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 سورية    - بنك األردن  

 شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

 إيضاحات حول البياانت املالية  

 2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال 
  

 معلومات عامة  - 1

املفارو  مي بنك األردن .م.معم ،  سد املفرو مبوجب  انون    %49سورية هو شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مملوكة بنسبة    -بنك األردن  
/.م والفادر عي رائسة نلد الوزراء يف اجلاهورية  36مبوجب القرار ر      2007أاير    27مت الرتخيص إلنشااه بتاريخ    2001لعا.    28اخلاصة ر    

اتريخ    17ويف سجل املفارو يت الر      2008أاير   28اتريخ    15351العربية السورية ومت تسجيله يف السجل التجاري حملافظة دمشق يت الر    
 م 2008متوز  29

 م 2010حزيران  22مت إدراج أسه  املفرو يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

شارع بغداد    - وهو يقو. بكافة اخلدمات واألعاال املفرفية واملالية مي خمل مركزه يف مدينة دمشق  2008تشريي الثان    18ابشر املفرو أعااله يف   
  اجلاهورية العربية السورية وعددها أربعة عشر فرعان علاان أن هناك فرعني مغلقني ومكتب   يفتتح يف حمافظة محص يف الو ت احلايل, مدةوفروعه داخل 

 م 2106أاير عا.   26عامان تنتهي يف   99املفرو 

لرية سورية للسه  الواحد, وافقت اجلاعية    500سه  بقياة امسية    3,000,000لرية سورية موزع عل   1,500,000,000 سد البنك برأمسال مقداره  
لرية سورية ومت النتهاء مي عالية    3,000,000,000عل  زايدة رأمسال املفرو ليفبح بقياة    2009حزيران    27العاومية غري العادية املنعقدة بتاريخ  

 م 2009الكتتاب وزايدة رأس املال يف هناية شهر كانون األول 

عل  تعديل القياة المسية لسه  املفرو لتفبح مااة لرية سورية للسه     2011حزيران    16واألسواق املالية السورية بتاريخ  كاا وافقت هيئة األوراق  
  3,000,000,000سه  بقياة إمجالية تبلغ    30,000,000وبللك يكون العدد اإلمجايل ألسه  البنك    2011حزيران    30الواحد و لك يف هناية يو.  

 لرية سوريةم 

مي رأمسال املفرو، ويت  توحيد البياانت املالية لبنك األردن سورية مع البياانت املالية لبنك األردن يف    %49عاان أسه  بنسبة    -بنك األردنميتلك  
 األردنم 

 م 2022حزيران   30لرية سورية بتاريخ  1.174، و د بلغ سعر اإلغمق يف السوق أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية 

ادانية  يجة الظروو الستثنااية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلاهورية العربية السورية مت ايقاو العال بشكل مة ت يف فرعني للافرو مها: احلنت
ىل  حرستا يف ريو دمشق، و لك بعد موافقة مفرو سوراي املركزي عل   لك بشكل مة ت حلني زوال الظروو الستثنااية لتعود هله الفروع ا-حبلب

 اخلدمةم 

 م 2022 حزيران  30أشهر املنتهية يف  ستةعل  املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ال 2022متوز  31نلد اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ وافق 
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 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  -   2

( وجلنة تفسري إعداد  IASB) ا. املفرو بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الفادرة عي نلد معايري احملاسبة الدولية    ،يف الفرتة احلالية 
 م 2022كانون الثان   1 ( التابعة للاجلد واليت ختص وتسري عل  نشاطات املفرو للفرتات احملاسبية اليت تبدأ مي IFRICالتقارير املالية )

 جراء تطبيق هله املعايري وتفسرياهتام  ، يطرأ أي تعديل عل  املعلومات املالية املرحلية املوجزة  
 
 السياسات احملاسبية   -   3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

ووفقان للقوانني  )املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية(    34وفقان للاعيار احملاسل الدويل ر      2022  حزيران  30جر  إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف  
م إن الســياســات احملاســبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة، تتفق مع املفــرفية الســورية النافلة وتعلياات و رارات نلد النقد والتســليو

 م2021كانون األول   31يف إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف  تلك اليت اتبعت

عايري الدولية للتقارير  إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ل تتضــــــــاي كافة املعلومات واإليضــــــــاحات املطلوبة للاعلومات املالية الســــــــنوية واملعدة وفقان للا
ــتةاملالية، كاا أن نتااج أعاال املفــــرو لل  31  ل متثل ابلضــــرورة مةشــــران عل  النتااج املتو عة للســــنة املنتهية يف 2022  حزيران  30شــــهر املنتهية يف  أ  ســ

 م2022كانون األول 
ــتثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر ابلقياة ال ــنيو  عادلةم لقد جر  تلقـــــــــــــــــــد جر  إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاراية ابســ فــ

ــبـــــي تبعان لسيولتها   النسبيةم تظهر  احلســـــاابت يف املوجودات واملطلـــــوابت حسب طبيعـــــة كل منها وجـــــر  تبويبها يف املعلومات املالية مبوجب ترتيب تقريـــ
 املعلومات املالية ابللرية السورية )لمسم(، عالـة إعداد املعلومات املاليـة، وعالة ال تفادم

 
 ية لعد. اليقني يف التقدير ساس اضامة واملفادر األ   املقررات احملاسبية  - 4

، يتوجب عل  اإلدارة أن تتخل  رارات وتقو. بتقديرات وافرتاضات بشلن القي  الدفرتية ملوجودات ومطلوابت  طبيق السياسات احملاسبية للافروعند ت 
النتااج   ل تتوضح بسهولة مي مفادر أخر م إن التقديرات والفرتاضات اخلاصة هبا تبىن عل  أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر  تعترب  ات صلةم إن 

 التقديراتم  الفعلية  د ختتلو عي هله 

الية اليت حيفل فيها  يت  مراجعة التقديرات والفرتاضات اخلاصة هبا بفورة مستارة، يت  إجراء القيود الناجتة عي تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل
التعديل يةثر عل  الفرتة احلالية وفرتات    تعديل التقدير و لك إ ا كان التعديل يةثر فقط عل  تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات لحقة إ ا كان

 لحقةم  
 املقررات احملاسبية اضامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  مأ( 4)

 خمفص اخلساار اإلاتاانية املتو عة 

وتقدير خماطر الزايدة اضامة يف خماطر  يتطلب مي إدارة املفرو استخدا. إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا  
ديرات املستخدمة  اإلاتاان للاوجودات املالية بعد اإلعرتاو األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساار اإلاتاان املتو عةم إن أه  السياسات والتق

 مي  بل إدارة املفرو مففلة أدانه: 
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 تقيي  منو ج األعاال 

مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة عل  املبلغ األصلي القاا  واختبار منو ج األعاالم حيدد    نتااج اختبارودات املالية علی  يعتاد تفنيو و ياس املوج 
لتحقيق هدو أعاال معنيم ويتضاي هلا التقيي  احلك    ًن منو ج األعاال عل  مستو  يعكد كيفية إدارة ناوعات املوجودات املالية معا املفرو

م  وكيفية إدارهتا   اللي يعكد مجيع األدلة  ات الفلة مبا يف  لك كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أدااها، واملخاطر اليت تةثر عل  أداء املوجودات
دلة مي خمل الدخل الشامل اريخر واليت مت استبعادها  بل استحقا ها لفه   يرا ب املفرو املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفلة أو القياة العا

حول ما إ ا    فرو صل للاا سبب استبعادها وما إ ا كانت األسباب متفقة مع اضدو مي األعاال احملتفظ هبام وتعترب املرا بة جزءان مي التقيي  املتو 
هناك تغيري يف منو ج األعاال    ألنوإ ا كان مي غري املناسب  ،  املالية املتبقية مناسبان   كان منو ج األعاال اللي يت  مبوجبه الحتفاظ ابملوجودات 

 لتفنيو تلك املوجوداتم  ان مستقبلي ان وابلتايل يت  إدخال تغيري 
 زايدة هامة يف خماطر الاتاان 

اخلسارة الاتاانية عل   األوىل، أو  شهران ملوجودات املرحلة    (12)يت   ياس اخلسارة الاتاانية املتو عة كاخفص يعادل اخلسارة الاتاانية املتو عة ملدة  
م ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر الاتاان بشكل كبري منل  الثالثة أو املرحلة    الثانية مد  العار الزمين للاوجودات مي املرحلة  

ما اللي يشكل زايدة كبرية يف خماطر الاتاانم وعند تقيي  ما إ ا كانت خماطر الاتاان    (9)ر    لتقارير املالية  ل م ل حيدد املعيار الدويل  ويلالعرتاو األ
يف التقديرات املستخدمة    يف العتبار املعلومات الكاية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة  فروأيخل امل،  ألي مي املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري

 (م 3و 2و 1واليت تةدي إىل تغري التفنيو ضاي املراحل الثمث ) لقة ابلتغري امله  يف خماطر اإلاتاان مي  بل إدارة املفرو املتع
 إنشاء ناوعات مي املوجودات  ات خفااص خماطر ااتاانية مماثلة 

املشرتكة )مثل نوع األداة،    عندما يت   ياس خساار الاتاان املتو عة عل  أساس مجاعي، يت  جتايع األدوات املالية عل  أساس خفااص املخاطر 
اخل(م يرا ب    درجة خماطر الاتاان، نوع الضااانت، اتريخ العرتاو األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الفناعة، املو ع اجلغرايف للاقرتض،

األمر مطلوب لضاان أنه يف حالة تغيري    مد  ممءمة خفااص خماطر الاتاان بشكل مستار لتقيي  ما إ ا كانت ل تزال مماثلةم إن هلا  املفرو
خفااص خماطر الاتاان، تكون هناك إعادة تقسي  للاوجودات بشكل مناسبم و د ينتج عي  لك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل  

 حمفظة حالية تعكد بشكل أفضل خفااص خماطر الاتاان املااثلة لتلك اجملاوعة مي املوجوداتم 
 تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظإعادة  

عند حدوث زايدة كبرية يف خماطر الاتاان )أو عندما تنعكد تلك الزايدة الكبرية( وابلتايل    يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعان 
ضاي احملافظ اليت     آخر، أو العكد، ولكنها  د يدث أيضان إىل   شهران   ( 12) تنتقل األصول مي اخلساار الاتاانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني  
  أو مد  احلياة ولكي مقدار تغيريات اخلساار الاتاانية املتو عة نظران   شهران   ( 12)يستار  ياسها عل  نفد األساس مي اخلساار الاتاانية املتو عة ملدة  

 م لختمو خماطر الاتاان مي احملافظ
 لتقديرات غري املةكدة املفادر الرايسية ل مب( 4)

واليت ضا التلثري األكثر أمهية عل  املبالغ املعرتو هبا    افروفياا يلي التقديرات الرايسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عالية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 : املعلومات املالية املرحلية املوجزةيف 

 مبدأ الستارارية:
يف املستقبل   امت إدارة املفرو بتقيي   درة املفرو عل  الستارار كانشلة مستارة وهي مقتنعة أبن املفرو ميتلك املوارد المزمة ملواصلة األعاال  

ستارار  املنظورم ابإلضافة إىل  لك، إن إدارة املفرو ليست عل  عل  أبي شكوك جوهرية اليت  د تةثر بشكل جوهري عل   درة املفرو عل  ال
  حمضرة عل  أساس مبدأ الستاراريةم  املعلومات املالية املرحلية املوجزةكانشلة مستارةم وابلتايل إن 
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 يديد القي  العادلة:
غري    وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل  حلظه يتطلب استعاال تقنيات تقيي م إن يديد القياة العادلة ملوجودات مالية ليد ضا سعر سوق ميكي  

يز، عوامل  متكرر وأسعارها  ليلة الشفافية، فإن القياة العادلـة تكون أ ل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة مي األحكا. تعتاد عل  السيولة، الرتك
 سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر أخر  تةثر عل  األداة املعنيةم 

دلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احلالت اليت تكون فيها حركة  تستخد. املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العا 
تفرغ عنها مي  السـوق بتاريخ التقيي  ضعيفة هلا إن وجدت، ونب أن تبق  الغـاية مي  يــاس القــياة العــادلة نفسها، أي أن متثل السعر املقبول لل

ب اللتزا. ملطلوابت أدوات ماليةم يت  الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابلعتااد عل  أفضل املعلومات املتوفرة يف  مالك األدوات املالية أو صاح
داخلية  ظل الظروو احمليطة، واليت ميكي أن تتضاي املعلومات املتوفرة لد  املنشلة ابإلضافة إىل تطبيق معدلت حس  معينة عامن ابلجراءات ال

اي منو ج التقيي  املستخد. يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظاهرة عل  أساس القياة العادلة مي خمل األرابح أو اخلساار وعل   للافرو و لك ض
 أساس الكلفة املطفلةم 

املعلومات املستقبلية  ات الفلة بكل  املستقبلية لكل نوع مي أنواع املنتجات / السوق ويديد  النظرة    ، يديد العدد والوزن النسل للسيناريوهات 
 سيناريو 

معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلو احملركات   فرويستخد. امل،  عند  ياس اخلسارة الاتاانية املتو عة
 ال تفادية وكيو تةثر هله احملركات عل  بعضها البعضم 

 احتاال التعثر نسبة 
  عل    السداد  عي   التعثر  لحتاالية   تقديران ر  احتاال التعث   نسبة يف  ياس اخلسارة الاتاانية املتو عةم وتعترب    رايسيان   احتاال التعثر مدخمن   نسبة  تشكل
 فرته زمنية معينة، واليت تشال إحتساب البياانت التاراية والفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروو املستقبليةم  مد 

 يف حال التعثر اخلسارة 
إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة وتلك   م وهو يستنديف السدادالتعثر    عي هي تقدير للخسارة الناجتة  يف حال التعثر  تعترب اخلسارة 

 اليت يتو ع املاول يفيلها، مع األخل يف اإلعتبار التدفقات النقدية مي الضااانت اإلضافية والتعديمت الاتاانية املتكاملةم 
 األعاار اإلنتاجية املقدرة للاوجودات الثابتة:

 اإلنتاجية يف هناية كل فرتة ماليةم خمل الفرتة   تظهر أية مةشرات تدعو إىل تغيري األعاار املقدرة للاوجودات الثابتةم يراجع املفرو األعاار 
 تدن  ياة املوجودات غري املالية وتكويي املةوانت المزمة:

غري املالية و لك مي خمل إجراء  ياة السرتدادية لألصول  الراهنة اليت متر هبا اجلاهورية العربية السورية،  امت اإلدارة بتقدير الق  الظروويف ظل  
م ابعتقاد اإلدارة، ل توجد مةشرات لتكويي مةوانت تدن  الدفرتية ضله األصول لتحديد فياا إ ا كان هناك أي مةشر عل  تدن  ياتها   للقي مراجعة  
 إضافيةم 
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   أرصدة لد  مفرو سورية املركزي و   نقد  - 5

 البند مما يلي: يتكون هلا 

 كانون األول   31كاا يف       حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     

     4,416,517,414    6,890,486,959  نقد يف اخلزينة 
  أرصدة لد  مفرو سورية املركزي: 

   131,962,466,941    164,372,094,358  حساابت جارية ويت الطلب  
  7,438,224,794    10,019,966,756  احتياطي نقدي الزامي*  

   181.282.548.073    143.817.209.149 
 (  105,632,166) (  139,109,196) خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة  

   181,143,438,877    3143,711,576,98   

 : خمل الفرتة / السنة لد  مفرو سورية املركزيفياا يلي احلركة عل  نقد وأرصدة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   139.400.691.735    -     -    139.400.691.735  كاا يف بداية الفرتة الرصيد  
 صايف التغري يف أرصدة  

  34.499.175.711    -     -     34.499.175.711  مفرو سورية املركزي  
   492.193.668    -     -     492.193.668  فرو ات أسعار الفرو

  174.392.061.114    -     -    392.061.114.174  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  33.869.856.603    -     -     33.869.856.603  بداية السنة يف  كاا  الرصيد
   104.136.002.132    -     -    104.136.002.132  لسنة األرصدة اجلديدة خمل ا
   1.394.833.000    -     -     1.394.833.000  فرو ات أسعار الفرو

  139.400.691.735    -     -    139.400.691.735  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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 : فياا يلي احلركة عل  خمفص اخلسارة الاتاانية املتو عة خمل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  105,632,166    -     -     105.632.166  بداية الفرتة يف  كاا  الرصيد
 الزايدة الناشئة عي التغيري  

  36.584.373    -     -     36.584.373  يف خماطر الاتاان  
 (  3.107.343)   -     -   (  3.107.343) فرو ات أسعار الفرو
  139.109.196    -     -     139.109.196  الفرتة الرصيد كاا يف هناية 

 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  16.230.105    -     -     16.230.105  بداية السنة يف  كاا  الرصيد
  88.231.499    -     -     88.231.499  لسنة األرصدة اجلديدة خمل ا
   1.170.562    -     -     1.170.562  فرو ات أسعار الفرو

  105.632.166    -     -     105.632.166  الرصيد كاا يف هناية السنة 

، ول يوجد يويمت  2021كانون األول    31وكاا يف    2022  حزيران   30لد  مفرو سورية املركزي مفنفة ضاي املرحلة األوىل كاا يف  األرصدة  إن  
كانون األول    31والسنة املنتهية يف    2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة بني املراحل )األوىل، الثانية، والثالثة( أو أرصدة معدومة خمل فرتة ال

 م 2021

النقد والتسليو ر      عي   الفادرة  السورية   العربية   اجلاهورية   يف   املطبقة   املفرفية   والتشريعات   للقوانني  وفقان  * الثان    21/.من اتريخ  7نلد  كانون 
  زاميإل  نقدي   حتياطياب  يتفظ  أن  املفارو  عل   2011أاير    2اتريخ    5938املعّدل ألحكا. القرار الفادر عي رائسة نلد الوزراء ر      2020
  هلا  إن،  السكين   اإلدخار   ودااع  ابستثناء   ألجل   والودااع  التوفري   ودااع   الطلب،  يت   الودااع   متوسط   مي   %5  نسبة ب  املركزي   ةسوري   مفرو  لد 

 م للافرو  التشغيلية األنشطة  يف استعااله  يت   ول  إلزامي  الحتياطي 

مفرو سورية املركزي  مت إيقاو العال لفرعني مة تان نتيجة للظروو الستثنااية اليت متر فيها اجلاهورية العربية السورية بعد احلفول عل  املوافقة مي  بل  
مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون أي خساار ومت إلغاء    2015  حلني زوال هله الظروو لتعود بعدها للخدمةم خمل عا.

 املخفص املقابل ضا ضاي بند خمففات متنوعةم 
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   أرصدة لد  مفارو  - 6

 يتكون هلا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30  كاا يف   
  اجملاوع    مفارو خارجية    مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  35,241,933,920    5,466,148,641    29,775,785,279   حساابت جارية ويت الطلب 
  24,059,700,000    24,059,700,000    -   أشهر أو أ ل(  3ودااع ألجل )استحقا ها األصلي خمل فرتة 

    29,775,785,279    29,525,848,641    59,301,633,920  
 ( 54,703,637) ( 32,146,506) ( 22,557,131) خمفص خساار ااتاانية متو عة  

    29,753,228,148    29,493,702,135    59,246,930,283  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف    
  اجملاوع    مفارو خارجية    مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

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

    23.414.142.719    27.821.351.187    51,235,493,906  
 ( 43,657,501) ( 30,027,836) ( 13,629,665) خمفص خساار ااتاانية متو عة  

    23.400.513.054    27.791.323.351    51,191,836,405  

 : فياا يلي احلركة عل  األرصدة لد  املفارو خمل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  51,235,493,906    3,067,719    27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
 ( 114.764.951)   -   ( 114.764.951)   -   الفرتة خمل  سددة األرصدة امل

 انتج عي التغري يف )نقص( / زايدة 
  4.966.165.187    -     -     4.966.165.187  األرصدة لد  املفارو  

  3.214.739.778     84.939    1.819.177.467    1.395.477.372  فرو ات أسعار الفرو 

  59.301.633.920    3.152.658    29.522.695.983    29.775.785.279  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
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  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  23.780.576.859    1.863.988    21.085.704.755    2.693.008.116  السنة بداية  يف  كاا   الرصيد 
  -     -   (  17.171.988.220)   17.171.988.220  احملول إىل املرحلة الثانية 

  3.549.146.384    -     -     3.549.146.384 األرصدة اجلديدة خمل العا.
  23.905.770.663    1.203.731    23.904.566.932    -   فرو ات أسعار الفرو 

  51.235.493.906    3.067.719    27.818.283.467    23.414.142.720  الرصيد كاا يف هناية السنة 

 : فياا يلي احلركة عل  خمفص اخلسارة الاتاانية املتو عة لألرصدة لد  املفارو خمل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  43,657,501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
 خساار تدن عل  األرصدة  

  -     -     -     -   فرتةاجلديدة خمل ال 
 الزايدة / )النقص( الناش ء 

  11.046.135    -     -     11.046.135  عي التغيري يف خماطر الاتاان  
   1     84.939    2.033.679  (  2.118.617) فرو ات أسعار الفرو
  54.703.637    3.152.658    28.993.796    22.557.183  الفرتة الرصيد كاا يف هناية 

 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  74.653.321    1,863,988    72.783.353     5,980  بداية السنة يف  كاا   الرصيد 
   -     -   (  1.980.320)   1.980.320  احملول إىل املرحلة األوىل 

 انجتة عي التغري زايدة )نقص( / 
 (  45.823.236)   -   (  45.823.236)   -   يف خماطر الاتاان  

 عل  األرصدة خساار التدن 
  13.623.685    -     1.980.320    11.643.365  اجلديدة خمل العا.  

   1.203.731    1.203.731    -     -   فرو ات أسعار الفرو
  43.657.501    3.067.719    26.960.117    13.629.665  الرصيد كاا يف هناية السنة 

لرية    23.986.709.904)مقابل    2022حزيران    30لرية سورية كاا يف    35.241.933.919األرصدة لد  املفارو اليت ل تتقاض  فوااد    بلغت 
   (م 2021كانون األول   31سورية كاا يف 

كانون األول    31السحب كاا يف  ل يوجد لد  املفرو إيداعات مقيدة  و   2022حزيران    30ل يوجد لد  املفرو إيداعات مقيدة السحب كاا يف  
  م 2021
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 إيداعات لد  مفارو  -7

 يتكون هلا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف     
  اجملاوع    مفارو خارجية    مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  5,000,000,000    -     5,000,000,000  حساابت جارية ويت الطلب 
 (   281.250)   -   (  281.250) خمفص خساار ااتاانية متو عة 

   4,999,718,750     -    4,999,718,750  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف     
  اجملاوع    مفارو خارجية    مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

 2,000,000,000    -     2,000,000,000  حساابت جارية ويت الطلب 
 (   112,500)   -   (  112,500) خمفص خساار ااتاانية متو عة 

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

 : فياا يلي احلركة عل  اإليداعات لد  املفارو خمل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
   3,000,000,000    -     -     3,000,000,000  األرصدة اجلديدة خمل الفرتة 

  -     -     -     -   فرو ات سعر الفرو 

   000,000,0005,    -     -     000,000,0005,  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  بداية السنة يف  كاا  الرصيد
   -     -     -     -   سنة األرصدة اجلديدة خمل ال
  -     -     -     -   فرو ات أسعار الفرو

  2,000,000,000    -     -     2,000,000,000  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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 : فياا يلي احلركة عل  خمفص اخلسارة الاتاانية املتو عة لإليداعات لد  املفارو خمل الفرتة / السنة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   112,500    -     -      112,500  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
   168.750    -     -      168.750 األرصدة اجلديدة خمل الفرتة  

 نقص انتج عي التغري يف 
  -     -     -     -   خماطر الاتاان  

  -     -     -     -   فرو ات سعر صرو 
    281,250    -     -      281,250  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 

 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   17.260    -     -      17.260  بداية السنة يف  كاا   الرصيد 
 نقص انتج عي التغري يف 

   95.240    -     -      95.240  خماطر الاتاان  
  -     -     -     -   فرو ات أسعار الفرو

   112,500    -     -      112,500  الرصيد كاا يف هناية السنة 

، ول يوجد يويمت بني املراحل  2021كانون األول    31وكاا يف    2022  حزيران   30إن اإليداعات لد  مفارو مفنفة ضاي املرحلة األوىل كاا يف  
 م 2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف   2022 حزيران 30)األوىل، الثانية، والثالثة( أو أرصدة معدومة خمل السنة املنتهية يف 

 م 2021كانون األول   31وكاا يف  2022 حزيران  30ل توجد لد  املفرو إيداعات ل تتقاض  فوااد كاا يف 

يف   السحب كاا  مقيدة  إيداعات  املفرو  لد   توجد  يف   2022  حزيران   30ل  السحب كاا  مقيدة  إيداعات  املفرو  لد   توجد   ول 
 م 2021األول  كانون   31
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 صايف التسهيمت الاتاانية املباشرة  - 8

 كانون األول    31كاا يف         حزيران   30كاا يف       
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022     
   لمسم      لمسم      

 : تسهيمت الشركات الكرب  
  115.740.549    -   كابيالت سندات حمسومة  
 (  2.485.117)   -   مقدمان عل  السنداتفوااد مقبوضة   
  113.255.432    -   صايف كابيالت حمسومة   

  408.497.687    329.402.095  حساابت جارية مدينة  
  41.559.082.466    2042.444.788.3   روض وسلو  

  42.080.835.585    42.774.190.397  صايف التسهيمت املةسسات الكرب 
 : تسهيمت الشركات املتوسطة والفغرية 

 (   720.181)   -   فوااد مقبوضة مقدمان عل  السندات 
  32.821.184    24.436.465  كابيالت سندات حمسومة  
  32.101.003    24.436.465  صايف كابيالت وسندات حمسومة  
  141.647.846    270.125.321  حساابت جارية مدينة  
  2.073.392.163    18.132.542.321   روض و سلو  

    18.427.104.107    2.247.141.012   
 تسهيمت األفراد: 

   369.708.984    544.476.695   روض وسلو  
   5.315.954    5.651.510  مدينة  جارية حساابت  

    550.128.205    375.024.938   
 : القروض السكنية 

   92,682,632,45    2.908.693.935   روض سكنية  
    2.908.693.935    92,682,632,45   
   47,385,633,994    64.660.116.644  صايف التسهيمت الاتاانية املباشرة   

 ينـزل: 
 (  11.071.562.191) (   11.617.654.890) خمفص خساار ااتاانية متو عة  
 (  1,241,745,277) (   1.426.372.366) الفوااد والعاولت املعلقة  

   35.072.326.526    51.616.089.388  صايف التسهيمت الاتاانية املباشرة   
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 مي رصيد التسهيمت الاتاانية املباشرة كاا يف    %19.98لرية سورية أي مانسبته    12.918.476.706بلغت التسهيمت الاتاانية غري العاملة املباشرة  
كانون األول    31مي رصيد التسهيمت الاتاانية املباشرة كاا يف  % 25.17لرية سورية أي ما نسبته    11.929.135.567)مقابل   2022 حزيران  30

 (م2021

مي رصيد التسهيمت الاتاانية    %18.17لرية سورية أي ما نسبته  11.492.104.340بلغت التسهيمت الاتاانية غري العاملة بعد تنـزيل الفوااد املعلقة  
مي رصيد التسهيمت    %23.16لرية سورية أي ما نسبته    10.687.390.290)مقابل    2022  حزيران   30كاا يف   املباشرة بعد تنزيل الفوااد املعلقة

 (م2021كانون األول   31الاتاانية املباشرة بعد تنزيل الفوااد املعلقة كاا يف 

العاملة   املباشرة وغري  الاتاانية غري  التسهيمت   لرية سورية كاا يف   86.500)مقابل    2022حزيران    30لرية سورية كاا يف    342.142.688بلغت 
 (م 2021كانون األول   31

لرية سورية كاا    10.645.539)مقابل    2022  حزيران   30لرية سورية كاا يف كاا يف  356.894.703بلغ خمفص تدن التسهيمت الاتاانية غري املباشرة  
 (م 15( واليت تظهر ضاي املخففات املتنوعة )إيضاح 2021كانون األول   31يف 

 ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتهام ل يوجد تسهيمت ااتاانية 

 : خمل الفرتة / السنة باشرة املاتاانية ال  تسهيمتفياا يلي احلركة عل  أرصدة ال
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  47,385,633,994       11.929.135.568      1,738,520,541     33,717,977,885   الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
  -     -   (  90.779.326)   90.779.326  ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     868.796.419  (  868.796.419) ما مت يويله إىل املرحلة الثانية 
  -     -     -     -   ما مت يويله إىل املرحلة الثالثة 

 زايدة / )نقص( انتج عي 
 3.202.612.923   35.748.016  (  152.599.101)   3.319.464.008  تغري أرصدة الزاباي   

  14.768.457.338    592    149.327.363    14.619.129.383  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 
 (  1.744.945.246) (  94.765.106) (  1.340.831.519) (  309.348.621) التسهيمت املسددة خمل السنة 

  1.048.357.635    1.048.357.635    -     -   تعديمت نتيجة تغري أسعار الفرو

  64.660.116.644    12.918.476.705    1.172.434.377    50.569.205.562  الفرتة الرصيد كاا يف هناية 
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  )مد قة(   2021كانون األول    31  يف   للسنة املنتهية     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

 25,885,354,829    7,469,487,611    3,208,697,494    15,207,169,724   السنة بداية يف  كاا  الرصيد
  -     -   (  367.676.636)   367.676.636  ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     -     -   ما مت يويله إىل املرحلة الثانية 
  -     -     -     -   ما مت يويله إىل املرحلة الثالثة 

 زايدة / )نقص( انتج عي 
  6.470.421.455    456.489.942  (  500.233.839)   6.514.165.352  تغري أرصدة الزاباي   

   13.365.811.047   -     -     13.365.811.047  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 
 (  5.936.992.160) (  3.597.880.808) (  602.266.478) (  1.736.844.874) التسهيمت املسددة خمل السنة 

   7.601.038.823    7.601.038.823    -     -   تعديمت نتيجة تغري أسعار الفرو

  47.385.633.994    11.929.135.568    1.738.520.541    33.717.977.885  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

 اخلسارة الاتاانية املتو عة خمل الفرتة / السنة: فياا يلي احلركة عل  خمفص 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30للسنة املنتهية يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  11,071,562,191    10,973,139,506    31,664,695    66,757,990  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 
  -     -   (  653.431)    653.431  ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     2.759.896  (  2.759.896) ما مت يويله إىل املرحلة الثانية  

 زايدة / )نقص( انتج عي  
  484.600.766    465.345.572    13.168.885    6.086.309  تغيري أرصدة الزاباي  

  35.344.050     26    6.582.972    28.761.052  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 
 (  219.494.086) (  192.022.733) (  26.857.626) (  613.727) التسهيمت املسددة خمل السنة 

   245.641.969    245.641.969    -     -   تعديمت نتيجة تغري أسعار الفرو

  11.617.654.890    11.492.104.340    26.665.391    98.885.159  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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  )مد قة(   2021كانون األول    31  يف   للسنة املنتهية     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      الثانية   املرحلة      املرحلة األوىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   6,897,160,959    6,785,223,125    79,370,771    32,567,063  السنة بداية يف  كاا  الرصيد
   -     -   (  2.244.528)   2.244.528  ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  

 (  435.217.137) (  374.098.257) (  50,192,177) (  10,926,703) خمل السنة  رتدةالتسهيمت املس
  4,525,561,611    4,525,561,611    -     -   تعديمت نتيجة تغري أسعار الفرو

 )نقص( انجتة عي  / زايدة 
  -     36.453.027  (  35.582.914) (  870.113) تغري أرصدة الزاباي   

   84.056.758    -     40.313.543    43.743.215  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 

   11.071.562.191    10.973.139.506    31,664,695    66,757,990  الرصيد كاا يف هناية السنة 

 تتلخص حركة الفوااد املعلقة كاا يلي: 
 كانون األول    31       حزيران   30     
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     

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

   388,191,417    197.310.646  السنة الفرتة/  الفوااد املعلقة خمل 
 ينـزل: 

 (  145,303,440) (  12.683.557) السنة الفرتة/  خمل  املسرتدة الفوااد  
  -     -   فرو ات اسعار الفرو  

   1,241,745,277    36621.426.37.  السنة الفرتة/ الرصيد كاا يف هناية 
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 أخر  موجودات   - 9

 يتكون هلا البند مما يلي: 
 كانون األول    31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     

 فوااد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض 
   92,994,371    158,752,095  مفارو  
  263,454,552    377,508,686  تسهيمت ااتاانية مباشرة 
   536.260.781    356.448.923   

  144,634,617    48,268,256  مفاريو التامني املدفوعة مقدمان 
  213,222,124    159,527,870  مفاريو مدفوعة مقدمان 
  24,419,296    26,294,094  انارات مدفوعة مقدمآ 
   24,324,243    95,342,096  خمزون طباعة و رطاسية 

   1,200,000    1,200,000  كفالت مدفوعة لقاء ا امات عال
  112,705,083     106,668,012  مفاريو رسو.  ضااي 
  44,556,450    480,909,896  حساابت مدينة اخر  

   15,540,140    15,540,140  موجودات اثبتة آلت ملكيتها للافرو وفاءن لديون مستحقة* 
   1,470,011,145    937,050,876   
، ومت  2016كانون األول    16آلت ملكيتها للافرو إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها للافرو بتاريخ    اليت متثل املوجودات   *

/ب مي  100/2ختفيض ديي العايل املستحق بنفد القياة حيث يتوجب تففية العقاريي خمل عامني مي اتريخ التالك، وفق أحكا. املادة  
 صدار البياانت املالية   يت  تففية العقارييم ، حىت اتريخ إ 2002لعا.  23القانون ر   

 
 موجودات مالية اب ياة العادلة مي خمل الدخل الشامل اريخر  - 01

 يتكون هلا البند مما يلي: 
 كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     

  213.340.100   213.340.100  القروضأسه  مةسسة ضاان 
   213.340.100    213.340.100  

مي رأس مال املةسسة، حيث مت إعادة تفنيو هله احلفة    %4.27  استثاار املفرو يف رأس مال مةسسة ضاان خماطر القروض والبالغة ميثل هلا البند  
 م 2021مي موجودات أخر  بعد صدور شهادة األسه  النهااية خمل الربع الثالث مي عا. 
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 وديعة نادة لد  مفرو سورية املركزي  - 11

مي رأمساضا لد     % 10قطاع اخلامل أن يتجز  يتوجب عل  مفارو ال   2001( لعا.  28ر   )( الفقرة )ب( مي القانون  12بناءن عل  أحكا. املادة )
 يتكون هلا البند مما يلي: مفرو سورية املركزي كحساب ناد ميكي اسرتداده عند تففية املفروم  

 كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     

    153,000,000    153,000,000  لرية سورية 
   7,764,588,031    8,698,069,554  دولر أمريكي 

   8,851,069,554    7,917,588,031    
 (  25,846,506) (  28,953,848) خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة  

   8,822,115,706    7,891,741,525  

مي رامساضا لد  مفرو سورية    % 10يتوجب عل  مفارو القطاع اخلامل أن يتجز    2001/ لعا.  28القانون // مي  12بناءن عل  احكا. املادة /
 م املركزي كحساب ناد ميكي اسرتداده عند تففية املفرو

 
 ودااع مفارو  - 21

 يتكون هلا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30  كاا يف    
  اجملاوع    خارجية مفارو     مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  9,053,258,735   9,312  9,053,249,423 حساابت جارية ويت الطلب 
  3,000,000,000  -   3,000,000,000 ودااع ألجل 

  12,053,249,423  9,312   12.053.258.735  
 
  )مد قة(   2021  كانون األول  31كاا يف     
  اجملاوع    خارجية مفارو     مفارو حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

 14,505,725,654     9,284    14,505,716,370  حساابت جارية ويت الطلب 
  3,769,387,500    769,387,500    3,000,000,000  ودااع ألجل 

    17,505,716,370    769,396,784    18.275.113.154  
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 ودااع الزاباي  - 31

 البند مما يلي: يتكون هلا 

 كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
  لمسم      لمسم     
   119.037.212.061    180,766,527,918  حساابت جارية ويت الطلب   
  23.897.638.996    19,903,584,217  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار   
   4.089.191.538    4,329,487,080  ودااع التوفري   

    204,999,599,215    95147.024.042.5  

)مقابل    2022  حزيران  30  مي إمجايل الودااع كاا يف  %88.18لرية سورية أي ما نسبته    180.776.527.917بلغت الودااع اليت ل يال فوااد  
 (م 2021كانون األول    31 مي إمجايل الودااع كاا يف  % 80.97 لرية سورية أي ما نسبته   119.037.212.061

السوري   العا.  القطاع  ودااع  مانسبته    لرية سورية   11.091.346.056بلغت  الودااع  % 5.41أي  إمجايل  )مقابل    2022  حزيران   30كاا يف    مي 
 (م 2021كانون األول   31كاا يف مي إمجايل الودااع   % 6.17أي مانسبته  لربة سورية   9.070.447.107

 
  مينات نقدية  - 41

 يتكون هلا البند مما يلي: 

 كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لمسم      لمسم     

  1.378.802.236    1,406,560,156   مينات مقابل تسهيمت مباشرة 
  7,697,198,706    8,557,024,019   مينات مقابل تسهيمت غري مباشرة

  185.889.884    460.414.626   مينات نقدية أخر  

   10.423.998.801    9,261,890,826  
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 خمففات متنوعة  - 51

 يلي: يتكون هلا البند مما  

  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف     
  الفرتة   رصيد هناية    الفرتة   ما مت رده خمل    الفرتة   املستخد. خمل    الفرتة   املكون خمل    الفرتة   رصيد بداية    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 املباشرة: خمفص خساار ااتاانية متو عة عل  التسهيمت الاتاانية غري  
   7.142.359    -     -     3.372.592    3.769.767  خمفص تسهيمت غري مباشرة  
  349.752.344  (  4,927,145)   -     16.455.117    338,224,372  خمففات لقاء كفالت خارجية  
   354.283.250    -     -     350.000.000    4,283,250  خمففات أخر   
  112,389,286    -   (   315.797)   -     112,705,083  مفاريو رسو.  ضااي  
   3,944,552    -     -     -     3,944,552  ةونة نقلبات أسعار الفرو* م 
   462.927.024    369.827.709    ( 315.797   ) (4.927.145  )  827.511.791  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف     
  الفرتة   رصيد هناية    الفرتة   ما مت رده خمل    الفرتة   املستخد. خمل    الفرتة   املكون خمل    الفرتة   رصيد بداية    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 خمفص خساار ااتاانية متو عة عل  التسهيمت الاتاانية غري املباشرة: 
  3.769.767    -   (   967.771)   3.651.000    1,086,538  خمفص تسهيمت غري مباشرة  
  338,224,372    -     -     293,696,650    44,527,722  خمففات لقاء كفالت خارجية  
  4,283,250    -   (  352,202,086)   -     356,485,336  خمففات أخر   
  112,705,083    -     -     2,841,984    109,863,099  مفاريو رسو.  ضااي  
  3,944,552    -     -      592,282    3,352,270  ةونة نقلبات أسعار الفرو* م 
   515,314,965    300.781.916   (353.169.857  )   -    462.927.024  

   متوز    24الفادر بتاريخ    4/. ن/ب1416واملعّدل ابلقرار    2008شباط   4اتريخ    1/ . ن/ ب362نلد النقد والتسليو ر    يت  احتساب مةونة مركز القطع التشغيلي بناءن عل  املادة السابعة مي  رار
 القطع التشغيلي خمل الشهرم  مي وسطي مراكز  % 5، حيث يتوجب عل  املفارو العاملة يف سورية أن يجز مةونة لتقلبات أسعار الفرو عل  أساس 2016
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 فياا يلي حركة أرصدة التسهيمت الاتاانية املباشرة غري املباشرة خمل الفرتة: 
  2022حزيران    30للفرتة املنتهية يف    
  اجملاوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثانية    املرحلة األوىل   

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 16.395.417.709    330.902.706    4.592.500    16.059.922.503  بداية الفرتة الرصيد كاا يف 

 ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     4.033.592.026  (   4.033.592.026) ما مت يويله إىل املرحلة الثانية  

   -     -     -     -   ة الثالثة ل ما مت يويله إىل املرح
   -     -     -     -   الديون املعدومة 

 522.199.360   -     -     522.199.360 زايدة/ نقص انتج عي تغري أرصدة الزاباي 
  1.461.847.826    -     -     1.461.847.826  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 
 (  65.108.528)   -     -   (   65.108.528) التسهيمت املسرتدة خمل السنة 

  209.372.062    11.239.982    137.480.145    60.651.935  فرو ات أسعار الفرو

  18.523.728.429    342.142.688    4.175.664.671    14.005.921.070  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف    
  اجملاوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثانية    األوىل املرحلة    
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   

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

 )نقص( انتج عي زايدة / 
 (  2.173.130.416)   -   (  2.173.130.416)   -   التغري يف أرصدة الزاباي   

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

   1,384,265,454    152,106,001    -     1,232,159,453  تعديمت نتيجة تغري أسعار الفرو

   16.395.417.709    330,902,706    4,592,500    16,059,922,503  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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 الفرتة: فياا يلي احلركة عل  خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة خم 
 
  2022حزيران    30للفرتة املنتهية يف    
  اجملاوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثانية    املرحلة األوىل   

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 341.994.139    329.803.407     7.062    12.183.670  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 

  ما مت يويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     8.449.466  (   8.449.466) ما مت يويله إىل املرحلة الثانية  
 ما مت يويله إىل املرحلة الثالثة 

 الديون املعدومة 
 زايدة/ نقص انتج عي  

  6.986.356    -     -     6.986.356  تغري أرصدة الزاباي  
 1.851.109    -     -     1.851.109  خمل السنة التسهيمت اجلديدة 

 (   388.000)   -     -   (   388.000) التسهيمت املسرتدة خمل السنة 
   6.451.099    12.339.282    287.989  (   6.176.172) فرو ات أسعار الفرو

  356.894.703    342.142.689    8.744.517    6.007.497  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 

 
  2021كانون األول    31للفرتة املنتهية يف    
  اجملاوع    املرحلة الثالثة    املرحلة الثانية    املرحلة األوىل   

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
  45.614.260    40.004.004    4.599.815    1.010.441  الرصيد كاا يف بداية الفرتة 

  11.179.904    -     -     11.179.904  التسهيمت اجلديدة خمل السنة 
 (   47.210)   -   (   40.535) (    6.675) التسهيمت املسرتدة خمل السنة 

  285.247.185    289.799.403  (  4.552.218)   -   فرو ات أسعار الفرو

  341.994.139    329.803.407     7.062    12.183.670  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
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 أخر  مطلوابت   - 61

 يتكون هلا البند مما يلي: 

 كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لمسم      لمسم     

   492,406,762    558,202,756  فوااد مستحقة غري مدفوعة 
  148,649,403   297,730,802  مستحقة غري مدفوعة مفروفات  

  7,413,608,838   11,065,389,916  شيكات مفد ة 
  64,948,252    42,972,797  رسو. وضرااب حكومية مستحقة 

  92,561,246    119,435,175  ضرااب مقتطعة عل  رواتب وأجور املوظفني 
  943,556,906    731,198,143   م  مو وفـة )مورديي( 

  4,314,980    5,217,846  اشرتاكات  مينات اجتااعية 
  45,596,440    604,738,651  حساابت داانة أخر  

  22,384,592    110,363,128   طوابع 

   13,535,249,214    199,228,027,4  
 

 الداانة   الفوااد  - 71

 يتكون هلا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال    
   2022     2021  
 لمسم      لمسم    

 تسهيمت ااتاانية مباشرة: 
   8,838,410    25,015,850  حساابت جارية مدينة  

  1,995,483,946    3,897,168,929   روض وسلو  
   65,378,319    7,407,324  سندات حمسومة  

  3,929,592,103    2,069,700,675  

   251.418.772    341,290,935  أرصدة وإيداعات لد  مفارو  

   4,270,883,038    2,321,119,447   
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 الفوااد املدينة  - 81

 مما يلي: يتكون هلا البند 
  )غري مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال    
   2022     2021  
 لمسم      لمسم     

  108,106,445    159,520,153  ودااع مفارو 
 ودااع زاباي: 

  60,715,842    63,742,411  ودااع توفري  
   599,728,008    879,426,678  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار  

 (   367,495)   -   ودااع نادة   
   943,169,089    660,076,355   

   4,732,497    5,494,760   مينات نقدية 
   1,108,184,002    772,915,297   

 

 اسرتداد خمفص خساار ااتاانية متو عة -91

 يتكون هلا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال        
       2022     2021  
 لمسم      لمسم        

 ( 99.222.003)   36.584.373  لد  مفرو سورية املركزي  الوديعة اجملادة )اسرتداد(   / مفروو
  4.318.930    -    مفروو خمفص أرصدة لد  املفارو
 :مفروو خمفص أرصدة لد  املفارو

  -     11.046.135   املرحلة األوىل  
   -     -    املرحلة الثانية  
   -     -    املرحلة الثالثة  

  -      168.750  إيداعات لد  املفارو مفروو خمفص أرصدة 
 :مفروو / )اسرتداد( خمفص تسهيمت ااتاانية مباشرة

 ( 16.878.996)   32.127.171   املرحلة األوىل  
   4.391.512  ( 4.999.304)  املرحلة الثانية  
   267.729.280    273.322.865   املرحلة الثالثة  

 :تسهيمت ااتاانية غري مباشرةمفروو / )اسرتداد( خمفص 
   -   (  1)  املرحلة األوىل  
  -     -    املرحلة الثانية  
  -     -    املرحلة الثالثة  

  -     -    ديون معدومة 
     348.249.989    160.338.723    
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 مفروو ضريبة الدخل -20

 : مما يلي ملخص تسوية الربح احملاسل مع الربح الضريل
  حزيران   30كاا يف         حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لمسم      لمسم     

   32,953,390,903    9,656,885,685  الضريبة  الربح  بل 
 يضاو: 

 (  39,599,468)   349,684,203  خمففات متنوعة 
 (  7,502,355) (   320.477.364) املنتجة  خمفص تدن التسهيمت

 (  31,666,823,585) (   7,614,156,626) ايرادات /خساار غري حمققة انجتة عي تقيي  مركز القطع البنيوي 
   -   (   60,720,962) افض فوااد مدفوعة يف اخلارج 

  1,458,823    1,250,420  استهمك فروغ 
 (  326.384.916)   -   خساار ضريبية عي سنوات سابقة 

  12,397,309    10,626,265  استهمك املبان 
   2.023.091.621    926.936.711  

  231.734.178    505.7725.605  ( % 25)ضريبة السنة  
  -     50.577.291  ( %10رس  إعادة إعاار ) 

   556.350.196    231.734.178  
 

 إن حركة خمفص ضريبة الدخل خمل الفرتة / السنة كاا يلي: 

 كانون األول   31كاا يف       حزيران   30كاا يف      
  )مد قة(  2021     )غري مد قة(   2022    
 لمسم      لمسم     

  -     346.937.615  الفرتة / السنة الرصيد يف أول 
  599.091.503    556.350.196  الفرتة / السنة إضافات خمل 

 (  252.153.888)   -   خساار ضريبية عي سنوات سابقة 

  346.937.615    903.287.811  الفرتة / السنة الرصيد يف هناية 

فقة مقبولة ضريبيان يف العا.  مت تغيري املعاجلة الضريبية ملفروو اخلساار الاتاانية اإلفرادي مقابل التسهيمت الغري منتجة )املرحلة الثالثة( حيث مت اعتبارها ن
الفادر    1445/16/، ومت  كيد  لك ابلتعاي  ر   مل2010واخلامل ابلعا.    2011الضريل للافارو الفادر عي وزارة املالية للعا.  استنادان للبيان    2011

 م 2022آ ار  23عي مفرو سوراي املركزي بتاريخ 
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عد. خضوع األرابح والفوااد النامجة عي أعاال  ، واللي بني 2019نيسان  29الفادر بتاريخ  3/1238ر   بناء عل   رار اضيئة العامة للضرااب والرسو. 
 واليت مت احتساهبا كاا يلي:   املتداولةيف اخلارج لضريبة الدخل عل  األرابح احلقيقية، وإمنا ختضع لضريبة ريع رؤوس األموال  املفارو

 املتداولة  ل األمواضريبة ريع رؤوس 
 

 السه  األساسية واملخففة حفة -12

  )غري مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال    يلي:مما  يتكون هلا البند 
   2022     2021  
  لمسم      لمسم    

  32,721,656,725    9,085,396,801  صايف ربح الفرتة 

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

   72.1.090     85.302   حفة السه  األساسية واملخفضة 
 
 
   2022  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو.    عدد األسه    
  30.000.000  181   30.000.000 عدد األسه  ابتداءن مي بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

  30.000.000  181     2022  حزيران 30املتوسط املرجح لعدد األسه  كاا يف 
 
   2021  
 متوسط األسه          

  املرجح ابلفرتة    الفرتة/يو.    عدد األسه    
  30.000.000  181   30.000.000 عدد األسه  ابتداءن مي بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

  30.000.000  181     2021  حزيران 30املتوسط املرجح لعدد األسه  كاا يف 
 

 النقد وما يوازي النقد -22

 البند مما يلي: يتللو هلا 

  )غري مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال   
   2022     2021  
 لمسم      لمسم    

 تستحق خمل ثمثة أشهر نقد وأرصدة لد  مفرو سورية املركزي 
  133,400,053,521    171,262,581,317    )عدا اإلحتياطي اإللزامي عل  الودااع( 

  40,397,696,094    59,301,633,920  تستحق خمل ثمثة أشهر أرصدة لد  مفارو  
 (  10,897,728,223) (  12,053,258,735) تستحق خمل ثمثة أشهر ينـزل ودااع مفارو 

   218,510,956,502    162,900,021,392   
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 عاليات األطراو  ات العم ة -32
 يتكون هلا البند مما يلي: 

 بنود بيان الوضع املايل  -أ
 اجملاوع كاا يف    )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
  كانون األول   31      أعضاء نلد        مسامهون ميتلكون أكثر   
    )مد قة(   2021   اجملاوع    اإلدارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة     مي األسه    % 5مي    

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 احلساابت املدينة 

  5,224,751,102  5.106.514.937  -   -   5.106.514.937 حساابت جارية ويت الطلب
  22,248,784,000  24.059.700.000  -   -   24.059.700.000 ودااع ألجل لد  املفارو 

 ( 25.515.776) ( 27.500.300)  -   -  ( 27.500.300) خمفص خساار ااتاانية متو عة 
  837.836.38  74.478.122  -   -   74.478.122 فوااد مستحقة غري مقبوضة 

 29.213.192.759   -   -  29.213.192.759  27.486.856.163  
 احلساابت الداانة 

  769,396,783   9.311  -   -    9.311 ودااع مفارو
   958.435  -   -   -   -  فوااد مستحقة وغري مدفوعة 

 9.311    -   -  9.311   769,832,741  

 بنود بيان الدخل  -ب
 أشهر    ستة اجملاوع لفرتة ال    )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال   
    حزيران   30املنتهية يف        أعضاء نلد        مسامهون ميتلكون أكثر   
    2021   اجملاوع    اإلدارة وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    مي األسه    % 5مي    

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   
 110,343,946  168.201.894  -   -   168.201.894 فوااد داانة 

 (  7,287,267) ( 1.951.660)  -   -  ( 1.951.660) فوااد مدينة  
 166.250.234   -   -  166.250.234  103.056.679  

 العليا هي كالتايل:  التنفيليةإن منافع اإلدارة 
    حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال     
  )غري مد قة( 2021      )غري مد قة( 2022    
  لمسم      لمسم     

  67,824,000    62.100.000  رواتب ومكافآت  
 ل يوجد  روض ممنوحة ألعضاء نلد اإلدارة ول يتقاض  أعضاء نلد اإلدارة أي تعويضاتم  

 يبني اجلدول أدانه، أعل  وأدىن نسبة فاادة عل  التعاممت مع األطراو  ات العم ة: 
  )غري مد قة(   2021  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال    )غري مد قة(   2022  حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة لفرتة ال   
  العالة    %    العالة    %    العالة    %    العالة    %   

 دره  امارات    1.2   دره  امارات    1   دره  امارات    1.2   دره  امارات    1.2  ودااع املفرو األ. لدينا 
 دولر أمريكي   0.6   دولر أمريكي   1   دولر أمريكي   1.33   دولر أمريكي   2.08  ودااعنا لد  املفرو األ. 

 م 2017كانون األول   31الوديعة ابلدينار األردن لد  املفرو األ. بتاريخ  عادةإمت 
  حديثة اتبعةم  شركاتل يوجد 



 

- 35   - 

 املخاطرإدارة  -42

 يف احملافظة عل  متانة البنك ورحبيتهم  ساس املخاطر تعترب وبشكل فعال األإدارة سورية يتوي عل  عدد مي املخاطر وضلا فإن  - إن أنشطة بنك األردن 

املاكي أن تةثر بشكل سلل عل  أداء البنك  والر ابة املستارة عل  املخاطر املالية وغري املالية اليت مي  إدارة  املخاطر تشال التعرو،  ياس،  إدارة  إن عالية  
 ضاان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوااد مقابل املخاطرم  إىل   ومسعته، إضافة

 املخاطر: دارة  السرتاتيجية العامة إل 

ياات السلطات الر ابية وأفضل املاارسات الدولية  املخاطر لد  املفرو تسري وفق مبادئ رايسية تنسج  مع حج  نشاطاته وتعقيد عالياته وتعل إدارة إن  
إىل   املخاطر وسياسات املخاطر املعتادة مي  بله إضافة إدارة يف دارة ي بتوجيهات واسرتاتيجيات نلد اإلأساسهبلا اخلفوملم تتاثل تلك املبادئ بشكل  

 املخاطرم إدارة استقملية داارة  

إدارة  كاا أن فلسفة    ،يف أعاال املفرو والتوسع يف خدماته و ير املستار لتواكب كافة املستجدات والنااملخاطر لد  املفرو للتطو إدارة ختضع سياسات  
الستشرافية عل  احلك  عل  األمور ووجود دليل واضح للفمحيات موضوع مي  بل نلد  دارة املخاطر لد  املفرو مبنية عل  املعرفة واخلربة و درة اإل

 م  دارةاإل
 املخاطر إدارة املخاطر ووظيفة اجلهات املسةولة عي دارة اضيكل التنظياي إل  –  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : دارة نلد اإل 

 املخاطرم إدارة  لك هناك جلان مسةولة عي إىل    املخاطر واملوافقة عل  السرتاتيجيات والسياسات املتبعة يف املفرو إضافةإدارة اجلهة املسةولة عي  و ه

 : املخاطر إدارة  جلنة  

والتعامل مع كافة املخاطر اليت تواجه  دارة و لك هبدو اإل)عضو تنفيلي وعضويي مستقلني(    مكونة مي ثمثة أعضاءدارة  وهي جلنة منبثقة عي نلد اإل 
 عال البنكم 

 يلي:   وتتضاي مسةوليات اللجنة ما 

 احلفول عل  كافة املعلومات عي أي مسللة تدخل ضاي مهامهام  م1
سياسات وإسرتاتيجيات إدارة املخاطر اليت تواجه عال املفرو بكافة فئاهتا ومنها عل  سبيل املثال ل احلفر ) خماطر الاتاان، خماطر  مراجعة  م2

 السوق، خماطر التشغيل، خماطر السيولة، خماطر أسعار الفاادة( و لك  بل رفعها إىل نلد اإلدارة لعتاادهام 
طر بشكل ينسج  مع املتطلبات الر ابية املرعية يف هلا الشلن و لك هبدو احلد مي أثر تلك املخاطر عل   يديد أساليب وآليات ختفيو املخا م3

  سممة ومتانة الوضع املايل للافروم 

                      

 

                     

 

                        

 

                          

 
                     

 

                           

 

           

 

                  

 

 



 

- 36   - 

ل  ااحلفول عل  مقرتحات مي اإلدارة التنفيلية للافرو حول هيكل داارة املخاطر وعالية تطويرها وحبيث تقو. اللجنة مبراجعة املقرتحات وإدخ م4
 أي تعديمت عليها ليفار إىل رفعها إىل نلد اإلدارة إلعتاادهام 

للجنة برفع تتوىل جلنة إدارة املخاطر مسةولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات املتزايدة اليت تطرأ عل  إدارة املخاطر داخل املفرو وتقو. ا م5
 تقارير دورية حوضا إىل نلد اإلدارةم 

 ارة املخاطر ابملعايري املوضوعة مي  بل جلنة ابزل واملتعلقة مبخاطر الاتاان وخماطر السوق واملخاطر التشغيليةم مرا بة مد  التزا. إد م6
 مراجعة وإبداء الرأي أما. نلد اإلدارة حول سقوو املخاطر واحلالت الستثنااية اليت تطرأ عليهام  م7
 ض ضا وحجاها وأنشطة إدارة املخاطرم مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يت  التعر  م8
 اطرم ضاان توفر املوارد والنظ  الكافية إلدارة املخاطر، وضاان استقمل موظفي إدارة املخاطر عي األنشطة اليت ينج  عنها يال املفرو للاخ  م9

 يفية طرق معاجلتها وتقدمي التوصيات بشلهنام تعقد اللجنة اجتااعات دورية مع إدارة املخاطر ملنا شة وتقيي  املخاطر اليت يتعرض ضا املفرو وك م10

 املخاطر إدارة  داارة  

 التالية:  وهي اجلهة املسةولة عي حسي تنفيل ومرا بة املخاطر والتاكد مي مد  توافق املخاطر القاااة مع السياسات املعتادة ويتفرع منها األ سا. 

 خماطر الاتاـان: 

الطرو الثالث مي القيا. ابلوفاء ابلتزاماته يف األو ات احملددة وتشال هله املخاطر  أو   عد. رغبة املقرتضو   و/أتنشل خماطر الاتاان مي احتاال عد.  درة 
 إحلاق خساار مالية للبنكم إىل   العتاادات املستندية مما يةدي و  البنود داخل القواا  املالية مثل القروض والبنود خارج القواا  املالية مثل الكفالت و/أ 

 الاتاان مي خمل مـا يلـي: إدارة السياق يقو. البنك بتعزيز األطر املةسسية اليت يك    ويف هلا

 الففل ما بني دواار تناية األعاال املختلفة ودواار خماطر الاتاانم  م1
 منظومة مي السياسات واإلجراءات املعتادة اليت يدد أسد تعريو و ياس وإدارة هلا النوع مي املخاطرم  م2
اان  ت الاتاانية عل  مستو  نوع الاتاان، القطاع ال تفادي، التوزيع اجلغرايف، احملافظ الاتاانية ممماخل(م وتتوىل إدارة خماطر الاتيديد الرتكزا م3

 كل ضاي اختفاصه مبرا بة هله الرتكيزاتم 
 نظا. الفمحيات وإدارة العم ة:  م4

 حيات وتفويضها ومرا بتها وإدارة العم ة ملختلو أنشطة الاتاانم سورية نظا. صمحيات يتضاي آلية منح الفم  -يعتاد بنك األردن 
 يديد أساليب ختفيو املخاطـر:  م5

 سورية أساليب خمتلفة لتخفيو املخاطر الاتاانية تتاثل فياا يلـي:  -يتبع بنك األردن 
 تقدمي اضيكل املناسب لماتاان مبا يتفق مع الغاية منه وأجل تسديدهم  -
 استكاال مجيع النواحي الر ابية عل  استغمل الاتاان ومفادر سدادهم التلكد مي  -
 استيفاء الضااانت املناسبة يوطان ألي خماطر هبلا اخلفوملم  -
 دراسة وتقيي  معاممت الاتاان مي  بل دواار خماطر الاتاانم  -
 مي تغطيتها لماتاان املانوحة أولن أبولم   التقيي  الدوري للضااانت حسب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر الضاان لتعزيزها والتلكد -
 جلان متخففة للاوافقة عل  الاتاانم  -

 داارة مرا بة الاتاان تتضاي مرا بة تنفيل الاتاان ابإلضافة لوحدة تعىن ابلتوثيق واستكاال التد يق القانون والتنفيلم  م6
  دواار متخففة ملتابعة يفيل املستحقات والديون املتعثرةم  م7
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 إدارة املخاطر التنفيلية ملراجعة سياسات وإسرتاتيجيات الاتاان والستثاار واملخاطرم جلنة   م8
 رةم يديد مها. دواار الاتاان املختلفة مي حيث آلية ودورية املرا بة والكشوو املستخرجة وآلية تفعيدها إىل اإلدارة العليا ونلد اإلدا م9

 التقاريـر الر ابيـة:  م10
 ضاي اختفاصه مرا بة وتقيي  كافة العاليات الاتاانية مي خمل ناوعـة مـي الكشوو الر ابيـة: تتوىل دواار الاتاان كل 

 م املرا بـة اليوميـة  -
 التجاوزات الاتاانية، السقوو املستحقة غري اجملددة، احلساابت املستحقةممم، وغريهام   -
 مرا بـة توزيـع احملفظـة الاتاانيـةم  -
 قطاع ال تفادي، نوع الاتاان، الضااانت، الرتكزات ،ممممم، وغريهام تفنيو املخاطر الاتاانية، ال  -
 ( عل  مستو  املنطقة اجلغرافية، نوع الاتاان، القطاع ال تفادي، نوع الضاانم Total Exposureمرا بـة التعرض الاتاانـي ) -

 املدير العا. أولن أبولم إىل  ، إما ابلنسبة للعاليات اليومية فرتفع دارةنلد اإل جلنة املخاطر/ التنفيلية املنبثقة عي إىل   ورفع هله التقارير بشكل دوري

 خماطــر التشغيـــل: 

تنشل نتيجة أحداث خارجية مبا يف  لك املخاطر القانونية و د مت  أو   فشل العاليات الداخلية واملوظفني واألنظاة أو   وهي املخاطر اليت تنشل عي عد. كفاءة
 املخاطرم إىل إدارة  ابلكوادر البشرية املةهلة واألنظاة اريلية وتتبع إداراي   تعزيزهاومت  2010 سيد داارة خماطر العاليات يف البنك منل عا. 

 خماطـر العاليـات ضاـي األسد التاليــة : إدارة ويتولـ  البنـك 

وتطبيقها عل  ارض الوا ع واليت تضانت أسد تعريو و ياس ومرا بة املخاطر  دارة  عداد سياسة خماطر العاليات واعتاادها مي  بل نلد اإلإ .1
 م  مستو   بول هلا النوع مي املخاطر إىل   ابإلضافة

 م  (CARE WEBخماطر العاليات ) دارة تطبيق نظا. آيل إل .2
يكفل كفاءهتا    Risk Profileإنشاء   .3 مبا  منها ودورية فحفها  اليت يد  الر ابية  العاليات واإلجراءات  أنواع خماطر  يتضاي كافة  البنك  لفروع 

 م  واستارارية عالها عل  مستو  كل فرع مي فروع البنك 

ر التشغيلية وتقيياها ابستارار للتعرو  املخاطدارة  إل لداة  ( كCRSA: وهبلا اخلفومل مت تطبيق التقيي  اللات )Risk Profileـ  التقيي  املستار لل .4
أبول ليعكد   أولن  Risk Profileعل  املخاطر اجلديدة ابإلضافة للتلكد مي كفاءة عال اإلجراءات الر ابية للحد مي هله املخاطر ويديث الـ  

 الوا ع الفعلي لبيئة العالم 

التقيي  اللات ملختلو وحدات البنك وتفنيفها ضاي معايري التفنيو  إىل    إلضافةالتد يق الداخلي بتطبيق التد يق املرتكز عل  املخاطر ابإدارة   يا.   .5
 املعتادة وتضاينها ضاي تقرير التد يق الداخلي وتزويد جلنة التد يق هبا أول أبولم   

 دارةم  اإل نلد إىل  جاري العال عل  بناء  اعدة بياانت ابألخطاء التشغيلية ويليلها ورفع تقارير عي ملو خماطر الفروع .6

 والتنفيلية بتقرير عي ملو خماطر الفروع يعكد وا ع البيئة الر ابية ملختلو فروع البنكم دارة املخاطر/ نلد اإل إدارة تزويد جلنة   .7

 خماطر السيولة: 

استحقا ها أو متويل نشاطاته بدون يال تكاليو  وهي املخاطر اليت تنشل عي احتاالية عد.  درة املفرو عل  توفري التاويل المز. لتلدية التزاماته يف تواريخ  
 مرتفعة أو حدوث خساار وتنقس  خماطر السيولة إىل: 

 (  Funding Liquidity Riskخماطر متويل السيولة ) -

  م ((Market Liquidity Riskخماطر سيولة السوق  -
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 يت  احتساب خماطر السوق حسب األساليب التالية: 

 خماطر أسعار الفرو: 
 م 362مرا بة مراكز القطع األجنل حسب  رار مفرو سورية املركزي  •
 : 2005شباط  13( اتريخ 4. ن / ب   107خماطر اسعار الفاادة حسب القرار ) •
 بشكل شهريم    GAP Analysisيت  احتساهبا حسب طريقة   •
 خماطر التوظيفات يف اخلارج:  •
 مرا بة الودااع املربوطة يف اخلارجم  •
 ارجيةم مرا بة الكفالت اخل •

 ويتوىل املفرو إدارة خماطر السيولة ضاي املعطيات التالية: 
 منظومة مي السياسات واإلجراءات املعتادة مي  بل نلد اإلدارة اليت يدد أسد تعريو و ياس ومرا بة ومتابعة وإدارة خماطر السيولةم  -

 إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضاي: 
 السيولةم إجراءات متخففة إلدارة أزمة  •
 جلنة متخففة إلدارة أزمة السيولةم   •
 م Liquidity Contingency Planخطة توفري سيولة يف احلالت الطاراة   •

 تطوير أدوات  ياس وإدارة ومرا بة خماطر السيولة مي خمل:  -
 تقرير خماطر السيولة حسب سل  الستحقاقم  •
 مرا بة سقوو، وجودة احملفظة الستثااريةم  •
 وال وتفنيفها ويليلها تبعا لطبيعتهام يديد مفادر األم  •
 ماتم مرا بة السيولة القانونية والسيولة النقدية وهي الحتفاظ مبقدار كاو مي املوجودات الساالة )النقدية وشبة النقدية( ملواجهة اللتزا •
 واخلارجةم   املواااة بني آجال املوجودات واملطلوابت واألخل بعني العتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة •
 (م Stress Testingاختبارات األوضاع الضاغطة ) •

 رفع التقارير الدورية إىل جلنة إدارة املخاطر/التنفيلية، وجلنة إدارة املخاطر/نلد اإلدارةم  -

 التد يق الداخلي 

 اإلجراءات والسياسات املتبعةم املخاطر بشكل دوري حيث يراجع مد  توافق املفرو مع  إدارة يقو. التد يق الداخلي بتد يق عالية 

 خطة الطوارئ وخطط استارارية العال

 مفهو. اخلطة 

وهلا النقطاع  د حيدث نتيجة حلدوث حدث  ، تشغيل أعاال املةسسة وخفوصان احلساسة منها بعد فرتة مقبولة مي النقطاع إعادةهي اخلطة اليت تضاي 
 احلدثم أو  األزمة إدارة ية ساسأن تتضاي خطة استارارية العال ضاي بنودها األ ئ املفروأزمة معينة للا ارتأو    معني
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 ية للخطة ساساألهداو األ

 احملافظة عل  مسعة املفرو والثقة به مي  بل  اعدة العامء واملسامهنيم  م1
  درة املفرو عل  الستارارية يف تقدمي اخلدمة يف أضيق الظروو واألزماتم  م2
 والتواصل مع العامء وتلبية متطلباهت  يف األزمات املختلفةم التفال  م3
 تشكيل فريق إداري مةهل ومنظ  إلدارة األزمةم  م4
 السرعة والكفاءة يف اختا  القرارات ملواجهة التهديدات غري املتو عةم  م5
  مني  نوات اتفال متعددة وشاملة جلايع املستوايت اإلداريةم  م6
 فريف وجتنيبه أي خماطر مفرفية  د تةثر عليهم ترسيخ وتعزيز الثقة يف النظا. امل م7
 تقليل أثر التعطل والنقطاع وتقليل اخلساار اىل أدىن حد ممكيم  م8
 توعيه وتثقيو املوظفني ابإلجراءات الواجب اتباعها يف خمتلو حالت التعطل والنقطاعم  م9

 وضع سيناريوهات داخلية حلدث معني وجتريب وفحص اخلطةم  م10
 ت األنواع الرايسية التالية: تندرج خماطر املفرو ي

 خماطر الاتاان  -أ

 خماطر السوق  -ب

 خماطر السيولة  -ج

 املخاطر التشغيلية  -د

 خماطر المتثال ملتطلبات السلطات الر ابية  -هـ

 املخاطر الاتاانية 

يةدي اىل حدوث خساار، وعادة يت  متييز ثمث أنواع يت  تنشل املخاطر الاتاانية عي ختلو أو عجز الطرو اريخر عي الوفاء ابلتزاماته جتاه املفرو مما 
 املخاطر الاتاانية وهي خماطر تعثر الطرو املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلدم 

 ن العوامل األساسية إلدارة خماطر الاتاان بشكل فعال هي: إ
 إناد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر الاتاانية   -
 للاوافقات والفمحياتم   العال ضاي إطار واضح وسلي  -
 احملافظة عل  إدارة ااتاان ممااة، وتوفري آليات وأدوات للقياس والر ابةم  -
 التلكد مي وجود ضوابط كافية عل  إجراءات إدارة املخاطر الاتاانيةم  -

 
الاتاانية املانوحة )فرد أو مةسسة( وناوع التسهيمت  ولتحقيق ما  كر يقو. املفرو بوضع سياسة ااتاانية واضحة تتضاي سقوو ملبالغ التسهيمت    -

، إضافة إىل  الاتاانية لكل  طاع وكل منطقة جغرافيةم يعال املفرو عل  مرا بة خماطر الاتاان ويعال ابستارار عل  تقيي  الوضع الاتاان للعامء 
 حفول املفرو عل  ضااانت مناسبة مي العامءم 
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 اساليب ختفيو املخاطر  م1

 املخاطر يف املفرو تعتاد عل  العديد مي األساليب مي اجل ختفيو املخاطر منها: إدارة عالية 

ة الفادرة عي  الضااانت وحسب  ابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لماتاان املانوح واليت يت  مرا بتها وتقيياها بفورة مستارة وفق التعلياات التنفيلي  -
 (م 9ق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر   )مفرو سوراي املركزي واخلاصة بتطبي

 اتباع نظا. اللجان يف منح الاتاان وتعتاد عل  حج  حمفظة العايل والستحقاق ودرجة خماطرة العايلم  -
والستثاارات عل  عدة    التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيو خماطر الاتاانم حيث تتضاي خطة املفرو السنوية التوزيع املستهدو لماتاان 
مبدأ  و   التنويع يف احملفظة ه  طاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز عل  القطاعات الواعدة، كاا يوجد لد  املفرو نظا. لتفنيو خماطر القطاعات ال تفاديةم

  والستثاارات عل  عدة  طاعات وأسواق خمتلفة مع ي يف ختفيو خماطر الاتاانم حيث تتضاي خطة البنك السنوية التوزيع املستهدو لماتاان  أساس
 الرتكيز عل  القطاعات الواعدة، كاا يوجد لد  البنك نظا. لتفنيو خماطر القطاعات ال تفاديةم 

 دراسة الاتاان والر ابة عليه ومتابعتهم 

عل  حيادية وتكامل عالية اختا  القرارات والتلكد مي أن    يقو. املفرو بتطوير السياسات والجراءات المزمة لتحديد أسلوب دراسة الاتاان واحملافظة 
العا. للسياسة الاتاانية يتضاي وضع صمحيات    خماطر الاتاان يت  تقيياها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مرا بتها ابستارارم إن الطار 

 طرم  للاوافقة الاتاانية، توضيح حدود الاتاان واسلوب يديد درجة املخا 

الاتاان وظيفة منففلة لضاان التنفيل املناسب للعاليات الاتاانية والر ابة الفعالة عل  مدة الستحقاق للتسهيمت وانتهاء صمحيات  إدارة  تتوىل عالية  
 احلدود وتقيي  الضااانتم 
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 التعرضات الاتاانية حسب درجة املخاطر: توزيع   (1

 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التفنيو الاتاان الداخلي للافرو تتوزع التعرضات الاتاانية املباشرة للشركات 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
 اخلساار   الثالثة املرحلة       اخلساار   املرحلة الثانية      اخلساار   املرحلة األوىل        
     املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية        
   اجملاوع      مد  عار الرصيد      مد  عار الرصيد      شهران   12مد       احتاال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

  8.250.085.800    -     -     8.250.085.800   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  39.339.378.150    -     -     39.339.378.150   0.82-0.13  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات مي 
  852.409.138    -     852.409.138    -    15.96-0.82  يت املرا بة 7-5الدرجات مي 

  1.041.969.341    1.041.969.341    -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف يفيلها  9الدرجة 
  111.720.528.51    111.720.528.51    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  61.204.370.940    12.762.497.852    852.409.138    47.589.463.950     إمجايل التعرضات املباشرة 
 ( 1.368.677.433) ( 1.368.677.433)   -     -      الفوااد املعلقة*

 ( 11.491.985.025) ( 11.393.820.419) ( 13.335.539) (  84.829.067)    خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة 

  248.343.708.48    -     839.073.599    347.504.634.88     صايف التعرضات الاتاانية 
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  )مد قة(  2021كانون األول   31كاا يف    
 اخلساار   املرحلة الثالثة      اخلساار   املرحلة الثانية      اخلساار   املرحلة األوىل        
     املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية        
   اجملاوع      مد  عار الرصيد      مد  عار الرصيد      شهران   12مد       احتاال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

  30,826,203,366    -     -     30,826,203,366   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  -     -     -     -    0.82-0.13  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة مي 

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

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

 ( 10,953,981,239) ( 10,868,622,324) ( 31,665,359) (  53,693,556)    خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة 

  32,193,476,625  ( 285,888,368)   1,706,855,183    30,772,509,810     صايف التعرضات الاتاانية 
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التفنيو الاتاان الداخلي للافرو تتوزع التعرضات الاتاانية املباشرة لألفراد 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
 اخلساار   املرحلة الثالثة      اخلساار   املرحلة الثانية      اخلساار   املرحلة األوىل        
    املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية        
   اجملاوع      مد  عار الرصيد      مد  عار الرصيد      شهران   12مد       احتاال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

   533.104.695    -     -     533.104.695   3.08-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  2.446.636.915    -     -     2.446.636.915   11.22-3.08  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة مي 

  320.025.239    -     320.025.239    -    58.2-11.22  يت املرا بة 7-5الدرجات مي 
   -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
   1.734.337     1.734.337    -     -    100  مشكوك يف يفيلها  9الدرجة 
  154.244.517    154.244.517    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  3.455.745.703    155.978.854    320.025.239    2.979.741.610     إمجايل التعرضات املباشرة 
 ( 57.694.933) ( 57.694.933)   -     -      الفوااد املعلقة*

 ( 125.669.865) ( 98.283.921) ( 13.329.852) (  14.056.092)    خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة 

  3.272.380.905    -     306.695.387    2.965.685.518     صايف التعرضات الاتاانية 
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  )مد قة(   2021كانون األول   31كاا يف    
 اخلساار   املرحلة الثالثة      اخلساار   املرحلة الثانية      اخلساار   املرحلة األوىل        
    املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية      املتو عة عل    الاتاانية        
   اجملاوع      مد  عار الرصيد      مد  عار الرصيد      شهران   12مد       احتاال التعثر    
  لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     %    

   2,891,766,465    -     -     2,891,766,465   3.08-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  -     -     -     -    11.22-3.08  توسطة املخاطرامل 4-3الدرجة مي 

   -     -     -     -    58.2-11.22  يت املرا بة 7-5الدرجات مي 
  -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف يفيلها  9الدرجة 
  165,883,317    165,883,317    -     -    100  رديئةديون   10الدرجة 

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

 ( 117,580,952) ( 104,666,998)   -   (  12,913,954)    خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة 

  2,878,849,901 (  2,610)   -     2,878,852,511     صايف التعرضات الاتاانية 
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 وفق اجلدول التايل:  حسب فئات التفنيو الاتاان الداخلي للافرو تتوزع التعرضات الاتاانية غري املباشرة 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30يف أشهر املنتهية    ستة لفرتة ال    
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     احتاال التعثر    
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     %    

  6.320.146.531    -     -     6.320.146.531   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  9.456.188.400    -     -     9.456.188.400   0.82-0.13  املتوسطة املخاطر 4-3الدرجات مي 
  4.175.664.671    -     4.175.664.671    -    15.96-0.82  يت املرا بة 7-5الدرجات مي 

  -     -     -     -    100  دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -    100  مشكوك يف يفيلها  9الدرجة 
  342.142.688    342.142.688    -     -    100  ديون رديئة 10الدرجة 

  20.294.142.290    342.142.688    4.175.664.671    15.776.334.931     إمجايل التعرضات غري املباشرة 
 ( 356.894.703) ( 342.142.688) (  8.744.516) (  6.007.499)     املتو عة خمفص اخلساار الاتاانية 
  19.937.247.587    -     4.166.920.155    15.770.327.432     غري املباشرة صايف التعرضات الاتاانية 

   -     -     -     -      )%(  نسبة التغطية

 
  )مد قة(   2021األول  كانون    31للسنة املنتهية يف    
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     احتاال التعثر    
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     %    

  12,026,330,477    -     -     12,026,330,477   0.13-0  املنخفضة املخاطر 2-1الدرجات مي 
  -     -     -     -    0.82-0.13  املتوسطة املخاطر 4-3الدرجات مي 
  4,038,184,526    -     4,038,184,526    -    15.96-0.82  يت املرا بة 7-5الدرجات مي 

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

  16,395,417,709    330,902,706    4,038,184,526    12,026,330,477     إمجايل التعرضات غري املباشرة 
 ( 341,994,139) ( 329,803,406) (  8,456,528) (   3,734,205 )    خمفص اخلساار الاتاانية املتو عة 

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



 

- 46   - 

 الديون اجملدولة: 

الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيمت ااتاانية غري عاملة وأخرجت مي إطار التسهيمت الاتاانية غري العاملة مبوجب جدولة أصولية ومت  هي تلك  
  العا. خمل  ل توجد ديون ندولة  )   2022مي عا.    الثان خمل الربع  لرية سورية    560.000.000  تفنيفها كديون تتطلب اهتاا. خامل ويبلغ رصيدها

 م ( 2021

 الديون املعاد هيكلتها: 

   جيل بعض األ ساطأو    إطالة عار التسهيمت الاتاانية أو    ترتيب وضع التسهيمت الاتاانية مي حيث تعديل األ ساط   إعادة اضيكلة    عادة يقفد إب
  101.754.965مقابل  )  2022مي عا.    ثانخمل الربع ال   ديون معاد هيكلتها ل يوجد  متديد فرتة السااح ومت تفنيفها كديون تتطلب اهتاا. خامل،  أو  

 (م 2021 لرية سورية معاد هيكلتها خمل عا.
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 ال تفادي الرتكز حسب القطاع  (2

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات الاتاانية حسب القطاع ال تفادي: 

  )غري مد قة( 2022  حزيران   30كاا يف     
  اجملاوع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 174.392.061.114  -   -   -   -   174.392.061.114 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  59.246.930.283  -   -   -   -   59.246.930.283 أرصدة لد  مفارو 

  4.999.718.750  -   -   -   -   4.999.718.750 ايداعات لد  مفارو 
  51.616.089.388  1.331.594.828  25.462.270.857  1.221.532.522  23.600.691.181  -  التسهيمت اإلاتاانية املباشرة 

 موجودات مالية موجودات مالية ابلقياة  
  213,340,100  -   -   -   -   213,340,100 العادلة مي خمل الدخل الشامل اريخر 

  536.260.781  3.320.235  145.605.313  23.458.615  205.124.523  158.752.095 فوااد مستحقة غري مقبوضة 
  8.822.115.706  -   -   -   -   8.822.115.706 مفرو سورية املركزي وديعة نادة لد 

  247.832.918.048  23.805.815.704  1.244.991.137  25.607.876.170  1.334.915.063  299.826.516.122  
 
  )مد قة( 2021األول  كانون    31كاا يف     
  اجملاوع    أفراد وخدمات أخر     صناعي    عقارات    جتارة    مايل    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 139.400.691.735  -   -   -   -   139.400.691.735 أرصدة لد  مفرو سورية املركزي 
  51,191,836,405  -   -   -   -   51,191,836,405 أرصدة لد  مفارو 
  1,999,887,500  -   -   -   -   1,999,887,500 إيداعات لد  مفارو 

  35.072.326.526  264,824,061  2,662,010,148  22,919,516,007  9.225.976.310  -  صايف التسهيمت الاتاانية املباشرة 
 موجودات مالية ابلقياة العادلة 

  -   -   -   -   -   -  مي خمل الدخل الشامل اريخر  
  333,228,924   963,683   11,221,136  198,376,675  63,120,911  59,546,519 موجودات أخر 

  7,891,741,525  -   -   -   -   7,891,741,525 وديعة نادة لد  مفرو سورية املركزي
  200.543.703.684  9.289.097.221  23,117,892,682  2,673,231,284  4265,787,74  235.889.712.615 
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   خماطر السوق:   - ب 

 تنشل خماطر السوق مي التقلبات يف أسعار الفوااد وأسعار صرو العامت وأسعار األسه م  

 ابعتااد سقوو لقياة املخاطر املقبولة، ويت  مرا بة التغري يف األسعار ومقارنتها ابلسقوو بشكل يوميم دارة  يقو. نلد اإل

 : خماطر أسعار الفاادة 

 ثري التغريات يف أسعار الفاادة عل  أرابح املفرو أو عل   ياة األدوات املالية، يتعرض البنك ملخاطر أسعار الفاادة  تنج  خماطر أسعار الفاادة عي احتاال  
عة أسعار الفوااد  نتيجة لعد. توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت احلساسة ألسعار الفاادة حسب اريجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراج 

 فرتة زمنية معينة ويقو. البنك إبدارة هله املخاطر عي طريق مراجعة أسعار الفوااد عل  املوجودات واملطلوابتم يف 

فاادة مي خمل  تتضاي سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدود حلساسية أسعار الفاادة وتقو. جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار ال 
افق عليها  ورية ويت  دراسة الفجوات يف استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد   ثرها أبسعار الفاادة الساادة واملتو عة ومقارنتها ابحلدود املو اجتااعاهتا الد

 وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إ ا لز. األمرم 

اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ويت  مرا بة فجوات الفوااد بشكل    ويت  احلد مي أية آاثر سلبية  د يدث نتيجة إرتفاع أو اخنفاض أسعار الفاادة مي خمل
 مستار ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضاي سياسات املفروم 

 التغري بسعر الفاادة: - الوصو الكاي ملخاطر أسعار الفاادة

 % 2أولن: زايدة معدل الفاادة  
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة         
  امللكية      )األرابح واخلساار(    الفجوة الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
   7.506.806    10.009.074    500.453.683   دولر أمريكي  
   498.158     664.210    33.210.484    يورو 

 (  3.950.589) (  5.267.452) (   263.372.595)   لرية سورية  
    314     418     20.890   جنيه اسرتليين  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة         
  امللكية      )األرابح واخلساار(    الفجوة الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
 (  42.721.880) (  56.962.507) (   2.848.125.335)  دولر أمريكي  
  773.913.863    1.031.885.151    51.594.257.533    يورو 

  74.811.878    99.749.170    4.987.458.515    لرية سورية  
    41.447     55.263    2.763.125   جنيه اسرتليين  
 (   39.659) (   52.878) (   2.643.881)   أخر  
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 % 2اثنيان: نقص معدل الفاادة  
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة         
  امللكية      )األرابح واخلساار(    الفجوة الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
 (  7.506.806) (  10.009.074)   500.453.683   دولر أمريكي  
 (   498.158) (   664.210)   33.210.484    يورو 

   3.950.589    5.267.452  (   263.372.595)   لرية سورية  
 (   314) (   418)    20.890   جنيه اسرتليين  
 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف    
 حساسية حقوق    الفاادة حساسية إيراد          
  امللكية      )األرابح واخلساار(    الفجوة الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
  42.721.880    56.962.507  (   2.848.125.335)  دولر أمريكي  
 (  773.913.863) (  1.031.885.151)   51.594.257.533    يورو 

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

 خماطر العامت  

والتسليو  النقد  ةم يعترب البنك اللرية السورية العالة الرايسية له ويقو. نلد  جنبيمالية بسبب التغريات يف أسعار صرو العامت األأداة  تتاثل بتلبلب  ياة  
ويت  مرا بة   يةساسموال اخلاصة األ األ  مي   نقفان أو   زايدة  %1مبا ل يتجاوز   2016للعا.   4. ن/ ب  /1409بوضع حدود ملراكز العامت مبوجب القرار  
 تتجاوز املستوايت احملددةم املراكز بشكل يومي للتلكد مي أن املراكز ل 

واخلساار يف حال حدوث تغري معقول يف اسعار الفرو مع بقاء بقية املتغريات    رابح يقو. البنك إبعداد يليل احلساسية ملرا بة أثر التغريات عل  صايف األ 
 حقوق امللكية بيناا ميثل املبلغ املوجب صايف الرتفاع املتو عم أو   اثبتةم ميثل املبلغ السالب الخنفاض املتو ع يف بيان الدخل

 ( يف سعر الفرو:%10زايدة )
  مد قة( )غري    2022  حزيران   30كاا يف    
  امللكية   حقوق األثر عل      واخلساار   األثر عل  األرابح    مركز القطع    العالة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
  7.094.780.380    7.094.780.380    70.947.803.796   طع بنيوي -دولر أمريكي 
  81.373.519    108.498.025    1.084.980.248   طع تشغيلي -دولر أمريكي 
 (   105.683) (   140.911) (   1.409.106)   يورو 
  208.896     278.528    2.785.283   جنيه اسرتليين  
   762.644    1.016.858    10.168.578    أخر  
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 ( يف سعر الفرو:%10زايدة )
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف    
  امللكية   حقوق األثر عل      واخلساار   األثر عل  األرابح    مركز القطع    العالة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
   6,333,364,717    6,333,364,717    63,333,647,170   طع بنيوي -دولر أمريكي 
 (  7,626,355) (  10,168,473) (   101,684,730)  طع تشغيلي -دولر أمريكي 
 (   811,598) (  1,082,131) (   10,821,312)   يورو 

    207,235     276,313    2,763,125   جنيه اسرتليين  
   1,376,027    1,834,702    18,347,024    أخر  
 

 :( يف سعر الفرو % 10نقص ) 
  )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف    
  امللكية   حقوق األثر عل      واخلساار   األثر عل  األرابح    مركز القطع    العالة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
 (  7.094.780.380) (  7.094.780.380)   70.947.803.796   طع بنيوي -دولر أمريكي 
 (  81.373.519) (  108.498.025)   1.084.980.248   طع تشغيلي -دولر أمريكي 
    105.683     140.911  (   1.409.106)     يورو 
 (   208.896) (   278.528)   2.785.283   اسرتليين جنيه  
 (   762.644) (  1.016.858)   10.168.578    أخر  
 

 ( يف سعر الفرو:% 10نقص ) 
  )مد قة(   2021كانون األول    31كاا يف    
  امللكية   حقوق األثر عل      واخلساار   األثر عل  األرابح    مركز القطع    العالة   
 لمسم    لمسم    لمسم      
 (  6,333,364,717) (  6,333,364,717)   63,333,647,170   طع بنيوي -دولر أمريكي 
   7,626,355    10,168,473  (   101,684,730)  طع تشغيلي -دولر أمريكي 
   811,598    1,082,131  (   10,821,312)   يورو 

 (   207,235) (   276,313)   2,763,125   جنيه اسرتليين  
 (  1,376,027) (  1,834,702)   18,347,024    أخر  

 خماطر السيولة :  - ج 

نضوب فوري لبعض مفادر  إىل    متثل خماطر السيولة خماطر عد. متكي املفرو مي الوفاء مبتطلباته التاويلية نتيجة حدوث اضطراابت يف السوق مما يةدي
املوجودات مع األخل بعني العتبار متطلبات السيولة مي حيث النقد  إدارة  بتنويع مفادر املفرو التاويلية و دارة  التاويلم وللحد مي هله املخاطر، تقو. اإل
 وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداولم 
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 املخاطر التشغيلية:  - د 

نتيجة  أو   العاملنيأو   األنظاة الداخليةأو  العالياتفشل أو   تعرو خماطر التشغيل عل  أهنا اخلساار اليت ميكي أن يتعرض ضا البنك جراء عد. كفاية
 املخاطر السرتاتيجية وخماطر الساعةم  ول يشال  ألحداث خارجية ويشتال هلا التعريو املخاطر القانونية

ختفيو املخاطر مي   أساساملخاطر تبىن عل  إدارة نظران لطبيعة املخاطر التشغيلية كغريها مي املخاطر واليت ل ميكي  كيد عد. حدوثها، فإن سياسات  
داارة  استقملية إىل  خمل أنظاة الضبط الفعالة والر ابة املستارة، املوارد البشرية املةهلة، ووضوح حدود الفمحيات وخلق بيئة واعية للاخاطر اضافة

 ورفع التقاريرم  املخاطر 

املخاطر التشغيلية جزءان متكاممن مع أنشطة البنك اليومية مي خمل تقدمي مةشرات ومقاييد تساه  إدارة  ية هي جعل  ساساملخاطر األ إدارة  إن مسةولية داارة  
 املخاطرم  ختفيوإىل   يف يسني انظاة الضبط الداخلية والر ابة عليها مي منظور يهدو

 : التشغيلية  املخاطر  ختفيو أساليب  -

  هلا بتحديد املفرو يقو.  إ  عالية  مالية   خساار عليها  يرتتب  ولكي   منخفضة حدوث ابحتاالية تتفو  اليت  التشغيلية  للاخاطر  د يقة   عناية املفرو  يويل 
 : نوعني إىل   فرزها ث   ومي التشغيلية  املخاطر مي  النوع 

  اللي  املقدار يديد أو  عنها،  تنتج  د  خساار مي يتحاله   أن للافرو  ميكي  اللي املد  يديد  وابلتايل  هبا التحك  ميكي اليت التشغيلية  املخاطر  •
  املخاطر الطرو هلا فيها  يتحال   واضحة  تعا دات ضاي   متخفص خارجي طرو   إىل   املفرو نشاطات بعض  جتيري  فيه  األفضل مي  يكون 

 م التلمني  شركات إىل  فيه  يلجل أن للافرو  ميكي  اللي  املقدار  يديدأو   احملتالة، التشغيلية

  إلغااها   حىتأو   املخاطر مي   النوع هلا مثل  عنها  ينج    اليت النشاطات  مستو    بتخفيض  القيا. إما وابلتايل  هبا  التحك  ميكي  ل  اليت التشغيلية  املخاطر  •
 م مناسب هو  حسباا التلمني شركات إىل    اللجوءأو   خارجي، طرو   إىل    النشاطات هله جتيريأو  ابلكامل، 

 :  التشغيلية املخاطر إدارة  -
  يسا   فياا املختلفة لنشاطاته  املفرو ممارسة عي تنج     د حمتالة  خساار  مسببات   مع  التعامل كيفية   التشغيلية املخاطر  إدارة    وإجراءات سياسات يدد

أو   كالكوارث   خارجية وعوامل مةثرات   عي انمجة أو   ارييل النظا. يفأو    الداخلية اإلجراءات يف  ضعو   بسبب أو   بشرية  أخطاء  عي انمجةمل  تشغيلية  حوادث مل
  األدىن  حدها  يف أهنا أو  معدومة   إما املخاطر  هله أن مي  التلكد  عل   والعال  املخاطر هله و ياس  حفر  كيفية  واإلجراءات السياسات  هله يدد م الحتيال 
  طرو    إىل  إما  احملتالة املخاطر  جتيري ضانها   مي واليت املخاطر  مي  النوع  هلا املفرو  جتنب  اليت  املاكنة الحتياطات كافة  اختا  عل   والعال ياله املاكي
 م احلالة حسب التلمني،  شركات  إىل  أو  اثلث 

 المتثال ملتطلبات السلطات الر ابية: عد.  خماطر   - هـ 

خماطر الساعة اليت يتعرض ضا البنك جراء عد. المتثال للقوانني واألنظاة  أو    اخلساار املاديةأو    الر ابية أو    خماطر العقوابت القانونيةالمتثال : هي  عد.  خماطر  
 والتعلياات واألوامر و واعد السلوك واملعايري واملاارسات املفرفية السلياةم 

وتتبع أي  فور يت  اكتشافه فيها، وصياغة  ،  مد  ممااة إجراءات وإرشادات المتثال اخلاصة ابلبنك تقيي     وي هأساسالمتثال بشكل  عد.  خماطر  إدارة  دور  
التلكد مي التقيد بسياسة مرا بة المتثال املوضوعة و لك مي خمل إجراء الختبارات ورفع التقارير  إىل    ال رتاحات املناسبة إلجراء التعديمت ابإلضافة

المتثالمل والختبارات اليت مت إجراؤها خمل فرتة التقرير واملخالفات وجوانب القفور  عد.    التنفيلية حبيث تتضاي التقارير تقيي  ملخماطر  دارةواإلدارة  جمللد اإل
 اليت مت الكشو عنها واإلجراءات التفحيحية اليت مت اختا هام 
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 التحليل القطاعي  - 52

 القطاع الرايسي بيناا ميثل  طاع التوزيع اجلغرايف القطاع الثانويم  فروثل  طاع أعاال امل مي

  طاع أعاال اجملاوعة:  −
 اض إدارية مي خمل ثمثة  طاعات أعاال رايسية هي: وعة ألغر يت  تنظي  اجملا

 م أخر  : يشال متابعة ودااع العامء األفراد ومنحه  القروض والديون وخدمات األفراد
 اخلاصة ابلعامء مي املةسساتم  خر  متابعة الودااع والتسهيمت الاتاانية واخلدمات املفرفية األالشركات: يشال  

 أموال البنكم إدارة اخلزينة: يشال هلا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و 
   حول معلومات  طاعات األعاال الرايسيةم  تقاريره فروبين عليه املياللي  ساس القطاعات هي األهله 

 معلومات عي  طاعات أعاال املفرو:  فياا يلي  
  )غري مد قة(  2022  حزيران   30يف    أشهر املنتهية   ستة لفرتة ال    
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
  12.209.348.563  -   7.920.709.907  4.327.615.063 ( 38.976.407)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد خمفص 
  348.249.989  -   -   342.837.624  5.412.365  اخلساار الاتاانية املتو عة   
  12.557.598.552  -   7.920.709.907  4.670.452.687 ( 33.564.042)  نتااج أعاال القطاع  
 ( 2.900.712.867) ( 2.900.712.867)  -   -   -  مفاريو غري موزعة عل  القطاعات  

  9.656.885.685  9.656.885.685  -   -   -    بل الضريبة  اخلسارة
 ( 571.488.884) ( 571.488.884)  -   -   -   مفروو ضريبة الدخل  
  9.085.396.801  9.085.396.801  -   -   -   الفرتة  خسارةصايف  

  746.644.836  746.644.836  -   -   -   رأمسالية مفاريو 
  81.500.262  81.500.262  -   -   -   استهمكات واطفاءات 

 
  )غري مد قة(  2022  حزيران   30كاا يف     
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

  299.284.511.031  -   254.212.203.615  43.417.111.653  1.655.195.763  موجودات القطاع 
  12.971.090.202  12.971.090.202  -   -   -  موجودات غري موزعة عل  القطاعات 
  312.255.601.233  12.971.090.202  254.212.203.615  43.417.111.653  1.655.195.763  املوجودات ناوع   

 240.930.469.581  -   12.053.258.734  193.704.694.508  35.172.516.339  مطلوابت القطاع 
  1.912.035.986  1.912.035.986  -   -   -  عل  القطاعات مطلوابت غري موزعة  

  242.842.505.567  1.912.035.986  12.053.258.734  193.704.694.508  35.172.516.339  ناوع املطلوابت  
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  )غري مد قة(  1202  حزيران   30يف    أشهر املنتهية   ستة لفرتة ال    
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

  34.417.534.433  -   31.979.743.570  2.950.346.184 ( 512.555.321)  إمجايل الدخل التشغيلي
 اسرتداد خمفص 
 ( 152.263.895)  -   -  ( 154.053.493)  1.789.598  اخلساار الاتاانية املتو عة   
 34.265.270.538  -   31.979.743.570  2.796.292.690 ( 510.765.723)  نتااج أعاال القطاع  
 ( 1.311.879.635) ( 1.311.879.635)  -   -   -  مفاريو غري موزعة عل  القطاعات  
  32.953.390.903  32.953.390.903  -   -   -   الربح  بل الضريبة  
 ( 231.734.178) ( 231.734.178)  -   -   -   مفروو ضريبة الدخل  
  32.721.656.725  32.721.656.725  -   -   -   صايف ربح الفرتة  

  433.037.989  433.037.989  -   -   -   رأمسالية مفاريو 
  66.235.985  66.235.985  -   -   -   استهمكات واطفاءات 

 
  )مد قة(   2021  األول كانون    31كاا يف     
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    األفراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      

  240.080.709.037  -    204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530  موجودات القطاع 
  4.945.528.461  4.945.528.461  -    -    -   موجودات غري موزعة عل  القطاعات  

  245.026.237.498  4.945.528.461  204.795.042.411  32.019.986.096  3.265.680.530  املوجودات ناوع   
 174.876.444.406  -    18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012  مطلوابت القطاع  
  79.822.094.22  9.822.094.227  -    -    -   عل  القطاعات مطلوابت غري موزعة   

  184.698.538.633  9.822.094.227  18.275.113.154  135.088.892.240  21.512.439.012  ناوع املطلوابت  
 

 التوزيع اجلغرايف: م معلومات ب
 :حسب القطاع اجلغرايف املفرويرادات إفياا يلي توزيع 

    )غري مد قة(   2022  حزيران   30كاا يف     
  اجملاوع      خارج سورية      داخل سورية    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  12.209.348.563    166.233.103    12.043.115.460  امجايل الدخل التشغيلي  
  312.255.601.233    29.525.848.640    282.729.752.593  ناوع املوجوات   
  746.644.836    -     746.644.836  مفاريو رأمسالية   
 
    )غري مد قة(   1202  حزيران   30كاا يف     
  اجملاوع      خارج سورية      داخل سورية    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  34.417.534.433    25.549.243    34.391.985.190  إمجايل الدخل التشغيلي 
   433.037.989    -     433.037.989  مفروفات رأمسالية 
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 كفاية رأس املال  - 62

ك وبشكل مستار  إن أمهية كفاية رأس املال  ت مي كون رأس املال مفدر أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت  د تواجه البنك ويف سبيل  لك يعال البن
التعرض ضلإدارة  عل  يسني ورفع كفاءته يف   الكفيلة بتخفيض  البنك ويقو. بوضع األسد  ه املخاطر  در  املخاطر اليت  د تواجه نشاطات وتوظيفات 

 اإلمكان لتجنب اخلساار اليت  د تةثر عل  متانة رأس املالم 

 يوضح اجلدول أدانه مكوانت رأس املال التنظياي وصايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندةم 

يت  تنزيل  ياة املوجودات غري    املرتاكاةاخلساار    /املدورة  هلا وتتضاي األموال اخلاصة األساسية رأس املال املكتتب به والحتياطيات واألرابح   بعد أن 
 امللاوسةم 

 و ياة املوجودات غري امللاوسةم  املرتاكاة تغريت مكوانت رأس املال األساسي نتيجة اخلساار 

تعلياات  إىل    واليت تستند يف مضاوهنايت   ياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقآ لتعلياات و رارات نلد النقد والتسليو يف سورية  ات الفلة  
حيث يت   ياس خماطر  عاة تعلياات نلد النقد والتسليو،وبشكل عا. يت   ياس هله املخاطر وفقآ ألسلوب املةشر األساسي مع مراو رارات جلنة ابزلم  

 لنقد والتسليو و لك بعد طرح الضااانت واملةوانت املقبولةم الاتاان وفقآ للتفنيو الاتاان املوجب ووفقان ألوزان التثقيل امللكورة يف تعلياات نلد ا

 م 4/. ن/ب253التشغيلي احملاولة و لك بعد تثقيلها أبوزان التثقيل املشار اليها يف القرار  جنلأما ابلنسبة ملخاطر السوق سيت  أخل  ياة مراكز القطع األ

ات املفرو مي الفوااد  إيرادلفايف الراحبة السابقة ألساسي حيث يت  أخل متوسط الثمث سنوات وأخريان يت   ياس املخاطر التشغيلية وفقان ألسلوب املةشر ا
 والعاولت امللكورة يف القرار السابقم 

رة مبوجب  حيافظ املفرو عل  رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تمز. أنشطته املختلفةم يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال مي خمل النسب الفاد
 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها مي خمل مفرو سورية املركزيم  

ملتطل األدىن  احلد  تفوق  معدلت  عل   ابحملافظة  املفرو  والبالغة  يلتز.  املال  رأس  كفاية  والتسليو    % 8بات  النقد  نلد   حسب  رار 
حسب جلنة ابزل الدولية(،كاا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات الاتاانية واليت تستخد. رأس املال التنظياي    % 8)  2007لعا.    (4/. ن/ ب253ر   )

 كاةشر لتلك الرتكزاتم 

 عديمت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ عل  الظروو ال تفادية ووصو املخاطر يف أنشطتهم  يدير املفرو هيكلية رأس ماله ونري ت
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 يتضاي هلا البند ما يلي: 

 كانون األول   31كاا يف       حزيران    30كاا يف     
   )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022   
 لمسم      لمسم    

  ي ساس بنود رأس املال األ 

  3.000.000.000  3.000.000.000 املكتتب به واملدفوع رأس املال 

  359.725.558  359.725.558 الحتياطي القانون 

  359.725.558  359.725.558 الحتياطي اخلامل 

 (  5.515.492.352) (   5.515.492.352) خساار مرتاكاة حمققة 

  62,123,740,101  62.123.740.101 ة غري حمققة دور م  أرابح

 ينـزل: 

  -     7.614.156.626  أرابح انجتة عي تقيي  مركز القطع البنيوي  
 (  57,363,883)   (   69.250.529) صايف املوجودات الثابتة غري املادية  

 بنود رأس املال املساند 

 املةوانت املكونة لقاء اخلساار الاتاانية املتو عة  
  282.794.371  125.551.000 للتعرضات املفنفة ضاي املرحلتني األوىل والثانية  

  60.553.129.353  67.998.155.962   ناوع صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظياي(

  47.658.640.000  54.062.513.000 ناوع املوجودات املرجحة ابملخاطر

  4,456,942,000  4.847.722.000 حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر  

  112,506,037  1.097.934.109 خماطر السوق 

  2,523,566,153  2.137.051.992 املخاطر التشغيلية  

  54.751.654.190  62.145.221.101 اوعاجمل

  %110.60   %109.42    (  نسبة كفاية رأس املال ) % 

  %110.08   %109.22    ي ) % ( ساسنسبة كفاية رأس املال األ

ــليو ر     ــبة كفاية رأس املال عي    2007كانون الثان    24اتريخ    4/. ن/ ب  253بناءن عل   رار نلد النقد والتســـــــــــ مع مراعاة   %8نب أن لتقل نســـــــــــ
 تستخد. رأس املال التنظياي كاةشر ضامالنسب املتعلقة ابلرتكزات الاتاانية واليت 

واللي تضــــاي تعديل املادة الثامنة مي  رار نلد النقد والتســــليو  ،  2014شــــباط    26اتريخ    4/. ن/ب1088صــــدر  رار نلد النقد والتســــليو ر    *
ــباط    4اتريخ    1/. ن / ب  362ر    ــية ألغراض   2008شـــــ ــاســـــ ــة األســـــ حبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  القطع البنيوي غري احملققة ضـــــــاي األموال اخلاصـــــ

 م2007عا. ل 4/. ن/ب 253احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار نلد النقد والتسليو ر   

رو ات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة الناجتة عي مت إدراج   2022نيســـــان   18/مل بتاريخ  1866/16املركزي ر    مبوجب تعاي  مفـــــرو ســـــوري 
 يف احتساب األموال اخلاصة الفافيةم 2022حزيران  30تغيري سعر الفرو خمل الفرتة املنتهية يف 



 

- 56   - 

 ارتباطات والتزامات حمتالة )خارج امليزانية (  - 72

 يتكون هلا البند ممايلي: 
  كانون األول   31كاا يف         حزيران   30كاا يف     
   )مد قة(   2021     )غري مد قة(   2022   
 لمسم      لمسم    

 ارتباطات والتزامات ااتاانية ) ياة امسية(:  م أ

 : تعهدات نيابة عي الزاباي 

  122,406,527    248.578.606  دفع كفالت  

  535,245,305    1.816.079.628  دخول يف العطاء كفالت  

  8,414,457,532    9.944.123.238  حسي تنفيل كفالت  
  9.072.109.364    12.008.781.472  تعهدات نيابة عي املفارو: 

  4.363.366.932    4.512.087.059  بنوك حملية   –  حسي تنفيلكفالت  
   4.512.087.059    4.363.366.932  
  2.450.410.131    1.770.413.861  تعهدات التفدير  

  2.959.941.413    2.002.859.898  غري مباشرة   تسهيمت غري مستغلة سقوو  

   20.294.142.290    18.845.827.840  

 التزامات تعا دية:   م ب

  8,721,545    26.294.094    عقود إنارات تشغيلية )مدة أ ل مي سنة( 

  15,697,751    -     عقود إنارات تشغيلية )مدة أكثر مي سنة(

   26.294.094    24,419,296  

 متثل عقود النار التشغيلية عقود انار الفروع املنتشرة يف أحناء القطرم 
 
 األرابح القابلة للتوزيع   - 82

اخلساار املدورة مي  مل ليد للشركة املسامهة توزيع أي ربح عل  املسامهني إل بعد تغطية  2011لعا.    29  يت  توزيع أرابح بناءن عل   انون الشركات ر    
 سنوات سابقةملم 
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 أر ا. املقارنة   - 30

 ة أشهر املنتهية يف لست و املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ا   2021كانون األول    31مت إعادة تفنيو بعض أر ا. املقارنة للبياانت املالية املنتهية يف  
دون أن يكون ضا أي  ثري عل     2022  حزيران   30ة أشهر املنتهية يف  ست مع أر ا. املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ال  لتتناسب   2021  حزيران  30 

 أرابح وحقوق ملكية املفرو كاا يلي: 
    2021كلنون األول    31كاا يف     
  مقدار التفنيو      بعد التفنيو       بل التفنيو    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  119.124.064    1.378.802.236    1.259.678.172   مينات نقدية مقابل تسهيمت مباشرة
   243.229.860    7.697.198.706    7.453.968.846   مينات نقدية مقابل تسهيمت غري مباشرة

 (  362.353.924)   185.889.884    548.243.808   مينات نقدية أخر  
 
    2021  حزيران   30املنتهية يف    الستة أشهر  فرتة ل    
  مقدار التفنيو      بعد التفنيو       بل التفنيو    
   لمسم      لمسم      لمسم    

  60.249.872    788.139.026    727.889.154  رسو. وعاولت داانة 
 (  60.249.872)   327.384.730    387.634.602  إيرادات تشغيلية 

 
 : األحداث المحقة  - 31

مي  تبلغ املفرو إخبارات تكليو بضريبة الرواتب واألجور متضانة تكليو املفرو بتسديد فرو ات الضريبة عي دخل الرواتب واألجور عي السنوات  
ا  ا. برفع دعو   ضااية اعرتاضا  مليون لرية سوريةم   يق  املفرو بدفعها للدواار املالية وامن  350والبالغ ناوع مبالغها مع الغرامات    2020إىل    2013

 عل  هله املبالغم 
 


