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 ش.م.م.ع.  سوريةبنك عوده 
 إيضاحات حول املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة

 0303 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة 
 )غري مد قة(

  
 

 عامة معلومات -1

(  وبناًل على القرار 14456اوجب السجل التجاري ر   ) 0335آب  03 أتسين بنك عوده سورية ش.م.م.ع )البنك( كشركة مسامهة مغفلة يف مت
 .0331لعام  08واوجب  انون امل ارف اخلاصة ر    0335أيلول  10سورية املركزي بتاريخ  م رف إدارة/ل أ ال ادر عن جلنة 730   ر 

 سورية. –اً خاصاً. اختت البنك مركزاً رايسياً ل  يف دمشق م رفبوصف   10سجل البنك لدى مفوضية احلكومة  ت ر   
ألؤ لرية سورية للسه  الواحد  و د مت زايدة رأس املال بتاريخ  إمسيةمليون سه  بقي ة  0.5إىل  يار لرية سورية موزعمل 0.5أتسن البنك برأمسال مقداره 

لي بح مخسة مليارات وثالمثااة ومخسون مليون لرية سورية    0313حزيران  01يف أخرى  مخسة مليارات لرية سورية وزايدةإىل  لي ل 0339آب  03
 مخسة مليارات وسبع ااة وأربع وعشرون مليون ومخس ااة ألؤ لرية سورية.إىل  لي ل 0311حزيران  1ملال بتاريخ ك ا متت زايدة رأس ا

 لرية سورية وذلك اا يتفق مع أحكام املادة  1.333لرية سورية بداًل من  133للسه  لت بح  مسيةمت تعديل القي ة اإل 0310حزيران  6بتاريخ 
لرية  5.704.533.333لي بح رأس مال البنك والبالغ  0311شباط  14/ اتريخ  09 ادر ابملرسوم التشريعي ر   / / من  انون الشركات ال 91/ 

 لرية سورية للسه  الواحد. 133 إمسيةسه  بقي ة  57.045.333سورية موزعاً على 
/ 0  /نك االات ان األنلي "أي يت يب"( وتعديل املادة ر و ررت تعديل اس  امل رف لي بح )ب  عقدت اهليئة العامة غري العادية 0303متوز  08بتاريخ 

يق  ررت زايدة رأس مال امل رف ابلغ مليار لرية سورية عن طر   ك ا وذلك بعد احل ول على موافقة اجلهات الر ابيةمن النظام األساسي تبعًا لتلك  
  .رصيد االحتياطي اخلا  وجزل من األرابح املدورة احملققةكامل استع ال  
عن طريق استع ال فقط لرية سورية  076.966.833زايدة رأس مال امل رف ابلغ و دره على وافق م رف سورية املركزي   0303 أيلول 15بتاريخ 

ض ن املت (0840)اية املستهلك ر    رار وزارة التجارة الداخلية ومح صدر0303تشرين األول  03. بتاريخ فقط جزل من رصيد األرابح املدورة احملققة
 0303تشرين األول  06لرية سورية وتعديل النظام األساسي لل  رف تبعاً لتلك. بتاريخ  076.966.833املوافقة على زايدة رأس مال امل رف ابلغ 

سه   0.769.668ا عددن غلاملوافقة على اعت اد األسه  املراد إصدارنا والبااملتض ن /م( 100صدر  رار نيئة األوراق واألسواق املالية السورية ر   )
لرية سورية بغرض زايدة رأس مال امل رف عرب ض  جزل من األرابح املدورة  076.966.833لرية سورية للسه  الواحد وبقي ة إمجالية  133ية مسبقي ة ا

 يف سه  على املسامهنيحبيث توزع األ ن الثاين كتاريخ استحقاق األسه  املتكورة ك سه  اانية تشري 9يد هناية يوم االثنني الوا ع يف احملققة  ومت  د
سه   63.314.668لرية سورية موزع على  6.331.466.833مال امل رف بعد الزايدة مبلغ  لي بح رأس سجالت مركز املقاصة يف هناية اليوم املتكور 

 فقط. لرية سورية للسه  الواحد  133مسية ابقي ة 

فرع مرخص  عل اً أبن  يوجد فرع واحد مازال  يد  18لية من خالل مركزه وفروع  داخل اجل هورية وعددنا ية واملا رفيقوم البنك بتقدمي مجيع األع ال امل
 بعد احل ول على املوافقات الالزمة. 0319ول لأي 1يقة بتاريخ ر   و د مت إغالق فرع احلاإلجناز ومل يبدأ بتقدمي اخلدمات

وني فرع سوق   رفع لدى امليف ثالثة فرو  يف اجل هورية العربية السورية  مت إيقاف الع ل مؤ تاً نتيجة للظروف االستثنااية ال ي تشهدنا بعض املناطق 
وف االستثنااية لتعود حلني زوال الظر  سورية املركزي على إيقافه  مؤ تاً  م رفاإلنتا  حبلب وفرع درعا وفرع القامشلي  وذلك بعد احل ول على موافقة 

  اخلدمة.إىل  بعدنا
 بنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.إن أسه  ال
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  يف رأمسال البنك. %47تسان  ا وعة عوده ش.م.ل بنسبة 
 15660دودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري  ت ر   احملكابيتال   تراست أنلييف شركة  %99.99بنسبة  يسان  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

 .0339كانون الثاين   07بتاريخ 

 اوافقة الن اإلدارة بتاريخ  0303 أيلول 03ك ا يف لل  رف   املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةوافقة على إصدار متت امل
 .0303تشرين األول  06

 

 تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية   -0

للسنة لبياانت املالية املوحدة اك ال ي اتبعت يف إعداد تلمتفقة مع جزة حلية املو ر امل املوحدة املالية علوماتتبعة يف إعداد اململإن السياسات احملاسبية ا
 :دون أن يكون هلا أي أتثري 0303كانون الثاين   1من  عتباراً ق التعديالت التالية اطبيبت  رفامل   ام 0319كانون األول   01املالية املنتهية يف 

 ." ألع الا " تعريؤ (0 ر   )تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل

  ملساعدة " ال اندما  األع" ( 0ر املالية الدويل ر   )يار تقيف معيار ال " األع ال" يؤ ر  احملاسبة الدولية تعديالت على تعريأصدر الن معاي
يالت دنته التع ام ال. توضح " ع الأل" اعليها ينطبق عليها تعريؤ  حوذوجودات املستاملاملنش ت على  ديد ما إذا كانت ا وعة األنشطة و 

دة  وجو ى استبدال اي عناصر أع ال غري مللسوق  ادرين عا أع ال غي تقيي  ما إذا كان املشاركون يفتل ك ا  احلد األدىن ملتطلبات األع ال 
خرجات  امل  ال واألع فاتيعليها جونرية  وتضيق تعر ستحوذ ت على تقيي  ما إذا كانت الع لية املآوتضيؤ توجيهات ملساعدة املنش

 اختياري.بشكل ي ة العادلة قبار تركز التدخال اخإو 

اذنا يف أو بعد خ استحو يكون اتر يال ي  و  ي تكون إما اندما  األع ال أو استحواذ على األصوللاملعامالت ا لىجيب تطبيق التعديالت ع
إعادة النظر يف نته املعامالت   رفامل لى. وابلتايل  ال يتعني ع0303كانون الثاين   1 أو بعد يفال ي تبدأ و بالغ سنوية إ ةبداية أول فرت 

 ت سابقة. يس ح ابلتطبيق املبكر هلته التعديالت وجيب اإلف اح عنها.اال ي حدثت يف فرت 

ن تطبيق نته نيل  فق األو بيتطخ الي دث عند أو بعد اتر   يى الر املعامالت أو األحداث األخ لىع مستقبليألن التعديالت تطبق أبثر  اً نظر  
 . رفلن ينتج عن  أثر على امل   املاليةااالقو  لىالتعديالت ع

 (7   )ر ية الدويل ال( ومعيار التقارير امل9ويل ر   )ى معيار التقارير املالية الدلدة عفااتعديل معدالت ال

الات فات اإلعليد من ع دل عش ت 7لتقارير املالية الدويل ر   ومعيار ا 9دة ملعيار التقارير املالية الدويل ر   فااإن تعديالت معايري معدالت ال
ىل إتحوط إذا أدى التعديل عال ة ال ت ثردة. تاافالت الدر بتعديل معايري معشل مباشك تت ثر بل يال ي تنطبق على مجيع عال ات التحوط ا

ة هلتا التعديل  اة التحوط. نتيجدعيار  لبند التحوط أو أىل املإو حج  التدفقات النقدية املستندة / أ ن تو يت وش ن بقم التيدحالة من ع
أو حج  التدفقات النقدية املستندة إىل املعيار  لبند التحوط او أداة التحوط  خالل الفرتة السابقة /  ن حول تو يت وقتي  د يكون نناك عدم

ن في ا إذا كانت املعاملة املتو عة قيؤدي ذلك إىل عدم التي  د (.RFR)دة خايل من املخاطر فاادة احلايل بسعر فاابدال معيار معدل التالس
 ن تكون عال ة التحوط فعالة للغاية.أتو ع ملحمت لة للغاية وما إذا كان من ا

عر بس يلدة احلافااالعر سني  بل استبدال معيار قرتة عدم اليفمو تة وال ي متكن حماسبة التحوط من االست رار خالل  إعفالاتالتعديالت توفر 
 (.RFR)دة خال من املخاطر فاا
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ي. إال رجع ثرأب التطبيقاملبكر. ويت  ابلتطبيق اح  مع الس 0303كانون الثاين  1بعد و أ يف أية ال ي تبدلرتات املافال لىع التعديالتري تس
 ة.قجارب السابابالستفادة من الت عال ات  وطاي ميكن تعيني وال   التطبيقعند  اً قمسبها ااغإلال ات  وط مت عأي أن  ال ميكن إعادة 

املرحلة األوىل  حيول الن معايري احملاسبة الدولية تركيزه إىل املساال ال ي  د تؤثر على التقارير املالية عند استبدال معيار االنتهال من  بعد
 مشروع الن معايري احملاسبة الدولية.ويشار إىل ذلك ابملرحلة الثانية من  3(RFR) معدل الفاادة احلايل بسعر فاادة خال من املخاطر

 العال ة.إهنال د التي يتطلب حلإىل ا عال ات التحوطعلى التعديل ال يؤثر عن بكر للتعديالت حيث أن عدم التيقن الناشئ ابلتطبيق امل  رفمل يق  امل

 رية "جلونا" ؤ يتعر  :(8  ) ( ومعيار احملاسبة الدويل ر 1  ) تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر 

" ( 8ويل ر   )دومعيار احملاسبة ال ة "عرض القواا  املالي" ( 1 احملاسبة الدولية تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر   )يريدر الن معاصأ
توضيح جوانب و  افةكض ن املعايري  " جونري"  نوؤ ما ي  لتوحيد تعر " واألخطال احملاسبية تقديراتيف ال والتغييراتالسياسات احملاسبية 

ثري بشكل معقول على أت إخفااها  أوفها أوإغفاهلا تح عن جاملعلومات تعترب جونرية إذا نت أنؤ اجلديد على يتعر لعريؤ. ينص اتمعينة من ال
مات مالية حمددة معلو  ل ي توفرااملالية  و  القواا ك تلاس سض العامة على أراغألا  املالية لاو قستخدمون األساسيون للت ال ي يتختنا املار ر قال

 حول املنش ة.

ل بشكل اسو  إىل تقيي  ما إذا كانت املعلومات   رفحتا  امليو أمهية املعلومات أو كليه ا. سأستعت د على طبيعة  " اجلونرية"  أنتوضح التعديالت 
تطبيقها أبثر ب قوميالتعديالت يف و ت مبكر ان عند تطبيق   رفالية. جيب على اململ  اقوااجونرية يف سياق ال أخرى،ك مع معلومات ارت و ابالشأي ردف

 ف اح عنها.إلمستقبلي وا

 .املرحلية املوجزة لل  رفية املوحدة لاملاعلومات على امل أثر " ي" جونر ؤ ما نو ريكون للتعديالت على تعين أمن غري املتو ع 

 
  السياسات احملاسبية -0

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

 . أن  السياسات احملاسبية املطبقة ني متكورة أدانهإن 

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني امل ـــرفية الســـورية  04ملعيار احملاســـبة الدويل ر    املوجزة املرفقة وفقاً املرحلية لية املوحدة مت إعداد املعلومات املا
 .ؤالنافتة وتعلي ات و رارات الن النقد والتسلي

لفرتة   رفج أع ال املك ا أن نتاا   إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتض ن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية
 .0303كانون األول   01تهية يف )غري مد قة( ال متثل ابلضرورة مؤشراً على النتااج املتو عة للسنة املن 0303 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةال

الية ال ي يت  تقيي ها على املوجودات املالية ومشتقات األدوات امل بعض وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنال املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
 . بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة القي ة العادلةأساس 

اوجب ترتيب تقريبـي  جزةاملرحلية املو مت ت نيؤ احلسـاابت يف املوجودات واملطلـوابت حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
 تبعاً لسيولتها النسبية.

 وع لة اال ت اد. شغيلية لل  رف الع لة الت وني ابللرية السورية )ل.س.(  املرحلية املوجزةاملوحدة تظهر املعلومات املالية 

 .0303 أيلول 03 ك ا يف  تش ل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية لبنك عوده سورية ش.م.م.ع. والشركة التابعة
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 التوحيد أسن (أ)

والشركة  ل  رفل املرحلية املوجزة املالية علوماتتتض ن املركة مسامهة مغفلة عامة ش -لبنك عوده سورية  املرحلية املوجزة املالية املوحدة علوماتاملن إ
 امل رف.لسيطرة اخلاضعة 

 :حني امل رفتتحقق السيطرة عند 
 يكون لدي  سلطة على الشركة املستث ر فيها؛ 
 يكون لدي  حقوق  لعوااد متغرية من مشاركت  مع الشركة املستث ر فيها؛ وأو  تعرض ي 
 دي  القدرة على استخدام  وت  للت ثري على عواادنايكون ل. 

أو  ريات على واحدأن نناك تغيإىل  ال على الشركة املستث ر فيها إذا كانت احلقااق والظروف تشريأو  سيطري د  كان  إبعادة تقدير ما إذا امل رفقوم ي
 .أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املتكورة أعاله

كانت حقوق الت ويت    ذاإأغلبية حقوق الت ويت للشركة املستث ر فيها  فقد يكون لدي  السلطة على الشركة املستث ر فيها  رفامل لك ميعندما ال 
ال لة يف تقيي  ما إذا   عترب امل رف مجيع احلقااق والظروف ذاتي. القدرة الع لية لتوجي  األنشطة ذات ال لة للشركة املستث ر فيها افرده كافية لتعطي 

 :ال  اا يف ذلكأو  حقوق الت ويت لل  رف يف الشركة املستث ر فيها تكفي لتعطي  القوة انتك
  سه  أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق الت ويت ابلنسبة حلج  وتوزيع  امل رفحج  امتالك 
  األطراف األخرى؛أو    وأصحاب األصوات األخرىامل رفتفظ اها حيحقوق الت ويت احملت لة ال ي 
 الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخرى ؛ و احلقوق 
 القيام ابلقرارات ىل إ لين لدي   القدرة احلالية لتوجي  األنشطة ذات ال لة عندما  تا أو  لدي   امل رفأن إىل  ي و ااع وظروف إضافية تشريأ

 .املناسبة  اا يف ذلك أمناط الت ويت يف اجت اعات املسامهني السابقة

عبال الشركة أو إيرادات  تدر  .قد امل رف السيطرة على الشركة التابعةيفسيطر امل رف على الشركة التابعة ويتو ؤ عندما ية عندما يبدأ توحيد شركة اتبع
 .السيطرة حىت اتريخ فقدان  السيطرة على الشركة التابعة امل رفمن اتريخ كسب  املباعة خالل السنة يف بيان الدخلأو  التابعة املشرتاة
أو  رابحن األإ. اشرةغري مبأو  مباشرة امل رفلكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة ال ي ال أو  املسيطرة متثل اجلزل من الربح احلقوق غري

 ريم واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غاخلساار وكل عن ر يف الدخل الشامل اآلخر نو عااد ملسامهي الشركة األ
 :لقيام اا يليا على شركة اتبعة  عندات جيب علي  ذا فقد امل رف السيطرةإيت  تعديل البياانت املالية للشركة التابعة .  تضالاملسيطرة عند اإل

 ومطلوابت الشركة التابعة؛( اا يف ذلك الشهرة)االعرتاف اوجودات  إلغال 
 عرتاف ابملبلغ ألي ح ص غري مسيطرة؛اإل إلغال 
 ؛لكيةجنبية الظانر ض ن حقوق املأحتياطي فرو ات  ويل ع الت عرتاف اباإل إلغال 
 ض النقدي املستل ؛يعو تة العادلة للي عرتاف ابلقاإل 
 ي استث ار حمتفظ ب ؛عرتاف ابلقي ة العادلة ألاإل 
 خسارة؛ وأو  ما ربحإن  أعرتاف أبي فرق انتج على اإل 
 رابحاألإىل  نقلها مباشرةو أ اخلساار أو  رابححساب األإىل  الشامل اآلخر في ا يتعلق ابلشركة التابعةعادة ت نيؤ املبالغ املعرتف اها يف الدخل إ 

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

  نشاط الشركة   نسبة امللكية   القانوين   اس  الشركة 
 تقدمي االستشارات و ليل ونشر املعلومات املتعلقة  % 99.99   سورية   كابيتال احملدودة املسؤولية  راستأنلي تشركة 

 رسة أع ال شرال اممإىل  ابألوراق املالية ابإلضافة       
  .اب الشركة وحساب الغرياملالية حلساألوراق  وبيع       

 الع الت األجنبية (ب)
الساادة بتواريخ  أسعار القطعأساس  )ع الت أجنبية( يت  تسجيلها علىاملوحدة املرحلية املوجزة املالية  علوماتلة إعداد املإن الع ليات بع الت غري ع 

 وحدان الوضع املايل املأسعار القطع الساادة بتاريخ بيأساس   ويل البنود املالية ابلع الت األجنبية علىإعادة  الع ليات. بتاريخ كل بيان وضع مايل يت 
كانون   01ك ا يف  لرية ســورية للدوالر األمريكي 406)مقابل  )غري مد قة( 0303 أيلول 03ك ا يف   لرية ســورية للدوالر األمريكي 1.056 حيث بلغ

قطع الســاادة يف لســعار اأأســاس  القي ة العادلة يعاد  ويلها علىأســاس  ن البنود غري املالية ابلع الت األجنبية املســجلة علىإ. ()مد قة( 0319األول 
 ال يعاد  ويلها. يةأجنبالكلفة التارخيية بع لة أساس  ن البنود غري املالية ال ي جرى تقيي ها علىإالتاريخ التي مت في   ديد القي ة العادلة. 

 ــــــــد التحّوط ملخاطر حمددة نفتة بقاخلســــــــاار يف الفرتة ال ي نشــــــــ ت فيها  ابســــــــتثنال فرو ات القطع على الع ليات املرابح أو فرو ات القطع يف األ تقيد
ــــــــــــود مالية متثل  املتو ع تسديدنا يت   أو نشاط أجنم من غري املقررإىل  داانة متوجبةأو  مدينة مطلوبة من أرصدةبع الت أجنبية وفرو ات القطع على بنـ

فرغ عن ومن مث تقيد يف الدخل عند الت لكية ظهارنا يف حساب فــــــــــــــــرو ات  ويل ع الت أجنبية ض ن حقوق املإتسـجيلها يف الدخل الشـامل اآلخر و 
 صايف املسامهة.

 األدوات املالية ( )
 .يف األحكام التعا دية لألداة اً  بح امل رف طرفياملايل لل  رف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

إصــدار املوجودات املالية و أ ة العادلة. ك ا ُتضــاف تكاليؤ املعامالت املتعلقة مباشــرة اب تنالابلقي  اً لوابت املالية املعرتف اها مبدايتُقاس املوجودات واملط
أو  ودات املاليةالقي ة العادلة لل وجإىل  (اخلســـــــــــــــااررابح أو األواملطلوابت املـاليـة )فالف املوجودات املـاليـة واملطلوابت املـاليـة ابلقي ـة العـادلـة من خالل 

مطلوابت و أ . ك ا تُثبت تكاليؤ املعاملة املتعلقة مباشرة اب تنال موجودات ماليةعند اإلعرتاف األويل  حسب اإل تضال  تطرح منهاو   أاملطلوابت املالية
 .اخلسارةأو  مباشرة يف الربح اراخلساأو  رابحألمالية ابلقي ة العادلة من خالل ا

 :عاجل نتا الفرق حماسبياً على النحو التايليفنن امل رف   ف األويلإذا كان سعر املعاملة خيتلؤ عن القي ة العادلة عند اإلعرتا
ط بياانت من بناًل على أسلوب تقيي  يستخدم فقأو  مطلوابت مت اثلةأو  إذا مت إثبات القي ة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات •

 (؛اليوم األولمنت خسارة أو  اف األويل )أي ربحاخلسارة عند اإلعرت أو  فنن  يُعرتف ابلفرق يف الربح  أسواق ميكن مالحظتها

األول من خالل  اليوم منت خسارةأو  تُعدل القي ة العادلة لتت اشى مع سعر املعاملة )أي أن  سيت  أتجيل ربح  يف مجيع احلاالت األخرى •
 اإللتزام(.أو صل تض ين  / تض ينها يف القي ة الدفرتية األولية لأل

تغيري يف عامل )اا  احلد التي ينش  في  عنإىل    فقطمنطقيأساس  اخلسارة علىأو  الربحإىل  اخلسارة املؤجلةأو  الربح تسجيليت    عرتاف األويلبعد اال
 .اإللتزامأو صل يف ذلك الو ت( أيخته املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األ
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 املوجودات املالية
املايل صل   تسلي  األاملالية اوجب عقد تتطلب شروطصـول األ بيع أحدأو  ف اها يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شـرالتُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرت 

 الية امل ـــنفة علىابســـتثنال تلك املوجودات امل  تكاليؤ املعاملةإىل  ويقاس مبداياً ابلقي ة العادلة ابإلضـــافة  ضـــ ن اإلطار الزمحمل احملدد من الســـوق املعحمل
(. ك ا تُثبت تكاليؤ املعامالت املتعلقة مباشرة اب تنال موجودات مالية م نفة ابلقي ة FVTPL) خالل األرابح أو اخلسـاارالقي ة العادلة من أسـاس 

 .اخلسارةأو  اخلسارة مباشرة يف الربحأو  العادلة من خالل الربح

القي ة العادلة أو  ابلكلفة املطف ة الحقاً  9ر   إلعداد التقارير املالية  عيار الدويلجيب  ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف اها وال ي تقع ضــــــــ ن نطاق امل
 :املالية وخ ااص التدفقات النقدية التعا دية لل وجودات املالية. وعلى وج  التحديدصول األ دارةمنوذ  أع ال املنش ة إلأساس  على

ة ني فقط مدفوعات وال ي هلا تدفقات نقدية تعا دي    يل التدفقات النقدية التعا ديةتقاس أدوات الدين احملتفظ اها يف منوذ  أع ال ندفها  •
 ابلتكلفة املطف ة ؛ و الحقاً  (SPPI) املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي القاا 

 دفقات نقدية تعا دية نيوال ي هلا ت  الدين تقاس أدوات الدين احملتفظ اها يف منوذ  أع ال ندفها   يل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات •

 ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و الحقاً  (SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي القاا  )

ألسه  بعد ذلك ابلقي ة ابيع( واستث ارات احملتفظ اها للأو  القي ة العادلةأساس  تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين ال ي تدار على •
 .اخلسارةأو  العادلة من خالل الربح

 :لى حدةعأصل كل أساس   على ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغال بعد االعرتاف األويل الاإجرال  جيوز لل  رف  ومع ذلك
إلعتبار و أ ريات الالحقة يف القي ة العادلة الستث ار أسه  غري حمتفظ اها لل تاجرةجيوز لل  رف أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغال إدرا  التغي •

الدخل الشامل اآلخر؛  يف ( IFRS 3) 0الدويل للتقارير املالية ر    حوذ يف ا وعة األع ال ال ي ينطبق عليها املعيارستحمت ل معرتف ب  من امل
 و

(  FVTOCIالقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) معايريأو  ال تتوافق مع الكلفة املطف ةجيوز لل  رف تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغ •
شار إلي  فيار تقليل  بشكل كبري )يأو  إزالة عدم التطابق احملاسمإىل  خلسارة إذا أدى ذلكاأو  ت   ياسها ابلقي ة العادلة من خالل الربحيك ا 

 .القي ة العادلة(

 ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأو  ن ابلكلفة املطف ةأدوات الدي (د)

 دارةإاملايل. ك ا حيدد امل ـــــرف مناذ  الع ل على مســـــتوى يعكن كيفية صـــــل لت ـــــنيؤ األ اً أســـــاســـــي املالية أمراً صـــــول األ دارةيعترب تقيي  مناذ  الع ل إل
وابلتايل يقي    ةفي ا يتعلق أبداة فردي دارةت د منوذ  الع ل اخلا  ابمل رف على نوااي اإللتحقيق ندف أع ال معني. ال يع اً املالية معصول األ ا وعات

 .كل أداة على حدةأساس   منوذ  الع ل عند مستوى جت يع أعلى ولين على

قدية.  دد جل توليد التدفقات النامل ـــــــرف ألصـــــــول  املالية من أ إدارةاملالية ال ي تعكن كيفية  أدوات  دارةلدى امل ـــــــرف أكثر من منوذ  أع ال واحد إل
 .كليه او  أ املاليةصول األ بيعأو  مناذ  أع ال امل رف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن   يل التدفقات النقدية التعا دية

الربح / اخلسارة املرتاك ة املعرتف اها  يُعاد ت نيؤ  (FVTOCI)  عندما ُتسـتبعد أداة الدين املقاسـة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
على أهنا مقاسة  ة و  االستث ار يف األسه  املعينوف  اخلسارة. وعلى النقيض من ذلكأو  الربحإىل  من حقوق امللكية سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر

أو  الربحإىل  حقاً ال ك ة املعرتف اها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخرال يعاد ت نيؤ الربح / اخلسارة املرتا  ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .اخلسارة ولكن  ول ض ن حقوق امللكية

 .ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينأو  ابلكلفة املطف ة الحقاً  ختضع أدوات الدين ال ي تقاس
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القي ة العادلة من خالل  ايريمعأو  القي ة العادلة وكتلك حدد أدوات الدين ال ي تفي ابلكلفة املطف ة طبق امل رف خيار  يف فرتة التقرير احلالية والسابقة
 (.FVTPL) اراخلساأو  رابحاأل ( ك ا مت  ياسها ابلقي ة العادلة من خاللFVTOCI) الدخل الشامل اآلخر

 رااخلساأو  رابحاملوجودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل األ

 :ني (FVTPL) اراخلساأو  رابحودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل األاملوج

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

 يعها ؛ أواالحتفاظ اها وبأو  فقات النقدية التعا ديةاملوجودات احملتفظ اها يف منوذ  أع ال فالف االحتفاظ اها لتح يل التد •

 .ابستخدام خيار القي ة العادلة اراخلساأو  رابحاملوجودات احملددة ابلقي ة العادلة من خالل األ •

 اخلسارة.أو  يف الربح لقياسدة اعاإ انجتة عن خساارأو  حباأر أبية عرتافالامع   لةدلعاا ابلقي ة تقاس نته املوجودات
 :ة الت نيؤإعاد

بات الت نيؤ والقياس املتعلقة . تسري متطلاملالية املت ثرة املوجودات ت نيؤفنن  يعاد   اوجودات ماليةتفظ اوجب  امل رف حيي الت تغري منوذ  األع الإذا 
صول األ ت نيؤإعادة  عن ج ذ  األع ال والتي ينتال ي تعقب التغيري يف منو  يوم األول من فرتة التقرير األويلمن ال اً ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

 . ل  رفلاملالية 
 تدين  ي ة املوجودات املالية:

 اخلساار:ح أو رابخم  ات اخلساار االات انية املتو عة على األدوات املالية التالية ال ي مل تقاس ابلقي ة العادلة من خالل األيستدرك امل رف 

 .القروض والسلؤ للبنوك •

 ات مقدمة للع الل. روض ودفع •

 مدينون اوجب  بوالت. •

 .أوراق استث ار الديون •

 . التزامات القروض ال ادرة •

 .عقود الض ان املايل ال ادرة •

 ال يت  إثبات خسارة تدين القي ة يف استث ارات األسه 

خســــاار اإلات ان  جيب  ياس  رنا بشـــكل منف ـــل أدانه(عتباا)ال ي يت   (POCI) الناشـــئة ذات التدين االات اينأو  ابســـتثنال املوجودات املالية املشـــرتاة
 :من خالل خم ص خسارة ابلغ مساوي املتو عة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية ال ي  خسارة إات انية متو عة أي  شهراً  10خسارة إات انية متو عة ملدة  •
 ( ؛ أو1)يشار إليها يف املرحلة   ريخ اإلبالغبعد ات اً شهر  10ن  قيقها يف غضون ميك

ملدى احلياة ال ي تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملت لة على مدى ع ر  خسارة إات انية متو عة أي  خسارة إات انية متو عة ملدى احلياة •
 .(0واملرحلة  0األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

رة اإلات انية املتو عة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االات ان على تلك األداة املالية بشـــــــكل كبري منت خســــــارة للخســــــا تكوين مؤونةجيب 
 . اً شهر  10ملدة  اخلسارة اإلات انية املتو عة ابلغ يعادل اخلسارة اإلات انية املتو عة تقاس  االعرتاف األويل. وف و  مجيع األدوات املالية األخرى
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النقدية  حت الية للقي ة احلالية خلســـــــاار االات ان  وتقاس على أهنا القي ة احلالية للفرق بني التدفقاتانية املتو عة ني تقدير مرجح ابالاار اإلات ســـــــاخلإن 
 ادية مستقبلية  خم ومة وفقاً تتو ع امل رف تلقيها وال ي تنش  من ترجيح عدة سيناريونات ا ياملستحقة لل  رف اوجب العقد والتدفقات النقدية ال ي 

 .لألصل ليةلسعر الفاادة الفع
ني الفرق بني القي ة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة  اخلسارة اإلات انية املتو عة فنن  ف و  التزامات القروض غري املسحوبة •

  رف تلقيها يف حالة السحب من القرض ؛ وتو ع امليإذا  ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية ال ي  لل  رف

 اً د حامل أداة الدين املض ونة ان  ني الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسدي اخلسارة اإلات انية املتو عة فنن  ف و  عقود الض ان املايل •
 .أي طرف آخرأو  املدينأو  تو ع امل رف استالمها من املالكيأي مبالغ 

مجاعي حملافظ القروض ال ي تتقاس  خ ااص خماطر ا ت ادية مماثلة. ويستند أساس  على  أو فرديأساس  على ات انية املتو عةيقين امل رف اخلسارة اإل
ن يُقاس ابستخدام سعر الفاادة الفعال األصلي لألصل  ب رف النظر ع ا إذا كاصـل القي ة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألإىل   ياس بدل اخلسـارة

 .مجاعيأساس على أو  فرديساس أ على

 :ات انياً ااملوجودات املالية املتدنية 

 . ويشــارل وجودات املاليةلأكثر ل  أتثري ضــار على التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة أو  إات انياً عند و وع حدث ةاملالي وجوداتحي ــل "التدين" يف امل
 :. تش ل األدلة على التدين االات اين بياانت ميكن مالحظتها حول األحداث التالية0جودات املرحلة املوجودات املالية ذات التدين اإلات اين ك و إىل 

 امل در ؛ أوأو  صعوبة مالية كبرية لل قرتض •

 املت خر ؛ أوأو  خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي •

 تنازالً ؛ أو  ل قرتضتعا دية تتعلق ابل عوبة املالية لأو  ألسباب ا ت ادية   يام امل رف انح املقرتض •

 اختفال سوق نشط لألوراق املالية بسبب ال عوابت املالية ؛ أو •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكن خساار االات ان املتكبدةأصل شرال  •

موجودات ذات إىل  يةاملالصــول األ ول د يتســبب الت ثري املشــرتك لعدة أحداث يف    وبداًل من ذلك   ديد حدث منفرد يقوم امل ــرف ويف حال تعتر
 القي ةأو  املطف ة ابلكلفة ةاملقاس املوجودات املالية ال ي متثل لدين د ح ـل تدين إات اين ألدوات ا نکاإذا ما يقوم امل ـرف بتقيي  .  ي ة اات انية متدنية

العاادة و  الدين الســــياديةات اين يف أدوات اتدين ن نناك کاإذا ما  لتقيي . تقرير كل اتريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشــــامل اآلخرخال منلة دلعاا
 زايدة الت ويلعلی  ملقرتضاعاادات السندات والت نيؤ االات اين و درة  عوامل مثلبعني االعتبار امل رف  تخللشركات  أي

 :)POCI( املنش ة املتدنية إات انياً أو  املوجودات املالية املشرتاة

يكون ذو  ي ة اات انية منخفضة عند االعرتاف صل ألن األ اً طريقة خمتلفة نظر ( بPOCI) املنش ة املتدنية إات انياً أو  ملشرتاةيت  التعامل مع املوجودات املالية ا
  يستدرك امل رف مجيع التغريات يف اخلسارة اإلات انية املتو عة على مدى احلياة منت االعرتاف األويل ك خ ص خسارة  األويل. وف و  نته املوجودات

 . قيق مكاسب تدين القي ةإىل صول األ اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل نتهأو  ستدرك أي تغيريات يف الربحوت
 :التخلؤ عن السداد

اخلسارة  اس  ي ةييُعترب تعريؤ التخلؤ عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند  ديد اخلسارة اإلات انية املتو عة. يستخدم تعريؤ التخلؤ عن السداد يف  
ملدى احلياة  ألن التخلؤ عن السداد نو أو  شهراً  10ملدة  اخلسارة اإلات انية املتو عةإىل  ويف  ديد ما إذا كان خم ص اخلسارة يستند اإلات انية املتو عة

زايدة الكبرية يف و ديد ال املتو عةاخلساار اإلات انية  ال ي تؤثر على كل من  ياس ( ؛Probability of Defaultأحد مكوانت نسبة احت ال التعثر )
  .خماطر االات ان
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 :يعترب امل رف ما يلي اثابة حدث ختلؤ عن السداد
 امل رف ؛ أوإىل  ف و  أي التزام اات اين مه  اً يوم 93قرتض عن السداد ألكثر من ختلؤ امل •
 .من غري احملت ل أن يدفع املقرتض التزامات  اإلات انية لل  رف ابلكامل •
  تعريؤ التخلؤ عن السداد بشكل مناسب ليعكن اخل ااص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوابت على تسهيالت اات انية ُي  

 .مت إعالم  حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسددأو  اً حمدد اً قة الدفع اجرد إنتهاك الع يل حدمستح
 مات ال يأيخت امل رف يف احلسبان املؤشرات النوعية والك ية. وتعت د املعلو   يدفع املقرتض التزام  االات اينعند تقيي  ما إذا كان من غري احملت ل أن 

ونو أمر غري مناسب   فنن املؤشر النوعي املستخدم نو خرق العهود  وعلى سبيل املثال يف اإل راض املؤسسي  تقيي  على نوع األصلال تستخدم يف
تحليل. ك ا ني مدخالت رايسية يف نتا ال  مثل الت خر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذات   ؤشرات الك يةلإل راض ابلتجزاة. إن امل

 يت  احل ول عليها من م ادر خارجية. أو  اً داخلييستخدم امل رف م ادر معلومات متنوعة لتقيي  التخلؤ عن السداد وال ي ُتَطور 
 :االات ان الزايدة الكبرية يف خماطر

ا كانت نناك زايدة  ذيرا ب امل رف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض ال ادرة وعقود الض ان املايل ال ي ختضع ملتطلبات اخنفاض القي ة لتقيي  ما إ
اخلسارة أساس  يقين خم  ات اخلسارة علىفنن امل رف   كبرية يف خماطر االات ان منت االعرتاف األويل. إذا كانت نناك زايدة كبرية يف خماطر االات ان

 .شهراً  10اإلات انية املتو عة مدى احلياة بدالً من 
وث التخلؤ يف يقوم امل رف اقارنة خماطر حد  منت االعرتاف األويل كبرياً   اً األداة املالية  د ارتفعت ارتفاععند تقيي  ما إذا كانت خماطر االات ان على 

لفرتة االستحقاق  اً كان متو ع  اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلؤ عن السدادإىل  يف اتريخ التقرير استناداً  السداد على األداة املالية
الك ية والنوعية من املعلومات  ابالعتبار كالً  نتا التقيي   أيخت امل رفإجرال  . عندعرتاف ابألداة املالية ألول مرةاملتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت اال

بناًل على اخلربة التارخيية لل  رف   جهد ال مربر ل أو  اا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة  ال ي تكون معقولة و ابلة للدع 
 وتقيي  اخلبري اإلات اين اا يف ذلك املعلومات املستقبلية.

 :ةاملالي وجوداتتعديل واستبعاد امل

تُعدل بطريقة أخرى بني و أ لل وجودات املاليةالتفاوض على الشروط التعا دية ال ي  ك  التدفقات النقدية إعادة  عند املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
يف اتريخ مستقبلي. ابإلضافة و أ فوراملايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سوال على الصل االعرتاف األويل واستحقاق األ

قات النقدية على الفور املعدلة بعد على التدفأو  تعديل املواثيق القاا ة لقرض  اا  تعديالً حىت إذا مل تؤثر نته املواثيق اجلديدةأو  سيشكل إدخال  لتلك
تي ينش  عندما أم ال ) على سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل الفاادة العلى ما إذا كان امليثاق مستوفياً  اً ؤثر على التدفقات النقدية اعت ادولكنها  د ت

 .يت  خرق املواثيق(
عدم االعرتاف إىل  يؤدي التعديل  لسياسة امل رف اً عرتاف. ووفقإلغال االإىل  تا التعديل يؤدي  امل رف ما إذا كان نقيي  املوجودات املاليةعند تعديل 

 يف الشروط.  عندما ينتج عن  اختالف كبري
هال ال الحية الناجتة عن )اا يف ذلك انتصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل عرتاف ابأليلغي امل رف اال

تفظ بكافة حيأو  ر. إذا مل حيول امل رفكيان آخإىل  صل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل عندما حيول األ  أو حد كبري(إىل  التعديل مع شروط خمتلفة
وااللتزام املرتبط ابملبالغ صل احملتفظ اها يف األ فنن امل رف يعرتف حب ت   يف السيطرة على املوجودات احملولة مزااي امللكية بشكل جونري واست رخماطر و 
 اً قر أيضياملايل و صل فنن امل رف يست ر يف اإلعرتاف ابأل  احملول املايلصل ضطر لدفعها. إذا احتفظ امل رف بكافة خماطر ومزااي ملكية األيال ي  د 

 . رتاض مض ون للعاادات املستل ةاب
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/ اخلساار رابحدين واألوا وع اإلعتبار املستل  وامل ل وجوداتفنن  يُعرتف ابلفرق بني القي ة الدفرتية ل  ابلكامل ابملوجودات املاليةعند إلغال اإلعرتاف 
من  ددة ابلقي ة العادلةإبستثنال االستث ار يف األسه  احمل  اخلسارةأو   ت يف حقوق امللكية يف الربحتراك ي مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و ال املرتاك ة

أو  ربحالإىل  يف الدخل الشامل اآلخر اً ساار املرتاك ة املعرتف اها سابق/ اخل رابححيث ال ت نؤ األ  (FVTOCI) خالل الدخل الشامل اآلخر
 .اخلسارة

فنن امل رف   (ةاحملول ملوجوداتشرال جزل من اإعادة  فالف ابلكامل )على سبيل املثال عندما حيتفظ امل رف فيار ابملوجودات املاليةعرتاف عند إلغال اال
القي  العادلة أساس   على عرتف بيعد يالتي مل  درج  كتحسني مست ر واجلزليزال يبني اجلزل التي ما  لل وجودات املاليةخي ص القي ة الدفرتية السابقة 

ملستل  للجزل التي ا النسبية لتلك األجزال يف اتريخ التحويل. يت  إثبات الفرق بني القي ة الدفرتية املخ  ة للجزل التي مل يعد معرتف ب  وا وع اإلعتبار
/ اخلساار املرتاك ة  رابحألااخلسارة. يت  توزيع أو  لدخل الشامل اآلخر يف الربح/ خساار تراك ية ُخ  ت ل  واعرتف اها يف ا أرابحمل يعد معرتف ب  وأي 

ة النسبية لتلك األجزال. القي  العادلأساس ال ي اعرتف اها يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزل التي ما يزال يعرتف ب  واجلزل التي مل يعد يُعرتف ب  على 
ساار / اخل حرابحيث ال يعاد ت نيؤ األ  ه  احملددة ك قاسة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرال ينطبق نتا على االستث ارات يف األس

 .اخلسارةأو  الربحإىل  خريف الدخل الشامل اآل اً املرتاك ة املعرتف اها سابق

 :الشطب

. نته ني يف جزل منها(أو  وجودات املالية )إما يف ا لهايت  شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى امل رف تو عات معقولة السرتداد امل
ب م ادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب. ميثل الشطأو أصول ال يوجد لدى املقرتض   احلالة عندما يقرر امل رف أبن

ة املشطوبة  ات النافتة حملاولة اسرتداد التم  املدينة املستحقة على املوجودات املالييف حال  ام امل رف ابالستعانة ابلقوانني والتعلي  حدث إلغال اإلعرتاف
 فنن  يت   يدنا يف بيان الدخل عند اسرتدادنا.

 :املايل الوضعيف بيان  عرض خم ص اخلسارة اإلات انية املتو عة

 :املايل ك ا يلي وضعيف بيان ال يت  عرض خم  ات اخلساار اإلات انية املتو عة

 لل وجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة: كاستقطاع من القي ة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛ •
ال يت  إثبات خم ص خسارة يف بيان الوضع املايل حيث  (FVTOCI) :ألدوات الدين ال ي تقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

 القي ة العادلة التقيي  يف التغري املرتاك  يفإعادة  يت  تض ني خم ص اخلسارة كجزل من مبلغ  مع ذلكأن القي ة الدفرتية ني ابلقي ة العادلة. و 
 وراق مالية؛أالستث ارات يف 

 التزامات القروض وعقود الض ان املايل: ك خ ص ؛ و •
على مكون التزام القرض  ات انية املتو عةاخلسارة اإل  ديد وال ميكن لل  رف  عندما تشت ل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب  •

فنن امل رف يقدم خم ص خسارة ا ع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اجمل ع كخ   من القي ة : بشكل منف ل عن تلك على املكون املسحوب
 .حوب ك خ صالدفرتية اإلمجالية لل كون املسحوب. تُعرض أي زايدة يف خم ص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل لل كون املس

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية  (ه)

 .كحقوق ملكية وفقاً ملض ون الرتتيب التعا ديأو   ت نؤ أدوات الدين وحقوق امللكية ال ادرة إما ك طلوابت مالية

ط  د تكون ة مع كيان آخر وفق شرو مطلوابت ماليأو  لتبادل موجودات ماليةأو  مايل آخرأصل أو  إن املطلوابت املالية ني التزام تعا دي بتسلي  نقد
حيث يكون امل رف  اتقشتاملغري  من دوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رف ونو عقدأبراا يت  تسويت  أو  سيت  تسويت  عقدأو  غري مواتية لل  رف

ميكن تسويتها و أ ق امللكية اخلاصة ال ي سيت عقد املشتقات على حقو أو  كون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ب  ي د أو  ملزم
 .مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رفأصل فالف تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو 
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 :أدوات حقوق امللكية

ف أبدوات حقوق امللكية ال ادرة عن امل رف يُعرت  .أداة حقوق امللكية ني أي عقد يثبت فاادة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خ   مجيع مطلوابهتا
 .بعد خ   تكاليؤ اإلصدار املباشرة  وفقاً للعوااد املستل ة

 :سه  اخلزينةأ

اخلسارة عند أو  لربح/ خسارة يف ا ربحيُعرتف إبعادة شرال أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رف وخت   مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يت  إثبات أي 
 .إلغال أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رفأو  إصدارأو  بيعأو  شرال

 :أدوات مركبة

ملض ون  اً فقك طلوابت مالية وحقوق ملكية و   بشكل منف ل رف القابلة للتحويل( ال ادرة من املاألوراق  ت نؤ األجزال املكونة لألدوات املركبة )مثل
أصل و أ دوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل التي سيت  تسويت  من خالل تبديل مبلغ نقدي اثبتالرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأ

 .نو أداة حقوق ملكية  رفمايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل

. ويف حالة وجود ألدوات امل اثلة غري القابلة للتحويلتُقدر القي ة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفاادة السااد يف سوق ا  يف اتريخ اإلصدار
الة حىت إطفااها التكلفة املطف ة ابستخدام طريقة الفاادة الفعأساس يت  ف لها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية على   مشتقات غري مض نة ذات صلة

 .يف اتريخ استحقاق األداةأو  عند التحويل

 :املطلوابت املالية
 .""املطلوابت املالية األخرىأو  "اراخلساأو  رابحملطلوابت املالية إما ك طلوابت مالية "ابلقي ة العادلة من خالل األُت نؤ ا

 :اخلسارةأو  املطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل الربح

ابلكلفة  الحقاً  (FVTPL)ساار اخلرابح أو لقي ة العادلة من خالل األا اباملالية غري احملتفظ اها لل تاجرة وال ي مل يت   ديدنا على أهنيت   ياس االلتزامات 
 املطف ة ابستخدام طريقة الفاادة الفعلية.

 .(FVTPL)ا يت  تعيينها على أهنأو  عندما يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول (FVTPL)هنا ت  ت نيؤ املطلوابت املالية على أي
األع ال ابلقي ة  اإلعتبار احملت ل التي ميكن أن يدفع  مشرتي كجزل من دمجأو  الف االلتزام املايل احملتفظ ب  لغرض املتاجرةميكن  ديد اإللتزام املايل ف

 :( عند االعرتاف األويل إذاFVTPLاخلسارة )أو  العادلة من خالل الربح
 لتي  د ينش  خالفاً لتلك ؛ أواالعرتاف اأو  يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياسأو  كان نتا التعيني يلغي •
 اً وفق  لعادلةالقي ة اأساس نا على لي  أداوال ي تدار ويق  كليه اأو   مطلوابت ماليةأو  من ا وعة موجودات مالية اً كان اإللتزام املايل ُيشكل جزل •

  ا األساس؛ أوعلى نت  رف مقدمة داخلياً االستث ار املوثق لل  رف  وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املأو  املخاطر إدارةإلسرتاتيجية 
بعقد نجني  9   ر ملعيار الدويل للتقارير املالية ويس ح ا  أكثر من املشتقاتأو  من عقد حيتوي على مشتق واحد اً ا كان اإللتزام املايل يشكل جزلإذ •

 (. FVTPL(اخلسارة أو  ابلكامل )املركب( ليت   ديده ابلقي ة العادلة من خالل الربح

   املوجودات واملطلوابت املاليةتقا (و)
امل رف عندما ينوي و أ تقا  املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقي ة ال افية فقط عندما يكون نناك حق  انوين لع ل ذلك

 شكل متزامن.ن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بصايف القي ة وإما أأساس إما القيام ابلتسوية على 
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 القي ة العادلة (ز)
ريخ دفع  لتحويل التزام اوجب ع لية منظ ة بني متشاركني يف السوق يف اتأو صل التي ميكن احل ول علي  من بيع األن القي ـة العادلة ني السعر إ

 القياس.
االعتبار عند ع لية تسعري  عنيبختنا ل ي يقوم املتشاركني يف السوق أباااللتزام و أو صل خ ااص األإىل  والتزام معني استناداً صل أليت   ياس القي ة العادلة 

 .االلتزام يف اتريخ القياسأو صل األ

صل ألخت بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق على انتا  منافع ا ت ادية من خالل التوظيفات الفضلى لية ابأللغري املاصول لة لألديت   ياس القي ة العا
 .صلق التي  د يقوم بتوظيفات فضلى لأل  ملتشارك آخر يف السو من خالل بيعأو 

عت اد تقنيات لقياس يقوم امل رف اب داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دوات  املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأالسوق لتقيي  أسعار يقوم امل رف ابعت اد 
 .منظورة يف السوق حيث ينطبق   ى ملعلوماتة أتخت يف االعتبار االستع ال األالقي ة العادل

 مستوايت التسلسل اهلرمي للقي ة العادلة : 10 ر   حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
يها يف اتريخ لطابقة ال ي ميكن لل نش ة الوصول إااللتزامات املتأو صول يف األسواق النشطة لألسعار املعلنة )غري املعدلة( األ : 1املستوى  -

  القياس؛
 غري مباشر؛أو  بشكل مباشر ماالتزام إأو صل توى األول وال ي تعترب ملحوظة لألاملدخالت عدا األسعار املعلنة املتض نة يف املس : 0ملستوى ا -
 االلتزام.أو صل لألاملدخالت غري امللحوظة  : 0املستوى  -

. يت  بيان وضع مايلريخ كل  ي تها العادلة يف اتالحقاً إىل  د  ياسهاملشتقات ويعاابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام عقد ا اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدايي
 د تو يت االعرتاف يف ويف نته احلالة يعت  اخلسارة على الفور ما مل  دد املشتقة وتكون فعالة ك داة  وطأو  / اخلساار الناجتة يف الربح رابحإثبات األ

 لتحوط. اخلسارة على طبيعة عال ة اأو  الربح

 األدوات املالية املشتقة (ح)

. يت  مايل بيان وضعريخ كل  ي تها العادلة يف اتالحقاً إىل  عقد املشتقات ويعاد  ياسها ابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدايي
حلالة يعت د تو يت االعرتاف ويف نته ا  مل  دد املشتقة وتكون فعالة ك داة  وط على الفور ما اخلسااررابح أو بيان األ/ اخلساار الناجتة يف  رابحإثبات األ

 .على طبيعة عال ة التحوط اخلسااررابح أو بيان األيف 

 :املشتقات املتض نة

لة عندما ال تكون  شتقات منف ك  تقات املتض نةذات املشاألخرى  العقود املتض نةأو  خرىدوات املالية واألاأليت  التعامل مع املشتقات املتض نة يف 
 :خماطرنا وخ اا ها مرتبطة بشكل وثيق اخاطر العقود املضيفة

 اخلسارةأو  ال تقاس العقود املضيفة ابلقي ة العادلة من خالل الربح  
 9ض ن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر   صول األ ليست من ض ن. 
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 عقود الض ان املايل ( ط)

ايل نو عقد يتطلب من امل در أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامل  عن اخلسارة ال ي تكبدنا بسبب إخفاق املدين احملدد يف سداد عقد الض ان امل
 .لشروط أداة الدينوفقاً  املدفوعات عند استحقا ها

اخلسارة أو  ربحة عدم  ديدنا ابلقي ة العادلة من خالل الويف حال  ابلقي ة العادلة هلا اً مبداي تقاس عقود الض اانت املالية ال ادرة من كيان يعود لل  رف
 : الحقاً  يت   ياسها  مايلأصل وال ي ال تنتج عن  ويل 

 ؛ و9ارير املالية ر   لل عيار الدويل إلعداد التقوفقاً  ابلغ خم ص اخلسارة احملدد •

  يل اإليرادات لل  رفلسياسات   وفقًا  ك  املعرتف ب املرتا  ربحال مبلغ  اً عندما يكون ذلك مناسب  مطروحًا من   اً املبلغ املعرتف ب  مبداي •
 أيه ا أكرب.

 (.FVTPL) خالل األرابح أو اخلسااردد امل رف أي عقود ض ان مايل ابلقي ة العادلة من حيمل 
 حماسبة التحوط  (ي)

 وطات التدفقات و أ اطر سعر الفاادة يف  وطات القي ة العادلةحُيدد امل رف بعض املشتقات ك دوات  وط في ا يتعلق اخاطر الع الت األجنبية وخم
التزامات امل رف   علىنم األج وطات صايف االستث ارات يف الع ليات األجنبية حسب اال تضال. ك ا يت  احملاسبة عن  وطات خماطر ال رف أو  النقدية

يستخدم ال   لكلتباإلضافة العادلة على  وطات حمفظة خماطر سعر الفاادة.  كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق امل رف حماسبة التحوط للقي ة
التحوط ملعيار التقارير املالية أي أن امل رف يطبق  واعد حماسبة   09ل ملواصلة  واعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل ر   إلعفاامل رف ا

 .9ر    الدويل

ها للقيام اعامالت املخاطر وإسرتاتيجيت إدارةأنداف إىل   رف العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط ل   ابإلضافةيوثق امل  عند بداية عال ة التحوط
 يوثق امل رف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقا  التغريات يف القي ة  مست رأساس عند بداية التحوط وعلى    وط متنوعة. عالوة على ذلك

ات فعالية التحوط وال ي تلم عندنا مجيع عال ات التحوط متطلب  دفقات النقدية للبند املتحوط ل  ال ي ميكن أن تعزى للخطر املتحوط ل التأو  العادلة
 :التالية
 تواجد عال ة ا ت ادية بني البند املتحوط ل  وبني أداة التحوط ؛ و •
 ته العال ة اال ت ادية؛ ور خماطر االات ان على تغريات القي ة ال ي تنتج عن نثيهي ن أال  •
 نسبة التحوط لعال ة التحوط ني نفسها الناجتة عن ك ية البند املتحوط ل  وال ي يقوم امل رف ابلتحوط ل  فعليًا وك ية أداة التحوط ال ي •

 .يستخدمها امل رف ابلفعل للتحوط لتلك الك ية من البند املتحوط ل 

بيق اإليقاف على جزل  د يت  تط  أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مثل نته احلاالتيقوم امل رف إبعادة توازن عال ة التحوط من 
وابلتايل ال يت    طمن عال ة التحو  جزلاً   د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزل من بند التحوط ال يعد  فقط من عال ة التحوط. على سبيل املثال

 .من عال ة التحوط جزلاً  ج  بند التحوط التي مل يعدحلإال  إيقاف حماسبة التحوط

وط نته نو ذات املخاطر لعال ة التح إدارةإذا تو فت عال ة التحوط عن الوفال اتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال ندف 
 حبيث جتت ع معايري الت نيل مرة أخرى.  توازن التحوط(إعادة  الشيل  فنن امل رف يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط )مثل

نية لعقد اخليار يف يؤجل تغيري القي ة العادلة ملكون القي ة الزم  حيدد امل رف القي ة احلقيقية للخيارات فقط. ويف نته احلالة  يف بعض عال ات التحوط
ال  اخلسارة عندماأو  الربح إىل وط ل  ويعاد ت نيف  من حقوق امللكيةاحلد التي يتعلق ب  ابلبند املتحإىل   الدخل الشامل اآلخر  على مدى فرتة التحوط

االعرتاف ابلبنود غري ىل إ املخاطر  وطات البنود ال ي تؤدي دارةاإلعرتاف ابلبنود غري املالية. ال تتض ن سياسة امل رف إلإىل  يؤدي البند املتحوط ل 
  .لية فقطوذلك ألن خماطر امل رف تتعلق ابملواد املا  املالية
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ر املتعلق ابلبند املتحوط مما يعحمل أن  ُتطف  القي ة الزمنية األصلية للخيا  إن البنود املتحوط هلا وال ي حيددنا امل رف ني بنود  وط ذات صلة ابلفرتة الزمنية
 .حوطثابت( على مدى فرتة عال ة التلطريقة القسط الوفقاً   منطقي )على سبيل املثالأساس اخلسارة على أو  الربحإىل  ل  من حقوق امللكية

 . الع التط عربدوات التحو ألالفرق على أساس الع الت أو  للعقود اآلجلة اآلجليستبعد امل رف من التحديد العن ر   ت التحوطعال ابعض في 
الع لة أمراً أساس ر على ر اآلجل للعقد اآلجل والعن وتعترب معاجلة العن  بقة على القي ة الزمنية للخيارات ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املط  يف نته احلالة

تقات فالف معاجلة القي ة الزمنية للخيارات ال ي تعترب إلزامية. وف و  عال ات التحوط واملش  كل  وط على حدىأساس  اختيارايً ويطبق اخليار على 
فنن   ت نيؤالع لة من الأساس الفرق على أو  ما ُيستبعد العن ر اآلجلعند  الع الت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفاادة عرب الع التأو  اآلجلة

 امل رف يعرتف ع وماً ابلعن ر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.
 :التحوطات ابلقي ة العادلة

ددة ابلقي ة العادلة من داة حقوق امللكية احملاخلساار في ا عدا عندما  وط أداة التحوط أرابح أو يُعرتف بتغري القي ة العادلة ألدوات التحوط املؤنلة يف األ
داة أ  وطعندما لة دلعاالقي ة ط اتحوت عال ا امل رفحيدد ل  يُعرتف ب  يف الدخل الشامل اآلخر.   خالل الدخل الشامل اآلخر  ويف نته احلالة

 (. FVTOCI) ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملددة ل لكية ط أداة حقوق التحوا
جرال إهلا و  املتحوطاملخاطر  لیالتي ميكن أن يعزى إلة دلعاا القي ةغيري يف تابللة دلعاا يت   ياس  ابلقي ةللبند املتحوط ل  التي مل  القي ة الدفرتية تُعدل
  ال تُعدل القي ة (FVTOCI)  خر. وف و  أدوات الدين ال ي تُقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاخلسارةأو  بحرلافي  مقابل يد 

أو  يف الربح اخلسارة من القي ة العادلة على البند املتحوط ل  املرتبط ابخلطر املتحوط ل أو  ولكن يُدر  جزل الربح  الدفرتية ك ا ني ابلفعل ابلقي ة العادلة
كية حمددة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يكون البند املتحوط ل  أداة حقوق مل اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر.

(FVTOCI)   ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر / خساار التحوط يف أرابحتبقى. 

 .فنن  يُعرتف اها يف نفن البند مثل البند املتحوط ل   اخلسااررابح أو عندما يُعرتف اكاسب / خساار التحوط يف األ
ن  إن وجدت(. يتض ن التواز إعادة  عندما تتو ؤ عال ة التحوط )أو جزل منها( عن الوفال ابملعايري املؤنلة )بعدإال  عن حماسبة التحوط ال يتو ؤ امل رف

لة للقي ة دلعااقي ة لاتعديل ل طفاإيت  وحيتسب االستبعاد لألثر املستقبلي. ك ا   ممارستهاأو  إهناؤناأو  بيعهاأو  ذلك حاالت انتهال صالحية أداة التحوط
العادلة من خالل بالقي ة أو  ةل طف ال قاسة بالكلفة الدين ة الفعلية )أي أدوات الفاادل اطريقة معدبش هنا  ُتستخدملتي ط هلا وال تحود الدفترية للبنوا

 ط. لتحوامحاسبة خ التو ؤ عن ال يتجاوز اترييخ رمن تا لاً بدرة لخسااأو  لربحالها في ط ل تحوال خاطر اعن  الناتجالدخل الشامل اآلخر( 
 : وطات التدفق النقدي

قدية يف احتياطي نُيستدرك اجلزل الفعال من التغريات يف القي ة العادلة لل شتقات وأدوات التحوط األخرى املؤنلة وال ي  دد وتؤنل كتحوطات للتدفقات ال
حوط ل  من بداية التحوط ملتابلتغري الرتاك ي يف القي ة العادلة للبند ا اً  ور حم  ونو مكون منف ل يف الدخل الشامل اآلخر  التحوط للتدفقات النقدية

 .اخلسارةأو  الربحإىل  من  أي مبالغ أعيد تدويرنا اً مطروح
ؤثر فيها بند التحوط ال ي ي اخلسارة يف الفرتاتأو  يف بيان الربح لكيةيعاد ت نيؤ املبالغ املعرتف اها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل

أو  الربحلی ملبلغ فوراً إفنن  يعاد ت نيؤ نتا ا  إذا مل يعد امل رف يتو ع حدوث املعاملة يف نفن سطر البند املتحوط ل  املستدرك.  اخلسارةأو  على الربح
 اخلسارة.

إن وجدت(. ويش ل   ازنالتو إعادة  ابملعايري املؤنلة )بعد يتو ؤ امل رف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو ؤ عال ة التحوط )أو جزل منها( عن الوفال
  بدرجة كبريةت اًل أمراً حم عندما ال يعترب حدوث معاملة  وط حمددة  أو ممارستهاأو  إهناؤناأو  يت  بيعهاأو  ذلك احلاالت ال ي تنتهي فيها أداة التحوط

قوق امللكية اها يف الدخل الشامل اآلخر ومراك ة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف ح / خساار معرتف أرابحأي  وحُيتسب التو ؤ أبثر مستقبلي. تبقى
 رابحفنن  يعاد ت نيؤ األ  اخلسارة. عندما ي بح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو عأو  ويعرتف اها عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح

  .اخلسارةأو  ويعرتف اها مباشرة يف الربح لكية/ اخلساار املرتاك ة يف حقوق امل



 

- 04 - 

 : وطات صايف االستث ارات يف الع ليات األجنبية

أداة علی  خساار/  أرابحي  بات النقدية. ويعرتف تُعاجل  وطات صايف االستث ارات يف الع ليات األجنبية حماسبيًا على حنو مشاب  لتحوطات التدفق
 .وتراك  يف احتياطي  ويل الع الت األجنبية وط يف الدخل الشامل اآلخرل للتحلفعاا التحوط املتعلقة ابجلزل

اخلساار رابح أو ألاإىل  نبيةاطي  ويل الع الت األجواخلساار الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزل الفعال للتحوط املرتاك  يف احتي رابحيُعاد ت نيؤ األ
 .ة األجنبية ك ا نو موضح أعالهجنبية العاادة للع لالع الت األ بنفن الطريقة كفرو ات أسعار صرف

  روض وتسليفات (ك)

لقروض والتسليفات . تظهر اوغري مدرجة يف سوق مايل انشط   ابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات ني موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة
  .ية املتو عةالكلفة املطف ة بعد تنـزيل مؤونة اخلساار االات انأساس على 

 اثبتة مادية  موجودات (ل)

  .ن وجدتإ  بعد تنـزيل االستهالكات املرتاك ة وخسارة تدين القي ة  الكلفـة التارخييةأساس الثابتة املادية على وجودات امل تظهر
ابستع ال طريقة   على حساب نفقـات رأمساليةراضي والدفعات ابستثنال األ  تكلفة املوجودات طفالالثابتة املادية إلوجودات امل يت  احتساب استهالك

 التالية : نتاجيةاألع ار اإلاملعنية ابعت اد صول ت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألالقسط الثاب
  عدد السنوات    
 43  مباين  
 13 -5  وأاثث احلاسب وأجهزة معدات  
 13-5  نقل وسااط  
 04-0  امل جور على  سينات  

يلها ض ن الثابتة يت   ديدنا ابلفرق بني عاادات البيع والقي ة الدفرتية لل وجودات ويت  تسج ساار الناجتة عن استبعاد أي من املوجوداتواخل رابحن األإ
 الدخل.بيان 

 موجودات غري مل وسة  (م)

 بار التدين يف  ي تها.أدانه وني ختضع الختاالنتاجية األع ار  غري املل وسة  ابستثنال الشهرة  ابستع ال طريقة القسط الثابت وفق املوجودات إطفال يت 
  عدد السنوات    
 5  حاسوب برامج 
 73   الفروغ 

 املوجودات ال ي آلت ملكيتها لل  رف وفاًل لديون مستحقة (ن)

متلك مثل نته  نرتاك ة. إفة ان ص أي خساار تدين مابلكلوجودات تظهر نته امل. لض اانت على  ـروض وتسليفات متلك عقارات تنفيتاً  متلقد 
ويف حال التخلؤ عن  .خالل مهلة سنتني من اتريخ الت لك املوجوداتنو منظّ  من  بل السلطات امل رفية احمللية ال ي توجب ت فية نته  املوجودات

 لكية.نود حقوق املظهر ض ن بة ويالسنوية ال افي رابحالت فية فنن السلطة املنظ ة املعنية توجب خت يص احتياطي خا  للت فية يؤخت من األ
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 املوجوداتت  نقل ي .جيب أن تباعأو  املست لكة من األفضل أن تستخدم للع ليات الداخلية املوجوداتوفقًا لسياسة امل رف يت   ديد ما إذا كانت 
 املوجودات يت  نقل .املض ون األصلي  أيه ا أ لصل القي ة الدفرتية لألأو  املشااهة حسب  ي تها املست لكة املوجوداتاملفيدة للع ليات الداخلية لفئة 

غري املالية  لل وجوداتكاليؤ البيع ت القي ة العادلة ان  اً أو  ال ي يت   ديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل  لل وجودات احملتفظ اها للبيع ابلقي ة العادلة
  .مع سياسة امل رفاشياً يف اتريخ الت لك وذلك مت

 مل وسة وغري مل وسة  موجوداتيف  ي ة  التدين (س)

ديد وذة استيفال لديون( لتحامل خ املوجوداتاملل وسة وغري املل وسة )اا فيها  وجودات يقوم امل رف اراجعة القي  الدفرتية مل  مايل وضع بتاريخ كل بيان
لتحديد صل ألليت  تقدير القي ة االسرتدادية   ن وجد نكتا مؤشرإ .صااها خسارة تدين يف  ي تهاوجودات  د أن تلك املي مؤشر أبذا كان يوجد أإفي ا 
 .ى خسارة تدين القي ة )إن وجدت(مد

يت  حس  التدفقات   . عند  ديد القي ة االستع اليةيةالقي ة االسرتدادية ني القي ة األعلى ما بني القي ة العادلة ان ص كلفة البيع والقي ة االستع ال
صل لأل  ي تها احلالية ابستع ال نسبة حس   بل الضريبة تعكن تقديرات السوق احلالية للقي ة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمةإىل  ملقدرةالنقدية املستقبلية ا

 .ليةالتي مل يت  بش ن  تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقب
 تقيد خسارة تدنـي القي ة .لتوازي القي ة االسرتداديةصل لألنقا  القي ة الدفرتية إ يت    ـل من  ي ت  الدفرتيةأصل لألذا كان تقدير القي ـة االسرتدادية إ

 يض لوفرويف نته احلالة تعامل خسارة تدين القي ة كتخف  التقيي دفرتاًي بقي ة إعادة  املختص مسجلصل األكان   إذاإال   اخلسااررابح أو يف األحااًل 
 التقيي  ) املقيد سابقاً (.إعادة 
التقدير املعّدل لقي تها  إىل ن ت لأإىل  ()وحدة منتجة لتدفقات نقديةصل لأليت  زايدة القي ة الدفرتية   الحقاً  ن خسارة تدين القي ة انعكستال أيف ح

) وحدة صل لألارة تدين  ي ة سن  دد في ا لو مل يت   يد خالقي ة الدفرتية ال ي كان ميكن أ ن القي ة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوقألكن حبيث   االسرتدادية
 بقي ةدفرتايً  املختص مسجلصل األكان   إذاإال   يف بيان الدخلحااًل  يت   يد عكن خسارة تدين القي ة. منتجة لتدفقات نقدية ( يف سنوات سابقة

 (.قاً )املقيد ساب التقيي إعادة  ويف نته احلالة يعامل عكن خسارة تدين القي ة كزايدة لوفر  التقيي إعادة 

 مؤونة تعويضات هناية اخلدمة لل وظفني (ع)

 نتهاملؤسسة. متثل ىل إ إن امل رف مسجل يف مؤسسة الت مينات االجت اعية يف اجل هورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  الت مينات عن موظفي 
ت اعية. وظفون على نتا التعويض من مؤسسة الت مينات االجاتفاق امل رف مع موظفي  حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حي ل امل املسامهات

 لين على امل رف أي التزامات أخرى جتاه موظفي  في ا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
 املؤوانت (ف)

إجرال  يتوجبأن  ت لن  من احملنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق  وأاستأو  ترتب على امل رف موجب  انوين  نتيجة حدث سابق  إذايت   يد املؤوانت 
 اخلار  لتسديد املوجب. إىل  ا ت ادية منافعتدفق 

 الفواادإيرادات  صايف ( )

احملددة ابلقي ة العادلة من و أ تلك املقاسةأو  وأعبال الفوااد جل يع األدوات املالية ابستثنال تلك امل نفة على أهنا حمتفظ اها لل تاجرةإيرادات  يت  إثبات
فاادة الفعالة.  اخلساار ابستخدام طريقة الرابح أو الفوااد" كـ "إيرادات فوااد" و "أعبال فوااد " يف حساب األإيرادات  افية يف "صايفال  رابحخالل األ

 انظر  ةض ن حركة القي ة العادلة خالل الفرت  (FVTPL) اخلسارةأو  رابحك ا ُتدر  الفوااد على األدوات املالية املقاسة ابلقي ة العادلة من خالل األ
 .."رااخلساأو  رابحابلقي ة العادلة من خالل األ تاجرة دوات املالية للعلى حمافظة األ أرابح"صايف 
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عند   نو السعر التي خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل الع ر املتو ع لألداة املالية أو (EIR) يةمعدل الفاادة الفعل
ع الشروط التعا دية ك ا تقدر التدفقات النقدية املستقبلية اراعاة مجي املطلوابت املالية.أو  لل وجوداتصايف القي ة الدفرتية إىل  لفرتة أ  ر   تضالاإل 

 .لألداة
ترتيبات اإل راض إىل  مباشرة ة وتنسباملستل ة بني أطراف العقد وال ي تكون إضافيأو  مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة يةيتض ن احتساب سعر الفاادة الفعل

 رابحألا ملدرجة ابلقي ة العادلة من خاللاخل ومات األخرى. وفي ا يتعلق ابملوجودات املالية اأو  ومجيع األ ساط األخرى  وتكاليؤ املعاملة  احملددة
 .اخلسارة عند اإلعرتاف األويلأو  تُثبت تكاليؤ املعامالت يف الربح  أواخلساار
 الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على القي ة الدفرتية اإلمجالية لل وجودات املالية غري املتدنية إات انياً )أيأعبال  الفوااد /إيرادات  ُ تسب

الية. وف و  املوجودات الكلفة املطف ة لل طلوابت املإىل  أو املايل  بل التسوية ألي خم ص خسارة اات انية متو عة(صل الكلفة املطف ة لألأساس  على
إمجايل  الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على الكلفة املطف ة لل وجودات املالية املتدنية إات انياً )أيإيرادات  ُ تسب  املالية املتدنية إات انياً 
فنن   (POCI)إشرتيت وني متدنية إات انيًا أو  ة ال ي نش تخم ص خساار اإلات ان املتو عة(. أما ف و  املوجودات املالي القي ة الدفرتية ان  اً 

 .املايلل صالتدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األ يف  ديد (ECLs( يعكن اخلساار اإلات انية املتو عة )EIRمعدل الفاادة الفعال )

 الرسوم والع والتإيرادات  صايف (ق)

 ال يتجزأ من معدل الفاادة الفعال )انظر أعاله(. ك ا تتض ن الرسوم جزلاً  غري الرسوم ال ي تشكلرسومًا  واألعبال الرسوم والع والتإيرادات  تتض ن
قة ورسوم عدم االستخدام املتعل  الرسوم املفروضة على خدمة القرض  ض ن أمور أخرى  اخلسارة لل  رفأو  املدرجة يف نتا اجلزل من بيان الربح

 ترتيب حمدد لإل راض ورسوم الت ويل املشرتك للقروض. إىل  يؤدي ذلكأن  دما يكون من غري احملت لابلتزامات القروض عن

 .الرسوم والع والت في ا يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدماتأعبال  ُ تسب
 اخلسااررابح أو ابلقي ة العادلة من خالل األ تاجرة املالية للاألوراق  على حمفظة أرابحصايف  ( ر)

لة لل وجودات واخلساار الناجتة عن التغريات يف القي ة العاد رابحاخلسارة مجيع األأو   ل صايف الدخل من األدوات املالية ابلقي ة العادلة من خالل الربحيش
 ل لة.ذات األسه  ح اباوأراد الفواأعبال ادات و يرإلك ذب ا في اخلساار رابح أو املالية واملطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل األ

 رابحتوزيعات األ ( ش)

 .عند إثبات حق استالم املدفوعات رابحتوزيعات األإيرادات  تتحقق

 ضريبة الدخل (ت)

 الضرااب مبالغ الضرااب املستحقة والضرااب املؤجلة. م اريؤمتثل 
 اخلاضعة رابحمن صايف األ % 05حدد الضريبة اعدل    والتي0331نيسان  16اتريخ  08ألحكام القانون وفقاً  حيتسب امل رف مؤونة ضريبة الدخل

  و د مت تعديلها ابلقانون 0310متوز  0من  ي ة الضريبة وال ي بدأ تطبيقها ابتداًل من  %5املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار اعدل إىل    ابإلضافةللضريبة
 .0318كانون الثاين  1من  ي ة الضريبة ابتداًل من  %13لت بح اعدل  0317للعام  46ر   

غري اجلااز  ال افية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ رابحاخلاضعة للضريبة عن األ رابحاأل ختتلؤ
 تنـزيلها من الوعال الضريم.
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 البياانت املالية والقي ة املطلوابت يفأو  الفرو ات الزمنية املؤ تة بني  ي ة املوجودات اسرتدادنا نتيجةأو  إن الضرااب املؤجلة ني الضرااب املتو ع دفعها
 قيق أو  االلتزام الضريم للنسب الضريبية ال ي يتو ع تطبيقها عند تسويةوفقاً  ال ي يت  احتساب الربح الضريم على أساسها. و تسب الضرااب املؤجلة

 املوجودات الضريبية املؤجلة.

االعرتاف بين ا يت   .ت  االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية ال ي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضريم مستقبالً ي
 ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية ال ي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريم.

م إمكانية االستفادة من ويت  ختفيضها يف حالة تو ع عدة املرحلية املوجزة داملوحاملالية  ملعلوماتمراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف اتريخ ايت  
 كلياً.أو   تلك املوجودات الضريبية جزاياً 

 النقد وما يوازي النقد (ث)

 .ساسية تقل عن ثالثة أشهرتعا دية أذات استحقا ات  أرصدةيتض ن النقد وما يوازي النقد 
 
 ساسية لعدم اليقني يف التقديراملقررات احملاسبية اهلامة وامل ادر األ - 4

تتخت  رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية أن  دارة  يتوجب على اإل0املتكورة يف االيضاح   عند تطبيق السياسات احملاسبية لل  رف
تعترب امل أخرى اخلربة السابقة وعو أساس  ن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة اها تبىن علىخرى. إال تتوضح بسهولة من م ادر ألوابت ملوجودات ومط

 النتااج الفعلية  د ختتلؤ عن نته التقديرات. ن إ .ذات صلة

الية ال ي حي ل فيها تعديل ة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالقيود الناجتإجرال  يت   يت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة اها ب ورة مست رة
 الية وفرتات الحقة. كان التعديل يؤثر على الفرتة احل  إذايف فرتة التعديل وفرتات الحقة أو  كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة   إذاالتقدير وذلك 

 سياسات احملاسبية:املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق ال أ(.4)

 خم ص اخلساار اإلات انية املتو عة

امل رف استخدام إجتهادات وتقديرات نامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة يف  إدارةيتطلب من 
السياسات والتقديرات  أن ن إ س املستقبلية خلساار اإلات ان املتو عة.خماطر اإلات ان لل وجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل اها ومعلومات القيا

 :أدانه رة امل رف مف لةااملستخدمة من  بل إد

 تقيي  منوذ  األع ال

 ال. حيدد مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي القاا  واختبار منوذ  األع نتااج اختبارعلی يعت د ت نيؤ و ياس املوجودات املالية 
حلك  لتحقيق ندف أع ال معني. ويتض ن نتا التقيي  ا اً ا وعات املوجودات املالية مع إدارةمنوذ  األع ال على مستوى يعكن كيفية  امل رف

. دارهتاوكيفية إ تاالتي يعكن مجيع األدلة ذات ال لة اا يف ذلك كيفية تقيي  أدال املوجودات و ياس أدااها  واملخاطر ال ي تؤثر على أدال املوجود
فه  القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال ي مت استبعادنا  بل استحقا ها لأو  يرا ب امل رف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة

حول ما إذا    رفلل صل االتقيي  املتو من  جزلاً  سبب استبعادنا وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األع ال احملتفظ اها. وتعترب املرا بة
يف منوذ  األع ال  نناك تغيري ألنوإذا كان من غري املناسب   اً ملوجودات املالية املتبقية مناسبكان منوذ  األع ال التي يت  اوجب  االحتفاظ اب

  لت نيؤ تلك املوجودات. اً مستقبلي اً لتايل يت  إدخال تغيري واب
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  انزايدة نامة يف خماطر االات

اخلسارة االات انية   أو األوىلشهراً ملوجودات املرحلة  (10)يت   ياس اخلسارة االات انية املتو عة ك خ ص يعادل اخلسارة االات انية املتو عة ملدة 
االات ان بشكل كبري  دة خماطراملرحلة الثانية يف حال زايإىل صل . ينتقل األالثالثةاملرحلة أو  الثانيةعلى مدى الع ر الزمحمل لل وجودات من املرحلة 

ما التي يشكل زايدة كبرية يف خماطر االات ان. وعند تقيي  ما إذا كانت خماطر  (9)لتقارير املالية ر   ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلمنت االعرتاف األ
التقديرات يف  لة واملدعومةة املستقبلية املعقو ة والنوعييف االعتبار املعلومات الك ي  رفأيخت امل  االات ان ألي من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري

 (.0و  0و 1ؤ ض ن املراحل الثالث )تغري الت نيإىل  وال ي تؤدي امل رف املتعلقة ابلتغري امله  يف خماطر اإلات ان إدارةملستخدمة من  بل ا

 إنشال ا وعات من املوجودات ذات خ ااص خماطر اات انية مماثلة

نوع األداة   خ ااص املخاطر املشرتكة )مثلأساس  مجاعي  يت  جت يع األدوات املالية علىأساس  س خساار االات ان املتو عة علىعندما يت   يا
خل(. يرا ب ا درجة خماطر االات ان  نوع الض اانت  اتريخ االعرتاف األويل  الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق  ال ناعة  املو ع اجلغرايف لل قرتض 

مدى ماللمة خ ااص خماطر االات ان بشكل مست ر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن نتا األمر مطلوب لض ان أن  يف حالة تغيري  مل رفا
إىل  اتنقل موجودأو  تقسي  لل وجودات بشكل مناسب. و د ينتج عن ذلك إنشال حمافظ جديدةإعادة  خ ااص خماطر االات ان  تكون نناك

 ة تعكن بشكل أفضل خ ااص خماطر االات ان امل اثلة لتلك اجمل وعة من املوجودات.حمفظة حالي

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

رية( حدوث زايدة كبرية يف خماطر االات ان )أو عندما تنعكن تلك الزايدة الكب عند اً واحلركات بني احملافظ أكثر شيوع تقسي  احملافظإعادة  يعد
ض ن احملافظ  اً العكن  ولكنها  د  دث أيضأو  آخر إىل  اً شهر  (10)من اخلساار االات انية املتو عة ال ي ترتاوح مدهتا بني صول األ  تنتقلوابلتايل

ت انية اخلساار االامدى احلياة ولكن مقدار تغيريات أو  شهراً  (10)من اخلساار االات انية املتو عة ملدة ساس ال ي يست ر  ياسها على نفن األ
 .الختالف خماطر االات ان من احملافظ اً املتو عة نظر 

 امل ادر الرايسية للتقديرات غري املؤكدة  ب(.4)

ر أمهية على املبالغ املعرتف اها يف وال ي هلا الت ثري األكث   رفيف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل دارةفي ا يلي التقديرات الرايسية ال ي استخدمتها اإل
 :ياانت املاليةالب

 مبدأ االست رارية:

 ال يف املستقبل عتلك املوارد الالزمة ملواصلة األامل رف بتقيي   درة امل رف على االست رار ك نش ة مست رة وني مقتنعة أبن امل رف مي إدارة امت 
االست رار   شكل جونري على  درة امل رف علىي شكوك جونرية ال ي  د تؤثر بامل رف ليست على عل  أب إدارةن لك  إذإىل  املنظور. ابإلضافة

 مبدأ االست رارية.أساس  حمضرة علىاملوحدة املرحلية املوجزة ت املالية ن املعلوماإ ك نش ة مست رة. وابلتايل
 :ة ديد القي  العادل

. وابلنسبة (ز) 0اليضاح اك ا نو متكور يف ن  ديد القي ة العادلة ملوجودات مالية لين هلا سعر سوق ميكن حلظ  يتطلب استع ال تقنيات تقيي   إ
متفاوتة من األحكام  وتتطلب درجات  فنن القي ة العادلـة تكون أ ل موضوعية  سعارنا  ليلة الشفافيةالية املتداولة بشكل غري متكرر وأدوات امللأل

 ر على األداة املعنية.تؤثأخرى  وخماطر  افرتاضات تسعري  كيدةعوامل سوق غري أ  الرتكيز  تعت د على السيولة
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ون فيها حركة كتستخدم املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة  وابلتايل تنطبق يف احلاالت ال ي ت
ول للتفرغ عنها من متثل السعر املقبأن  يسها  أــاس القــي ة العــادلة نفن تبقى الغـاية من  ين وجدت  وجيب ألسـوق بتاريخ التقيي  ضعيفة نتا إا

علومات املتوفرة يف فضل امليات غري املنظورة ابالعت اد على أاملعطإىل  مالية. يت  الوصول أدواتصاحب االلتزام ملطلوابت أو  املالية دواتمالك األ
الجرالات الداخلية اب تطبيق معدالت حس  معينة ع الً إىل  ضافةتتض ن املعلومات املتوفرة لدى املنش ة ابإلأن  ظل الظروف احمليطة  وال ي ميكن

 وعلى ح أو اخلساارخالل األرابالقي ة العادلة من أساس  املالية الظانرة علىاألوراق  لل  رف وذلك ض ن منوذ  التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة
 الكلفة املطف ة.أساس 

بكل  املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق و ديد املعلومات املستقبلية ذات ال لةنظرة ال   ديد العدد والوزن النسم للسيناريونات
 سيناريو

ستقبلية ملختلؤ احملركات افرتاضات احلركة املإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند  رفيستخدم امل  عند  ياس اخلسارة االات انية املتو عة
 ر نته احملركات على بعضها البعض.اال ت ادية وكيؤ تؤث

 احت ال التعثرنسبة 
 على السداد عن التعثر الحت الية اً تقدير احت ال التعثر  نسبةيف  ياس اخلسارة االات انية املتو عة. وتعترب  اً رايسي احت ال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
 رتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبلية.وال ي تش ل إحتساب البياانت التارخيية واالف  فرته زمنية معينة مدى

 يف حال التعثراخلسارة 

قدية التعا دية املستحقة وتلك الفرق بني التدفقات النإىل  . ونو يستنديف السدادالتعثر  عنني تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
 لتدفقات النقدية من الض اانت اإلضافية والتعديالت االات انية املتكاملة.ال ي يتو ع امل ول   يلها  مع األخت يف اإلعتبار ا

 :الثابتة لل وجوداتاألع ار اإلنتاجية املقدرة 

 اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو ( أعاله إن امل رف يراجع األع ار0يف اإليضاح ر   ) موضحك ا نو 
 الثابتة.  وجوداتاألع ار املقدرة للتغيري إىل 

 :تدين  ي ة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت الالزمة

إجرال  ة وذلك من خاللغري املاليصول بتقدير القي ة االسرتدادية لأل دارةالراننة ال ي متر اها اجل هورية العربية السورية   امت اإل الظروفيف ظل 
كوين مؤوانت   ال توجد مؤشرات لتدارة. ابعتقاد اإللتحديد في ا إذا كان نناك أي مؤشر على تدين  ي تهاصول األ الدفرتية هلته للقي مراجعة 

 تدين إضافية.
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  املركزي سورية م رف لدى أرصدةو  نقد -5

 يتكون نتا البند مما يلي:

  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  ة()مد ق 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   4.804.043.807    13.075.791.763  نقد يف اخلزينة 
 :أرصدة لدى م رف سورية املركزي

   16.058.348.071    00.796.838.914  حساابت جارية و ت الطلب 
   0.470.901.000    5.000.598.966  احتياطي نقدي إلزامي* 

 ( 5.895.370) ( 00.367.861) خم ص خساار اات انية متو عة 

   48.070.101.779    04.649.005.458  
 اتريخ 5908 ر   وزرالال الن رائسة عن ال ادر القرار بناًل علىو  السورية العربية اجل هورية يف املطبقة امل رفية والتشريعات للقوانني وفقاً  *

 ودااع الطلب   ت الودااع متوسط من %5 بنسبة املركزي ةوريس م رف لدى إلزامي نقدي ابحتياطي  تفظ أن امل ارف على 0311 أاير 0 
 .السكحمل اإلدخار ودااع ابستثنال ألجل والودااع التوفري

 .لل  رف التشغيلية األنشطة يف استع ال  يت  وال إلزامي االحتياطي نتا إن
 ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة.

 :السنةالفرتة / ركزي خالل م رف سورية امل في ا يلي احلركة على األرصدة لدى
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  19.803.979.694    -     -     19.803.979.694  ةفرت الالرصيد ك ا يف بداية 
  9.753.158.900    -     -     9.753.158.900  ةفرت التغري خالل ال

   8.508.069.060    -     -     8.508.069.060  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  08.119.437.883    -     -     08.119.437.883  ةفرت الرصيد ك ا يف هناية ال
 

  )مد قة( 0319نون األول كا  01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  41.488.570.446    -     -     41.488.570.446  الرصيد ك ا يف بداية السنة
 ( 01.646.533.035)   -     -   ( 01.646.533.035) التغري خالل السنة

 ( 11.390.447)   -     -   ( 11.390.447) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  19.803.979.694    -     -     19.803.979.694  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 السنة:رتة / الفخالل ركزي م رف سورية امل لدىرصدة لألفي ا يلي احلركة على خم ص اخلساار االات انية املتو عة 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  5.895.370    -     -     5.895.370  فرتةالرصيد ك ا يف بداية ال
  7.508.318    -     -     7.508.318  فرتةل الالتغري خال

  8.604.773    -     -     8.604.773  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف
  00.367.861    -     -     00.367.861  فرتةالرصيد ك ا يف هناية ال

 
  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     رحلة الثانيةامل     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   143.481    -     -      143.481  الرصيد ك ا يف بداية السنة
  5.754.590    -     -     5.754.590  التغري خالل السنة

  3705.895.    -     -     5.895.370  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 
  م ارف لدى أرصدة -6

 يتكون نتا البند مما يلي:

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03ك ا يف    
  اجمل وع   خارجية م ارف   حملية م ارف   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   
  49.760.414.400    40.401.073.898    6.001.340.505  الطلب  تو  جارية حساابت

  110.160.763.699    139.766.570.333    0.097.188.699  أ ل( أشهر أو 0خالل فرتة  ودااع ألجل )استحقا ها األصلي
 (  7.994.348.054) ( 7.980.091.318) ( 13.757.006) خم ص خساار اات انية متو عة 

   8.717.474.898    1.8835145.014.6    150.900.106.778  
 

  )مد قة( 9031األول  كانون 01ك ا يف    
  اجمل وع   خارجية م ارف   حملية م ارف   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  10.040.453.439    9.060.493.560    4.379.959.846  حساابت جارية و ت الطلب
 40.037.940.047    43.837.940.047    1.533.333.333  أشهر أو أ ل( 0ودااع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

 (  1.009.413.786) ( 1.000.489.094) ( 6.901.490) خم ص خساار اات انية متو عة 
   5.570.308.054    48.808.944.616    54.411.980.973  

 5.551.044.103)مقابل )غري مد قة(  0303 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  6.889.046.106بلغت األرصدة لدى امل ارف ال ي ال تتقاضى فوااد 
 (.)مد قة( 0319كانون األول   01لرية سورية ك ا يف 

  .0319كانون األول   01يف ك ا و  0303 أيلول 03ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بع ليات جتارية )أتمينات نقدية مقابل اعت ادات( ك ا يف 
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 السنة:الفرتة / في ا يلي احلركة على األرصدة لدى امل ارف خالل 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  55.651.090.756    -     49.991.719.798    5.659.670.958  فرتةالرصيد ك ا يف بداية ال
  1.008.084.071    -     0.104.074.497  ( 895.993.106) خالل الفرتةالتغري 

  135.306.497.335    -     133.666.413.443    4.073.386.565  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  161.906.175.100    -     150.790.434.705    9.100.773.097  ةالفرت الرصيد ك ا يف هناية 
 

  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  09.908.980.445    -     -     09.908.980.445  الرصيد ك ا يف بداية السنة
  -     -     06.104.030.914  ( 06.104.030.914) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية

 (  550.844)   -     -   (  550.844) املسددة خالل السنة األرصدة
  06.381.364.304    -     04.145.476.675    1.905.587.059  خالل السنةالتغري 

 ( 058.398.879)   -   ( 077.959.791) ( 83.109.388) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  55.651.090.756    -     49.991.719.798    5.659.670.958  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / ألرصدة لدى امل ارف خالل لفي ا يلي احلركة على خم ص اخلساار االات انية املتو عة 

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  1.009.413.786    -     1.000.487.819    6.900.967  ةلفرت الرصيد ك ا يف بداية ا
  5.337.395.889    -     5.310.380.346  ( 5.986.157) ةخالل الفرت التغري 

  1.747.541.679    -     10.6507.1.707    9.808.307  تيجة تغري أسعار ال رفتعديالت ن

  348.054.7.994    -     7.980.080.517   13.764.807  ةفرت الرصيد ك ا يف هناية ال
 

  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     لثالثةاملرحلة ا     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  59.901.073    -     -     59.901.073  الرصيد ك ا يف بداية السنة
  -     -     59.859.705  ( 59.859.705) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية

  79.5161.179.4    -     1.170.608.384    6.851.400  خالل السنةالتغري 

   1.009.413.786    -     1.000.487.819   6.900.967  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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  م ارف لدى إيداعات -7

 يتكون نتا البند مما يلي:

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03ك ا يف    
  اجمل وع   خارجية م ارف   م ارف حملية   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  1.333.333.333    -     1.333.333.333  ألصلي أكثر من ثالثة أشهر(ودااع ألجل )استحقا ها ا
 (  115.196 )   -   ( 115.196) خم ص خساار اات انية متو عة 

   999.884.834     -    999.884.834  
 

   (د قة)م 9031األول  كانون 01ك ا يف    
  اجمل وع   م ارف خارجية   م ارف حملية   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  1.089.858.307    -     1.089.858.307  ودااع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر(
 (  144.374 )   -   ( 144.374) خم ص خساار اات انية متو عة 

   1.089.710.950     -    1.089.710.950  
 

 سنة:الالفرتة / في ا يلي احلركة على اإليداعات لدى امل ارف خالل 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  1.089.858.307    -     -     1.089.858.307  ةفرت الرصيد ك ا يف بداية ال
 ( 089.858.307)   -     -   ( 089.858.307) فرتةل الالتغري خال

  1.333.333.333    -     -     1.333.333.333 فرتةالرصيد ك ا يف هناية ال
 

  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  04.343.764.538    -     -     04.343.764.538  الرصيد ك ا يف بداية السنة
 ( 00.653.936.481)   -     -   ( 00.653.936.481) التغري خالل السنة

  1.089.858.307    -     -     1.089.858.307  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 السنة:الفرتة / إليداعات لدى امل ارف خالل لعلى خم ص اخلساار االات انية املتو عة  في ا يلي احلركة
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   144.374    -     -      144.374  لفرتةك ا يف بداية ا  الرصيد
 (  08.878)   -     -   (  08.878) فرتةالتغري خالل ال

   115.196    -     -      115.196  فرتةالرصيد ك ا يف هناية ال
 

  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     لثانيةاملرحلة ا     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  739.776.454    -     -     739.776.454  الرصيد ك ا يف بداية السنة
 ( 739.600.083)   -     -   ( 739.600.083) التغري خالل السنة

   144.374    -     -      144.374  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 
 الدخل الشامل اآلخرمالية ابلقي ة العادلة من خالل  موجودات -8

 يتكون نتا البند مما يلي:
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

 *سو ية أسعار هلا متوفرابلقي ة العادلة  مالية موجودات
   1.104.017.004    0.060.461.145  تكلفة سندات 
 ( 1.104.017.004) ( 0.060.461.145) خم  ات مقابلة ملوجودات مالية 

    -     -   
 **سو ية أسعار هلا متوفر غريابلقي ة العادلة  مالية موجودات

   040.745.781    001.401.039  أسه  

   001.401.039    040.745.781   

 الدخل الشــــامل اآلخر صــــادرة عن بنك خارجي على شــــكل ســــندات متوســــطة  بيانســــتث ارات مالية ابلقي ة العادلة من خالل يتضــــ ن نتا البند ا
وجود تراجع يف القي ة السو ية هلته االستث ارات  مما  0338كانون األول   01مليون دوالر أمريكي  و د تبني بتاريخ  5األجل بقي ة إمسية مقدارنا 

من  ي ة االستث ار كخسارة انجتة عن نبوط داا  يف  ي ة نتا  %90.0ى  ديد القي ة العادلة هلا واعتبار الفرق التي ميثل ع ل علي  رفجعل امل
 0313من  ي ة االســتث ارات املشــار إليها بنهاية الشــهر األول لعام  %133االســتث ار. مت الحقاً تشــكيل مؤونة إضــافية لي ــل ا وع املؤونة إىل 

 .0339كانون األول   03( اتريخ 4/م ن/ب616ام  رار الن النقد والتسليؤ )استناداً ألحك
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 و د كانت التح يالت من نته السندات وفق اجلدول التايل:
   ما يعادل  ابللرية السورية     دوالر أمريكي    السنة  
  0310   494.474     00.615.966  
  0310   509.986     73.390.066  
  0314   554.016     91.816.680  
  0315   083.099     76.405.389  
  0316   169.571     80.753.103  
  0317   169.600     80.640.664  
  0318   76.009     00.009.999  
  0319   01.048     10.604.141  
  0303   0.048     0.056.906  
     0.019.030    486.570.964  

 
 أبن اجلزل املتبقيمع العل  من القي ة اإلمسية للســـندات   %46.08 و د بلغت نســـبة نته التح ـــيالته التح ـــيالت يف بيان الدخل املوحد مت  يد نت

 وفق ما يلي:من  ي ة السندات مغطى بشكل كامل ابملؤوانت 
  دوالر أمريكي      
  4.917.533  التكلفة التارخيية 
 ( 0.019.030) أ ساط  
 ( 0.598.097) خم  ات 
    -  

ؤونة التدين املشار ابل ايف بعد طرح م املرحلي املوجز املايل املوحد وضعيف بيان ال ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرظهرت املوجودات املالية 
 .إليها أعاله

أمسال الشـــركة عل اً أبن أســـه  الشـــركة غري مدرجة يف ســـوق دمشـــق من ر  %5ميثل املبلغ اســـتث ار امل ـــرف يف الشـــركة الســـورية العربية للت مني بنســـبة  **
الغة   إضــافة إىل االسـتث ار يف رأس مال مؤســسـة ضــ ان خماطر القروض والبعتزم امل ـرف االحتفاظ اهتا االسـتث ار على املدى البعيديلألوراق املالية. 

من ح ــة امل ــرف من رأس مال املؤســســة. حيث مت  %43ميثل  0319 كانون الثاين  01من رأس مال املؤســســة عل اً أن الرصــيد ك ا يف  4.96%
 بعد صدور شهادة األسه . 0319إعادة ت نيؤ نته احل ة من موجودات أخرى خالل العام 

 و د كانت احلركة على نته االستث ارات وفق اجلدول التايل: 
  كانون األول  01ك ا يف      أيلول 03ك ا يف    
   )مد قة( 0319     )غري مد قة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

  151.106.810    040.745.781  الفرتة / السنة بداية الرصيد ك ا يف
  99.094.563    -   إضافات خالل الفرتة / السنة

 ( 6.675.591)   87.685.408  الناجتة عن التغيري يف القي ة العادلة (اخلسااراألرابح / )

   040.745.781    001.401.039  ة / السنةالفرت الرصيد ك ا يف هناية 
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 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة -9

تستحق بعد سنة من االكتتاب وتبلغ  0319شباط  01شهادة( مت االكتتاب اها لدى م رف سورية املركزي بتاريخ  03نتا البند شهادات إيداع ) ميثل
عل اً أن نته الشهادات  .بتاريخ التسوية %4.5شهادة و د مت تسديد القي ة خم ومة اعدل  مليون لرية سورية لكل 133 ي تها اإلمسية عند استحقا ها 

  مالية ابلكلفة املطف ة وغري متوفر هلا أسعار سو ية. ني موجودات

ومل يت   0319ون األول كان  01إن شهادات اإليداع املكتتب اها لدى م رف سورية املركزي ني ابللرية السورية وم نفة ض ن املرحلة األوىل ك ا يف 
من م رف سورية  مليار لرية سورية 0 ي ة نته الشهادات ابلغ  يل   0303شباط  00مت بتاريخ و  تشكيل خم ص خساار اات انية متو عة مقابلة هلا.

 .املركزي
 

 املباشرة االات انية التسهيالت صايف -13
 يتكون نتا البند مما يلي:

  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
   ل.س.   ل.س.  

 الشركات الكربى
   0.036.055.893    0.070.767.434  مدينة جارية حساابت 
   07.015.018.704    05.078.538.580  وسلؤ  روض 
 ( 50.695.444) ( 55.053.569)  روض وسلؤ عن مقدماً  مقبوضة فوااد 
   5.033.833    4.867.933  ومةحمس سندات 

   07.531.790.018    09.474.379.973   
 فراد )التجزاة(األ
   499.940.313    1.417.409.705  بطا ات اات ان 
   4.100.983.444    4.070.407.647   روض وسلؤ 

   5.789.877.080    4.600.900.454  
 الشركات ال غرية واملتوسطة

   634.970.000    068.605.635   روض وسلؤ 
 ( 48.975.391) ( 06.060.519) وسلؤ  روض عن مقدماً  مقبوضة فوااد 

   040.060.386    555.997.140   

   04.660.999.566    00.500.900.786  اجمل وع
 ( 0.744.040.068) ( 0.853.315.006) خم ص خساار اات انية متو عة 

 ( 1.690.404.715) ( 0.718.374.036) معلقة فوااد

  03.005.000.480    07.965.840.044  املباشرة االات انية التسهيالت صايف
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 :/ السنةخالل الفرتة باشرةاملات انية االتسهيالت ال أرصدةفي ا يلي احلركة على 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     لة الثانيةاملرح     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  04.660.999.566    0.565.707.077    4.006.709.038    06.863.500.881  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -   ( 170.161) ( 1.086.190.573)   1.086.065.701  املرحلة األوىل إىل  ما مت  ويل 
  -   ( 740.171)   13.409.991.039  ( 13.409.049.308) الثانيةاملرحلة إىل  ما مت  ويل 
  -     001.964.410  ( 11.316.360) ( 003.948.053) املرحلة الثالثةإىل  ما مت  ويل 

  1.374.400.895    0.480.030    80.594.086    988.056.037  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 1.044.740.057) ( 85.575.910) ( 07.013.795) ( 1.001.955.649) التسهيالت املسددة خالل الفرتة

 ( 1.895.604.456)   045.831.007  ( 803.979.165) ( 1.003.446.618) التغري خالل الفرتة
 ( 9.987.459) ( 9.987.459)   -     -   شطوبةالتسهيالت امل

   1.346.854.597    1.346.854.597    -     -   نتيجة تغري أسعار ال رف تعديالت

  00.500.900.786    4.996.060.011    10.614.915.011    15.900.655.064  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 9031كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  17.799.015.963    0.733.676.060    5.011.943.495    8.886.699.030  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -   ( 841.780) ( 146.933.915)   147.740.698  ما مت  ويل  إىل املرحلة األوىل 

  -   ( 03.360.508)   660.780.480  ( 600.703.954) ل  إىل املرحلة الثانيةما مت  وي
  -     44.003.480  ( 7.035.566) ( 06.904.917) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثالثة

  10.881.758.744    683.754    15.565.961    10.865.510.309  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 1.608.464.493) ( 009.050.560) ( 1.068.037.119) ( 143.934.839) سددة خالل السنةالتسهيالت امل

  5.939.776.360    090.190.461  ( 154.547.303)   5.770.109.600  التغري خالل السنة
 ( 087.810.405) ( 013.010.405) ( 77.533.333)   -   التسهيالت املشطوبة
 ( 1.574.086) ( 1.574.086)   -     -    أسعار ال رفتعديالت نتيجة تغري

  04.660.999.566    0.565.707.077    4.006.709.038    06.863.500.881  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 في ا يلي احلركة على خم ص اخلسارة االات انية املتو عة خالل الفرتة/ السنة:
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يفأشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0.744.040.068    1.747.195.991    019.944.040    677.030.105  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -   (  81.895) ( 76.600.406)   76.735.001  ىل ما مت  ويل  إىل املرحلة األو 

  -   ( 054.981)   011.648.461  ( 011.090.483) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية
  -     13.049.000  ( 039.545) ( 13.309.787) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثالثة

  خسارة التدين على التسهيالت
  04.056.594    0.455.316    4.980.963    06.817.618  رتةاجلديدة خالل الف  

 املسرتد من خسارة التدين على
 ( 88.694.648) ( 56.600.103) ( 456.067) ( 01.616.061) خالل الفرتة التسهيالت املسددة  

 ( 81.880.441)   80.705.863  ( 05.580.380) ( 109.306.018) التغري خالل الفرتة
 (  101.554) ( 101.554)   -     -   سهيالت املشطوبةالت

  040.104.917    040.104.917    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف
  0.853.315.006    0.307.563.566    500.735.040    088.749.008  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

 
  )مد قة( 1903كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0.609.550.155    1.950.450.113    490.019.041    190.883.834  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -   ( 749.100) ( 8.006.499)   9.385.600  ما مت  ويل  إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 08.345.315)   00.609.705  ( 4.584.713) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية
  -     1.610.701  ( 451.910) ( 1.163.839) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثالثة

 اخلسارة االات انية املتو عة على
  051.060.100    679.681     560    053.681.879  خالل السنة التسهيالت اجلديدة 

 على املسرتد من اخلسارة االات انية املتو عة
 ( 070.031.018) ( 019.300.191) ( 50.134.537) ( 1.174.603) خالل السنة التسهيالت املسددة 

  107.034.840    70.040.041  ( 67.510.068)   101.470.969  التغري خالل السنة
 ( 113.780.171) ( 00.080.171) ( 77.533.333)   -   الت املشطوبة *التسهي

 تعديالت نتيجة 
 (  690.060) ( 690.060)   -     -   تغري أسعار ال رف **

  0.744.040.068    1.747.195.991    019.944.040    677.030.105  الرصيد ك ا يف هناية السنة
قابل مت )ابمل 0303 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةال لفرتةمقابل شطب تسهيالت خ  ات من امل ة سوريةلري  101.554 مبلغ استخدام مت *

وذلك نتيجة  (0319كانون األول   01يف للسنة املنتهية من املخ  ات مقابل شطب تسهيالت  لرية سورية 113.780.171استخدام مبلغ 
  . القيام اج وعة من التسوايت مع بعض الع الل
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تشكلت فرو ات أسعار ال رف نتيجة تكوين خم  ات ابلع لة األجنبية مقابل التسهيالت امل نوحة ابلع لة األجنبية  حيث نتج نتا الفرق عن  **
 تغري سعر صرف الع الت األجنبية على نته املخ  ات.

  تتلخص حركة الفوااد املعلقة ك ا يلي:
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
   ل.س.   ل.س.  

   1.599.168.865    1.690.404.715  الفرتة / السنة بداية يفك ا  الرصيد
 يضاف:

   007.499.087    070,486,408  الفرتة / السنةالفوااد املعلقة خالل  
 ينـزل:

 ( 56.550.115) ( 51,574,804) الفرتة / السنةالفوااد املعلقة احملولة لإليرادات خالل  
 ( 176.691.400) ( 9,855,935) الفرتة / السنةالفوااد املعلقة ال ي مت شطبها خالل  
   -     8900710.59.  أتثري فرو ات أسعار ال رف 

   1.690.404.715    0.718.374.036  الفرتة / السنةالرصيد ك ا يف هناية 
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 موجودات أخرى -11

 لبند مما يلي:يتكون نتا ا

  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

 فوااد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
   66.859.430    94.004.751  م ارف 
   116.106.987    -   م رف سورية املركزي 
   116.547.780    008.613.018  شركات  -تسهيالت اات انية مباشرة  
   07.970.000    05.951.017  أفراد -تسهيالت اات انية مباشرة  
   058.786.086    007.516.535   

   55.486.758    17.006.147  مقدماً مدفوعة  م اريؤ أتمني
   1.888.103    5.310.710  مكاتب وفروع إجياراتعن  م اريؤ مدفوعة مقدماً 

   154.504.319    033.079.007  رى مدفوعة مقدماً م اريؤ أخ
   18.806.405    56.778.646  م ارف  مستحقة من ع والت
    730.595     834.135  طوابعالخمزون 

    939.718     939.718  مبالغ مستحقة التح يل من مقاصة ال راف اآليل
   188.134.109    109.746.048  حواالت وشيكات  يد التح يل

   564.090.603    090.015.048  ضرااب  يد االسرتداد
   06.900.533    06.900.533  موجودات آلت ملكيتها لل  رف وفال لديون مستحقة*

   96.079.314    149.690.105  ذم  مدينة أخرى **

   1.058.480.370    1.455.560.410   

  و د مت 0339حزيران  18ل للتسهيالت االات انية العاادة ألحد الع الل اوجب العقد املربم بتاريخ ميثل املبلغ  ي ة عقار مت احل ول علي  استيفا *
  على أن تت  ت فية العقار خالل سنتني من اتريخ إبرام العقد 0339متوز  1بتاريخ  5/133/4360احل ول على موافقة م رف سورية املركزي ر   

  ونظراً لتدين القي ة السو ية للعقار عن القي ة الدفرتية وجتنباً لتحقق خساار نتيجة 0330عام  00ر    /ب من القانون133/0وفق أحكام املادة 
  ك ا مت متديد 0315 آذار 01حبيث ت بح لغاية  4/م ن/ب1130ع لية ت فية العقار ح ل امل رف على مهلة لت فية العقار اوجب القرار ر   

كانون األول   01  ومت متديد املهلة أيضًا لغاية 0315حزيران  13اتريخ  4/م ن/ب1078وفقًا للقرار ر    0315كانون األول   01املهلة لغاية 
 صدر القرار 0317شباط  00. بتاريخ 0316أاير  19اتريخ  4/م ن/ب1078وفقًا للقرار ر    0316

  إال أن  مل يتسىن لل  رف ت فية 0317حزيران  6بتاريخ  /م ن املتض ن إلزام امل رف بت فية العقار املتكور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي05 
التي منح  /م ن.14صدر القرار ر    0319نيسان  1  وبتاريخ العقار ض ن املدة احملددة  لتلك مت الطلب من م رف سورية املركزي متديد املهلة

 فية العقار حىت تالعقارات املست لكة لقال ديون  عل اً أبن  مل تت  ت فية لاللتزام بولل رة األخرية  0319كانون األول   01امل ارف مهلة حىت اتريخ 
 لل  رف. املرحلية املوجزة املالية املوحدة اتريخ إعداد املعلومات
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 ة يين يف  د ة وبناًل علی نتا مت االعرتاف فسارة تيت اخنفاضًا يف القهر  ة العقار وال ي أظيبتخ ني   0315 ام امل رف خالل الربع الثاين من عام 
 ة.ية سور ري ل 55.098.753 ة يالعقار بق

 يلي: كانت حركة املوجودات ال ي آلت ملكيتها لل  رف وفال لديون مستحقة ك ا
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   90.001.053    90.001.053  السنةالفرتة /رصيد بداية  
 ( 55.098.753) ( 55.098.753) خم ص تدين موجودات آلت ملكيتها لل  رف 

   06.900.533    06.900.533  السنةالفرتة /رصيد هناية  

 لرية سورية ك ا يف 010.681.440لرية سورية )مقابل  057.936.710مبلغ  )غري مد قة( 0303 أيلول 03تتض ن املوجودات األخرى ك ا يف  **
 .( متثل م اريؤ الدعاوى القضااية املستحقة من املقرتضني املتعثرين و د مت تغطية نته املبالغ ابلكامل ابملؤوانت)مد قة( 0319كانون األول   01

 

 سورية املركزي م رفوديعة ا دة لدى  -10

يتوجـب على م ـــــــــــــــارف القطــاع اخلــا  أن  تجز  0331م ( لعــا08ر   )( للفقرة )ب( من التعلي ــات التنفيــتيــة للقــانون 10بنـاًل على أحكــام املــادة )
 . رفسورية املركزي كحساب ا د بدون فوااد ميكن اسرتداده عند ت فية امل م رفمن رأمساهلا لدى  13%

 سورية املركزي كالتايل: م رفبلغ رصيد الوديعة اجمل دة لدى 
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   001.347.933    001.347.933  لرية سورية
   0.331.980.488    8.647.915.707  دوالر أمريكي

   8.868.960.607    0.000.301.088   
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  ارف املودااع   -01

 يتكون نتا البند مما يلي:

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03ك ا يف    
  اجمل وع   م ارف خارجية   م ارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  9.334.694.055  076.316.696  8.708.677.659 حساابت جارية و ت الطلب
  55.999.383.333  55.999.383.333  -  أشهر( 0)استحقا ها األصلي أ ل من  ودااع ألجل

  8.708.677.659  56.075.396.696  65.330.774.055  
 

  ()مد قة 9031كانون األول   01ك ا يف    
  اجمل وع   م ارف خارجية   م ارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  6.367.000.118  95.095.901  5.971.906.197 حساابت جارية و ت الطلب
  18.567.943.333  18.567.943.333  -  أشهر( 0)استحقا ها األصلي أ ل من  ودااع ألجل

  5.971.906.197  660.005.901.18  04.605.160.118  
 
 ودااع الزابان -41

 :يلي يتكون نتا البند مما
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   04.008.098.676    48.701.890.847  حساابت جارية و ت الطلب 
   01.515.180.508    48.051.530.533  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار 
   9.041.037.954    9.489.037.863  ودااع التوفري 
   96.700.040    58.000.303  حساابت ا دة أخرى 

   136.601.306.007    65.391.510.533   

 دااع الزابانمن إمجايل و  %3.36ا نسبت  )غري مد قة( أي م 0303 أيلول 03ك ا يف لرية سورية   58.000.303 األخرى دة اجمل ساابتاحل بلغت
من إمجايل ودااع الزابان(  وني ختص حساابت  %3.15أي ما نسبت   )مد قة( 0319كانون األول   01لرية سورية ك ا يف  96.700.040)مقابل 

 اكتتاب رأس مال شركات  يد الت سين وحساابت احلجز االحتياطي والتنفيتي.

)غري  0303 أيلول 03من إمجايل ودااع الزابان ك ا يف  %47.40لرية سورية أي ما نسبت   53.558.144.878وااد بلغت الودااع ال ي ال   ل ف
 (.)مد قة( 0319كانون األول   01من إمجايل ودااع الزابان ك ا يف  %55.37لرية سورية أي ما نسبت   05.845.774.006)مقابل مد قة( 
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 أتمينات نقدية -51

 مما يلي:يتكون نتا البند 
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   96.100.401    045.510.058  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   430.577.333    779.379.963  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   154.678.170    19.153.833  أتمينات نقدية أخرى*

   1.340.744.118    654.078.634   

 15عادل ي متثل الت مينات النقدية األخرى أتمينات مقابل ال ـناديق احلديدية املؤجرة لع الل امل رف  إضافة إىل مؤونة استرياد يت  احتجازنا اا% 
من القي ة املقابلة  %05ازة أو عدم اســــــــــــتخدامها  ومؤونة اا يعادل من القي ة املقابلة ملشــــــــــــروع اإلجازة بدون فوااد وذلك حىت اتريخ تنفيت اإلج

لتجارة اخلارجية املشـــروع اإلجازة ابللرية الســـورية على أن يت   رير املبلغ احملتجز بعد مرور شـــهر من اتريخ طلب اإلجازة وفقاً لقرار وزارة اال ت ـــاد و 
 .0319تشرين الثاين  01/ ال ادر بتاريخ 944ر   /
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 خم  ات متنوعة -61
 احلركة على املخ  ات املتنوعة ني ك ا يلي:

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

 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   ()غري مد قة 0303 أيلول 03
  07.107.613    -     -     -     00.087.130    10.843.538  خم ص مركز القطع التشغيلي

  149.908.416    -   (  535.858.315)   017.984.833    115.695.940    000.115.688  ضريبية حمت لة*أعبال  ات مقابلخم  
  70.680.333    -     -     49.051.533    -     04.401.533  *حمت لة*أعبال  خم  ات مقابل
  64.067.799    -     -     11.306.543    -     50.041.059  خم  ات أخرى

   410.708.955    108.980.345    078.060.843   (535.858.315  )   -    005.116.805  
 خم ص خساار اات انية متو عة على التسهيالت االات انية غري املباشرة:

  970.446.070  (  491.616)   -      86.018    961.167.970    11.680.599  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت اات انية غري مباشرة خم ص  
  1.830.495    -     -     -     1.690.490     113.330  يةاملرحلة الثان–مقابل تسهيالت اات انية غري مباشرة خم ص  
  5.518.804    -     -     -     0.630.560    1.915.061  املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت اات انية غري مباشرة خم ص  

   407.407.818    1.135.447.370    078.049.158   (535.858.315  ) (491.616   )  884.417.1.034  
 )مد قة( 9031كانون األول   01

  10.843.538    -     -     -     7.159.788    6.683.703  خم ص مركز القطع التشغيلي
  000.115.688    -     -     -     5.445.156    016.673.500  ات مقابل أعبال ضريبية حمت لة*خم  

  04.401.533  (  71.010.953)   -   ( 1.411.053)   -     97.156.833  *خم  ات مقابل أعبال حمت لة*
  50.041.059  (  545.333)   -     -     -     50.886.059  خم  ات أخرى

   474.094.011    10.634.944   (1.411.053 )   -   (71.858.953  )  410.708.955  
  املباشرة:خم ص خساار اات انية متو عة على التسهيالت االات انية غري

  11.680.599    -     -     -     1.347.890    13.605.736  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت اات انية غري مباشرة خم ص  
   113.330   (  717.403)   -     -     -      807.400  املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت اات انية غري مباشرة خم ص  
  1.915.061    -     -     -     -     1.915.061  املرحلة الثالثة–ت اات انية غري مباشرة مقابل تسهيالخم ص  

   487.770.711    10.650.807   (1.411.053 )   -   (70.576.083  )  407.407.818  
لرية سورية ك ا يف  149.908.416غ و دره ابلضريبية حمت لة  د تنتج عن تد يق الدواار املالية عن السنوات السابقة أعبال  ك ملواجهةضريبية حمت لة مؤوانت إضافية مت تشكيلها يف سنوات سابقة وذلأعبال  بند خم  ات مقابل يتض ن *

 0339سورية نتيجة تكليؤ شركة أنلي تراست كابيتال بضريبة إضافية عن األعوام لرية  9.860.615واستخدام مبلغ و دره لرية سورية  115.695.940حيث مت خالل نته الفرتة تكوين مؤونة إضافية ابلغ )غري مد قة(  0303 أيلول 03
 5.445.156تكوين مؤونة إضافية ابلغ  0319خالل العام حيث مت   )مد قة( 0319كانون األول   01لرية سورية ك ا يف  000.115.688 )مقابل .لرية سورية من  بل امل رف 495.994.433واستخدام مبلغ و دره  0317لغاية 

 لرية سورية.
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لرية سورية ك ا  70.680.333 يتض ن بند خم  ات مقابل أعبال حمت لة مؤوانت إضافية على بوالص الت مني حيث بلغت  ي ة نته املخ  ات **
 71.010.953 يف حني مت رد مبلغ )مد قة( 0319كانون األول   01لرية سورية ك ا يف  04.401.533 )غري مد قة( )مقابل 0303 أيلول 03يف 

ا بولي ة حيث تغطي نته املبالغ احلد األدىن من املخاطر ال ي ال تش له (لرية سورية إىل اإليراد نتيجة عدم جتديد بولي ة الت مني ضد أع ال الشغب
 الت مني وذلك لسد أي ضرر  د ي يب امل رف على اختالف  ي ت  أو طبيعت .

 
 :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل غري ت انيةااالتسهيالت ال أرصدةفي ا يلي احلركة على 

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال   
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  6.045.091.404    9.810.333    15.371.453    6.003.436.974  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -     100.190.553  ( 100.190.553) الثانيةاملرحلة إىل  ما مت  ويل 
  -     7.353.333  ( 0.553.333) ( 0.533.333) املرحلة الثالثةإىل  ما مت  ويل 

  65.333.333    -     -     65.333.333  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 96.435.453)   -   ( 1.795.453) ( 94.613.333) املستحقة خالل الفرتةالتسهيالت 

 ( 086.099.140) ( 005.333) ( 0.381.853) ( 080.890.090) التغريات خالل الفرتة
   13.307.679.750    -     -     13.307.679.750  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  16.365.066.584    16.508.333    103.807.733    15.917.893.884   هناية الفرتةالرصيد ك ا يف
 

  )مد قة( 0319كانون األول   01للسنة املنتهية يف   
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  10.080.808.800    4.488.333    87.980.591    10.191.068.000  سنةال بدايةيف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 74.507.141)   74.507.141  ما مت  ويل  إىل املرحلة األوىل 
  -     -     06.607.976  ( 06.607.976) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية
  -     5.005.333    -   ( 5.005.333) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثالثة

  169.534.053    -     -     169.534.053  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 6.336.086.063)   -   ( 0.933.333) ( 6.330.086.063) التسهيالت املستحقة خالل السنة

 ( 03.107.348)   -   ( 00.131.976) ( 8.305.370) التغريات خالل السنة
 ( 71.608.441)   -     -   ( 71.608.441) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  6.045.091.404    9.810.333    15.371.453    6.003.436.974  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملتو عة للتسهيالت غري امل ات انيةفي ا يلي احلركة على خم ص اخلساار اال
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  10.738.860    1.915.061    113.330    11.680.599  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -     718.060  ( 718.060) يل  إىل املرحلة الثانيةما مت  و 

  -      03.891  (  03.891)   -   ما مت  ويل  إىل املرحلة الثالثة
 اخلسارة االات انية على 

   111.034    -      03.507     93.777  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 االات انية علىاملسرتد من اخلسارة 

 (  491.616)   -     -   ( 491.616) خالل الفرتة تسهيالت املسددةال 
  966.050.700    0.580.670    974.494    961.795.557  التغري خالل الفرتة

    86.018    -     -      86.018  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رف

  590.767979.    5.518.804    1.830.495    970.446.070  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  ()مد قة 9031كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  10.078.433    1.915.061    807.400    13.605.736  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 483.496)   483.496  ما مت  ويل  إىل املرحلة األوىل 
  -     -      93.970  (  93.970) ما مت  ويل  إىل املرحلة الثانية

 اخلسارة االات انية على 
   068.431    -     -     068.431  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 ية علىاالات اناملسرتد من اخلسارة 
 (  874.515)   -   (  87.561) ( 786.954) خالل السنة التسهيالت املسددة 

   806.577    -   ( 043.045)   1.376.900  التغري خالل السنة

  10.738.860    1.915.061    113.330    11.680.599  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 ضريبة الدخل -71
 الدخل ني ك ا يلي:احلركة على خم ص ضريبة 

 :خم ص ضريبة الدخل -أ
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

   -     117.966.737  الفرتة / السنة بدايةيف ك ا الرصيد  
   -   ( 114.675.013) **الفرتة / السنةخالل ضريبة املدفوعة ال

 يع رؤوس األموال املتداولة على ضريبة ر 
   117.807.741    031.767.111  إيرادات امل رف خار  سورية* 

 فرو ات أسعار ال رف انجتة عن ضريبة ريع رؤوس 
    108.966    70.704.901  األموال املتداولة على إيرادات امل رف خار  سورية 

   117.966.737    078.790.509  الفرتة / السنةيف هناية ك ا الرصيد  

)ض ناً( حسب التواريخ احملددة لتلك  ومت تسديد خم  ات الضريبة ك ا وردت يف نته  0319إىل  0335مت تقدمي البياانت الضريبية عن األعوام 
 ي:لالبياانت  يف حني وصلت مراحل التكليؤ عن نته السنوات نتيجة ألع ال التد يق ال ي  امت اها الدواار الضريبية إىل ما ي

 0316لرية سورية خالل العام  106.015.007. ومت دفع مبلغ لرية سورية 163.035.654 بلغ إضايف  درهمت تكليؤ امل رف ا: 0311عام ال
 .تقدمي اعرتاض لدى الدواار املالية ومت لالستفادة من اإلعفال على فوااد الت خري وحس  السداد املبكر.

   ومت سداد نتا املبلغ  ومت تقدمي اعرتاض لدى الدواار املالية.لرية سورية 041.364.046 دره  التكليؤ ابلغ إضايفمت  :0310عام ال

  يد املراجعة لدى الدواار الضريبية. 0319إىل  0310ما زالت األعوام من 

ة وفقاً لقانون ضريبة رية العربية السوريحيتسب امل رف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات امل رف املتحققة خار  أراضي اجل هو  *
من  %7.5  والتي حدد الضريبة اعدل 0319نيسان  09ال ادر عن وزارة املالية بتاريخ  1008/0والقرار ر    0330/ لعام 04الدخل ر   /

من  ي ة  %13بة ورس  اإلدارة احمللية اعدل من  ي ة الضري %13إمجايل اإليرادات يف اخلار  ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار اعدل 
 .0319كانون الثاين   1الضريبة ابتداًل من 

ابلع لة  0319  تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عن إيرادات امل رف خار  سورية عن العام 0303كانون الثاين   9مت بتاريخ  **
 لرية سورية. 114.675.013يعادل اا األصلية 
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 :ملخص تسوية الربح احملاسم مع الربح الضريم -ب

 ك ا يلي:  ضريبة الدخل الظانرة يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجزمت احتساب 
  )غري مد قة( أيلول 03ك ا يف   
  )معّدلة( 9031   0303  
  ل.س.   ل.س.  

   1.506.547.650    43.854.689.063  الفرتة  بل الضريبة ربح
 يضاف:

   13.780.707    19.107.456  استهالك املباين 
  1.368.060    1.368.060  الفروغ إطفال 
   6.800.557    13.148.750  استهالك  سينات مباين مملوكة 
    197.791     6.770.930  غري مقبولة ضريبياً أخرى  م اريؤ 
   15.055.670    5.844.056.945  م روف خم ص اخلساار االات انية املتو عة 
   8.560.610    45.050.103  ضني متعثرينرت خم ص نفقات  ضااية مستحقة من مق 
   9.910.089    00.087.130  مركز القطع التشغيلي خم صم روف  
   -     115.695.940  خم ص مقابل أعبال ضريبة حمت لةم روف  

  ينـزل:
   -   ( 44.630.080.101) أرابح تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة 
 ( 10.853.070 ) ( 1.836.071) شركة اتبعة  أرابح 
 ( 71.010.953 )   -   حمت لةأعبال خم  ات مقابل اسرتداد  
 اسرتداد خم ص خسارة تدين موجودات مالية  
 ( 9.184.484) ( 0.056.906) ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 ققة خار  سورية خاضعةإيراد فوااد حم 
 (  545.333) ( 0.170.430.305) لضريبة نوعية أخرى  
 ) 475.306.300 ) ( 475.306.300) 0317لعام  اخلساار املدورة املقبولة ضريبياً  
 ( 1.338.554.347 ) ( 1.338.554.347) 0318لعام  دورة املقبولة ضريبياً اخلساار امل 
  -     735.107.869  9103األرابح الضريبية لعام  
   787.899  ( 606.993.819) اخلاضعة للضريبة ( / األرابحسااراخل) 

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

    19.698    -   ( %13اإلع ار )إعادة  ضريبة

    016.670    -   م روف ضريبة الدخل

  عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة.  وعةاجمل إدارة ررت 
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 مطلوابت أخرى -81

 يتكون نتا البند مما يلي :
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف   
  )مد قة( 0319   )غري مد قة( 0303  
  ل.س.   ل.س.  

  فوااد مستحقة غري مدفوعة:
   03.805.110    016.090.561  ودااع الزابان 
    46.403     138.889  ودااع م ارف 
    870.449    5.010.507  أتمينات نقدية 
   1.106.510     073.995  التزامات عقود األجار 
   001.885.970    00.883.494   

   1.300.576.050    978.974.464  شيكات  يد التح يلحواالت و 
   401.010.980    400.006.970  غرفة التقا 

   097.890.334    080.913.589  م اريؤ مستحقة وغري مدفوعة
   191.919.599    009.471.446  ضرااب مستحقة
   9.676.481    16.987.799  أتمينات اجت اعية

   05.308.837    70.418.979  مستحقات شبكة البطا ات االلكرتونية
   01.058.993    146.686.440  إيرادات مقبوضة مقدماً 

   1.867.010    1.860.341  أن بة أرابح موزعة غري مدفوعة
   08.469.077    47.165.039  حساابت داانة أخرى 

   0.400.733.315    0.180.794.133   
 

 رأس املال املكتتب ب  واملدفوع -19

لرية  133 درنا  إمسيةســـه  بقي ة  57.045.333ى موزع عل .لرية ســـورية 5.704.533.333امل ـــرح واملكتتب ب  واملدفوع   ـــرفيبلغ رأس مال امل
 فئتني:إىل  تقس  مسيةاإل  رفمجيع أسه  امل سورية للسه  الواحد.

ال السوريني املقي ني اعتباريني وتسدد  ي تها ابللريات السورية. ابستثنأو  من  بل أشخا  سوريني طبيعينيإال  وني األسه  ال ي ال جيوز متلكها -فئة أ
تشــكل نته الفئة  .نشــرة م ــرف ســورية املركزيرف صــســعر حســب   ابألســه  ابلقطع األجنم هتاللتين يتوجب عليه  تســديد  ي ة اكتتاابيف اخلار  

 من رأس مال البنك. %51نسبة 
ها ابلقطع األجنم تأجانب بقرار من الن الوزرال وتسدد  ي أو  اعتباريني عربأو  وني األسـه  ال ي جيوز متلكها من  بل أشـخا  طبيعيني -فئة ب

 من رأس مال البنك. %49تشكل نته الفئة  .نشرة م رف سورية املركزيرف صسعر حسب 
 من رأمسال البنك من خالل متلكها ألسه  من فئة ب. %47متتلك ا وعة عوده ش.م.ل. ما نسبت  
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 0335لعام  05واملرسوم ر    0331لعام  08لقانون ر   املتض ن تعديل بعض أحكام مواد ا 0  صدر القانون ر   0313كانون الثاين   4بتاريخ 
مليارات لرية سورية و د منحت البنوك املرخ ة مهلة  13التي يتض ن زايدة احلد األدىن لرأمسال البنوك العاملة يف اجل هورية العربية السورية لي بح 

مت متديد املهلة لت بح مخن  0310لعام  60اوجب املرسوم التشريعي ر   احلد األدىن املطلوب  و إىل  ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا
  وال ي انتهت اوجب القرار املتكور سنوات 6مت متديد املهلة لت بح  0315نيسان  00/م اتريخ 10سنوات  واوجب  رار رائسة الن الوزرال ر   

 ا  ستالم البنك التوجيهات املطلوبة من  بل اجلهات الر ابية كوهنا صاحبة االخت  حيث سيت  متابعة موضوع الزايدة املطلوبة عند ا0316خالل عام 
  حسب األصول.

تياطي مليار لرية سورية عن طريق استع ال كامل رصيد االح زايدة رأس مال امل رف ابلغو ررت  اهليئة العامة غري العاديةعقدت   0303 متوز 08بتاريخ 
 احملققة.اخلا  وجزل من األرابح املدورة 

عن طريق استع ال فقط لرية سورية  076.966.833زايدة رأس مال امل رف ابلغ و دره وافق م رف سورية املركزي على   0303 أيلول 15بتاريخ 
( املتض ن 0840صدر  رار وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك ر   )0303تشرين األول  03فقط. بتاريخ  جزل من رصيد األرابح املدورة احملققة

 0303تشرين األول  06لرية سورية وتعديل النظام األساسي لل  رف تبعاً لتلك. بتاريخ  076.966.833املوافقة على زايدة رأس مال امل رف ابلغ 
سه   0.769.668بالغ عددنا /م( املتض ن املوافقة على اعت اد األسه  املراد إصدارنا وال100صدر  رار نيئة األوراق واألسواق املالية السورية ر   )

لرية سورية بغرض زايدة رأس مال امل رف عرب ض  جزل من األرابح املدورة  076.966.833لرية سورية للسه  الواحد وبقي ة إمجالية  133بقي ة امسية 
   اانية  حبيث توزع األسه  على املسامهني يفتشرين الثاين كتاريخ استحقاق األسه  املتكورة ك سه 9احملققة  ومت  ديد هناية يوم االثنني الوا ع يف 
 63.314.668لرية سورية موزع على  6.331.466.833مال امل رف بعد الزايدة مبلغ  لي بح رأس سجالت مركز املقاصة يف هناية اليوم املتكور 

 فقط. لرية سورية للسه  الواحد  133مسية اسه  بقي ة 

 
 حمققةغري  مدورة أرابححمققة و  أرابح مدورة -30

ال ادر بتاريخ  950/133/1والتع ي  ر    0338لعام  1/م ن/ ب 060سورية املركزي و رار الن النقد والتسليؤ ر    م رفبناًل على تعلي ات 
توزيع من حساب لتقيي  مركز القطع البنيوي وغري القابلة لإعادة  املدورة لفرو ات القطع غري احملققة الناجتة عن رابحيت  ف ل األ 0339 شباط 10
 املدورة. رابحاأل

  01لرية سورية ك ا يف  068.147.950)غري مد قة( )مقابل  0303 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  068.147.950بلغت األرابح املدورة احملققة 
 )مد قة((. 0319كانون األول 

لرية  03.974.984.900)غري مد قة( )مقابل  0303 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  03.974.984.900ك ا بلغت األرابح املدورة غري احملققة 
 )مد قة((. 0319كانون األول   01سورية ك ا يف 
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 الفوااد الداانة -10

 يلي: يتكون نتا البند مما
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةفرتة الل       
  )معّدلة( 1903     0303       
 ل.س.     ل.س.       

 الت اات انية مباشرةتسهي
 كربى  شركات 
  1.739.916.836    0.561.603.186    روض وسلؤ  
    500.547     6.095   سندات حمسومة  
   14.183.568    58.081.099   حساابت جارية مدينة  
 أفراد 
  015.314.544    089.034.766    روض وسلؤ  
  04.495.508    03.860.089  مقبوضة ابل دفة وفوااد أتخري حساابت جارية مدينة  
 شركات صغرية ومتوسطة 

  43.136.638    54.834.990    روض وسلؤ  
     0.394.889.908    0.314.006.631  

  16.806.707    -    أرصدة لدى م رف سورية املركزي 
  80.139.589    18.860.310  شهادات إيداع لدى م رف سورية املركزي

  1.300.103.948    0.045.055.095   اع لدى امل ارفأرصدة وودا

     5.459.338.006    0.106.090.865  
 
 الفوااد املدينة -00

 :مما يلي  يتكون نتا البند
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةفرتة الل       
  )معّدلة( 9031     0303       
 ل.س.     ل.س.       

  0.065.990    0.895.609   فودااع امل ار 
  ودااع الزابان

  056.915.964    076.900.777   ودااع التوفري  
  886.105.001    1.160.690.964   ودااع ألجل  

  5.101.310    4.661.781   أتمينات نقدية

     1.547.185.151    1.053.408.099  
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 خم ص خساار اات انية متو عة م روف -00

 :مما يلي  نتا البنديتكون 
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةفرتة الل       
  )معّدلة( 9031     0303       
 ل.س.     ل.س.       

   03.837.044    7.508.318  م روف خم ص أرصدة لدى م رف سورية املركزي
   534.617.634    5.337.395.889   م روف خم ص أرصدة لدى امل ارف

 ( 739.579.147) (  08.878)  إيداعات لدى امل ارف خم ص اسرتداد
  198.654.615  ( 106.003.495) خم ص تسهيالت اات انية مباشرة)اسرتداد( / م روف 

    855.057    411.970965.  م روف خم ص تسهيالت اات انية غري مباشرة
     5.844.056.945    15.055.670   
 
 العاادة إىل مسامهي امل رف األساسية واملخففة لسه ارحبية  -40

 ك ا يلي:   رفمسامهي املإىل  مت احتساب ح ة السه  األساسية واملخففة من ربح الفرتة العااد
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةفرتة الل       
  )معّدلة( 9031     0303     
  1.506.003.954    43.650.900.146  )لرية سورية(  رفالعااد ملسامهي امل الفرتة ربح

   57.045.333    57.045.333  املتوسط املرجح لعدد األسه   يد التداول خالل الفرتة )سه (
   06.66     713.16   األساسية واملخففة )لرية سورية( رحبية السه 

 ند  ويلها.ع رابحذات أتثري على ح ة السه  يف األ  رفات أصدرنا املتتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القي ة لعدم وجود أدو 
 
 النقد وما يوازي النقد -50

 يلي: يتكون نتا البند مما
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةرتة اللف       
  )معّدلة( 9031     0303     
  ل.س.     ل.س.     

 زي )استحقا ها األصلي سورية املرك م رفلدى  أرصدةنقد و 
  07.045.088.606    40.370.633.674  *(أ لأو  أشهر 0خالل فرتة  

  53.770.570.075    161.906.175.100  أ ل(أو  أشهر 0لدى م ارف )استحقا ها األصلي خالل فرتة  أرصدة
 ( 861.048.10106.) ( 65.330.774.055) أ ل(أو  أشهر 0)استحقا ها األصلي خالل فرتة ودااع م ارف 

    109.995.331.451    51.987.610.343   

قد وما يوازي اليومية  لتلك ال يعترب جزل من الن التشغيلية  رفسورية املركزي يف أنشطة امل م رفالنقدي اإللزامي لدى  االحتياطيال يستخدم  *
   النقد.
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 املعامالت مع األطراف ذوي العال ة -60

ني العليا بتعامالت جتارية مع امل ــارف ذات العال ة وكبار املســامه دارةالتعامالت مع أعضــال اإلإىل  ل  االعتيادية( ابإلضــافة)ضــ ن أع ا  ــرفيقوم امل
 حبدود التعامالت التجارية الساادة املس وح اها  وابستخدام أسعار فوااد وع والت جتارية ساادة. 

 بنود بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز

 املالية لل  رف والشركة التابعة:   املعلوماتاملوجزة املعلومات املالية املوحدة املرحليةل تش 
   رأس مال الشركة       
  9031     0303    نسبة امللكية   اس  الشركة  
 ل.س.     ل.س.       
 كابيتال أنلي تراست  شركة  
   073.333.333    073.333.333   %99.99   سؤوليةاحملدودة امل  
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 :تعامالت مع أطراف ذات عال ة
  اجمل وع   اجلهة ذات العال ة  
  كانون األول  01ك ا يف    أيلول 03ك ا يف    مسامهني وأعضال        
  )مد قة( 9031   )غري مد قة( 0303   إدارةالن    الشركات احلليفة   بنك عودة ش.م.ل.  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :املرحلي املوجز داخل بيان الوضع املايل املوحدبنود  -أ
 املوجودات 

  8.854.910.049  40.305.800.706  -   110.888.508  40.911.944.198 حساابت جارية مدينة  
  05.079.374.760  74.134.333.333  -   -   74.134.333.333  ودااع ألجل 
  005.035.405  011.037.609  -   011.037.609  -  تسهيالت اات انية 
  144.451.001  000.106.649  -   000.106.649  -  مهاتاستث ارات ومسا 
  08.670.860  67.600.116  -   -   67.600.116 الفاادة املستحقة القبض 

 املطلوابت 
  084.069.407  1.313.109.008   0.305.895  1.337.130.440  -  داانةحساابت جارية  
  19.089.354.186  58.071.857.071   53.333  0.070.707.071  55.999.383.333 *ودااع ألجل 
   03.333   133.333  -    133.333  -  أتمينات نقدية 
   6.414   6.414  -    6.414  -  حساابت مقيدة 
   697.090   171.404   13   60.505   138.889 الفاادة املستحقة الدفع 

 :بيان الوضع املايل املوحدار  بنود خ
   4.506.333   4.506.333  -    4.506.333  -  كفاالت صادرة 
  933.333.333  753.333.333  -   -   753.333.333 ال تسهيالت اات انيةض اانت واردة لق

  .%8.5و %7للزابان وال ي ترتواح بني  ة التنفيتية العليا ني نفن حدود معدالت الفاادة امل نوحةالعليا والدنيا ملعدالت الفاادة ال ي متنح على ودااع أعضال الن اإلدارة واإلدار  احلدود *

  ام امل رف بتو يع اتفا ية تقا  مع بنك عوده ش.م.ل. 0315خالل عام  
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 بنود بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز -ب
  اجمل وع   اجلهة ذات العال ة  
  أشهر املنتهية تسعةلفرتة ال   ر املنتهيةأشه تسعةلفرتة ال           
 أيلول 03يف    أيلول 03يف    مسامهني وأعضال        
  (معّدلة مد قةغري ) 9031   )غري مد قة( 0303   إدارةالن    الشركات احلليفة   بنك عودة ش.م.ل.  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  901.867.771  0.357.118.366  -   01.740.914  0.305.075.150 فوااد داانة  
 ( 17.634.057) ( 07.069.105)  -  ( 04.470.496) ( 0.895.609) مدينة فوااد 
  1.169.414   553.354   16.460   487.437   46.185 ع والت داانة 
 ( 1.001.003) ( 0.030.405)  -  (  089.985) ( 1.810.443) ع والت مدينة 
 ( 180.890.140) ( 51.084.601)  -  ( 51.084.601)  -  م اريؤ اتمني 
 
 دارةالتنفيتية وأعضال الن اإل دارةتعويضات اإل - 

        
  (غري مد قة معّدلة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال       
     0303     1903  
  ل.س.     ل.س.     

   107.881.590    150.380.519  العليا دارةتعويضات ومكافآت موظفي اإل
   6.333.333    10.333.333  دارةتعويضات أعضال الن اإل

    165.380.519    100.881.590   
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 املخاطر إدارة - 70

 مقدمة

 رف ج  ع ل امل ي توايقوم على  ديد وفه  وتقيي  املخاطر ال  رفاملخاطر ني جزل أساسي من أع ال امل ارف واإلطار العام إلدارة املخاطر يف امل
 املخاطرة والعااد. يوالت كد من بقااها ض ن املستوايت احملدودة واملقبولة واختاذ اإلجرالات الالزمة لتقليص املخاطر للوصول إىل التوازن األمثل بني عامل

لســــــوق تتضــــــ ن خماطر أســـــــعار الفاادة وخماطر إن أن  أنواع املخاطر ني خماطر االات ان  خماطر الســــــوق  خماطر الســــــيولة  وخماطر التشــــــغيل. خماطر ا
  الع الت.

 االسرتاتيجيات العامة واهليكل التنظي ي إلدارة املخاطر

 :تتلخص اسرتاتيجية امل رف اا يتعلق إبدارة املخاطر ابلنقاط التالية 
 صل يف أع ال امل رف التجارية ومساندة اسرتاتيجيات  اهتا اخل و .امواكبة التطور احل 
آاثر أية أحداث غري  من خالل إجياد التوازن األمثل بني عاملي املخاطرة والعااد إضافة إىل ختفيؤ رف يف تطور الوضع املايل لل املسامهة  

 على رأمسال امل رف وأرابح . متو عة  د تؤثر سلباً 
 أن تع ل. ب على إدارة امل رفالع ل على صياغة مدى القابلية لل خاطرة لدى امل رف ال ي  دد السقوف لل خاطر ال ي من ض نها جي 
 .املرا بة املتواصلة ملستوى املخاطر يف امل رف من أجل الت كد من مدى االلتزام استوايت سقوف املخاطر احملددة 

  نوع من علق بكل القبول اها  في ا يت  رفالن اإلدارة نو اجلهة املسؤولة عن  ديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقوف الق وى ال ي ميكن لل
. يوافق الن اإلدارة على سياسات وإجرالات إدارة Risk Appetite تعرض هلا وني ما يعرف بــ "القابلية لل خاطر"يأنواع املخاطر ال ي 

 واجهها امل رف مستقبالً.يواجهها أو ميكن أن ياملخاطر بكافة أنواعها ونو يتلقى دورايً تقارير عن املخاطر ال ي 

  التابعة جمللن اإلدارة ومه تها اإلشراف على إدارة املخاطر بشكل عام وتقيي  فعاليتها إضافة إىل مراجعة وا رتاح سياسات جلنة إدارة املخاطر
 رف  وإجرالات إدارة املخاطر والقابلية لل خاطر ورفعها إىل الن اإلدارة  ك ا أن نته اللجنة مسؤولة عن مرا بة تطور مستوى املخاطر يف امل

 ونات اختبارات اجلهد وتقيي  نتااجها وني صلة الوصل بني إدارة املخاطر والن اإلدارة. ديد سيناري

 غري تنفيتيني من أعضال الن اإلدارة ابإلضافة إىل مدير إدارة املخاطر وجتت ع بشكل دوري. أعضال 0تت لؤ اللجنة من 

 رة املخاطر وتقوم اراجعة التقارير ال ادرة عن  س  إدارة املخاطر.اللجنة التنفيتية تشارك يف صياغة السياسات واإلجرالات املتعلقة إبدا 

 سوق لجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وني مسؤولة عن اختاذ ومتابعة القرارات املتعلقة جب يع األع ال يف امل رف وال ي ينتج عنها خماطر ا
السياسات طر ومرا بة تطبيق أسن إدارة املخاطر وااللتزام ابلسقوف احملددة و ابإلضافة إىل  ديد اسرتاتيجيات مواجهة نته املخا السيولةوخماطر 

 واإلجرالات املوافق عليها من  بل الن اإلدارة.  

  ًرفواجهها امليبشكل مستقل في ا يتعلق ابملخاطر ال ي   س  إدارة املخاطر مه ت  التقيد ابإلجرالات والسياسات املعت دة  وإبدال الرأي أيضا   
اطر ابلتعلي ات خم إبصدار التقارير الدورية عن نته املخاطر ورفعها إىل جلنة إدارة املخاطر وإىل اإلدارة العليا والن اإلدارة. يلتزم  س  إدارة املويقو 

 والقرارات ال ادرة عن م رف سورية املركزي املتعلقة ب .
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 اهليكل التنظي ي لداارة املخاطر:

 

 ق ع لية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق امل رف مع اإلجرالات والسياسات املتبعة  وتت  منا شة التد يق الداخلي يقوم بتد ي
 نتااج التد يق مع اإلدارة وترفع التقارير واال رتاحات إىل جلنة التد يق.

  ياس املخاطر ونظام التقارير

ساار الفعلية أن تنتج يف الظروف العادية واخلساار غري املتو عة بناًل على تقدير إمجايل اخل يت   ياس املخاطر بطريقة تعكن اخلساار املتو عة ال ي ميكن
ثر أسوأ أ ابستخدام طرق إح ااية. نته الطرق تعت د على االحت االت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكن الظروف اال ت ادية. ك ا تت  دراسة

 لظروف االستثنااية.االحت االت ال ي ميكن أن تنتج عن ا

ملخاطر بقياس ا يت  مرا بة وضبط املخاطر بناًل على السقوف املعت دة ال ي تعكن اسرتاتيجية امل رف وحدود ومستوايت املخاطر املقبولة. ك ا تقوم إدارة
  القدرة اإلمجالية لتح ل املخاطر ومقارنتها ابملخاطر اإلمجالية اختلؤ أنواعها.
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من مجيع وحدات الع ل ألغراض التحليل واملرا بة والتعرف على املخاطر يف مرحلة مبكرة ك ا يت  تقدمي تقرير إىل الن اإلدارة وجلنة يت  جت يع املعلومات 
عات والقطا نإدارة املخاطر يتض ن إمجايل خماطر االات ان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يت  التحليل بشكل مف ل ربعي حسب  طاعات األع ال والزابا
تزويده جب يع لاجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقيي  خم ص اخلساار االات انية بشكل ربعي. يستل  الن اإلدارة تقريرًا شاماًل عن املخاطر بشكل ربع سنوي 

 امل رف.املعلومات الالزمة لتقيي  املخاطر يف 

 سياسات وإجرالات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض املخاطر

يف سياسة إدارة ومرا بة املخاطر االات انية نو السقوف ال ي مت  ديدنا بقرارات الن النقد والتسليؤ ذات ال لة و د يرأتي الن  إن العامل األساسي
 نداف ال ياإلدارة  ديد سقوف دون السقوف املشار إليها أعاله وذلك تبعاً لشروط التشغيل وال ي تعكن اسرتاتيجية امل رف يف تعامل  مع السوق واأل

 ن نته ضع ل لتحقيقها  ويف الو ت نفس  بنال على نته السقوف  دد مستوى املخاطر الق وى املقبول اها من  بل امل رف وال ي ال جيب جتاوزنا. تتي
 السقوف احلدود االات انية بشكل عام وبشكل حمدد يف  طاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.

قارنتها ابلسقوف تعرض هلا امل رف وميت واألر ام ال ادرة عن إدارة التسليؤ من أجل  ديد و ياس املخاطر ال ي يت  بشكل دوري متابعة ودراسة البياان
ارات املناسبة في ا يتعلق ر احملددة وابلتايل رفع نتااج نته الدراسات إىل اإلدارة العليا بشكل دوري  ك ا ترفع تقارير ف لية إىل الن اإلدارة من أجل اختاذ الق

 ته املخاطر.اه
على عدة أساليب وممارسات لتخفيؤ خماطر االات ان منها احل ول على ض اانت حيث يت   بول الض اانت وفقاً ملعايري وأسن  وتعت د إدارة املخاطر أيضاً 

 معت دة ووفقاً للتعلي ات النافتة.

 تركزات املخاطر

ل متشااهة أو ممارسة األع ال ض ن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف ا ت ادية مت اثلة  د تنش  الرتكزات عند  يام ا وعة من املراسلني أو الع الل أبع ا
لظروف األخرى. تدل اتؤثر على  درة املراسلني أو الع الل على اإليفال ابلتزاماهت  التعا دية وال ي ممكن أن تت ثر بنفن التغريات اال ت ادية والسياسية و 

 اه  طاع ا ت ادي معني أو  طاع جغرايف معني.الرتكزات على حساسية امل رف جت
  حددت سياسات وإجرالات امل رف أطر لل حافظة على حمفظة اات انية متنوعة لتجنب الزايدة يف الرتكزات وإدارة خماطر االات ان وضبطها.

 خماطر االات ان

لى إدارة ابلتزامات  جتاه امل رف. تع ل إدارة املخاطر يف امل رف عخماطر االات ان ني خماطر حدوث خساار نتيجة ختلؤ أو عجز الطرف اآلخر عن الوفال 
ك ا تقوم    السقوف والر ابة على خماطر الرتكزات االات انية على مستوى الع يل )فرد أو مؤسسة( وحج  التعرض االات اين لكل  طاع أو منطقة جغرافية

ع أو قدار املخاطر املقبولة للعال ة مع املقرتض الواحد أو ا وعة املقرتضني ولكل  طا بتحديد مستوايت خماطر االات ان املقبولة من خالل وضع سقوف مل
 منطقة جغرافية.
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 الرتكز حسب القطاع اال ت ادي:
 )غري مد قة( حسب القطاع اال ت ادي: 0303 أيلول 03ات االات انية ك ا يف يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرض

  اجمل وع   خدماتأفراد و    زراعة   عقارات   جتارة    صناعة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  08.397.043.319  -   -   -   -   -   08.397.043.319 لدى م رف سورية املركزي أرصدة
  150.900.106.778  -   -   -   -   -   150.900.106.778 لدى م ارف  أرصدة

  999.884.834  -   -   -   -   -   999.884.834 دى م ارفإيداعات ل
  07.965.840.044  7.897.904.047  066.674.007   651.009.001  7.914.436.015  11.304.657.468  013.801.766 صايف التسهيالت اإلات انية املباشرة
 موجودات مالية ابلقي ة العادلة من 

  001.401.039  -   -   -   -   -   001.401.039 خالل الدخل الشامل اآلخر 
  058.786.086  44.863.731  1.813.569   0.618.700  109.304.005  75.166.771  94.095.187 موجودات أخرى

  8.868.960.607  -   -   -   -   -   8.868.960.607 يوديعة ا دة لدى م رف سورية املركز 

  003.554.075.977  7.940.794.948  068.484.796   654.957.954  8.350.443.643  11.399.804.009  030.504.870.433 مد قة( )غري 0303 أيلول 03 الرصيد ك ا يف

  37.731110.501.0  7.176.401.718  190.100.551   764.000.106  13.003.910.387  11.630.770.686  80.464.844.500 )مد قة( 9031كانون األول   01الرصيد ك ا يف 
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 ( ك ا يلي:9تتوزع التعرضات االات انية حسب القطاع اال ت ادي وفق مراحل الت نيؤ  متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
  مد قة( )غري 0303 أيلول 03ك ا يف     

  اجمل وع     الثةاملرحلة الث     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطاع اال ت ادي / املرحلة  
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  030.504.870.433    -     144.880.506.068    57.651.007.100   مايل
   11.399.804.009    50.403.085    7.714.356.378    0.000.047.876   صناعة
   8.350.443.643    8.351.483    0.159.671.141    4.885.718.319   جتارة

  654.957.954    -     -     654.957.954   عقارات
  068.484.796    -     -     068.484.796   زراعة

  847.940.794.9    194.439.585    1.108.084.468    6.603.333.895  أفراد وخدمات
  75.977003.554.0    055.881.053    156.885.647.955    70.410.846.670   اإلمجايل

 
  )مد قة( 0319كانون األول   01ك ا يف    

  اجمل وع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطاع اال ت ادي / املرحلة  
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  80.464.844.500    -     48.793.806.010    00.674.338.001   مايل
  11.630.770.686    66.906.673    0.910.436.040    8.600.403.670   صناعة
 13.003.910.387     51.531    930.876.700    9.416.984.860   جتارة

  764.000.106    -     -     764.000.106   عقارات
  190.100.551    -     -     190.100.551   زراعة

  7.176.401.718    63.606.905    106.491.801    6.989.030.960  أفراد وخدمات
  110.501.037.731    107.615.136    50.700.611.199    659.663.381.09   اإلمجايل
 
 التحليل القطاعي -80

 أ. معلومات عن  طاعات أع ال امل رف:

 يت  تنظي  امل رف ألغراض إدارية من خالل  طاعات األع ال الرايسية التالية:
 اابت األفرادحس -
 حساابت املؤسسات -
 اخلزينة -
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 في ا يلي معلومات عن  طاعات أع ال امل رف:
 أشهر تسعةلفرتة ال            
  أيلول 03املنتهية يف      )غري مد قة( 0303 أيلول 03 أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال       

  (معّدلة مد قةغري ) 0319      وعاجمل     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     األفراد       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

   0.690.408.540    49.988.046.060    -     47.848.806.744    0.788.464.390  ( 648.944.570)  إمجايل الدخل التشغيلي 
  -     -     -   ( 884.173.189)   170.701.800    713.448.056   التحويالت بني القطاعات

 ( 15.055.670) ( 55.844.056.94)   -   ( 5.314.635.309) ( 8893.738.61)   61.356.730  متو عة اات انيةخساار خم ص  م روف
  0.677.380.869    44.144.389.018    -     41.953.351.506    0.371.477.037    100.563.485    نتااج األع ال

 ( 0.153.505.016) ( 80.089.433.35) ( 80.089.433.35)   -     -     -   القطاعات م اريؤ غري موزعة على
   1.506.547.650    43.854.689.063  ( 0.089.433.358)   41.953.351.506    0.371.477.037    100.563.485    الربح  بل الضريبة

 (  016.670) ( 031.767.111) ( 031.767.111)   -     -     -     ضريبة م روف ال
   1.506.003.983    43.650.900.149  ( 0.491.167.169)   41.953.351.506    70.371.477.03    100.563.485    صايف ربح الفرتة

 
 كانون األول  01ك ا يف      )غري مد قة( 0303 أيلول 03ك ا يف        

  ()مد قة 1903     اجمل وع     أخرى     اخلزينة     املؤسسات     فراداأل       
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.       

 معلومات أخرى:
   117.909.677.030   041.337.756.030     -     010.776.441.736    04.531.116.036    0.703.198.191    موجودات القطاع 
  0.854.680.467    5.341.004.510    5.341.004.510    -     -     -   موزعة على القطاعاتغري موجودات  
  101.784.063.769    046.349.393.716    5.341.004.510    010.776.441.736    04.531.116.036    0.703.198.191   ا وع املوجودات  
  93.410.798.034   170.893.169.677    -     65.330.880.044   43.151.701.873    67.704.554.560    مطلوابت القطاع 
  0.760.411.475    0.813.160.070    0.813.160.070    -     -     -   موزعة على القطاعات غريمطلوابت  
  90.176.039.679    176.733.000.349    0.813.160.070    65.330.880.044    43.151.701.873    67.704.554.560   ا وع املطلوابت  

  1.006.189.614    870986.083    870.986.083    -     -     -     امل اريؤ الرأمسالية
 017.138.094    007.309.991    007.309.991    -     -     -    اتطفالاالستهالكات واإل
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 ب. معلومات التوزيع اجلغرايف:

 اجل هورية يفني نتا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألع ال امل رف حيث ميارس نشاط  بشكل رايسي من خالل مركزه الرايسي يف القطر وشبكة فروع  املنتشرة يب
  .العربية السورية
 :امل رف وم اريف  الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفإيرادات  في ا يلي توزيع

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف نتهية أشهر امل تسعةلفرتة ال  
  اجمل وع   خار  سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  49.988.046.060  0.170.430.305  47.815.944.008     إمجايل الدخل التشغيلي
  870.986.083  -   870.986.083     امل روفات الرأمسالية

 
  (معّدلة )غري مد قة 9031 أيلول 03 نتهية يفأشهر امل تسعةلفرتة ال  

  اجمل وع   خار  سورية   داخل سورية      
  ل.س.   ل.س.   ل.س.      

  0.690.408.540  896.141.304  0.796.097.538     إمجايل الدخل التشغيلي
  1.384.444.911  -   1.384.444.911     الرأمسالية اريؤامل 

 
 كفاية رأس املال -09
على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر ال ي تالزم أنشطت  املختلفة. يت  مرا بة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب ال ادرة اوجب امل رف  افظحي

 يها من خالل م رف سورية املركزي.مقررات ابزل الدولية وال ي يت  تبن
( 4/م ن/ب050والتسليؤ ر   ) حسب  رار الن النقد %8اية رأس املال والبالغة دىن ملتطلبات كفحملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم امل رف اب
حسب جلنة ابزل الدولية( ك ا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االات انية وال ي تستخدم رأس املال  %8) 0337كانون الثاين   04ال ادر بتاريخ 

 التنظي ي ك ؤشر لتلك الرتكزات.
 رأس مال  وجيري تعديالت علي  يف ضول التغريات ال ي تطرأ على الظروف اال ت ادية ووصؤ املخاطر يف أنشطت .  يدير امل رف نيكلية

وبشكل امل رف   لعي  ويف سبيل ذلك  رفإن أمهية كفاية رأس املال أتيت من كون رأس املال م در أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة ال ي  د تواج  امل
اطر ال ي  د تكتنؤ خقوم ابملتابعة احلثيثة لكافة املي  و  رف ي  د تواج  نشاطات وتوظيفات املاملخاطر ال إدارةفع كفالت  يف مست ر على  سني ور 

ىل إ قوم بوضع األسن الكفيلة بتخفيض التعرض هلته املخاطر  در اإلمكان لتجنب اخلساار ال ي  د تؤثر على متانة رأس املال  وابإلضافةيتوظيفات   و 
  قيق أنداف كفاية يفامل رف  على  سني إجرالات الر ابة الداخلية واالمتثال األفضل ملتطلبات اجلهات الر ابية  األمر التي يساعدامل رف  ع لي ذلك

 رأس املال.
 .ك ا نو موضح يف اجلدول أدانه يتكون رأس املال التنظي ي من صايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندة

تعلي ات ىل إ ياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقاً لتعلي ات و رارات الن النقد والتسليؤ يف سورية ذات ال لة وال ي تستند يف مض وهنايت   
ت   ياس خماطر ي ومقررات جلنة ابزل  وبشكل عام يت   ياس نته املخاطر وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة تعلي ات الن النقد والتسليؤ  حيث

لض اانت املقبولة  ااالات ان وفقاً للت نيؤ االات اين إن وجد ووفقاً ألوزان التثقيل املتكورة يف تعلي ات الن النقد والتسليؤ وذلك بعد طرح املؤوانت و 
 تعلي ات اجمللن  وأخرياً وزان التثقيل املشار إليها يفأما ابلنسبة ملخاطر السوق فت  أخت  ي ة مراكز القطع األجنم التشغيلية احمل ولة وذلك بعد تثقيلها أب

من مث تثقيل و يت   ياس املخاطر التشغيلية وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي حيث يت  أخت متوسط ثالثة سنوات ل ايف إيراد امل رف من الفوااد والع والت 
  الناتج أبوزان التثقيل املتكورة يف تعلي ات اجمللن.
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 تايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال:يوضح اجلدول ال
   كانون األول  01ك ا يف      أيلول 03ك ا يف      
   ()مد قة 9031     )غري مد قة( 0303     
   ل.س.      ل.س.      

 بنود رأس املال األساسي
   5.704.533.743    5.704.533.740  رأس املال املكتتب ب  واملدفوع

   700.300.100    700.300.100  يناالحتياطي القانو 
   700.300.100    700.300.100  االحتياطي اخلا 

  -     44.630.080.101  *ققةاحملأرابح تقيي  مركز القطع البنيوي غري 
   068.147.950    068.147.950  حمققةأرابح مدورة 

   03.974.984.900    03.974.984.900  أرابح مدورة غري حمققة
 ( 004.567.961) (  055.998.513) املوجودات غري املل وسة  صايف

 ( 06.900.533) (  06.900.533) موجودات آلت ملكيتها لل  رف وفال لديون مستحقة
   08.040.199.438    70.800.153.990  األساسيةاألموال اخلاصة صايف 

 ساعدبنود رأس املال امل
 ت املالية من صايف األرابح غري احملققة عن املوجودا

   47.005.611    91.368.005  منها %53خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خ    
 خم  ات لقال اخلساار االات انية املتو عة للتعرضات امل نفة

   1.071.608.139    0.080.566.110  *ض ن املرحلتني األوىل والثانية*  
   703.8501.418.    70.074.604.40  األموال اخلاصة املساعدة

   09.661.350.108    76.197.785.403  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظي ي(
   139.703.048.686    060.685.088.959  املوجودات املرجحة ابملخاطر

   0.094.357.653    6.968.936.900  حساابت خار  امليزانية املرجحة ابملخاطر
   070.003.385    73.157.900  خماطر السوق

   0.099.060.560    0.099.060.560  املخاطر التشغيلية
  114.795.888.984    070.100.616.076   اجمل وع

   %05.84     %08   نسبة كفاية رأس املال )%(
   %04.63     %06.76   نسبة كفاية رأس املال األساسي ) % (

   %98.70     %135.31   )%( نيحقوق املسامهنسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل 
مت إدرا  فرو ات تقيي  مركزي القطع البنيوي غري احملققة  0303شباط  06/  ال ادر بتاريخ 16/ 1036املركزي ر    اوجب تع ي  م رف سورية *

 .يف احتساب األموال اخلاصة ال افية 0303/ل.إ لعام 053الناجتة عن تغري سعر ال رف وفق أحكام القرار ر   
ة ض ن املرحلتني فاملكونة لقال اخلساار االات انية املتو عة للتعرضات امل ن ملخ  ات/م ن( يت  االعرتاف اب4التسليؤ ر   )و اوجب  رار الن النقد  **

ا رصيد حساب إليه اً املعرتف اها ض ن نته األموال  مضاف خ  اتاألوىل والثانية ض ن األموال اخلاصة املساندة  وذلك على أال تتجاوز  ي ة امل
ألموال لي ات كفاية ااطر االات ان احملتسبة وفقاً لتعمن املوجودات املرجحة اخ %1.05حال وجوده(  ما نسبت  يف ) االحتياطي العام ملخاطر الت ويل

  اخلاصية ال افية.
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املادة الثامنة من  رار الن النقد والتسليؤ ر   والتي تض ن تعديل  0314شباط  06( اتريخ 4/م ن/ب1388والتسليؤ ر   ) النقدصدر  رار الن 
حبيث يت  إدرا  فرو ات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة ض ن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب   0338شباط  4( اتريخ 1/م ن/ب060)

 .0337عام ( ال ادر 4/م ن/ب050كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار الن النقد والتسليؤ ر   )
 

 (إمسيةارتباطات والتزامات اات انية خار  امليزانية ) ي ة  -03
 :مما يلي  يتكون نتا البند

   كانون األول  01ك ا يف      أيلول 03ك ا يف      
   )مد قة( 9031     )غري مد قة( 0303     
   ل.س.      ل.س.     

 الكفاالت املعطاة للزابان:
   01.745.333    19.703.333  دفع 
   1.040.017.045    1.544.851.058  حسن تنفيت 
   003.015.333    55.333.333  أخرى 

   1.494.077.045    1.619.571.058  اجمل وع
   4.851.314.379    14.445.695.006  الكفاالت ال ادرة لل  ارف

   6.101.157.530    0.685.991.891  سقوف تسهيالت اات انية مباشرة غري مستغلة
   1.019.909.358    984.044.050  سقوف تسهيالت اات انية غري مباشرة غري مستغلة

   19.705.530.807    10.696.077.985   
 

 املقارنة أر ام -01
 :يلي اك  0303 أيلول 03 يف املنتهية لفرتةا بياانت أر ام مع لتتناسب 0319 عام لبياانت املقارنة أر ام بعض ت نيؤ إعادة مت

 بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز:
   9031 أيلول 03 يف ك ا   

  الت نيؤ مقدار     الت نيؤ بعد     الت نيؤ  بل   
 .س.ل     .س.ل     .س.ل   

 املوجودات 
  1.884.570.790    06.666.757.587    04.780.184.794  صايف التسهيالت االات انية املباشرة

 تاملطلواب 
 ( 07.006.198)   016.670    07.550.871  خم ص ضريبة الدخل

 حقوق امللكية 
 ( 114.509.373)   588.147.399    730.676.169  االحتياطي القانوين
 ( 114.509.373)   588.147.399    730.676.169  االحتياطي اخلا 

 ( 090.116.747)   -     090.116.747  احتياطي عام ملخاطر الت ويل
   140.993.097    1.506.003.954    1.080.043.557  ربح الفرتة

   0.033.390.481  ( 590.130.489) (  0.890.195.973) خساار مرتاك ة حمققة
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 بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز:

   1903 أيلول 03 يف املنتهية أشهر تسعةال ةفرت ل   

  الت نيؤ مقدار     الت نيؤ بعد     الت نيؤ  بل   
 .س.ل     .س.ل     .س.ل   

  136.654.199  ( 15.055.670) (  100.339.870) م روف خم ص خساار اات انية متو عة
   07.006.198  ( 016.670) (  07.550.871) م روف ضريبة الدخل

 
 بيان التدفقات النقدية -00

 تدفقات النقدية:مت استثنال األنشطة غري النقدية التالية من بيان ال

 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال
  ميثل "التزامات عقود األجار" كوننفن الزايدة يف بندلرية سورية يف بند "حق استخدام األصول املست جرة" مقابل  456.753.333زايدة ابلغ  -

 تدفقات غري نقدية.

 ات غري نقديةميثل تدفق كون "موجودات اخرىيف بند "نفن النقص " مقابل تنوعةخم  ات ملرية سورية يف بند " 495.994.433ابلغ  نقص -

 ري نقدية." كون  ميثل تدفقات غمطلوابت أخرىيف بند" نقص" مقابل نفن الالتزمات عقود األجارلرية سورية يف بند " 865.517زايدة ابلغ  -

 ون  ميثل تدفقات غري نقدية.لرية سورية ك 1.533.309 فوااد على التزامات عقود األجار البالغ -

 0319 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال
لرية سورية يف بند "حق استخدام األصول املست جرة" مقابل زايدة يف بند "التزامات عقود األجار" ايلغ  975.336.614زايدة ابلغ  -

 كون  ميثل تدفقات غري نقدية.لرية سورية 859.773.918ى" ابلغ لرية سورية والنقص يف بند "موجودات أخر  115.005.696

 لرية سورية كون  ميثل تدفقات غري نقدية. 0.854.713 فوااد على التزامات عقود األجار البالغ -
 
  COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -00

 03املنتهية يف  أشهر تسعةاملوحدة املرحلية املوجزة لفرتة ال مست رة لغاية اتريخ إعداد البياانت املالية( COVID-19ما زالت آاثر جااحة فايروس كوروان )
   حيث سبب نتا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألع ال  وانعكن سلباً على النشاط اال ت ادي ملعظ  الشركات واملنشآت.0303 أيلول

  بت خري /091/0وتع ي  م رف سورية املركزي ر    0303ذار آ 06م ن بتاريخ  /05 امت اإلدارة بنال على تعلي ات  رار الن النقد والتسليؤ ر   
ال تعترب خسارة التعديل الناجتة  سداد بعض الع الل أل ساط  روضه  خالل الفرتة وذك ملدة ثالثة أشهر اعتباراً من اتريخ نفاذ القرار وملرة واحدة فقط.

ة تلقااياً إىل حدوث زايدة كبرية يف خماطر االات ان بغرض حساب اخلساار االات اني ال يؤدي متديد فرتة إعفال الدفع .عن نته التعرضات جونرية لل  رف
دفعاهت   فوفقًا إلرشادات الن معايري احملاسبة الدولية  حيث أن نته اإلجرالات اختتت ملساعدة املقرتضني املت ثرين ابجلااحة املتكورة الستئنا املتو عة

 املنتظ ة.
نا. أتثري اجلااحة عند  ديد الزايدة الكبرية يف خماطر االات ان وتقيي  مؤشرات تدين القي ة لل خاطر يف القطاعات ال ي حيت ل أتثر ك ا  امت اإلدارة بتقيي  

ريخ إعداد غاية اتل وبناًل علي  وجدت اإلدارة أن  مل يكن نناك أتثري جونري على التعرضات االات انية واالعرتاف ابخلساار االات انية املتو عة وخم  اهتا
 القواا  املالية املوحدة املرحلية املوجزة.

استناداً إىل املعلومات    رفلدرست اإلدارة اآلاثر احملت لة للتقلبات اال ت ادية احلالية يف  ديد املبالغ املعلنة لل وجودات واملطلوابت املالية وغري املالية ل
  باً وتبقى املبالغ املسجلة حساسة هلته التقلبات.ال ي ميكن مالحظتها حيث يبقى النشاط اال ت ادي متقل
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 الدعاوى القضااية -40

ال امل رف حبيث تقوم ابختاذ كل ما يلزم لتح يل أمو   رفيعترب التقاضي من األمور الشااعة لدى القطاع امل ريف نظراً لطبيعة ع ل   حيث أن إدارة امل
د أ ام العديد من حل تفاوضي  وعلي  فنن امل رف  إىل  ال ي استنفتت فيها إجرالات التوصل القضال ضرورة تستدعيها بعض احلاالتإىل  يكون اللجول

ألسباب خمتلفة  ويف  رى أخ  ام بعض املدينني برفع دعاوى ختاص أخرى  الدعاوى القضااية على بعض املدينني اهدف   يل الديون املتعثرة. من جهة
إلجرالات يت  إتباعها لتقيي  نته القضااي  حيث يت  طلب االستشارات الفنية والقانونية الالزمة من أجل كال احلالتني فنن  لدى امل رف ا وعة من ا

ن يكون هلا . برأي اإلدارة واملستشار القانوين لل  رف لاملايل بيان الوضع التعديالت الالزمة علىإجرال  تبيان احت الية وجود خساار من عدم  وابلتايل
 .0303 أيلول 03 املوجزة ك ا يفاملرحلية املالية املوحدة  اتعلومأي أثر على امل


