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معلومات عامة.1

بتاریخ رخص إلنشائھاألردن،-من البنك العربي ش.م.ع %51.3سوریة ش.م.م.ع. ھو شركة مساھمة سوریة مملوكة بنسبة -البنك العربي 
سجل في السجل التجاري و/م.و. الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في الجمھوریة العربیة السوریة34بموجب القرار رقم 2004أیلول 22

عاماً 99البنك. مدة 2005تموز 5تاریخ 11في سجل المصارف تحت الرقم و2005آذار 24تاریخ 14279لمحافظة دمشق تحت الرقم 
.2103تشرین الثاني 16تنتھي في 

لیرة سوریة للسھم الواحد. 500سھم بقیمة اسمیة 3,000,000لیرة سوریة موزع على 1,500,000,000تأسس البنك برأس مال مقداره 
5,050,000,000لیصبح 2011و2010، 2008في أعوام تمت زیادة رأس المال . 2006كانون الثاني 2باشر البنك أعمالھ المصرفیة في 

.2011كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

بتجزئة لألسھم حیث تم تعدیل القیمة االسمیة لسھم البنك العربي سوریة لتصبح مائة لیرة سوریة بدًال من خمسمائة البنكقام 2012خالل عام 
.2012كانون األول 31سھم كما في 50,500,000بلغ عدد األسھم ولیرة سوریة

ا فروعھ داخل الجمھوریة العربیة السوریة والبالغ عددھوئیسي في دمشقالمالیة من خالل مركزه الروبتقدیم جمیع األعمال المصرفیةالبنكیقوم 
فروع 6عشرة فروع موزعة على باقي المحافظات منھا وفروع في محافظة دمشق وریفھا،ثمانیةموزعة على المحافظات كالتالي: فرعاً 16

في الجمھوریة العربیة السوریة.والتشغیلیة مغلقة بسبب األوضاع األمنیة 

.سوریة مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة–العربي إن أسھم البنك

على تقدیم خدمات إداریة مختلفة للبنك، مثل تطبیق أنظمة تقنیات الحاسوب، منذ تأسیسھاألردن بالتعاقد مع البنك-قام البنك العربي ش.م.ع 
سوریة. -أصول من اإلدارة المصرفیة إلى البنك العربيیئة أصول أعمالھ، ونقل المعرفة المصرفیة ومساعدة البنك في تھتدریب الموظفین،

قامت اإلدارة بإلغاء اتفاقیة التعاون الفني واإلداري كون ھذه االتفاقیة لم تدخل حیز التنفیذ لعدم توقیعھا بشكل أصولي من 2020خالل عام 
األطراف المعنیة.

المختصرةالبیانات المالیة المرحلیةالموافقة على 
تشرین األول28المنعقد بتاریخ وذلك باجتماعھ 2020أیلول30المختصرة للبنك كما فيوافق مجلس اإلدارة على البیانات المالیة المرحلیة 

2020.

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

أسس إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة2.1

وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 2020أیلول 30أشھر المنتھیة في التسعةلفترة للبنكأعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة -
) الخاص بالبیانات المالیة المرحلیة.34(

إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة، وبالتالي فإن -
التسعةلفترة . كما أن نتائج األعمال 2019كانون األول 31تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للبنك كما في البیانات یجب أنھذه 

.2020كانون األول 31دقیقاً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في ال تعتبر مؤشراً 2020أیلول 30أشھر المنتھیة في 

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

للبنك.الوظیفیةعملة التظھر البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي -
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استخدام التقدیرات .3

المالیة تإن إعداد البیانات المالیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في البیانا
ح عنھا. یات والتقدیرات قد ینتج عنھ وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفص دة إن عدم التأكد المرتبط بھذه الفرض تعدیالت جوھریة في أرص

الموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلیة.

تقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھا یة المتعلقة بالتقدیرات المس یات الرئیس ة من مإن الفرض
ھي كما یلي:القادمة مطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل الفترة الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات وال

االستمراریةمبدأ3.1
تقرار الت تمراریة. وعلى الرغم من حالة عدم االس تمرار في العمل على أساس مبدأ االس يقامت إدارة البنك بتقدیر مدى قدرة البنك على االس

وریة وحالة عدم اعده على تمر بھا الجمھوریة العربیة الس تقبلیة فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتس التیقن المس
ت على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر  تقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس تمرار بالعمل في المدى المس االس

علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.ة مستمرة. بناءً شكوكاً ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأ

كمستأجرالبنك-على خیارات التجدید واإلنھاء المتضمنةمدة عقود اإلیجار تحدید3.2
افة إلى أیة فترات یغطیھا خیار تمدید عقد اإلیجار إذا كانالبنكحدد ی مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلض

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

تقدیر ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة بالبنكیقومعدة عقود إیجار تشمل خیارات التمدید واإلنھاء. البنكلدى 
لة التي یالبنكخیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وبذلك فإن  كل حافزاً أخذ في عین االعتبار جمیع العوامل ذات الص ادیاً تش ة لاقتص ممارس

یطرتھا البنكعید یالتجدید أو اإلنھاء. بعد تاریخ البدء،  تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت س
بیل المثال ة خیار التجدید أو اإلنھاء (على س ة أو عدم ممارس ینات جوھریة أو من الممكن أن یؤثر على قدرتھا على ممارس ، بناء تحس

تخصیصات كبیرة لألصل المؤجر).

لموجودات الثابتةلاإلنتاجیة األعمار3.3
تھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة ا اب االس توقع فیھالمتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الثابتة لحس

والتقادم الفني والتجاري.استخدام األصل وطبیعة التآكل 
تقبلي عندما تعتقد تھالك المس ص االس نوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة. یتم تعدیل مخص اس س اإلدارة تقوم اإلدارة، على أس

بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة3.4
السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس األدوات إن القیمة العادلة ھي

المالیة. 
عن طریق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعضبیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

ألدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على ا
المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.
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(تتمة)استخدام التقدیرات .3

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5
لیة اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبالبنكیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة 

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

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات مصرف سوریة المركزي.بحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقاً البنكقام 

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

ند تطبیق قبل البنك عان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من
المعیار تتضمن ما یلي:

:تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة
نذ میتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة 

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

لى علكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناءً یتم تقییم الزیادة الجوھریة للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل
1ثالثة عوامل. إذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعادة تصنیف األداة المالیة من المرحلة

:2الى المرحلة 

على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالیة مقارنة مع تاریخ تحدید حدود لقیاس الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناءً تم -1
نشأتھا.

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

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

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

(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس).39الدولي رقم 
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(تتمة)استخدام التقدیرات .3

(تتمة)مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5
المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب الخسائر ) (األدوات المالیة): 9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

(تتمة)االئتمانیة المتوقعة

ناریو:یعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر من س
تقبلیة المتوقعة وفقاً یجب األخذ بعین  افة لألحداث المس اع الحالیة باإلض وقة عند لمعلومات موثاالعتبار المعلومات التاریخیة واألوض

ائر االئتمانیة المتوقعة لكل مرحلة.  تقبلیة المتوقعة یتطلب من إدارة البنك القیام باجتھادات إقیاس الخس ن قیاس وتطبیق المعلومات المس
جوھریة.

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

حفظة.االئتمانیة المتعلقة بالم

ر االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغیرة.ئیتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسا

باستخدام السیناریوھات المرجحة المخصومة 2والمرحلة 1ان في تقدیراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمرحلة 
تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.والتي 

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

إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

ل ثالثة كیتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدیر والمتعلق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم السیناریوھات المرجحة 
میع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.أشھر. تطبق ج

:تعریف التعثر
ق مع تعریف التعثر ر بین المراحل یتماشى ویتفیان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم في تقییم التغ

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

:العمر المتوقع
عرضة معند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعین االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي یعتبرھا البنك

م قیاس تلمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فیھا خیارات الدفع المقدم، وخیارات التمدید. ی
مخاطر لعلى الفترة المعرض بھا البنكالعمر المتوقع لبعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناءً 

االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.

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

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

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

لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك المشورةونظراً 
ن حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في ھذا الخصوص.القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة م

الموجودات الضریبیة المؤجلة3.7
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح 

الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات 
باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.



سوریة شركة مساھمة مغفلة عامة-البنك العربي 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

2020أیلول30

10

مركزيمصرف سوریة النقد وأرصدة لدى .4

2019كانون األول 202031أیلول30
)مدققة(مدققة)(غیر
سوریةلیرةسوریةلیرة

6,047,001,9482,402,821,404نقد في الخزینة
أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي:

7,712,094,8615,025,427,785حسابات جاریة وتحت الطلب
4,136,549,6372,332,223,040(*)احتیاطي نقدي إلزامي

)1,629,866()4,747,703(الخسائر االئتمانیة المتوقعةینزل: مخصص 
17,890,898,7439,758,842,363

كانون 21تاریخ 7للقوانین والتشریعات المصرفیة المطبقة في الجمھوریة العربیة السوریة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم وفقاً *)(
%5دون فوائد بنسبة على المصارف أن تحتفظ باحتیاطي نقدي الزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من 2020الثاني 

من متوسط الودائع تحت الطلب، ودائع التوفیر والودائع ألجل باستئناء ودائع اإلدخار السكني.
إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ في األنشطة التشغیلیة للبنك.

المركزيئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سوریة ركة الحاصلة على مخصص الخسائر االإن الح

2020أیلول30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
(مدققة)

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,629,8664,233,622--1,629,866كانون الثاني1في الرصید
الخسائر االئتمانیة مصروف (استرداد) صافي

)2,603,756(3,117,837--3,117,837/ السنةالمتوقعة للفترة
-----فروقات أسعار الصرفتعدیالت خالل الفترة و

4,747,7031,629,866--4,747,703/ السنةرصید نھایة الفترة 
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أرصدة لدى المصارف.5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

508,085,4302,761,431,8413,269,517,271حسابات جاریة وتحت الطلب
3خالل فترة صليودائع استحقاقھا األ

20,256,594,55020,256,594,550-أشھر أو أقل
االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

)524,979,375()524,943,483()35,892(المتوقعة
508,049,53822,493,082,90823,001,132,446

ئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى المصارفركة الحاصلة على مخصص الخسائر االإن الح

2020أیلول30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
(مدققة)

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,624,589197,474176,920,607179,742,670198,352,335كانون الثاني1في الرصید
الخسائر االئتمانیة (استرداد) مصروف صافي 

(17,755,336)6,624,538-6,501,318123,220/ السنةالمتوقعة للفترة
(854,329)338,612,167338,612,167--فروقات أسعار الصرفتعدیالت خالل الفترة و

9,125,907320,694515,532,774524,979,375179,742,670السنة/الفترةرصید نھایة 

ما یلي:تحت الطلب یتضمن رصید الحسابات الجاریة و
دوالر أمریكي "مطالبة  جزئیة على كفالة خارجیة" وبلغت القیمة المعادلة باللیرات السوریة 306,150بدفع مبلغ 2012قام البنك خالل عام -

، وقد تم تكوین مؤونة بعملة الكفالة لتغطیة كامل القیمة المدفوعة لحین البت 2020أیلول30لیرة سوریة كما في 384,524,400مبلغ 
وذلك استجابةً لمطالبة 2021حزیران 30دوالر أمیركي ) لغایة 250,000لقیمة المسددة، تم تمدید الرصید المتبقي للكفالة بمبلغ (بتعویض ا

سوریة -أصولیة من المستفید، تم متابعة البنك المراسل واعالمھ بضرورة حجز المبلغ لصالح البنك و التأكید على التزاماتھ تجاه البنك العربي 
رد البنك المراسل "ال یمكن دفع قیمة الكفالة نظراً للعقوبات األوروبیة".وكان

یورو " مطالبة على كفالة خارجیة" وبلغت قیمتھا المقیمة باللیرات السوریة مبلغ 88,900بدفع مبلغ 2015البنك خالل عام قام -
الكفالة لتغطیة كامل قیمتھا لحین البت بتعویض قیمة ، وقد تم تكوین مؤونة بعملة2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 131,008,374

حیث أكد البنك المراسل على التزامھ بدفع قیمة 2017كانون األول 29الكفالة المسددة، یوجد متابعات من البنك المراسل كان آخرھا بتاریخ 
الكفالة لصالح البنك العربي سوریة على أن یتم الدفع عند زوال العقوبات األوربیة.

78,178,142، مقابل 2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 225,221,600األرصدة المقیدة السحب لدى المصارف الخارجیة بلغت -
.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

لیرة 189,139,182، مقابل 2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 508,085,430بلغت األرصدة لدى المصارف المحلیة بدون فائدة -
.2019كانون األول 31سوریة كما في 

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة)مدققة(2019كانون األول31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

189,139,182844,784,9241,033,924,106حسابات جاریة وتحت الطلب
3صلي خالل فترة ودائع استحقاقھا األ

5,095,196,5005,095,196,500-أشھر أو أقل
االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

)179,742,670()179,733,546()9,124(المتوقعة
189,130,0585,760,247,8785,949,377,936



سوریة شركة مساھمة مغفلة عامة-البنك العربي 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

2020أیلول30

12

إیداعات لدى المصارف.6

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,512,000,00070,562,345,49976,074,345,499أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
)723,282,369()719,032,839()4,249,530(المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

5,507,750,47069,843,312,66075,351,063,130

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة)مدققة(2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,500,000,00026,430,758,90827,930,758,908أشھر3األصلي أكثر من ودائع ألجل استحقاقھا 
)227,192,288()227,157,258()35,030(المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

1,499,964,97026,203,601,65027,703,566,620

لدى المصارفئتمانیة المتوقعة لإلیداعاتركة الحاصلة على مخصص الخسائر االإن الح

2020أیلول30
(غیر مدققة)

كانون األول 31
(مدققة)2019

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

227,192,288475,355,276-89,164,317138,027,971كانون الثاني1في الرصید
الخسائر االئتمانیة مصروف (استرداد) صافي

(248,162,988)496,090,081-396,625,17799,464,904السنة/المتوقعة للفترة

723,282,369227,192,288-485,789,494237,492,875السنة/رصید نھایة الفترة

.2019كانون األول 31و 2020أیلول30ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في 
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

2019كانون األول202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
289,153,557332,686,056سندات محسومة 

1,495,170,2471,280,671,815حسابات جاریة مدینة
97,818,315,72240,295,311,715قروض وسلف

173,903,52460,367,784بطاقات االئتمان
99,776,543,05041,969,037,370

الشركات الصغیرة والمتوسطة
103,584,02075,971,981سندات محسومة 

185,568,831230,770,911حسابات جاریة مدینة
1,182,559,7141,229,817,348قروض وسلف

)1,157,512(-فوائد مقبوضة مقدماً 
1,471,712,5651,535,402,728

األفراد
1,8773,043,131حسابات جاریة مدینة

163,741,093168,711,226قروض وسلف
85,274,05931,379,396بطاقات االئتمان

249,017,029203,133,753
عقاریةالقروض ال

103,681,586111,078,690قروض

101,600,954,23043,818,652,541المجموع

)15,547,124,943()36,054,335,606(المتوقعة االئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
)22,141,648,271()56,407,327,174(ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)

9,139,291,4506,129,879,327المباشرةصافي التسھیالت االئتمانیة 

من إجمالي رصید %90.53لیرة سوریة أي ما نسبتھ 91,979,743,684التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة) بلغت 
من إجمالي رصید %86.82سوریة اي ما نسبتھ لیرة38,042,749,574مقابل 2020أیلول 30التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 
.2019كانون األول 31التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 

من رصید %78.71لیرة سوریة أي ما نسبتھ 35,572,416,510التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة بلغت 
لیرة سوریة أي ما نسبتھ 15,901,101,303مقابل 2020أیلول 30التسھیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في 

.2019كانون األول 31كما في 73.35%
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

السنة/یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل الفترة 

(غیر مدققة)2020أیلول30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20202,987,849,7912,788,053,17638,042,749,57443,818,652,541الثانيكانون1الرصید في 
235,788,159300,893,7957,879,130,4998,415,812,453خالل الفترةغیرالت

-(209,499,586)(344,877,284)1554,376,870محول إلى المرحلة 
--1,824,178,334(1,824,178,334)2محول إلى المرحلة 

-13,528,657(13,528,657)-3إلى المرحلة محول
بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 

(196,660,653)(77,666,879)(72,602,603)(46,391,171)المركز المالي المرحلي
3,231,648,47046,331,501,41949,563,149,889-تعدیالت فروقات أسعار صرف

1,907,445,3157,713,765,23191,979,743,684101,600,954,230رصید نھایة الفترة

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019748,839,7344,010,846,50334,755,489,69939,515,175,936الثانيكانون1الرصید في 
3,564,230,6314,426,804,422(664,565,440)1,527,139,231سنةخالل الغیرالت

-(1,557,569)(1,147,268,419)11,148,825,988محول إلى المرحلة 
-(978,866,752)1,053,591,435(74,724,683)2محول إلى المرحلة 

-764,778,717(407,669,970)(357,108,747)3المرحلة محول إلى 
بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 

(116,998,516)(60,460,252)(51,416,532)(5,121,732)المركز المالي
)6,329,301()864,900()5,464,401(-تعدیالت فروقات أسعار صرف

2,987,849,7912,788,053,17638,042,749,57443,818,652,541سنةرصید نھایة ال
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

المتوقعة:االئتمانیةمخصص تدني الخسائر 

:المتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

(غیر مدققة)2020أیلول30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

202012,930,320255,579,77515,278,614,84815,547,124,943الثانيكانون1الرصید في 
-)26,894,237((6,263,241)133,157,478محول إلى المرحلة 
--5,402,623(5,402,623)2محول إلى المرحلة 
-567,479(567,479)-3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
----)المرحليالمركز الماليبیانإلى بنود خارج 

122,247,421)141,836,430(285,971,994)21,888,143(رةئتمانیة للفتالخسائر اال(استرداد) مصروف صافي
تعدیالت خالل الفترة وتعدیالت فروقات أسعار 

289,917,31320,095,045,92920,384,963,242-(*)صرف
18,797,032830,040,98535,205,497,58936,054,335,606رصید نھایة الفترة

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

201915,910,291210,676,63015,555,266,29915,781,853,220الثانيكانون1الرصید في 
-(513,301)(13,949,192)114,462,493محول إلى المرحلة 
-(119,224,232)132,445,545(13,221,313)2محول إلى المرحلة 
-25,388,614(24,662,661)(725,953)3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
(1,712,410)(1,345,112)-(367,298)المركز المالي)بیانإلى بنود خارج 

(232,402,365)(180,343,918)(48,930,547)(3,127,900)نةسئتمانیة للالخسائر االمصروف(استرداد)صافي
تعدیالت خالل الفترة وتعدیالت فروقات أسعار 

)613,502()613,502(--(*)صرف
12,930,320255,579,77515,278,614,84815,547,124,943سنةصید نھایة الر

مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة(*)
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تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة).7

الفوائد المعلقة
:الحركة على الفوائد المعلقةفیما یلي

2019األولكانون202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

22,141,648,27117,583,871,266السنةالرصید في بدایة الفترة/ 
6,977,903,0625,015,142,321الفوائد المعلقة خالل الفترة/ السنة

)401,533,598((408,366,764)ینزل: الفوائد المعلقة المحولة لإلیرادات خالل الفترة/ السنة
)55,831,718((110,653,789)ینزل الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل الفترة/ السنة

-27,806,796,394تأثیر تغیر أسعار الصرف
56,407,327,17422,141,648,271

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة .8

2019كانون األول 202031أیلول30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

92,540,613144,371,826مدرجة في سوق مالي نشط (*)أسھم غیر 
92,540,613144,371,826

من رأسمال الشركة علمًا %4.85سوریة بنسبة -ھذه الموجودات المالیة مجموع استثمارات البنك في شركة التأمین العربیة تمثل (*)
سوق دمشق لألوراق المالیة. یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على سوریة غیر مدرجة في –بأن أسھم شركة التأمین العربیة 

المدى البعید.
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المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة .9

یتضمن ھذا البند ما یلي:

2020أیلول30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
)مدققة(

لیرة سوریةلیرة سوریة

7,086,040,0002,459,800,000سندات مالیة حكومیة (*)
)47,707,702()47,696,350(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

7,038,343,6502,412,092,298
تحلیل السندات واألذونات:

7,086,040,0002,459,800,000ذات عائد ثابت (غیر متوفر لھا أسعار سوقیة)
)47,707,702()47,696,350(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

7,038,343,6502,412,092,298

غیر متوفر لھا أسعار سوقیة بقیمة اسمیة تبلغ 2018قام البنك بشراء سندات الخزینة األردنیة لعام 2018كانون الثاني 25بتاریخ (*)
المواصفات التالیة :لیرة سوریة)، حسب 3,379,860,000دینار أردني (5,500,000

اسم المصدر : البنك المركزي األردني
Fitchحسب NRدرجة تصنیف الشركة المصدرة: 

نوع السند : سندات خزینة
بالتكلفة المطفأةتصنیف السند : سندات خزینة 

دینار أردني5,500,000القیمة األسمیة للسندات: 
معدل الخصم : صفر

نصف سنوي%4.448معدل الفائدة : 
%4.448معدل العائد : 

2021كانون الثاني 25تاریخ االستحقاق : 

دینار 248,290بمبلغدینار أردني) 100كوبون من ھذه السندات (القیمة األسمیة 2,500قام البنك ببیع 2018أیلول 25بتاریخ 
لیرة سوریة).152,579,260أردني (
دینار أردني 248,453بمبلغدینار أردني) 100(القیمة االسمیة كوبون2,500قام البنك ببیع 2018كانون األول 23بتاریخ 

.لیرة سوریة )152,656,772(
دینار أردني 997,106دینار أردني) بمبلغ 100كوبون (القیمة االسمیة 10,000قام البنك ببیع 2019حزیران 26بتاریخ 

.لیرة سوریة )613,170,550(

ئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأةركة الحاصلة على مخصص الخسائر االإن الح

2020أیلول30
(غیر مدققة)

كانون األول 31
(مدققة)2019

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

47,707,70246,245,780--202047,707,702 كانون الثاني1في الرصید
1,461,922)11,352(--)11,352(السنة/الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترةصافي 

ار فروقات أسعتعدیالت خالل الفترة وتعدیالت 
-----الصرف

47,696,35047,707,702--47,696,350/ السنةنھایة الفترةرصید 
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خرىأموجودات .10

2019األولكانون202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

597,960,221359,942,764فوائد وایرادات برسم القبض:
330,929,667200,800,342مصارف
203,993,211110,818,840ائتمانیة مباشرةتسھیالت 

63,037,34348,323,582موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
9,947,196584,686إیجارات مدفوعة مقدماً 

212,696,66235,890,358مصاریف مدفوعة مقدماً 
18,071,29511,077,570غرفة تقاص

59,164,5691,184,992,987مستحقة (*)موجودات آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون 
359,839,988138,439,988كفاالت نقدیة مدفوعة نیابة عن العمالء

91,781,08091,781,080**)(المساھمة في مؤسسات مالیة
2,092,611,73691,655,702(***)حسابات مدینة أخرى

3,442,072,7471,914,365,135

یلي:ھي كماوفاء لدیون مستحقةللبنكموجودات آلت ملكیتھا إن الحركة على ) *(

2019األولكانون202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,184,992,9871,252,800,493الرصید أول الفترة/ السنة
-216,835,857إضافات

)67,807,506()1,342,664,275(استبعادات
59,164,5691,184,992,987/ السنةالرصید في نھایة الفترة

المبلغ قیمة عقارات آلت ملكیتھا للبنك مقابل استیفاء دیون مستحقة وھي عبارة عن عقارات وأراضي ولم یتسنى للبنك تصفیة یمثل 
تم مراسلة مصرف سوریة المركزي للحصول جزء من ھذه العقارات ضمن المھلة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي حیث

تم طرح قیمة 2019شباط 6/م ن بتاریخ 4على مھل إضافیة لتصفیة ھذه العقارات، وتطبیقًا ألحكام مجلس النقد والتسلیف رقم 
رات العقارات التي تجاوزت مدة االحتفاظ بھا عن عامین من األموال الخاصة الصافیة وذلك عند احتساب كافة النسب والمؤش

االحترازیة. قام البنك بتخمین قیمة ھذه العقارات ولم یظھر أي انخفاض في القیمة حتى تاریخھ.

من رأس مال المؤسسة التي ال %4.59من مساھمة البنك في رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض والبالغة %40المبلغ یمثل(**)
تزال قید التأسیس.

ع آجل لعقارات آلت ملكیتھا بیذمم مدینة ناتجة عن لیرة سوریة یمثل 1,326,000,000رصید حسابات مدینة أخرى مبلغ یتضمن(***)    
.للبنك

مقابل مبلغ 2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 187,734,868المصاریف القضائیة المستحقة من مقترضین متعثرین مبلغ بلغت 
قام البنك  بتغطیة ھذه المصاریف بالكامل بالمؤونات.2019كانون األول 31لیرة سوریة في 242,701,391
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ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي.11

من رأسمالھا لدى مصرف %10تودعن یتوجب على مصارف القطاع الخاص أ2001) لعام 28) من القانون رقم (19على أحكام المادة (بناءً 
.البنكسوریة المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة 

:كالتاليبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
2019كانون األول 202031أیلول30

)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

179,231,584179,231,584سوریةالباللیرةأرصدة 
8,384,806,2702,910,649,310میركياألدوالر أرصدة بال

8,564,037,8543,089,880,894

ودائع بنوك.12

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020أیلول30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

149,994,643-149,994,643حسابات جاریة
2,000,000,000-2,000,000,000أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 

2,149,994,643-2,149,994,643

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیةمدققة)(2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

82,037,670-82,037,670حسابات جاریة
82,037,670-82,037,670
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عمالءالودائع .13

2019كانون األول 202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

60,093,079,08930,130,987,943حسابات جاریة
5,421,048,9114,753,015,058ودائع التوفیر

20,300,091,33410,591,581,697ألجل وخاضعة الشعارودائع 
85,814,219,33445,475,584,698

من إجمالي الودائع %0.07لیرة سوریة أي ما نسبتھ 63,273,981ودائع القطاع العام داخل الجمھوریة العربیة السوریة مبلغ بلغت -
من إجمالي الودائع للسنة المنتھیة %0.84لیرة سوریة أي ما نسبتھ 381,963,065، مقابل 2020أیلول 30للفترة المنتھیة بتاریخ 

.2019كانون األول 31بتاریخ 

من إجمالي الودائع للفترة المنتھیة في %70.54لیرة سوریة أي ما نسبتھ 60,533,839,141الودائع التي ال تحمل فائدة مبلغ بلغت -
كانون األول 31من إجمالي الودائع للسنة المنتھیة في %67.65أي ما نسبتھ لیرة سوریة30,766,126,744مقابل 2020أیلول 30

2019.

لیرة سوریة للفترة المنتھیة 25,000,000مبلغ الودائع المحجوزة (مقیدة السحب) لقاء رأسمال شركات القطاع المالي غیر المصرفي بلغت -
.2019كانون األول 31تھیة في لیرة سوریة للسنة المن25,000,000مقابل 2020أیلول30في 

لیرة سوریة للسنة 500,626,767مقابل2020أیلول 30المنتھیة في لیرة سوریة للفترة 868,671,614الودائع المجمدة مبلغ بلغت -
.2019كانون األول 31المنتھیة في 

لیرة سوریة كما في 5,838,651,963مقابل2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 23,738,653,097الودائع الخامدة مبلغ بلغت -
.2019كانون األول 31

تأمینات نقدیة.14

2019كانون األول 202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

468,274,360584,231,307تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
545,049,498102,562,850تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة

9,019,22459,513,185تأمینات أخرى (*)
1,022,343,082746,307,342

التأمینات األخرى مبالغ محجوزة مقابل مشاریع إجازات / موافقات استیراد حسب القرار الصادر عن وزارة االقتصاد و التجارة تمثل *)(
.2019تشرین الثاني 21تاریخ 944الخارجیة رقم 
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متنوعةمخصصات.15

ةالفتررصید بدایة (غیر مدققة)2020أیلول30
المكون خالل 

الفترة
المستخدم خالل 

الفترة
رده لإلیراداتمما ت

خالل الفترة
رصید نھایة 

الفترة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

10,648,958--4,202,2996,446,659(*)مؤونة تقلبات أسعار الصرف 
356,748,840--266,748,84090,000,000مخصصات لمواجھة التزامات محتملة (**)

270,951,13996,446,659--367,397,798
متوقعة غیر مباشرةائتمانیةمخصص خسائر 

(***)65,922,778165,986,399-)67,124,142(164,785,035
336,873,917262,433,058-)67,124,142(532,182,833

رصید بدایة السنة)مدققة(2019كانون األول 31
المكون خالل 

السنة
المستخدم خالل 

رصید نھایة السنةرده لإلیراداتمما تالسنة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,202,299--2,825,1751,377,124(*)أسعار الصرفمؤونة تقلبات
266,748,840)181,468,693()17,919,620(345,737,895120,399,258(**)مخصصات لمواجھة التزامات محتملة

348,563,070121,776,382)17,919,620()181,468,693(270,951,139
متوقعة غیر مباشرةائتمانیةمخصص خسائر 

(***)222,087,46068,498,133-)224,662,815(65,922,778
570,650,530190,274,515)17,919,620()406,131,508(336,873,917

) الصادر 1/ م ن / ب362احتساب مؤونة تقلبات أسعار الصرف بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (تم (*)
%5حیث یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 2008شباط 4بتاریخ 

من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.

مخصصات مكونة مقابل التزامات طارئة مقابل مبلغ 2020أیلول30ة سوریة بتاریخ لیر356,748,840الرصید البالغ یمثل (**) 
.2019كانون األول31ة بتاریخ لیرة سوری266,748,840

خالل الفترة/ السنةبیان المركز الماليیوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة بنود خارج (***)

(غیر مدققة)2020أیلول30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20,171,560,169-202018,466,005,1271,705,555,042الثانيكانون1الرصید في 
)5,144,263,941(-)47,914,000()5,096,349,941(خالل الفترةرتغیال
--)1,512,033,100(11,512,033,100محول إلى المرحلة -
--106,765,293)106,765,293(2محول إلى المرحلة -
----3محول إلى المرحلة -

38,352,489,535-38,029,790,763322,698,772تعدیالت فروقات أسعار صرف
53,379,785,763-52,804,713,756575,072,007رصید نھایة الفترة
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)تتمةمتنوعة (مخصصات.15

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

201918,550,110,8381,795,287,14043,600,00020,388,997,978الثانيكانون1الرصید في 
83,605,736(43,600,000)(336,583,400)463,789,136السنةخالل التغیر

--(170,985,423)1170,985,423محول إلى المرحلة -
--418,985,000(418,985,000)2محول إلى المرحلة -
----3محول إلى المرحلة -

(301,043,545)-(1,148,275)(299,895,270)تعدیالت فروقات أسعار صرف
20,171,560,169-18,466,005,1271,705,555,042نھایة السنةرصید 

:السنة/فیما یلي مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرة خالل الفترة

(غیر مدققة)2020أیلول30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

65,922,778-202062,953,2242,969,554الثانيكانون1الرصید في 
--)4,545,916(14,545,916محول إلى المرحلة -
--645,007)645,007(2محول إلى المرحلة -
----3محول إلى المرحلة -

98,862,257-96,399,2492,463,008للفترةالمتوقعةئتمانیةالخسائر االصافي
164,785,035-163,253,3821,531,653رصید نھایة الفترة

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019123,197,18155,290,27943,600,000222,087,460الثانيكانون1الرصید في 
--)3,048,269(13,048,269محول إلى المرحلة -
--6,336,779)6,336,779(2محول إلى المرحلة -
----3محول إلى المرحلة -

)156,164,682()43,600,000()55,609,235()56,955,447(نةللسالمتوقعةئتمانیةالخسائر اال(استرداد)صافي
65,922,778-62,953,2242,969,554رصید نھایة السنة
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ضریبة الدخل.16

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

)391,493,290(44,835,780,222الضریبةقبل)الخسارةالربح (
یضاف:

20,247,89717,240,238استھالك المباني
1,939,2191,939,219إطفاء الفروغ

-868,767,212مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة المنتجة
90,000,00090,399,258مخصص لمواجھة التزامات محتملة

110,3006,770,000غرامات 
-6,446,659مؤونة تقلبات أسعار صرف

45,823,291,509)275,144,575(

ینزل:
-)44,593,371,200(أرباح غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي

)327,251,342(-استرداد مخصص تدني الخسائر االئتمانیة المتوقعة المنتجة
)368,559(-تقلبات أسعار صرفاسترداد مؤونة 

-)989,755,384(إیرادات خارج القطر
توزیعات أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

)9,251,950(-الشامل اآلخر
الخسائر المدورة قبل إضافة ةالضریبی(الخسائر)األرباح

)612,016,426(240,164,925المقبولة ضریبیاً 

(2,820,052,604)-2014الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(2,208,918,429)(2,208,918,429)2015الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(1,518,883,537)(1,518,883,537)2016الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
(591,506,216)(591,506,216)2017الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
)1,161,124,881()1,161,124,881(2018الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 
-)1,174,974,632(2019الخسارة المدورة المقبولة ضریبیاُ لعام 

)8,300,485,667()6,655,407,695(مجموع الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاً 
)8,912,502,093()6,415,242,770(الضریبیةةرالخسا

%25%25نسبة ضریبة الدخل

--مصروف ضریبة الدخل

ریبیة لألعوام  ب التواریخ المحددة لذلك. خالل العام 2019إلى 2005تم تقدیم البیانات الض ریبة الدخل للعام 2017حس تم البدء بتدقیق ض
ریبیة للعام 2013 ویة ض ریبیة ولم یتم تكلیف البنك بأیة مبالغ لغایة تاریخ إعداد البیانات المالیة، كما وتعود آخر تس من قبل الدوائر الض
2012.

عة لدى الدوائر الضریبیة.قید المراج2019إلى 2013التزال األعوام من 
لیرة سوریة حیث 93,321,621بمبلغ 2020بلغت الضریبة على اإلیرادات الناجمة عن أعمال البنك في الخارج لغایة الربع الثالث من العام 

مة للرسوم والضرائب لیرة سوریة وذلك وفقا لقرار الھیئة العا989,755,384بلغت اإلیرادات الخارجیة الخاضعة لضریبة ریع رؤوس األموال 
.2019نیسان 29الصادر بتاریخ 1238/3رقم 

.2014قررت إدارة البنك عدم تكوین موجودات ضریبیة مؤجلة منذ عام 
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خرىأمطلوبات .17

2019كانون األول202031أیلول30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

204,232,68784,366,909فوائد مستحقة غیر مدفوعة:
-74,376,986مصارف

128,613,33580,149,579ودائع العمالء
1,242,3664,217,330تأمینات نقدیة 

211,461,831208,600,364مستحقة وغیر مدفوعةمصروفات 
84,378,347319,052,845إیجارات مستحقة

528,510,174479,727,022شیكات مصدقة وحواالت واردة
38,079,232-تقاص بطاقات صراف آلي

163,538,078193,061,868رسوم وضرائب حكومیة مستحقة وغیر مدفوعة
1,020,7311,020,731توزیعات أرباح غیر مدفوعة

3,257,3433,257,343مستحقات للمساھمین ناتجة عن اكتتابات إضافیة لرأس المال
-67,759,673إیرادات خارج القطرضریبة ریع 

17,094,04379,629,219أخرىذمم دائنة 
1,281,252,9071,406,795,533

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.18

سمیة قدرھا اسھم بقیمة 50,500,000لیرة سوریة موزع على 5,050,000,000البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع مالرأسیبلغ 
لیرة سوریة للسھم100

سمیة تقسم إلى فئتین:جمیع أسھم البنك اال

لسوریین قیمتھا باللیرات السوریة. باستثناء ا: وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد الفئة أ
المقیمین في الخارج اللذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتابھم بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة.

الت لوزراء وتسدد قیمتھا بالعموھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس ا:الفئة ب
األجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة.

من رأس مال البنك من خالل تملكھ ألسھم من الفئة ب.%51.3األردن ما نسبتھ -یمتلك البنك العربي 

2005لعام 35والمرسوم رقم 2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
صة ملیارات لیرة سوریة وقد منحت البنوك المرخ10الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 

تم تمدید المھلة 2013لعام 63بموجب المرسوم التشریعي رقم ومھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، 
سنوات، والتي انتھت 6تم تمدید المھلة لتصبح 2015نیسان 22/م تاریخ 13لتصبح خمس سنوات، وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

، حیث سیتم متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند استالم البنك التوجیھات المطلوبة من قبل الجھات 2016ب القرار المذكور خالل عام بموج
الرقابیة كونھا صاحبة االختصاص حسب األصول.
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التغیر في القیمة العادلةاحتیاطي .19

اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
2020أیلول30

(غیر مدققة)
2019كانون األول 31

(مدققة)
غیر مدرجة مدرجةأسھم غیر أسھم

لیرة سوریةلیرة سوریة

61,071,826108,255,475/ السنةالرصید في بدایة الفترة
التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات 

)47,183,649()51,831,213(خراآلالمالیة من خالل الدخل الشامل
9,240,61361,071,826السنة/الرصید في نھایة الفترة

األرباح المدورة غیر المحققة المحققة والخسائر المتراكمة.20

شباط 12بتاریخ 952/100/1والتعمیم رقم 2008لعام 362بناًء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
من حساب لبنیويیتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع ا2009

األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة.

الفوائد الدائنة.21

2019أیلول202030أیلول30
مدققة)(غیر (غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

987,410,844711,297,752تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
5,490,32310,688,787حسابات جاریة مدینة-
971,700,264686,013,256قروض وسلف-
10,220,25714,595,709سندات محسومة -

919,937,795701,382,537أرصدة وإیداعات لدى المصارف
153,695,58494,427,522بالتكلفة المطفأةیة موجودات مال
-51,000,000فوائد أخرى

2,112,044,2231,507,107,811

الفوائد المدینة.22

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

-84,469,453بنوكودائع 
701,481,576710,056,674ودائع عمالء:

176,987,199183,050,679ودائع توفیر-
524,494,377527,005,995ودائع ألجل وخاضعة إلشعار-

37,991,7316,257,195تأمینات نقدیة
823,942,760716,313,869
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استرداد مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة(مصروف) .23

یلي:إن تفاصیل ھذا البند ھي كما 

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,706,087(3,117,837)أرصدة لدى مصرف سوریة المركزينقد و
18,885,460(6,624,538)أرصدة لدى المصارف

245,549,378(496,090,081)إیداعات لدى المصارف
(271,174,369)(122,247,421)المباشرةالتسھیالت االئتمانیة

11,3522,703,560موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
102,478,261)98,862,257(التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

)726,930,782(101,148,377

الفترة)خسارة(ربحللسھم من والمخفضةالحصة األساسیة.24

المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وذلك كما متوسطالفترة على ال)خسارة(ربححساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمةیتم
یلي:

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

)391,493,290(44,742,458,601الفترة (لیرة سوریة))خسارةربح (

50,500,00050,500,000عدد األسھم قید التداول خالل الفترةالمتوسط المرجح ل
الفترة)خسارة(ربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من 

)7.75(885.99(لیرة سوریة)

لسھم قد یكون لھا تأثیر على حصة امالیةألدواتالبنكصدار إالفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم )خسارةربح (الحصة المخفضة للسھم منإن
.ممارستھاعند رباحاألمن

النقد وما في حكمھ.25

2019كانون األول 201931أیلول202030أیلول30
(مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

رصدة لدى مصرف سوریة المركزيالنقد واأل
(*)13,759,096,8098,230,504,9377,428,249,189

یضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة
23,526,111,8215,228,603,3336,129,120,606أشھر

(82,037,670)(82,881,524))149,994,643(بنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھرالینزل: ودائع 
37,135,213,98713,376,226,74613,475,332,125

لنقد وما جزءًا من اال یعتبرالتشغیلیة لذلك رف سوریة المركزي في أنشطة البنكاالحتیاطي اإللزامي على الودائع لدى مصال یستخدم) (*
یوازي النقد.
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة.26

التنفیذیة العلیا للبنك:فیما یلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة 

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

135,510,536207,559,412تعویضات موظفي اإلدارة العلیا قصیرة األجل

لم یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أیة تعویضات أو مكافآت.

أخرىتعامالت مع أطراف ذات عالقة 
لمساھمین اباإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قام البنك (ضمن أعمالھ االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع البنوك ذات العالقة وكبار 

، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.المسموحةبحدود التعامالت التجاریة السائدة و
أعلى وأدنى نسبة فائدة دائنة سنویة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة:یبین الجدول أدناه 

الحد األعلىالحد األدنىالعملة
%%

0.123.25دوالر أمریكيودائع المؤسسات األم والحلیفة
2.003.25دینار أردنيودائع المؤسسات األم والحلیفة
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(تتمة)أطراف ذات عالقةالمعامالت مع .26

المجموعالجھات ذات العالقة
والشركات الشركة االم

الحلیفةالشركات لھاالتابعة
دارةاإلأعضاء مجلس 
وكبار المساھمین

2020أیلول30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
)مدققة(

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

المرحليالماليالمركزبنود داخل بیان
1,606,368,264485,791,434-1,381,146,664225,221,600ودائع تحت الطلب (موجودات) (*)

ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل 
20,256,594,5505,095,196,500--20,256,594,550(موجودات)

65,533,883,25024,796,192,000--65,533,883,250(موجودات)إیداعات (ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشھر) 
82,550,85182,550,85128,656,187--إجمالي تسھیالت ائتمانیة مباشرة (موجودات)

24,002,01724,002,01714,388,206--ودائع تحت الطلب (مطلوبات)
خارج بیان المركز المالي المرحليبنود 

45,178,737,14115,666,013,961--45,178,737,141كفاالت صادرة

مبالغ مجمدة لدى ) 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 78,178,142(مقابل 2020أیلول 30لیرة سوریة كما في 225,221,600ودائع تحت الطلب لدى الشركات الحلیفة بمبلغ تمثل (*)
السعودیة.-البنك العربي الوطني 
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة).26

المجموعالجھات ذات العالقة
والشركات الشركة االم
الشركات الحلیفةالتابعة لھا

أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار المساھمین

2020أیلول30
(غیر مدققة)

2019أیلول30
(غیر مدققة)

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود بیان الدخل الشامل المرحلي
153,890793,586,165645,741,267-793,432,275فوائد وعموالت دائنة

)16,350,000(----)عّمان (*-اتفاقیة التعاون الفني واإلداري مع البنك العربي 

في تدریب وریة س–سوریة مثل (تطبیق أنظمة المعلومات المطلوبة لتسییر أعمال البنك، مساعدة البنك العربي –اإلداري تقدیم خدمات إداریة مختلفة إلى البنك العربي وتشمل اتفاقیة التعاون الفني(*)     
.یة)رسو-صرفیة إلى البنك العربي أصول فن اإلدارة الموھ الفنیة المصرفیةسوریة في تھیئة أصول أعمالھ، نقل معرفت-موظفیھ، مساعدة البنك العربي 

كون ھذه االتفاقیة لم تدخل حیز التنفیذ لعدم توقیعھا بشكل أصولي من األطراف المعنیة.التعاون الفني واإلدارياتفاقیةقامت اإلدارة بإلغاء 2020خالل عام 
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إدارة المخاطر.27

یتعرض البنك للمخاطر التالیة:

مخاطر االئتمان للشركات واألفراد-1
لبات أسعار الفائدة وأسعار الصرفمخاطر السوق وھي مخاطر تق-2
المسبقمخاطر الدفع -3
مخاطر السیولة-4
یلمخاطر التشغ-5
مخاطر األعمال-6
مخاطر االلتزام-7

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

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

مخاطر االئتمان27.1 

ستراتیجي الاطر كعنصر أساسي لتحقیق ھدفھا امتحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاستراتیجیةاسلوب المبادرة والدینامیكیة وتطبیق البنكعتمد ی
المحافظة كذلك على معاییر ائتمانیة راسخة تتسم ببنكعتمد الی. واالئتمانیةوتركیبة المحفظة األصولفي التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة 

إلضافة اوالحكمة وسیاسات وإجراءات ومنھجیات وأطرعامة إلدارة المخاطر وتأخذ بعین االعتبار كافة المستجدات في البیئة المصرفیة والتشریعیة، ب
ات من التعامل مع المخاطر المحتملة وتحدیبنكمكن الیعالة التي رقابة الفإلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیة، عالوة على المتابعة الحثیثة وال

قبولة. أعمال المجموعة ومستویات المخاطر الماستراتیجیةتستند إلى االئتمانیةالبیئة المتغیرة بمستوى عال من الثقة والتصمیم. إن قرارات اإلدارة 
.مخاطر على المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاعي والجغرافيكما تركز على التنوع الذي یعتبر حجر األساس لتخفیف وتنویع ال
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مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

التركز حسب القطاع االقتصادي
یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

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

11,843,896,795------11,843,896,795أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
23,001,132,446------23,001,132,446أرصدة لدى المصارف
75,351,063,130------75,351,063,130ایداعات لدى المصارف

4,752,097,1211,961,469,671232,364,8524,877,00090,670,3462,097,812,4609,139,291,450-التسھیالت االئتمانیة المباشرة
7,038,343,650------7,038,343,650المطفأةتكلفةموجودات مالیة بال
186,82012,695,3241,923,960,221-393,967,010171,014,25319,729,3651,326,367,449موجودات أخرى

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 
8,564,037,854------8,564,037,854المركزي

126,192,440,8854,923,111,3741,981,199,0361,558,732,3014,877,00090,857,1662,110,507,784136,861,725,546اإلجمالي 
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إدارة المخاطر (تتمة).27

مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

(تتمة)التركز حسب القطاع االقتصادي
یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

اجماليأخرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي)مدققة(2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,356,020,959------7,356,020,959أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,949,377,936------5,949,377,936أرصدة لدى المصارف

27,703,566,620------27,703,566,620ایداعات لدى المصارف

2,265,752,7631,678,783,793263,682,7404,877,000101,356,1061,815,426,9256,129,879,327-التسھیالت االئتمانیة المباشرة

2,412,092,298------2,412,092,298موجودات مالیة بالقیمة المطفأة

181,65229,933,469359,942,764-249,123,92451,232,32623,559,0085,912,385موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 

3,089,880,894------3,089,880,894المركزي

46,760,062,6312,316,985,0891,702,342,801269,595,1254,877,000101,537,7581,845,360,39453,000,760,798اإلجمالي
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إدارة المخاطر (تتمة).27

مخاطر السوق27.2

مخاطر أسعار الفائدة
قیتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن متغیرات السو

داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من الخسائر المتوقعة اعتمادًا على الخاصة والعامة. ویطبق البنك تقییم 
مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا 

یومیاً.
الت المصرفمخاطر أسعار الفائدة في سج

. ةالمالیتتعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة لألدوا
اقب رویتم إدارة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة مسبقاً لفئات إعادة التسعیر. وت

إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. 

عمالتمخاطر ال
یة لھ، ویقو مجلس متتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة السوریة العملة الرئیس

تویات المحددة. یقوم  كل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المس ع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بش بإعداد البنكاإلدارة بوض
رف مع بقاء بقیة المتغیرات  عار الص ائر في حال حدوث تغیر معقول في أس افي األرباح والخس یة لمراقبة أثر التغیرات على ص اس تحلیل الحس

ثابتة.

مخاطر الدفع المسبق27.3
ھونات رإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل استحقاقھا، مثل
بة إلجمالي الم فائدة. إن موجودات البنك التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوھریة بالنس جودات. وذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت ال

واق التي یعمل فیھا البنك. وبالتالي بق ھي غیر جوھریة في األس وق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المس افة إلى ذلك، إن عوامل الس فإن ،باإلض
ن الدفع المسبق. عالبنك یعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین االعتبار ایة غرامات قد تنتج 

مخاطر السیولة27.4
يتمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النقد الجاھز أو تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث اضطرابات ف

ادر یولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مص ادر الس وب فوري لبعض مص وق مما یؤدي إلى نض البنك التمویلیة وإدارة الس
الموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالیة جاھزة للتداول.

مخاطر التشغیل27.5
لیومیةاومھامھالبنكأعمالإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھاتعرفسوریة المركزيمصرفولقواعدبازل،وفاقسیماالالدولیةللمعاییروفقاً 

شاكلمنتیجةأوللموظفینبالتدریبقصورأوالعملوسیاساتبمسارأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواءً لھایتعرضأنیمكنوالتي
التشریعاتوبالقوانینااللتزامعدمباإلضافة إلى مخاطروالسیاسیة،والطبیعیةاالقتصادیةواألزماتالخارجیةكاالحتیاالتخارجھمنأوتقنیة،

.والماليالمصرفيللعملالناظمةالدولیةوالمعاییر

لیلوتحودراسةوتصنیفوتجمیعومتابعةبرصدالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةالمخاطرقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
االستبیاناتوالذاتيالمخاطركتقییمبذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتيالمخاطرھذه

المخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلسالتقاریرإصداروكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسالمبكراإلنذارمؤشراتدراساتإلىإضافةً الدوریة
حتسابالاألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیرالطرق.بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنةً عنھالمنبثقة

. یلزمحیثالجھدلدراساتوفقاً اإلضافیةوأخذ المخصصاتالتشغیلیة،المخاطرمخصصات
والبرمجیاتاتالمخدمنقلحیثمناالستراتیجيالشریكعنالكاملةاالستقاللیةإتمامخطةبتنفیذالبنكاستمرارإلىاإلشارةتجدرالصددوبھذا
إلىافةً إضاألعمالانقطاعلجھةالتشغیلمخاطرمنكبیربشكلٍ یخففماالبنك،فریقمنمباشرةومتابعةإشرافوتحتمتموضعةلتكون

.سوریة المركزيمصرفبقواعدااللتزامعدممخاطر

مخاطر األعمال27.6
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة واالقتصادیة ومنھاأو قطاع البنوك بصفة عامة،تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك

اتخاذ والمحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البنك. تقوم ادارة البنك بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر
اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من 

مخاطر االلتزام27.7
طلبات االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزاماً بالتعلیمات والمتبالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ

الرقابیة.
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التحلیل القطاعي.28

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

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

المؤسسات: یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
خزینة وإدارة أموال البنك.ول والالخزینة: یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التدا

ھذه القطاعات ھي األساس الذي یبني علیھ البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.

قطاع التوزیع الجغرافي:-
ألعمال ایمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال البنك، یمارس البنك نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل 

المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في مختلف أنحاء العالم.
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(تتمة)التحلیل القطاعي.28

قطاع األعمالمعلومات -أ

:البنكفیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال 

2019أیلول30(غیر مدققة)2020أیلول30
(غیر مدققة)المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,476,322,54145,735,028,056421,643,70347,608,070,6721,142,841,368)24,923,628(التشغیليالدخلإجمالي
سترداد ا(مصروف)
الخسائر االئتمانیة مخصص
101,148,377)726,930,782(-)586,807,182()90,463,913()49,659,687(المتوقعة

1,385,858,62845,148,220,874421,643,70346,881,139,8901,243,989,745)74,583,315(القطاعأعمالنتائج

)1,635,483,035()2,045,359,668()1,325,187,119()141,961,467()36,504,384()541,706,698(للقطاعتشغیلیةمصاریف

)391,493,290(44,835,780,222)903,543,416(1,349,354,24445,006,259,407)616,290,013(الضریبةقبل(الخسارة)الربح
-)93,321,621(-)93,321,621(--الدخلضریبةمصروف

)391,493,290(44,742,458,601)903,543,416(1,349,354,24444,912,937,786)616,290,013(الفترة(خسارة)ربحصافي

2019كانون األول 31(غیر مدققة)2020أیلول30
مدققة)(المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

141,077,307,88655,188,011,264-90,670,3469,048,621,104131,938,016,436القطاعموجودات
علىموزعةغیرموجودات

5,617,324,2645,617,324,2644,097,750,055---القطاعات

90,670,3469,048,621,104131,938,016,4365,617,324,264146,694,632,15059,285,761,319الموجوداتمجموع

89,161,991,05246,374,054,787-67,702,906,15019,154,962,0142,304,122,888القطاعمطلوبات
علىموزعة غیرمطلوبات

1,728,564,7831,728,564,7831,798,257,605---القطاعات

67,702,906,15019,154,962,0142,304,122,8881,728,564,78390,890,555,83548,172,312,392المطلوباتمجموع

2019أیلول202030أیلول30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

لیرة سوریةسوریةلیرة 

159,858,399226,933,395الرأسمالیةالمصاریف
97,922,66673,671,145واالطفاءاتاالستھالكات

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:البنك ومصاریفھفیما یلي توزیع إیرادات 

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
2020أیلول30

)ةغیر مدقق(
2019أیلول30

(غیر مدققة)
2020أیلول30

(غیر مدققة)
2019أیلول30

(غیر مدققة)
2020أیلول30

(غیر مدققة)
2019أیلول30

(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

46,627,154,386394,613,838980,916,286748,227,53047,608,070,6721,142,841,368إجمالي الدخل التشغیلي
159,858,399226,933,395--159,858,399226,933,395المصاریف الرأسمالیة
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المالرأسكفایة.29

على رأس مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب الصادرة البنكیحافظ 
بموجب مقررات بازل الدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركزي. 

/م 253حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (%8بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبات كفایة رأس المال والبالغة البنكیلتزم 
كما یراعي كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانیة والتي حسب لجنة بازل الدولیة)،%8(2007كانون الثاني 24) الصادر بتاریخ 4ن/ب
خدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.تست

ھیكلیة رأس مالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في أنشطتھ.البنكیدیر 
یلي:كماالمالراسكفایةنسبةاحتسابتمی

2019كانون األول 202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

55,451,048,11910,889,113,100بنود راس المال االساسي:

55,645,748,30111,052,377,101األموال الخاصة األساسیة:
5,050,000,0005,050,000,000رأس المال المكتتب بھ

161,180,520161,180,520احتیاطي قانوني
161,180,520161,180,520احتیاطي خاص

-44,593,371,200(*)أرباح غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي
)15,388,736,860()15,388,736,860(الخسائر المتراكمة المحققة

21,068,752,92121,068,752,921األرباح المدورة غیر المحققة

ینزل:
)71,208,033()68,391,274(الملموسةصافي الموجودات غیر 

)63,399,781()43,758,057(نالعقارات التي آلت ملكیتھا إلى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامی
تعملة من قبلھم  اء مجلس اإلدارة أو المس اھمین وأعض المبالغ الممنوحة الى كبار المس

)28,656,187()82,550,851((أیھما أكبر)

1,795,204,344644,188,572بنود رأس المال المساعد:
صافي األرباح غیر المحققة عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

4,620,30730,535,913منھا%50الشامل اآلخر بعد خصم 
ات ائر االئتمانیة المتوقعة للتعرض من المؤونات المكونة لقاء الخس نفة ض المص

1,790,584,037613,652,659)**(المرحلتین األولى والثانیة
57,246,252,46311,533,301,672مجموع رأس المال التنظیمي (االموال الخاصة)

117,100,421,50043,995,697,400الموجودات المثقلة بالمخاطر
26,146,301,4209,208,577,293حسابات خارج المیزانیة المثقلة بالمخاطر

26,468,782,0855,237,160,546مخاطر السوق
1,149,298,0011,149,298,001المخاطر التشغیلیة

170,864,803,00659,590,733,240

%19.35%33.50نسبة كفایة راس المال
%18.27%32.45نسبة كفایة راس المال االساسي

%97.98%99.37حقوق المساھمین (%)نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي
، تم 2020حزیران 23/ص بتاریخ 16/3203رقم وشباط 26ص بتاریخ /1206/16رقم ات الصادرة عن مصرف سوریة المركزيبناًء على القرار(*)

إدراج أرباح تقییم مركز القطع البنیوي ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال.

یتم االعتراف بالمؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانیة 2019آذار 6/ص) تاریخ 183/2المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًء على(**)
من ھذه ضالمتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتین األولى والثانیة ضمن األموال الخاصة المساندة على أال تتجاوز قیمة المؤونات المعترف بھا 

من الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان. %1.25األموال مضافاً إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر التمویل (حال وجوده)، ما نسبتھ 

لیف رقم ( در قرار مجلس النقد والتس باط 26) تاریخ 4/م ن/ب1088ص من تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد وا2014ش لیف رقم والذي تض لتس
باط 4) تاریخ 1/م ن/ب362( یة ألغراض احتساب 2008ش اس ة األس بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاص

.2007) الصادر عام 4/م ن/ب253كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

ھیكلیة رأس المال بشكل دوري، وكجزء من تلك المراجعة، یأخذ مجلس اإلدارة بعین اإلعتبار كلفة راس المال والمخاطر كأحد یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة
العوامل األساسیة في إدارة رأس مال البنك وذلك من خالل وضع سیاسة للتوزیعات النقدیة ورسملة االحتیاطیات.
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)المرحليالماليالمركزبیانخارج(محتملةوالتزاماتارتباطات.30

ائتمانیةالتزاماتوارتباطات30.1

ى القضائیةالدعاو30.2

بنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال الیعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبیعة عملھ، حیث أن إدارة البنك 
بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك قد 

ك بعض الدعاوى المرفوعة على البنكمن جھة أخرى ھناأقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة.
برأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك ال یوجد ضرورة لتشكیل أي مخصصات إضافیة.،ألسباب مختلفة

المقارنةأرقام.31

لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه 2019أیلول30األرصدة للفترة المنتھیة في تم إعادة تبویب بعض 
:الدخل الشامل المرحليویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان .ق الملكیة أو ربح الفترة السابقةعلى حقو

الشرح2019أیلول30التبویب كما في 2020أیلول30التبویب كما في 
المبلغ

لیرة سوریة
)699,210(إعادة تبویب للعموالت والرسوم الدائنةإیرادات تشغیلیة أخرىالعموالت والرسوم الدائنة

)COVID-19(آثار انتشار فیروس كورونا المستجد .32

، 2020أیلول30أشھر المنتھیة في التسعة)، بتاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة لفترة COVID-19استمرارتفشي فیروس كورونا (إن 
بنك. لكان لھ أثرًا على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبیر في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغیلیة ل

دة وتعتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في الوقت الراھن. بالنظر إلى حالة عدم إن مدة ھذه التأثیرات ومداھا غیر مؤك
لمختصرة. االتیقن االقتصادي المستمرة، ال یمكن تقدیر قیمة ھذا األثر بشكل موثوق في تاریخ الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة 

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

2019كانون األول202031أیلول30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

53,299,785,76319,617,881,728كفاالت:
54,496,00020,876,000دفع-
7,368,30014,443,150تأمینات أولیة-
53,237,921,46319,582,562,578حسن تنفیذ -

80,000,000553,678,441مباشرة غیر مستغلةائتمانیةسقوف تسھیالت 
53,379,785,76320,171,560,169


