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  .ع.م.م.شبنك االئتمان األهلي )اي يت يب( 
 إيضاحات حول املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة

 0203آذار  13املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة 
 )غري مد قة(

  
 

 عامة معلومات -3
(، 34456مبوجب السجل التجاري ر   ) 0225آب  12)البنك( كشركة مسامهة مغفلة يف  ش.م.م.ع  أتسي  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(مت

لعام  08ومبوجب  انون املةار  اخلاصة ر    0225أيلول  31/ل أ الةادر عن جلنة إدارة مةر  سورية املركزي بتاريخ 721وبناً  على القرار ر   
 .تت اس  بنك عوده سورية ش.م.م.ع. 0223

 سورية. –بوصفه مةرفاً خاصاً. اختة البنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق  30ى مفوضية احلكومة تت ر   سجل البنك لد
مليون سه  بقيمة إمسية أل  لرية سورية للسه  الواحد، و د مت زايدة رأس املال بتاريخ  0.5مليار لرية سورية موزع إىل  0.5أتس  البنك برأمسال مقداره 

ليةبح مخسة مليارات وثالمثائة ومخسون مليون لرية سورية،   0232حزيران  03سة مليارات لرية سورية وزايدة أخرى يف ليةل إىل مخ 0229آب  02
 ليةل إىل مخسة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون ومخسمائة أل  لرية سورية. 0233حزيران  3كما متت زايدة رأس املال بتاريخ 

 لرية سورية وذلك مبا يتفق مع أحكام املادة  3.222لرية سورية بداًل من  322القيمة اإلمسية للسه  لتةبح  مت تعديل 0230حزيران  6بتاريخ 
لرية سورية  5.704.522.222ليةبح رأس مال البنك والبالغ  0233شباط  34/ اتريخ 09/ من  انون الشركات الةادر ابملرسوم التشريعي ر   /93/

 لرية سورية للسه  الواحد. 322يمة إمسية سه  بق 57.045.222موزعاً على 
 متت زايدة رأس مال املةر  ليةل إىل ستة مليارات ومليون وأربعمئة وستة وستون ألفاً ومثامنئة لرية سورية ،0202تشرين الثا،ي  36بتاريخ 
ئتمان عوده سورية ش.م.م.ع " ليةبح " بنك اال، وافقت اهليئة العامة غري العادية للمةر  على تغيري اس  املةر  من "بنك 0202متوز  08بتاريخ 

/ ابملوافقة على هةا التعديل والةي مت 85، وصدر  رار رائسة لل  الوزرا  ر   /"Ahli Trust Bank (ATB)" –ي يت يب( ش.م.م.ع ااألهلي )
/م ن ابملوافقة على 8كما صدر تبعاً  رار لل  النقد والتسلي  ر     ،0203كانون الثا،ي   31/ بتاريخ 0203-0نشره يف اجلريدة الرمسية يف العدد ر   /

، و د مت شهر هةا التغيري أصواًل يف السجل التجاري املعّدل للمةر  0203شباط  37/ من النظام األساسي للمةر  بتاريخ 0تعديل املادة ر   /
 .0203نيسان  5د للمةر  اعتباراً من اتريخ ليت  بد  العمل والتداول ابالس  اجلدي 0203آذار  13الةادر بتاريخ 

فرع مرخص، علماً أبنه يوجد فرع واحد مازال  38يقوم البنك بتقدمي مجيع األعمال املةرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اجلمهورية وعددها 
 بعد احلةول على املوافقات الالزمة. 0239أيلول  3، و د مت إغالق فرع احلريقة بتاريخ  يد اإلجناز ومل يبدأ بتقدمي اخلدمات

روع لدى املةر  وهي فرع سوق يف ثالثة ف نتيجة للظرو  االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقا  العمل مؤ تاً 
ظرو  االستثنائية لتعود حلني زوال ال زي على إيقافه  مؤ تاً اإلنتاح حبلب وفرع درعا وفرع القامشلي، وذلك بعد احلةول على موافقة مةر  سورية املرك

 بعدها إىل اخلدمة. 
 إن أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لروراق املالية.

على األكثر  %49سورية حبدود  -، وافقت اهليئة العامة غري العادية للمةر  على شرا  بنك بيمو السعودي الفرنسي 0203كانون الثا،ي   06بتاريخ 
صدر  رار رائسة لل   0203آذار  4من رأمسال املةر  وذلك بعد أن صدرت املوافقة املبدئية من مةر  سورية املركزي على عملية الشرا ، وبتاريخ 

 %46.25ي بلغت نسبة مسامهة بنك بيمو السعودي الفرنس 0203آذار  09/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشرا . وعليه بتاريخ 02الوزرا  ر   )
  من رأمسال املةر ، وذلك لغاية اتريخ املعلومات املالية املوحدة للمةر .
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دودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري احمل كابيتال أهلي ترستيف شركة  %99.99ش.م.م.ع بنسبة  يساه  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(
 .0229كانون الثا،ي   07بتاريخ  35661تت ر   

تشرين الثا،ي  01مبوافقة لل  اإلدارة بتاريخ  0203 آذار 13كما يف للمةر    املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةمتت املوافقة على إصدار 
0203. 

 
 تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -0

 احملاسبية أه  السياسات

متماثلة مع السياسات  0203آذار  13يف  املنتهية الثالثة أشهر فرتةلاملرحلية املوجزة  املوحدة املعلومات املالية إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد
. ومع ذلك، مت إتباع معايري التقارير املالية الدولية املعدلة 0202كانون األول   13مت إتباعها يف إعداد القوائ  املالية للسنة املنتهية يف  احملاسبية اليت

 ،للمةر  املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف ،0203الثا،ي  كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية التالية واليت أصبحت
 هلا يكون  د ابقة، علماً أبنهالس والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفةاحات املبالغ على جوهري بشكل تؤثر مل واليت
 .املستقبلية والرتتيبات للمعامالت احملاسبية املعاجلة على أتثري

 الثانية املرحلة تعديالت – الفائدة لسعر املعيارية اإلصالحات

 املالية التقارير لىع تؤثر  د واليت الفائدة لسعر املعيارية اإلصالحات من الثانية املرحلة بتطبيق  املةر   ام ،0203  الثا،ي كانون أول من إعتباراً 
 سعر معيار استبدال عن ةالناشئ التحوط عال ات أو التعا دية النقدية التدفقات على التغريات آاثر ذلك يف مبا ،الفائدة سعر معيار إلصالح نتيجة
 36 ، ور  4، ر   7 ، ر  9 ر   املالية للتقارير الدولية املعايري يف الواردة املتطلبات بعض من إعفا  التعديالت توفر  .بديل مرجعي بسعر الفائدة
 وحماسبة اإلجيار والتزامات املالية واملطلوابت للموجودات التعا دية النقدية التدفقات تديد أساس يف ابلتغريات املتعلقة 19ر    الدويل احملاسبة ومعيار
 .التحوط

 يتطلبه والةي املالية لوابتاملط أو للموجودات التعا دية النقدية التدفقات تديد أساس يف ابلتغري ابالعرتا  املنشةة تقوم أن التعديالت تتطلب
 استثنا ات يوفر فإنه ،ذلك إىل ابإلضافة. املالية املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل تديث طريق عن الفائدة معدل معيار إصالح
 .التحوط حماسبة ملتطلبات حمددة

 املتعلقة املشتقة غري ملاليةا واملطلوابت واملوجودات العادلة القيمة وتوطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق فيما أولية دراسة إبجرا  املةر   ام
 .املةر  نتائج على الفائدة سعر إلصالح جوهري أثر اليوجد أنه وتبني 0203عام  بعد تستحق واليت البنوك بني القياسية ابلفائدة

 
 السياسات احملاسبية -1

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

  .إن أه  السياسات احملاسبية املطبقة هي مةكورة أدانه

ورية املرحلية ووفقاً للقوانني املةرفية الساملتعلق ابلتقارير املالية  14ملعيار احملاسبة الدويل ر    املوجزة املرفقة وفقاً املرحلية لية املوحدة مت إعداد املعلومات املا
 .النافةة وتعليمات و رارات لل  النقد والتسلي 

لفرتة  ةر ائج أعمال املكما أن نت  ،إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية
  .0203كانون األول   13)غري مد قة( ال متثل ابلضرورة مؤشراً على النتائج املتو عة للسنة املنتهية يف  0203آذار  13املنتهية يف  أشهر ثالثةال
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املالية اليت يت  تقييمها  املوجودات املالية ومشتقات األدوات بعض وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنا  املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  .بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة القيمة العادلةأساس على 

مبوجب ترتيب تقريبـي  زةملوجاملرحلية امت تةني  احلسـاابت يف املوجودات واملطلـوابت حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
 .تبعاً لسيولتها النسبية

 .وعملة اال تةاد العملة التشغيلية للمةر ، وهي (،ل.س.ابللرية السورية ) املرحلية املوجزةاملوحدة تظهر املعلومات املالية 

 13كما يف   شركة التابعةوال .ع.م.م.ش بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية ل
 .0203آذار 

 التوحيد أس  (أ)

 املرحلية املوجزة اليةامل علوماتتتضمن املشركة مسامهة مغفلة عامة  - بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( ل املرحلية املوجزة املالية املوحدة علوماتاملن إ
 .املةر لسيطرة والشركة اخلاضعة  للمةر 

 حني: املةر تتحقق السيطرة عند 
 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ 
 يكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مشاركته مع الشركة املستثمر فيها؛ وأو  تعرض،ي 
 يكون لديه القدرة على استخدام  وته للتةثري على عوائدها. 

 غيريات على واحدأن هناك تإىل  ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظرو  تشريأو  سيطري د  كان  إبعادة تقدير ما إذا املةر قوم ي
 .أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املةكورة أعالهأو 

كانت حقوق التةويت    ذاإأغلبية حقوق التةويت للشركة املستثمر فيها، فقد يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها  املةر لك ميعندما ال 
ذات الةلة يف تقيي  ما إذا   عترب املةر  مجيع احلقائق والظرو ي .القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الةلة للشركة املستثمر فيها مبفرده كافية لتعطيه

 ال، مبا يف ذلك:أو  حقوق التةويت للمةر  يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوة كانت
  سه  أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق التةويت ابلنسبة حلج  وتوزيع  املةر حج  امتالك 
  األطرا  األخرى؛أو  ، وأصحاب األصوات األخرىاملةر تفظ اها حيحقوق التةويت احملتملة اليت 
  ق الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخرى ؛ واحلقو 
 القيام ابلقرارات ىل إ لي  لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الةلة عندما تتاحأو  لديه، املةر أن إىل  ي و ائع وظرو  إضافية تشريأ

 .املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التةويت يف اجتماعات املسامهني السابقة

عبا  الشركة أو إيرادات  تدرح .قد املةر  السيطرة على الشركة التابعةيفسيطر املةر  على الشركة التابعة ويتو   عندما ييبدأ توحيد شركة اتبعة عندما 
 .السيطرة حىت اتريخ فقدانه السيطرة على الشركة التابعة املةر من اتريخ كسب  املباعة خالل السنة يف بيان الدخلأو  التابعة املشرتاة

أو  رابحن األإ .مباشرة غريأو  مباشرة املةر لكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال أو  احلقوق غري املسيطرة متثل اجلز  من الربح
 م واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غرياألاخلسائر وكل عنةر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة 

 لقيام مبا يلي:ا على شركة اتبعة، عندئة جيب عليه ذا فقد املةر  السيطرةإيت  تعديل البياانت املالية للشركة التابعة  . تضا املسيطرة عند اإل
  الشركة التابعة؛االعرتا  مبوجودات )مبا يف ذلك الشهرة( ومطلوابت  إلغا 
  عرتا  ابملبلغ ألي حةص غري مسيطرة؛اال إلغا 
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  ؛لكيةجنبية الظاهر ضمن حقوق املأحتياطي فرو ات تويل عمالت عرتا  اباال إلغا 
 ض النقدي املستل ؛يعو تة العادلة لليمعرتا  ابلقاال 
 ي استثمار حمتفظ به؛عرتا  ابلقيمة العادلة ألاال 
 خسارة؛ وأو  ما ربحإنه أعرتا  أبي فرق انتج على اال 
 إىل  نقلها مباشرةأو  ،اخلسائرأو  رابححساب األإىل  عادة تةني  املبالغ املعرت  اها يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق ابلشركة التابعةإ

 .خرى ذلكاملدورة يف حال اشرتطت املعايري األ رابحاأل
 الشركات التابعة املوحدة من: تتكون

 مركز الشركة    
  نشاط الشركة   نسبة امللكية   القانو،ي   اس  الشركة 

 تقدمي االستشارات وتليل ونشر املعلومات املتعلقة  % 99.99   سورية   كابيتال احملدودة املسؤولية أهلي تراستشركة 
 رسة أعمال شرا  اممإىل  ابألوراق املالية ابإلضافة       
 .اب الشركة وحساب الغرياملالية حلساألوراق  وبيع       

 العمالت األجنبية (ب)
طع الســــــائدة أســــــعار القأســــــاس  )عمالت أجنبية( يت  تســــــجيلها علىاملوحدة املرحلية املوجزة املالية  علوماتإن العمليات بعمالت غري عملة إعداد امل

دة بتاريخ بيان الوضـــع أســـعار القطع الســـائأســـاس  تويل البنود املالية ابلعمالت األجنبية علىإعادة  بتاريخ كل بيان وضـــع مايل يت  .بتواريخ العمليات
  13كما يف  لرية ســـــــــورية للدوالر األمريكي 3.056)مقابل  0203ذار آ 13كما يف   لرية ســـــــــورية للدوالر األمريكي 3.056 حيث بلغ املايل املوحد

ع الســائدة يف ســعار القطأســاس على أالقيمة العادلة يعاد تويلها ســاس على أن البنود غري املالية ابلعمالت األجنبية املســجلة إ .(0202كانون األول 
 .ال يعاد تويلها نبيةأجالكلفة التارخيية بعملة ساس على أن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها إ .التاريخ الةي مت فيه تديد القيمة العادلة

ة اخلســـــائر يف الفرتة اليت نشــــــةت فيها، ابســــــتثنا  فرو ات القطع على العمليات املنفةة بقةــــــد التحّوط ملخاطر حمددرابح أو فرو ات القطع يف األ تقيد
املتو ع تسديدها يت  و أ نشاط أجنق من غري املقررإىل  دائنة متوجبةأو  مدينة مطلوبة من أرصدةبعمالت أجنبية وفرو ات القطع على بنـود مالية متثل 

لتفرغ عن ومن مث تقيد يف الدخل عند ا لكية،ظهارها يف حساب فــــــرو ات تويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املإتسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
 .صايف املسامهة

 األدوات املالية (ح)
 .يف األحكام التعا دية لرداة اً ةبح املةر  طرفياملايل للمةر  عندما  بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

إصدار املوجودات املالية و أ كما ُتضا  تكالي  املعامالت املتعلقة مباشرة اب تنا   .ابلقيمة العادلة اً لوابت املالية املعرت  اها مبدئيتُقاس املوجودات واملط
أو  وجودات املاليةالقيمة العادلة للمإىل  (اخلســـــــــــــائررابح أو األواملطلوابت املالية )خبال  املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل 

و أ كما تُثبت تكالي  املعاملة املتعلقة مباشـــــــــــــرة اب تنا  موجودات مالية  .عند اإلعرتا  األويل، حســـــــــــــب اإل تضـــــــــــــا ، تطرح منها، أو املطلوابت املالية
 .اخلسارةأو  مباشرة يف الربح ئراخلساأو  رابحألمطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل ا

 :لى النحو التايلعاجل هةا الفرق حماسبياً عيفإن املةر  ، إذا كان سعر املعاملة خيتل  عن القيمة العادلة عند اإلعرتا  األويل
قط بياانت بناً  على أسلوب تقيي  يستخدم فأو  مطلوابت متماثلةأو  إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات •

 وم األول(؛اليمنة خسارة أو  اخلسارة عند اإلعرتا  األويل )أي ربحأو  فإنه يُعرت  ابلفرق يف الربح، من أسواق ميكن مالحظتها

وم األول من خالل الي منة خسارةأو  تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  أتجيل ربح، يف مجيع احلاالت األخرى •
  .اإللتزام(أو صل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لر
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عن تغيري يف عامل  احلد الةي ينشة فيهإىل  ، فقطمنطقيساس على أاخلسـارة أو  الربحإىل  اخلسـارة املؤجلةأو  الربح تسـجيليت  ، عرتا  األويلبعد اال
 .اإللتزامأو صل )مبا يف ذلك الو ت( أيخةه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األ

 املوجودات املالية
صــــل روطه تســــلي  األاملالية مبوجب عقد تتطلب شــــصــــول األ أحدبيع أو  تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرت  اها يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شــــرا 

ملوجودات املالية املةنفة ابستثنا  تلك ا، تكالي  املعاملةإىل  ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابإلضافة، املايل ضمن اإلطار الزمين احملدد من السوق املعين
كما تُثبت تكالي  املعامالت املتعلقة مباشـرة اب تنا  موجودات مالية مةــنفة   .(FVTPL) خالل األرابح أو اخلسـائرالقيمة العادلة من سـاس على أ

 .اخلسارةأو  اخلسارة مباشرة يف الربحأو  ابلقيمة العادلة من خالل الربح

القيمة العادلة أو  ابلكلفة املطفةة الحقاً  9ر   إلعداد التقارير املالية  جيب  ياس مجيع املوجودات املالية املعرت  اها واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل
 :وعلى وجه التحديد .املالية وخةائص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املاليةصول األ دارةمنوذح أعمال املنشةة إلساس على أ

دية هي فقط مدفوعات هلا تدفقات نقدية تعا واليت ، تقاس أدوات الدين احملتفظ اها يف منوذح أعمال هدفها تةيل التدفقات النقدية التعا دية •
 ابلتكلفة املطفةة ؛ و الحقاً  (SPPI)املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ 

 تدفقات نقدية تعا دية هي واليت هلا، تقاس أدوات الدين احملتفظ اها يف منوذح أعمال هدفها تةيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدين •
 ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و الحقاً  (SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  )

ألسه  بعد ذلك ااحملتفظ اها للبيع( واستثمارات أو  القيمة العادلةساس على أتُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين اليت تدار  •
 .اخلسارةأو  العادلة من خالل الربحابلقيمة 

 :على حدةل أصكل ساس  على أ ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغا  بعد االعرتا  األويل الاإجرا   جيوز للمةر ، ومع ذلك
إلعتبار أو  لمتاجرةأسه  غري حمتفظ اها ل جيوز للمةر  أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغا  إدراح التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار •

لدخل الشامل اآلخر؛ يف ا (،IFRS 3) 1الدويل للتقارير املالية ر    حوذ يف لموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معرت  به من امل
 و

(  FVTOCIالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) القيمةمعايري أو  جيوز للمةر  تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغا  تتوافق مع الكلفة املطفةة •
شار إليه خبيار تقليله بشكل كبري )يأو  إزالة عدم التطابق احملاسقإىل  خلسارة إذا أدى ذلكاأو  ت   ياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربحيكما 

 .القيمة العادلة(

 من خالل الدخل الشامل اآلخرابلقيمة العادلة أو  أدوات الدين ابلكلفة املطفةة (د)

 إدارةية كما حيدد املةــــر  مناذح العمل على مســــتوى يعك  كيف  .املايلصــــل لتةــــني  األ اً أســــاســــي املالية أمراً صــــول األ دارةيعترب تقيي  مناذح العمل إل
وابلتايل ، رديةفيما يتعلق أبداة ف دارةال يعتمد منوذح العمل اخلاع ابملةـــــــر  على نوااي اإل .لتحقيق هد  أعمال معني اً املالية معصـــــــول األ لموعات

 .كل أداة على حدةساس  على أيقي  منوذح العمل عند مستوى جتميع أعلى ولي  

تدد  .املةـــر  ألصـــوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية إدارةاملالية اليت تعك  كيفية  أدواته دارةلدى املةـــر  أكثر من منوذح أعمال واحد إل
 .كليهماو  أ املاليةصول األ بيعأو  مناذح أعمال املةر  ما إذا كانت التدفقات النقدية سو  تنتج عن تةيل التدفقات النقدية التعا دية

يُعاد تةني  الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  اها ، (FVTOCI) آلخرعندما ُتستبعد أداة الدين املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
على أهنا مقاسة  ةةوع االستثمار يف األسه  املعينوخب، وعلى النقيض من ذلك .اخلسارةأو  الربحإىل  سابقاً يف الدخل الشامل اآلخرمن حقوق امللكية

 الربحإىل  حقاً ال يعاد تةني  الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  اها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر،ال
  .اخلسارة ولكن تول ضمن حقوق امللكيةأو 
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 .ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتد،يأو  ابلكلفة املطفةة الحقاً  ختضع أدوات الدين اليت تقاس

العادلة من  معايري القيمة أو طبق املةـــــــــر  خيار القيمة العادلة وكةلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلكلفة املطفةة، احلالية والســـــــــابقةيف فرتة التقرير 
 .(FVTPL) ئراخلساأو  رابحاأل ( كما مت  ياسها ابلقيمة العادلة من خاللFVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر)

 رئاخلساأو  رابحمن خالل األاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة 

 :هي (FVTPL) ئراخلساأو  رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

 و/وأ(؛SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون •

 بيعها ؛ أواالحتفاظ اها و أو  خبال  االحتفاظ اها لتحةيل التدفقات النقدية التعا ديةاملوجودات احملتفظ اها يف منوذح أعمال  •

 .ابستخدام خيار القيمة العادلة ئراخلساأو  رابحاملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األ •

 .اخلسارةأو  يف الربح لقياسدة اعاإ انجتة عن خسائرأو  حباأر أبية عرتا الامع، لةدلعاا ابلقيمة تقاس هةه املوجودات
 :إعادة التةني 

طلبات التةني  والقياس تسري مت .املالية املتةثرة املوجودات تةني فإنه يعاد ، مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املةر  حيي الة تغري منوذح األعمالإذا 
 تةني إعادة  عنهي ينتج اليت تعقب التغيري يف منوذح األعمال والة األويليوم األول من فرتة التقرير من ال اً املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

  .لمةر لاملالية صول األ
 تد،ي  يمة املوجودات املالية:

 اخلسائر:رابح أو صةةات اخلسائر االئتمانية املتو عة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األيستدرك املةر  

 .القروض والسل  للبنوك •

 . روض ودفعات مقدمة للعمال  •

 .مدينون مبوجب  بوالت •

 .أوراق استثمار الديون •

  .التزامات القروض الةادرة •

 .عقود الضمان املايل الةادرة •

 ال يت  إثبات خسارة تد،ي القيمة يف استثمارات األسه 

خســائر اإلئتمان  جيب  ياس، عتبارها بشــكل منفةــل أدانه(ا)اليت يت   (POCI) االئتما،يالناشــئة ذات التد،ي أو  ابســتثنا  املوجودات املالية املشــرتاة
 :من خالل صةص خسارة مببلغ مساوي املتو عة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية  خسارة إئتمانية متو عة أي، شهراً  30خسارة إئتمانية متو عة ملدة  •
 ( ؛ أو3)يشار إليها يف املرحلة ، بعد اتريخ اإلبالغ اً شهر  30تقيقها يف غضون  ناليت ميك

ى مدى ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة عل خسارة إئتمانية متو عة أي، خسارة إئتمانية متو عة ملدى احلياة •
 .(1 واملرحلة 0عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

خســـارة للخســـارة اإلئتمانية املتو عة على مدى احلياة لرداة املالية إذا زادت صاطر االئتمان على تلك األداة املالية بشـــكل كبري منة  تكوين مؤونةجيب 
  .اً شهر  30ملدة  و عةاإلئتمانية املتاخلسارة  مببلغ يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتو عة تقاس، وخبةوع مجيع األدوات املالية األخرى .االعرتا  األويل
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ات النقدية حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقانية املتو عة هي تقدير مرجح ابالائر اإلئتمسـاخلإن 
ســتقبلية، صةــومة واليت تنشــة من ترجيح عدة ســيناريوهات ا تةــادية متو ع املةــر  تلقيها ياملســتحقة للمةــر  مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .لرصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
التعا دية املستحقة  هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلسارة اإلئتمانية املتو عة فإن، خبةوع التزامات القروض غري املسحوبة •

 تو ع املةر  تلقيها يف حالة السحب من القرض؛ ويإذا  ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت  للمةر 

 اً الدين املضمونة ان ة د حامل أداةهي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسدي اخلسارة اإلئتمانية املتو عة فإن، خبةوع عقود الضمان املايل •
 .أي طر  آخرأو  املدينأو  من املالكتو ع املةر  استالمها يأي مبالغ 

 .لةمجاعي حملافظ القروض اليت تتقاســــ  خةــــائص صاطر ا تةــــادية مماثســــاس على أ، أو فرديســــاس أ املتو عة علىيقي  املةــــر  اخلســــارة اإلئتمانية 
النظر عما إذا   ابسـتخدام سـعر الفائدة الفعال األصـلي لرصل، بةر صـل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لرإىل  ويسـتند  ياس بدل اخلسـارة

 .مجاعيأساس على أو  فرديساس على أكان يُقاس 

 :ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

 ويشار .لموجودات املاليةلأكثر له أتثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة أو  إئتمانياً عند و وع حدث ةاملالي وجوداتحيةل "التد،ي" يف امل
 :تشمل األدلة على التد،ي االئتما،ي بياانت ميكن مالحظتها حول األحداث التالية .1املوجودات املالية ذات التد،ي اإلئتما،ي كموجودات املرحلة إىل 

 ؛ أو املةدرأو  صعوبة مالية كبرية للمقرتض •

 املتةخر ؛ أوأو  خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي •

 تنازالً ؛ أو، تعا دية تتعلق ابلةعوبة املالية للمقرتضأو  ألسباب ا تةادية،  يام املةر  مبنح املقرتض •

 اختفا  سوق نشط لروراق املالية بسبب الةعوابت املالية ؛ أو •

 .ر االئتمان املتكبدةمايل بسعر صفض ختفيضاً كبرياً يعك  خسائأصل شرا   •

موجودات ذات إىل  اليةاملصول األ ول د يتسبب التةثري املشرتك لعدة أحداث يف ت، وبدالً من ذلك، تديد حدث منفرد يقوم املةر  ويف حال تعةر
أو  املطفةة ابلكلفة ةاســـــــاملق املوجودات املالية اليت متثل لدين د حةـــــــل تد،ي إئتما،ي ألدوات ا نکاإذا ما يقوم املةـــــــر  بتقيي   . يمة ائتمانية متدنية

 ةالدين الســــــــياديئتما،ي يف أدوات ان هناك تد،ي کاإذا ما لتقيي  .تقرير كل اتريخ في (FVTOCI) ل الدخل الشــــــــامل اآلخرخالمنلةدلعاالقيمة ا
 لزايدة التموي علیملقرتضاعائدات السندات والتةني  االئتما،ي و درة  عوامل مثلبعني االعتبار املةر   ةخوالعائدة للشركات، أي

 :)POCI( املنشةة املتدنية إئتمانياً أو  املوجودات املالية املشرتاة

ائتمانية منخفضة عند يكون ذو  يمة صل ألن األ اً طريقة صتلفة نظر ( بPOCIاملنشةة املتدنية إئتمانياً)أو  يت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة
يستدرك املةر  مجيع التغريات يف اخلسارة اإلئتمانية املتو عة على مدى احلياة منة االعرتا  األويل  ، وخبةوع هةه املوجودات .االعرتا  األويل

 .،ي القيمةمكاسب تدتقيق إىل صول األ يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هةه .اخلسارةأو  وتستدرك أي تغيريات يف الربح، كمخةص خسارة
 :التخل  عن السداد

اد يف  ياس  يمة اخلسارة يستخدم تعري  التخل  عن السد .يُعترب تعري  التخل  عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند تديد اخلسارة اإلئتمانية املتو عة
ملدى احلياة، ألن التخل  عن السداد أو  شهراً  30ملدة  اإلئتمانية املتو عةاخلسارة إىل  ويف تديد ما إذا كان صةص اخلسارة يستند اإلئتمانية املتو عة

ايدة ز وتديد ال اخلسائر اإلئتمانية املتو عة ( ؛اليت تؤثر على كل من  ياسProbability of Defaultهو أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر )
  .الكبرية يف صاطر االئتمان
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 :ختل  عن السداد يعترب املةر  ما يلي مبثابة حدث
 املةر  ؛ أوإىل  خبةوع أي التزام ائتما،ي مه  اً يوم 92قرتض عن السداد ألكثر من ختل  امل •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته اإلئتمانية للمةر  ابلكامل •

سهيالت ائتمانية وتعترب السحوابت على ت .ُيةم  تعري  التخل  عن السداد بشكل مناسب ليعك  اخلةائص املختلفة ألنواع صتلفة من األصول
 .مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسددأو  اً حمدد اً قة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حدمستح

 وتعتمد املعلومات اليت .أيخة املةر  يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية، عند تقيي  ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه االئتما،ي
وهو أمر غري مناسب  ،فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وعلى سبيل املثال يف اإل راض املؤسسي، تقيي  على نوع األصلليف اتستخدم 

كما   .ةا التحليلمدخالت رئيسية يف ههي ، مثل التةخر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطر  املقابل ذاته، إن املؤشرات الكمية .لإل راض ابلتجزئة
  .يت  احلةول عليها من مةادر خارجيةأو  اً داخلييستخدم املةر  مةادر معلومات متنوعة لتقيي  التخل  عن السداد واليت ُتَطور 

 :الزايدة الكبرية يف صاطر االئتمان
 القروض الةادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إذا كانت هناك يرا ب املةر  مجيع املوجودات املالية وإلتزامات

أساس رة على فإن املةر  يقي  صةةات اخلسا، إذا كانت هناك زايدة كبرية يف صاطر االئتمان .زايدة كبرية يف صاطر االئتمان منة االعرتا  األويل
 .شهراً  30مدى احلياة بدالً من  اخلسارة اإلئتمانية املتو عة

حدوث التخل  يف  يقوم املةر  مبقارنة صاطر، منة االعرتا  األويل كبرياً   اً األداة املالية  د ارتفعت ارتفاععند تقيي  ما إذا كانت صاطر االئتمان على 
لفرتة االستحقاق   عاً كان متو   املتبقي لرداة مع وجود خطر حدوث ختل  عن السداد اإلستحقاقإىل  السداد على األداة املالية يف اتريخ التقرير استناداً 

من املعلومات الكمية  كالً   ابالعتبار هةا التقيي ، أيخة املةر إجرا   عند .عرتا  ابألداة املالية ألول مرةاملتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت اال
بناً  على اخلربة التارخيية ،  مربر لهجهد الأو  مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة، للدع والنوعية اليت تكون معقولة و ابلة 

 .للمةر  وتقيي  اخلبري اإلئتما،ي مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية
 :املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

تُعدل بطريقة أخرى أو  للموجودات املاليةالتفاوض على الشروط التعا دية اليت تك  التدفقات النقدية إعادة  عند املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
 .يف اتريخ مستقبليو أ يؤثر التعديل على مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سوا  على الفور .املايلصل بني االعرتا  األويل واستحقاق األ

عد على التدفقات النقدية املعدلة بأو  تعديل املواثيق القائمة لقرض  ائ  تعديالً حىت إذا مل تؤثر هةه املواثيق اجلديدةأو  سيشكل إدخال، ابإلضافة لةلك
عدل الفائدة الةي م على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال ) على سبيل املثال التغيري يف زايدة اً ؤثر على التدفقات النقدية اعتمادعلى الفور ولكنها  د ت

 .ينشة عندما يت  خرق املواثيق(
عدم االعرتا  إىل  ليؤدي التعدي، لسياسة املةر  اً ووفق .عرتا إلغا  االإىل  ةا التعديل يؤدي  املةر  ما إذا كان هقيي، املوجودات املاليةعند تعديل 

  .عندما ينتج عنه اختال  كبري يف الشروط
تها  الةالحية الناجتة عن )مبا يف ذلك انصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لرصل عرتا  ابأليلغي املةر  اال

تفظ حيأو  ر إذا مل حيول املة .كيان آخرإىل  صل املايل وكافة صاطر ومزااي ملكية األصل عندما حيول األ، أو حد كبري(إىل  التعديل مع شروط صتلفة
وااللتزام املرتبط صل ا يف األاحملتفظ اه فإن املةر  يعرت  حبةته، يف السيطرة على املوجودات احملولة مزااي امللكية بشكل جوهري واستمرصاطر و بكافة 

قر ياملايل و صل ابأل  فإن املةر  يستمر يف اإلعرتا، املايل احملولصل إذا احتفظ املةر  بكافة صاطر ومزااي ملكية األ .ضطر لدفعهايابملبالغ اليت  د 
 . رتاض مضمون للعائدات املستلمةاب اً أيض
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/ اخلسائر رابحاملدين واألولموع اإلعتبار املستل  و  لموجوداتفإنه يُعرت  ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل، ابلكامل ابملوجودات املالية عند إلغا  اإلعرتا 
 حملددة ابلقيمة العادلةإبستثنا  االستثمار يف األسه  ا، اخلسارةأو  مت يف حقوق امللكية يف الربحتراكاليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و  املرتاكمة

أو  الربح إىل يف الدخل الشامل اآلخر اً سائر املرتاكمة املعرت  اها سابق/ اخل رابححيث ال تةن  األ، (FVTOCI)من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .اخلسارة

فإن ، (ةاحملول داتملوجو شرا  جز  من اإعادة  خبال  ابلكامل )على سبيل املثال عندما حيتفظ املةر  خبيار ابملوجودات املاليةعرتا  عند إلغا  اال
أساس عرت  به على يد عيدرجه كتحسني مستمر واجلز  الةي مل يزال يبني اجلز  الةي ما  للموجودات املاليةاملةر  خيةص القيمة الدفرتية السابقة 

ع اإلعتبار يت  إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخةةة للجز  الةي مل يعد معرت  به ولمو  .العادلة النسبية لتلك األجزا  يف اتريخ التحويلالقي  
يت  توزيع  .اخلسارةو أ / خسائر تراكمية ُخةةت له واعرت  اها يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أرابحاملستل  للجز  الةي مل يعد معرت  به وأي 

القي  ساس أ/ اخلسائر املرتاكمة اليت اعرت  اها يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز  الةي ما يزال يعرت  به واجلز  الةي مل يعد يُعرت  به على  رابحألا
حيث ال  ،خالل الدخل الشامل اآلخرال ينطبق هةا على االستثمارات يف األسه  احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من  .العادلة النسبية لتلك األجزا 

 .اخلسارةأو  الربحإىل  خريف الدخل الشامل اآل اً سائر املرتاكمة املعرت  اها سابق/ اخل رابحيعاد تةني  األ

 :الشطب

هةه هي  .نها(جز  ميف أو  يت  شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املةر  تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف لملها
ميثل الشطب  .مةادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطبأو أصول ال يوجد لدى املقرتض  هاحلالة عندما يقرر املةر  أبن

وجودات املالية املشطوبة املدينة املستحقة على امليف حال  ام املةر  ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافةة حملاولة اسرتداد الةم  ، حدث إلغا  اإلعرتا 
 .فإنه يت   يدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها

 :املايل الوضعيف بيان  عرض صةص اخلسارة اإلئتمانية املتو عة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يت  عرض صةةات اخلسائر اإلئتمانية املتو عة

 ابلكلفة املطفةة: كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لرصول؛للموجودات املالية املقاسة  •
ال يت  إثبات صةص خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

 القيمة املرتاك  يف التقيي  يف التغريإعادة  رة كجز  من مبلغيت  تضمني صةص اخلسا، ومع ذلك .حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخةص ؛ و •
ون التزام القرض مك املتو عة علىاخلسارة اإلئتمانية  تديد وال ميكن للمةر ، عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب  •

  من القيمة يُعرض املبلغ اجملمع كخة .فإن املةر  يقدم صةص خسارة لمع لكال املكونني: بشكل منفةل عن تلك على املكون املسحوب
 .تُعرض أي زايدة يف صةص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخةص .الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية (ه)

 .كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعا ديأو   تةن  أدوات الدين وحقوق امللكية الةادرة إما كمطلوابت مالية

شروط  د تكون  قمطلوابت مالية مع كيان آخر وفأو  لتبادل موجودات ماليةأو  مايل آخرأصل أو  إن املطلوابت املالية هي التزام تعا دي بتسلي  نقد
حيث يكون املةر   اتشتقاملغري  من دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  وهو عقدأبرمبا يت  تسويته أو  سيت  تسويته عقدأو  غري مواتية للمةر 

ميكن تسويتها أو  يت اليت س عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصةأو  كون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به،ي د أو  ملزم
 .مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملةر أصل خبال  تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو 
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 :أدوات حقوق امللكية

لكية الةادرة عن املةر  امليُعرت  أبدوات حقوق  .أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املنشةة بعد خة  مجيع مطلوابهتا
 .بعد خة  تكالي  اإلصدار املباشرة، وفقاً للعوائد املستلمة

 :سه  اخلزينةأ

اخلسارة عند أو   الربح/ خسارة يف ربحال يت  إثبات أي  .يُعرت  إبعادة شرا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  وختة  مباشرة يف حقوق املسامهني
 .إلغا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملةر أو  إصدارأو  بيعأو  شرا 

 :أدوات مركبة

ملضمون  اً ية وفقكمطلوابت مالية وحقوق ملك  بشكل منفةلةر  القابلة للتحويل( الةادرة من املاألوراق  تةن  األجزا  املكونة لردوات املركبة )مثل
أصل أو  ي اثبتإن خيار التحويل الةي سيت  تسويته من خالل تبديل مبلغ نقد .الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية

 .هو أداة حقوق ملكية ةر مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل

ويف حالة وجود  .ادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويلتُقدر القيمة الع، يف اتريخ اإلصدار
فعالة حىت إطفائها التكلفة املطفةة ابستخدام طريقة الفائدة الأساس يت  فةلها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية على ، مشتقات غري مضمنة ذات صلة

 .يف اتريخ استحقاق األداةأو  ويلعند التح

 :املطلوابت املالية
 .""املطلوابت املالية األخرىأو  "ئراخلساأو  رابحُتةن  املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خالل األ

 :اخلسارةأو  املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح

 الحقاً  (FVTPL)خلسائر ارابح أو ا ابلقيمة العادلة من خالل األاملالية غري احملتفظ اها للمتاجرة واليت مل يت  تديدها على أهنيت   ياس االلتزامات 
 .ابلكلفة املطفةة ابستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 .(FVTPL)ا يت  تعيينها على أهنأو  عندما يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول (FVTPL)هنا ت  تةني  املطلوابت املالية على أي
مج األعمال ابلقيمة اإلعتبار احملتمل الةي ميكن أن يدفعه مشرتي كجز  من دأو  ميكن تديد اإللتزام املايل خبال  االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة

 :( عند االعرتا  األويل إذاFVTPLاخلسارة )أو  العادلة من خالل الربح
 االعرتا  الةي  د ينشة خالفاً لةلك ؛ أوأو  يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياسأو  كان هةا التعيني يلغي •
، مة العادلةالقياس أسها على  ي  أداواليت تدار ويق، كليهماأو   مطلوابت ماليةأو  من لموعة موجودات مالية اً كان اإللتزام املايل ُيشكل جز  •

 ،لى هةا األساس؛ أوع االستثمار املوثق للمةر ، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املةر  مقدمة داخلياً أو  املخاطر إدارة إلسرتاتيجية اً وفق
بعقد  9   ر ملعيار الدويل للتقارير املالية ويسمح ا، أكثر من املشتقاتأو  من عقد حيتوي على مشتق واحد اً ا كان اإللتزام املايل يشكل جز إذ •

  .(FVTPL(اخلسارة أو  هجني ابلكامل )املركب( ليت  تديده ابلقيمة العادلة من خالل الربح

 ع املوجودات واملطلوابت املاليةتقا (و)
املةر  عندما ينوي و أ هناك حق  انو،ي لعمل ذلك تقاع املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الةافية فقط عندما يكون

 .ن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامنصايف القيمة وإما أأساس إما القيام ابلتسوية على 
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 القيمة العادلة (ز)
السوق يف اتريخ  منظمة بني متشاركني يف دفعه لتحويل التزام مبوجب عمليةأو صل الةي ميكن احلةول عليه من بيع األن القيمـة العادلة هي السعر إ

 .القياس
االعتبار عند عملية  عنيبخةها اليت يقوم املتشاركني يف السوق أبااللتزام و أو صل خةائص األإىل  والتزام معني استناداً صل أليت   ياس القيمة العادلة 

 .االلتزام يف اتريخ القياسأو صل تسعري األ

ى خة بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق على انتاح منافع ا تةادية من خالل التوظيفات الفضلية ابأللغري املاصول لة لرديت   ياس القيمة العا
 .صلق الةي  د يقوم بتوظيفات فضلى لرمن خالل بيعه ملتشارك آخر يف السو أو صل لر

عتماد تقنيات لقياس يقوم املةر  اب داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ. مايل نشط دواته املالية املتداولة يف سوقأالسوق لتقيي  أسعار يقوم املةر  ابعتماد 
 . ةى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقة أتخة يف االعتبار االستعمال األالقيمة العادل

 :مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة31 ر   حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
يها يف اتريخ لطابقة اليت ميكن للمنشةة الوصول إااللتزامات املتأو صول يف األسواق النشطة لرسعار املعلنة )غري املعدلة( األ :3املستوى  -

 القياس؛
 غري مباشر؛أو  اشربشكل مب ماالتزام إأو صل توى األول واليت تعترب ملحوظة لراملدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املس :0املستوى  -
 .االلتزامأو صل لراملدخالت غري امللحوظة  :1املستوى  -

يت   .بيان وضع مايلاتريخ كل   يمتها العادلة يفالحقاً إىل  د  ياسهاابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعا اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدئيي
عتمد تو يت االعرتا  يف ويف هةه احلالة ي، على الفور ما مل تدد املشتقة وتكون فعالة كةداة توطاخلسارة أو  / اخلسائر الناجتة يف الربح رابحإثبات األ

  .اخلسارة على طبيعة عال ة التحوطأو  الربح

 األدوات املالية املشتقة (ح)

يت   .مايل بيان وضعاتريخ كل   يمتها العادلة يفالحقاً إىل  عقد املشتقات ويعاد  ياسها ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدئيي
ه احلالة يعتمد تو يت ويف هة، على الفور ما مل تدد املشتقة وتكون فعالة كةداة توط اخلسائررابح أو بيان األ/ اخلسائر الناجتة يف  رابحإثبات األ

 .على طبيعة عال ة التحوط اخلسائررابح أو بيان األاالعرتا  يف 

 :املشتقات املتضمنة

ةلة عندما ال تكون كمشتقات منف  تقات املتضمنةذات املشاألخرى  العقود املتضمنةأو  خرىدوات املالية واألاأليت  التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
 :صاطرها وخةائةها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة

  اخلسارةأو  خالل الربحال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من 
 9ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر   صول األ ليست من ضمن. 
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 عقود الضمان املايل ( ط)

داد سعقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املةدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد يف 
 .لشروط أداة الدينوفقاً  عند استحقا هااملدفوعات 

أو  ربحويف حالة عدم تديدها ابلقيمة العادلة من خالل ال، ابلقيمة العادلة هلا اً مبدئي تقاس عقود الضماانت املالية الةادرة من كيان يعود للمةر 
 :الحقاً  يت   ياسها، مايلأصل اخلسارة واليت ال تنتج عن تويل 

 ؛ و9ارير املالية ر   للمعيار الدويل إلعداد التقوفقاً  احملددمببلغ صةص اخلسارة  •

، ةيل اإليرادات للمةر لسياسات توفقاً  ك  املعرت  بهاملرتا  ربحمبلغ ال، اً عندما يكون ذلك مناسب، مطروحاً منه، اً املبلغ املعرت  به مبدئي •
 .أيهما أكرب

 .(FVTPL)خالل األرابح أو اخلسائردد املةر  أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من حيمل 
 حماسبة التحوط  (ي)

توطات التدفقات و أ حُيدد املةر  بعض املشتقات كةدوات توط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وصاطر سعر الفائدة يف توطات القيمة العادلة
التزامات  علىجنق األكما يت  احملاسبة عن توطات صاطر الةر    .صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب اال تضا توطات أو  النقدية

ال ، لةلك باإلضافة .ال يطبق املةر  حماسبة التحوط للقيمة العادلة على توطات حمفظة صاطر سعر الفائدة .املةر  كتحوطات للتدفق النقدي
التحوط ملعيار أي أن املةر  يطبق  واعد حماسبة ، 19  ملواصلة  واعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل ر   إلعفاايستخدم املةر  

 .9ر    التقارير املالية الدويل

يتها للقيام مبعامالت املخاطر وإسرتاتيج إدارةأهدا  إىل  يوثق املةر  العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابإلضافة، عند بداية عال ة التحوط
مة يوثق املةر  ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاع التغريات يف القي، مستمرأساس ى عند بداية التحوط وعل، عالوة على ذلك .توط متنوعة

طلبات فعالية التحوط تلق عندها مجيع عال ات التحوط مت واليت، التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخطر املتحوط لهأو  العادلة
 :التالية
 تواجد عال ة ا تةادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ و •
 ر صاطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هةه العال ة اال تةادية؛ وثيهيمن أال  •
ليت كمية البند املتحوط له واليت يقوم املةر  ابلتحوط له فعليًا وكمية أداة التحوط انسبة التحوط لعال ة التحوط هي نفسها الناجتة عن   •

 .يستخدمها املةر  ابلفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له

  تطبيق اإليقا  على ت د ي، يف مثل هةه احلاالت .يقوم املةر  إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة
وابلتايل ال ، ة التحوطمن عال  جز اً   د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جز  من بند التحوط ال يعد، على سبيل املثال .جز  فقط من عال ة التحوط
 .من عال ة التحوط جز اً  حلج  بند التحوط الةي مل يعدإال  يت  إيقا  حماسبة التحوط

حوط هةه هو ذات املخاطر لعال ة الت إدارةإذا تو فت عال ة التحوط عن الوفا  مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هد  
  .توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري التةهيل مرة أخرىإعادة  الشي ، فإن املةر  يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط )مثل

لزمنية لعقد اخليار يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة ا، ويف هةه احلالة .حيدد املةر  القيمة احلقيقية للخيارات فقط، ت التحوطيف بعض عال ا
اخلسارة أو  الربحىل إ احلد الةي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تةنيفه من حقوق امللكيةإىل  ،يف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط

االعرتا  ابلبنود إىل  دياملخاطر توطات البنود اليت تؤ  دارةال تتضمن سياسة املةر  إل .اإلعرتا  ابلبنود غري املاليةإىل  عندماال يؤدي البند املتحوط له
  .وذلك ألن صاطر املةر  تتعلق ابملواد املالية فقط، غري املالية
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يار املتعلق ابلبند املتحوط مما يعين أنه ُتطفة القيمة الزمنية األصلية للخ، ر  هي بنود توط ذات صلة ابلفرتة الزمنيةإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املة
 .وطلطريقة القسط الثابت( على مدى فرتة عال ة التحوفقاً  ،منطقي )على سبيل املثالأساس اخلسارة على أو  الربحإىل  له من حقوق امللكية

 عرب العمالت طدوات التحو ألالفرق على أساس العمالت أو  للعقود اآلجلة اآلجليستبعد املةر  من التحديد العنةر ، التحوط تعال ابعض في 
العملة أساس لى وتعترب معاجلة العنةر اآلجل للعقد اآلجل والعنةر ع بقة على القيمة الزمنية للخيارات،ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املط، يف هةه احلالة

ةوع عال ات التحوط وخب .خبال  معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية، كل توط على حدىأساس  أمرًا اختياراًي ويطبق اخليار على 
العملة من ساس أالفرق على أو  عندما ُيستبعد العنةر اآلجل، العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالتأو  واملشتقات اآلجلة

 .فإن املةر  يعرت  عموماً ابلعنةر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر، التةني 
 :التحوطات ابلقيمة العادلة

العادلة ة اخلسائر فيما عدا عندما توط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمرابح أو يُعرت  بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األ
 وطتعندما لة دلعاا لقيمةا طتحو تعال ا املةر حيدد ل   .يُعرت  به يف الدخل الشامل اآلخر، من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف هةه احلالة

  .(FVTOCI) ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملددة  لملكيةط أداة حقوق التحوأداة ا
جرا  إهلا و  املتحوطاملخاطر یلالةي ميكن أن يعزى إ لةدلعاالقيمة اغيري يف تابل لةدلعالقيمة ايت   ياسه ابللبند املتحوط له الةي مل  القيمة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القيمة (FVTOCI) وخبةوع أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .اخلسارةأو  بحرلافيمقابل يد 

 له يف الربح اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخلطر املتحوطأو  ولكن يُدرح جز  الربح، لدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلةا
 ل الدخل الشامل اآلخرعندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خال.اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخرأو 
(FVTOCI) ، ملطابقة أداة التحوط لدخل الشامل اآلخريف ا/ خسائر التحوط  أرابحتبقى. 

 .فإنه يُعرت  اها يف نف  البند مثل البند املتحوط له، اخلسائررابح أو عندما يُعرت  مبكاسب / خسائر التحوط يف األ
 .وازن، إن وجدت(التإعادة  تتو   عال ة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا  ابملعايري املؤهلة )بعدعندما إال  ال يتو   املةر  عن حماسبة التحوط

 لقيمةا تعديل  طفاإ يت كما   .وحيتسب االستبعاد لرثر املستقبلي، ممارستهاأو  إهناؤهاأو  بيعهاأو  يتضمن ذلك حاالت انتها  صالحية أداة التحوط
بالقيمة أو  ةلمطفةا بالكلفة لمقاسةالدينة الفعلية )أي أدوات الفائدا لمعد طريقةبشةهنا  ُتستخدملتي ط هلا والمتحوا دللبنو لدفتريةا للقيمة لةدلعاا

ال يتجاوز اتريخ التو   عن يخ رتا من  اً بد رةلخسااأو  لربحا في لها طلمتحوا لمخاطرا عن الناتجالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( 
  .طلتحوامحاسبة

 :توطات التدفق النقدي
قدية يف نُيستدرك اجلز  الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت تدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات ال

تحوط له من بداية ملابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند ا اً حمةور ، وهو مكون منفةل يف الدخل الشامل اآلخر، احتياطي التحوط للتدفقات النقدية
 .اخلسارةأو  الربحإىل  منه أي مبالغ أعيد تدويرها اً التحوط مطروح

ها بند التحوط ات اليت يؤثر فياخلسارة يف الفرت أو  يف بيان الربح لكيةيعاد تةني  املبالغ املعرت  اها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل
 الربحلی ةا املبلغ فوراً إفإنه يعاد تةني  ه، إذا مل يعد املةر  يتو ع حدوث املعاملة .يف نف  سطر البند املتحوط له املستدرك، اخلسارةأو  على الربح

 .اخلسارةأو 
 .إن وجدت(، وازنالتإعادة  ابملعايري املؤهلة )بعديتو   املةر  عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو   عال ة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا  

بدرجة  مراً حمتمالً أ عندما ال يعترب حدوث معاملة توط حمددة، أو ممارستهاأو  إهناؤهاأو  يت  بيعهاأو  ويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط
الو ت يف  اها يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك/ خسائر معرت   أرابحأي  تبقى .وحُيتسب التو   أبثر مستقبلي، كبرية

فإنه يعاد ،  متو ععندما يةبح حدوث معاملة كانت متو عة غري .اخلسارةأو  حقوق امللكية ويعرت  اها عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح
  .اخلسارةأو  ويعرت  اها مباشرة يف الربح لكية/ اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل رابحتةني  األ
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 :توطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

أداة علی  خسائر/  أرابح يةبويعرت   .ات النقديةتُعاجل توطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفق
 .وتراك  يف احتياطي تويل العمالت األجنبية للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر للفعاا التحوط املتعلقة ابجلز 

اخلسائر رابح أو ألاإىل  جنبيةاطي تويل العمالت األواخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلز  الفعال للتحوط املرتاك  يف احتي رابحيُعاد تةني  األ
 .ة األجنبية كما هو موضح أعالهالعمالت األجنبية العائدة للعمل بنف  الطريقة كفرو ات أسعار صر 

  روض وتسليفات (ك)

هر القروض والتسليفات تظ .وغري مدرجة يف سوق مايل انشط،  ابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة
 .اخلسائر االئتمانية املتو عةالكلفة املطفةة بعد تنـزيل مؤونة أساس على 

 اثبتة مادية  موجودات (ل)

  .ن وجدتإ، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تد،ي القيمة، الكلفـة التارخييةأساس الثابتة املادية على وجودات امل تظهر
ابستعمال طريقة  ،راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمساليةاألابستثنا  ، تكلفة املوجودات طفا الثابتة املادية إلوجودات امل يت  احتساب استهالك

 :تاليةة النتاجياألعمار اإلاملعنية ابعتماد صول ت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لرالقسط الثاب
  عدد السنوات    
 42  مبا،ي  
 32 -5  وأاثث احلاسب وأجهزة معدات  
 32-5  نقل وسائط  
 05-1  املةجور على تسينات  

سجيلها الثابتة يت  تديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت  ت واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات رابحن األإ
 .الدخلضمن بيان 

 موجودات غري ملموسة  (م)

 .تبار التد،ي يف  يمتهاأدانه وهي ختضع الخاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، ابستثنا  الشهرة، ابستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجودات إطفا  يت 
  عدد السنوات    
 5  حاسوب برامج 
 72   الفروغ 

 املوجودات اليت آلت ملكيتها للمةر  وفاً  لديون مستحقة (ن)

ن متلك مثل هةه إ .فة ان ص أي خسائر تد،ي مرتاكمةابلكلوجودات تظهر هةه امل .لضماانت على  ـروض وتسليفات متلك عقارات تنفيةاً  متلقد 
ويف حال التخل  عن  .خالل مهلة سنتني من اتريخ التملك املوجوداتهو منظّ  من  بل السلطات املةرفية احمللية اليت توجب تةفية هةه  املوجودات

 .لكيةبنود حقوق امل ة ويظهر ضمنالسنوية الةافي رابحمة املعنية توجب ختةيص احتياطي خاع للتةفية يؤخة من األالتةفية فإن السلطة املنظ
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 املوجوداتيت  نقل  .جيب أن تباعأو  املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية املوجوداتوفقاً لسياسة املةر  يت  تديد ما إذا كانت 
 املوجودات يت  نقل .لاملضمون األصلي، أيهما أ صل القيمة الدفرتية لرأو  املشااهة حسب  يمتها املستملكة املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة 

غري  للموجوداتكالي  البيع ت القيمة العادلة ان ةاً أو  اليت يت  تديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ اها للبيع ابلقيمة العادلة
 .مع سياسة املةر اشياً املالية يف اتريخ التملك وذلك مت

 ملموسة وغري ملموسة  موجوداتالتد،ي يف  يمة  (س)

ديد ةخوذة استيفا  لديون( لتحامل املوجوداتامللموسة وغري امللموسة )مبا فيها  وجوداتهيقوم املةر  مبراجعة القي  الدفرتية مل، مايل وضع بتاريخ كل بيان
لتحديد صل رل يت  تقدير القيمة االسرتدادية، ن وجد هكةا مؤشرإ .صااها خسارة تد،ي يف  يمتهاوجودات  د أن تلك املي مؤشر أبذا كان يوجد أإفيما 
 .ى خسارة تد،ي القيمة )إن وجدت(مد

يت  حس  التدفقات  ،عند تديد القيمة االستعمالية .يةهي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ان ص كلفة البيع والقيمة االستعمال القيمة االسرتدادية
ملالزمة ا  يمتها احلالية ابستعمال نسبة حس   بل الضريبة تعك  تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطرإىل  النقدية املستقبلية املقدرة

 .ليةالةي مل يت  بشةنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبصل لر
 تقيد خسارة تدنـي القيمة .لتوازي القيمة االسرتداديةصل لرنقاع القيمة الدفرتية يت  إ،  ـل من  يمته الدفرتيةأصل لر ذا كان تقدير القيمـة االسرتداديةإ

 خفيض لوفرويف هةه احلالة تعامل خسارة تد،ي القيمة كت، التقيي دفرتايً بقيمة إعادة  املختص مسجلصل األكان   إذاإال  ،اخلسائررابح أو يف األحااًل 
 .التقيي  ) املقيد سابقاً (إعادة 

التقدير املعّدل لقيمتها  إىل ن تةلأإىل  ()وحدة منتجة لتدفقات نقديةصل لريت  زايدة القيمة الدفرتية ، الحقاً  ن خسارة تد،ي القيمة انعكستيف حال أ
صل لرة تد،ي  يمة ن تدد فيما لو مل يت   يد خسار القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أ ن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوقألكن حبيث ، االسرتدادية

دفرتايً  ص مسجلاملختصل األكان   إذاإال  ،الدخليف بيان حاالً  يت   يد عك  خسارة تد،ي القيمة .( يف سنوات سابقةحدة منتجة لتدفقات نقديةو )
 .()املقيد سابقاً  التقيي إعادة  ويف هةه احلالة يعامل عك  خسارة تد،ي القيمة كزايدة لوفر، التقيي إعادة  بقيمة

 مؤونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني (ع)

 هةهمتثل  .املؤسسةىل إ العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  التةمينات عن موظفيهإن املةر  مسجل يف مؤسسة التةمينات االجتماعية يف اجلمهورية 
 .اتفاق املةر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سو  حيةل املوظفون على هةا التعويض من مؤسسة التةمينات االجتماعية املسامهات

 .لي  على املةر  أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة
 املؤوانت ( )

 يتوجبأن  حملتملنه من انتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأاستأو  ترتب على املةر  موجب  انو،ي، نتيجة حدث سابق، إذا يت   يد املؤوانت
  .لتسديد املوجباخلارح إىل  ا تةادية منافعتدفق إجرا  

 الفوائدإيرادات  صايف (ع)

احملددة ابلقيمة العادلة من أو  ةتلك املقاسأو  وأعبا  الفوائد جلميع األدوات املالية ابستثنا  تلك املةنفة على أهنا حمتفظ اها للمتاجرةإيرادات  يت  إثبات
  .الفائدة الفعالة اخلسائر ابستخدام طريقةرابح أو و "أعبا  فوائد " يف حساب األالفوائد" كـ "إيرادات فوائد" إيرادات  الةافية يف "صايف رابحخالل األ

، ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة (FVTPL) اخلسارةأو  رابحكما ُتدرح الفوائد على األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل األ
 ."رئاخلساأو  رابحابلقيمة العادلة من خالل األمتاجرة دوات املالية للعلى حمافظة األ أرابحانظر"صايف 
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 ،هو السعر الةي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لرداة املالية خالل العمر املتو ع لرداة املالية أو(EIR)  يةمعدل الفائدة الفعل
عاة مجيع الشروط كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبرا.املطلوابت املاليةأو  للموجوداتصايف القيمة الدفرتية إىل  لفرتة أ ةر،، عند اإل تضا 

 .التعا دية لرداة
ترتيبات ىل إ املستلمة بني أطرا  العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرةأو  مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل

عادلة من خالل ملدرجة ابلقيمة الوفيما يتعلق ابملوجودات املالية ا .اخلةومات األخرىأو  ومجيع األ ساط األخرى، وتكالي  املعاملة، اإل راض احملددة
 .اخلسارة عند اإلعرتا  األويلأو  تُثبت تكالي  املعامالت يف الربح، اخلسائر أو رابحألا

أي الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غري املتدنية إئتمانياً )أعبا   الفوائد /إيرادات  ُتتسب
وخبةوع املوجودات  .الكلفة املطفةة للمطلوابت املاليةإىل  أو املايل  بل التسوية ألي صةص خسارة ائتمانية متو عة(صل الكلفة املطفةة لرساس على أ

أي إمجايل الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفةة للموجودات املالية املتدنية إئتمانياً )إيرادات  ُتتسب، املالية املتدنية إئتمانياً 
فإن ، (POCI) اً إشرتيت وهي متدنية إئتمانيأو  نشةت أما خبةوع املوجودات املالية اليت .صةص خسائر اإلئتمان املتو عة( القيمة الدفرتية ان ةاً 

 .املايلصل التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األ يف تديد (ECLs( يعك  اخلسائر اإلئتمانية املتو عة )EIRمعدل الفائدة الفعال )

 الرسوم والعموالتإيرادات  صايف (ق)

ا تتضمن الرسوم كم  .ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال )انظر أعاله( جز اً  غري الرسوم اليت تشكلرسومًا  واألعبا الرسوم والعموالت إيرادات  تتضمن
لقة ورسوم عدم االستخدام املتع، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ضمن أمور أخرى، اخلسارة للمةر أو  املدرجة يف هةا اجلز  من بيان الربح

  .ترتيب حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروضإىل  يؤدي ذلكأن  ما يكون من غري احملتملابلتزامات القروض عند

 .الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدماتأعبا   ُتتسب

 اخلسائررابح أو ابلقيمة العادلة من خالل األمتاجرة املالية للاألوراق  على حمفظة أرابحصايف  (ر)

عادلة واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة ال رابحاخلسارة مجيع األأو  صايف الدخل من األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح يشمل
 .لةلةذات ا ألسه ا حباوأر ئدالفواأعبا  ادات و يرإ لكذبمافياخلسائر رابح أو للموجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

 رابحتوزيعات األ (ش)

 .عند إثبات حق استالم املدفوعات رابحتوزيعات األإيرادات  تتحقق

 الضرائب (ت)

 .الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة مةاري متثل 
 رابحمن صايف األ % 05الضريبة مبعدل ، والةي حدد 0223نيسان  36اتريخ  08ألحكام القانون وفقًا  حيتسب املةر  مؤونة ضريبة الدخل

، و د مت 0231متوز  0من  يمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداً  من  %5املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل إىل  ، ابإلضافةللضريبة اخلاضعة
 .0238الثا،ي  كانون  3من  يمة الضريبة ابتداً  من  %32لتةبح مبعدل  0237للعام  46تعديلها ابلقانون ر   

لغ غري اجلائز الةافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا رابحاخلاضعة للضريبة عن األ رابحاأل ختتل 
 .تنـزيلها من الوعا  الضريق

يف البياانت املالية والقيمة  املطلوابتأو  الفرو ات الزمنية املؤ تة بني  يمة املوجوداتاسرتدادها نتيجة أو  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتو ع دفعها
تقيق أو  ية االلتزام الضريقللنسب الضريبية اليت يتو ع تطبيقها عند تسو وفقاً  وتتسب الضرائب املؤجلة .اليت يت  احتساب الربح الضريق على أساسها

  .املوجودات الضريبية املؤجلة
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االعرتا  بينما يت   .ت  االعرتا  ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو  تدخل يف احتساب الربح الضريق مستقبالً ي
 .ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو  تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريق

عدم إمكانية االستفادة من  ويت  ختفيضها يف حالة تو عة املرحلية املوجزة داملوحاملالية  ملعلوماتمراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف اتريخ ايت  
 .كلياً أو   تلك املوجودات الضريبية جزئياً 

ن ضريبة تحققة خارح أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقًا لقانو حيتسب املةر  مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املةر  امل
من إمجايل  %7.5، والةي حدد الضريبة مبعدل 0239نيسان  09الةادر عن وزارة املالية بتاريخ  3018/1والقرار ر    0221/ لعام 04الدخل ر   /

من  يمة الضريبة  %32من  يمة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية مبعدل  %32مبعدل اإليرادات يف اخلارح ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار 
 .0239كانون الثا،ي   3ابتداً  من 

 النقد وما يوازي النقد (ث)

 .ساسية تقل عن ثالثة أشهرذات استحقا ات تعا دية أ أرصدةيتضمن النقد وما يوازي النقد 
 
 ساسية لعدم اليقني يف التقديراملقررات احملاسبية اهلامة واملةادر األ - 4

تتخة  رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشةن القي  الدفرتية أن  دارة، يتوجب على اإل1املةكورة يف االيضاح ، عند تطبيق السياسات احملاسبية للمةر 
تعترب عوامل أخرى اخلربة السابقة و ساس على أ ن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة اها تبىنإ .خرىال تتوضح بسهولة من مةادر أملوجودات ومطلوابت 

  .النتائج الفعلية  د ختتل  عن هةه التقديراتن إ .ذات صلة

ية اليت حيةل فيها القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالإجرا   يت  ،يت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة اها بةورة مستمرة
لى الفرتة احلالية وفرتات كان التعديل يؤثر ع  إذايف فرتة التعديل وفرتات الحقة أو  كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة،  إذاتعديل التقدير وذلك 

  .الحقة
 عند تطبيق السياسات احملاسبية:املقررات احملاسبية اهلامة  أ(.4)

 صةص اخلسائر اإلئتمانية املتو عة

املةر  استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير صاطر الزايدة اهلامة يف  إدارةيتطلب من 
  السياسات والتقديرات أهن إ .علومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتو عةصاطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعرتا  األويل اها وم

 :أدانه رة املةر  مفةلةااملستخدمة من  بل إد

 تقيي  منوذح األعمال

حيدد  .المدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  واختبار منوذح األعم نتائج اختبارعلیيعتمد تةني  و ياس املوجودات املالية 
تقيي  احلك  ويتضمن هةا ال .لتحقيق هد  أعمال معني اً لموعات املوجودات املالية مع إدارةمنوذح األعمال على مستوى يعك  كيفية  املةر 

 .دارهتاكيفية إو  الةي يعك  مجيع األدلة ذات الةلة مبا يف ذلك كيفية تقيي  أدا  املوجودات و ياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أدا  املوجودات
تحقا ها لفه  ل اآلخر واليت مت استبعادها  بل اسالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامأو  يرا ب املةر  املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفةة

حول ما إذا   ةر للمصل امن التقيي  املتو  جز اً  وتعترب املرا بة .سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلد  من األعمال احملتفظ اها
يف منوذح األعمال  هناك تغيري ألنوإذا كان من غري املناسب ، اً ملوجودات املالية املتبقية مناسبكان منوذح األعمال الةي يت  مبوجبه االحتفاظ اب

 .لتةني  تلك املوجودات اً مستقبلي اً لتايل يت  إدخال تغيري واب
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 زايدة هامة يف صاطر االئتمان

اخلسارة االئتمانية ، أو األوىلشهراً ملوجودات املرحلة  (30)يت   ياس اخلسارة االئتمانية املتو عة كمخةص يعادل اخلسارة االئتمانية املتو عة ملدة 
ن بشكل كبري املرحلة الثانية يف حال زايدة صاطر االئتماإىل صل ينتقل األ .الثالثةاملرحلة أو  الثانيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

وعند تقيي  ما إذا كانت صاطر  .ما الةي يشكل زايدة كبرية يف صاطر االئتمان (9)   لتقارير املالية ر لال حيدد املعيار الدويل  .ويلمنة االعرتا  األ
التقديرات يف لة واملدعومةة املستقبلية املعقو يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعي ةر أيخة امل، االئتمان ألي من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري

 .(1و 0و 3ثالث )  ضمن املراحل التغري التةنيإىل  واليت تؤدي املةر  املتعلقة ابلتغري امله  يف صاطر اإلئتمان إدارةملستخدمة من  بل ا

 إنشا  لموعات من املوجودات ذات خةائص صاطر ائتمانية مماثلة

نوع األداة،  خةائص املخاطر املشرتكة )مثلساس على أمجاعي، يت  جتميع األدوات املالية ساس على أعندما يت   ياس خسائر االئتمان املتو عة 
يرا ب  .خل(ا درجة صاطر االئتمان، نوع الضماانت، اتريخ االعرتا  األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الةناعة، املو ع اجلغرايف للمقرتض،

يري إن هةا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغ .اثلةمدى مال مة خةائص صاطر االئتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال مم املةر 
إىل  اتنقل موجودأو  و د ينتج عن ذلك إنشا  حمافظ جديدة .تقسي  للموجودات بشكل مناسبإعادة  خةائص صاطر االئتمان، تكون هناك

 .حمفظة حالية تعك  بشكل أفضل خةائص صاطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات

 ادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظإع

رية( حدوث زايدة كبرية يف صاطر االئتمان )أو عندما تنعك  تلك الزايدة الكب عند اً واحلركات بني احملافظ أكثر شيوع تقسي  احملافظإعادة  يعد
ضمن احملافظ  اً العك ، ولكنها  د تدث أيضأو  آخر،إىل  اً شهر  (30)من اخلسائر االئتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني صول األ وابلتايل تنتقل

اخلسائر االئتمانية مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات أو  شهراً  (30)من اخلسائر االئتمانية املتو عة ملدة ساس اليت يستمر  ياسها على نف  األ
 .الختال  صاطر االئتمان من احملافظ اً املتو عة نظر 

 املةادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة  ب(.4)

ثر أمهية على املبالغ املعرت  اها واليت هلا التةثري األك مةر يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل دارةفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإل
 :البياانت املاليةيف 

 مبدأ االستمرارية:

مال يف املستقبل عتلك املوارد الالزمة ملواصلة األاملةر  بتقيي   درة املةر  على االستمرار كمنشةة مستمرة وهي مقتنعة أبن املةر  مي إدارة امت 
  ي شكوك جوهرية اليت  د تؤثر بشكل جوهري على  درة املةر  على االستمراراملةر  ليست على عل  أب إدارةن لك، إذإىل  ابإلضافة .املنظور
 .مبدأ االستمراريةساس على أحمضرة املوحدة املرحلية املوجزة ت املالية ن املعلوماإ وابلتايل .شةة مستمرةكمن

 :ةتديد القي  العادل

وابلنسبة  .(ز) 1اليضاح ان تديد القيمة العادلة ملوجودات مالية لي  هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي  كما هو مةكور يف إ
متفاوتة من األحكام  وتتطلب درجات، فإن القيمة العادلـة تكون أ ل موضوعية، سعارها  ليلة الشفافيةالية املتداولة بشكل غري متكرر وأدوات امللر

 .تؤثر على األداة املعنيةأخرى  وصاطر، افرتاضات تسعري، كيدةعوامل سوق غري أ، الرتكيز، تعتمد على السيولة
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ركة املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيها ح تستخدم املعطيات غري
من ول للتفرغ عنها متثل السعر املقبأن  يــاس القــيمة العــادلة نفسها، أن تبقى الغـاية من  ين وجدت، وجيب ألسـوق بتاريخ التقيي  ضعيفة هةا إا

علومات املتوفرة يف فضل امليات غري املنظورة ابالعتماد على أاملعطإىل  يت  الوصول .مالية أدواتصاحب االلتزام ملطلوابت أو  املالية دواتمالك األ
جرا ات الداخلية الابتطبيق معدالت حس  معينة عمالً إىل  تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشةة ابإلضافةأن  ظل الظرو  احمليطة، واليت ميكن

على و  ح أو اخلسائرخالل األرابالقيمة العادلة من ساس على أاملالية الظاهرة األوراق  للمةر  وذلك ضمن منوذح التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة
 .الكلفة املطفةةساس أ

ة ذات الةلة بكل السوق وتديد املعلومات املستقبلياملستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / النظرة ،تديد العدد والوزن النسق للسيناريوهات
 سيناريو

ستقبلية ملختل  احملركات افرتاضات احلركة املإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند ةر يستخدم امل، عند  ياس اخلسارة االئتمانية املتو عة
 .اال تةادية وكي  تؤثر هةه احملركات على بعضها البعض

 التعثراحتمال نسبة 
 على السداد عن التعثر الحتمالية اً تقدير احتمال التعثر  نسبةوتعترب  .يف  ياس اخلسارة االئتمانية املتو عة اً رئيسي احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
 .واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرو  املستقبلية، فرته زمنية معينة مدى

 يف حال التعثراخلسارة 

قدية التعا دية املستحقة وتلك الفرق بني التدفقات النإىل  وهو يستند .يف السدادالتعثر  عنهي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
 .التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة اليت يتو ع املمول تةيلها، مع األخة يف اإلعتبار

 :الثابتة للموجوداتاألعمار اإلنتاجية املقدرة 

 دعوخالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات ت .اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية ( أعاله إن املةر  يراجع األعمار1يف اإليضاح ر   ) موضحكما هو 
 .الثابتة موجوداتتغيري األعمار املقدرة للإىل 

 :تد،ي  يمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت الالزمة

إجرا   ة وذلك من خاللغري املاليصول بتقدير القيمة االسرتدادية لر دارةالراهنة اليت متر اها اجلمهورية العربية السورية،  امت اإل الظرو يف ظل 
كوين مؤوانت ، ال توجد مؤشرات لتدارةابعتقاد اإل .لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تد،ي  يمتهاصول األ الدفرتية هلةه للقي مراجعة 

 .تد،ي إضافية
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 املركزي سورية مةر  لدى أرصدةو  نقد -5

 يتكون هةا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

   7.938.787.502   34.003.195.344  نقد يف اخلزينة 
 :أرصدة لدى مةر  سورية املركزي

   10.748.692.332   14.079.152.548  حساابت جارية وتت الطلب 
   615.749.840.5   162.536.934.5  احتياطي نقدي إلزامي* 

 ( 944.088.08) ( 356.261.16) صةص خسائر ائتمانية متو عة 

   896.398.179.54    103.918.483.46   
 اتريخ 5918وفقًا للقوانني والتشريعات املةرفية املطبقة يف اجلمهورية العربية السورية وبناً  على القرار الةادر عن رائسة لل  الوزرا  ر    *

ابحتياطي نقدي على املةار  أن تتفظ  0202كانون الثا،ي   03/م ن( الةادر بتاريخ 7و رار لل  النقد والتسلي  ر   ) 0233أاير  0 
 لسكين.ا االدخارمن متوسط الودائع تت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل ابستثنا  ودائع  %5ة املركزي بنسبة إلزامي لدى مةر  سوري

 إلزامي وال يت  استعماله يف األنشطة التشغيلية للمةر .إن هةا االحتياطي  
 .ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة 

 :السنةالفرتة / ركزي خالل مةر  سورية امل فيما يلي احلركة على األرصدة لدى
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 18.593.419.745    -     -     18.593.419.745  ةفرت الالرصيد كما يف بداية 
  3.775.587.680    -     -     3.775.587.680  ةفرت التغري خالل ال

 ( 539.362.371)   -     -   ( 539.362.371) تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  928.866.391.42    -     -     928.866.391.42  ةفرت الرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  39.812.979.694    -     -     39.812.979.694  الرصيد كما يف بداية السنة
  7.770.588.505    -     -     7.770.588.505  التغري خالل السنة

   506.873.987.32    -     -     506.873.987.32  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

   745.419.593.18    -     -     745.419.593.18  الرصيد كما يف هناية السنة

  .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  فرتة الثالثة أشهر املنتهيةال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
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 السنة:الفرتة / خالل ركزي مةر  سورية امل لدىرصدة لرفيما يلي احلركة على صةص اخلسائر االئتمانية املتو عة 
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  08.088.944    -     -     08.088.944  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  8.269.562    -     -     8.269.562  فرتةالتغري خالل ال

 (  148.095)   -     -   ( 148.095)  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 
  356.261.16    -     -     356.261.16  فرتةالرصيد كما يف هناية ال

 
  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  5.895.271    -     -     5.895.271  الرصيد كما يف بداية السنة
  31.476.576    -     -     31.476.576  التغري خالل السنة

   095.937.8    -     -     095.937.8  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 
  944.088.08    -     -     944.088.08  الرصيد كما يف هناية السنة

 .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  فرتة الثالثة أشهر املنتهيةال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
 

 مةار  لدى أرصدة -6

 مما يلي:يتكون هةا البند 

  )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف    
  اجملموع   خارجية مةار    حملية مةار    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   
 325.431.338.436 321.818.338.566   3.574.999.852 الطلب تتو  جارية حساابت

  1.923.237.915  -   1.923.237.915 أشهر أوأ ل( 1ودائع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 
 ( 730.400.276.34) ( 470.658.271.34) ( 042.764.0) صةص خسائر ائتمانية متو عة 

   545.051.471.5    294.462.764.89   619.731.017.95  
 

  )مد قة( 0202األول  كانون 13كما يف    
  اجملموع   خارجية مةار    حملية مةار    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  53.691.071.040    45.584.402.264    6.328.851.378  جارية وتت الطلبحساابت 

 331.597.476.407   333.023.192.222    0.196.286.407  أشهر أو أ ل( 1ودائع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 
 ( 984.805.466.32) ( 761.557.457.32) ( 003.068.9) صةص خسائر ائتمانية متو عة 

   184.673.495.8    123.050.108.346  685.901.801.354  
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)مقابل )غري مد قة( 0203 آذار 13لرية سورية كما يف  325.136.688.220بلغت األرصدة لدى املةار  اليت ال تتقاضى فوائد 
 .()مد قة( 0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  09.721.760.839

 .0202كانون األول   13يف كما و  0203 آذار 13ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات جتارية )أتمينات نقدية مقابل اعتمادات( كما يف 
 السنة:الفرتة / فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املةار  خالل 

  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  365.092.749.669    -     356.165.105.356    8.905.404.531  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 ( 55.821.587.562)   -   ( 50.834.387.590) ( 0.989.199.968) خالل الفرتةالتغري 

 ( 758.205.371)   -   ( 932.262.339) ( 848.964.51) تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  153.316.134.329    -     654.276.410.321    697.259.880.5  ةالفرت الرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  55.653.191.756    -     49.993.739.798    5.659.671.958  الرصيد كما يف بداية السنة
  4.437.365.819    -     4.910.097.555  ( 535.313.736) خالل السنةالتغري 

   274.392.000.325    -     821.127.443.323    073.880.782.1  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  669.749.092.365    -     356.105.165.356    531.404.905.8  الرصيد كما يف هناية السنة

 .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  فرتة الثالثة أشهر املنتهيةال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
 

 السنة:الفرتة / ررصدة لدى املةار  خالل لفيما يلي احلركة على صةص اخلسائر االئتمانية املتو عة 

  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  32.466.805.984    -     32.457.549.984    9.076.222  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  1.765.347.031    -     1.773.586.402  ( 6.419.027) فرتةخالل الالتغري 

 ( 355.552.485)   -   ( 355.485.408) (  257.65) تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

   730.400.276.34    -     976.652.271.34    716.773.0  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  3.019.432.786    -     3.010.487.839    6.900.967  الرصيد كما يف بداية السنة
  7.161.996.080    -     7.173.529.540  ( 7.531.062) خالل السنةالتغري 

   936.438.861.3    -     601.550.851.3    091.866.9  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  984.805.466.32    -     984.549.457.32    222.076.9  الرصيد كما يف هناية السنة

 .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  فرتة الثالثة أشهر املنتهيةال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
 
 مةار  لدى إيداعات -7

 0202كانون األول   13ابملقابل كانت اإليداعات لدى املةار  كما يف  )غري مد قة(، 0203آذار  13كما يف ال يوجد إيداعات لدى املةار   
 يلي: )مد قة( كما

  (د قة)م 0202األول  كانون 13كما يف    
  اجملموع   مةار  خارجية   مةار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3.222.222.222    -     3.222.222.222  ودائع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر(
 (   589.38 )   -   (  589.38) صةص خسائر ائتمانية متو عة 

   433.983.999     -    433.983.999  
 

 السنة:الفرتة / فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املةار  خالل 
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  3.222.222.222    -     -     3.222.222.222  ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 ( 222.222.222.3)   -     -   ( 222.222.222.3 ) فرتةالتغري خالل ال

  -     -     -     -   فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  3.189.858.207    -     -     3.189.858.207  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 207.858.189)   -     -   ( 207.858.189) التغري خالل السنة

  222.222.222.3    -     -     222.222.222.3  الرصيد كما يف هناية السنة

   .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  الثالثة أشهر املنتهيةفرتة ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
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 السنة:الفرتة / إليداعات لدى املةار  خالل لفيما يلي احلركة على صةص اخلسائر االئتمانية املتو عة 
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   38.589    -     -      38.589  لفرتةالرصيد كما يف بداية ا
 (  589.38)   -     -   (  589.38) فرتةالتغري خالل ال

  -     -     -     -   فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   344.274    -     -      344.274  الرصيد كما يف بداية السنة
 (  485.305)   -     -   ( 485.305) التغري خالل السنة

   589.38    -     -      589.38  الرصيد كما يف هناية السنة

 .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13يف  فرتة الثالثة أشهر املنتهيةال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
 
 اآلخرالدخل الشامل مالية ابلقيمة العادلة من خالل  موجودات -8

 يتكون هةا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

 *سو ية أسعار هلا متوفر غريابلقيمة العادلة  مالية موجودات
   433.663.203    203.663.433  أسه  

   203.663.433    433.663.203   

من رأمسال الشــركة علماً أبن أســه  الشــركة غري مدرجة يف ســوق دمشــق  %5ميثل املبلغ اســتثمار املةــر  يف الشــركة الســورية العربية للتةمني بنســبة  *
 .عتزم املةر  االحتفاظ اهةا االستثمار على املدى البعيديلروراق املالية. 

 التايل:و د كانت احلركة على هةه االستثمارات وفق اجلدول 
  كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف    
   )مد قة( 0202     )غري مد قة( 0203   
  ل.س.     ل.س.   

  344.453.003    433.663.203  الفرتة / السنةالرصيد كما يف بداية 
  822.029.067    -   الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة األرابح

  203.663.433    203.663.433  الفرتة / السنةالرصيد كما يف هناية 
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 ر يف القيمة العادلة التايل:ـو د كانت احلركة على احتياطي التغي
  كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف    
   )مد قة( 0202     )غري مد قة( 0203   
  ل.س.     ل.س.   

   94.453.003    163.663.203  / السنة الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 األرابح الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة

   822.029.067    -   للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 

   203.663.163    203.663.163  الفرتة / السنةالرصيد كما يف هناية 
 
 موجودات مالية ابلكلفة املطفةة -9

تستحق بعد سنة من االكتتاب وتبلغ  0239شباط  03شهادة( مت االكتتاب اها لدى مةر  سورية املركزي بتاريخ  12هةا البند شهادات إيداع ) ميثل
 .بتاريخ التسوية %4.5مليون لرية سورية لكل شهادة و د مت تسديد القيمة صةومة مبعدل  322 يمتها اإلمسية عند استحقا ها 

 .من مةر  سورية املركزي مليار لرية سورية 1 يمة هةه الشهادات مببلغ ةيل ت 0202شباط  01مت بتاريخ 
  



 

- 14 - 

 املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف -32
 يتكون هةا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
   ل.س.   ل.س.  

 الشركات الكربى
   0.277.265.095    0.214.223.075  مدينة جارية حساابت 
   04.669.042.827    00.955.516.180  وسل   روض 
 ( 153.473.278) ( 017.717.941)  روض وسل  عن مقدماً  مقبوضة فوائد 
   922.867.4    222.170  حمسومة سندات 

   437.373.507.04    904.720.199.06   
 )التجزئة(فراد األ
   3.406.964.371    3.476.727.103  بطا ات ائتمان 
   816.373.744.5    961.058.655.6   روض وسل  

   926.965.432.8    229.316.373.7   
 الشركات الةغرية واملتوسطة

   036.575.346    384.960.155   روض وسل  
 ( 786.023.09) ( 637.731.00) وسل   روض عن مقدماً  مقبوضة فوائد 

   718.048.360    162.171.387   

   091.030.758.11    340.186.956.10  اجملموع
 ( 0.519.369.310) ( 0.125.100.530) صةص خسائر ائتمانية متو عة 

 ( 091.845.820.0) ( 522.160.733.0) معلقة فوائد

   868.397.436.08    312.723.919.07  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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 :/ السنةخالل الفرتة باشرةاملئتمانية االتسهيالت ة الأرصدفيما يلي احلركة على 
  )غري مد قة( 3020آذار  13الثة أشهر املنتهية يفلفرتة الث    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 11.758.030.091    5.242.073.731   32.248.905.660    38.669.234.938  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 3.034.903) ( 1.346.302.312)   1.347.115.253  املرحلة األوىل إىل  ما مت تويله
  -   ( 3.459.446)   3.923.942.191  ( 3.922.482.947) الثانيةاملرحلة إىل  ما مت تويله
  -     37.207.382  ( 37.205.847) (  3.111) املرحلة الثالثةإىل  ما مت تويله

   910.584.124    -      83.207    910.521.077  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 183.914.266) ( 368.393.618) ( 335.095.699) ( 98.446.709) التسهيالت املسددة خالل الفرتة

 ( 3.073.286.139) ( 344.765.178) ( 3.253.242.701) ( 75.082.038) التغري خالل الفرتة
 ( 272.192.83) ( 272.192.83)   -     -   شطوبةالتسهيالت امل

  340.186.956.10    442.077.662.4    681.464.603.7   239.644.674.02  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  14.660.999.566    1.565.717.177    4.016.709.128    06.862.510.883  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 744.938) ( 3.055.692.577)   3.056.415.495  ما مت تويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     7.155.984.202  ( 7.155.984.202) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية
  -     127.245.463  ( 33.236.260) ( 096.209.199) ما مت تويله إىل املرحلة الثالثة

  3.989.625.599    3.657.312    360.242.081    3.805.928.386  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 0.684.245.457) ( 68.103.246) ( 44.034.466) ( 0.573.529.945) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 3.301.718.337)   094.331.927  ( 194.926.844) ( 3.200.945.382) التغري خالل السنة
 ( 366.862.875) ( 319.467.775)   -   ( 07.191.322) التسهيالت املشطوبة

  577.053.282.3    577.053.282.3    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  091.030.758.11    731.073.242.5   660.905.248.32   938.234.669.38   الرصيد كما يف هناية السنة
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 فيما يلي احلركة على صةص اخلسارة االئتمانية املتو عة خالل الفرتة/ السنة:
  )غري مد قة( 0203آذار  13الثة أشهر املنتهية يفلفرتة الث    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  0.519.369.310    3.972.741.847    013.234.120    117.432.981  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 3.397.636) ( 18.684.089)   19.883.925  ما مت تويله إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 3.406.729)   16.806.818  ( 15.422.309) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية

  -     3.438.739  ( 3.438.739)   -   تويله إىل املرحلة الثالثةما مت 
  خسارة التد،ي على التسهيالت

  66.333.261    -      12.020    66.282.863  اجلديدة خالل الفرتة  
 املسرتد من خسارة التد،ي على

 ( 313.337.001) ( 339.838.191) ( 7.511.614) ( 1.765.396) التسهيالت املسددة  
 ( 350.013.720) ( 310.990.351)   3.424.158  ( 02.641.927) التغري خالل الفرتة

 ( 758.628.36) ( 758.628.36)   -     -   التسهيالت املشطوبة *

  530.100.125.0    917.338.722.3    258.619.003    537.564.181  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  0.744.140.168    3.747.395.993    139.944.040    677.020.315  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   (  564.042) ( 74.358.902)   74.701.362  ما مت تويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     342.254.930  ( 342.254.930) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية
  -     34.780.694  (  029.545) ( 34.571.349) ما مت تويله إىل املرحلة الثالثة

  املتو عة علىاخلسارة االئتمانية 
  51.926.127    3.584.816    0.028.357    52.331.134  التسهيالت اجلديدة 

 املسرتد من اخلسارة االئتمانية املتو عة
 ( 348.447.405) ( 71.461.432) ( 0.800.864) ( 70.363.353) على التسهيالت املسددة 

 ( 077.672.900)   86.776.270  ( 354.223.682) ( 032.445.134) التغري خالل السنة
 ( 79.161.119) ( 53.972.019)   -   ( 07.191.322) التسهيالت املشطوبة *

 تعديالت نتيجة 
   341.420.046    341.420.046    -     -   تغري أسعار الةر  ** 

  310.369.519.0    847.741.972.3    120.234.013    981.432.117  الرصيد كما يف هناية السنة

ري مد قة( )غ 0203آذار  13املنتهية يف  الثالثة أشهر لفرتة تسهيالتشطب خةةات مقابل من امل لرية سورية 36.628.758مبلغ  استخدام مت *
 )مد قة(( 0202كانون األول   13يف للسنة املنتهية من املخةةات مقابل شطب تسهيالت  لرية سورية 79.161.119استخدام مبلغ مقابل )

  .وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسوايت مع بعض العمال 
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تشكلت فرو ات أسعار الةر  نتيجة تكوين صةةات ابلعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة ابلعملة األجنبية، حيث نتج هةا الفرق عن  **
 .تغري سعر صر  العمالت األجنبية على هةه املخةةات

  الفوائد املعلقة كما يلي:تتلخص حركة 
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
   ل.س.   ل.س.  

  3.691.404.735    0.820.845.091  الفرتة / السنة بداية يفكما  الرصيد
 يضا :

   513.522.256    13.719.160  الفرتة / السنةالفوائد املعلقة خالل  
 ينـزل:
 ( 76.110.146) ( 58.442.844) الفرتة / السنةالفوائد املعلقة احملولة لإليرادات خالل  
 ( 87.497.516) ( 64.783.133) الفرتة / السنةالفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل  
  424.752.743    -   أتثري فرو ات أسعار الةر  

   091.845.820.0    522.160.733.0  الفرتة / السنةالرصيد كما يف هناية 
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 موجودات أخرى -33

 يتكون هةا البند مما يلي:

  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

 فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
   357.894.525    10.258.348  مةار  
   080.952.097    343.020.231  شركات -تسهيالت ائتمانية مباشرة  
   542.574.60    072.525.77  أفراد -تسهيالت ائتمانية مباشرة  
   052.765.413    521.439.140   

   315.878.615    337.410.402  مقدماً مدفوعة  مةاري  أتمني
   3.575.222    02.167.077  مكاتب وفروع إجياراتعن  مةاري  مدفوعة مقدماً 

   661.599.774    974.202.169  مةاري  أخرى مدفوعة مقدماً 
   59.261.213    56.664.986  عموالت مستحقة من مةار  

    714.212     895.185  طوابعالصزون 
    929.738     929.738  مبالغ مستحقة التحةيل من مقاصة الةرا  اآليل

   57.822.047    6.204.522   يد التحةيلحواالت وشيكات 
   190.035.148    171.344.181  ضرائب  يد االسرتداد

   16.910.522    16.910.522  موجودات آلت ملكيتها للمةر  وفا  لديون مستحقة*
   99.094.562    99.094.562  املسامهة يف مؤسسة ضمان صاطر القروض**

   285.140.40    912.730.63  ذم  مدينة أخرى

   459.364.998.3    072.764.991.3   

، و د مت 0229حزيران  38ميثل املبلغ  يمة عقار مت احلةول عليه استيفا  للتسهيالت االئتمانية العائدة ألحد العمال  مبوجب العقد املربم بتاريخ  *
، على أن تت  تةفية العقار خالل سنتني من اتريخ إبرام 0229متوز  3بتاريخ  5/322/4260احلةول على موافقة مةر  سورية املركزي ر   

، ونظراً لتد،ي القيمة السو ية للعقار عن القيمة الدفرتية وجتنباً لتحقق خسائر 0220عام  01/ب من القانون ر   322/0العقد وفق أحكام املادة 
، كما 0235 آذار13حبيث تةبح لغاية  4/م ن/ب3321قرار ر   نتيجة عملية تةفية العقار حةل املةر  على مهلة لتةفية العقار مبوجب ال

كانون   13، ومت متديد املهلة أيضاً لغاية 0235حزيران  32اتريخ  4/م ن/ب3078وفقاً للقرار ر    0235كانون األول   13مت متديد املهلة لغاية 
/م ن املتضمن إلزام املةر  15صدر القرار  0237باط ش 01. بتاريخ 0236أاير  39اتريخ  4/م ن/ب3178وفقاً للقرار ر    0236األول 

، إال أنه مل يتسىن للمةر  تةفية العقار ضمن املدة احملددة، لةلك 0237حزيران  6بتةفية العقار املةكور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ 
 الةي منح املةار  مهلة حىت اتريخ /م ن.34ر   صدر القرار  0239نيسان  3، وبتاريخ مت الطلب من مةر  سورية املركزي متديد املهلة

 تةفية العقارات املستملكة لقا  ديون، علماً أبنه مل تت  تةفية العقار حىت اتريخ إعداد املعلوماتلاللتزام بوللمرة األخرية  0239كانون األول   13
 املالية املوحدة للمةر .
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مة ي  مة وبناً  علی هةا مت االعرتا  خبسارة تد،ي يفيت اخنفاضاً يف القهر مة العقار واليت أظي  بتخمني 0235 ام املةر  خالل الربع الثا،ي من عام 
 ة.ية سور ري ل 55.198.752مة يالعقار بق

 يلي: املوجودات اليت آلت ملكيتها للمةر  وفا  لديون مستحقة كما رصيد كان
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

   90.113.052    90.113.052  السنةالفرتة /رصيد بداية  
 ( 752.198.55) ( 752.198.55) صةص تد،ي موجودات آلت ملكيتها للمةر  

   522.910.16    522.910.16  السنةالفرتة /رصيد هناية  

. 0236/ لعام 30القروض وهي شركة مسامهة مغفلة خاصة خاضعة ألحكام القانون ر   / ميثل املبلغ استثمار املةر  يف مؤسسة ضمان صاطر **
 من حةته يف رأمسال املؤسسة. %42من رأمسال املؤسسة حيث  ام املةر  بتسديد  %4.96تبلغ مسامهة املةر  يف املؤسسة 

لرية سورية كما  060.452.300لرية سورية )مقابل  042.508.029مبلغ  )غري مد قة( 0203آذار  13تتضمن املوجودات األخرى كما يف   
 .( متثل مةاري  الدعاوى القضائية املستحقة من املقرتضني املتعثرين و د مت تغطية هةه املبالغ ابلكامل ابملؤوانت)مد قة( 0202كانون األول   13يف
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 ارول املستةجرة / التزامات عقود اإلجيحقوق استخدام األص -30
 البند مما يلي:يتكون هةا 

   حقوق استخدام األصول املستةجرة     
   اجملموع     مبا،ي     
   .س.ل     ل.س.     

 كلفة التارخييةتال
   634.226.975    634.226.975  0202كانون الثا،ي   3الرصيد كما يف 

   783.752.222    783.752.222  إضافات
 ( 753.105.72) ( 753.105.72) استبعادات

   3.686.412.861    3.686.412.861  )مد قة( 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 ( 65.222.222 ) ( 65.222.222) استبعادات

   861.412.603.3    861.412.603.3  )غري مد قة( 0203آذار  13الرصيد كما يف 
 املرتاك ستهالك اال

 ( 058.911.154) ( 058.911.154) 0202كانون الثا،ي   3الرصيد كما يف 
 ( 080.311.749) ( 080.311.749) إضافات، أعبا  السنة

   753.105.72    753.105.72  استبعادات
 ( 472.743.150) ( 472.743.150) )مد قة( 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

 ( 81.111.554) ( 81.111.554) فرتةإضافات، أعبا  ال
   222.222.65    222.222.65  استبعادات

 ( 926.274.489) ( 926.274.489) )غري مد قة( 0203آذار  13الرصيد كما يف 
  957.155.310.3    957.155.310.3  )غري مد قة( 0203آذار  13الرصيد كما يف صايف 

   533.689.035.3    533.689.035.3  )مد قة( 0202كانون األول   13الرصيد كما يف صايف 

 
   ارالتزامات عقود اإلجي     
   اجملموع     مبا،ي     
   .س.ل     ل.س.     

  810.956.66    810.956.66  0202كانون الثا،ي   3الرصيد كما يف 
  783.752.222    783.752.222  إضافات

  0.843.495    0.843.495  سنةالفائدة خالل ال
 ( 222.671.805) ( 222.671.805) ةسناملدفوع خالل ال
  05.875.107    05.875.107  )مد قة( 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

   024.955     024.955  ةالفائدة خالل الفرت 
   06.282.080    06.282.080  )غري مد قة( 0203آذار  13الرصيد كما يف 
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 :كانت كما يلي ائمة الدخل  خالل من  وعقود اإلجيار  ةرية املدة ارجيصول املستةجرة والتزامات عقود اإلإن احلركة على حقوق استخدام األ
  آذار )غري مد قة( 13يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية      

  0203   0202   
   ل.س.     ل.س.     

 8.675.612    8.881.172  مةاري  عقود إجيار  ةرية املدة 
  598.912     024.954  جيارفوائد على التزامات عقود اإل

   64.711.119    554.111.81  اهتالك حقوق استخدام األصول املستةجرة
   878.403.90    74.227.899   
 

 سورية املركزي مةر وديعة لمدة لدى  -31
يتوجب على مةـــــــــــــــار  القطاع اخلاع أن تتجز  0223( لعام 08ر   )( للفقرة )ب( من التعليمات التنفيةية للقانون 30بنـاً  على أحكـام املادة )

 .ةر سورية املركزي كحساب لمد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تةفية امل مةر من رأمساهلا لدى  32%
 سورية املركزي كالتايل: مةر بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى 

  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

   048.744.582    048.744.582  لرية سورية
   717.935.647.8    717.935.647.8  دوالر أمريكي

   137.662.896.8    137.662.896.8   
 
 ةار  املودائع   -43

 يتكون هةا البند مما يلي:

  )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف    
  اجملموع   مةار  خارجية   مةار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  440.510.295.9  556.407.092  886.324.825.8 حساابت جارية وتت الطلب
  886.324.825.8  556.407.092  440.510.295.9  

 
  ()مد قة 0202كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   مةار  خارجية   مةار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  8.311.129.325  079.884.332  7.851.404.995 حساابت جارية وتت الطلب
  222.322.050.58  222.322.050.58  -  أشهر( 1)استحقا ها األصلي أ ل من  ودائع ألجل
  995.404.851.7  332.984.513.58  325.429.185.66  
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 ودائع الزابئن -53

 :يلييتكون هةا البند مما
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

   47.696.489.082    59.323.444.798  حساابت جارية وتت الطلب 
   46.193.972.921    41.411.983.652  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 
   9.710.931.682    9.347.111.325  ودائع التوفري 
   355.442.72    349.547.84  حساابت لمدة أخرى 

   720.126.767.333    238.834.893.321   

دائع الزابئن)مقابل من إمجايل و  %2.28 )غري مد قة( أي ما نسبته  0203آذار  13كما يف لرية سورية   84.547.349األخرى مدة اجمل ساابتاحل بلغت
من إمجايل ودائع الزابئن(، وهي ختص حساابت اكتتاب  %2.27أي ما نسبته  )مد قة( 0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  72.442.355

 .مدة لقا  بيوع عقاريةوحساابت ل رأس مال شركات  يد التةسي 

)غري مد قة(  0203آذار  13كما يف من إمجايل ودائع الزابئن   %0.11لرية سورية أي ما نسبته  0.599.469.922بلغت ودائع القطاع العام السوري 
 (.)مد قة( 0202كانون األول  13من إمجايل ودائع الزابئن كما يف  %0.45لرية سورية أي ما نسبته  0.552.254.645)مقابل 

)غري 0203آذار  13من إمجايل ودائع الزابئن كما يف  %54.14لرية سورية أي ما نسبته  62.709.265.726بلغت الودائع اليت ال تمل فوائد 
 .()مد قة( 0202كانون األول   13من إمجايل ودائع الزابئن كما يف  %47.69لرية سورية أي ما نسبته  49.544.720.257)مقابل مد قة( 

 
 أتمينات نقدية -63

 يتكون هةا البند مما يلي:
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

   323.544.822    145.696.117  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   902.231.347    886.650.058  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   822.652.39    823.192.02  أتمينات نقدية أخرى*

   196.719.050.3    747.028.243.3   

 عادل ي متثل التةمينات النقدية األخرى أتمينات مقابل الةـــــــناديق احلديدية املؤجرة لعمال  املةـــــــر ، إضـــــــافة إىل مؤونة اســـــــترياد يت  احتجازها مبا
مة من القي %05من القيمة املقابلة ملشــــــروع اإلجازة بدون فوائد وذلك حىت اتريخ تنفية اإلجازة أو عدم اســــــتخدامها، ومؤونة مبا يعادل  35%

 تةــاد والتجارة الاملقابلة ملشــروع اإلجازة ابللرية الســورية على أن يت  ترير املبلغ احملتجز بعد مرور شــهر من اتريخ طلب اإلجازة وفقاً لقرار وزارة ا
 .0239تشرين الثا،ي  03/ الةادر بتاريخ 944اخلارجية ر   /
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 متنوعةصةةات  -73
 احلركة على املخةةات املتنوعة هي كما يلي:

 رصيد هناية     ما مت رده     املستخدم خالل     أتثري فرو ات     املكون خالل     رصيد بداية   
   الفرتة / السنة     إىل اإليرادات     الفرتة / السنة     أسعار صر      الفرتة /السنة     الفرتة / السنة   

 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   ()غري مد قة 0203آذار  13
  60.924.780    -     -     -     0.311.108    62.773.454  صةص مركز القطع التشغيلي

  349.918.436    -     -     -     -     349.918.436  ضريبية حمتملة*أعبا   ات مقابلصةة
  71.515.522    -     -   ( 1.330.222)   -     76.647.522  *حمتملة*أعبا   مقابلصةةات 

  799.167.64    -     -     -     -     799.167.64  صةةات أخرى

   153.705.369    0.311.108   (1.330.222 )   -     -    152.746.497  
 االئتمانية غري املباشرة:صةص خسائر ائتمانية متو عة على التسهيالت 

 975.381.681  (   322.335)   -   (  81.346)   33.168.576    961.998.168  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  
  3.597.849  (  37.967.723)   -     -      3.969    39.561.583  املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  
  561.478.3 (  063.665.0)   -     -     -     804.341.4  املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  

   771.725.987    545.172.33   (346.81  )   -   (277.711.02  ) 295.062.978  

   940.412.119.3    871.521.31   (346.395.1 )   -   (277.711.02  ) 590.226.109.3  
 )مد قة( 0202كانون األول   13

  62.773.454    -     -     -     46.912.946    31.842.528  صةص مركز القطع التشغيلي
  349.918.436    -   (  495.994.422)   037.984.822    325.810.108    100.335.688  ات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة*صةة

  76.647.522    -     -     50.036.222    -     04.413.522  *صةةات مقابل أعبا  حمتملة*
  799.167.64    -     -     542.206.33    -     059.143.51  صةةات أخرى

   431.708.955    350.761.074    083.007.142   (495.994.422  )   -    153.705.369  
 خسائر ائتمانية متو عة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:صةص 

  961.998.168  (   598.438)   -      95.218    950.838.349    33.681.599  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  
  39.561.583  (   3.809)   -     -     39.455.427     332.221  املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  
  804.341.4    -     -     -     561.008.0    063.935.3  املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة صةص  

   861.728.31    339.520.974    218.95      -   (047.622   )  771.725.987  

   838.417.407    191.065.307.3    178.100.083   (422.994.495  ) (047.622   )  940.412.119.3  
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ج عن تد يق إضافية مت تشكيلها يف سنوات سابقة وذلك ملواجهة أعبا  ضريبية حمتملة  د تنت بند صةةات مقابل أعبا  ضريبية حمتملة مؤوانت يتضمن *
لرية سورية   349.918.436 )غري مد قة( )مقابل 0203آذار  13سورية كما يف  349.918.436مببلغ و دره الدوائر املالية عن السنوات السابقة 

 (.)مد قة( 0202كانون األول   13كما يف 

لرية سورية كما  71.515.522يتضمن بند صةةات مقابل أعبا  حمتملة مؤوانت إضافية على بوالص التةمني حيث بلغت  يمة هةه املخةةات  **
حيث تغطي هةه املبالغ احلد األدىن  )مد قة(( 0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  76.647.522)مقابل )غري مد قة(  0203آذار  13يف 

 ر اليت ال تشملها بوليةة التةمني وذلك لسد أي ضرر  د يةيب املةر  على اختال   يمته أو طبيعته.من املخاط
 

 :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالتسهيالت ة الأرصدفيما يلي احلركة على 
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 36.771.476.842    31.218.222   722.456.022    36.259.980.642  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 627.538.522)   627.538.522 وىلاألاملرحلة إىل  ما مت تويله

  -     -     068.197.564  ( 068.197.564) املرحلة الثانيةإىل  تويلهما مت 
  1.222.222    -     1.222.222    -   التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة

 ( 8.722.022)   -   ( 8.722.022)   -   خالل الفرتةاملسددة التسهيالت 
 ( 92.392.808)   -   ( 76.947.110) ( 31.041.496) التغريات خالل الفرتة

 ( 779.736.462)   -   ( 242.285.0) ( 719.613.458) تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  211.869.036.36    222.218.31   690.620.076    143.008.907.35   هناية الفرتةالرصيد كما يف
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف   
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىل املرحلة    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  6.145.093.404    9.831.222    35.273.452    6.102.426.974  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -     541.391.552  ( 541.391.552) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية
  -     1.552.222  ( 1.552.222)   -   ما مت تويله إىل املرحلة الثالثة

  335.222.222    -     -     335.222.222  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 325.312.452) ( 105.222) ( 1.495.452) ( 323.132.222) خالل السنة التسهيالت املسددة

 ( 63.081.790)   -     349.016.652  ( 032.502.440) التغريات خالل السنة
  658.599.479.32    -     -     658.599.479.32  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

  842.476.771.36    222.218.31    022.456.722    642.980.259.36  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملتو عة للتسهيالت غري امل ئتمانيةعلى صةص اخلسائر االفيما يلي احلركة 
  )غري مد قة( 0203آذار  13الثة أشهر املنتهية يفلفرتة الث    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   987.725.771    4.341.804    39.561.583    961.998.168  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 37.944.003)   37.944.003  ما مت تويله إىل املرحلة األوىل
  -     -     686.305  ( 686.305) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية

 اخلسارة االئتمانية على 
   3.969    -      3.969    -   اجلديدة خالل الفرتةالتسهيالت  

 االئتمانية علىاملسرتد من اخلسارة 
 (  009.845)   -   ( 309.712) ( 322.335) خالل الفرتة التسهيالت املسددة 

 ( 9.314.656) ( 0.665.063) ( 579.875) ( 5.889.502) التغري خالل الفرتة
 (  346.81)   -     -   (  346.81) الةر  تعديالت نتيجة تغري أسعار

  295.062.978    561.478.3    849.597.3    681.381.975  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  31.728.861    3.935.063    332.221    33.681.599  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -     9.286.455  ( 9.286.455) ما مت تويله إىل املرحلة الثانية
  -      02.893  (  02.893)   -   ما مت تويله إىل املرحلة الثالثة

 اخلسارة االئتمانية على 
   320.355    -     -     320.355  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 املسرتد من اخلسارة االئتمانية على
 (  622.047)   -   (  3.809) ( 598.438) خالل السنة التسهيالت املسددة 

  974.199.964    0.027.670    32.189.841    963.820.449  التغري خالل السنة
    218.95    -     -      218.95  تعديالت نتيجة تغري أسعار الةر 

   771.725.987    804.341.4    583.561.39    168.998.961  الرصيد كما يف هناية السنة
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 صةص الضريبة -83

 احلركة على صةص الضريبة هي كما يلي:
 :صةص الضريبة -أ

  كانون األول  13يف كما    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

  337.966.727    173.344.970  / السنة الفرتةة بداييف كما الرصيد  
 ( 304.518.805) ( 167.556.692) **الفرتة / السنةخالل ضريبة املدفوعة ال

  9.861.635    -   مةرو  ضريبة دخل الشركة التابعة
 ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على التغري يف 

   475.851.167    59.383.777  إيرادات املةر  خارح سورية* 

   970.344.173    60.772.259  الفرتة / السنةيف هناية كما الرصيد  

)ضمناً( حسب التواريخ احملددة لةلك، ومت تسديد صةةات الضريبة كما وردت يف هةه البياانت،  0202إىل  0225الضريبية عن األعوام مت تقدمي البياانت 
 يف حني وصلت مراحل التكلي  عن هةه السنوات نتيجة ألعمال التد يق اليت  امت اها الدوائر الضريبية إىل ما يلي:

لالستفادة  0236لرية سورية خالل العام  316.135.117ومت دفع مبلغ  .لرية سورية 362.025.654بلغ إضايف  درهمت تكلي  املةر  مب: 0233عام ال
 .تقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية من اإلعفا  على فوائد التةخري وحس  السداد املبكر.ومت

 اعرتاض لدى الدوائر املالية.، ومت سداد هةا املبلغ، ومت تقدمي لرية سورية 043.264.146التكلي  مببلغ إضايف  دره مت  :0230عام ال

  يد املراجعة لدى الدوائر الضريبية. 0202إىل  0231من ما زالت األعوام 

 نون ضريبة الدخل احيتسب املةر  مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املةر  املتحققة خارح أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق
من إمجايل اإليرادات  %7.5، والةي حدد الضريبة مبعدل 0239نيسان  09الةادر عن وزارة املالية بتاريخ  3018/1والقرار ر    0221/ لعام 04ر   /

 3من  يمة الضريبة ابتداً  من  %32من  يمة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية مبعدل  %32يف اخلارح ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 
 . يقوم املةر  ابحتساب مبلغ الضريبة بشكل شهري وتوريد مبلغ الضريبة تبعاً يف بداية العام التايل.0239كانون الثا،ي 

ابلعملة األصلية  0239، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عن إيرادات املةر  خارح سورية عن العام 0202كانون الثا،ي   9مت بتاريخ  **
 لرية سورية. 9.861.635لرية سورية إضافة إىل الضريبة املدفوعة للشركة التابعة عن تكلي  سنوات سابقة مببلغ و دره  334.675.032ل مبا يعاد

 صليةابلعملة األ 0202، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عن إيرادات املةر  خارح سورية عن العام 0203كانون الثا،ي   30مت بتاريخ 
 لرية سورية. 167.556.692مبا يعادل 

 لرية سورية. 59.417.752بلغ مةرو  الضريبة احملّمل على بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز مبلغ 
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 :ملخص تسوية الربح احملاسق مع الربح الضريق -ب

 كما يلي:  ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجزمت احتساب 
  )غري مد قة(آذار  13يف  كما  
  0203   0202  
  ل.س.   ل.س.  

   34.690.638.350  ( 3.059.598.237) الفرتة  بل الضريبة ربح)خسارة( / 
 يضا :

   5.273.928    8.876.505  استهالك املبا،ي 
    156.303     156.300  الفروغ إطفا  
   0.874.952    6.307.492  استهالك تسينات مبا،ي مملوكة 
   -      667.396  غري مقبولة ضريبياً أخرى  مةاري  
   7.967.433    -   ضني متعثرينرت صةص نفقات  ضائية مستحقة من مق 
   -      0.311.108  مركز القطع التشغيلي صةص 

  ينـزل:
 ( 34.577.161.936)   -   أرابح تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة 
 ( 1.198.070) ( 0.009.792) شركة اتبعة  أرابح 
   -   ( 8.552.439) نفقات  ضائية مستحقة من مقرتضني متعثرين اسرتداد 
 إيراد فوائد حمققة خارح سورية خاضعة 
 ( 482.826.653) ( 584.507.445) لضريبة نوعية أخرى  
 ) 475.206.200) ( 475.206.200) 0237لعام  اخلسائر املدورة املقبولة ضريبياً  
 ( 3.228.554.247) ( 3.228.554.247) 0238لعام  دورة املقبولة ضريبياً اخلسائر امل 
  30.912.210    30.912.210  0239األرابح الضريبية لعام  
  -   ( 7.538.584.295) 0202األرابح الضريبية لعام  
 ( 3.801.112.114) ( 32.805.979.340) اخلاضعة للضريبة (سائراخلاألرابح / ) 

 الفرتة أرابحضريبة الدخل املستحقة عن 
   -     -   اخلاضعة للضريبة(  رابحمن األ 05%)  

   -     -   ( %32اإلعمار )إعادة  ضريبة

   -     -   مةرو  ضريبة الدخل

 .0203ر اآذ 13املنتهية بتاريخ  الثالثة أشهر فرتةيف  عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة موعةاجمل إدارة ررت 
عة وفق عتبار املؤوانت احملتجزة مقابل اخلســــــائر االئتمانية املتو اات أو تعليمات من اهليئة العامة للضــــــرائب والرســــــوم حول هنظراً لعدم صــــــدور أي توجي *

ملراحل الثالث ابعتبار املخةةات املقابلة للتعرضات االئتمانية ضمن ا ،  ام املةر  ابحتساب الضريبةمرفوضـة ضـريبياً مقبولة ضـريبياً أو  9 ر   املعيار
 الديونعتبار املؤوانت احملتجزة مقابل هي اوتعديالته  597القرار ة ضريبياً. علماً أن املنهجية املتبعة سابقاً خالل فرتة نفاذ قبول)األوىل، الثانية، الثالثة( م

 .ضريبياً  غري املنتجة مقبولة
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 وابت أخرىمطل -93

 :يتكون هةا البند مما يلي
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203  
  ل.س.   ل.س.  

  فوائد مستحقة غري مدفوعة:
   389.015.231    096.793.836  ودائع الزابئن 
    309.440    -   ودائع مةار  
    859.150    890.919.3  أتمينات نقدية 
   098.713.728    389.737.134   

   1.501.186.995    949.872.340  شيكات  يد التحةيلحواالت و 
   546.673.082    432.441.976  غرفة التقاع

   388.549.258    037.706.769  مةاري  مستحقة وغري مدفوعة
   039.916.960    042.881.888  ضرائب مستحقة

   36.672.337    09.808.624  اجتماعيةأتمينات 
   71.438.979    71.438.979  مستحقات شبكة البطا ات االلكرتونية

   97.129.198    318.131.376  إيرادات مقبوضة مقدماً 
   0.290.087    0.263.834  أنةبة أرابح موزعة غري مدفوعة

   658.282.41    005.110.92  حساابت دائنة أخرى 

   0.453.633.083    4.922.811.248   
 

 رأس املال املكتتب به واملدفوع -02

لرية ســورية  322ســه  بقيمة إمسية  درها  62.234.668. موزع على لرية ســورية 6.223.466.822يبلغ رأس مال املةــر  املةــرح واملكتتب به واملدفوع 
 مجيع أسه  املةر  اإلمسية تقس  إىل فئتني:. 0202كانون األول   13يف وكما  0203 آذار 13للسه  الواحد كما يف 

ملقيمني يف اوهي األســه  اليت ال جيوز متلكها إال من  بل أشــخاع ســوريني طبيعيني أو اعتباريني وتســدد  يمتها ابللريات الســورية. ابســتثنا  الســوريني  -فئة أ
 %53فئة نسبة نشرة مةر  سورية املركزي. تشكل هةه الر  صسعر حسب   ابألسه  ابلقطع األجنق هتاخلارح اللةين يتوجب عليه  تسديد  يمة اكتتااب

 من رأس مال البنك.

سب حوهي األسه  اليت جيوز متلكها من  بل أشخاع طبيعيني أو اعتباريني عرب أو أجانب بقرار من لل  الوزرا  وتسدد  يمتها ابلقطع األجنق  -فئة ب
 من رأس مال البنك. %49ر  سورية املركزي. تشكل هةه الفئة نشرة مةر  صسعر 

على األكثر من  %49سورية حبدود  -، وافقت اهليئة العامة غري العادية للمةـر  على شـرا  بنك بيمو السعودي الفرنسي 0203كانون الثا،ي   06بتاريخ 
صدر  رار رائسة لل  الوزرا   0203آذار  4كزي على عملية الشـرا ، وبتاريخ رأمسال املةـر  وذلك بعد أن صـدرت املوافقة املبدئية من مةـر  سـورية املر 

من رأمسال  %46.25بلغت نسبة مسامهة بنك بيمو السعودي الفرنسي  0203آذار  09/م و( ابملوافقة النهائية على عملية الشرا . وعليه بتاريخ 02ر   )
  للمةر .املةر ، وذلك لغاية اتريخ املعلومات املالية املوحدة 
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 و د أصبح توزيع فئات األسه  بعد شرا  بنك بيمو السعودي الفرنسي للحةص كما يلي:
 من رأس مال البنك. %97.25تشكل  -فئة أ
 من رأس مال البنك. %0.95تشكل  -بفئة 

الةي  0225لعام  15واملرسوم ر    0223لعام  08املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون ر    1، صدر القانون ر   0232كانون الثا،ي   4بتاريخ 
مليارات لرية سورية و د منحت البنوك املرخةة مهلة ثالث سنوات  32يتضمن زايدة احلد األدىن لرأمسال البنوك العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليةبح 

مت متديد املهلة لتةبح مخ  سنوات، ومبوجب  رار  0231لعام  61يعي ر   لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، ومبوجب املرسوم التشر 
، حيث سيت  0236، واليت انتهت مبوجب القرار املةكور خالل عام سنوات 6مت متديد املهلة لتةبح  0235نيسان  00/م اتريخ 31رائسة لل  الوزرا  ر   

 ات املطلوبة من  بل اجلهات الر ابية كوهنا صاحبة االختةاع حسب األصول. متابعة موضوع الزايدة املطلوبة عند استالم البنك التوجيه

صــــــــــــــبح رأمسال املةــــــــــــــر  بعد الزايدة مبلغ ،وعليه أ076.966.822، متت الزايدة على رأس مال املةــــــــــــــر  مببلغ و دره 0202تشــــــــــــــرين الثا،ي 36بتاريخ 
فقط، وبلغت إمجايل مةاري  الزايدة على رأس لرية سورية للسه  الواحد  322مسية اسه  بقيمة  62.234.668لرية سورية موزع على  6.223.466.822

 لرية سورية موزعة كالتايل: 1.098.817املال مبلغ 
  ل.س.   
  3.074.262 رس  طابع  رار زايدة رأس املال 
 بدل تقدمي طلب موافقة على إصدار أسه  لزايدة  
  3.222.222 املالية السوريةرأس املال لدى هيئة األوراق واألسواق   
   812.922 بدل تسجيل أسه  زايدة رأمسال الشركة لدى هيئة األوراق واألسواق املالية السورية 
   877.391 بدل إدراح أسه  الزايدة لدى سوق دمشق لروراق املالية 

   817.098.1  

 
 حمققةغري  مدورة أرابححمققة و  خسائر مرتاكمة -30

 30الةادر بتاريخ  950/322/3والتعمي  ر    0228لعام  3/م ن/ ب 160سورية املركزي و رار لل  النقد والتسلي  ر    مةر بناً  على تعليمات 
 .املدورة رابحساب األحتقيي  مركز القطع البنيوي وغري القابلة للتوزيع من إعادة  املدورة لفرو ات القطع غري احملققة الناجتة عن رابحيت  فةل األ 0229 شباط

  13لرية سورية كما يف  4.741.830.480)غري مد قة( )مقابل  0203آذار  13لرية سورية كما يف  4.741.830.480احملققة  اخلسائر املرتاكمةبلغت 
 .)مد قة(( 0202كانون األول 

لرية سورية كما  65.577.167.264)غري مد قة( )مقابل  0203آذار  13لرية سورية كما يف  65.577.167.264كما بلغت األرابح املدورة غري احملققة 
 .)مد قة(( 0202كانون األول   13يف 
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 الفوائد الدائنة -00

 يتكون هةا البند ممايلي:
  )غري مد قة( آذار31أشهر املنتهية يف  ثالثةفرتة الل       
       0203     0202  
 ل.س.     ل.س.       

 تسهيالت ائتمانية مباشرة
 كربى  شركات 
   866.724.532    932.297.394    روض وسل   
   -      33.400   حمسومةسندات   
   38.922.599    40.609.802   حساابت جارية مدينة  
 :أفراد 
   301.704.654    318.974.029    روض وسل   
   8.660.819    05.169.641  ابلةدفة وفوائد أتخري مقبوضة حساابت جارية مدينة  
 شركات صغرية ومتوسطة: 

   145.066.03    536.154.6    روض وسل   

     3.301.416.824    3.219.058.947   
   38.861.231    -   شهادات إيداع لدى مةر  سورية املركزي

   582.761.504    261.042.652   وودائع لدى املةار  أرصدة

     867.676.771.3    542.885.580.3   
 
 الفوائد املدينة -10

 :مما يلي يتكون هةا البند
  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةفرتة الل       
       0203     0202  
 ل.س.     ل.س.       

    611.349    3.131.953   ودائع املةار 
    ودائع الزابئن

   306.591.433    301.394.778   ودائع التوفري  
   137.982.143    463.788.860   ودائع ألجل  

   350.554.3    030.556.4   أتمينات نقدية

     821.851.592    251.763.446   
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 صةص خسائر ائتمانية متو عة مةرو  -40

 :مما يلي يتكون هةا البند
  )غري مد قة( آذار 13فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ل       
       0203     0202  
 ل.س.     ل.س.       

   4.773.983    8.269.562  مةرو  صةص أرصدة لدى مةر  سورية املركزي
   804.516.813    1.765.347.033   مةرو  صةص أرصدة لدى املةار 

 (  57.092) (  38.589)  إيداعات لدى املةار  صةص اسرتداد
 ( 304.367.118) ( 030.756.669) صةص تسهيالت ائتمانية مباشرةاسرتداد 

   042.115.4  ( 510.160.9) مةرو  صةص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة)اسرتداد( / 
     983.278.553.1    404.439.729   
 
 العائدة إىل مسامهي املةر  األساسية واملخففة السه رحبية  -50

 كما يلي:  ةر مسامهي املإىل  مت احتساب حةة السه  األساسية واملخففة من ربح الفرتة العائد
  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةفرتة الل       
     0203     0202  

   34.653.080.812  ( 3.139.215.773) )لرية سورية( ةر عائد ملسامهي املة الالفرت  ربح/  )خسارة(
   62.234.668    668.234.62  املتوسط املرجح لعدد األسه   يد التداول خالل الفرتة )سه (

   044.31   ( 03.98 ) األساسية واملخففة )لرية سورية( رحبية السه 

 .ويلهاعند ت رابحذات أتثري على حةة السه  يف األ ةر املتتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها 
 
 النقد وما يوازي النقد -60

 يتكون هةا البند ممايلي:
  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةرتة اللف       
     0203     0202  
  ل.س.     ل.س.     

  6.676.883.202    34.003.195.344   نقد يف اخلزينة
 سورية املركزي )استحقا ها األصلي  مةر لدى  أرصدةنقد و 

   30.558.832.280    14.079.152.548  *(أ لأو  أشهر 1خالل فرتة  
   88.264.671.252    329.134.316.153  أ ل(أو  أشهر 1لدى مةار  )استحقا ها األصلي خالل فرتة  أرصدة

 ( 743.997.337.15) ( 440.510.295.9) أ ل(أو  أشهر 1)استحقا ها األصلي خالل فرتة ودائع مةار  

    623.149.739.348    433.166.308.70   

  .وازي النقداليومية، لةلك ال يعترب جز  من النقد وما ي التشغيلية ةر سورية املركزي يف أنشطة امل مةر النقدي اإللزامي لدى  االحتياطيال يستخدم  *
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 ذوي العال ةاملعامالت مع األطرا   -70
دود العليا بتعامالت جتارية مع املةـار  ذات العال ة وكبار املســامهني حب دارةالتعامالت مع أعضــا  اإلإىل  )ضــمن أعماله االعتيادية( ابإلضـافة ةـر يقوم امل

  .التعامالت التجارية السائدة املسموح اها، وابستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدة
 املايل املوحد املرحلي املوجز بنود بيان الوضع

 املالية للمةر  والشركة التابعة: ، املعلوماتاملوجزة املعلومات املالية املوحدة املرحليةتشمل 
   رأس مال الشركة       
  0202     0203    نسبة امللكية   اس  الشركة  
 ل.س.     ل.س.       
 كابيتالست  أهلي تر شركة  
   072.222.222    072.222.222   %99.99   سؤوليةاحملدودة امل  
 

 :تعامالت مع أطرا  ذات عال ة
 من خالل بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز كما يلي: 0203آذار  13لقد كانت التعامالت مع األطرا  ذات العال ة كما يف 

 آذار 13كما يف      كبار املسامهني     
  )غري مد قة( 0203     *دارةاإلوأعضا  لل       
  ل.س.     ل.س.     

 :املرحلي املوجزبنود داخل بيان الوضع املايل املوحد  -أ
 املوجودات 

  34.223.927    34.223.927  حساابت جارية مدينة  
 املطلوابت 

  334.031.071    334.031.071  دائنةحساابت جارية  
 
حيث من رأس مال املةر  بعد  يامه بشرا  حةة بنك عودة ش.م.ل.  %46.25ودي الفرنسي عالسبلغت حةة بنك بيمو  0203آذار  09بتاريخ  *

 مت تةنيفه ضمن كبار املسامهني.
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 من خالل بيان الوضع املايل املوحد كما يلي: 0202كانون األول   13لقد كانت التعامالت مع األطرا  ذات العال ة كما يف 
 

  اجملموع   ذات العال ةاجلهة   
  كانون األول  13كما يف    سامهني وأعضا كبار امل        
  0202   دارةاإللل     الشركات احلليفة   بنك عوده ش.م.ل.  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :املرحلي املوجزبنود داخل بيان الوضع املايل املوحد  -أ
 املوجودات 

  45.361.915.356  -   335.197.645  45.248.517.533 حساابت جارية مدينة  
  74.324.222.222  -   -   74.324.222.222 ودائع ألجل  
  369.856.107  -   369.856.107  -  تسهيالت ائتمانية 
  433.663.203  -   433.663.203  -  استثمارات ومسامهات 
  33653015172  -    357555380  334.168.388 الفائدة املستحقة القبض 

 املطلوابت 
  3.231.954.831   0.995.662  3.232.959.351  -  حساابت جارية دائنة 
  62.647.014.328   52.222  0.195.284.328  58.050.322.222 ودائع ألجل* 
   322.222  -    322.222  -  أتمينات نقدية 
   6.434  -    6.434  -  حساابت مقيدة 
   0.236.281   087   3.886.154   309.440 املستحقة الدفعالفائدة  

 بنود خارح بيان الوضع املايل املوحد:
   4.506.222  -    4.506.222  -  كفاالت صادرة 

  752.222.222  -   -   752.222.222 ضماانت واردة لقا  تسهيالت ائتمانية

  .%8.5و %7 بني ترتاوحمنوحة للزابئن واليت العليا والدنيا ملعدالت الفائدة اليت متنح على ودائع أعضا  لل  اإلدارة واإلدارة التنفيةية العليا هي نف  حدود معدالت الفائدة امل احلدود *
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 بنود بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز -ب
  اجملموع   اجلهة ذات العال ة  
  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية   لفرتة الثالثة أشهر املنتهية           
 آذار 13يف    آذار 13يف    سامهنياملكبار    الشركات احلليفة   بنك عودة ش.م.ل.  
  مد قة(غري ) 0202   )غري مد قة( 0203   *دارةاإللل   وأعضا    0203آذار  09حىت اتريخ    0203آذار  09حىت اتريخ   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 عناصر  ائمة الدخل املوحدة:
  454.632.649  571.652.166  -   4.124.146  569.146.202 فوائد دائنة  
 ( 6.965.429) ( 6.989.513)  -  ( 5.675.582) ( 3.131.953) مدينة فوائد 
   305.233   342.279   34.127   305.770  -  عموالت دائنة 
 (  700.701) ( 443.208.383)  -  (  180.066) ( 442.645.935) عموالت مدينة 
 ( 36.429.841) ( 41.180.490)  -  ( 41.180.490)  -  مةاري  اتمني 

  ن كبار املسامهني.تةنيفه ضمحيث مت  من رأس مال املةر  بعد  يامه بشرا  حةة بنك عودة ش.م.ل. %46.25بلغت حةة بنك بيمو السعودي الفرنسي  0203آذار  09بتاريخ  *
 
 دارةالتنفيةية وأعضا  لل  اإل دارةتعويضات اإل -ح

        
  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةلفرتة ال       
     0203     0202  
  ل.س.     ل.س.     

   51.621.975    110.412.222  العليا دارةتعويضات ومكافآت موظفي اإل
   222.522.3    3.522.222  دارةتعويضات أعضا  لل  اإل

    111.912.222    975.321.55  
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 املخاطر إدارة -80

 مقدمة

ر  ةيقوم على تديد وفه  وتقيي  املخاطر اليت تواجه عمل امل ةر املخاطر هي جز  أساسي من أعمال املةار  واإلطار العام إلدارة املخاطر يف امل
ملخاطرة املخاطر للوصـــول إىل التوازن األمثل بني عاملي ا لضـــبط حج والتةكد من بقائها ضـــمن املســـتوايت احملدودة واملقبولة واختاذ اإلجرا ات الالزمة 

 والعائد.

، صاطر الســــــيولة، وصاطر التشــــــغيل. صاطر الســــــوق تتضــــــمن صاطر أســـــــعار الفائدة وصاطر إن أه  أنواع املخاطر هي صاطر االئتمان، صاطر الســــــوق
  العمالت.

 االسرتاتيجيات العامة واهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر

 :تتلخص اسرتاتيجية املةر  مبا يتعلق إبدارة املخاطر ابلنقاط التالية 
 ومساندة اسرتاتيجياته اهةا اخلةوع.صل يف أعمال املةر  التجارية امواكبة التطور احل 
اثر أية أحداث غري آ من خالل إجياد التوازن األمثل بني عاملي املخاطرة والعائد إضافة إىل ختفي ةر  املسامهة يف تطور الوضع املايل للم 

 على رأمسال املةر  وأرابحه. متو عة  د تؤثر سلباً 
ر  اليت تدد السقو  للمخاطر اليت من ضمنها جيب على إدارة املةر  أن العمل على صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املة 

 تعمل.
 .املرا بة املتواصلة ملستوى املخاطر يف املةر  من أجل التةكد من مدى االلتزام مبستوايت سقو  املخاطر احملددة 

 علق بكل نوع من القبول اها، فيما يت ةر ليت ميكن للملل  اإلدارة هو اجلهة املسؤولة عن تديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقو  القةوى ا
. يوافق لل  اإلدارة على سياسات وإجرا ات إدارة Risk Appetiteتعرض هلا وهي ما يعر  بــ "القابلية للمخاطر"يأنواع املخاطر اليت 

 واجهها املةر  مستقبالً.يواجهها أو ميكن أن ياملخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى دورايً تقارير عن املخاطر اليت 

  ياسات سجلنة إدارة املخاطر التابعة جملل  اإلدارة ومهمتها اإلشرا  على إدارة املخاطر بشكل عام وتقيي  فعاليتها إضافة إىل مراجعة وا رتاح
ةر ، تطور مستوى املخاطر يف امل وإجرا ات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورفعها إىل لل  اإلدارة، كما أن هةه اللجنة مسؤولة عن مرا بة

 تديد سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقيي  نتائجها وهي صلة الوصل بني إدارة املخاطر ولل  اإلدارة.

 غري تنفيةيني من أعضا  لل  اإلدارة ابإلضافة إىل مدير إدارة املخاطر وجتتمع بشكل دوري. أعضا  1تتةل  اللجنة من 

 يف صياغة السياسات واإلجرا ات املتعلقة إبدارة املخاطر وتقوم مبراجعة التقارير الةادرة عن  س  إدارة املخاطر. اللجنة التنفيةية تشارك 

 سوق لجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وهي مسؤولة عن اختاذ ومتابعة القرارات املتعلقة جبميع األعمال يف املةر  واليت ينتج عنها صاطر ا
ضافة إىل تديد اسرتاتيجيات مواجهة هةه املخاطر ومرا بة تطبيق أس  إدارة املخاطر وااللتزام ابلسقو  احملددة والسياسات ابإل السيولةوصاطر 

 واإلجرا ات املوافق عليها من  بل لل  اإلدارة.  

 واجهها ير اليت ستقل فيما يتعلق ابملخاطبشكل م التقيد ابإلجرا ات والسياسات املعتمدة، وإبدا  الرأي أيضاً  امهمته يف املةر  إدارة املخاطر
إدارة املخاطر  زمتلت، ويقوم إبصدار التقارير الدورية عن هةه املخاطر ورفعها إىل جلنة إدارة املخاطر وإىل اإلدارة العليا ولل  اإلدارة. ةر امل

 ابلتعليمات والقرارات الةادرة عن مةر  سورية املركزي املتعلقة به.
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 التنظيمي لدائرة املخاطر:اهليكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شة  التد يق الداخلي يقوم بتد يق عملية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق املةر  مع اإلجرا ات والسياسات املتبعة، وتت  منا
 نتائج التد يق مع اإلدارة وترفع التقارير واال رتاحات إىل جلنة التد يق.

 ارير ياس املخاطر ونظام التق

اخلسائر الفعلية  يت   ياس املخاطر بطريقة تعك  اخلسائر املتو عة اليت ميكن أن تنتج يف الظرو  العادية واخلسائر غري املتو عة بناً  على تقدير إمجايل
ت  دراسة أثر أسوأ ية. كما تابستخدام طرق إحةائية. هةه الطرق تعتمد على االحتماالت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعك  الظرو  اال تةاد

 االحتماالت اليت ميكن أن تنتج عن الظرو  االستثنائية.

ملخاطر بقياس ا يت  مرا بة وضبط املخاطر بناً  على السقو  املعتمدة اليت تعك  اسرتاتيجية املةر  وحدود ومستوايت املخاطر املقبولة. كما تقوم إدارة
 تها ابملخاطر اإلمجالية مبختل  أنواعها.القدرة اإلمجالية لتحمل املخاطر ومقارن

ل  اإلدارة وجلنة يت  جتميع املعلومات من مجيع وحدات العمل ألغراض التحليل واملرا بة والتعر  على املخاطر يف مرحلة مبكرة كما يت  تقدمي تقرير إىل ل
مال والزابئن والقطاعات عإدارة املخاطر يتضمن إمجايل صاطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يت  التحليل بشكل مفةل ربعي حسب  طاعات األ

تزويده جبميع لاجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقيي  صةص اخلسائر االئتمانية بشكل ربعي. يستل  لل  اإلدارة تقريرًا شاماًل عن املخاطر بشكل ربع سنوي 
 املةر .املعلومات الالزمة لتقيي  املخاطر يف 

 املخاطرسياسات وإجرا ات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض 

 صاطر االئتمان

  على إدارة ر صاطر االئتمان هي صاطر حدوث خسائر نتيجة ختل  أو عجز الطر  اآلخر عن الوفا  ابلتزاماته جتاه املةر . تعمل إدارة املخاطر يف املة
ية، كما تقوم ما،ي لكل  طاع أو منطقة جغرافالسقو  والر ابة على صاطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحج  التعرض االئت

لكل  طاع أو و  بتحديد مستوايت صاطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقو  ملقدار املخاطر املقبولة للعال ة مع املقرتض الواحد أو لموعة املقرتضني
  منطقة جغرافية.
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 هو السقو  اليت مت تديدها بقرارات لل  النقد والتسلي  ذات الةلة و د يرأتي لل إن العامل األساسي يف سياسة إدارة ومرا بة املخاطر االئتمانية 
هدا  اليت اإلدارة تديد سقو  دون السقو  املشار إليها أعاله وذلك تبعاً لشروط التشغيل واليت تعك  اسرتاتيجية املةر  يف تعامله مع السوق واأل

ن هةه ه السقو  تدد مستوى املخاطر القةوى املقبول اها من  بل املةر  واليت ال جيب جتاوزها. تتضمعمل لتحقيقها، ويف الو ت نفسه بنا  على هةي
 السقو  احلدود االئتمانية بشكل عام وبشكل حمدد يف  طاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.

قارنتها ابلسقو  تعرض هلا املةر  وميتديد و ياس املخاطر اليت يت  بشكل دوري متابعة ودراسة البياانت واألر ام الةادرة عن إدارة التسلي  من أجل 
ارات املناسبة فيما يتعلق ر احملددة وابلتايل رفع نتائج هةه الدراسات إىل اإلدارة العليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير فةلية إىل لل  اإلدارة من أجل اختاذ الق

 اهةه املخاطر.

عدة أساليب وممارسات لتخفي  صاطر االئتمان منها احلةول على ضماانت حيث يت   بول الضماانت وفقاً ملعايري وأس  على  وتعتمد إدارة املخاطر أيضاً 
 معتمدة ووفقاً للتعليمات النافةة.

 تركزات املخاطر

ة متماثلة  د ة واحدة أو ذات ظرو  ا تةاديتنشة الرتكزات عند  يام لموعة من املراسلني أو العمال  أبعمال متشااهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافي
لظرو  األخرى. تدل اتؤثر على  درة املراسلني أو العمال  على اإليفا  ابلتزاماهت  التعا دية واليت ممكن أن تتةثر بنف  التغريات اال تةادية والسياسية و 

 الرتكزات على حساسية املةر  جتاه  طاع ا تةادي معني أو  طاع جغرايف معني.

 ددت سياسات وإجرا ات املةر  أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزايدة يف الرتكزات وإدارة صاطر االئتمان وضبطها.ح

 صاطر االئتمان

ةر  على إدارة تعمل إدارة املخاطر يف امل .صاطر االئتمان هي صاطر حدوث خسائر نتيجة ختل  أو عجز الطر  اآلخر عن الوفا  ابلتزاماته جتاه املةر 
كما تقوم   ،السقو  والر ابة على صاطر الرتكزات االئتمانية على مستوى العميل )فرد أو مؤسسة( وحج  التعرض االئتما،ي لكل  طاع أو منطقة جغرافية

كل  طاع أو للعال ة مع املقرتض الواحد أو لموعة املقرتضني ولبتحديد مستوايت صاطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقو  ملقدار املخاطر املقبولة 
 .منطقة جغرافية
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 الرتكز حسب القطاع اال تةادي:
 )غري مد قة( حسب القطاع اال تةادي: 0203آذار  13ات االئتمانية كما يف يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرض

  اجملموع   خدماتأفراد و    زراعة   عقارات   جتارة    صناعة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  42.357.821.750  -   -   -   -   -   42.357.821.750 لدى مةر  سورية املركزي أرصدة
  95.017.731.619  -   -   -   -   -   95.017.731.619 لدى مةار   أرصدة

  07.919.723.312  32.121.045.562  3.826.381.305   516.526.118  5.535.584.082  9.647.757.770  312.404.255 صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  052.765.413  86.765.355  4.081.281   1.875.656  10.931.731  92.806.341  10.323.683 موجودات أخرى

  137.662.896.8  -   -   -   -   -   137.662.896.8 يسورية املركز  وديعة لمدة لدى مةر 

  370.480.644.069  735.232.192.32  028.466.832.3   994.183.542  991.497.548.5  935.581.718.9  344.454.721.444 )غري مد قة( 0203آذار 13الرصيد كما يف

  010.021.111.404  567.176.524.9  334.337.397   097.841.637  222.021.738.7  957.878.550.32  021.630.934.489 )مد قة( 0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
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 ( كما يلي:9االئتمانية حسب القطاع اال تةادي وفق مراحل التةني ، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) تتوزع التعرضات
  مد قة( )غري 0203آذار  13كما يف     

  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطاع اال تةادي / املرحلة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   344.454.721.444    -     5.345.003.501     319.129.483.903   مايل
  9.718.581.935    32.020.111    0.854.354.417    6.874.007.345   صناعة
 5.548.497.991     09.896    1.215.683.529    0.530.786.588   جتارة

  542.183.994    -     342.273.887    422.132.327   عقارات
  3.832.466.028    -     -     3.832.466.028   زراعة

  735.232.192.32    802.600.045    501.354.075.3     170.011.869.8  أفراد وخدمات
  370.480.644.069    249.855.055   879.081.452.30    359.776.525.143   اإلمجايل

 
  )مد قة( 0202كانون األول   13كما يف    

  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطاع اال تةادي / املرحلة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  021.630.934.489    -     346.204.405.751    57.588.488.716   مايل
  32.550.878.957    53.864.680    1.961.997.406    6.517.236.849   صناعة
  7.738.021.222     14.363    4.705.859.829    0.990.129.212   جتارة

  637.841.097    -     022.754.647    437.288.652   عقارات
  397.337.334    -     -     397.337.334   زراعة

  567.176.524.9    244.527.049    310.032.230.3    193.659.040.8  أفراد وخدمات
  010.021.111.404    887.425.123    767.047.907.355    75.974.679.772   اإلمجايل
 
 التحليل القطاعي -90

 معلومات عن  طاعات أعمال املةر : .أ

 التالية:يت  تنظي  املةر  ألغراض إدارية من خالل  طاعات األعمال الرئيسية 
 حساابت األفراد -
 حساابت املؤسسات -
 اخلزينة -

 



 

- 62 - 

 فيما يلي معلومات عن  طاعات أعمال املةر :
 لفرتة الثالثة أشهر            
 آذار 13املنتهية يف      )غري مد قة( 0203آذار  13 لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف       

  مد قة(غري ) 0202     اجملموع     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     األفراد       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

   36.077.453.992    4.166.277.719    -     1.313.152.264    3.253.812.126    380.897.169   إمجايل الدخل التشغيلي 
   -     -     -   ( 137.038.987)   71.689.568    041.509.439   القطاعاتالتحويالت بني 

 خسائرصةص ( / اسرتداد مةرو )
 ( 440.439.729) ( 983.278.553.1)   -   ( 380.398.771.1)   151.241.048  ( 350.904.05)   متو عة ائتمانية  

   35.568.210.566    834.998.758    -   ( 959.267.325)   3.171.561.007    422.520.616    نتائج األعمال
 ( 443.434.875) ( 577.596.274.0) ( 577.596.274.0)   -     -     -   القطاعات مةاري  غري موزعة على

   34.690.638.350  ( 3.059.598.237)  ( 0.274.596.775) ( 959.267.325)   3.171.561.007    422.520.616    الربح  بل الضريبة)اخلسارة( / 
 ( 136.115.43) ( 59.417.752) ( 59.417.752)   -     -     -     ضريبة مةرو  ال

   816.080.653.34  ( 3.139.215.767) ( 0.314.214.505) ( 532.267.959)   700.561.171.3    616.520.422    ربح الفرتة)خسارة( / صايف 
 
 كانون األول  13كما يف      )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف        

  ()مد قة 0202     اجملموع     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     األفراد       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

 معلومات أخرى:
   042.708.738.992    387.058.863.730     -     359.299.541.583    00.203.482.296    6.317.818.215    موجودات القطاع 
  567.746.869.5    671.898.249.6    671.898.249.6    -     -     -   موزعة على القطاعاتغري موجودات  
   557.465.598.046    185.762.128.391    671.898.249.6   583.541.299.359    296.482.203.00    215.818.317.6   لموع املوجودات  
   373.528.349.384    300.434.132.048    -     9.295.510.440   43.821.934.537    73.534.861.089    مطلوابت القطاع 
  975.566.447.6    1.572.716.526    1.572.716.526    -     -     -   موزعة على القطاعات غريمطلوابت  
  359.736.955.377    305.985.246.754    1.572.716.526    440.510.295.9    537.934.821.43    089.861.534.73   لموع املطلوابت  

   3.272.570.785    18.509.622    18.509.622    -     -     -     املةاري  الرأمسالية
 127.364.959    80.769.335    80.769.335    -     -     -    اتطفا االستهالكات واإل
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 معلومات التوزيع اجلغرايف: .ب

يف اجلمهورية  ةيبني هةا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املةر  حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وشبكة فروعه املنتشر 
 .العربية السورية

 :املةر  ومةاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفإيرادات  يلي توزيعفيما 
  )غري مد قة( 0203آذار  13نتهية يف لفرتة الثالثة أشهر امل  

  اجملموع   خارح سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  4.166.277.719  584.507.445  1.783.552.094     إمجايل الدخل التشغيلي
  18.509.622  -   18.509.622     املةروفات الرأمسالية

 
  مد قة()غري  0202آذار  13نتهية يف لفرتة الثالثة أشهر امل  

  اجملموع   خارح سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  36.077.453.992  482.826.653  35.796.645.119     إمجايل الدخل التشغيلي
  067.256.852  -   067.256.852     املةروفات الرأمسالية

 
 كفاية رأس املال -12
وجب يت  مرا بة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الةادرة مب .على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفةاملةر   افظحي

 .مةر  سورية املركزييها من خالل مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبن
( 4/م ن/ب051والتسلي  ر   ) حسب  رار لل  النقد %8دىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة حملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم املةر  اب
س املال االئتمانية واليت تستخدم رأحسب جلنة ابزل الدولية(،كما يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات  %8) 0227كانون الثا،ي   04الةادر بتاريخ 

 .التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات
  .يدير املةر  هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضو  التغريات اليت تطرأ على الظرو  اال تةادية ووص  املخاطر يف أنشطته

وبشكل املةر   ملعي، ويف سبيل ذلك ةر ر املتعددة اليت  د تواجه املإن أمهية كفاية رأس املال أتيت من كون رأس املال مةدر أساسي ملواجهة املخاط
اطر اليت  د تكتن  خقوم ابملتابعة احلثيثة لكافة املي، و ةر يت  د تواجه نشاطات وتوظيفات املاملخاطر ال إدارةمستمر على تسني ورفع كفا ته يف 

إىل  ضافةاملخاطر  در اإلمكان لتجنب اخلسائر اليت  د تؤثر على متانة رأس املال، وابإلقوم بوضع األس  الكفيلة بتخفيض التعرض هلةه يتوظيفاته، و 
 تقيق أهدا  كفاية يفاملةر   على تسني إجرا ات الر ابة الداخلية واالمتثال األفضل ملتطلبات اجلهات الر ابية، األمر الةي يساعداملةر   عمليذلك 

 .رأس املال
 .انه يتكون رأس املال التنظيمي من صايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندةكما هو موضح يف اجلدول أد
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تعليمات إىل  اهنيت   ياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقاً لتعليمات و رارات لل  النقد والتسلي  يف سورية ذات الةلة واليت تستند يف مضمو 
ياس صاطر  ومقررات جلنة ابزل، وبشكل عام يت   ياس هةه املخاطر وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة تعليمات لل  النقد والتسلي ، حيث يت  

ح املؤوانت والضماانت املقبولة، ر االئتمان وفقاً للتةني  االئتما،ي إن وجد ووفقاً ألوزان التثقيل املةكورة يف تعليمات لل  النقد والتسلي  وذلك بعد ط
عليمات اجملل ، وأخرياً تأما ابلنسبة ملخاطر السوق فت  أخة  يمة مراكز القطع األجنق التشغيلية احملمولة وذلك بعد تثقيلها أبوزان التثقيل املشار إليها يف 

ومن مث تثقيل  ثة سنوات لةايف إيراد املةر  من الفوائد والعموالتيت   ياس املخاطر التشغيلية وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي حيث يت  أخة متوسط ثال
 .الناتج أبوزان التثقيل املةكورة يف تعليمات اجملل 

 يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال:
   كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف      
   ()مد قة 0202     )غري مد قة( 0203     
   ل.س.      ل.س.     

 بنود رأس املال األساسي
   6.223.467.553    6.223.467.555  رأس املال املكتتب به واملدفوع

   701.211.300    701.211.300  االحتياطي القانو،ي
   701.211.300    701.211.300  االحتياطي اخلاع
 ( 4.741.830.480) (  4.741.830.480) حمققةخسائر مرتاكمة 

   65.577.167.264    65.577.167.264  أرابح مدورة غري حمققة
 ( 052.255.346) (  018.610.780) صايف املوجودات غري امللموسة 

 ( 522.910.16) (  16.910.522) موجودات آلت ملكيتها للمةر  وفا  لديون مستحقة
   67.994.322.713    68.225.501.299  األساسيةاألموال اخلاصة صايف 

 ساعدبنود رأس املال امل
 صايف األرابح غري احملققة عن املوجودات املالية من 

   382.812.533    382.812.533  منها %52خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خة   
 صةةات لقا  اخلسائر االئتمانية املتو عة للتعرضات املةنفة

   615.781.158.1    0.143.670.777  ضمن املرحلتني األوىل والثانية*  
   346.634.519.1    0.500.521.088  األموال اخلاصة املساعدة

   877.734.511.73    772.508.206.18  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي(
   068.720.692.773    387.111.800.383  املوجودات املرجحة ابملخاطر

   7.016.406.315    7.239.330.029  ابملخاطرحساابت خارح امليزانية املرجحة 
   3.372.195.761    3.084.288.931  صاطر السوق

   999.917.875.1    1.875.917.999  املخاطر التشغيلية
   668.452.985.082    399.530.963.120   اجملموع

   %05.46     %15.15   نسبة كفاية رأس املال )%(
   %04.02     %14.29   (%األساسي )نسبة كفاية رأس املال 

   %99.26     %323.23   )%( حقوق املسامهنينسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل 
  



 

- 61 - 

مت إدراح فرو ات تقيي  مركزي القطع البنيوي غري احملققة  0202شباط  06/ع الةادر بتاريخ 36/ 3026ركزي ر   ة املمبوجب تعمي  مةر  سوري *
 .يف احتساب األموال اخلاصة الةافية 0202إ لعام ./ل052سعر الةر  وفق أحكام القرار ر    الناجتة عن تغري

ة ضمن املرحلتني فاملكونة لقا  اخلسائر االئتمانية املتو عة للتعرضات املةن ملخةةات/م ن( يت  االعرتا  اب4التسلي  ر   )و مبوجب  رار لل  النقد  **
ا رصيد حساب إليه اً املعرت  اها ضمن هةه األموال، مضاف خةةاتاخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز  يمة املاألوىل والثانية ضمن األموال 

موال ليمات كفاية األاطر االئتمان احملتسبة وفقاً لتعمن املوجودات املرجحة مبخ %3.05حال وجوده(، ما نسبته يف )االحتياطي العام ملخاطر التمويل
 .اخلاصية الةافية

والةي تضمن تعديل املادة الثامنة من  رار لل  النقد والتسلي  ر    0234شباط  06( اتريخ 4/م ن/ب3288والتسلي  ر   ) النقدصدر  رار لل  
تساب  ححبيث يت  إدراح فرو ات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض ا 0228شباط  4( اتريخ 3/م ن/ب160)

 .0227( الةادر عام 4/م ن/ب051كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار لل  النقد والتسلي  ر   )
 
 (إمسيةارتباطات والتزامات ائتمانية خارح امليزانية ) يمة  -31

 :مما يلي يتكون هةا البند
   كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف      
   )مد قة( 0202     )غري مد قة(0203     
   ل.س.      ل.س.    

 الكفاالت املعطاة للزابئن:
   36.002.222    301.824.622  دفع 
   3.722.407.804    3.597.763.520  حسن تنفية 
   222.022.373    222.922.346  أخرى 

   3.887.847.804    3.868.466.320  اجملموع
   34.885.609.236    34.148.420.913  الكفاالت الةادرة للمةار 

   7.673.948    6.604.150  سقو  تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
   523.502.886    981.292.463  سقو  تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

   168.584.684.36    089.669.667.37   
 

 أر ام املقارنة -10
 جيار.ىل التزامات عقود اإلإجيار من املطلوابت األخرى التزامات عقود اإلد املستحقة على مت إعادة تةني  الفوائ

 

  COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -11

أدى حلدوث و  عرب مناطق جغرافية صتلفة على مستوى العامل، مما تسبب يف تعطيل األنشطة التجارية واال تةادية، (COVID-19)انتشر فريوس كوروان 
 اليقني يف بيئة اال تةاد العاملي.حالة من عدم 

 د يتسبب  يرا ب املةر  الوضع عن كثب و د  ام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة املخاطر األخرى إلدارة االضطراابت احملتملة اليت
 على أعمال املةر  وعملياته وأدائه املايل. ( COVID-19فيها تفشي فريوس كوروان )
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يت حيتمل أتثرها. وبناً  ل امت اإلدارة بتقيي  أتثري اجلائحة عند تديد الزايدة الكبرية يف صاطر االئتمان وتقيي  مؤشرات تد،ي القيمة للمخاطر يف القطاعات ا
ا لغاية اتريخ إعداد البياانت عة وصةةاهتعليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن هناك أتثري جوهري على التعرضات االئتمانية واالعرتا  ابخلسائر االئتمانية املتو 

 .0203آذار  13يف  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةو  0202 كانون األول  13املالية للسنة املنتهية يف 

والتعامي  والكتب املتعلقة به،  ام املةر  وبعد إعالم  0202آذار  06/م ن بتاريخ 05التزامًا ألحكام القرار الةادر عن لل  النقد والتسلي  ر   
كليًا او جزئيًا ملدة ثالثة ( COVID-19العمال  بعدة وسائل، بتةجيل كافة األ ساط املستحقة لتسهيالت العمال  املتةثرين من انتشار فريوس كوروان )

عد  ابالستفادة من هةا القرار واملةنفني ضمن املرحلتني األوىل والثانية فقط وبأشهر من استحقا ها األصلي وملرة واحدة فقط، وذلك للعمال  الراغبني
خلي واملرحلة ادراسة تدفقاهت  النقدية. ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األ ساط هيكلة أو جدولة وبةلك مت احلفاظ على كل من التةني  االئتما،ي الد

على املخةةات احملتجزة بغض النظر عن أتجيل األ ساط املستحقة. والتزم املةر  كةلك مبا ورد ابلقرار  اليت كان  د صن  اها العميل، كما مت احلفاظ
 املةكور بتقاضي الفوائد التعا دية فقط على مدة التةجيل دون فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد أتخري.

الية واملستقبلية، لفائدة الفعلي على حمفظة التسلي  ومل يتبني وجود أثر هام للفرتة احلكما مت دراسة أثر أتجيل الدفعات موضوع القرار وتعديالته على معدل ا
المسي احيث أن معدل الفائدة الفعلي يعرب عن سعر الفائدة السنوي مع أخة العامل الرتاكمي بعني االعتبار وهو مرتبط بشكل أساسي بسعر الفائدة 

 تغيري بشكل جزئي ولفرتات  ةرية نسبياً. وعدد الدفعات السنوية، األمر الةي طرأ عليه
 
 الدعاوى القضائية -41

ال املةر  حبيث تقوم ابختاذ كل ما يلزم لتحةيل أمو  ةر يعترب التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع املةريف نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة امل
ديد من عيكون اللجو  إىل القضا  ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنفةت فيها إجرا ات التوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فإن املةر   د أ ام ال

تلفة، ويف   ام بعض املدينني برفع دعاوى ختاص  أخرى ألسباب صالدعاوى القضائية على بعض املدينني اهد  تةيل الديون املتعثرة. من جهة أخرى 
زمة من أجل كال احلالتني فإنه لدى املةر  لموعة من اإلجرا ات يت  إتباعها لتقيي  هةه القضااي، حيث يت  طلب االستشارات الفنية والقانونية الال

ن يكون هلا . برأي اإلدارة واملستشار القانو،ي للمةر  لاملايل بيان الوضع الزمة علىتبيان احتمالية وجود خسائر من عدمه وابلتايل إجرا  التعديالت ال
 .0203آذار  13كما يف   املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةأي أثر على 

 


