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معلومات عامة.1

كانون األول 29بتاریخ 13901) ھو شركة مساھمة مغفلة سوریة عامة مسجلة في السجل التجاري رقم البنكالسعودي الفرنسي (بنك بیمو
. یقع المركز الرئیسي للمصرف في بناء فندق الشام، دمشق، سوریة.8. وفي سجل المصارف تحت رقم 2003

لیرة سوریة للسھم الواحد، وقد 500سھم بقیمة اسمیة 3,000,000لیرة سوریة موزع على 1,500,000,000برأسمال مقدره البنكتأسس 
لیرة سوریة مقسم إلى 5,000,000,000المصرح والمكتتب بھ والمدفوع البنكتم زیادة رأس المال بشكل تدریجي لیصبح رأس مال 

.2009ط شبا2المالیة منذ تاریخ سھم مدرج في سوق دمشق لألوراق10,000,000
لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة إسمیة قدرھا 50,000,000لتصبح البنكتجزئة أسھم 2012كانون األول 11تم بتاریخ 

سھم بقیمة أسمیة 80,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 8,000,000,000لیصبح 2019و2018، 2017تم زیادة رأس المال في األعوام 
سوریة للسھم الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.لیرة 100قدرھا 

ر  كباش ي البن ھ ف اني 4أعمال انون الث وم 2004ك ك، یق بالبن الل ش ن خ رفیة م دمات مص طة وخ دة أنش دیم ع بعة بتق ن س ة م كة مكون
اً أن  وریة، علم ات الس ة المحافظ ى كاف وزعین عل اً وم ون حالی ین یعمل اً ومكتب ین فرع بقاً 8وثالث ا مس م إغالقھ د ت ب ق روع ومكات ف

ي،  ص الرئیس امبو، حم ب الموغ نتر، مكت یتي س ام س ب الش ا، مكت اب توم ب ب الكي، مكت اني، الم ة، الطلی ي (البرامك ائي وھ كل نھ بش
طوس).مكتب مرفأ طر

ا،  ي (دوم روع وھ بعة ف ي س اً ف ل مؤقت اف العم م إیق وریة، ت ة الس ة العربی ي الجمھوری اطق ف ض المن ھدھا بع ي تش روف الت ة للظ نتیج
.صحنایا، حلب المدینة، إدلب، القنیطرة، دیر الزور، الرقة)

ران  ھر حزی الل ش درا خ رع ع اح ف م افتت ث ت وز وآب 2018حی ھري تم الل ش ار خ یخ نج ب الش ة وحل ب المحافظ ي حل وفرع
رین األول 2018 ھر تش الل ش ق خ ة دمش دان بمحافظ ي المی د ف رع جدی اح ف م افتت ا ت یاء 2018، كم رع الحس اح ف ادة افتت م إع ، وت

م افتتاح فرع درعا.ت2019، وخالل شھر آذار 2019خالل شھر كانون الثاني 

اریخ  اني 5بت رین الث م (2007تش لیف رق د والتس س النق رار مجل در ق من)4ب/م ن /324ص ة المتض كالموافق اھمة للبن بالمس
یس  ي تأس ام ف ة. ق اھمة المغفل ة المس ي المالی عودي الفرنس و الس ركة بیم م ش ت اس ة تح اطة مالی ركة وس كش اھمتھ البن دید مس بتس

.2008شباط 5من رأس مال الشركة بتاریخ %74.67المتمثلة بنسبة 

اریخ  ي بت عودي الفرنس ك الس س إدارة البن رر مجل اني 27ق رین الت ي 2011تش عودي الفرنس و الس ك بیم ي بن تھ ف ع حص بی
س إدارة ال ویة مجل ن عض تقالة م رف.مواإلس ات المالیص ذه البیان ى ھ ة عل اریخ الموافق ى ت ذكورة حت ھم الم ع األس تم بی م ی دةل ة الموح

.المرحلیة المختصرة

المختصرةلمرحلیةلموحدة االبیانات المالیة االموافقة على 
دة  ة الموح ات المالی ى البیان س اإلدارة عل ق مجل كواف رة للبن ة المختص رة المرحلی تةلفت ي الس ة ف ھر المنتھی ران30أش 2020حزی

.2020آب 19في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

والسیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد .2

المرحلیة المختصرةالموحدةأسس إعداد البیانات المالیة2.1

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

الستةلفترة . كما أن نتائج األعمال 2019كانون األول 31فإن ھذه البیانات یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للبنك كما في 
.2020كانون األول 31دقیقاً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في ال تعتبر مؤشراً 2020حزیران30أشھر المنتھیة في 

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

للبنك.الوظیفیةعملة الالمرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي الموحدة تظھر البیانات المالیة -
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة.2

المرحلیة المختصرةالموحدةالبیانات المالیةلتوحیدأسس2.2

شركة بیمو السعودي الفرنسي المالیة المساھمة المغفلة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة، المرفقة إن البیانات المالیة الموحدة 
. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة باإلضافة إلى ممارسة الخاصة

شركة بیمو السعودي الفرنسي المالیة المساھمة المغفلة الخاصة لشركة ولحساب الغیر. باشرت أعمال شراء وبیع األوراق المالیة لحساب ا
.%74.67. إن نسبة ملكیة البنك في ھذه الشركة ھي 41566وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم 2009تشرین األول 25أعمالھا بتاریخ 

لمتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر على ھذه یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد ا
وعة:مالعوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المج

طیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر فیھا).سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تع-
حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-

لكي تقوم المجموعة بتأیید ھذه الفرضیة وعندما ال یكون من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة.
للمجموعة أغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة

لك:في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذ

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

كثر ھناك تغییرات في واحد أو أتقوم المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن 
من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد 

دة خالل ناة أو المستبعالمجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقت
السنة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ اكتساب المجموعة السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

استخدام التقدیرات .3

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

أرصدة 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 الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل الفترة 

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

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

الستمراریة.علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ اشكوكاً ھامة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناءً 

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).
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(تتمة)استخدام التقدیرات .3

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

استخدام األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.
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.

المالیةالقیمة العادلة لألدوات 3.4
ألدوات اإن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس 

المالیة. 
بعض علنة أو التداول النشط لعن طریق األسعار المبیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

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

ي قیمة التسھیالت االئتمانیةمخصص تدن3.5

لیة اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبالبنكیتطلب تحدید مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة 
بعین ذوأوقاتھا، باإلضافة الى تقدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي بھا، باإلضافة الى األخ

لمتوقعة.االعتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة ا

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

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

طبیق تان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل البنك عند
المعیار تتضمن ما یلي:

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

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

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

:2الى المرحلة 

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

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

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

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

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

(تتمة)مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة3.5

الخسائر المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في حساب ) (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  افة لألحداث المس اع الحالیة باإلض وقة عند لمعلومات موثیجب األخذ بعین االعتبار 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 2رحلة والم1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
التسھیالت االئتمانیة مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر 

االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.

رة.توقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغیر االئتمانیة المئیتم 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 
والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

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

تقتضي لحاجة لذلك.إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما

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

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

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

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

تم قیاس ھا خیارات الدفع المقدم، وخیارات التمدید. یلمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فی
ر على الفترة المعرض بھا البنك لمخاطالعمر المتوقع لبعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ سداد محدد بناءً 

االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.

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

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

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

رات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً من العوامل بما في ذلك المشورة لعدم التیقن والتقدیونظراً 
وص.صالقانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في ھذا الخ

المؤجلةالموجودات الضریبیة3.7
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو المصاریف غیر الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح 

لضریبة لالضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة 
باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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مركزيمصرف سوریة النقد وأرصدة لدى .4

2019كانون األول 202031حزیران30
)مدققة(مدققة)(غیر
سوریةلیرةسوریةلیرة

25,285,248,98310,766,176,797نقد في الخزینة
138,534,26250,631,813نقد في الفروع المغلقة (*)

أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي:
72,096,069,44068,242,617,037حسابات جاریة وتحت الطلب

12,560,000,0004,360,000,000ودائع ألجل
23,829,505,45513,214,443,057)*(*احتیاطي نقدي إلزامي

18,449,96818,449,968حساب مجمد لدى مصرف سوریة المركزي
)80,614,952()97,552,570(خصص الخسائر االئتمانیة المتوقعةینزل: م

133,830,255,53896,571,703,720

134,640,109لیرة سوریة ومبلغ 3,894,153مبلغبلغ النقد الموجود في الفروع المغلقة (دوما، إدلب، القنیطرة، دیر الزور والرقة)*)(
بالعمالت 46,737,660لیرة سوریة ومبلغ 3,894,153مقابل ، 2020حزیران30ات السوریة كما في بالعمالت األجنبیة مقومة باللیر

. علماً بأن عقود التأمین تشتمل فقط على تغطیة النقد والموجودات األخرى 2019كانون األول 31األجنبیة مقومة باللیرات السوریة كما في 
من الحریق والسرقة وال تشتمل على تعویض األضرار المتعلقة باألحداث اإلستثنائیة كأعمال الشغب والتخریب، وعلیھ تم تكوین مؤونات 

اد البیانات المالیة الموحدة ضمن بند المخصصات المتنوعة بنسب متفاوتة حسب األضرار المتوقعة والتي لم یتم حصرھا حتى تاریخ إعد
.)17(إیضاح رقم 

أیار2تاریخ 5938للقوانین والتشریعات المصرفیة المطبقة في الجمھوریة العربیة السوریة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم وفقاً (**)
من %5على المصارف أن تحتفظ باحتیاطي نقدي الزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد بنسبة 2011

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

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

(غیر مدققة)2020حزیران 30
كانون األول31

(مدققة)2019

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

80,614,95235,999,567--80,614,952كانون الثاني1كما في 
صافي (استرداد) مصروف الخسائر 

44,615,385(41,373,705)--(41,373,705)اإلئتمانیة المتوقعة للفترة/ السنة
فروقات أسعارتعدیالت خالل الفترة و

-58,311,323--58,311,323الصرف
97,552,57080,614,952--97,552,570/ السنةرصید نھایة الفترة
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أرصدة لدى المصارف.5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,404,587,875167,832,242,766169,236,830,641حسابات جاریة وتحت الطلب
122,481,806,655122,481,806,655-أشھر أو أقل3خالل فترة صليودائع استحقاقھا األ

)12,310,313,995()12,309,623,769((690,226)المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
1,403,897,649278,004,425,652279,408,323,301

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى المصارف

(غیر مدققة)2020حزیران 30
كانون األول31

(مدققة)2019
المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,572,443,7397,425,214-3,790,0392,568,653,700كانون الثاني1كما في 
-----1محول إلى المرحلة 

-----2المرحلة محول إلى 
-----3محول إلى المرحلة 

الخسائر صافي مصروف 
4,056,426,8362,565,018,525-5,178,8214,051,248,015نةالمتوقعة للفترة/ الساإلئتمانیة

فروقات تعدیالت خالل الفترة و
-5,681,443,420-5,681,443,420-أسعار الصرف

12,310,313,9952,572,443,739-8,968,86012,301,345,135(*)السنة/ رصید نھایة الفترة

ما یلي:تحت الطلب یتضمن رصید الحسابات الجاریة و
مقابل ، 2020حزیران30لیرة سوریة كما في169,236,830,641مبلغبلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد-

.2019كانون األول 31في لیرة سوریة كما46,598,075,819
لیرة سوریة 2,017,067، مقابل 2020حزیران 30كما فيمرتبطة بعملیات تجاریة (تأمینات نقدیة) أرصدة مقیدة السحب ال یوجد أیة -

.2019كانون األول 31كما في 

وقام البنك 2020حزیران 30كما في لیرة سوریة281,398,474,032 بنانیة مبلغ وقدرهللالجمھوریة ابلغت األرصدة في مصارف (*)
تمانیة المتوقعة المشكلة لقاء األرصدة لدى المصارف اللبنانیة بحسب توجیھات مصرف سوریة المركزي ئاالمخصصات الخسائرساب تباح

حزیران 30كما في لیرة سوریة12,301,345,126 المتعلقة باحتساب الخسائر اإلتمانیة المتوقعة حیث بلغت ھذه المخصصات مبلغ 
2020.

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(مدققة)2019األولكانون31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

923,486,32045,674,589,49946,598,075,819حسابات جاریة وتحت الطلب

18,166,502,72218,166,502,722-أشھر أو أقل3صلي خالل فترة ودائع استحقاقھا األ

)2,572,443,739()2,571,304,063()1,139,676(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 
922,346,64461,269,788,15862,192,134,802
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(تتمة)أرصدة لدى المصارف.5

الحسابات الجاریة وتحت الطلب ما یلي:یتضمن رصید 
یورو وبلغت قیمتھا المعادلة باللیرات السوریة مبلغ 300,000بتسدید كفالة خارجیة بالعمالت األجنبیة بقیمة 2014خالل عام البنكقام -

وقد 2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 146,589,000، مقابل مبلغ 2020حزیران 30لیرة سوریة كما في 422,694,000
االنتھاء من اإلجراءات القانونیة.نتم تكوین مؤونة لتغطیة كامل المبلغ المدفوع بالعملة األجنبیة لحی

یورو وبلغت قیمتھا المعادلة 300,000بالعمالت األجنبیة بقیمة أخرىبتسدید كفالة خارجیة2019عام الربع الثاني من قام البنك خالل -
31لیرة سوریة كما في 146,589,000مبلغ ، مقابل 2020حزیران 30لیرة سوریة كما في 422,694,000مبلغ باللیرات السوریة 

وقد تم تكوین مؤونة لتغطیة كامل المبلغ المدفوع بالعملة األجنبیة لحین االنتھاء من اإلجراءات القانونیة.2019كانون األول 

:محفظة الكفاالت الخارجیة المدفوعةإن 

2019كانون األول 31كما في 2020حزیران 30كما في 
لیرة سوریةلیرة سوریة

845,388,0002قیمة الكفالة مقومة باللیرة السوریة 000,178,93
)000,178,293((845,388,000)مخصص محفظة الكفاالت الخارجیة المدفوعة

--

:محفظة الكفاالت الخارجیة المدفوعةحركة مخصص إن 

2019كانون األول 31كما في 2020حزیران 30كما في 
سوریةلیرة لیرة سوریة

2/ السنةالفترةرصید بدایة  000,178,93149,472,000
149,472,000-/ السنةالفترةالمكون خالل 

)552,210,000فروقات أسعار الصرف )5,766,000
845,388,000293,178,000/ السنةرصید نھایة الفترة

إیداعات لدى المصارف.6

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,488,488,85430,678,253,91532,166,742,769أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
)4,490,645,759()4,490,305,320((340,439)المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

1,488,148,41526,187,948,59527,676,097,010

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

673,003,27541,556,892,49342,229,895,768أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
)2,583,877,900()2,583,720,961()156,939(المتوقعةاالئتمانیةینزل: مخصص الخسائر 

672,846,33638,973,171,53239,646,017,868
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(تتمة)إیداعات لدى المصارف.6

ت لدى المصارفإن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لإلیداعا

(غیر مدققة)2020حزیران 30
كانون األول 31

)مدققة(2019

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,583,877,900540,878,214-315,6732,583,562,227كانون الثاني1كما في 
الخسائر صافي مصروف (استرداد) 

2,041,169,165)1,739,758,075(-)1,739,782,841(24,766المتوقعة للفترة/ السنةاإلئتمانیة
3,646,525,9341,830,521-3,646,525,934-تعدیالت فروقات أسعار صرف

4,490,645,7592,583,877,900-340,4394,490,305,320(*)رصید بدایة الفترة/ السنة

.2019كانون األول 31و 2020حزیران 30ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في 

وقام البنك 2020حزیران 30كما في لیرة سوریة30,678,253,915 بنانیة مبلغ وقدرهللالجمھوریة افي مصارف یداعاتبلغت اإل(*)
لدى المصارف اللبنانیة بحسب توجیھات مصرف سوریة المركزي یداعاتتمانیة المتوقعة المشكلة لقاء اإلئاالمخصصات الخسائرساب تباح

.لیرة سوریة4,490,305,317المتعلقة باحتساب الخسائر اإلتمانیة المتوقعة حیث بلغت ھذه المخصصات مبلغ 

تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

2019كانون األول202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
15,576,741,7817,837,515,936حسابات جاریة مدینة

87,741,473,12480,072,266,241قروض وسلف
)878,649,795()851,184,866(فوائد مقبوضة مقدماً 

102,467,030,03987,031,132,382
الشركات الصغیرة والمتوسطة

86,784,38849,548,900جاریة مدینةحسابات 
16,220,965,07815,789,924,449قروض وسلف

)162,136,419()124,094,943(فوائد مقبوضة مقدماً 
16,183,654,52315,677,336,930

األفراد
3,051,065,8191,172,929,710حسابات جاریة مدینة

2,630,087,4272,133,813,603قروض وسلف
282,202,446102,054,025بطاقات االئتمان

5,963,355,6923,408,797,338

القروض العقاریة
9,382,735,8198,237,712,164قروض

133,996,776,073114,354,978,814المجموع
)6,965,977,096()11,173,504,985(تدني لمحفظة التسھیالت الالئتمانیة المباشرةینزل: مخصص

)8,749,662,281()16,800,377,264(ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)

106,022,893,82498,639,339,437صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة



عامةسوریةشركة مساھمة مغفلة-بنك بیمو السعودي الفرنسي 
المرحلیة المختصرةالموحدة یضاحات حول البیانات المالیةإ

2020حزیران 30

15

(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

من إجمالي رصید %21.78لیرة سوریة أي ما نسبتھ 29,184,111,537بلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة) 
من إجمالي %15.08لیرة سوریة اي ما نسبتھ 17,248,245,537 مقابل 2020حزیران 30كما في التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 

.2019كانون األول 31رصید التسھیالت االئتمانیة المباشرة كما في 

من رصید %10.57لیرة سوریة أي ما نسبتھ 12,383,734,273بلغت التسھیالت االئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
لیرة سوریة أي ما نسبتھ 8,498,583,256مقابل 2020حزیران 30كما في التسھیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في 

.2019كانون األول 31كما في 8.05%

السنة/یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل الفترة
(غیر مدققة)2020حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

202082,207,103,94114,899,629,33617,248,245,537114,354,978,814الثانيكانون1الرصید في 
18,968,505,7603,538,928,1971,113,618,29623,621,052,253الفترةالتسھیالت الجدیدة خالل 
)14,138,777,324()1,159,254,623()4,342,758,657()8,636,764,044(لفترةاالتسھیالت المسددة خالل 

-)559,646,866()5,847,846,639(16,407,493,505محول إلى المرحلة 
-)811,770,830(19,558,045,352)18,746,274,522(2محول إلى المرحلة 
-3,193,485,844)1,644,132,923()1,549,352,921(3محول إلى المرحلة 

10,159,434,17910,159,522,330-88,151صرفتعدیالت فروقات أسعار
78,650,799,87026,161,864,66629,184,111,537133,996,776,073الفترةرصید نھایة 

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20195الثانيكانون1الرصید في  712,418,261,320, 629,910,06915, 764,029,6748 105,359,005,9
36,772,623,1884,252,908,6241,948,821,37542,974,353,187التسھیالت الجدیدة خالل السنة
)التسھیالت المسددة خالل السنة )10,213,255,277( 5,032,099,123)( )2,367,831,031( )17,613,185,431

)19,601,209,451محول إلى المرحلة  )8,955,750,347( )645,459,104-
)5,857,687,060(5,052,852,162)2محول إلى المرحلة  )804,834,898-
)(2,162,028,019)3محول إلى المرحلة  )1,293,015,5553,455,043,574-

)11,548,047()11,524,143()11,952()11,952(فروقات أسعار صرفتعدیالت 
82,207,103,94114,899,629,33617,248,245,537114,354,978,814سنةرصید نھایة ال

المتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر 
:المتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

(غیر مدققة)2020حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20201,172,456,5411,128,636,5484,664,884,0076,965,977,096الثانيكانون1الرصید في 
297,229,1671,313,343,27221,275,6911,631,848,130ةاالئتمانیة المتوقعة للفترصافي مصروف الخسائر 

-)90,837,402()280,869,062(1371,706,464محول إلى المرحلة 
-)103,474,764(339,179,984)235,705,220(2محول إلى المرحلة 
-136,704,225)109,686,236()27,017,989(3محول إلى المرحلة 

2,575,679,7592,575,679,759--(*)تعدیالت فروقات أسعار صرف
1,578,668,9632,390,604,5067,204,231,51611,173,504,985رصید نھایة الفترة
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي).7

:المتوقعةاالئتمانیةمخصص تدني الخسائر حركة فیما یلي تفاصیل 

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019354,494,318714,091,6124,350,172,0435,418,757,973الثانيكانون1الرصید في 
615,294,916540,407,746393,151,8241,548,854,486لسنةلصافي مصروف الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

-)35,066,665()214,041,400(1249,108,065محول إلى المرحلة 
-)203,021,389(240,132,476)37,111,087(2محول إلى المرحلة 
-161,283,557)151,953,886()9,329,671(3محول إلى المرحلة 

)1,635,363()1,635,363(--(*)تعدیالت فروقات أسعار صرف
1,172,456,5411,128,636,5484,664,884,0076,965,977,096سنةرصید نھایة ال

الممنوحة بالعملة األجنبیة.تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت(*)

الفوائد المعلقة

:الحركة على الفوائد المعلقةفیما یلي

2019األولكانون202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,749,662,2817,593,796,190الرصید في بدایة الفترة/ السنة
1,392,267,5832,572,036,412الفترة/ السنةالفوائد المعلقة خالل 

(1,137,447,864)(449,139,101)ینزل: الفوائد المعلقة المحولة لإلیرادات خالل الفترة/ السنة
(269,428,330)(93,071,347)ینزل الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل الفترة/ السنة

(9,294,127)7,200,657,848ر سعر الصرفأثر تغی
16,800,377,2648,749,662,281

األرباح والخسائربیانموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل .8

یتضمن ھذا البند ما یلي:

2019كانون األول 202031حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

791,320,932712,053,049(*)مدرجة في السوق المحلیة أسھم
791,320,932712,053,049

من %0.0035بنسبة سوریة –األرباح والخسائر، استثمارات في بنك عودة بیانتمثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل (*)
استثمارات ومن رأس مال البنك%1.26استثمارات على شكل أسھم في بنك سوریة والمھجر بنسبة ، على شكل أسھمرأس مال البنك

.على شكل أسھم للشركة التابعة في شركات محلیة مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة
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بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة .9

یتضمن ھذا البند ما یلي:

2020حزیران 30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
(مدققة)

لیرة سوریةسوریةلیرة 

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة
1,192,735,127853,136,243أسھم–أدوات حقوق الملكیة 

1,192,735,127853,136,243

من %0.26وفي بنك قطر الوطني سوریة بنسبة من رأس مال البنك4.23%فرنسبنك بنسبة بنكفي اتتضمنت أدوات حقوق الملكیة استثمار
بالقیمة العادلة حسب نشرة أسعار األسھم في سوق دمشق لألوراق المالیة.اتاإلستثمارھذه حیث تم تقییم رأس مال البنك

التكلفة المطفأهبموجودات مالیة .10

یتضمن ھذا البند ما یلي:

2019كانون األول 202031حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)
سوریةلیرة لیرة سوریة

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة
-3,975,001,410(*)أذونات خزینة
1,663,146,8301,986,672,937(*)شھادات إیداع 

3,231,688,0001,115,521,343سندات دین 

)54,656,797()3,325,406,952(الخسائر االئتمانیة متوقعةینزل: مخصص
5,544,429,2883,047,537,483

تحلیل السندات
8,869,836,2403,102,194,280ذات عائد ثابت

)54,656,797()3,325,406,952(مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
5,544,429,2883,047,537,483

حسب الجدول التالي:وسطيسنويبمعدل عائددین عبارة عن استثمارات في سندات بالتكلفة المطفأة ھي إن الموجودات 

2019كانون األول 202031حزیران 30

معدل الفائدةجھة اإلصدار
الفعلي

تاریخ 
)مدققة()غیر مدققة(االستحقاق

لیرة سوریةلیرة سوریة
-20223,975,001,410%6.9دول
20201,663,146,8301,986,672,937%6.5بنوك
20203,231,688,0001,115,521,343%7.7دول
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التكلفة المطفأه (تتمة)موجودات مالیة ب.10

:2020حزیران 30كما في غیر متوفر لھا أسعار سوقیةالموجودات المالیة الیمثل رصید (*) 

حسب المواصفات 2020شباط6بتاریخ لیرة سوریة3,968,892,778أذونات خزینة تم شراؤھا بقیمة اسمیة مخصومة تبلغ -
:التالیة

أذونات خزینةنوع السند : 
لیرة سوریة4,000,000,000القیمة األسمیة للسندات: 

%0.4معدل الخصم : 
%6.7معدل الفائدة : 

2022شباط6تاریخ االستحقاق : 

:حسب المواصفات التالیة2020آذار25بتاریخ لیرة سوریة967,589,041شھادات إیداع تم شراؤھا بقیمة اسمیة مخصومة تبلغ -
شھادات إیداعنوع السند : 

لیرة سوریة1,000,000,000القیمة األسمیة للسندات: 
%6.5معدل الخصم : 
%0معدل الفائدة : 

2020أیلول23تاریخ االستحقاق : 

حسب المواصفات 2020حزیران21بتاریخ لیرة سوریة677,312,329شھادات إیداع تم شراؤھا بقیمة اسمیة مخصومة تبلغ -
:التالیة

شھادات إیداعنوع السند : 
لیرة سوریة700,000,000القیمة األسمیة للسندات: 

%6.5معدل الخصم : 
%0معدل الفائدة : 

2020كانون األول20تاریخ االستحقاق : 

:فیما یلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة بالتكلفھ المطفأة خالل الفترة

2020حزیران 30
(غیر مدققة)

كانون األول31
(مدققة)2019

المجموعالمجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

54,656,79740,782,263-54,656,797-كانون الثاني1كما في 
الخسائر اإلئتمانیةصافي مصروف 

1,775,991,1051,775,991,10513,874,534--المتوقعة للفترة/ السنة
--54,656,797)54,656,797(-3محول إلى المرحلة -

-1,494,759,0501,494,759,050--تعدیالت فروقات أسعار صرف
3,325,406,9523,325,406,95254,656,797--فترة/ السنةرصید نھایة ال



عامةسوریةشركة مساھمة مغفلة-بنك بیمو السعودي الفرنسي 
المرحلیة المختصرةالموحدة یضاحات حول البیانات المالیةإ

2020حزیران 30

19

استثمارات في شركات حلیفة.11

تمتلك المجموعة االستثمارات التالیة في شركات حلیفة:

اسم الشركة الحلیفة
بلد 

التأسیس

صافي القیمةنسبة الملكیة

2019األولكانون 202031حزیران 30
2019كانون األول202031حزیران 30

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركة المتحدة للتأمین 

603,621,489620,383,229%23.00%23.08سوریةالمساھمة المغفلة العامة

أصبح لبنك بیمو السعودي الفرنسي تمثیل بمجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمین المساھمة المغفلة العامة وبالتالي 2019خالل الربع الثاني من عام 
ن إعادة عتمت إعادة تصنیف األسھم من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر إلى استثمارات في شركات حلیفة. نتج

لیرة 299,118,633التصنیف بعد إقفال رصید التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر ربح بقیمة 
.سوریة

:كانت كما یليالفترةعلى االستثمارات في الشركات الحلیفة خالل إن الحركة

خطار أیتركز نشاط الشركة المتحدة للتأمین المساھمة المغفلة العامة الرئیسي تقدیم كافة أنواع التأمین القصیرة والطویلة األجل والتي تغطي 
أخطار أخرى.الحیاة، الحریق، الحوادث، األخطار البحریة وأیة 

فیما یلي حصة البنك في موجودات ومطلوبات وإیرادات ونتائج الشركة الحلیفة:

للفترة المنتھیة في
2020حزیران 30

للسنة المنتھیة في
2019كانون األول 31

لیرة سوریةلیرة سوریة
في صافي موجودات الشركات الحلیفة:البنكحصة 

1,216,886,0711,222,273,714مجموع الموجودات
(601,890,485))613,264,582(مجموع المطلوبات
603,621,489620,383,229صافي الموجودات

في إیرادات ونتائج الشركات الحلیفة:البنكحصة 
67,192,210)17,939,974(الربح) الخسارة(

2020حزیران 30
لیرة سوریة

620,383,229بدایة الفترةفي الرصید 
5,208,323قیمة األسھم المشتراة خالل الفترة

(17,939,974)خسارة شركات حلیفة (صافي من فروقات القطع غیر المحققة)من البنكحصة 
(2,745,023)حصة البنك من الدخل الشامل اآلخر للشركات الحلیفة

(1,285,066)في الشركات الحلیفةحصة البنك من فروقات القطع البنیوي 
603,621,489نھایة الفترةفي الرصید 
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موجودات اخرى.12

2019األولكانون202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

4,487,397,2272,801,439,826:برسم القبضمحققةفوائد وایرادات 
2,371,698,1521,446,966,831مصارف

1,738,581,0051,277,582,835شركات-تسھیالت ائتمانیة مباشرة
176,199,11863,153,958أفراد-تسھیالت ائتمانیة مباشرة

200,918,95213,736,202موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
525,004525,004إیجارات مدفوعة مقدماً 

440,452,303332,996,907مصاریف مدفوعة مقدماً 
348,743,526122,550,978تأمینات نقدیة قابلة لإلسترداد

36,949,13920,834,438مخزون طوابع مالیة ومطبوعات
47,036,59222,586,492سلف موظفین

191,757,42824,965,156دفعات مقدمة إلى موردي الخدمات
دفعات مقدمة لقاء مساھمة البنك في رأس مال مؤسسة ضمان 

119,200,000119,200,000مخاطر القروض
225,476,478219,632,524موجودات آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون مستحقة (*)

-7,118,973المستحق من أطراف ذات عالقة
1,017,600-تسویة حسابات اتفاقیة مقایضة العمالت (**)

117,935,64529,542,088مدینة أخرىذمم
6,022,592,3153,695,291,013

لیرة سوریة848,888,521لیرة سوریة (مقابل 2,386,173,384مبالغ بقیمة2020حزیران 30كما فيتتضمن الموجودات األخرى
السابقة وقد تم تغطیة ھذه المبالغ في بعض فروعھ خالل األعوام البنكناجمة عن عدة سرقات تعرض لھا )2019كانون األول 31كما في 

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

2019األولكانون202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

219,632,524197,556,750الرصید أول الفترة/ السنة
5,843,95422,075,774إضافات

225,476,478219,632,524الرصید في نھایة الفترة/ السنة

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

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

االحترازیة. قام البنك بتخمین قیمة ھذه العقارات ولم یظھر أي انخفاض في القیمة حتى تاریخھ.
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أخرى (تتمة)موجودات .12

بعدد من عقود مقایضة عمالت مع أحد األطراف ذات العالقة، حیث یمثل ھذا البند القیمة العادلة للمشتق الضمني للعقود البنكقام (**)
بشراء العمالت األجنبیة (یورو) مقابل عمالت أجنبیة أخرى (دوالر أمریكي) بسعر الصرف المتفق البنكاآلجلة والناتج عن التزام 

:2019كانون األول31ل التالي كما في آلجال المحددة والموضحة في الجدوعلیة بموجب عقود المقایضة عند إنتھاء ا

(مدققة)2019كانون األول 31
قیمة عادلة موجبةالمستقبلیةما یعادل القیمةتاریخ اإلستحقاق

لیرة سوریةلیرة سوریة

20202,932,797,6001,017,600أیلول28
2,932,797,6001,017,600

یظھر أثر القیمة العادلة الموجب ضمن بند الموجودات األخرى كتسویة حسابات اتفاقیة مقایضة عمالت.
یدھا ضمن بند قتم 2020حزیران 30في كمالیرة سوریة2,719,498,020تم تحقیق أرباح من عقود مقایضة العمالت بمبلغ 

30في كمالیرة سوریة220,616,000صافي أرباح تشغیلیة ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبیة في بیان الدخل الموحد (مقابل 
).2019حزیران

بعقود مقایضة العمالت ھو تسھیل عملیاتھ ونشاطاتھ األساسیة.البنكإن الغایة من قیام 

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي.13

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 األول202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

546,073,850546,073,850سوریةالباللیرةأرصدة 
6,467,365,5082,245,040,893میركياألدوالر أرصدة بال

7,013,439,3582,791,114,743

ودائع بنوك.14

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة(غیر مدققة)2020حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,474,638,789408,576,9132,883,215,702حسابات جاریة
9,510,683,614-9,510,683,614أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أقل من 

4,556,619,254164,284,7094,720,903,963أشھر (*)3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
16,541,941,657572,861,62217,114,803,279

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

1,926,965,91032,630,4611,959,596,371حسابات جاریة
401,218,758-401,218,758أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أقل من 

2,192,548,42556,985,0662,249,533,491)*(أشھر3ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من 
4,520,733,09389,615,5274,610,348,620

أشھر) ودائع مجمدة كتأمینات نقدیة مقابل كفاالت.3یمثل بند ودائع ألجل من مصارف خارجیة (استحقاقھا األصلي أكثر من (*)
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عمالءالودائع .15

2019كانون األول 202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

271,134,269,876161,484,233,500وتحت الطلبحسابات جاریة
8,424,972,2889,967,501,281ودائع التوفیر

157,449,346,34288,179,574,046ودائع ألجل وخاضعة الشعار
437,008,588,506259,631,308,827

30في كما فيمن إجمالي الودائع %62.11لیرة سوریة أي ما نسبتھ 271,440,306,439 الودائع التي ال تحمل فائدة مبلغ بلغت -
كانون األول 31في كما فيمن إجمالي الودائع%62.33نسبتھ لیرة سوریة أي ما161,830,047,738مقابل 2020حزیران
2019.

23,830,912,824مقابل 2020حزیران30في كمالیرة سوریة80,016,869,405مبلغ المحجوزة (مقیدة السحب) األرصدةبلغت -
.2019كانون األول 31في كمالیرة سوریة 

حزیران30لیرة سوریة كما في 301,572,408 ودائع مجمدة من شركات صرافة بلغت تتضمن الوائع ألجل وخاضعة إلشعار و-
أي ما ،2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 301,572,408من إجمالي ودائع الزبائن، مقابل 0.07%أي ما نسبتھ ،2020
یتوجب على مؤسسات الصرافة أن 2006نیسان 24بتاریخ 24من إجمالي ودائع الزبائن، حیث أنھ بموجب القرار رقم 0.12%نسبتھ 

مالھا لدى المصارف العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة.من رأس25%تحتفظ باحتیاطي نقدي قدرة 

لیرة سوریة كما 43,368,719,302مقابل 2020حزیران30لیرة سوریة كما في 100,800,147,640الودائع الخامدة مبلغ بلغت -
.2019كانون األول 31في 

تأمینات نقدیة.16

2019كانون األول 202031حزیران 30
)مدققة(مدققة)(غیر 

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,975,242,6891,489,362,257تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
24,389,718,3498,585,101,039تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة

547,541,0242,197,761,328تأمینات أخرى (*)
27,912,502,06212,272,224,624

جارة التوالتأمینات األخرى مبالغ محجوزة مقابل مشاریع إجازات / موافقات استیراد حسب القرار الصادر عن وزارة االقتصادتمثل (*)
.2019تشرین الثاني 21تاریخ 944الخارجیة رقم 
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متنوعةمخصصات.17

الفترةرصید نھایة خالل الفترةرده لإلیراداتمما تالفترةالمستخدم خالل تأثیر فروقات أسعار صرفالفترةالمكون خالل الفترةرصید بدایة (غیر مدققة)2020حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

27,788,926---8,764,84419,024,082مخصص مركز القطع التشغیلي (*)
411,945,648--165,436,82624,473,743222,035,079)*(*مخصصات لمواجھة التزامات محتملة

106,687,964--66,801,341-39,886,623*)*مخصصات أخرى (*
214,088,29343,497,825288,836,420--546,422,538

10,109,639,043(1,695,450,717)-4,556,654,319493,572,9016,754,862,540**)*(*غیر مباشرة مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة 
4,770,742,612537,070,7267,043,698,960-(1,695,450,717)10,656,061,581

رصید نھایة السنةرده لإلیراداتمما تالمستخدم خالل السنةتأثیر فروقات أسعار صرفالمكون خالل السنةرصید بدایة السنة)مدققة(2019كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,764,844)1,956(- - - 8,766,800القطع التشغیلي (*)مخصص مركز 
165,436,826)30,300,231(-)1,004,830(192,837,0903,904,797*)*(مخصصات لمواجھة التزامات محتملة

39,886,623(797,925,530) -(15,788,954) 17,764,167 835,836,940*)*مخصصات أخرى (*
1,037,440,83021,668,964)16,793,784(-)828,227,717(214,088,293

4,556,654,319 (1,638,033,776) (149,472,000) (81,273,014) 1,418,478,792 5,006,954,317 *)*(**متوقعة غیر مباشرة ائتمانیةمخصص خسائر 
6,044,395,1471,440,147,756)98,066,798()149,472,000()2,466,261,493(4,770,742,612

حیث یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحتجز مؤونة لتقلبات أسعار 2008شباط 4) الصادر بتاریخ 1/ م ن / ب362تم احتساب مؤونة تقلبات أسعار الصرف بناًء على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ((*)
من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5الصرف على أساس 

.عموالت مشكوك بتحصیلھا من بنوك خارجیةوللبنك في الفروع المغلقة والثابتةنقدیةیتضمن بند مخصصات مقابل أعباء محتملة مؤونات تتعلق بالخسائر المحتملة مقابل الموجودات ال*)*(

.2019كانون األول 31لیرة سوریة كما في 17,764,166، مقابل 2020حزیران30كما فيلیرة سوریة 51,173,836بمبلغ وقدره تتضمن المخصصات األخرى مؤونات بوالص**)*(
لیرة سوریة 3,560,000وبالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة34,667,208مبلغ لعملیة إحتیال، وقدرت المبالغ المختلسة بما یقارب2018تشرین الثاني 19باإلضافة الى مخصصات مقابل سرقات حیث تعرض البنك بتاریخ 

.مازالت التحقیقات جاریة بخصوص ھذا الموضوععلماً أنھ تم استرجاع جزء من ھذه المبالغ و
.زبائنللممنوحةوكفاالتمصارف خارجیةمخصص مقابل كفاالت ممنوحة لجھات محلیة بكفالة صادرة عن خسائر ائتمانیة متوقعة غیر مباشرة ضمن بند مخصص تی) ****(
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متنوعة (تتمة)مخصصات.17

/ السنةخالل الفترةالتسھیالت غیر المباشرةلتالي التغیر في أرصدة یوضح الجدول ا

(غیر مدققة)2020حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

202018,592,604,1732,722,349,2892,254,138,73123,569,092,193الثانيكانون1الرصید في 
1,404,588,922465,598,46614,558,1081,884,745,496الفترةھیالت الجدیدة خالل تسال

)4,542,734,241()56,579,903()602,902,132()3,883,252,206(الفترةالمسددة خالل التسھیالت
-)69,808,776()1,965,995,533(12,035,804,309محول إلى المرحلة -
-)42,447,000(1,701,560,911)1,659,113,911(2محول إلى المرحلة -
-179,314,838)12,548,000()166,766,838(3محول إلى المرحلة -

17,636,883,495341,175,4683,129,731,28921,107,790,252تعدیالت فروقات أسعار صرف
33,960,747,9442,649,238,4695,408,907,28742,018,893,700رصید نھایة الفترة

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

,201916,965,170,1784الثانيكانون1الرصید في  843,834,3862, 532,842,37423,726,847,553
3,548,941,370767,857,83537,669,0004,354,468,205الجدیدة خالل السنةالتسھیالت
)(2,886,259,469)المسددة خالل السنةالتسھیالت )1,214,209,084( )251,852,600(4,352,321,153)

,12محول إلى المرحلة - 266,755,389( )010,170,916,1( )256,585,473-
)1,277,924,075(1,224,616,825)2محول إلى المرحلة - )250,307,53-
)3محول إلى المرحلة - )000,730,58( )418,585,574633, 418,315-

)(141,656,347)تعدیالت فروقات أسعار صرف )952,302,5( )113,943,12(159,902,412)
,18,592,604,1732,722,349,2892رصید نھایة السنة 731,138,25423,569,092,193
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متنوعة (تتمة)مخصصات.17

:السنة/غیر المباشرة خالل الفترةمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت حركة فیما یلي 

(غیر مدققة)2020حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20203,122,374,84630,423,3281,403,856,1454,556,654,319الثانيكانون1الرصید في 
-)17,120,114()9,703,508(126,823,622محول إلى المرحلة -
-)7,132,578(11,211,457)4,078,879(2محول إلى المرحلة -
-2,365,363)801,932()1,563,431(3محول إلى المرحلة -

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة صافي (استرداد) مصروف 
(1,201,877,816)18,542,987381,584,327(1,602,005,130)لفترةل

2,375,612,6896,754,862,540-4,379,249,851تعدیالت خالل الفترة وفروقات أسعار صرف
5,920,800,87949,672,3324,139,165,83210,109,639,043الفترةرصید نھایة 

)مدققة(2019كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20194,934,059,9528,460,77964,433,5865,006,954,317الثانيكانون1الرصید في 
-)19,024,333()2,406,568(121,430,901محول إلى المرحلة -
-)536,881(10,992,491)10,455,610(2محول إلى المرحلة -
-458,863)302,963()155,900(3محول إلى المرحلة -

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة صافي (استرداد) مصروف 
(219,554,984)13,679,5891,358,524,910(1,591,759,483)للفترة

)149,472,000(--)149,472,000(النقص الناتج عن التغییر في مخاطر اإلئتمان
)81,273,014(--)81,273,014(تعدیالت خالل الفترة وفروقات أسعار صرف

3,122,374,84630,423,3281,403,856,1454,556,654,319رصید نھایة السنة

ضریبة الدخل.18

مخصص ضریبة الدخل-أ

:إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي

2019كانون األول202031حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

519,060,4821,271,478,600السنة/الفترةرصید بدایة
(819,833,724)-السنة/ ضریبة الدخل المدفوعة خالل الفترة

1,195,06167,415,606صافي تسویات ضریبیة عن دخل سنوات سابقة
520,255,543519,060,482السنة/ الفترةالرصید في نھایة 
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(تتمة)ضریبة الدخل.18

ریبیة لألعوام  ب التواریخ المحددة لذلك2019إلى 2007تم تقدیم البیانات الض قید المراجعة 2019إلى 2013التزال األعوام من ، وحس
لدى الدوائر الضریبیة.

حیث قام البنك بتشكیل مخصص 2011كضریبة عن عام لیرة سوریة67,415,606مبلغتم نكلیف البنك بشكل مبدئي ب2019خالل عام 
بكامل المبلغ بعد ان قام البنك بتقدیم اعتراض لدى الدوائر المالیة

موجودات ضریبیة مؤجلة-ب

2019كانون األول202031حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

149,950,47117,289,541السنة/الفترةرصید بدایة
223,783,433133,810,379السنة/ الفترةاإلضافات خالل 

(1,149,449)-السنة/ الفترةموجودات ضریبیة مؤجلة خالل اطفاء
373,733,904149,950,471السنة/ الفترةالرصید في نھایة 

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي-ج

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

43,274,923,3103,418,574,500قبل الضریبةالربح
یضاف:

135,257,557111,697,895استھالك المباني
14,533,28014,533,280إطفاء الفروغ

(145,060,531)17,939,974إیرادات (خسائر) شركات حلیفة
7,018,5496,038,953غرامات

19,024,08212,507,144مؤونة تقلبات أسعار صرف
7,656,809-2011ضریبة مدفوعة على الرواتب واألجور تخص عام 

43,468,696,7523,425,948,050
ینزل:
(30,067,200))42,003,611,756(غیر محققة ناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي(خسائر)أرباح

8,789,018)755,215,917(شركات تابعة(خسائر) أرباح 
-)1,517,928,387(إیرادات ودائع خارجیة

3,404,669,868)808,059,308((الخسائر) األرباح الخاضعة للضریبة

%25%25نسبة ضریبة الدخل

(202,014,827)851,167,467

%10%10ضریبة إعادة إعمارنسبة 

(20,201,483)85,116,747

1,195,06167,415,604سنوات سابقةتسویات ضریبیة عن
(3,519,772))1,567,123(مصروف ضریبة دخل شركة تابعة

1,000,180,046)222,588,372(مصروف ضریبة الدخل(إیراد) 
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مطلوبات اخرى.19

2019كانون األول202031حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,464,240,9491,023,735,119فوائد مستحقة غیر مدفوعة:
54,297,50016,492,220مصارف

1,381,122,171999,019,235ودائع العمالء
28,821,2788,223,664تأمینات نقدیة 

1,573,940,6391,040,283,804مصروفات مستحقة وغیر مدفوعة
1,437,960,990950,485,636وتأمینات اجتماعیةالتزامات ضریبیة

4,687,160,7563,747,219,099شیكات مصدقة
2,931,938,443179,147,132أوامر وقیم برسم الدفعحواالت و

48,315,0558,174,648المستحق ألطراف ذات عالقة
351,860,102218,366,867دفعات مقدمة من عمالء الشركة التابعة

98,892,81883,282,899إیرادات مقبوضة مقدماً 
536,233,800528,462,051مصاریف مستحقة لموظفي اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة

307,640307,640توزیعات أرباح غیر مدفوعة
36,662,400168,188,000)*(التزام مقابل عملیات مقایضة العمالت

78,528,60876,132,034دائنة أخرىذمم
13,246,042,2008,023,784,929

قام البنك بعدد من عقود مقایضة عمالت مع أحد األطراف ذات العالقة، حیث یمثل ھذا البند القیمة العادلة للمشتق الضمني للعقود *)(
اآلجلة والناتج عن التزام البنك بشراء العمالت األجنبیة (یورو) مقابل عمالت أجنبیة أخرى (دوالر أمریكي) بسعر الصرف المتفق 

كانون األول 31و 2020حزیران30ول التالي كما في اآلجال المحددة والموضحة في الجدقایضة عند إنتھاء علیة بموجب عقود الم
2019:

(غیر مدققة)2020حزیران 30
قیمة عادلة سالبةما یعادل القیمة المستقبلیةتاریخ اإلستحقاق

لیرة سوریةلیرة سوریة

)5,270,400(20208,453,880,000أیلول 28
)31,392,000(202014,089,800,000تشرین األول 9

22,543,680,000)36,662,400(

(مدققة)2019كانون األول 31
قیمة عادلة سالبةما یعادل القیمة المستقبلیةتاریخ اإلستحقاق

لیرة سوریةلیرة سوریة

(85,940,000)20204,800,360,000كانون الثاني 7
(63,520,000)20203,845,520,000نیسان 16
(12,576,000)20201,941,944,000نیسان 27

(6,152,000)20204,880,148,000تشرین األول 9
15,467,972,000)168,188,000(
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.20

سھم بقیمة أسمیة قدرھا 80,000,000موزع على ،لیرة سوریة8,000,000,000البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع مالرأسیبلغ 
لیرة سوریة للسھم الواحد.100

اإلسمیة تقسم الى فئتین:البنك جمیع أسھم 

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

.نشرة المصرف التجاري السوري بحسب التعلیمات النافذة بھذا الخصوص

األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قیمتھا بالعمالت : وھي الفئة ب
.وحسب نشرة المصرف التجاري السوري بحسب التعلیمات النافذة بھذا الخصوصاألجنبیة بسعر الصرف السائد في األسواق المجاورة

من خالل تملكھ ألسھم من الفئھ ب.البنكمن رأس مال %22سبتھ لبنان ما ن–یمتلك بنك بیمو 
من رأس مال البنك من خالل تملكھ ألسھم من الفئة ب.%27ما نسبتھ السعودي الفرنسيیمتلك البنك

بیع حصتھ في بنك بیمو السعودي الفرنسي واإلستقالھ من مجلس 2011تشرین الثاني 26قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاریخ 
وذلك إعتماداً على تقییمھم الخاص للمخاطر المالیة في سوریة كما ورد في تصریحھم على الموقع اإللكتروني الخاص بھم.البنكإدارة 

سھم المذكورة حتى تاریخ الموافقة على ھذه البیانات المالیة الموحدة.لم یتم بیع األ
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 
.2016بموجب القرار المذكور خالل عام 

10,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 5,000,000,000المصرح والمكتتب بھ والمدفوع البنك تم زیادة رأس المال بشكل تدریجي لیصبح رأس مال 
50,000,000أسھم البنك لتصبح تجزئة2012كانون األول 11. تم بتاریخ 2009شباط 2سھم مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة منذ تاریخ 

لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة إسمیة قدرھا 
لیرة سوریة محولة من األرباح القابلة 500,000,000بمبلغ البنك زیادة رأس مال 2017أیار 18أقرت الھیئة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 

2017تشرین األول 30لیرة سوریة) حیث قام البنك بتاریخ 350,000,000االحتیاطي الخاص (ولیرة سوریة)150,000,000للتوزیع (
األسواق المالیة. وذلك بعد أن والقوانین الناظمة لألوراقوسھم جدید قام بتوزیعھا مجاناً على المساھمین وفقاً لقانون الشركات5,000,000بإصدار

بذلك أصبح رأس مال البنك المصرحو،2017تشرین األول 15/م) الصادر بتاریخ 118لمفوضین رقم (تمت الموافقة على الزیادة بقرار مجلس ا
لیرة سوریة للسھم الواحد مدرجة في 100سھم بقیمة إسمیة قدرھا 55,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 5,500,000,000المدفوع والمكتتب بھو

سوق دمشق لألوراق المالیة.
لیرة سوریة من خالل ضم جزء من 1,000,000,000زیادة رأس مال البنك بمبلغ 2018أیار 15غیر العادیة المنعقدة بتاریخ أقرت الھیئة العامة

سھم جدید قام بتوزیعھا مجانًا على المساھمین وفقاً لقانون الشركات والقوانین الناظمة 10,000,000األرباح القابلة للتوزیع حیث قام البنك بإصدار 
، وبذلك أصبح رأس مال البنك 2018آب 13/م) الصادر بتاریخ 106لألوراق واألسواق المالیة. وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزیادة بقرار رقم (

لیرة سوریة للسھم الواحد 100سھم بقیمة إسمیة قدرھا 65,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 6,500,000,000المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 
مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.

لیرة سوریة من خالل ضم جزء من 1,500,000,000زیادة رأس مال البنك بمبلغ 2019أیار 30أقرت الھیئة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 
سھم جدید قام بتوزیعھا مجانًا على المساھمین وفقاً لقانون الشركات والقوانین الناظمة 15,000,000قابلة للتوزیع حیث قام البنك بإصدار األرباح ال

ح ، وبذلك أصب2019آب 26) الصادر بتاریخ 126لألوراق واألسواق المالیة. وذلك بعد أن تمت الموافقة على الزیادة بقرار مجلس المفوضین رقم (
لیرة سوریة 100سھم بقیمة إسمیة قدرھا 80,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 8,000,000,000رأس مال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 

للسھم الواحد مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
2,000,000,000بمبلغ البنكافقة على زیادة رأس مالتم المو2020حزیران 29المنعقدة بتاریخ للبنكالعادیةغیر الھیئة العامة خالل اجتماع

لیصبح رأس مال البنك المصرح سھم 20,000,000بواقعوذلك عن طریق توزیع أسھم منحة ،المدورة المحققةلیرة سوریة من األرباح 
وما زالت الموافقات الالزمة لتسجیل ھذه الزیادة في ،سھم100,000,000لیرة سوریة مقسم إلى 10,000,000,000والمكتتب بھ والمدفوع 

االستكمال من خالل الحصول على مصادقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك وموافقة مجلس المفوضین.في طورالبیانات المالیة للبنك 

تعدیالتھ، سیتم متابعة و2010لعام 3بموجب أحكام القانون رقم ة المحددة لتنفیذ الزیادات المطلوبة في رؤوس أموال المصارف الخاصة لبخصوص المھ
حسب األصول.والزیادة المطلوبة عند تزوید البنك بالتوجیھات المتعلقة بھذا الخصوص من الجھات الوصائیة وفق اختصاصھا
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع.20
الدوالر األمیركي كما یلي :والسوریةیتوزع رأس المال بین اللیرة

التكلفة التاریخیةالعملة األصلیةعدد األسھم
لیرة سوریةسھم

54,607,3855,460,738,5005,460,738,500لیرة سوریة
25,392,61551,491,7642,539,261,500دوالر أمیركي

80,000,0008,000,000,000

العادلةاحتیاطي التغیر في القیمة.21

موجوادت مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2020حزیران 30

(غیر مدققة)
2019كانون األول 31

(مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

467,790,1271,444,067,357السنة/الرصید في بدایة الفترة
لة المالیة بالقیمة العادصافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

(976,277,230)339,598,884من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
حصة البنك من الدخل الشامل األخر من استثمارات في شركات 

-(2,745,023)حلیفة
804,643,988467,790,127السنة/الرصید في نھایة الفترة

المحققة واألرباح المدورة غیر المحققة المدورةاألرباح.22

شباط 12بتاریخ 952/100/1والتعمیم رقم 2008لعام 362بناًء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
ساب م مركز القطع البنیوي من حیتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن إعادة تقیی2009

األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققة.

الفوائد الدائنة.23

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

6,473,536,5804,376,252,784شركات-تسھیالت ائتمانیة مباشرة
317,089,205222,557,776مدینةحسابات جاریة -
6,156,447,3754,153,695,008قروض وسلف-

927,497,0261,455,762,678أفراد–تسھیالت ائتمانیة مباشرة
1,775,268,5951,467,517,620أرصدة وإیداعات لدى المصارف

31,572,52431,090,944فوائد على شھادات إیداع مشتراة من مصرف سوریة المركزي
149,367,606141,394,517بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة 

9,357,242,3317,472,018,543



سوریة عامة شركة مساھمة مغفلة-بنك بیمو السعودي الفرنسي 
المرحلیة المختصرةالموحدة یضاحات حول البیانات المالیةإ

2020حزیران 30

30

الفوائد المدینة.24

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

341,706,12571,786,532بنوكودائع 
2,833,039,9781,998,520,803ودائع عمالء:

302,843,834330,857,618ودائع توفیر-
2,530,196,1441,667,663,185ودائع ألجل وخاضعة إلشعار-

27,914,21034,949,844تأمینات نقدیة
3,202,660,3132,105,257,179

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعةمصروف.25

تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي:إن 

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

)4,980,890()41,373,705(نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
)34,119,338(4,056,426,836أرصدة لدى المصارف

225,794,823)1,739,758,075(إیداعات لدى المصارف
1,775,991,10528,448,057موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

)478,481,060(1,631,848,130التسھیالت االئتمانیة المباشرة
)3,227,736()1,201,877,816(التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

4,481,256,475)266,566,144(

الفترةربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من .26

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وذلك كما یلي:ربحیتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

43,305,793,3112,419,729,330الفترة (لیرة سوریة)ربح

80,000,00080,000,000عدد األسھم قید التداول خالل الفترةالمتوسط المرجح ل
ة العائد إلىالفترربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من 

541.3230.25(لیرة سوریة)مساھمي البنك 

األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات مالیة قد یكون لھا تأثیر على حصة السھم من إن الحصة المخفضة للسھم من خسارة الفترة مطابقة للحصة 
األرباح عند ممارستھا.
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في حكمھالنقد وما.27

2019كانون األول 201931حزیران 202030حزیران 30
(مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

رصدة لدى مصرف سوریة النقد واأل
97,381,318,42376,069,626,65879,008,793,834(*) المركزي

خالل یضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق 
291,718,637,29638,965,013,19964,764,578,541أشھرثالثة

بنوك التي تستحق خالل ثالثة الینزل: ودائع 
(2,360,815,129)(1,498,916,833))12,393,899,316(أشھر

376,706,056,403113,535,723,024141,412,557,246

لدى مصرف سوریة المركزي في أنشطة البنك التشغیلیة لذلك ال یعتبر جزءًا من النقد وما ال یستخدم االحتیاطي اإللزامي على الودائع (*) 
یوازي النقد.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة.28

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

2019حزیران 202030حزیران 30
مدققة)(غیر(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,603,315,855812,879,880تعویضات موظفي اإلدارة العلیا قصیرة األجل

لم یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أیة تعویضات أو مكافآت.

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
أعمالھ االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع البنوك ذات العالقة وكبار المساھمین باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قام البنك (ضمن 

بحدود التعامالت التجاریة السائدة والمسموحة ، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.
قة:یبین الجدول أدناه أعلى وأدنى نسبة فائدة دائنة سنویة على التعامالت مع األطراف ذات العال

الحد األعلىالحد األدنىالعملة

10.05%7%لیرة سوریة
3.5%2.05%دوالر أمریكي

ي مة المغفلة. إن حصة البنك فتشمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة، المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة لشركة بیمو السعودي الفرنسي المالیة المساھ
التابعة موضح كما یلي:رأس مال الشركة

من رأس مال الشركة التابعةالبنكحصة 
نسبة 

المساھمة
2020حزیران 30

(غیر مدققة)
2019كانون األول 31

مدققة

بنك بیمو السعودي الفرنسي المالیة المساھمة 
المغفلة

74.67%224,000,000224,000,000



عامةسوریةشركة مساھمة مغفلة-بنك بیمو السعودي الفرنسي 
المرحلیة المختصرةالموحدة یضاحات حول البیانات المالیةإ

2020حزیران 30

32

أطراف ذات عالقة (تتمة)المعامالت مع.28

المجموعالجھات ذات العالقة
البنك السعودي 

بنك بیموالفرنسي
الشركة المتحدة 

كبار المساھمینللتأمین
أعضاء مجلس 
اإلدارة وأقاربھم

موظفي اإلدارة 
العلیا

2020حزیران 30
(غیر مدققة)

2019كانون األول 31
)(مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة

المركز الماليبنود داخل بیان
المرحليالموحد

151,962,746,89137,227,531,566----705,315,854151,257,431,037(موجودات)حسابات جاریة مدینة 
44,014,200,00028,188,090,000----2,009,040,00042,005,160,000(موجودات)ودائع ألجل

إجمالي تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
-588,245,597---(موجودات)

-
588,245,597-

-7,118,973----7,118,973-المستحق من أطراف ذات عالقة 
1,737,110,1521,073,426,120----2,608,9631,734,501,189فوائد محققة غیر مستحقة القبض

653,207,437154,067,617-63,717,235322,034,373267,455,829--(مطلوبات)حسابات جاریة 
1,975,458,100948,935,068-62,800,000-1,912,658,100--(مطلوبات)ودائع ألجل

48,315,0558,174,648----23,571,85524,743,200المستحق ألطراف ذات عالقة
536,233,800536,233,800528,462,051-----مصاریف مستحقة

18,325,06250,650,553---113,995-18,211,067تأمینات نقدیة
5,568,8366,351,820-572,799-4,996,037--فوائد محققة غیر مستحقة القبض
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة).28

المجموعالجھات ذات العالقة

البنك السعودي 
بنك بیموالفرنسي

الشركة المتحدة 
كبار المساھمینللتأمین

أعضاء مجلس 
موظفي اإلدارة العلیااإلدارة وأقاربھم

2020حزیران 30
(غیر مدققة)

كانون األول 31
2019
(مدققة)

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود خارج بیان المركز المالي 
المرحليالموحد 

93,538,82555,719,463----37,690,21555,848,610كفاالت صادرة
(341,570,000))1,150,570,000(-)6,570,000()1,144,000,000(---عقاریةضمانات
6,358,204,0006,358,204,000--6,358,204,000---صادرةضمانات
(15,984,237,630))57,672,357,679(----)57,614,004,362()58,353,317(استیرادبوالص
مقابلللتسلیمأجنبیةعمالت

(18,567,940,000))22,543,680,000(----)22,543,680,000(-لالستالمأجنبیةعمالت
مقابللالستالمأجنبیةعمالت

22,507,017,60018,400,769,600----22,507,017,600-للتسلیمأجنبیةعمالت

بنود بیان الدخل الموحد 
المرحلي المختصر

2020حزیران 30
(غیر مدققة)

2019حزیران 30
)غیر مدققة(

لیرة سوریةلیرة سوریة

858,068,070465,615,544-28,577,71812,317-5,953,609823,524,426فوائد دائنة
(74,023,635))244,672,885(-)484,041(-)28,100,029()216,088,815(-فوائد مدینة

(21,799,991))37,566,652(----)37,566,652(-اتفاقیة الخدمات الفنیة
رواتب ومكافآت وتعویضات 

(812,879,880))1,603,315,855()1,603,315,855(-----اإلدارة
2,719,498,020220,616,000----2,719,498,020-أرباح عقود مقایضة عمالت
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إدارة المخاطر.29

یتعرض البنك للمخاطر التالیة:

مخاطر االئتمان للشركات واألفراد-1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف-2
المسبقمخاطر الدفع -3
مخاطر السیولة-4
مخاطر التشغیل-5
مخاطر األعمال-6
االمتثالمخاطر -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 االئتمان29.1 

ستراتیجي المتحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاطر كعنصر أساسي لتحقیق ھدفھا ااستراتیجیةتعتمد المجموعة اسلوب المبادرة والدینامیكیة وتطبیق 
. وتعتمد المجموعة كذلك على معاییر ائتمانیة راسخة تتسم االئتمانیةوتركیبة المحفظة األصولفي التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة 

شریعیة، تبالمحافظة والحكمة وسیاسات وإجراءات ومنھجیات وأطرعامة إلدارة المخاطر وتأخذ بعین االعتبار كافة المستجدات في البیئة المصرفیة وال
ثیثة والرقابة الفعالة التي تمكن المجموعة من التعامل مع المخاطر المحتملة باإلضافة إلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیة، عالوة على المتابعة الح

ت المخاطر أعمال المجموعة ومستویااستراتیجیةتستند إلى االئتمانیةوتحدیات البیئة المتغیرة بمستوى عال من الثقة والتصمیم. إن قرارات اإلدارة 
ساس لتخفیف وتنویع المخاطر على المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاعي المقبولة. كما تركز على التنوع الذي یعتبر حجر األ

.والجغرافي
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إدارة المخاطر (تتمة).29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.1

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

زراعةعقاراتتجارةصناعةماليمدققة)(غیر 2020حزیران 30
عام حكومة وقطاع 

اجماليأخرىوأفراد، خدماتخارجي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

108,406,472,293------108,406,472,293أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

279,408,323,301------279,408,323,301أرصدة لدى المصارف

27,676,097,010------27,676,097,010ایداعات لدى المصارف
31,063,303,677106,022,893,824-26,564,135-26,595,804,10948,337,221,903-التسھیالت االئتمانیة المباشرة

5,544,429,288-(93,718,952)----5,638,148,240المطفأةتكلفةموجودات مالیة بال
22,91993,718,952947,290,5545,127,431,963-2,953,960,651613,783,118518,655,769موجودات أخرى

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 
7,013,439,358------7,013,439,358المركزي

32,010,594,231539,199,087,037-26,587,054-431,096,440,85327,209,587,22748,855,877,672اإلجمالي 
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إدارة المخاطر (تتمة).29

مخاطر االئتمان (تتمة)29.1

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

زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي)مدققة(2019كانون األول 31
حكومة وقطاع عام

اجماليأخرىأفراد، خدمات وخارجي
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

85,754,895,110------85,754,895,110مصرف سوریة المركزيأرصدة لدى 

62,192,134,802------62,192,134,802أرصدة لدى المصارف

39,646,017,868------39,646,017,868ایداعات لدى المصارف

28,215,657,97098,639,339,437-27,406,907-25,533,914,44344,862,360,117-التسھیالت االئتمانیة المباشرة

3,047,537,483-1,060,864,546----1,986,672,937المطفأةبالتكلفةموجودات مالیة 

27,66313,736,202727,327,4933,092,787,984-1,570,535,409468,143,711313,017,506موجودات أخرى
ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 

2,791,114,743------2,791,114,743المركزي

27,434,5701,074,600,74828,942,985,463295,163,827,427-193,941,370,86926,002,058,15445,175,377,623اإلجمالي
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إدارة المخاطر (تتمة).29

مخاطر السوق29.2

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

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

یومیاً.
البنكمخاطر أسعار الفائدة في سجالت 

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

وصي بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. وتإدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر 
مخاطر العمالت

یة لھ، ویقو مجلس متتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البنك اللیرة السوریة العملة الرئیس
كل یومي للتأكد من أن  ع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بش تویات المحددة. یقوم البنك بإعداد اإلدارة بوض المراكز ال تتجاوز المس

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 المسبق29.3
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 السیولة29.4
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 التشغیل29.5
لبنكاأعمالإدارةعنالناتجةالمخاطربأنھاتعرفسوریة المركزيمصرفولقواعدوفق لجنة بازل الدولیة،سیماالالدولیةللمعاییروفقاً 

أونللموظفیبالتدریبقصورأوالعملوسیاساتبمسارأخطاءأوداخليكاحتیالداخلھمنسواءً لھایتعرضأنیمكنوالتيالیومیةومھامھ
بالقوانینزامااللتعدمباإلضافة إلى مخاطروالسیاسیة،والطبیعیةاالقتصادیةواألزماتالخارجیةكاالحتیاالتخارجھمنأوتقنیة،مشاكلنتیجة

.والماليالمصرفيللعملالناظمةالدولیةوالمعاییروالتشریعات

لیلوتحودراسةوتصنیفوتجمیعومتابعةبرصدالمخاطرإدارةمدیریةضمنالتشغیلیةالمخاطرقسمیقومالمخاطرمنالنوعھذاولمواجھة
االستبیاناتوالذاتيالمخاطركتقییمبذلكالمتخصصةواألنظمةالمباشرةالمشاھدةأساسوعلىیومي،بشكلالبنكلھایتعرضالتيالمخاطرھذه

المخاطرإدارةولجنةاإلدارةلمجلسالتقاریرإصداروكذلكللمخاطر،للتحوطواألساسالمبكراإلنذارمؤشراتدراساتإلىإضافةً الدوریة
حتسابالاألساسيالمؤشرألسلوبالبنكانتھاجإلىونشیرالطرق.بأنجحالمخاطرھذهمنللتحوطالالزمةالتوصیاتمتضمنةً عنھالمنبثقة

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

.سوریة المركزيمصرفبقواعدااللتزامعدممخاطر

مخاطر األعمال29.6
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة واالقتصادیة ومنھاعلى البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة،تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر 

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

االمتثالمخاطر 29.7
على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتثال والتي تستند إلى أعلى المعاییر المھنیة التزاماً بالتعلیمات والمتطلبات بالنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك 

الرقابیة.



عامةسوریةشركة مساھمة مغفلة-بنك بیمو السعودي الفرنسي 
المرحلیة المختصرةالموحدة المالیةیضاحات حول البیانات إ

2020حزیران 30

38

التحلیل القطاعي.30

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

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

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

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

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

المحلیة وكذلك یمارس البنك نشاطاتھ في مختلف أنحاء العالم.
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(تتمة)التحلیل القطاعي.30

معلومات قطاع األعمال-أ

فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

2019حزیران 30(غیر مدققة)2020حزیران 30
(غیر مدققة)المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,466,680,3279,019,547,83641,467,351,1273,207,21652,956,786,5067,333,840,354التشغیليالدخلإجمالي
الخسائر مخصصمصروف

)266,566,144()4,481,256,475(-)2,415,153,243()1,718,493,564()347,609,668(االئتمانیة المتوقعة

2,119,070,6597,301,054,27239,052,197,8843,207,21648,475,530,0317,067,274,210القطاعأعمالنتائج

)3,793,760,241()5,182,666,747()5,182,666,747(---للقطاعتشغیلیةمصاریف

43,292,863,2843,273,513,969)5,179,459,531(2,119,070,6597,301,054,27239,052,197,884الربح التشغیلي
حصة البنك من خسارة 

145,060,531)17,939,974(-)17,939,974(--شركات حلیفة

43,274,923,3103,418,574,500)5,179,459,531(2,119,070,6597,301,054,27239,034,257,910الربح قبل الضریبة
ضریبة)مصروفإیراد (
(1,000,180,046)222,588,372222,588,372---الدخل

43,497,511,6822,418,394,454)4,956,871,159(2,119,070,6597,301,054,27239,034,257,910الفترةصافي ربح

(غیر مدققة)2020حزیران 30
كانون األول 31

2019
مدققة)(المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

566,926,375,592307,998,428,980-9,470,103,49698,467,570,450458,988,701,646القطاعموجودات
موزعة غیرموجودات

15,071,454,93515,071,454,93513,522,028,226---القطاعاتعلى

9,470,103,49698,467,570,450458,988,701,64615,071,454,935581,997,830,527321,520,457,206الموجوداتمجموع

488,223,957,944281,461,198,936-250,985,449,172220,032,745,59317,205,763,179القطاعمطلوبات
موزعة علىغیرمطلوبات

18,307,438,68718,307,438,6878,425,904,851---القطاعات

250,985,449,172220,032,745,59317,205,763,17918,307,438,687506,531,396,631289,887,103,787المطلوباتمجموع

2019حزیران 202030حزیران 30
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,342,493,0401,035,597,880الرأسمالیةالمصاریف
(373,004,792))444,908,464(واالطفاءاتاالستھالكات

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

فیما یلي توزیع إیرادات البنك ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
2020حزیران 30

)ةغیر مدقق(
2019حزیران 30

(غیر مدققة)
2020حزیران 30

(غیر مدققة)
2019حزیران 30

(غیر مدققة)
2020حزیران 30

(غیر مدققة)
2019حزیران 30

(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

49,151,282,5765,711,139,3043,805,503,9301,622,701,05052,956,786,5067,333,840,354إجمالي الدخل التشغیلي

1,342,493,0401,035,597,880--1,342,493,0401,035,597,880المصاریف الرأسمالیة
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المالرأسكفایة.31
ةیحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب الصادر

بموجب مقررات بازل الدولیة والتي یتم تبنیھا من خالل مصرف سوریة المركزي. 
/م 253حسب قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (%8ت كفایة رأس المال والبالغة یلتزم البنك بالمحافظة على معدالت تفوق الحد االدنى لمتطلبا

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

كلیة رأس مالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر في أنشطتھ.یدیر البنك ھی
یلي:كماالمالراسكفایةنسبةاحتسابیتم

2019كانون األول 202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

71,758,729,10429,687,558,588االساسي:بنود راس المال 

73,167,889,98331,165,563,293األموال الخاصة األساسیة:
8,076,000,0008,076,000,000رأس المال المكتتب بھ

1,690,574,4241,690,574,424احتیاطي قانوني
1,340,574,4241,340,574,424احتیاطي خاص

-42,003,611,756(*)عن تقییم مركز القطع البنیويأرباح غیر محققة ناتجة
2,248,805,6692,248,805,669المتراكمة المحققةاألرباح

17,808,323,71017,809,608,776األرباح المدورة غیر المحققة

ینزل:
(753,403,952)(701,261,912)صافي الموجودات غیر الملموسة

)104,217,524((104,277,478)نملكیتھا إلى البنك ومدة االحتفاظ بھا تجاوزت العامیالعقارات التي آلت 
)620,383,229()603,621,489(المؤسسات المالیةوالمساھمات في المصارفوصافي األسھم

2,675,796,2801,514,021,801بنود رأس المال المساعد:
قة عن موجودات  افي األرباح غیر المحق لدخل ص لة من خالل ا عاد مة ال بالقی یة  مال

402,321,996233,895,064منھا%50الشامل اآلخر بعد خصم 
من  نفة ض ات المص ائر االئتمانیة المتوقعة للتعرض المؤونات المكونة لقاء الخس

2,273,474,2841,280,126,737)*(*المرحلتین األولى والثانیة
74,434,525,38431,201,580,389الخاصة)مجموع رأس المال التنظیمي (االموال 

168,167,984,163102,410,138,923الموجودات المثقلة بالمخاطر
13,709,958,5478,401,841,980حسابات خارج المیزانیة المثقلة بالمخاطر

7,624,464,9023,634,734,313مخاطر السوق
11,012,859,87911,012,859,879المخاطر التشغیلیة

200,515,267,491125,459,575,095

%37.1224.87%نسبة كفایة راس المال
%35.7923.66%نسبة كفایة راس المال االساسي

%95.0993.85%نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین (%)

ص بتاریخ /3203/16القرار رقم و2020شباط 26ص بتاریخ /1206/16رقم ات الصادرة عن مصرف سوریة المركزيبناًء على القرار(*)
تم إدراج أرباح تقییم مركز القطع البنیوي ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال.2020حزیران 23

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

من الموجودات %1.25جوده)، ما نسبتھ المعترف بھا ضمن ھذه األموال مضافاً إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر التمویل (حال و
المرجحة بمخاطر االئتمان.

لیف رقم ( در قرار مجلس النقد والتس باط 26) تاریخ 4/م ن/ب1088ص من تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد 2014ش والذي تض
لیف رقم ( باط 4) تاریخ 1/م ن/ب362والتس ة بحیث یتم إدراج فروقات تقییم مركز ا2008ش من األموال الخاص لقطع البنیوي غیر المحققة ض

.2007) الصادر عام 4/م ن/ب253األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
كل دوري، وكجزء من تلك المراجعة، یأخذ مجلس اإلدارة بعین  اإلعتبار كلفة راس المال یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ھیكلیة رأس المال بش

والمخاطر كأحد العوامل األساسیة في إدارة رأس مال البنك وذلك من خالل وضع سیاسة للتوزیعات النقدیة ورسملة االحتیاطیات.
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المرحلي)موحدالخارج بیان المركز الماليارتباطات والتزامات محتملة (.32

ارتباطات والتزامات ائتمانیة32.1

الدعاوى القضائیة32.2

لبنك ایعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبیعة عملھ، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال 
بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك قد 
أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى ھناك بعض الدعاوى المرفوعة على البنك 

تلفة، برأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك ال یوجد ضرورة لتشكیل أي مخصصات إضافیة.ألسباب مخ

)COVID-19آثار انتشار فیروس كورونا المستجد (.33

30أشھر المنتھیة في ستةالمرحلیة المختصرة لفترة الالموحدة )، بتاریخ البیانات المالیة COVID-19تفشي فیروس كورونا (استمرارإن 
، كان لھ أثراً على االقتصاد العالمي وتسبب في حدوث اضطراب كبیر في األسواق العالمیة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة 2020حزیران

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

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

2019كانون األول202031حزیران 30
)مدققة((غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن الزبائن
18,109,476,62012,797,818,693كفاالت:
1,522,069,0062,026,571,255أولیةكفاالت-
894,598,266277,038,512نقدیةكفاالت-
15,692,809,34810,494,208,926(حسن تنفیذ)نھائیة كفاالت-
27,384,9359,497,013قبوالت

تعھدات نیابة عن مصارف
23,882,032,14510,761,776,487كفاالت:
25,009,3958,673,183أولیةكفاالت-
750,321,550296,908,953نقدیةكفاالت-
23,106,701,20010,456,194,351نھائیة (حسن تنفیذ)كفاالت-
-

2,694,187,903937,126,797تعھدات تصدیر
22,543,680,00018,567,940,000عقود مقایضة عمالت

8,779,160,21811,282,143,075مباشرة غیر مستغلةائتمانیةسقوف تسھیالت 
487,711,485-حسابات جاریة مدینة-
8,779,160,21810,794,431,590قروض-

9,106,856,4917,765,602,272مباشرة غیر مستغلةغیر ائتمانیةسقوف تسھیالت 
85,142,778,31262,121,904,337
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أرقام المقارنة.34

عملیة إعادة لم تؤثر. الحالیةالفترةلتتناسب مع تبویب أرصدة 2020حزیران30أشھر المنتھیة فيللستةفترةلرصدة األتم إعادة تبویب بعض 
.السابقةالفترةالتبویب ھذه على حقوق الملكیة أو ربح 

:المرحليالموحد الدخل الشاملویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان 

التبویب كما في
2020حزیران 30

التبویب كما في
الشرح2019حزیران 30

المبلغ
لیرة سوریة

(45,437,350) ب عموالت التحویلإعادة تبویالعموالت والرسوم الدائنةالعموالت والرسوم المدینة

:المرحلیة المختصرةالموحدة التدفقات النقدیة ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان 

التبویب كما في
2020حزیران 30

التبویب كما في
الشرح2019حزیران30

المبلغ
لیرة سوریة

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة 

)1,941,090,944(شھادات االیداعب إعادة تبویالمركزي


