  مجلس النقدطبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وبناء على قرار  
توزيع الناتجة عن ورة لفروقات القطع غير المحققة وغير القابلة لل، يتم فصل األرباح المد2009شباط    12( بتاريخ  952/100)

 .المحققةحساب األرباح المدورة القطع البنيوي من  إعادة تقييم مركز
 

 . 2021األول كانون  31و 2022 آذار 31ليرة سورية كما في  8,060,497,550رباح المدورة المحققة  بلغت األ
 

 . 2021كانون األول  31و 2022 آذار   31 ليرة سورية كما في 398,715,526,795ة  بلغت األرباح المدورة غير المحقق
 
 

 الفوائد الدائنة 20
 

 2021آذار   31  2022آذار   31 
 ر مدققة غي  مدققة غير 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
    رةتسهيالت ائتمانية مباش

    كات: شر
 808,866  35,251 ت جارية مدينة حسابا

 400,140,484  867,287,991 قروض وسلف 
 1,053,902  483,052 سندات محسومة 

    أفراد: 
 408,728  20,283 حسابات جارية مدينة 

 5,260,707  59,658,232 قروض وسلف 
 86,029,236  139,858,386 قروض عقارية 

 1,148,228,799  2,398,895,765 رفلدى المصاأرصدة وإيداعات  
 231,750,250  223,790,664 مطفأة موجودات مالية بالتكلفة ال

 3,690,029,624  1,873,680,972 
 

 
 
 

 الفوائد المدينة 21
 

 2021آذار   31  2022آذار   31 
 غير مدققة   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 20,515,815  46,875,969 ودائع المصارف
    

    ئع العمالء:ودا
 249,215,985  580,187,798 ودائع ألجل

 20,509,959  23,781,905 حسابات توفير 
 3,082,534  24,809,260 تامينات نقدية

 675,654,932  293,324,293 
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 لخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص ا   )استرداد(   مصروف  22
 

 
   2022آذار  31

 غير مدققة 
 

   2021آذار  31
 غير مدققة 

 ليرة سورية   ليرة سورية  
    

 112,509  4,200,316 مركزي الأرصدة لدى مصرف سورية 
 3,638,277  168,358 أرصدة لدى المصارف 

 2,467,544  )3,441,666( إيداعات لدى المصارف 
 39,136,939  54,480,036 مباشرة ةالت ائتماني تسهي 

 4,973,527  )1,136,019( تمانية غير مباشرةتسهيالت ائ 
 (1,992,066)  )232,961( المطفأة  كلفةبالت موجودات مالية 

 48,336,730  54,038,064 المجموع 

 

 األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترةالحصة   23
 

لقائمة خالل  ا سط المرجح لعدد األسهممن خالل قسمة أرباح الفترة على المتوالفترة  من ربحواحد يتم حساب حصة السهم العادي ال 
 الفترة وذلك كما يلي:

 2021آذار  31  2022آذار  31 

 غير مدققة   مدققة غير  

    
 896,204,865  1,143,841,438 ( ربح الفترة )ليرة سورية

 165,000,000  165,000,000 ة )سهم( رل خالل الفت المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد التداو

 5.43  6.93 رية( ترة )ليرة سولفساسية للسهم من ربح االحصة األ 
 

مالية قد يكون لها تأثير على حصة    مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدواتالمخفضة للسهم من ربح الفترة  إن الحصة  
 السهم من األرباح عند ممارستها.

 

 كمهح نقد وما في  ال  24
 

 لغ التالية:حلي من المبامرن التدفقات النقدية اليتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيا
 
 2021آذار    31 2021كانون األول    31 2022آذار    31 

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 26,188,139,730 53,409,057,027 48,392,709,841 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )*( 
 9,198,376,035 33,188,379,203 35,832,753,250 هر أش   الل ثالثة خ   تستحق  صدة لدى المصارف يضاف: أر 

 ( 22,134,460,545) ( 49,876,450,445) ( 44,348,095,967) دائع المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشهر ينزل: و 

 39,877,367,124 36,720,985,785 13,252,055,220 
 

 
مــا ات البنك التشغيلية اليومية لذلك ال يعتبر جزء من النقد ونشاطركزي في لمدائع لدى مصرف سورية ا( ال يستخدم احتياطي الو*)

 (.4في حكمه )إيضاح 
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 القةتعامالت مع أطراف ذات ع  25
 
 فيها يملكون التي الشركات أو التنفيذية ةواإلدار اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين ومع والزميلة، الشقيقة  كاتوالشر البنوك  مع البنك معامالت كافة العالقة ذوي األطراف مع المعامالت تتضمن
 ً  .البنك في لتشغيليةا أو المالية  القرارات صنع في هام تأثير ذات رىأخ أطراف أية  أو رئيسية، حصصا

 

 والضمانات. الفائدة معدالت لكذ في بما يينادالع العمالء مع البنك بهة التي يقوم بهاالمشا المعامالت لها تخضع التي الشروط لنفس العالقة ذوي األطراف مع المعامالت كافة تخضع
  

المؤسسة األم   

 الشقيقة والمؤسسات  

  وأعضاء  كبار المساهمين  

 اإلدارة  مجلس 

 

 أخرى )**( 

 المجموع  

 2021كانون األول  31  2022آذار  31    

 مدققة   غير مدققة   غير مدققة   دققة غير م   مدققة غير   

 ليرة سورية   سورية ليرة   سورية ة لير   ليرة سورية   ورية ليرة س  

          بنود داخل بيان المركز المالي المرحلي 
 32,938,406,239  35,726,606,114  15,147,411,414  -  20,579,194,700 مصارف )أرصدة مدينة( الأرصدة لدى  

 360,192,800,000  358,722,752,000  -  -  358,722,752,000 مصارف )أرصدة مدينة(الداعات لدى إي 

 (39,398,954,309)  ( 34,873,172,984)  ( 34,872,549,537)  -  ( 623,447) ودائع المصارف )أرصدة دائنة( 

 18,722,627,247  18,722,627,247  11,267,727  -  18,711,359,520 د محققة غير مستحقة القبض )موجودات أخرى( فوائ 

 عضاء مجلس اإلدارة ودائع المساهمين وأ

 (7,084,948,232)  ( 6,758,485,207)  -  ( 6,758,485,207)  - ( )*( دائع العمالء)و    
 (3,851,750)  ( 7,619,775)  -  -  ( 7,619,775) رى( مستحق إلى أطراف ذات عالقة )مطلوبات أخ

 (266,588,725)  ( 218,765,135)  ( 12,484,313)  ( 206,280,822)  - وبات أخرى( ة الدفع )مطلفوائد محققة غير مستحق

          
 2021آذار  31  2022آذار  31       

 غير مدققة   مدققة  غير       

 رية ليرة سو  ليرة سورية        

          بيان الدخل المرحلي  بنود 

 1,148,228,799  2,353,169,736  37,601,701  -  2,315,568,035 فوائد دائنة 
 ( 73,359,171)  ( 136,507,201)  ( 40,890,763)  ( 95,616,438)  - *( فوائد مدينة )

 ( 4,553,000)  ( 3,768,025)  -  -  ( 3,768,025) عموالت مدينة 

 ( 20,833,350)  ( 29,166,675)  -  ( 29,166,675)  - تعويضات مجلس اإلدارة  -لية أخرى  تشغي مصاريف 
 

 ائع عمالء البنك. س اإلدارة مطابقة لمعدالت الفائدة المطبقة على حسابات وودن وأعضاء مجلميوودائع كبار المساهإن معدالت الفائدة المطبقة على حسابات (   *)
كات زميلة للمؤسسة األم. )**( تمثل األطراف األخرى شر
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 )تتمة(  تعامالت مع أطراف ذات عالقة  25
 

 ة العليا للبنك:)رواتب ومكافآت ومزايا أخرى( اإلدارة التنفيذيملخص لمنافع يلي فيما 
 

 2021آذار    31  2022آذار    31 

 غير مدققة   غير مدققة  

 سورية ليرة    ليرة سورية  

    

 44,534,396  191,334,715 ة األجل تعويضات موظفي اإلدارة العليا قصير

 191,334,715  44,534,396 

 
 رة المخاطر  إدا 26

 

 يتعرض البنك للمخاطر التالية:  
 تمان للشركات واألفراد. مخاطر االئ -1
 وهي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف. مخاطر السوق -2
 الدفع المسبق.مخاطر  -3
 مخاطر السيولة.  -4
 غيل.مخاطر التش -5
 مخاطر األعمال. -6
 مخاطر االلتزام. -7

 
رة المخاطر دايصف أغراض البنك وأطر إ  تعرض البنك لكل من المخاطر المبينة أعاله، كمات موجزة حول  يقدم هذا اإليضاح معلوما

 طر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال. سياساتها واإلجراءات المتبعة من قبلها لقياس وإدارة المخاو
 نك وذلك من خالل اللجان وهي: تعرض لها البعة إدارة المخاطر التي يلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابإن مج

 االلتزام لجنة التدقيق و -
 لجنة الحوكمة  -
 ر لجنة المخاط -
 لجنة المكافآت والترشيحات -

 

 مخاطر اإلئتمان  26.1
 

لتعاقدية،  بالتزاماته ا المقابل في أداة مالية من الوفاء  ي حال لم يتمكن العميل أو الطرف اطر االئتمان بمخاطر تعرض البنك لخسائر مالية ف تتمثل مخ 
 وك األخرى ومن األوراق المالية االستثمارية. لعمالء والبن ا   قروض وتسليفات البنك إلى وتنشأ تلك المخاطر بصورة أساسية من  

 
لية  انية والتموي والسندات وفي أسواق رأس المال واألنشطة االئتم ستثمارات في األسهم  بإدارة مخاطر االئتمان عن طريق التنويع في اال   ويقوم البنك 

قتصادي معين. ويقوم البنك بالحصول على ضمانات  دة أو نشاط ا حد العمالء ضمن منطقة عمل م لتفادي تركز المخاطر مع أحد أو مجموعة من  
 ألسهم. ات، رهن العقارات وا ك ضرورياً. وتشتمل الضمانات على النقدية، السند كلما كان ذل 
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 إدارة المخاطر )تتمة(  26
 

 ن )تتمة(مخاطر اإلئتما 26.1
 

 تركز حسب القطاع االقتصادي ال
 

 :لقطاع االقتصاديتمانية حسب ائي التركز في التعرضات االالتاليبين الجدول 
 

 المجموع  أخرى خدمات  -أفراد  عقارات  جارة ت صناعة  مالي  )غير مدققة(  2022آذار  31

 يرة سورية ل ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  سورية  ليرة 

        

 37,255,737,680 - - - - - 37,255,737,680 المركزي أرصدة لدى مصرف سورية 

 35,696,503,416 - - - - - 35,696,503,416 دة لدى المصارف أرص

 361,152,266,056 - - - - - 361,152,266,056 إيداعات لدى مصارف 

 31,344,153,387 5,209,121,868 3,247,878,172 3,773,047,658 8,297,523,662 10,816,582,027 - تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

 30,142,416,913 - - - - - 30,142,416,913 لتكلفة المطفأة دات مالية باجومو

 20,823,150,694 1,673,022,307 10,222,916 19,300,461 66,325,512 57,515,884 18,996,763,614 موجودات أخرى 

 42,126,505,163 - - - - - 42,126,505,163 سورية المركزي رف مجمدة لدى مص وديعة 

 525,370,192,842 10,874,097,911 8,363,849,174 3,792,348,119 3,258,101,088 6,882,144,175 558,540,733,309 
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 خاطر )تتمة(إدارة الم 26  
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 26.1  
 

 )تتمة( تصادي التركز حسب القطاع االق
 

 المجموع  أخرى  ت خدما  -أفراد   عقارات رةتجا صناعة مالي )مدققة(  2021كانون األول  31

 ليرة سورية  ليرة سورية  ية ليرة سور ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

        

 41,866,257,103 - - - - - 41,866,257,103 سورية المركزي مصرف  أرصدة لدى 

 33,052,297,281 - - - - - 33,052,297,281 ف ة لدى المصار أرصد

 362,618,872,390 - - - - - 362,618,872,390 يداعات لدى مصارف إ

 26,493,555,347 5,169,455,765 2,673,776,190 3,750,148,030 5,717,852,179 9,182,323,183 - ي(تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصاف

 30,149,195,848 - - - - - 30,149,195,848 كلفة المطفأة موجودات مالية بالت 

 19,158,314,697 149,489,928 17,739,957 20,386,134 50,956,096 54,721,516 18,865,021,066 جودات أخرى مو

 42,126,505,163 - - - - - 42,126,505,163 سورية المركزي وديعة مجمدة لدى مصرف  

 528,678,148,851 9,237,044,699 5,768,808,275 3,770,534,164 2,691,516,147 5,318,945,693 555,464,997,829 
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 مخاطر )تتمة( إدارة ال26  
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( 26.1
 

 التركز الجغرافي
 ة حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:الجدول التالي التركز في التعرضات االئتماني ضح  يو 
 

 المجموع  رق األوسط األخرى دول الش  لقطر داخل ا  )غير مدققة(  2022آذار  31

 ليرة سورية  ورية ليرة س  ليرة سورية  
    
 37,255,737,680 - 37,255,737,680 سورية المركزي   صدة لدى مصرفأر

 35,696,503,416 20,606,328,565 15,090,174,851 دى المصارف أرصدة ل
 361,152,266,056 358,652,465,434 2,499,800,622 مصارف الإيداعات لدى 

 31,344,153,387 - 31,344,153,387 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(
 1,911,751,702 - 1,911,751,702 األفراد 

 3,773,047,658 - 3,773,047,658 القروض العقارية
 22,386,369,815 - 22,386,369,815 ة الشركات الصغيرة والمتوسط 

 3,272,984,212 - 3,272,984,212 الشركات الكبرى
 30,142,416,913 30,142,416,913 - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 20,823,150,694 20,574,590,463 248,560,231 ى موجودات أخر
 42,126,505,163 - 42,126,505,163 مدة لدى مصرف سورية المركزي وديعة مج

 128,564,931,934 429,975,801,375 558,540,733,309 

 
 

 المجموع  سط األخرى دول الشرق األو داخل القطر  )مدققة(  2021ألول اكانون  31

 ليرة سورية  رية ليرة سو ورية س ليرة 
    

  41,866,257,103     -   41,866,257,103  أرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
  33,052,297,281   19,007,029,281   14,045,268,000  دى المصارف أرصدة ل

  362,618,872,390   360,119,041,755   2,499,830,635  مصارف لايداعات لدى إ
  26,493,555,347     -   26,493,555,347  ة )بالصافي(تمانية مباشرائ تسهيالت 

  1,556,715,845     -   1,556,715,845  األفراد  
  3,750,148,029     -   3,750,148,029  القروض العقارية

  15,851,208,607     -   15,851,208,607  متوسطة ل ت الصغيرة وا الشركا 
  5,335,482,866     -   5,335,482,866  الكبرىالشركات  

  30,149,195,848   30,149,195,848     -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
  19,158,314,697   18,828,260,189   330,054,508  ات أخرى موجود
  42,126,505,163    -    42,126,505,163 المركزي أ سورية  ف مصر  لدى  جمدة وديعة م 

 127,361,470,756  428,103,527,073  555,464,997,829  
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 إدارة المخاطر )تتمة( 26  
 

 السوق مخاطر   26.2
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

الب الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األيتعرض  المال الناتجة عن  أدوات رأس    جنبية وأسعارنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت 
  ألقصى من لتقدير مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بها ولتقدير الحد اتقييم داخلي  ك  خاصة والعامة. ويطبق البنمتغيرات السوق ال

على مجموعة اعتماداً  المتوقعة  المخ  الخسائر  هذه  على  السيطرة  بهدف  السوق  بمتغيرات  المتعلقة  االفتراضات  وإبقائهامن   اطر 
 ومياً. المسموح بها والتي يتم مراقبتها ي  ضمن الحدود 

 مصرففي سجالت ال  دةمخاطر أسعار الفائ
ا أسعار  في  التغير  الفائدة مخاطر  أسعار  اتعكس مخاطر  لللفائدة  المستقبلية  األرباح  على  تؤثر  قد  العادلة  لتي  القيمة  أو على  بنك 

المخاط إدارة هذه  المالية. ويتم  الفائدة بالحصوية عن طريق  ر بصورة رئيسلألدوات  ل على حدود معتمدة مراقبة فجوات أسعار 
وصي رها الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر وتفع تقاريلتسعير. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بهذه الحدود وترفئات إعادة ال  مسبقاً 

 بالنتائج إلى مجلس اإلدارة.  
 

 مخاطر العمالت
ئيســية لــه، ة العملــة الررييعتبر البنك الليرة السو ات في أسعار صرف العمالت األجنبية.بسبب التغيرأداة مالية    تتمثل بتذبذب قيمة

لمراكز ال تتجــاوز المســتويات وتتم مراقبة المراكز بشكل يومي للتأكد من أن ا  ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت
ال حدوث تغيــر معقــول فــي ات على صافي األرباح والخسائر في حأثر التغير  اسية لمراقبةالمحددة. يقوم البنك بإعداد تحليل الحس

 قاء بقية المتغيرات ثابتة.ر الصرف مع بعاأس
 

 مخاطر الدفع المسبق  26.3
اليــة نتيجــة طلــب أو دفــع العمــالء اللتزامــاتهم أو مســتحقاتهم قبــل الدفع المسبق تكمن في تعرض البنــك إلــى خســارة م  رإن مخاط

فوائــد ثابتــة ال تعــد  نــك التــي تحمــللبت الفائدة. إن موجودات ادالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالونات ذات معاقها، مثل رهاستحق
قد تــؤدي إلــى الــدفع المســبق هــي غيــر   باإلضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق األخرى التي  جوهرية بالنسبة إلجمالي الموجودات.

وضــة قبســبق علــى صــافي الفائــدة المالبنك يعتبر تأثير مخاطر الــدفع الملتالي، فإن  ا البنك. وباجوهرية في األسواق التي يعمل فيه
   المسبق. عي، بعد األخذ بعين االعتبار اية غرامات قد تنتج عن الدفغير جوهر

 

 مخاطر السيولة  26.4
يجــة حــدوث لموجــودات نتل زيادة في امخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباته من النقد الجاهز أو تمويتمثل مخاطر السيولة  

للحد من هذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر ر السيولة. واددي إلى نضوب فوري لبعض مصاضطرابات في السوق مما يؤ
تبــار متطلبــات الســيولة مــن حيــث النقــد وشــبه النقــد وأوراق ماليــة جــاهزة لتمويلية وإدارة الموجودات مع األخذ بعــين االعاالبنك  

 للتداول.
 

 اطر التشغيل مخ  26.5
عرف بأنها المخاطر الناتجة عن إدارة أعمــال البنــك ية المركزي تورفاق بازل، ولقواعد مصرف سوفقاً للمعايير الدولية ال سيما و

له كاحتيال داخلي أو أخطاء بمسار وسياسات العمل أو قصور بالتــدريب اليومية والتي يمكن أن يتعرض لها سواًء من داخ  ومهامه
السياسية، باإلضــافة إلــى والطبيعية و  يةخارجية واألزمات االقتصادتقنية، أو من خارجه كاالحتياالت التيجة مشاكل  لموظفين أو نل

 صرفي والمالي.  لتشريعات والمعايير الدولية الناظمة للعمل المامخاطر عدم االلتزام بالقوانين و
 

المخاطر   يقوم قسم  المخاطر  النوع من  إدالتشغيلية ضمولمواجهة هذا  المخاطر برصد ومتابعة وتجميع و ن مديرية  تصنيف  ارة 
واألنظمة المتخصصة بذلك   تعرض لها البنك بشكل يومي، وعلى أساس المشاهدة المباشرةمخاطر التي يالودراسة وتحليل هذه  

الذاتي المخاطر  وا  كتقييم  المبكر  اإلنذار  مؤشرات  دراسات  إلى  إضافةً  الدورية  للتحوطواالستبيانات  و  ألساس  كذلك للمخاطر، 
التقارير لمجلس اإلدارة الم  إصدار  المخاطر  إدارة  المخاطر بأنجح  ثقة عنه متضمنبولجنة  للتحوط من هذه  التوصيات الالزمة  نةً 

سي الحتساب مخصصات المخاطر التشغيلية، وأخذ المخصصات اإلضافية . ونشير إلى انتهاج البنك ألسلوب المؤشر األساقالطر
 م.  جهد حيث يلز لدراسات الوفقاً 

إلى   اإلشارة  تجدر  الصدد  خطةوبهذا  بتنفيذ  البنك  االستقالإ  استمرار  نقل تمام  حيث  من  االستراتيجي  الشريك  عن  الكاملة  لية 
ومتابعة  تالمخدما إشراف  وتحت  متموضعة  لتكون  مخاطر   والبرمجيات  من  كبير  بشكٍل  يخفف  ما  البنك،  فريق  من  مباشرة 

 سورية المركزي. لى مخاطر عدم االلتزام بقواعد مصرفال إضافةً إانقطاع األعمالتشغيل لجهة 
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 تمة( ة المخاطر )تارإد26  
 

 مخاطر األعمال  26.6
ق  عوامل  عدة  من  األعمال  مخاطر  عامة، تنشأ  بصفة  البنوك  قطاع  أو  البنك  على  تؤثر  الظروف   نها وم د  عن  الناتجة  االخطار 

بتقييم   نكال البنك. تقوم ادارة البمن المؤشرات السلبية على نتائج اعم تها العديد تحمل في طيا واالقتصادية المحيطة والتيالسياسية 
 كز المالي للبنك.بقدر االمكان من اثرها على نتائج االعمال والمرالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقليل تلك 

 

 االلتزام مخاطر   26.7
ال االلتزام يحرص  لمخاطر  تنفيبالنسبة  أعمابنك على  المهنيله على مبدأ االمتثال والتي تستند  ذ كافة  المعايير  أعلى  التزاماً ة  إلى 

 تعليمات والمتطلبات الرقابية.  بال
 

 التحليل القطاعي 27
 

 اع الثانوي.اع التوزيع الجغرافي القطقطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطيمثل 
 
 قطاع األعمال: -

 
 ل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي:دارية من خالبنك ألغراض إيتم تنظيم ال

 ات أخرى. ء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمودائع العمالة يشمل متابعالتجزئة:      
 ؤسسات.االئتمانية والخدمات البنكية األخرى الخاصة بالعمالء من المسهيالت الشركات:    يشمل متابعة الودائع والت

  نك. لبوالخزينة وإدارة أموال ا  مل هذا القطاع تقديم خدمات التداولنة:      يشالخزي
 

 علومات قطاعات األعمال الرئيسية.بني عليها البنك تقاريره حول ميلقطاعات هي األساس الذي هذه ا
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 لقطاعي )تتمة( التحليل ا  27
 

 قطاع األعمال  27.1
 

 
 ( قة  غير مدق )   2021آذار    31 )غير مدققة( 2022آذار  31

 جموع الم  المجموع  اخرى خزينة  الشركات  ئة التجز 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  رية ليرة سو ورية س   ليرة ليرة سورية  

       
 1,760,785,796 3,287,151,057 172,536,421 2,600,626,889 455,807,844 58,179,903 التشغيلي الدخل  إجمالي  

 ( 48,336,730)  ( 54,038,064)  - ( 694,047)  ( 55,168,258)  1,824,241 المتوقعة  االئتمانية    مصروف مخصص الخسائر 

 1,712,449,066 3,233,112,993 172,536,421 2,599,932,842 400,639,586 60,004,144 مال القطاع نتائج أع 

 ( 782,248,567)  ( 2,228,783,261)  ( 2,228,783,261)  - - - غيلية للقطاع مصاريف تش 

 930,200,499 1,004,329,732 ( 2,056,246,840)  2,599,932,842 400,639,586 60,004,144 ريبة  قبل الض رة(  )الخسا الربح  
 ( 33,995,634)  139,511,706 368,685,061 ( 229,173,355)  - - )مصروف( ضريبة الدخل ايراد  

 896,204,865 1,143,841,438 ( 1,687,561,779)  2,370,759,487 400,639,586 60,004,144 الفترة )خسارة(  صافي ربح  

       

 ( )مدققة     2021ن األول  نو كا   31 )غير مدققة(   2022آذار    31 

 ع المجمو  المجموع  اخرى  خزينة  الشركات  التجزئة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ية ليرة سور  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
       

 511,042,919,744 511,938,424,981 - 416,890,335,495 59,818,898,456 35,229,191,030 موجودات القطاع 

     - - - 63,703,936,099 ( 34,159,544,429)  ( 29,544,391,670)  القطاعات بين  ت والمطلوباتدا استبعاد الموجو

 65,794,161,628 69,807,787,064 69,807,787,064 - - - طاعات موجودات غير موزعة على الق

 576,837,081,372 581,746,212,045 69,807,787,064 480,594,271,594 25,659,354,027 5,684,799,360 مجموع الموجودات 

       

 145,952,309,516 147,533,625,454 - 52,485,535,968 59,818,898,456 35,229,191,030 مطلوبات القطاع 

 4,011,488,249 6,195,461,546 6,195,461,546 - - - مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

 149,963,797,765 153,729,087,000 6,195,461,546 52,485,535,968 59,818,898,456 35,229,191,030 وع المطلوبات مجم
       

     
    2022آذار    31

 ( ر مدققة غي )   2021آذار    31 غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية      
       

 70,967,333 105,606,492     استهالكات 
 6,618,554 926,436     ءات إطفا

 54,737,954 192,677,715     ية المصاريف الرأسمال
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 التحليل القطاعي )تتمة( 27  
 

 مصاريف الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي االيرادات والتوزيع  27.2
 

 المجموع   خارج سورية   سورية داخل   

   2021  آذار 31  2022آذار    31    2021  ذارآ  31  2022آذار    31    2021آذار    31  2022آذار    31 
 غير مدققة  غير مدققة  ةغير مدقق   قةدق غير م  مدققةغير    غير مدققة 

 ليرة سورية   ليرة سورية   ليرة سورية   ة سورية لير  ليرة سورية   سورية ليرة   
            

 1,760,785,796  3,287,151,057  1,361,014,529  2,539,358,700  399,771,267  747,792,357 إجمالي الدخل التشغيلي

 54,737,954  192,677,715      -      -  54,737,954  192,677,715 أسماليةمصــاريف  ر
 

 أس المالر كفاية  28
 

ل النسب  هة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خال يحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواج 
 كزي. ف سورية المرصر ها من خالل مقررات بازل الدولية والتي يتم تبنيدرة بموجب م الصا 

رار مجلس النقد والتسليف رقم  % حسب ق 8ت كفاية رأس المال والبالغة نى لمتطلبايلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االد 
ن/ب 253)  بتاريخ  4/م  الصادر  الثاني    24(  لجنة 8)   2007كانون  حسب  الدول   %  المتعلق بازل  النسب  كافة  يراعي  كما  ة  ية(، 

 تي تستخدم رأس المال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات.ئتمانية وال اال بالتركزات  
ضوء التغيرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف المخاطر في    كلية رأس ماله ويجري تعديالت عليه في ر البنك هييدي 

 أنشطته. 
 

 ال كما يلي: اية راس الم تساب نسبة كفتم اح
 2021 ن األولكانو 31 2022آذار  31 

 دققة م غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
   بنود رأس المال األساسي: 
   األموال الخاصة األساسية: 

 16,500,000,000 16,500,000,000 كتتب به رأس المال الم
 1,798,629,631 1,798,629,631 احتياطي قانوني 

 1,798,629,631 1,798,629,631 طي خاص احتيا
 8,060,497,550 8,060,497,550 ورة محققة أرباح مد

 (321,113,200) ( 321,113,200) سات المالية والمؤسصافي األسهم والمساهمات في المصارف 
 (28,128,760) ( 27,202,323) دات غير ملموسة موجو

 (6,261,000) ( 6,261,000) وزت العامينفاظ بها تجاك ومدة االحت العقارات التي آلت ملكيتها إلى البن 
 398,715,526,795 398,715,526,795 ة غير محققة ورأرباح مد

 426,517,780,647 426,518,707,084 المجموع 

   رأس المال المساعد: 
المصنفة ضمن   مؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات ال

 364,659,673 410,891,989 لثانية )*( ين األولى واالمرحلت 

 426,882,440,320 426,929,599,073 الخاصة( مي )األموال ظيس المال التنمجموع رأ 

   
 109,952,749,000 115,705,244,000 ت المرجحة بالمخاطر الموجودا 

 536,191,000 725,674,000 المرجحة بالمخاطر المرحلي حسابات خارج بيان المركز المالي 
 62,714,319,098 62,142,428,495 مخاطر السوق 

 3,859,169,815 3,859,169,815 يةيللمخاطر التشغا

 177,062,428,913 182,432,516,310 ة بالمخاطر مجموع الموجودات والمطلوبات المرجح

   
 % 241.09 % 234.02 نسبة كفاية رأس المال )%( 

 % 240.89 % 233.80 ( نسبة كفاية رأس المال األساسي )%
 % 99.92 % 99.65 ( ق الملكية )% رأس المال األساسي إلى إجمالي حقو  نسبة
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 رأس المال )تتمة( كفاية  28
 

الث  )*( المادة  على  ) بناًء  رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  من  تاريخ  /ص 2/ 183امنة  بالمؤونات   2019آذار    6(  االعتراف  يتم 
لقاء الخسائر   ا المكونة  للتع االئتمانية  المرحلتين األولى والثانية ض رضات المصنف لمتوقعة  المساندةلخ من األموال ا ة ضمن   اصة 

 طر االئتمان.% من الموجودات المرجحة بمخا 1.25موال ما نسبته  على أال تتجاوز قيمة المؤونات المعترف بها ضمن هذه األ 
 

 ( والتسليف رقم  النقد  قرار مجلس  تا 4/م ن/ب  1088صدر  ت  2014شباط    26ريخ  (  ا والذي  تعديل  قرار  ضمن  الثامنة من  لمادة 
النقد   القطع   2008شباط    04تاريخ    ( 1/م ن/ ب 362)   والتسليف رقم مجلس  المحققة    بحيث يتم إدراج فروقات تقييم  البنيوي غير 

(  4/م ن/ب 253لتسليف رقم ) سية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد وا ضمن األموال الخاصة األسا 
 .2007لعام  

 
 إرتباطات وإلتزامات محتملة  29

 

   نية التزامات ائتماارتباطات و     29.1
 

 2021كانون األول  31  2022آذار  31 

 مدققة   غير مدققة  

 ليرة سورية   ليرة سورية  

    دات نيابة عن العمالء تعه

    كفاالت 

  96,044,200   79,044,200 دفع

  3,398,299,240   3,511,724,789 حسن تنفيذ

  363,850,000   139,290,500 أخرى 

 3,730,059,489  3,858,193,440 

    

 1,920,932,396  2,243,572,346 ئتمانية غير مباشرة غير مستغلة ا سقوف تسهيالت

 5,973,631,835  5,779,125,836 

 
 ضريبية  مطالبات   29.2

 
عام    2022أيار    10بتاريخ   واألجور من  الرواتب  الضريبة على  بفروقات  اضافي  تكليف  اخبار  البنك  عام   2013تبلغ  حتى 
البنك   1,214,455,741بمبلغ    2020 إدارة  قامت  التكليف.  إليه هذا  استند  الذي  أي تفاصيل حول األساس  ليرة سورية دون 

القا  المهلة  الطعن ضمن  لجنة  إلى  اعتراض  المالية بتقديم  البيانات  على  الموافقة  تاريخ  حتى  الطعن  لجنة  قرار  ولم يصدر  نونية 
المرحلية المختصرة. كما قامت إدارة البنك برفع دعوى إللغاء ووقف تنفيذ قرارات هذا التكليف الضريبي ومازالت هذه الدعوى  

ا القانوني أن هذه التكاليف غير مستندة الى وثائق قيد التدقيق من قبل محكمة القضاء االداري بدمشق. ترى إدارة البنك ومستشاره 
ومستندات صحيحة وأنها في غير محلها القانوني. بناًء على ذلك لم تقم اإلدارة بتسجيل مخصص تجاه هذه المطالبة الضريبية كما 

 . 2022آذار    31في  
 

 الدعاوى القضائية  29.3
 

لتحصيل  نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما يلزم  الشائعة لدى القطاع المصرفي    األمور يعتبر التقاضي من  
ا  ال لبنك  أموال  إلى  اللجوء  يكون  بعض  بحيث  تستدعيها  ضرورة  حل    الحاالت قضاء  إلى  التوصل  إجراءات  فيها  استنفذت  التي 

تحصيل الديون المتعثرة. من جهة أخرى  أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض المدينين بهدف  تفاوضي، وعليه فإن البنك قد  
المرفوعة   الدعاوى  البنك  هناك بعض  للبنك  والم   اإلدارة مختلفة، برأي    اب ألسب على  القانوني  أي    الستشار  لتشكيل  يوجد ضرورة 

 مخصصات إضافية.
 

 


