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  املصرف الدويل للتجارة والتمويل
  شركة مسامهة مغفلة سورية عامة

 املرحلية املوجزة املوحدة ات املاليةإيضاحات حول املعلوم
 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال

 مد قة()غري 
  

 نشاط املصرفو  موضوع -1

 00/ح بتاريو 001مبوجب القرار ر    0330كانون ا ول   4، مت أتسااايساااه يف عامةاملصااارف الدويل للتجارة والتمويل )املصااارف( هو شاااركة مساااامهة مغفلة 
بوصفه مصرفاً خاصاً   13 ت الر   ويف سجل املصارف  0331لعام  08ومبوجب  انون املصارف ر    10885و ت السجل التجاري ر    0334أاير 

 سورية  –اخت  املصرف مركزاً رنيساً له يف دمشق 

زايدة  تلرية سااورية للسااه  الواحد، و د م 533لرية سااورية موزع على ثالثة ماليني سااه  بقيمة امية  1553353335333أتسااس املصاارف برأمال مقداره 
 متلرية سورية للسه  الواحد، كما  533موزع على ستة ماليني سه  بقيمة امية  0337لرية سورية بنهاية عام  0533353335333رأس املال ليصال إىل 

لرية  533موزعة على عشرة ماليني سه  بقيمة امية  0313لرية سورية خالل شهري نيسان وأاير من عام  5533353335333زايدة رأس املال ليصل إىل 
  0339نيسان  0 د مت إدراج أسه  املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريو سورية للسه  الواحد، و 

/ من  0لرية ساااورية مبا يتفق مع احكام الفقرة /  533لرية ساااورية بداًل من  133مت تعديل القيمة االمية للساااه  احلايل لتصاااإلح  0311حزيران  19بتاريو 
لرية سورية موزع على  5533353335333ليصإلح رأس املال  0311/ لعام  09ابملرسوم التشريعي ر   / / من  انون الشاركات اجلديد الصاادر  91املادة / 

 لرية سورية للسه  الواحد  133مخسني مليون سه  بقيمة امية 

لرية  05353335333املصرف مبقدار  مت املوافقة على زايدة رامال 0310 أاير 01مبوجب  رار اايئة العامة العادية وغري العادية ملسامهي املصرف بتاريو 
ساه  و د أودعت أساه  الزايدة يف مركز املقاصة واحلف   055335333ساه ، أي بوا ع  03ساورية عن طريق توزيع أساه  جمانية بوا ع ساه  لكل من  لل 

سااااه  بقيمة  5055335333رية موزع على لرية سااااو  5505353335333ليصااااإلح رأس املال  0310أيلول  4املركزي يف سااااوق دمشااااق لألوراق املالية بتاريو 
  0310لرية سورية للسه  الواحد بنهاية عام  133

ل صرف مع الإلياانت املالية لإلن، ويت  توحيد الإلياانت املالية للممن رأمال املصرف %49536ا ردن أسه  بنسإلة  – تلل بنل اسسكان للتجارة والتمويل 
 سكان للتجارة والتمويل يف ا ردن  اس

 لرية سورية   13353335333من رأمال شركة املركز املايل الدويل للوساطة املالية والإلالغ  %85يساه  املصرف بنسإلة 

جاز، فندق  املرخصاة يف دمشق )شارع الإلاكستان، احلنيالثالثالواحد و يقوم املصارف بتقد  عدة أنشاطة وخدمات مصارفية من خالل مركزه الرنيساي وفروعه 
( ( وريف دمشق )حوش بالس، دوما، جرماان، الزبداينأبو رمانة ،شارع الفردوس، برزة   الريموك، مشروع دمر، احلريقة، املزة، القصاع، التجارة،داما روز، خمي

قامشااالي لوحلب )شااارع امللل فيصاال، فندق الشااارياتون، اجلميلية، شااهإلا مول، الشاايو رار( ومحل وطرطوس والال  ية ومحاه ودرعا واحلساااكة والسااويداء وا
 ودير الزور وحمردة 

 لصناعية، إال أنه مت ايقاف االفتتاح بسإلب الظروف احلالية كما مت احلصول على املوافقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا ا
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  فرع الزبداين، و ، احلسكة، درعاالريموك خمي  مول، الشهإلا حلب رار، الشيو حلب ديرالزور، استمر إغالق فروع الإلنل التالية مة تاً خالل العام: دوما،

 و د بلغ سااااااااااعر اسغالق للسااااااااااه  يف الساااااااااااوق  يف سااااااااااوق دمشااااااااااق لألوراق املالية، إن أسااااااااااه  املصاااااااااارف الدويل املصاااااااااارف الدويل للتجارة والتمويل مدرجة
  )آخر يوم تداول يف سوق دمشق لألوراق املالية( 0303 أيلول 03 لرية سورية بتاريو 81455

)غري مد قة(  0303 أيلول 03أشاااااهر املنتهية يف  تساااااعةاملعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الملوافقة على  امت جلنة التد يق بتفويض من جملس اسدارة اب
 خاضعة ملوافقة اايئة العامة للمسامهني  ليست وهي 0303ا ول تشرين  06بتاريو 

 
 تطإليق املعايري الدولية سعداد التقارير املالية   -0

 املعايري الدولية سعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة  1
إليق املعيار بسإلب أتجيل تط ةيف سوريوفقاً للسياسات احملاسإلية املتإلعة  0318كانون ا ول   01إبعداد الإلياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  ام املصرف 

والتعمي   0318( لعام 1  )، و لل وفقاً لقرار جملس احملاسإلة والتد يق يف سورية يف جلسته ر 0319كانون الثاين   1( لغاية 9الدويل للتقارير املالية ر   )
  0318شإلاط  05وا سواق املالية بتاريو ا وراق  الصادر عن هيئة 10ر   
لى ، واليت تفرض ع""تطإليق املعايري الدولية للتقارير املالية  ول مرة1، بتطإليق متطلإلات املعيار الدويل للتقارير املالية ر   0319يف عام  املصرف  ام

 ملعايري ه ه اإىل  ض بيان مركز مايل افتتاحي معدر وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف اتريو التحولعر يضرر و حياملصرف أن 
 كان للمعايري الدولية للتقارير املالية امل كورة أدانه، أتثري هام على الإلياانت املالية للمصرف:

 املالية""ا دوات  9املعيار الدويل التقارير املالية ر     1،1
، حيث كان اتريو التطإليق املإلدني 0314الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسإلة يف موز  9اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية ر   

دوات املالية "اسفصاحات" ا  7  اعتمد املصرف التعديالت املرتإلطة ابملعيار الدويل للتقارير املالية ر   0318كانون الثاين   1ا ا املعيار يف 
  0318واليت مت تطإليقها على اسفصاحات للعام 
 متطلإلات جديدة خبصوا: 9يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية ر   

 تصنيف و ياس املوجودات واملطلوابت املالية -أ
  تدين  يمة املوجودات املالية -ب
 سياسة التحوط العامة  -ج

 لوابت املالية:تصنيف و ياس املوجودات واملط أ(
 ام بتقيي  أسس تصنيف و ياس املوجودات واملطلوابت وال ي  9، طإلق املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية ر   0319كانون الثاين   1بتاريو 

  0318كانون الثاين   1املالية القانمة بتاريو 
املطفةة أو القيمة العادلة، بناًء  تكلفةيت   ياسها بشكل الحق إما ابل ،9  مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر 

 سدارة املوجودات املالية وخصانل التدفق النقدي التعا دي للموجودات املالية: صرفعلى منو ج أعمال امل
التدفقات النقدية  من خالل  صيلأدوات الدين اليت يت  االحتفاظ هبا ضمن منو ج أعمال يت   قيق هدفه  املطفةة تكلفةتقاس ابل -

دة املايل يف تواريو حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املإللغ ا صلي والفانصل التعا دية، وينشة عن الشروط التعا دية لأل
 على املإللغ ا صلي القان  
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االحتفاظ هبا ضمن منو ج أعمال يت   (، أدوات الدين اليت يت FVTOCIاآلخر )تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -
املايل، يف تواريو صل عن الشروط التعا دية لأل املالية، وينشةا صول   قيق هدفه من خالل  صيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع

 حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املإللغ ا صلي والفاندة على املإللغ ا صلي القان  

 ( FVTPLخر  ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة )كافة أدوات الدين وحقوق امللكية ا    ياسيت   -
 مايل صل قوم ابختيارات ال رجوع عنها، عند اسثإلات / االعرتاف ا ويل  ي كن للمصرف أن  -

تثمارات حقة يف القيمة العادلة لالسعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالي تار، بشكل الرجوع عنه أنخي كن للمصرف أن  -
 معرتف هبا من  إلل الشاري يف عملية اندماج أعمال  غرييف أدوات حقوق ملكية غري حمتف  هبا للمتاجرة أو 

ضمن ا دوات املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر،  يصنفتار، بشكل ال رجوع عنه، أن خي كن للمصرف أن  -
ار يزيل ، إ ا كان ه ا اخلياآلخراملطفةة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تكلفةأدوات دين ينطإلق عليها شروط القياس ابل

 احملاس   طابقيقلل بشكل جوهري عدم التأو 
ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف ا رابح أو اخلسانر قيمابل ةين مقاسعندما يت  إلغاء إثإلات أدوات د -

تصنيف  أما ة إعاد ا رابح أو اخلسانر على أنه تعديلإىل  اجملمعة، املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية
أو اخلسانر  رابحلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يت   ويل ا يف حال مت إلغاء تثإليت أدوات حقوق ملكية مقاسة اب
 املدورة  رابحا إىل  اجملمعة املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر،

فةة أو القيمة العادلة من املط ةتكلفابلدوات الدين املقاسة  إلة قوم املصرف بتاصيل مةونة مقابل اخلسانر االنتمانية املتو عة ابلنسي -
 )الفقرة ب أدانه( اآلخرخالل الدخل الشامل 

 تدين  يمة املوجودات املالية: ب(

بنمو ج "اخلسارة االنتمانية املتو عة"   09منو ج "اخلسارة املتكإلدة" ضمن معيار احملاسإلة الدويل ر    9يستإلدل املعيار الدويل للتقارير املالية ر   
االعرتاف ابخلسانر االنتمانية املتو عة والتغريات يف ه ه اخلسانر االنتمانية املتو عة يف هناية كل فرتة  9ار الدويل للتقارير املالية ر   يتطلب املعي

نتظار ا مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف ا خطار االنتمانية من اتريو االعرتاف ا ساسي للموجودات املالية، أي أنه مل يعد من الضروري
 حدث من أجل االعرتاف ابخلسانر االنتمانية 

ة ابلقيمة العادلة كلفة املطفةة )تشمل أدوات الدين املقاستينطإلق منو ج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يت   ياسها ابل
 ن وعقود الضمان املايل من خالل الدخل الشامل اآلخر(  كما ينطإلق ه ا النمو ج على بعض التزامات الدي

 عتمد املصرف لقياس تدين  يمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحد  املراحل الثالث كما يلي:ي

شهراً  تتضمن ا دوات املالية اليت مل تشهد زايدة جوهرية ابملااطر االنتمانية من اتريو االعرتاف  10: خسارة انتمانية متو عة ملدة املرحلة ا وىل
 ا ويل  ابلنسإلة ا ه املوجودات املالية، يت  احتساب الفواند بناًء على القيمة الدفرتية  إلل خسانر التدين 

: خسارة انتمانية متو عة على مد  احلياة  تتضمن ا دوات املالية اليت شهدت زايدة جوهرية ابملااطر االنتمانية من اتريو املرحلة الثانية
تنتج عن ليت ااالنتمانية املتو عة  وجود دالنل موضوعية على تدين القيمة  يت  احتساب اخلسانر االعرتاف ا ويل، لكن دون

 املايل  يت  احتساب الفواند على القيمة الدفرتية  إلل خسانر التدين صل مجيع ا حداث احملتملة الو وع على مد  حياة ا 
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ة  يت  احلياة  تتضمن ا دوات املالية  ات داللة موضوعية على تدين  يمتها بنهاية الفرتة املالي: خسارة انتمانية متو عة على مد  املرحلة الثالثة
 املايل صل احتساب اخلسانر االنتمانية املتو عة على مد  حياة ا 

 :العامة سياسة التحوط ج(

توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املااطر  ال يغطي املعيار ،  واعد حماسإلية جديدة للتحوط واليت 9ر   يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على مشروع مستقل هب ا  IASBجملس املعايري احملاسإلية الدولية سياسة التحوط الكلي، حيث أن  9الدويل للتقارير املالية ر   

 اخلصوا 

  املعيار الدويل للتقارير املاليةالشركات احلق بتةجيل تطإليق متطلإلات سياسة التحوط حسب  9الدويل للتقارير املالية ر    املعيار نح 
   رر املصرف العمل ابملتطلإلات اجلديدة للتحوط حسب املعيار الدويل 09واالستمرار ابلعمل مبتطلإلات املعيار الدويل للمحاسإلة ر    9ر   

  9ية ر   للتقارير املال

 اسات احملاسإليةالسي -0 

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسإلية

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املصاااااااارفية السااااااااورية  04ملعيار احملاسااااااااإلة الدويل ر    املوجزة املرفقة وفقاً  املرحلية الية املوحدةمت إعداد املعلومات امل
 وتعليمات و رارات جملس النقد والتسليفالناف ة 

 تسعةمال املصرف لفرتة الكما أن نتانج أع  ،إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واسيضاحات املطلوبة للإلياانت املالية السنوية
  0303كانون ا ول   01ة املنتهية يف )غري مد قة( ال مثل ابلضرورة مةشراً على النتانج املتو عة للسن 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف 

ة اليت يت  تقييمها على املوجودات املالية ومشتقات ا دوات املالي بعض وفقًا ملإلدأ التكلفة التارخيية ابستثناء املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
 القيمة العادلة بتاريو املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة   ساسأ

مبوجب ترتيب تقريإلاي تإلعاً  املرحلية املوجزةمت تصنيف احلسااابت يف املوجودات واملطلاوابت حسب طإليعاة كل منها وجار  تإلويإلها يف املعلومات املالية املوحدة 
 لسيولتها النسإلية 
  تصاد ، وعملة االاملرحلية املوجزةابللرية السورية )ل س (، عملاة إعداد املعلومات املالياة املوحدة  املرحلية املوجزة املوحدة اليةتظهر املعلومات امل

والشركة التابعة ورية عامة شركة مسامهة مغفلة س لمصرف الدويل للتجارة والتمويللتشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية 
  0303 أيلول 03كما يف له  

 ساسية هي مدرجة أدانه:إن السياسات احملاسإلية ا 

 :التوحيد أسس -(أ)

  يت   قيق السيطرة 0303 أيلول 03التابعة )"اجملموعة"( كما يف املالية للمصرف وشركته  علوماتاملالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات تشتمل امل
ة التحك  ابجلهة طعندما يكون للمجموعة حقوق من العواند املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها واا  درة التةثري على ه ه العواند من خالل سل

 املستثمر فيها  
 موعة:تسيطر اجملموعة ابلتحديد على اجلهة املستثمر فيها إ ا، وفقط إ ا، كان لد  اجمل

  سلطة  ك  ابجلهة املستثمر فيها )احلقوق القانمة اليت تعطيها القدرة على توجيه ا نشطة املتعلقة ابجلهة املستثمر فيها(  •
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 حقوق من العواند املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها  •

 القدرة على استادام سلطتها على اجلهة املستثمر فيها لتةثر على عواندها  •
لإلية ا صوات غمن املفرتض أن احلصول على أغلإلية حقوق التصويت يةدي إىل السيطرة، لكي تقوم اجملموعة بتةييد ه ه الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أ

ن لد  اجملموعة سلطة التحك  كا  أو احلقوق املماثلة يف اجلهة املستثمر فيها، أتخ  اجملموعة بعني االعتإلار مجيع احلقانق والظروف  ات الصلة يف تقيي  ما إ ا
 يف اجلهة املستثمر فيها، مبا يف  لل:

 الرتتيإلات التعا دية مع أصحاب ا صوات ا خر  يف اجلهة املستثمر فيها  •
 احلقوق الناشئة عن ترتيإلات تعا دية أخر   •
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة  •

ة لى اجلهة املستثمر فيها إ ا كانت احلقانق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات يف واحد أو أكثر من العناصر الثالثتقوم اجملموعة إبعادة تقيي  سيطرهتا ع
لشركة التابعة  تدرج اللسيطرة  يإلدأ توحيد الشركة التابعة عندما  صل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتو ف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على 

ملوجز من اتريو اكتساب اوجودات واملطلوابت واسيرادات واملصاريف للشركة التابعة املقتناة أو املستإلعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد املرحلي امل
 اجملموعة السيطرة حىت اتريو تو ف اجملموعة عن السيطرة على الشركة التابعة 

(، حىت لو  ة غري املسيطرةهعناصر الدخل الشامل ا خر  ملسامهي الشركة ا م للمجموعة وإىل حقوق اال لية )اجلتعود ا رابح أو اخلسانر وكل عنصر من 
ة غري املسيطرة(  عند الضرورة، يت  إجراء تعديالت على الإلياانت املالية للشركات التابعة جلعل ه لية )اجلكان ه ا يةدي إىل عجز يف أرصدة حقوق ا 

 ية تتماشى مع السياسات احملاسإلية للمجموعة سياساهتا احملاسإل
 توحيد ليت  ح ف مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واسيرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اجملموعة عند ا

 العمالت ا جنإلية (ب)
و )عمالت أجنإلية( يت  تسااااجيلها على أساااااس أسااااعار القطع الساااااندة بتواري املرحلية املوجزةاملعلومات املالية املوحدة إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد 

 وضاااع املايل املوحدلالعمليات  بتاريو كل بيان وضاااع مايل يت  إعادة  ويل الإلنود املالية ابلعمالت ا جنإلية على أسااااس أساااعار القطع السااااندة بتاريو بيان ا
 كمااااااااا يف لرية ساااااااااااااااوريااااااااة للاااااااادوالر ا مريكي 406)مقاااااااااباااااااال  0303 أيلول 03كمااااااااا يف   ر ا مريكيرية ساااااااااااااااوريااااااااة للاااااااادوالل 15056حايااااااااث بالغ 

السااااندة يف  ساااعار القطعأن الإلنود غري املالية ابلعمالت ا جنإلية املساااجلة على أسااااس القيمة العادلة يعاد  ويلها على أسااااس إ  (0319كانون ا ول   01
 ال يعاد  ويلها  يةأجنإلكلفة التارخيية بعملة تن الإلنود غري املالية اليت جر  تقييمها على أساس الإالتاريو ال ي مت فيه  ديد القيمة العادلة  

ددة بعمالت فرو ات القطع يف ا رابح أو اخلساانر يف الفرتة اليت نشةت فيها، ابستثناء فرو ات القطع على العمليات املنف ة بقصد التحورط ملااطر حم تقيد
سديدها يت  تسجيلها يف ع تمدينة مطلوبة من أو داننة متوجإلة إىل نشاط أجن  من غري املقرر أو املتو  أجنإلية وفرو ات القطع على بناااااااااااود مالية مثل أرصدة

 ة ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن صايف املسامه لكية،ظهارها يف حساب فرو ات  ويل عمالت أجنإلية ضمن حقوق املإالدخل الشامل اآلخر و 
 ا دوات املالية )ج(

 .يف ا حكام التعا دية لألداة ف طرفاً صإلح املصر ياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

الية ابلقيمة العادلة  كما ُتضااااااااف تكاليف املعامالت املتعلقة مإلاشااااااارة اب تناء أو إصااااااادار املوجودات امل تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مإلدنياً 
ملاااليااة أو ( إىل القيمااة العااادلااة للموجودات اا رابح أو اخلساااااااااااااااانرة العااادلااة من خالل واملطلوابت املاااليااة )خبالف املوجودات املاااليااة واملطلوابت املاااليااة ابلقيماا

ت ا ويل  كما تُثإلت تكاليف املعاملة املتعلقة مإلاشااااارة اب تناء موجودات مالية أو مطلواب االعرتافاملطلوابت املالية، أو تطرح منها، حساااااب اس تضااااااء، عند 
 .مإلاشرة يف الربح أو اخلسارة نرأو اخلسا  رابحمالية ابلقيمة العادلة من خالل ا
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 :عاجل ه ا الفرق حماسإلياً على النحو التايليا ويل، فإن املصرف  االعرتافإ ا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند 
بياانت من  ى أسلوب تقيي  يستادم فقطإ ا مت إثإلات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناًء عل •

 اليوم ا ول(؛من  ا ويل )أي ربح أو خسارة  االعرتافأسواق  كن مالحظتها، فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند 

 ول من خالل اليوم ا من  يل ربح أو خسارةسجيف مجيع احلاالت ا خر ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  ت •
 ( االلتزامتضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية ا ولية لألصل أو 

 يف عامل )مبا يف ، فقط إىل احلد ال ي ينشة فيه عن تغيريمنطقيالربح أو اخلسارة املةجلة إىل الربح أو اخلسارة على أساس  تسجيلعرتاف ا ويل، يت  بعد اال
 .االلتزاميف السوق بعني االعتإلار عند تسعري ا صل أو   لل الو ت( أيخ ه املشاركون

 املوجودات املالية
 صاااال املايل ا تُثإلت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتريو املتاجرة حيث يكون شااااراء أو بيع أحد ا صااااول املالية مبوجب عقد تتطلب شااااروطه تساااالي 

 ويقاس مإلدنياً ابلقيمة العادلة ابسضافة إىل تكاليف املعاملة، ابستثناء تلل املوجودات املالية املصنفة على أساسضمن اسطار الزمين احملدد من السوق املعين، 
(  كما تُثإلت تكاليف املعامالت املتعلقة مإلاشرة اب تناء موجودات مالية مصنفة ابلقيمة العادلة من FVTPLالقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر )

 .ربح أو اخلسارة مإلاشرة يف الربح أو اخلسارةخالل ال

كلفة املطفةة أو القيمة العادلة على تالحقاً ابل 9ر   جيب  ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل سعداد التقارير املالية 
 :قات النقدية التعا دية للموجودات املالية  وعلى وجه التحديدأساس منو ج أعمال املنشةة سدارة ا صول املالية وخصانل التدف

عات و تقاس أدوات الدين احملتف  هبا يف منو ج أعمال هدفها  صيل التدفقات النقدية التعا دية، واليت اا تدفقات نقدية تعا دية هي فقط مدف •
 و املطفةة؛لفة الحقاً ابلتك (SPPI) القان املإللغ ا صلي والفاندة على املإللغ ا صلي 

 ا دية هيعتقاس أدوات الدين احملتف  هبا يف منو ج أعمال هدفها  صيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدين، واليت اا تدفقات نقدية ت •

 اآلخر؛ و ( الحقاً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملSPPIمدفوعات املإللغ ا صلي والفاندة على املإللغ ا صلي القان  )

سه  بعد  لل ابلقيمة  اتُقاس مجيع أدوات الدين ا خر  )مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتف  هبا للإليع( واستثمارات  •
 .العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 :ةعلى أساس كل أصل على حد ةاملالي ابملوجوداتاف ا ويل ختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرت ومع  لل، جيوز للمصرف إجراء اال
حمتمل  عتإلارالجيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه  غري حمتف  هبا للمتاجرة أو  •

 الدخل الشامل اآلخر؛ و يف(، IFRS 3) 0الدويل للتقارير املالية ر    حو  يف جمموعة ا عمال اليت ينطإلق عليها املعيارستمعرتف به من امل

  (FVTOCIالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) كلفة املطفةة أو معايريتجيوز للمصرف تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغاء تتوافق مع ال •
 إ ا أد   لل إىل إزالة عدم التطابق احملاس  أو تقليله بشكل كإلري )يشار إليه خبيارخلسارة ات   ياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو يكما 

 .القيمة العادلة(

 كلفة املطفةة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتأدوات الدين ابل )د(

ات لتصنيف ا صل املايل  كما حيدد املصرف منا ج العمل على مستو  يعكس كيفية إدارة جمموع أساسياً  يعترب تقيي  منا ج العمل سدارة ا صول املالية أمراً 
 لتحقيق هدف أعمال معني  ال يعتمد منو ج العمل اخلاا ابملصرف على نوااي اسدارة فيما يتعلق أبداة فردية، وابلتايل يقي  منو ج العمل ا صاول املالية معاً 

 .على أساس كل أداة على حدة عند مستو  جتميع أعلى وليس

نقدية   دد منا ج للد  املصاارف أكثر من منو ج أعمال واحد سدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصاارف  صااوله املالية من أجل توليد التدفقات ا
  .ة أو بيع ا صول املالية أو كليهماأعمال املصرف ما إ ا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن  صيل التدفقات النقدية التعا دي
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، يُعاد تصااااانيف الربح / اخلساااااارة املرتاكمة املعرتف هبا (FVTOCI)ر اآلخعندما ُتساااااتإلعد أداة الدين املقاساااااة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشاااااامل 
على أهنا مقاسااة  ة لل، وخبصااوا االسااتثمار يف ا سااه  املعينمن حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسااارة  وعلى النقيض من  سااابقاً يف الدخل الشااامل اآلخر

إىل الربح أو  حقاً ال ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشااامل اآلخر، ال يعاد تصاانيف الربح / اخلسااارة املرتاكمة املعرتف هبا سااابقاً يف الدخل الشااامل اآلخر
  اخلسارة ولكن  ول ضمن حقوق امللكية

 .كلفة املطفةة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينت تقاس الحقاً ابلختضع أدوات الدين اليت
لقيمة العادلة من خالل ا كلفة املطفةة أو معايريتيف فرتة التقرير احلالية والسااااابقة، طإلق املصاااارف خيار القيمة العادلة وك لل حدد أدوات الدين اليت تفي ابل

 ( FVTPL) نرأو اخلسا رابحا  ( كما مت  ياسها ابلقيمة العادلة من خاللFVTOCI)الدخل الشامل اآلخر 

 رنأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل ا 

 :هي (FVTPL) نرأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل ا 

 و/وأ ؛(SPPIفقط مدفوعات املإللغ ا صلي والفاندة على املإللغ ا صلي ) املوجودات  ات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون •

 أو يعها؛وباملوجودات احملتف  هبا يف منو ج أعمال خبالف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستادام خيار القيمة العادلة نرأو اخلسا رابحاملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل ا  •

 يف الربح أو اخلسارة  لقياسدة اعاإ انجتة عن خسانرح أو باأر أبية عرتافالامع ، لةدلعاا ابلقيمة تقاس ه ه املوجودات

 إعادة التصنيف

ت التصنيف والقياس املتعلقة   تسري متطلإلااملتةثرةاملالية  املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتف  مبوجإله املصرف حيي ال  تغري منو ج ا عمالإ ا 
صنيف ا صول املالية اليت تعقب التغيري يف منو ج ا عمال وال ي ينتج عنه إعادة ت من اليوم ا ول من فرتة التقرير ا ويل اً ابلفئة اجلديدة أبثر مستقإللي اعتإلار 

 لمصرف  ل
 تدين  يمة املوجودات املالية

 ت اخلسانر االنتمانية املتو عة على ا دوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر:خمصصايستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للإلنوك •

  روض ودفعات مقدمة للعمالء  •

 مدينون مبوجب  إلوالت  •

 أوراق استثمار الديون  •

 التزامات القروض الصادرة   •

 .الصادرةعقود الضمان املايل  •

 .ال يت  إثإلات خسارة تدين القيمة يف استثمارات ا سه 

خسااااااانر اسنتمان  عتإلارها بشااااااكل منفصاااااال أدانه(، جيب  ياسا)اليت يت   (POCI) ابسااااااتثناء املوجودات املالية املشاااااارتاة أو الناشاااااائة  ات التدين االنتماين
 :من خالل خمصل خسارة مبإللغ مساوي املتو عة

مد  احلياة الناجتة عن تلل ا حداث االفرتاضية على ا دوات املالية اليت  خسارة انتمانية متو عة شهراً، أي 10متو عة ملدة خسارة انتمانية  •
 أو (؛1بعد اتريو اسبالغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً  10 كن  قيقها يف غضون 

ملد  احلياة اليت تنتج عن مجيع ا حداث االفرتاضية احملتملة على مد  عمر  خسارة انتمانية متو عة خسارة انتمانية متو عة ملد  احلياة، أي •
  .(0واملرحلة  0ا داة املالية )املشار إليها يف املرحلة 
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ن  االعرتاف م للاسااااااااااااارة االنتمانية املتو عة على مد  احلياة لألداة املالية إ ا زادت خماطر االنتمان على تلل ا داة املالية بشااااااااااااكل كإلري تكوين مةونةجيب 
   شهراً  10اخلسارة االنتمانية املتو عة ملدة  مبإللغ يعادل اخلسارة االنتمانية املتو عة ا ويل  وخبصوا مجيع ا دوات املالية ا خر ، تقاس

بني التدفقات النقدية  ة احلالية للفرقحتمالية للقيمة احلالية خلسااااااااااااااانر االنتمان، وتقاس على أهنا القيماخلسااااااااااااااانر االنتمانية املتو عة هي تقدير مرجح ابالإن 
صااومة وفقاً تو ع املصاارف تلقيها واليت تنشااة من ترجيح عدة ساايناريوهات ا تصااادية مسااتقإللية، خمياملسااتحقة للمصاارف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .لألصل ليةلسعر الفاندة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة  االنتمانية املتو عةاخلسارة  خبصوا التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 و القرض؛تو ع املصرف تلقيها يف حالة السحب من يللمصرف إ ا  ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

ي أ  املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ان صاً هي الفرق بني اخلسارة االنتمانية املتو عة خبصوا عقود الضمان املايل، فإن •
 .تو ع املصرف استالمها من املالل أو املدين أو أي طرف آخريمإلالغ 

تند سااعلى أساااس فردي، أو على أساااس مجاعي حملاف  القروض اليت تتقاساا  خصااانل خماطر ا تصااادية  اثلة  وي يقيس املصاارف اخلسااارة االنتمانية املتو عة
 ا كان يُقاس إ ياس بدل اخلساااارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألصااال ابساااتادام ساااعر الفاندة الفعال ا صااالي لألصااال، بصااارف النظر عما 

 .على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 نتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

  ويشااار إىل لموجودات املاليةلانتمانياً عند و وع حدث أو أكثر له أتثري ضااار على التدفقات النقدية املسااتقإللية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصاال "التدين" يف امل
 :  تشمل ا دلة على التدين االنتماين بياانت  كن مالحظتها حول ا حداث التالية0املوجودات املالية  ات التدين االنتماين كموجودات املرحلة 

 أو املصدر؛لية كإلرية للمقرتض أو صعوبة ما •

 أو املتةخر؛خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازاًل؛،  سإلاب ا تصادية أو تعا دية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض،  يام املصرف مبنح املقرتض •

 أو املالية؛اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسإلب الصعوابت  •

 .ختفيضاً كإلرياً يعكس خسانر االنتمان املتكإلدةشراء أصل مايل بسعر خمفض  •

ىل موجودات  ات  يمة إ ا صول املالية ولوبدالً من  لل،  د يتسإلب التةثري املشرتك لعدة أحداث يف  ،  ديد حدث منفرد يقوم املصرف ويف حال تع ر
لة دلعاا القيمةأو  املطفةة لفةابلتك ةاملقاساا املوجودات املالية اليت مثل لدين د حصاال تدين انتماين  دوات ا نکاإ ا ما يقوم املصاارف بتقيي    انتمانية متدنية

شاااركات، والعاندة لل الدين الساااياديةنتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإ ا ما  لتقيي   تقرير كل اتريوفي  (FVTOCI) ل الدخل الشاااامل اآلخرخال من
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعاندات السندات والتصنيف االنتماين و درة  مثلعوامل يعترب املصرف 

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشةة املتدنية انتمانياً 

 ن ا صل يكون  و  يمة انتمانية منافضة عند االعرتاف  ( بطريقة خمتلفة نظراً POCIيت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشةة املتدنية انتمانياً )
اصل خسارة، ما ويل  وخبصوا ه ه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة االنتمانية املتو عة على مد  احلياة من  االعرتاف ا ويل ك

 .ه ه ا صول إىل  قيق مكاسب تدين القيمة وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة  يةدي التغيري اسجيايب ملثل
 التالف عن السداد

اس  يمة اخلسارة ييُعترب تعريف التالف عن السداد أمرًا يف غاية ا مهية عند  ديد اخلسارة االنتمانية املتو عة  يستادم تعريف التالف عن السداد يف  
شهرًا أو ملد  احلياة،  ن التالف عن السداد هو  10ملدة  تند إىل اخلسارة االنتمانية املتو عةاالنتمانية املتو عة ويف  ديد ما إ ا كان خمصل اخلسارة يس

و ديد الزايدة الكإلرية يف خماطر  اخلسانر االنتمانية املتو عة اليت تةثر على كل من  ياس ؛(Probability of Default)أحد مكوانت نسإلة احتمال التعثر 
  .االنتمان
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 :ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداديعترب املصرف 
 يوماً خبصوا أي التزام انتماين مه  إىل املصرف؛ أو 93ختلف املقرتض عن السداد  كثر من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته االنتمانية للمصرف ابلكامل •

ستحقة مُيصم  تعريف التالف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصانل املاتلفة  نواع خمتلفة من ا صول  وتعترب السحوابت على تسهيالت انتمانية 
 .الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املإللغ احلايل غري املسدد

  أن يدفع املقرتض التزامه االنتماين، أيخ  املصرف يف احلسإلان املةشرات النوعية والكمية  وتعتمد املعلومات اليت تقير  عند تقيي  ما إ ا كان من غري احملتمل
نة  إن ز على نوع ا صل، وعلى سإليل املثال يف اس راض املةسسي، فإن املةشر النوعي املستادم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسب لإل راض ابلتج

 لكمية، مثل التةخر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل  اته، هي مدخالت رنيسية يف ه ا التحليل  كما يستادم املصرف مصادراملةشرات ا
 معلومات متنوعة لتقيي  التالف عن السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يت  احلصول عليها من مصادر خارجية  

 نالزايدة الكإلرية يف خماطر االنتما
ا كانت هناك زايدة   يرا ب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلإلات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إ

ى أساس اخلسارة ات اخلسارة علكإلرية يف خماطر االنتمان من  االعرتاف ا ويل  إ ا كانت هناك زايدة كإلرية يف خماطر االنتمان، فإن املصرف يقيس خمصص
 .شهراً  10االنتمانية املتو عة مد  احلياة بدالً من 

ر حدوث التالف يف السداد اطعند تقيي  ما إ ا كانت خماطر االنتمان على ا داة املالية  د ارتفعت ارتفاعاً كإلرياً من  االعرتاف ا ويل، يقوم املصرف مبقارنة خم
ستحقاق املتإلقية يف كان متو عًا لفرتة اال  على ا داة املالية يف اتريو التقرير استناداً إىل اسستحقاق املتإلقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد

لكمية والنوعية اليت تكون ات ااتريو التقرير احلايل عندما مت االعرتاف اب داة املالية  ول مرة  عند إجراء ه ا التقيي ، أيخ  املصرف ابالعتإلار كالً من املعلوم
رف وتقيي  اخلإلري ملستقإللية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، بناًء على اخلربة التارخيية للمصمعقولة و ابلة للدع ، مبا يف  لل اخلربة التارخيية واملعلومات ا

 االنتماين مبا يف  لل املعلومات املستقإللية 
 املالية وجوداتتعديل واستإلعاد امل

و تُعدل بطريقة أخر  بني أ للموجودات املاليةتدفقات النقدية عند إعادة التفاوض على الشروط التعا دية اليت  ك  ال املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ستقإللي  ابسضافة م االعرتاف ا ويل واستحقاق ا صل املايل  يةثر التعديل على مإللغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سواء على الفور أو يف اتريو

فور تعدياًل حىت إ ا مل تةثر ه ه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية على الل لل، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القانمة لقرض  ان  
ينشة عندما يت   سإليل املثال التغيري يف زايدة معدل الفاندة ال ي )علىعلى ما إ ا كان امليثاق مستوفياً أم ال  ولكنها  د تةثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .خرق املواثيق(
العرتاف لسياسة املصرف، يةدي التعديل إىل عدم ا اً عرتاف  ووفققي  املصرف ما إ ا كان ه ا التعديل يةدي إىل إلغاء االي، املوجودات املاليةعند تعديل 

 عندما ينتج عنه اختالف كإلري يف الشروط  
ة الناجتة عن التعديل لتدفقات النقدية لألصل )مبا يف  لل انتهاء الصالحيعرتاف اب صل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية ليلغي املصرف اال

تف  بكافة خماطر حيمع شروط خمتلفة إىل حد كإلري(، أو عندما حيول ا صل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية ا صل إىل كيان آخر  إ ا مل حيول املصرف أو 
الغ اليت  د ى املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتف  هبا يف ا صل وااللتزام املرتإلط ابملإلومزااي امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة عل

 رتاض مضمون اب قر أيضاً يضطر لدفعها  إ ا احتف  املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية ا صل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف اسعرتاف اب صل املايل و ي
 .ستلمةللعاندات امل

وا رابح/ اخلسانر املرتاكمة  وجمموع اسعتإلار املستل  واملدين لموجوداتابلكامل، فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل ابملوجودات املاليةعند إلغاء اسعرتاف 
من خالل  ة العادلةالستثمار يف ا سه  احملددة ابلقيممت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، إبستثناء اتراكاليت مت إثإلاهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

  .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة ، حيث ال تصنف ا رابح / اخلسانر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً (FVTOCI) الدخل الشامل اآلخر
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(، فإن املصرف ةحملولا ملوجوداتخبالف ابلكامل )على سإليل املثال عندما حيتف  املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا ابملوجودات املاليةعرتاف عند إلغاء اال
لى أساس القي  العادلة عرتف به عيعد يدرجه كتحسني مستمر واجلزء ال ي مل يزال يبني اجلزء ال ي ما  للموجودات املاليةخيصل القيمة الدفرتية السابقة 

جزء ال ي مل للل ا جزاء يف اتريو التحويل  يت  إثإلات الفرق بني القيمة الدفرتية املاصصة للجزء ال ي مل يعد معرتف به وجمموع اسعتإلار املستل  لالنسإلية لت
ح / اخلسانر املرتاكمة اليت  رابايعد معرتف به وأي أرابح / خسانر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة  يت  توزيع 

لل ا جزاء  ال ينطإلق تاعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء ال ي ما يزال يعرتف به واجلزء ال ي مل يعد يُعرتف به على أساس القي  العادلة النسإلية ل
رتف اآلخر، حيث ال يعاد تصنيف ا رابح / اخلسانر املرتاكمة املعه ا على االستثمارات يف ا سه  احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة هبا سابقاً 
 الشطب

حلالة  ه هي اه يت  شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لد  املصرف تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف جمملها أو يف جزء منها( 
ال يوجد لد  املقرتض أصول أو مصادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املإلالغ اخلاضعة للشطب   ثل الشطب حدث  هعندما يقرر املصرف أبن

املالية املشطوبة فإنه يت   ملوجوداتيف حال  ام املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات الناف ة حملاولة اسرتداد ال م  املدينة املستحقة على اإلغاء اسعرتاف، 
  يدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها 

 املايل الوضعيف بيان  عرض خمصل اخلسارة االنتمانية املتو عة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يت  عرض خمصصات اخلسانر االنتمانية املتو عة

 القيمة الدفرتية اسمجالية لألصول؛ كلفة املطفةة: كاستقطاع منتللموجودات املالية املقاسة ابل •
ال يت  إثإلات خمصل خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) : دوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

قيمة لحيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة  ومع  لل، يت  تضمني خمصل اخلسارة كجزء من مإللغ إعادة التقيي  يف التغري املرتاك  يف ا
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كماصل؛ و •
على مكون التزام القرض  اخلسارة االنتمانية املتو عة عندما تشتمل ا داة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال  كن للمصرف  ديد •

بشكل منفصل عن تلل على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصل خسارة جممع لكال املكونني  يُعرض املإللغ اجملمع كاص  من القيمة 
 .اسمجالية للمكون املسحوب  تُعرض أي زايدة يف خمصل اخلسارة عن املإللغ اسمجايل للمكون املسحوب كماصلالدفرتية 

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية )ه(

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعا دي

 د تكون غري  طإن املطلوابت املالية هي التزام تعا دي بتسلي  نقد أو أصل مايل آخر أو لتإلادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون املصرف ملزم أو يث يكح اتشتقاملغري  من دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقدأبمواتية للمصرف أو عقد سيت  تسويته أو رمبا يت  تسويته 

الف خبكون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت  أو  كن تسويتها ي د 
 .تإلادل مإللغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف

 مللكيةأدوات حقوق ا

يُعرتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف وفقاً  .متإلقية يف موجودات املنشةة بعد خص  مجيع مطلوابهتا حصةأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثإلت 
 .للعواند املستلمة، بعد خص  تكاليف اسصدار املإلاشرة
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 أسه  اخلزينة

ح أو اخلسارة عند شراء / خسارة يف الرب ربحيُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختص  مإلاشرة يف حقوق املسامهني  ال يت  إثإلات أي 
 .أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف

 أدوات مركإلة

ضمون مل بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً صرف ا وراق القابلة للتحويل( الصادرة من املتصنف ا جزاء املكونة لألدوات املركإلة )مثل 
بت أو أصل مايل اث الرتتيإلات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية  إن خيار التحويل ال ي سيت  تسويته من خالل تإلديل مإللغ نقدي

 .هو أداة حقوق ملكية صرفوات حقوق امللكية اخلاصة ابملآخر بعدد حمدد من أد

ل  ويف حالة وجود ييف اتريو اسصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستادام معدل الفاندة الساند يف سوق ا دوات املماثلة غري القابلة للتحو 
انها عند املطلوابت املالية على أساس التكلفة املطفةة ابستادام طريقة الفاندة الفعالة حىت إطفمشتقات غري مضمنة  ات صلة، يت  فصلها أوالً وتسجل اب ي 

 .التحويل أو يف اتريو استحقاق ا داة

 املطلوابت املالية
 ."خر " أو "املطلوابت املالية ا نرأو اخلسا رابحُتصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خالل ا 

 املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

الحقاً ابلتكلفة  (FVTPL) يت   ياس االلتزامات املالية غري احملتف  هبا للمتاجرة واليت مل يت   ديدها على أهنا ابلقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر
 املطفةة ابستادام طريقة الفاندة الفعلية 
  (FVTPL)عندما يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت  تعيينها على أهنا  (FVTPL)يت  تصنيف املطلوابت املالية على أهنا 

 عمال ابلقيمة احملتمل ال ي  كن أن يدفعه مشرتي كجزء من دمج ا  كن  ديد اسلتزام املايل خبالف االلتزام املايل احملتف  به لغرض املتاجرة أو اسعتإلار
 :( عند االعرتاف ا ويل إ اFVTPLالعادلة من خالل الربح أو اخلسارة )

 أو ل لل؛كان ه ا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كإلري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف ال ي  د ينشة خالفاً  •
 ، وفقاً ها على أساس القيمة العادلةؤ من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقي  أدا املايل ُيشكل جزءاً  كان اسلتزام •

 ،ساس؛ أوعلى ه ا ا  سسرتاتيجية إدارة املااطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً 
بعقد هجني  9   ر من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً إ ا كان اسلتزام املايل يشكل جزء •

 (  FVTPL(ابلكامل )املركب( ليت   ديده ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

 تقاا املوجودات واملطلوابت املالية )و(
نوي املصرف إما يتقاا املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق  انوين لعمل  لل أو عندما 

 القيام ابلتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن 

 القيمة العادلة )ز(
 القياس  أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريوصل ماة العادلة هي السعر ال ي  كن احلصول عليه من بيع ا ن القيإ

االعتإلار عند عملية تسعري  بعنيخ ها أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبصل والتزام معني استناداً إىل خصانل ا صل يت   ياس القيمة العادلة  
  ا صل أو االلتزام يف اتريو القياس

صل خ  بعني االعتإلار  درة متشارك يف السوق على انتاج منافع ا تصادية من خالل التوظيفات الفضلى لألية اب لغري املاصول لة لألديت   ياس القيمة العا
   صليفات فضلى لألأو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق ال ي  د يقوم بتوظ
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ماد تقنيات لقياس يقوم املصرف ابعت داة نشطاً  ا مل يكن سوق ا إ  دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقيي  
   صى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطإلقالقيمة العادلة أتخ  يف االعتإلار االستعمال ا 

 العادلة:مستوايت التسلسل اارمي للقيمة  10ر    الدويل للتقارير املالية حدد املعيار
 يف ا سواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت  كن للمنشةة الوصول إليها يف اتريو القياس؛ سعار املعلنة )غري املعدلة( ا  :1املستو   -
 تضمنة يف املستو  ا ول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مإلاشر أو غري مإلاشر؛املدخالت عدا ا سعار املعلنة امل :0املستو   -
 املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام  :0املستو   -

 ا دوات املالية املشتقة )ح(

مايل  يت  إثإلات  يان وضعبابلقيمة العادلة يف اتريو إبرام عقد املشتقات ويعاد  ياسها الحقاً إىل  يمتها العادلة يف اتريو كل  يت  إثإلات املشتقات املالية مإلدنياً 
بيان عرتاف يف على الفور ما مل  دد املشتقة وتكون فعالة كةداة  وط، ويف ه ه احلالة يعتمد تو يت اال بيان ا رابح أو اخلسانرا رابح / اخلسانر الناجتة يف 

  على طإليعة عال ة التحوط ا رابح أو اخلسانر
 املشتقات املتضمنة

عندما ال تكون خماطرها  كمشتقات منفصلة  ا دوات املالية وا خر  أو العقود املتضمنة ا خر   ات املشتقات املتضمنةيت  التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
 :عقود املضيفةوخصانصها مرتإلطة بشكل وثيق مبااطر ال

  ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة *
  9ليست من ضمن ا صول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر    *

 عقود الضمان املايل )ط(

داد يت تكإلدها بسإلب إخفاق املدين احملدد يف سعقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة ال
 .املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين

ارة ابلقيمة العادلة اا، ويف حالة عدم  ديدها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلس تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مإلدنياً 
 الحقاً:ويل أصل مايل، يت   ياسها واليت ال تنتج عن  

 ؛ و9مبإللغ خمصل اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل سعداد التقارير املالية ر    •

للمصرف، أيهما  املرتاك  املعرتف به وفقاً لسياسات  صيل اسيرادات ربح، مإللغ ال، مطروحاً منه، عندما يكون  لل مناسإلاً املإللغ املعرتف به مإلدنياً  •
 أكرب 

 .(FVTPL) دد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانرحيمل 
 حماسإلة التحوط  )ي(

التدفقات  تحُيدد املصرف بعض املشتقات كةدوات  وط فيما يتعلق مبااطر العمالت ا جنإلية وخماطر سعر الفاندة يف  وطات القيمة العادلة أو  وطا
صرف  التزامات امل على ا جن النقدية أو  وطات صايف االستثمارات يف العمليات ا جنإلية حسب اال تضاء  كما يت  احملاسإلة عن  وطات خماطر الصرف 

املصرف  يستادمال ، ل للباسضافة كتحوطات للتدفق النقدي  ال يطإلق املصرف حماسإلة التحوط للقيمة العادلة على  وطات حمفظة خماطر سعر الفاندة  
   ر  التحوط ملعيار التقارير املالية الدويليطإلق  واعد حماسإلة ، أي أن املصرف 09  واعد حماسإلة التحوط ابستادام معيار احملاسإلة الدويل ر   ملواصلةء سعفاا
9  
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يوثق املصرف العال ة بني أداة التحوط والإلند املتحوط له، ابسضافة إىل أهداف إدارة املااطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت  وط ، عند بداية عال ة التحوط
املصرف ما إ ا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاا التغريات يف القيمة العادلة أو عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق ، متنوعة  عالوة على  لل

 :ط التاليةو التدفقات النقدية للإلند املتحوط له اليت  كن أن تعز  للاطر املتحوط له، واليت تل  عندها مجيع عال ات التحوط متطلإلات فعالية التح
 و التحوط؛جد عال ة ا تصادية بني الإلند املتحوط له وبني أداة اتو  •

 ؛ وخماطر االنتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن ه ه العال ة اال تصادية أثر يهيمنال  •

التحوط اليت يستادمها  ةنسإلة التحوط لعال ة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية الإلند املتحوط له واليت يقوم املصرف ابلتحوط له فعلياً وكمية أدا •
 .املصرف ابلفعل للتحوط لتلل الكمية من الإلند املتحوط له

اف على جزء قيقوم املصرف إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلإلات نسإلة التحوط عند الضرورة  يف مثل ه ه احلاالت،  د يت  تطإليق اسي
اف عدل نسإلة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً من عال ة التحوط، وابلتايل ال يت  إيقفقط من عال ة التحوط  على سإليل املثال،  د تُ 

  حماسإلة التحوط إال حلج  بند التحوط ال ي مل يعد جزءاً من عال ة التحوط

عن الوفاء مبتطلإلات فعالية التحوط املتعلقة بنسإلة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املااطر لعال ة التحوط ه ه هو  ات الشيء،  التحوط عال ةتو فت إ ا 
 فإن املصرف يعدل نسإلة التحوط لعال ة التحوط )مثل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري التةهيل مرة أخر   

 القيمة احلقيقية للايارات فقط  ويف ه ه احلالة، يةجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار يفيف بعض عال ات التحوط، حيدد املصرف 
سارة عندما ال خلالدخل الشامل اآلخر، على مد  فرتة التحوط، إىل احلد ال ي يتعلق به ابلإلند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو ا

إلنود غري املالية، لإلند املتحوط له إىل اسعرتاف ابلإلنود غري املالية  ال تتضمن سياسة املصرف سدارة املااطر  وطات الإلنود اليت تةدي إىل االعرتاف ابيةدي ال
 .و لل  ن خماطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط

ابلإلند املتحوط له  ابلفرتة الزمنية،  ا يعين أنه ُتطفة القيمة الزمنية ا صلية للايار املتعلقإن الإلنود املتحوط اا واليت حيددها املصرف هي بنود  وط  ات صلة 
 .من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي )على سإليل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت( على مد  فرتة عال ة التحوط

يف   لعمالتط عرب التحو دوات ا أو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلتحديد العنصر ت التحوط، يستإلعد املصرف من العال ابعض في 
ملة أمراً وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس الع ،ه ه احلالة، ُتطإلق معاملة  اثلة للحالة املطإلقة على القيمة الزمنية للايارات

على أساس كل  وط على حد ، خبالف معاجلة القيمة الزمنية للايارات اليت تعترب إلزامية  وخبصوا عال ات التحوط واملشتقات اختيارايً ويطإلق اخليار 
يف، فإن ناآلجلة أو العمالت ا جنإلية مثل مقايضات أسعار الفاندة عرب العمالت، عندما ُيستإلعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التص

 عرتف عموماً ابلعنصر املستإلعد يف الدخل الشامل اآلخر املصرف ي

 التحوطات ابلقيمة العادلة

ددة ابلقيمة العادلة من يُعرتف بتغري القيمة العادلة  دوات التحوط املةهلة يف ا رابح أو اخلسانر فيما عدا عندما  وط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احمل
ط لتحوا أداة  وطعندما لة دلعاالقيمة ط اتحوت عال ا املصرفحيدد ل   ه احلالة، يُعرتف به يف الدخل الشامل اآلخر  خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف ه

 (  FVTOCIابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )احملددة لملكية أداة حقوق ا
جراء  يد إاا و  ملااطر املتحوطالی ال ي  كن أن يعز  إلة دلعاا القيمةغيري يف تابللة دلعاا يت   ياسه ابلقيمةللإلند املتحوط له ال ي مل  القيمة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القيمة الدفرتية كما (FVTOCI)   وخبصوا أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابل

كن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على الإلند املتحوط له املرتإلط ابخلطر املتحوط له يف الربح أو اخلسارة بدالً هي ابلفعل ابلقيمة العادلة، ول
(، تإلقى FVTOCIمن الدخل الشامل اآلخر  عندما يكون الإلند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )

 .ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر ح / خسانر التحوط يفأراب

  .عندما يُعرتف مبكاسب / خسانر التحوط يف ا رابح أو اخلسانر، فإنه يُعرتف هبا يف نفس الإلند مثل الإلند املتحوط له
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يتضمن  ابملعايري املةهلة )بعد إعادة التوازن، إن وجدت( ال يتو ف املصرف عن حماسإلة التحوط إال عندما تتو ف عال ة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء 
لة للقيمة دلعاالقيمة اتعديل ء طفاإيت   لل حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناؤها أو  ارستها، وحيتسب االستإلعاد لألثر املستقإللي  كما 

العادلة من خالل بالقيمة ة أو لمطفةا ابلتكلفةلمقاسة الدين )أي أدوات ا الفعليةة لفاندل ادطريقة معُتستادم بشةهنا لتي ط اا والمتحود الدفترية للإلنوا
 ط  لتحوامحاسإلة ال يتجاوز اتريو التو ف عن يو رمن تا اً ءبدرة لاساأو الربح الها في ط لمتحوالمااطر اعن  الناتجالدخل الشامل اآلخر( 
  وطات التدفق النقدي

من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط ا خر  املةهلة واليت  دد وتةهل كتحوطات للتدفقات النقدية يف احتياطي ُيستدرك اجلزء الفعال 
 حوط مطروحاً لتابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للإلند املتحوط له من بداية ا التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .منه أي مإلالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة

ةثر فيها بند التحوط على يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت ي لكيةيعاد تصنيف املإلالغ املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل
 الربح أو اخلسارة لی إ فوراً  تصنيف ه ا املإللغ، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتو عيعد املصرف  ململستدرك  إ ا الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر الإلند املتحوط له ا

عن حماسإلة التحوط فقط عندما تتو ف عال ة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء ابملعايري املةهلة )بعد إعادة التوازن، إن وجدت(  ويشمل  املصرفيتو ف 
بدرجة كإلرية،  الً تنتهي فيها أداة التحوط أو يت  بيعها أو إهناؤها أو  ارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة  وط حمددة أمرًا حمتم  لل احلاالت اليت

امللكية  قو وحُيتسب التو ف أبثر مستقإللي  تإلقى أي أرابح / خسانر معرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف  لل الو ت يف حق
تصنيف ا رابح /  دويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة  عندما يصإلح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو ع، فإنه يعا

 .ويعرتف هبا مإلاشرة يف الربح أو اخلسارة لكيةاخلسانر املرتاكمة يف حقوق امل
 العمليات ا جنإلية وطات صايف االستثمارات يف 

التحوط أداة علی  خسانر/  أرابح يبةتُعاجل  وطات صايف االستثمارات يف العمليات ا جنإلية حماسإلياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية  ويعرتف 
 .وتراك  يف احتياطي  ويل العمالت ا جنإلية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا املتعلقة ابجلزء

 رابح أو اخلسانر ا عاد تصنيف ا رابح واخلسانر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاك  يف احتياطي  ويل العمالت ا جنإلية إىليُ 
 .بنفس الطريقة كفرو ات أسعار صرف العمالت ا جنإلية العاندة للعملة ا جنإلية كما هو موضح أعاله

  روض وتسليفات )ك(

على ض والتسليفات شط  تظهر القرو تحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل نلقروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة  ات دفعات اثبتة أو  ابلة للا
 أساس التكلفة املطفةة بعد تنازيل مةونة اخلسانر االنتمانية املتو عة  

 موجودات اثبتة مادية  )ل(

 تظهر املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفاة التارخيية، بعد تنازيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت  
قة القسط مال طريعيت  احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية سطفاء تكلفة املوجودات، ابستثناء ا راضي والدفعات على حساب نفقاات رأمالية، ابست

 التالية:الثابت على مد  مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية ابعتماد ا عمار اسنتاجية 
   %  
 5-0  مإلاين 
 15-10  وأاثث وأجهزة معدات 
 03  نقل وسانط 
 00  أجهزة احلاسب 
  15  املةجور على  سينات 
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ها ضمن الثابتة يت   ديدها ابلفرق بني عاندات الإليع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت  تسجيلإن ا رابح واخلسانر الناجتة عن استإلعاد أي من املوجودات 
 بيان الدخل 

 موجودات غري ملموسة  )م(

   يمتها التدين يف أدانه وهي ختضع الختإلارا عمار االنتاجية  غري امللموسة، ابستثناء الشهرة، ابستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجوداتإطفاء  يت 
   %  
 0050  حاسوب برامج 
 03  الفروغ 

 
 املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة )ن(

 ه املوجودات كلفة ان ل أي خسانر تدين مرتاكمة  إن ملل مثل هتلقد مت ملل عقارات تنفي اً لضماانت على  اروض وتسليفات  تظهر ه ه املوجودات ابل
 إلل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية ه ه املوجودات خالل مهلة سنتني من اتريو التملل  ويف حال التالف عن التصفية فإن هو منظر  من 

 السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيل احتياطي خاا للتصفية يةخ  من ا رابح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية 
املفيدة  ملوجوداتااملستملكة من ا فضل أن تستادم للعمليات الداخلية أو جيب أن تإلاع  يت  نقل  املوجوداتيت   ديد ما إ ا كانت  وفقاً لسياسة املصرف

اليت يت   ملوجوداتااملشاهبة حسب  يمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون ا صلي، أيهما أ ل  يت  نقل  املوجوداتللعمليات الداخلية لفئة 
غري املالية يف اتريو  لموجوداتل ديد خيار بيعها ليكون اخليار ا فضل، للموجودات احملتف  هبا للإليع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة ان صاً تكاليف الإليع 

  التملل و لل ماشياً مع سياسة املصرف 
 التدين يف  يمة موجودات ملموسة وغري ملموسة  )س(

فاء لديون( لتحديد فيما يبتاريو كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف مبراجعة القي  الدفرتية ملوجوداته امللموسة وغري امللموسة )مبا فيها املوجودات املةخو ة است
حديد مد  السرتدادية لألصل لتإ ا كان يوجد أي مةشر أبن تلل املوجودات  د أصاهبا خسارة تدين يف  يمتها  إن وجد هك ا مةشر، يت  تقدير القيمة ا

 خسارة تدين القيمة )إن وجدت( 
قات النقدية كلفة الإليع والقيمة االستعمالية  عند  ديد القيمة االستعمالية، يت  حس  التدفتالقيمة االسرتدادية هي القيمة ا على ما بني القيمة العادلة ان ل 

ل ال ي مل سإلة حس   إلل الضريإلة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملااطر املالزمة لألصاملستقإللية املقدرة إىل  يمتها احلالية ابستعمال ن
 يت  بشةنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقإللية 

خسارة تدناي القيمة حاالً  القيمة االسرتدادية  تقيدإ ا كان تقدير القيماة االسرتدادية لألصل أ ال من  يمته الدفرتية، يت  إنقاا القيمة الدفرتية لألصل لتوازي 
ض لوفر إعادة التقيي  ييف ا رابح أو اخلسانر، إال إ ا كان ا صل املاتل مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف ه ه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتاف

 )املقيد سابقاً( 
يت  زايدة القيمة الدفرتية لألصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( إىل أن تصل إىل التقدير املعدرل لقيمتها  يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً،

ين  يمة لألصل )وحدة داالسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان  كن أن  دد فيما لو مل يت   يد خسارة ت
 ةات نقدية( يف سنوات سابقة  يت   يد عكس خسارة تدين القيمة حااًل يف بيان الدخل، إال إ ا كان ا صل املاتل مسجل دفرتايً بقيمة إعادمنتجة لتدفق

 التقيي ، ويف ه ه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي  )املقيد سابقاً( 
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 للموظفنيمةونة تعويضات هناية اخلدمة  )ع(
 ه هثل إن املصرف مسجل يف مةسسة التةمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  التةمينات عن موظفيه إىل املةسسة  م

ات االجتماعية  ليس ناتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على ه ا التعويض من مةسسة التةمي املسامهات
 على املصرف أي التزامات أخر  جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة 

 املةوانت )ف(
إجراء  بيت   يد املةوانت إ ا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب  انوين أو استنتاجي  كن تقديره بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوج

 ة إىل اخلارج لتسديد املوجب ا تصادي منافعتدفق 
 صايف إيرادات الفواند )ا(

ددة ابلقيمة العادلة من خالل يت  إثإلات إيرادات وأعإلاء الفواند جلميع ا دوات املالية ابستثناء تلل املصنفة على أهنا حمتف  هبا للمتاجرة أو تلل املقاسة أو احمل
درج الفواند على ريقة الفاندة الفعالة  كما تُ ابستادام ط بيان الدخلا رابح الصافية يف "صايف إيرادات الفواند" كا "إيرادات فواند" و "أعإلاء فواند " يف 

أرابح على حمفظة ا دوات ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة رابحا دوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل ا 
  "رنأو اخلسا رابحابلقيمة العادلة من خالل ا املالية للمتاجرة 

هو السعر ال ي خُيفض ابلضإلط التدفقات النقدية املستقإللية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتو ع لألداة املالية أو، عند  (EIR) يةاندة الفعلمعدل الف
  راعاة مجيع الشروط التعا دية لألداةأو املطلوابت املالية  كما تقدر التدفقات النقدية املستقإللية مب للموجوداتاس تضاء، لفرتة أ صر، إىل صايف القيمة الدفرتية 

اض مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مإلاشرة إىل ترتيإلات اس ر  يةيتضمن احتساب سعر الفاندة الفعل
 رابح أواخلسانر، اق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع ا  ساط ا خر  أو اخلصومات ا خر   وفيما يتعل

  تُثإلت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اسعرتاف ا ويل
ري املتدنية انتمانياً )أي على غ ُ تسب إيرادات الفواند / أعإلاء الفواند من خالل تطإليق معدل الفاندة الفعال على القيمة الدفرتية اسمجالية للموجودات املالية

ا املوجودات املالية كلفة املطفةة للمطلوابت املالية  وخبصو تكلفة املطفةة لألصل املايل  إلل التسوية  ي خمصل خسارة انتمانية متو عة( أو إىل التأساس ال
القيمة يًا )أي إمجايل كلفة املطفةة للموجودات املالية املتدنية انتمانتى الاملتدنية انتمانياً، ُ تسب إيرادات الفواند من خالل تطإليق معدل الفاندة الفعال عل

، فإن معدل الفاندة (POCI)شرتيت وهي متدنية انتمانياً اخمصل خسانر اسنتمان املتو عة(  أما خبصوا املوجودات املالية اليت نشةت أو  الدفرتية ان صاً 
 . املايلالتدفقات النقدية املستقإللية املتو ع استالمها من ا صل  يف  ديد (ECLsاملتو عة )( يعكس اخلسانر االنتمانية EIRالفعال )

 صايف إيرادات الرسوم والعموالت )ق(

ضمن الرسوم املدرجة تتتضمن إيرادات الرسوم والعموالت وا عإلاء رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفاندة الفعال )انظر أعاله(  كما ت
وض عندما ابلتزامات القر للمصرف، ضمن أمور أخر ، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستادام املتعلقة  الدخليف ه ا اجلزء من بيان 

 يكون من غري احملتمل أن يةدي  لل إىل ترتيب حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروض  

  ُ تسب أعإلاء الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات

 رابح أو اخلسانرأرابح على حمفظة ا وراق املالية للمتاجرة ابلقيمة العادلة من خالل ا صايف  )ر(

لموجودات واخلسانر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة ل رابحيشمل صايف الدخل من ا دوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع ا 
 لصلة  ات ا سه  ح اباوأرند الفوء اادات وأعإلايرإلل  بما في املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر 

 توزيعات ا رابح )ش(

   تتحقق إيرادات توزيعات ا رابح عند إثإلات حق استالم املدفوعات
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 الضرانب )ت(

 الضرانب مإلالغ الضرانب املستحقة والضرانب املةجلة  مصاريفمثل 
 اخلاضعةمن صايف ا رابح  % 05، وال ي حدد الضريإلة مبعدل 0331نيسان  16اتريو  08حيتسب املصرف مةونة ضريإلة الدخل وفقاً  حكام القانون 

تعديلها ابلقانون ر    ، و د مت0310موز  0من  يمة الضريإلة واليت بدأ تطإليقها ابتداًء من  %5، ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل للضريإلة
  0318كانون الثاين   1من  يمة الضريإلة ابتداًء من  %13لتصإلح مبعدل  0317للعام  46

غ غري اجلانز تنازيلها لا رابح اخلاضعة للضريإلة عن ا رابح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسإلب استإلعاد املإلالغ غري اخلاضعة للضريإلة وإضافة املإلا ختتلف
 الوعاء الضري   من

ياانت املالية والقيمة اليت إلإن الضرانب املةجلة هي الضرانب املتو ع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفرو ات الزمنية املة تة بني  يمة املوجودات أو املطلوابت يف ال
تزام الضري  أو  قيق املوجودات يتو ع تطإليقها عند تسوية االليت  احتساب الربح الضري  على أساسها  و تسب الضرانب املةجلة وفقاً للنسب الضريإلية اليت 

 الضريإلية املةجلة 
االعرتاف بينما يت    يت  االعرتاف ابملطلوابت الضريإلية املةجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مإلالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضري  مستقإلالً 

 الزمنية اليت سينتج عنها مإلالغ سوف تنزل مستقإلاًل عند احتساب الربح الضري   ابملوجودات الضريإلية املةجلة للفرو ات
ل املوجودات الضريإلية ويت  ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من تل يت  مراجعة رصيد املوجودات الضريإلية املةجلة يف اتريو الإلياانت املالية املوحدة

 جزنياً أو كلياً 
خل ر   دمةونة ضريإلة ريع رؤوس ا موال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريإلة الحيتسب املصرف 

رادات يف من إمجايل اسي %755، وال ي حدد الضريإلة مبعدل 0319نيسان  09الصادر عن وزارة املالية بتاريو  1008/0والقرار ر    0330/ لعام 04/
كانون   1من  يمة الضريإلة ابتداًء من  %13من  يمة الضريإلة ورس  اسدارة احمللية مبعدل  %13اخلارج ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل 

  0319الثاين 
 النقد وما يوازي النقد )ث(

 تقل عن ثالثة أشهر يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة  ات استحقا ات تعا دية أساسية 
 
 املقررات احملاسإلية ااامة واملصادر ا ساسية لعدم اليقني يف التقدير -4

، يتوجب على اسدارة أن تتا   رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشةن القي  الدفرتية 0عند تطإليق السياسات احملاسإلية للمصرف، امل كورة يف االيضاح 
ل أخر  تعترب  ات مملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخر   إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تإلىن على أساس اخلربة السابقة وعوا

 صلة  إن النتانج الفعلية  د ختتلف عن ه ه التقديرات  

لية اليت حيصل فيها تعديل ايت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يت  إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسإلية يف الفرتة امل
 قط على تلل الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إ ا كان التعديل يةثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة  التقدير و لل إ ا كان التعديل يةثر ف
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 املقررات احملاسإلية ااامة عند تطإليق السياسات احملاسإلية  أ(4)

 خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة
طر تقدير مإلالغ التدفقات النقدية املستقإللية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة ااامة يف خمايتطلب من إدارة املصرف استادام إجتهادات وتقديرات هامة ل

يرات املستادمة من داسنتمان للموجودات املالية بعد اسعرتاف ا ويل هبا ومعلومات القياس املستقإللية خلسانر اسنتمان املتو عة  إن أه  السياسات والتق
 ه: إلل إدارة املصرف مفصلة أدان

 تقيي  منو ج ا عمال
رف ىل نتانج اختإلار مدفوعات املإللغ ا صلي والفاندة على املإللغ ا صلي القان  واختإلار منو ج ا عمال  حيدد املصعيعتمد تصنيف و ياس املوجودات املالية 

لتحقيق هدف أعمال معني  ويتضمن ه ا التقيي  احلك  ال ي يعكس  منو ج ا عمال على مستو  يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً 
  يرا ب املصرف امجيع ا دلة  ات الصلة مبا يف  لل كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أدانها، واملااطر اليت تةثر على أداء املوجودات وكيفية إدارهت

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استإلعادها  إلل استحقا ها لفه  سإلب استإلعادها وما املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفةة أو القيمة العا
 عمال ال ي يت  ا إ ا كانت ا سإلاب متفقة مع اادف من ا عمال احملتف  هبا  وتعترب املرا إلة جزءاً من التقيي  املتواصل للمصرف حول ما إ ا كان منو ج

لتصنيف  املالية املتإلقية مناسإلاً، وإ ا كان من غري املناسب  ن هناك تغيري يف منو ج ا عمال وابلتايل يت  إدخال تغيرياً مستقإللياً  مبوجإله االحتفاظ ابملوجودات
 تلل املوجودات 

 زايدة هامة يف خماطر االنتمان
( شهراً ملوجودات املرحلة ا وىل، أو اخلسارة االنتمانية على مد  10يت   ياس اخلسارة االنتمانية املتو عة كماصل يعادل اخلسارة االنتمانية املتو عة ملدة )

كإلري من  االعرتاف ا ويل    لالعمر الزمين للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة  ينتقل ا صل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االنتمان بشك
( ما ال ي يشكل زايدة كإلرية يف خماطر االنتمان  وعند تقيي  ما إ ا كانت خماطر االنتمان  ي من املوجودات 9ر   )ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية 

 إلل إدارة املصرف  ن د ارتفعت بشكل كإلري، أيخ  املصرف يف االعتإلار املعلومات الكمية والنوعية املستقإللية املعقولة واملدعومة يف التقديرات املستادمة م
 ( 0و 0و 1واليت تةدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل الثالث ) لقة ابلتغري امله  يف خماطر اسنتماناملتع

 إنشاء جمموعات من املوجودات  ات خصانل خماطر انتمانية  اثلة
ا داة، درجة  املشرتكة )مثل نوع عندما يت   ياس خسانر االنتمان املتو عة على أساس مجاعي، يت  جتميع ا دوات املالية على أساس خصانل املااطر

يرا ب املصرف مد    خماطر االنتمان، نوع الضماانت، اتريو االعرتاف ا ويل، الفرتة املتإلقية لتاريو اسستحقاق، الصناعة، املو ع اجلغرايف للمقرتض، اخل(
ا مر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغيري خصانل خماطر  مالءمة خصانل خماطر االنتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إ ا كانت ال تزال  اثلة  إن ه ا

االنتمان، تكون هناك إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناسب  و د ينتج عن  لل إنشاء حماف  جديدة أو نقل موجودات إىل حمفظة حالية تعكس 
 بشكل أفضل خصانل خماطر االنتمان املماثلة لتلل اجملموعة من املوجودات 

 اف  واحلركات بني احملاف إعادة تقسي  احمل
كإلرية( وابلتايل ليعد إعادة تقسي  احملاف  واحلركات بني احملاف  أكثر شيوعًا عند حدوث زايدة كإلرية يف خماطر االنتمان )أو عندما تنعكس تلل الزايدة ا

العكس، ولكنها  د  دث أيضًا ضمن احملاف  اليت يستمر  ( شهراً إىل آخر، أو10تنتقل ا صول من اخلسانر االنتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني )
( شهراً أو مد  احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسانر االنتمانية املتو عة نظراً الختالف 10 ياسها على نفس ا ساس من اخلسانر االنتمانية املتو عة ملدة )

 خماطر االنتمان من احملاف  
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 ت غري املةكدة املصادر الرنيسية للتقديرا  ب(4)

املإلالغ املعرتف هبا يف  ىفيما يلي التقديرات الرنيسية اليت استادمتها اسدارة يف عملية تطإليق السياسات احملاسإلية للمصرف واليت اا التةثري ا كثر أمهية عل
 الإلياانت املالية:

 مإلدأ االستمرارية:

إلل ةة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصرف  تلل املوارد الالزمة ملواصلة ا عمال يف املستق امت إدارة املصرف بتقيي   درة املصرف على االستمرار كمنش
  املنظور  ابسضافة إىل  لل، إن إدارة املصرف ليست على عل  أبي شكوك جوهرية اليت  د تةثر بشكل جوهري على  درة املصرف على االستمرار

 حدة حمضرة على أساس مإلدأ االستمرارية كمنشةة مستمرة  وابلتايل إن الإلياانت املالية املو 
  ديد القي  العادلة:

)ز(  وابلنسإلة  0إن  ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس اا سعر سوق  كن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي  كما هو م كور يف االيضاح 
حكام فإن القيمة العادلاة تكون أ ل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من ا لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعارها  ليلة الشفافية، 

 تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر أخر  تةثر على ا داة املعنية 

 ليت تكون فيها حركةمتوفرة، وابلتايل تنطإلق يف احلاالت ا تستادم املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري
إن وجدت، وجيب أن تإلقى الغااية من  ياااس القاايمة العااادلة نفسها، أي أن مثل السعر املقإلول للتفرغ عنها من مالل  الساوق بتاريو التقيي  ضعيفة

 صول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة يف ظلا دوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية  يت  الو 
ية للمصرف لالظروف احمليطة، واليت  كن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لد  املنشةة ابسضافة إىل تطإليق معدالت حس  معينة عمالً ابالجراءات الداخ

ا وراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خالل ا رابح أو اخلسانر وعلى أساس  و لل ضمن منو ج التقيي  املستادم يف تقيي  حمفظة
 الكلفة املطفةة 

صلة بكل ل ديد العدد والوزن النس  للسيناريوهات، النظرة املستقإللية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق و ديد املعلومات املستقإللية  ات ا
 سيناريو

سارة االنتمانية املتو عة، يستادم املصرف معلومات مستقإللية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقإللية ملاتلف احملركات عند  ياس اخل
 اال تصادية وكيف تةثر ه ه احملركات على بعضها الإلعض 

 نسإلة احتمال التعثر
ر عن السداد على انية املتو عة  وتعترب نسإلة احتمال التعثر تقديرًا الحتمالية التعثتشكل نسإلة احتمال التعثر مدخاًل رنيسيًا يف  ياس اخلسارة االنتم

 مد  فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب الإلياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقإللية 

 اخلسارة يف حال التعثر

ستحقة وتلل الناجتة عن التعثر يف السداد  وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية امل تعترب اخلسارة يف حال التعثر هي تقدير للاسارة
 اليت يتو ع املمول  صيلها، مع ا خ  يف اسعتإلار التدفقات النقدية من الضماانت اسضافية والتعديالت االنتمانية املتكاملة 

 ة:ا عمار اسنتاجية املقدرة للموجودات الثابت
( أعاله إن املصرف يراجع ا عمار اسنتاجية يف هناية كل فرتة مالية  خالل الفرتة مل تظهر أية مةشرات تدعو إىل 0يف اسيضاح ر   ) موضحكما هو 

 تغيري ا عمار املقدرة للموجودات الثابتة 
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 تدين  يمة املوجودات غري املالية وتكوين املةوانت الالزمة:
 لل من خالل إجراء مراجعة غري املالية و اليت مر هبا اجلمهورية العربية السورية،  امت اسدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الراهنة الظروفيف ظل 
 ين إضافية د  ابعتقاد اسدارة، ال توجد مةشرات لتكوين مةوانت تالدفرتية ا ه ا صول لتحديد فيما إ ا كان هناك أي مةشر على تدين  يمتها للقي 

 
 لد  مصرف سورية املركزيأرصدة و  نقد -5

 مايلي:يتضمن ه ا الإلند 

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   ()مد قة 0319     )غري مد قة(     
   ل س      ل س      

   4575458545016    5589658805817  نقد يف اخلزينة
   553695658    -   نقد يف الفروع املغلقة*

 أرصدة لد  بنوك مركزية:

   40538059085095    67590557035975  حساابت جارية و ت الطلب 
   0516750305008    1576850905333  ودانع  جل وخاضعة سشعار** 
   6503058735089    10530056145770  احتياطي نقدي الزامي *** 

 ( 6055165087) (  9658655717) خمصل خسانر انتمانية متو عة

   56504954385799    87550757545847  اجملموع
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 السنةالفرتة /فيما يلي احلركة على ا رصدة لد  بنوك مركزية خالل 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     الثالثةاملرحلة      املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
   51555053315110    -     -     51555053315110  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

   0858945535    -     -     0858945535  الفرتةا رصدة اجلديدة خالل 
 ( 8513554885974)   -     -   ( 8513554885974) الفرتةا رصدة املسددة خالل 

   0504355185886    -     -     0504355185886  الفرتةالتغري خالل 
  06531358105018    -     -     06531358105018  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  81570757075747    -     -     81570757075747  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0319كانون ا ول   01يف للسنة املنتهية    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  50547057095084    -     -     50547057095084  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

   1570158095115    -     -     1570158095115  ا رصدة اجلديدة خالل السنة
 ( 10588355775509)   -     -    (10588355775509) ا رصدة املسددة خالل السنة

  9508659685018    -     -     9508659685018  التغري خالل السنة
 ( 4759585376)   -     -   ( 4759585376) تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  51555053315110    -     -     51555053315110  هناية السنةالرصيد كما يف 
 

 السنة الفرتة / ألرصدة لد  بنوك مركزية خالللصل اخلسانر االنتمانية املتو عة فيما يلي احلركة على خم

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  6055165087    -     -     6055165087  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد
 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 

   453915876    -     -     453915876  الفرتةا رصدة اجلديدة خالل  
 االنتمانية املتو عة علىاملسرتد من اخلسانر 

 ( 6657475050)   -     -   ( 6657475050) الفرتةا رصدة املسددة خالل  
  6150995048    -     -     6150995048  الفرتةالتغري خالل 

  0456355559    -     -     0456355559  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  9658655717    -     -     9658655717  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0319كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  1854335303    -     -     1854335303  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 

   4055045689    -     -     4055045689  ا رصدة اجلديدة خالل السنة 
 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة على

 ( 1056815078)   -     -   ( 1056815078) ا رصدة املسددة خالل السنة 
  1550605946    -     -     1550605946  التغري خالل السنة

  6055165087    -     -     6055165087  الرصيد كما يف هناية السنة

، حيث مت شطب مإللغ النقد كما يف 0319كانون ا ول   01كما يف ( الشهإلاء مول –ع )حلب النقد املوجود يف الفر  الفروع املغلقة يف مإللغ نقد ثل  *
 بعد الدخول إىل الفرع والتةكد من فقدان النقد  0303 حزيران 03
لرية سورية، وأرصدة ابلعمالت  050485030ابللرية السورية جمموعها من أرصدة  0319كانون ا ول   01يتكون النقد يف الفروع املغلقة كما يف  

   0319كانون ا ول   01صرف كما يف لرية سورية حسب سعر ال 058015056ا جنإلية يإللغ جمموعها مقوماً ابللرية السورية 
سورية  مة تاً نتيجة للظروف االستثنانية اليت مر هبا اجلمهورية العربية السورية، و لل بعد احلصول على موافقة مصرف يف الفروع املغلقة إيقاف العملمت  

  املركزي على إيقاف العمل فيها مة تاً حلني زوال تلل الظروف لتعود بعدها إىل اخلدمة
دة يف مناطق نوعلى الرغ  من أن تلل ا رصدة مغطاة بعقود أتمني إال أن احتمالية عدم دفع التعويض من  إلل شركة التةمني نتيجة ا وضاع ا منية السا 

 553695658)مقابل مإللغ  0303 أيلول 03و ام املصرف بعكس املةوانت احملتجزة كما يف  الفروع املغلقة جعلت املصرف يقوم ابحتجاز مةوانت
تغطي املااطر اليت ال تشملها بوليصة التةمني و لل لسد أي  ، تظهر ضمن خمصل املااطر احملتملة،(0319كانون ا ول   01لرية سورية كما يف 

 ( 18ر    اسيضاحراجع ) ضرر  د يصيب املصرف أو فروعه املنتشرة يف احملافظات على اختالف طإليعته أو  يمته

 0516750305008)مقابل مإللغ  0303 أيلول 03أشهر كما يف  ةثالثعن فرتة تزيد ل لرية سورية خال 1576850905333يشمل ه ا الإلند مإللغ  **
  (0319كانون ا ول   01لرية سورية كما يف 

على شكل ودانع  ابحتياطي إلزامي لد  مصرف سورية املركزي ، على الإلنل االحتفاظاليت ختضع اا املصارف العاملة يف سوريةنظمة ا قوانني و لل وفقاً  ***
 لرية سورية واليت مثل نسإلة 10530056145770 مإللغ 0303 أيلول 03من دون فواند، و د بلغ رصيد االحتياطي لد  مصرف سورية املركزي كما يف 

 6503058735089مقابل مإللغ ) 0303كانون الثاين   01( اتريو /م ن7ىل  رار جملس النقد والتسليف ر   )استناداً إط ودانع العمالء من متوس 5%
إن   0311 أاير للعام 0 الصادر بتاريو 5908ىل القرار الصادر عن رائسة جملس الوزراء ر   إابالستناد ( 0319كانون ا ول   01 سورية كما يفلرية 

 التشغيلية  املصرفه ا االحتياطي إلزامي وال يت  استعماله خالل أنشطة 
  



 

- 00 - 

 صارفاملأرصدة لد    -6

 مايلي:يتضمن ه ا الإلند 

   )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  03550555075341    8531055845141    00551159405933  حساابت جارية و ت الطلب
  149519856865063    104553755095091    14569151575369  أ ل( أشهر أو ثالثةودانع  جل )استحقا ها ا صلي خالل فرتة 

 ( 63056405947) ( 04450415440) ( 05854305535) خسانر انتمانية متو عة خمصل
   06594456975464    140517658715993    179510155695454  

 
  ()مد قة 0319كانون ا ول   01كما يف   

  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  9507651405703    1540455005358    7595156135670  حساابت جارية و ت الطلب
  05546057995585    01555050065415    0593955705173  ودانع  جل )استحقا ها ا صلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل(

 ( 9455095750) (  5651975071) ( 0850005081) خسانر انتمانية متو عة خمصل
   11580058515461    00590155605130    44574454105560  

 
 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على ا رصدة لد  املصارف خالل

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  44580859405015    -     14507058985804    03556653445491  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

  91580453535581    -     17566751315406    74515659495145  الفرتةا رصدة اجلديدة خالل 
 ( 49584558095004)   -   ( 09549050805055) ( 03505054455979) الفرتةا رصدة املسددة خالل 

  0538850015576    -     551055654    0538051955900  الفرتةالتغري خالل 
  93581857075160    -     00551757185078    68503153385785   نتيجة تغري أسعار الصرفتعديالت 

  179570450105431    -     53075461597304   154575057505064  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
  



 

- 00 - 

  )مد قة( 0319كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  06506155905000    01356785013    -     05595359145910  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -   ( 058155891)   -     058155891  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 08356405098)   97050115475  ( 69055695177) الثانيةما مت  ويله إىل املرحلة 

  00500655885998    5654165465    10500655575508    19594056155335  ا رصدة اجلديدة خالل السنة
 ( 05593858895588)   -   ( 0445006) ( 05593856455050) ا رصدة املسددة خالل السنة

  0500050875069    -     1536050745157   1506859105110  التغري خالل السنة
 ( 8056065586) ( 8056065586)   -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  44580859405015    -     14507058985804    03556653445491  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / ألرصدة لد  املصارف خالل لفيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة 
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  9455095750    -     1051005880    8154365873  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
  51850505859    -     5951375939    45951445953  الفرتةاجلديدة خالل  ا رصدة 

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة على
 ( 15450705461)   -   ( 858345390) ( 14555685068) الفرتةاملسددة خالل  رصدةا  

  4850045635    -     8355077    4755195008  الفرتةالتغري خالل 
  9559395190    -     -     9559395190  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   63056405947    -     6450005375    11587045508  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0319كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  0453745457    555405096    -     0855015361  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -   (  685134)   -      685134  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 553375038)   551995674  ( 1905066) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 

  7451085053    -     759195403    6650185903  اجلديدة خالل السنة ا رصدة 
 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة على

 ( 0555015695) ( 4675984) ( 6885518) ( 0450755190) املسددة خالل السنة رصدةا  
  650805639    -     6905096    556935010  التغري خالل السنة

  554665301    -     -     554665301 تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  9455095750    -     1051005880    8154365873  الرصيد كما يف هناية السنة

لرية سورية كما  7595156135670)مقابل  0303 أيلول 03كما يف لرية سورية   00551159405933بلغت ا رصدة لد  املصارف اليت ال تتقاضى فواند 
 ( 0319كانون ا ول   01يف 

  0319كانون ا ول   01وكما يف  0303 أيلول 03لقاء اعتمادات مستندية كما يف  مقيدة السحبال يوجد أرصدة 
  0319كانون ا ول   01والسنة املنتهية يف  0303 أيلول 03ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف 

 
 إيداعات لد  املصارف -7

 يتضمن ه ا الإلند ما يلي:
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03 كما يف   
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  8588859595004   -     8588859595004  أشهر( ثالثةودانع  جل )استحقا ها ا صلي أكثر من 
 ( 6750985708)   -   ( 6750985708) خسانر انتمانية متو عة خمصل

   8580155635586     -    8580155635586  
 

  ()مد قة 0319كانون ا ول   01كما يف    
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  04551459705691    03539450165005    4540356565066  ودانع  جل )استحقا ها ا صلي أكثر من ثالثة أشهر(
 ( 10055955056) ( 5356935760) ( 7159345494) خمصل خسانر انتمانية متو عة 

   4504857515870    03534056055560    04509050775405   
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على اسيداعات لد  املصارف خالل

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  04551459705691    -     10560050485148    11589056045540  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

  5503650635333    -     -     5503650635333  الفرتةاسيداعات اجلديدة خالل 
 ( 47583658565730)   -   ( 06560154455789) ( 01518554135914) الفرتةاسيداعات املسددة خالل 

  1559715065    -     -     1559715065  التغري خالل الفرتة
  06585856115971    -     10599953975641    10585955145003   يجة تغري أسعار الصرفتتعديالت ن

  8588859595004    -     -     8588859595004  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0319كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  08584051195300    -     -     08584051195300  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     1500050575066  ( 1500050575066) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  19504855995364    -     9588756615460    9506359075630  اسيداعات اجلديدة خالل السنة
 ( 04598851745716)   -     -   ( 04598851745716) اسيداعات املسددة خالل السنة

  1541054095003    -     0315410540950    -   التغري خالل السنة

  04551459705691    -     81056005048514    01158905604554  الرصيد كما يف هناية السنة

 :السنة الفرتة / املصارف خالليداعات لد  لإلفيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة 

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف املنتهية أشهر  تسعةال ةلفرت     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  10055955056    -     0150465101    9150495105  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
  1056195043    -     -     1056195043  الفرتة اجلديدة خالل اسيداعات 

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة على
 ( 16455445145)   -   ( 0150465101) ( 10051985304) الفرتةاملسددة خالل اسيداعات  

  0450015074    -     -     0450015074  خالل الفرتةالتغري 
  6054375110    -     -     6054375110 تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   6750985708    -     -     6750985708  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0319كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  0053935406    -     -     0053935406  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     0975534  ( 0975534) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 

  6450605101    -     0455675308    0956965380  اجلديدة خالل السنة اسيداعات 
 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة على

 ( 0050045094)   -     -   ( 0050045094) املسددة خالل السنةاسيداعات  
  4754655990    -     654815579    4359845414  التغري خالل السنة

  10055955056    -     0150465101    9150495105  الرصيد كما يف هناية السنة
 
  مصارف روض لل -8

 يتكون ه ا الإلند  ا يلي:
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    
  08579156695138    08579156695138    -    القروض

 ( 9595156695001) ( 9595156695001)   -   فواند معلقة
 ( 9594758175986) ( 9594758175986)   -   خمصل خسانر انتمانية متو عة 

    -    8589051815931    8589051815931  
 

  ()مد قة 9031كانون ا ول   01كما يف    

  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    
  9561556565514    9561556565514    -    القروض

 ( 0537556565514) ( 0537556565514)   -   فواند معلقة
 ( 0545050005483) ( 0545050005483)   -   خمصل خسانر انتمانية متو عة 

   -  0538657765503  0538657765503  
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 السنة: الفرتة / لمصارف خاللالقروض لفيما يلي احلركة على 

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف املنتهية أشهر  تسعةال ةلفرت     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  9561556565514    4596853895018    4564755675096    -   الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

  79951055581    41058865717    08650485864    -   الفرتةالتغري خالل 
  18507658775310    9549457195811    8588051575030    -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  08579156695138   14587556955746    50605970591501    -   الفرتةلرصيد كما يف هناية ا
 

  (د قة)م 0319كانون ا ول   01 للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  ل س       س ل      س ل      س ل    
  9510659005661    0589050595179    -     6504055645480  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     4541651795750  ( 4541651795750) ثانيةما مت  ويله إىل املرحلة ال
  -     1580750845709   -   ( 1580750845709) لثةما مت  ويله إىل املرحلة الثا

  47857005850    04750455013    00150875540    -   التغري خالل السنة

  9561556565514    4596853895018    4564755675096    -   لرصيد كما يف هناية السنةا

مليون دوالر أمريكي مت صرفه عن طريق املصرف الدويل للتجارة والتمويل ابعتإلاره مصرفاً وسيطاً وهو  ثل جزء من  رض  15مثل القروض للمصارف مإللغ 
خارجي لشركة حملية  إن املإللغ مغطى بضماانت من الإلنوك املقرضة مبوجب اتفا ية التجمع املصريف   امت اسدارة بتحويل مإللغ  نوح من جتمع مصريف 

من خمصل خماطر حمتملة إىل خمصل اخلسانر  0318رية خالل عام و لرية س 0537153335333و 0319لرية سورية خالل عام  1503853335333
وض للمصارف مبا يعادل  يمة الضماانت املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصريف اخلارجي بعد أخ  التصنيف االنتماين للمصارف االنتمانية املتو عة للقر 

لشركة ا ، ابسضافة إىل  ويل كامل الفواند املرصدة على القروض واليت تزيد عن سقف الضمانة من  بداية عدم التزامواتريو التعامالت السابقة معها ابالعتإلار
  إىل فواند معلقة 0303 أيلول 03لغاية 

 :السنة الفرتة / لمصارف خاللللقروض لفيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة 

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف املنتهية أشهر  تسعةال ةلفرت     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  0545050005483    0507858085879    7450945631    -   الفرتةبداية يف  كما  الرصيد
  0573650115531   0556657165955    10955945546    -   خالل الفرتةالتغري 

  0578850805335    0578850805335    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
  9594758175986    9570058085809    01059895147    -   الفرتةالرصيد كما يف هناية 

  



 

- 08 - 

 
  )مد قة( 0319كانون ا ول   01 للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  0514550505770    0537150085808    -     7059045905  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     7059045905  ( 7059045905) نيةما مت  ويله إىل املرحلة الثا
 (  035090) ( 4995959)   4695666    -   التغري خالل السنة

 صل احملول من خم
  1503853335333    1503853335333    -     -   ملااطر احملتملةا 

  0545050005483    0507858085879    7450945631    -   الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / فيما يلي حركة الفواند املعلقة خالل 
   كانون ا ول  01كما يف      أيلول 03كما يف      
   (د قة)م 9031     )غري مد قة( 0303     
   ل س      ل س      

   0559659005661    0537556565514  الفرتة / السنةالرصيد كما يف بداية 
   47857005850    79951055581  الفرتة / السنةخالل  إضافات

  -     6537658775106  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
   0537556565514    9595156695001  الفرتة / السنةالرصيد كما يف هناية 
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 التسهيالت االنتمانية املإلاشرةصايف  –9

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:
   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
  )مد قة( 9031     )غري مد قة(      
  ل س      ل س      

 الشركات الكرب :
   6530853005544    17506055145935  جارية مدينة حساابت 
   08541758185143    05540053705849  وسلف  روض 
   8568050415557    0553451875555  * سندات حمسومة 
   5558345000    7559965451  حساابت داننة صدفة مدينة 
    55506557705763    40518059975464   

 املةسسات الصغرية واملتوسطة:
   -      85863  جارية مدينة حساابت 
   53657515001    69656165808  وسلف  روض 
   00150445500    09153465784  * سندات حمسومة 
    4095004    9857015313  حساابت داننة صدفة مدينة 
   1538654305490    70854045988   

 ا فراد:
   4510056075789    4510756405893  وسلف  روض 
    1005557     0115919  حساابت داننة صدفة مدينة 
    8345509    055085033  بطا ات انتمان 
    4510350945339    4510055655875   

   48535559985007    63548055735061  إمجايل التسهيالت االنتمانية
 (  6517850005894) ( 11587858315190) خسانر انتمانية متو عة  خمصل

 (  5573957695905) ( 10536154465701) فواند معلقة
   06516853345538    05554050005008  صايف التسهيالت االنتمانية املإلاشرة

مقابل ) 0303 أيلول 03لرية سورية كما يف  6156405508زيل الفواند والعموالت املقإلوضة مقدمًا الإلالغة ابعد تن السندات احملسومة صايفبلغ  *
  (0319 كانون ا ول  01لرية سورية كما يف  07150185901
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 :خالل الفرتة/ السنة إلاشرةاملنتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  48535559985007   13566655975369   10503459775000    04538454045306  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

   -     -   ( 1595451145186)   1595451145186  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     4581359585904  ( 4581359585904) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     44955075908  ( 04950005813) ( 13350145118) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة
  14510855845851    08953115791    13554555805683    0503059935083  فرتةالتسهيالت اجلديدة خالل ال
 ( 15569556795761) ( 60055385006) ( 4506050115405) ( 13569958635133) فرتةالتسهيالت املسددة خالل ال

  1595855485540    1560853405178    04957005640    7357715700  ةالتغري خالل الفرت 
 (  605754) (  605754)   -     -   التسهيالت املعدومة

  10530551805355    11506458595893    64650055905    11059965003  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  63548055735061    00567554775866    00589359085990    10591651605430  ةالرصيد كما يف هناية الفرت 
 

  ()مد قة 9031كانون ا ول   01    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  06588054585910    13581050565030    10516754105637    10593056935330  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
   -   ( 11555995356) ( 84450405304)   95959405383  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 10157965569)   0500057395009  ( 0539359105663) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     56954035188  ( 56954035188)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

  00591650095449    -     6553357485790    16541555935656  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 14510151965604) ( 1583459865584) ( 6563557805688) ( 5570354065050) التسهيالت املسددة خالل السنة

  0543150345834    1505153315331    40056605530    61655435033  التغري خالل السنة
 ( 1056035364) ( 1056035364)   -     -   التسهيالت املعدومة

 (  1785153) (  1785153)   -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  48535559985007    13566655975369    10503459775000    04538454045306  الرصيد كما يف هناية السنة
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 املتو عة خالل الفرتة/ السنة:املإلاشرة االنتمانية  فيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  6517850005894    4595359605873    87159105813    05550475014  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
   -     -   ( 16853995800)   16853995800  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 

  -     -     1558635709  ( 1558635709) الثانيةما مت  ويله إىل املرحلة 
  -     6553765874  ( 6553005703) (  505154) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
  60750595104    -     54659375619    8350515515  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة 
 ( 6504950965860) ( 5546051705446) ( 45657085647) ( 00950945773) على التسهيالت املسددة 

  5598753155030    5544753615581    50457455583    550385341  ةالتغري خالل الفرت 
 (  605754) (  605754)   -     -   *التسهيالت املعدومة

  5500556605579    5519455505709    9055645061    4755455479 **تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
  11587858315190    13519454175864    1507051095903    01150405438  ةالرصيد كما يف هناية الفرت 

 
  )مد قة( 9031كانون ا ول   01    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  6588054615067    5509051905405    70450935570    85558775063  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 4453755853) ( 0454515163)   7855075313  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 0058605015)   13550605465  ( 7054335053) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     655375633  ( 655375633)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
  70554095046    14655875068    01055055504    07650065444  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة 
 ( 0503750895571) ( 77857495840) ( 61756065000) ( 81153305436) على التسهيالت املسددة 

  78350485530    07059995105    07850095001    0853035356  التغري خالل السنة
 ( 1056035366) ( 1056035366)   -     -   التسهيالت املعدومة*

 (  55584) (  55584)   -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف**
  6517850005894    4595359605873    87159105813    05550475014  الرصيد كما يف هناية السنة

لرية  1056035366)مقابل  0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةسورية مقابل شطب تسهيالت فرتة ال ةلري  605754مت استادام خمصصات مبإللغ  *
 ( و لل نتيجة القيام مبجموعة من التسوايت مع بعض العمالء 0319كانون ا ول   01سورية للسنة املنتهية يف 

رق عن تغري التسهيالت املمنوحة ابلعملة ا جنإلية، حيث نتج ه ا الف ابلتشكلت فرو ات أسعار الصرف نتيجة تكوين خمصصات ابلعملة ا جنإلية مق **
 سعر صرف العمالت ا جنإلية على ه ه املاصصات 
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  تتلال حركة الفواند املعلقة كما يلي:
   كانون ا ول  01     0303 أيلول 03     
   ()مد قة 9031     )غري مد قة(     
   ل س      ل س      

   4555657975709    5573957695905  الفرتة / السنة أول يف الرصيد
   1506455375953    7566155545448  إضافات خالل الفرتة / السنة

 (  0056895998) ( 03159515978) الفواند احملولة لإليرادات
 (  8758455766) ( 13759055664) فواند مشطوبة

   5573957695905    10536154465701  الفرتة / السنة هناية يف الرصيد
 

  اخلسانر وأا رابح ابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات -13

 يتكون ه ا الإلند  ا يلي:
   كانون ا ول  01كما يف      أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 0319     )غري مد قة( 0303     
  ل س      ل س      

   -     -   السنة الرصيد يف بداية الفرتة /
  -     959985974  االستثمارات اجلديدة خالل السنة*

  -   ( 057045603) تغري ابلقيمة العادلة

   -     750745044  الرصيد يف هناية الفرتة / السنة
 
زعة على النحو املالية على شكل أسه  مو  مثل ه ه املوجودات املالية  يمة استثمارات الشركة التابعة يف بنوك حملية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق *

 اآليت:

   عدد ا سه      
   05333  بنل سورية الدويل اسسالمي

   05333  سورية -  طر الوطينبنل 
   65414  سورية -بنل الربكة 

    135414   
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  املطفةة لتكلفةاب مالية موجودات -11
تستحق بعد سنة وتإللغ القي  اسمية  0319شإلاط  00   مصرف سورية املركزي اعتإلاراً منا لدشهادة( مكتتب هب43شهادات إيداع ) يتضمن ه ا الإلند
 بتاريو التسوية  %455مليون لرية سورية لكل شهادة و د مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل  133حني استحقا ها 

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 9031     )غري مد قة(     
  ل س      ل س      

  4533353335333    4533353335333  القيمة اسمية
 (  18353335333) ( 0551535685) خص  إصدار

  15458495015    0551535685  / للسنة إطفاء خص  اسصدار للفرتة
  -   ( 4533353335333) استحقا ات

     -   0597458495015  
، ومل يت  تشكيل 0319كانون ا ول   01ا لد  مصرف سورية مركزي هي ابللرية السورية ومصنفة ضمن املرحلة ا وىل كما يف اسيداع املكتتب هبإن شهادات 

 خمصل خسانر انتمانية متو عة مقابلة اا 
املإللغ يف احلساب اجلاري للمصرف لد  حيث مت إيداع  0303شإلاط  00لرية سورية بتاريو  45333533335333ة ماستحقت السندات امل كورة بقي

  مصرف سورية املركزي 
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 / التزامات عقود اسجيار حقوق استادام ا صول املستةجرة -01

 يتكون ه ا الإلند  ا يلي:
   حقوق استادام ا صول املستةجرة     
   اجملموع     مإلاين     
    س ل     ل س      
 كلفة التارخييةتال

   -     -   0319كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
   07358665944    07358665944  16أثر التطإليق ا ويل للمعيار الدويل ر   

  10858975599    10858975599  إضافات
   49957645540    49957645540  0319كانون ا ول   01الرصيد كما يف 

  -     -   إضافات

   49957645540    49957645540  0303 أيلول 03الرصيد كما يف 
 املرتاك ستهالك اال

  -     -   0319كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
 ( 7459795576) ( 7459795576) إضافات، أعإلاء السنة

 ( 7459795576) ( 7459795576) 0319ا ول كانون  01الرصيد كما يف 
 ( 5654935484) ( 5654935484) فرتةإضافات، أعإلاء ال

 ( 10154735363) ( 10154735363) 0303 أيلول 03الرصيد كما يف 
 القيمة الدفرتية

   06850945480    06850945480  0303 أيلول 03الرصيد كما يف صايف 

   40457845967    40457845967  0319كانون ا ول   01الرصيد كما يف صايف 
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   ارجيالتزامات عقود ا      
   اجملموع     مإلاين     
    س ل     ل س      

  -     -   0319كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
   07358665944    07358665944  16أثر التطإليق ا ويل للمعيار الدويل ر   
 إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة

 ( 00951375300) ( 00951375300) مقدماً كما يف أول السنة  
  10858975599    10858975599  إضافات

  1154335317    1154335317  سنةالفاندة خالل ال
 ( 0055455333) ( 0055455333) املدفوع خالل السنة

  05855105507    05855105507  0319كانون ا ول   01الرصيد كما يف 
  754865150    754865150  فرتةالفاندة خالل ال
 ( 0959065833 ) ( 0959065833) فرتةاملدفوع خالل ال

  00653715879    00653715879  0303 أيلول 03الرصيد كما يف 
 

 كانت كما يلي: انمة الدخل  خالل من ار جيإن احلركة على حقوق استادام ا صول املستةجرة والتزامات عقود ا 
 يفللسنة املنتهية      أشهر املنتهية تسعةلفرتة ال     
 كانون ا ول 01     0303 أيلول 03     
  )مد قة( 0319     )غري مد قة(     
   ل س      ل س      

   0750885706    054475460  مصاريف عقود إجيار  صرية املدة 
  7459795576    5654935484  الك حقوق استادام ا صول املستةجرةهتسا

   1154335317    754865150  ارجيفواند على التزامات عقود ا 

    6754045399    11056685019  
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 موجودات أخر  -01

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03 كما يف    
   ()مد قة 9031     )غري مد قة(      
   ل س      ل س      

 فواند وإيرادات برس  القإلض:
   13750965006    00856955390  ماليةمصارف ومةسسات  
   14753505695    04755085400   روض وتسليفات 

    48650005506    05450495901   
  -      1515433  نقل يف الصندوق

   10855465759    1556835094  بطا ات الصراف االيل حساب
   05856085875    43057505193  دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة

   8058745860    9454915491  مصاريف مدفوعة مقدماً 
   13354805333    13354805333  املسامهة يف مةسسة ضمان خماطر القروض*

   5457595310    4753015045  مصاريف  ضانية
   13053735084    13053735084  عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة

   0557965950    1055715654  حساابت مة تة مدينة
   0556505404    0850055898  خمزون مطإلوعات و رطاسية

   850005333    457065333  أتمينات مسرتدة
    0405976     0585804  شيكات تقاا

   151075078    551535004  حساابت مدينة أخر 

    1501359055043    1515057645565   

  تإللغ املسامهة 0316لعام  10كة مسامهة مغفلة خاصة ختضع  حكام القانون ر   ر هي شو  القروض ضمان خماطر ثل املإللغ استثمار املصرف يف مةسسة  
 13354805333من حصته يف رأس املال و لل بتسديد  %43 ام املصرف بتسديد   لرية سورية 05150355333واليت مثل  %5530يف املةسسة 
 لرية سورية 
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 املركزيوديعة جممدة لد  مصرف سورية   -41
 %13يتوجب على مصارف القطاع اخلاا أن  تجز  0331/ لعام 08قانون ر   /لل التعليمات التنفي ية / للفقرة /ب/ من10بناًء على أحكام املادة /

 من رأمااا لد  مصرف سورية املركزي كحساب جممد  كن اسرتداده عند تصفية املصرف 
 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     
   )مد قة( 9031     )غري مد قة(      
   ل س      ل س      

   06553005653    06553005653  أرصدة ابللرية السورية
   0500154395000    6571651735330  أرصدة ابلدوالر ا مريكي

    6598150305650    0559654405980   
 
 صارفاملودانع   -51

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف  كما   
  اجملموع   مصارف خارجية   حمليةمصارف    
  ل س    ل س    ل س    

  03509753055005  03855055004  03538855335311 و ت الطلبحساابت جارية 
  6506051405405  -   6506051405405 ثالثة أشهر(أ ل من )استحقا ها ا صلي  ودانع  جل
  13575551545909  -   13575551545909 ثالثة أشهر( أكثر من)استحقا ها ا صلي  ودانع  جل
  07513657985065  03855055004  07541550005589  

 
  ()مد قة 9031كانون ا ول   01كما يف    
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
  ل س    ل س    ل س    

  7575853015010  13659695087  7565153615906 حساابت جارية و ت الطلب
  0515959805707  -   0515959805707 )استحقا ها ا صلي أ ل من ثالثة أشهر(  ودانع  جل
  0573457075466  -   0573457075466 )استحقا ها ا صلي أكثر من ثالثة أشهر( ودانع  جل

  10551557805109  13659695087  10560057505416  
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 الزابننودانع   -61

 ه ا الإلند مايلي: يتضمن
   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
  ()مد قة 9031     )غري مد قة(      
  ل س      ل س      

 الشركات الكرب 
   14557350805115    43513055375007  حساابت جارية و ت الطلب 
   -     151105067  ودانع توفري 
   4589850855013    0517150095840  ودانع  جل وخاضعة سشعار 
    40507558635447    19546857675005   

 الشركات الصغرية واملتوسطة
   0559550145004    0547050505309  حساابت جارية و ت الطلب 
   1950605053    955505190  ودانع توفري 
   44550355951    03851065783  ودانع  جل وخاضعة سشعار 
    0569153015310    0535959805605   

   ا فراد )التجزنة(
   41507650615060    89510555175300  حساابت جارية و ت الطلب 
   01508656465964    03538159035676  ودانع توفري 
   01503058105935    49559557195987   جل وخاضعة سشعارودانع  
    158581051675686    90596557005100   
    030578353595145    116549454705390  
   58544159575710    101571050765099  الطلب و ت جارية حساابت  
   01543653135014    03539055965106  التوفري ودانع  
   06564655355366    51597553865613  سشعار وخاضعة  جل ودانع  

   116549454705390    030578353595145  اجملموع  

 أيلول 03 من إمجايل الودانع كما يف %3558لرية سورية أي ما نسإلته  1517654335140بلغت ودانع القطاع التعاوين واملشرتك والقطاع العام داخل سورية 
  (0319كانون ا ول   01من إمجايل الودانع كما يف  %1536سورية أي ما نسإلته  1500955585531مقابل ) 0303

مقابل ) 0303 أيلول 03إمجايل الودانع كما يف  %68535 لرية سورية أي ما نسإلته 108567550495680بلغت الودانع اليت ال  مل فواند 
  (0319كانون ا ول   01من إمجايل الودانع كما يف  %51595لرية سورية أي ما نسإلته  63550450845580

 كانون ا ول  01 لرية سورية كما يف 5655435030مقابل ) 0303 أيلول 03لرية سورية كما يف  54356365349 بلغت الودانع احملجوزة )املقيدة السحب(
0319)  

كانون ا ول   01لرية سورية كما يف  11596550485333مقابل ) 0303 أيلول 03لرية سورية كما يف  09507455495137 بلغت الودانع اجلامدة
9031)   
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 أتمينات نقدية  -71

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   ()مد قة 9031     )غري مد قة(      
   ل س      ل س      

   8586051575645    10583451755081  أتمينات مقابل تسهيالت مإلاشرة
   1580855165305    4536755445017  أتمينات مقابل تسهيالت غري مإلاشرة

   1659065333    1951865333  أتمينات الصناديق احلديدية

   1545050105570    19050035516  أخر *أتمينات 
    17538451065314    10517158005050   

  ا مةسااااسااااات مالية غري مصاااارفية مةونة اسااااترياد يت  احتجازها مب -جارية وجاري حواالتحساااااابت مثل التةمينات النقدية ا خر  إضااااافة إىل أتمينات
القيمة من  %05من القيمة املقابلة ملشااروع اسجازة بدون فواند و لل حىت اتريو تنفي  اسجازة أو عدم اسااتادامها، ومةونة مبا يعادل  %15يعادل 

 تصااااااااااد والتجارة الاملقابلة ملشااااااااروع اسجازة ابللرية الساااااااااورية على أن يت   رير املإللغ احملتجز بعد مرور شااااااااهر من اتريو طلب اسجازة وفقاً لقرار وزارة ا
  0319تشرين الثاين  01/ الصادر بتاريو 944اخلارجية ر   /

 
 خمصصات متنوعة -81

  يتضمن ه ا الإلند ما يلي:

   كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   ()مد قة 0319     )غري مد قة(      
   ل س      ل س      

 غري مإلاشرةتسهيالت  خسانر انتمانية متو عةخمصل 
   0050105007    756145470  )مرحلة أوىل واثنية( خمصل الديون املنتجة 
   055765970    1356345533  اثلثة()مرحلة  خمصل الديون غري املنتجة 

   00157035750    00850365104  مصارف-خارج امليزانية  أرصدة- متو عةخمصل خسانر انتمانية 
   1537757165045    1570959655877  خمصل خماطر حمتملة

   4455105666    4455105666  خمصل غرامات الدوانر املالية
    7085675    0359695478  مةونة تقلإلات أسعار الصرف 

   0051015117    4858735963  خمصل دعاو   ضانية
    0503358455387    1543057135655  
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 :فيما يلي حركة املاصصات املتنوعة

    أتثري فرو ات   املستادم   ما مت   خالل املكون   رصيد   
  ةفرت رصيد هناية ال    ويالت   أسعار الصرف   فرتةخالل ال   رده لإليرادات   فرتةال   فرتةبداية ال   
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    

 )غري مد قة(: 0303 أيلول 03
 غري  تسهيالت خمصل خسانر انتمانية متو عة

  756145470  -   86355035616  -  ( 1546659395443)  58156835369  0050105007 مإلاشرة منتجة )مرحلة أوىل واثنية(  
 تسهيالت خمصل خسانر انتمانية متو عة

  1356345533  -   -   -  ( 055805633)  956135107  055765970 غري مإلاشرة غري منتجة )مرحلة اثلثة(  
 خسانر انتمانية متو عة خمصل 
  00850365104  -   45350905308  -  ( 07653075538)  0050195860  00157035750 رفاصامل -)أرصدة خارج امليزانية(  

  1570959655877  -   41854435067 ( 1350755878)  -   04451855040  1537757165045 *خمصل خماطر حمتملة
  4455105666  -   -   -   -   -   4455105666 املالية مات الدوانراخمصل غر 

  0359695478  -   -   -  (  0645907)  0354955743   7085675 الصرف مةونة تقلإلات أسعار

  4858735963  -   0150555877  -   -   454905966  0051015117 خمصل دعاو   ضانية
  1543057135655  93056855337  (1584557945485 ) (1350755878 ) 1575356195788   -  0503358455387  

 
    أتثري فرو ات   املستادم   ما مت   خالل املكون   رصيد   
  رصيد هناية السنة    ويالت   أسعار الصرف   خالل السنة   رده لإليرادات   السنة   بداية السنة   
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    

 )مد قة( 0319كانون ا ول   01
 غري  تسهيالت خمصل خسانر انتمانية متو عة

  0050105007  73556975688  -   -  ( 69850945590)  0459135101  -  مإلاشرة منتجة )مرحلة أوىل واثنية(  
 تسهيالت خمصل خسانر انتمانية متو عة

  055765970 ( 73556975688)  -   -  ( 9451805948)  -   83054585639 غري مإلاشرة غري منتجة )مرحلة اثلثة(  
 خسانر انتمانية متو عة خمصل 
  00157035750  -   -   -  ( 1758305901)  -   00955005680 رفاصامل –)أرصدة خارج امليزانية(  

  1537757165045 ( 1503853335333) ( 550435579) ( 07953405711) ( 0517054535005)  17058585085  5576956915075 *خمصل خماطر حمتملة
  4455105666  -   -   -   -   -   4455105666 املالية مات الدوانراخمصل غر 

  7085675  -   -   -  ( 1356335500)  851595518  051795679 الصرف مةونة تقلإلات أسعار

  0051015117  -   -  ( 756535333) ( 1054915195)   175643  4450445670 خمصل دعاو   ضانية
  6593456015684  03559455674  (4533658005410 ) (08656905711 ) (550435579 ) (1503853335333 ) 1543057135655  
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 مقابل) 0303 أيلول 03يف  كما  لرية سورية 1570959655877نتيجة للظروف احلالية اليت مر هبا الإلالد فقد ارأتت إدارة املصرف حجز مإللغ  *
املااطر اليت تتعرض اا فروع املصرف املنتشرة يف كافة حمافظات  ملواجهة(  0319كانون ا ول   01لرية سورية كما يف  1537757165045

 ة اجلمهورية العربية السوري

 انر االنتمانية املتو عة املتعلقة ابلقروض للمصارفإىل خمصل اخلس0319كانون ا ول   01لرية سورية كما يف  1503853335333 مت  ويل مإللغ
( بعد أخ  التصنيف االنتماين للمصارف 8مبا يعادل  يمة الضماانت املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصريف اخلارجي امل كور )اسيضاح ر   

 واتريو التعامالت املسإلقة معها ابالعتإلار 

 :خالل الفرتة/ السنة إلاشرةاملغري  نتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  8573755895855    855505945    1551056035718    7518654155190  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 09656465931)   09656465931  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     0534955565888  ( 0534955565888) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     0459685333    -   ( 0459685333) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

  1531951405537    -     07850535033    74357905037  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 1550553405559) ( 1050105945) ( 43158715601) ( 1510358585980) التسهيالت املسددة خالل الفرتة

  1539757395903    -     04053365513    85557305403  فرتةالتغري خالل ال
  0575550105089    -     0561851305898    0569450855807  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  14563157885458    0150395333    0865330511956    8557854595776  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  ()مد قة 9031كانون ا ول   01    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  9537458365565    9054575381    08353715700    8563050775760  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 5556895333) ( 10355005380)   18650015380  ا وىلما مت  ويله إىل املرحلة 

  -   ( 0759495106)   1505150755063  ( 1500050065104) املرحلة الثانيةما مت  ويله إىل 
  1511650005079    -     9656005433    1531955995879  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 0507850805770)   0455685108  ( 19853765706) ( 0511458755174) التسهيالت املسددة خالل السنة

  79459045780  ( 0458005108)   1050535154    81655175767  خالل السنةالتغري 

  8573755895855    855505945    1551056035718    7518654155190  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :خالل الفرتة/ السنة إلاشرةاملتو عة للتسهيالت غري امل نتمانيةفيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر اال
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  0558935033    055765970    0950095410    053805816  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 858005100)   858005100  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     150015363  ( 150015363) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -      55960    -   (  55960) لثةما مت  ويله إىل املرحلة الثا

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
  158775798    -     158405138     045693  فرتةالالتسهيالت اجلديدة خالل  

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة 
 ( 89155315049) (  1045474) ( 0554335006) ( 86559765509) على التسهيالت املسددة 

  1154015637    751465309    450655017     135051  التغري خالل الفرتة
   86355035616    -     553075988    85554905608  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  1850185970    1356345499    750705406     0415347  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
 

  ()مد قة 9031كانون ا ول   01    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    
  83054585639    9757635903    450195081    73150785438  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  -   ( 6858855701) ( 055705937)   7154585608  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 0159495088)   16459535884  ( 14053315496) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

 اخلسانر االنتمانية املتو عة على 
   956135941    -     950145014    0965707  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 املسرتد من اخلسانر االنتمانية املتو عة 
 ( 77854355607) ( 050485809)  ( 14755745504) ( 60754805064) على التسهيالت املسددة 

   150065077    -     8905464     0005810  التغري خالل السنة

  0558935033    055765970    0950095410    053805816  الرصيد كما يف هناية السنة
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على ا رصدة خارج امليزانية مصارف خالل
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  0550053035359    -     41550595813    0511757635049  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -     1533753055158   ( 1533753055158) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

 ( 17150045005)   -   ( 9357885067) ( 8354055968) خالل الفرتة املسددةا رصدة 
  00651375185    -     10851785339    19759095176  زايدة انتج عن التغيري يف أرصدة الإلنوك

   6563750005043    -     0568057435303    0590054805003  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  13509551055149    -     4514054045603    6515157335519  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0319كانون ا ول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  0567756575583    1534551095586    -     0560055175994  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 1534353105005)   -     1534353105005  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 551075061)   40153085305  ( 41559135664) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  0539750305818    -     00054105104    1587457915684  ا رصدة اجلديدة خالل السنة

 ( 0517455835350)   6750975687  ( 00850065749) ( 0531056535993) خالل السنة ا رصدة املسددة
   065433    -      065433    -   التغري خالل السنة

 ( 6750975687) ( 6750975687)   -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  0550053035359    -     41550595813   0511757635049  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  :السنة الفرتة / فيما يلي احلركة على خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة أرصدة خارج امليزانية مصارف خالل
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

   00157035750    -     0758035311    18059135741  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -     17055475560  ( 17055475560) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

  االنتمانية املتو عةاخلسانر املسرتد من 
 ( 46950695045)   -   ( 1055775073) ( 45657915975) على ا رصدة املسددة 

  10555515699   -     11056105837    1159075890  فرتةالالتغري خالل 
  35090530845    -     -     45350905308  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  00850365104    -     01054345311    1559305100  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0319كانون ا ول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  00955005680    00058095503    -     1556945160  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 00057415083)   -     00057415083  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -   ( 153985109)   053555197  ( 159575358) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

 على ا رصدة  اخلسانر االنتمانية املتو عة
  15453075078    456365344    1750485165    10053705369  سنةاجلديدة خالل ال 

  اخلسانر االنتمانية املتو عةاملسرتد من 
 ( 18959875049)   -   ( 7475344) ( 18950435035) على ا رصدة املسددة 

  0057605185   -     1851605690    455995490  التغري خالل السنة

 ( 456365345) ( 456365345)   -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
  00157035750    -     0758035311    18059135741  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 ضريإلة الدخل -91

 :يلي كما هي الدخل ضريإلة خمصل على احلركة
 :خمصل ضريإلة الدخل -أ

  للسنة املنتهية     أشهر  تسعةلفرتة ال     
  كانون ا ول  01يف      أيلول 03املنتهية يف      
  ()مد قة 9031     )غري مد قة( 0303     
  ل س      ل س      

   50951075140    11750505303  الفرتة / السنة أول يف الرصيد
 (  50951075140) ( 11750505303) ضريإلة الدخل املدفوعة

   11750505303    -   الفرتة / السنةضريإلة الدخل املستحقة عن 

   11750505303    -   الفرتة / السنة هناية يف الرصيد

 :ضريإلة الدخل مصروف -ب
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال     
     0303     9031  
  ل س      ل س      

 للفرتة مصروف ضريإلة الدخل 
  47553405198    -   من ضريإلة الدخل( %13وضريإلة إعادة اسعمار ) 

  -     -   مصروف إطفاء موجودات ضريإلية مةجلة

  47553405198    -   للفرتة مصروف ضريإلة الدخل
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 :ضريإلية مةجلة موجودات -ج

 احلركة على املوجودات الضريإلية املةجلة هي كما يلي:
   كانون ا ول  01     أيلول 03     
   )مد قة( 9031     )غري مد قة( 0303     
   ل س      ل س      

   458775005    057485897  السنة الفرتة / الرصيد كما يف بداية
 (  151085408)   -   إطفاء موجودات ضريإلية

   057485897    057485897  السنةالفرتة / رصيد املوجودات الضريإلة املةجلة كما يف هناية 
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 :الضري  الربح مع احملاس  الربح تسوية ملال -د
  )غري مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةال لفرتة     
     0303     1903  
  ل س      ل س      
  1561151405876    08507050005359  الضريإلة  إللالفرتة  ربح

 :يضاف
  0658135914    0754005309  استهالك املإلاين 
  055735699    857015006  نفقة ضريإلة غري املقيميني 
  11058905056    -   تقيي  مركز القطع الإلنيوي غري احملققةخسانر  
  -     856675097  الشركة التابعةخسانر  
  -     454905966  دعاو   ضانيةنفقة خمصل  
  -     04451855040  نفقة خمصل خماطر حمتملة 
  153055500    154415373  نفقات ضريإلية أخر  
   151445761    0350035830  الصرفمةونة تغري أسعار  
  057955333    055535333  غرامات مدفوعة ملصرف سورية املركزي 
 ضريإلة ريع رؤوس ا موال املتداولة على  
  -     13351735844  إيرادات املصرف خارج سورية*  
  -     10955945546  نفقة خمصل خسانر انتمانية لقرض التجمع الإلنكي )منتجة( 
 زل:اين
  -   ( 07593956395784) تقيي  مركز القطع الإلنيوي غري احملققة أرابح 
 ( 653885809 )   -   أرابح الشركة التابعة 
 ( 1054705555 )   -   استادامات خمصل دعاو   ضانية 
  -   ( 56950165937) خمصل خسانر انتمانية للتسهيالت املنتجة اسرتداد 
  -   ( 5354705430) انتمانية للمصارف املنتجةخمصل خسانر اسرتداد  
 ( 1150895960 ) ( 1350755878) ةاستادامات خمصل خماطر حمتمل 
  -   ( 48551305931) فواند مقإلوضة من بنل اسسكان ا ردن 
  -   ( 40958105080) فواند مقإلوضة من الإلنوك اخلارجية 

  1570754095790  ( 50457835860) (اخلسارة الضريإلية(الربح اخلاضع للضريإلة 
  %05     %05   نسإلة ضريإلة الدخل

   (10151955013 )  40158575448   
  %13     %13   إعادة اسعمارنسإلة 
   4051855753    -   إعادة اسعماررس  

   47553405198   -   مصروف ضريإلة الدخل
   -     -   نفقات ضريإلية سنوات سابقة

     -    47553405198    
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نون ضريإلة احيتسب املصرف مةونة ضريإلة ريع رؤوس ا موال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق *
من  %755الضريإلة مبعدل ، وال ي حدد 0319نيسان  09الصادر عن وزارة املالية بتاريو  1008/0والقرار ر    0330/ لعام 04الدخل ر   /

من  يمة  %13من  يمة الضريإلة ورس  اسدارة احمللية مبعدل  %13إمجايل اسيرادات يف اخلارج ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل 
  0319كانون الثاين   1الضريإلة ابتداًء من 

 0303أيلول  03ما يف  ررت إدارة املصرف عدم تشكيل موجودات ضريإلية مةجلة إضافية ك

 
 مطلوابت أخر   -03

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  كانون ا ول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
  (ة)مد ق 9031     )غري مد قة(      
  ل س      ل س      

 فواند مستحقة غري مدفوعة:
   05151135350    55450505078  ودانع العمالء 
   1954755090    053565345  أتمينات نقدية  
   055465951    054905506  ودانع مصارف 
    55959315949    07051005097   

   0575653405439    0577550645704  شيكات مصد ة و يد التحصيل وحواالت
   43056645400    0506156875069  أماانت مة تة

   07753355857    16859395991  أماانت ضريإلية ورسوم حكومية
   03450795550    14657765534  مصاريف مستحقة غري مدفوعة

   0055345145    0050485195  توزيعات أرابح سنوات سابقة غري مدفوعة
   4457095783    456665505  داننون خمتلفون

   01159915081    5956775657  رواتب مستحقة غري مدفوعة
   1158875378    4750405817   م  مستثمرين

   1851005680    4957965609  ايرادات مقإلوضة مقدماً 
   1353315144    1054775903  تو يفات متعهدين برس  الدفع

   158045731     9635831  أتعاب مهنية 
   151975153    1058535648  مطلوابت أخر 

    6510456605709    5540654305733   
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 احملققة وا رابح املدورة غري احملققة  ا رابح املدورة -10

يت   0339شإلاط  10بتاريو  950/133/1والتعمي  ر    0338لعام  060بناًء على تعليمات مصرف سورية املركزي و رار جملس النقد والتسليف ر   
رابح املدورة  بلغت ا  مركز القطع الإلنيوي من حساب ا رابح فصل ا رابح املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي 

بينما بلغت ا رابح   0319 كانون ا ول 01و 0303 أيلول 03يف  كما  لرية سورية 10654805431 احملققة يف اتريو الإلياانت املالية املوحدة دورةامل
  0319كانون ا ول   01 ما يفوك 0303 أيلول 03ا يف كملرية سورية   17508059485911املدورة غري احملققة يف اتريو الإلياانت املالية املوحدة 

 

 الداننة فواندال -00

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة  
   0303   9031  
  ل س    ل س    

  1518758195145  1546054305944 أرصدة وإيداعات لد  بنوك
  13954795483  0551535685 )شهادات إيداع لد  مصرف سورية املركزي( ابلتكلفة املطفةةموجودات مالية 

 تسهيالت انتمانية مإلاشرة:

 :للمةسسات

  0450055394  46157505351 حساابت جارية مدينة 

  0538558605045  0543051875815  روض وسلف 
  74558695601  76153185869 سندات حمسومة  

 ة(:لألفراد )التجزن
  09658655818  51553035378  روض وسلف 
   455319  -  سندات حمسومة 

  5560855005440  4546351775500  
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 الفواند املدينة  -00
  يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة   
   0303   9031  
  ل س    ل س    

  7053915795  8358185086 ودانع مصارف
 :ودانع عمالء

  83058405669  80755145540 ودانع توفري 
  1500658405766  1548050495016 ودانع  جل وخاضعة سشعار 
  0553155781  1750675881 أتمينات نقدية 

  0543759495906  0504757905311  
 
 االنتمانية املتو عةخمصل اخلسانر مصروف  -40

 :يتكون ه ا الإلند  ا يلي

  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
   0303   9031  
  ل س    ل س    

 ( 453085783) ( 150565109) أرصدة لد  بنوك مركزية
  4055815547    41050355330  أرصدة لد  املصارف

 ( 1558835141) ( 11756305601) إيداعات لد  املصارف
  -     0573650115531  مصارفلل  روض

  51151015847    06459775470  تسهيالت انتمانية مإلاشرة
 ( 17351505698) ( 87850315844) نتمانية غري مإلاشرةاتسهيالت 

 ( 11550695036) ( 04058175646) مصارف –أرصدة خارج امليزانية 

  0514056145707    04950705569  
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 الفرتةربح  منالنصيب ا ساسي واملافرض للسه   -50

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة   
   0303   9031  
  ل س    ل س    
   1504853785713    46453105085  الفرتة أرابح
 ( 11058905056)   39563957849507  غري حمققة/ )خسانر(  أرابح

  1510551865054    08507056005169  صايف ربح الفرتة متضمناً ا رابح غري احملققة

 مت احتساب النصيب ا ساسي واملافض للسه  كما يلي:
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
  0303   9031  

  ل س    ل س    

   1510551865054   08507056005169  ربح الفرتة صايف
   5055335333    5055335333  املتوسط املرجرح لعدد ا سه 

   01560     703590   نصيب السه  ا ساسي واملافض من ربح الفرتة

 يتطابق نصيب السه  ا ساسي واملافض يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف  ات أتثري على نصيب السه  يف ا رابح عند  ويلها  
 
 النقد وما يوازي النقد -60

 يتضمن ه ا الإلند مايلي:

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة  
  0303   9031  

  ل س    ل س    
   5507055835967    5589658805817  نقد يف اخلزينة

   49547055715960    67590557035975  نقد وأرصدة لد  مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر
 يضاف: 

   44543158035439    179570450105431   أرصدة لد  مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر 
 ينازل:
 ( 4501750305690)   -   عليهارصدة متنازع أ 
 ( 8586650765371) ( 06566351685663) ودانع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر 

  86516450905575    006589656585500  النقد وما يوازي النقد يف هناية الفرتة
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 املعامالت مع ا طراف  ات العال ة -70
والعموالت التجارية  ابستادام أسعار الفواند املسموحةالعليا ضمن النشاطات االعتيادية و  دارةاسو  دارةأعضاء جملس اسخول يف معامالت مع الشركة ا م والشركات احلليفة ومع كإلار املسامهني و ابلد ام املصرف 

 :السنةالفرتة/ فيما يلي ملال املعامالت مع اجلهات  ات العال ة خالل و 
      :حداملو  داخل بيان الوضع املايل بنود -أ

   )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما يف   
 كانون ا ول   01كما يف      وكإلار دارةجملس اس أعضاء        
  )مد قة( 1903   اجملموع   املسامهني وكإلار املوظفني   الشركات احلليفة   الشركة ا م  
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س   

  ا رصدة املدينة 

  83453545479  6501650865004  -   056005691  6501056505500 أرصدة وحساابت جارية مدينة
  16505950035600  113539750945437  -   -   113539750945437 ا لأو  ودانع استحقا ها ا صلي خالل فرتة ثالثة أشهر

  0538657765559  4538050385610  -   73058095371  0507850795541  روض للمصارف
 الداننة ا رصدة 

  1150165448  0055655008  -   -   0055655008 حساابت جارية داننة
  1508056305110  0356055313  0356055313  -   -  ودانع  جل

  1550850365493  8539456105598  8539456105598  -   -  ودانع  ت الطلب
  159495680  153045777  153045777  -   -  ودانع توفري

 :بنود خارج امليزانية -ب
  6458005678  7858755305  -   -   7858755305 تعهدات بكفاالت وتكفالت

 
 أشهر  تسعةلفرتة ال   )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
  أيلول 03يف  املنتهية      وكإلار دارةأعضاء جملس اس        
  غري مد قة() 9031   اجملموع   املسامهني وكإلار املوظفني   الشركات احلليفة   الشركة ا م  

 ل س    ل س    ل س    ل س    ل س   :املوحد بيان الدخلبنود  -ج
  14750385404  48551305931  -   -   48551305931 فواند وعموالت داننة

 ( 4859065999) ( 4157035059) ( 4157035059)  -   -  مدفوعة  عضاء جملس اسدارة فواند
وهي للدوالر ا مريكي  %455إىل  %0550للرية السورية وبني  %7575إىل  %7ترتاوح معدالت الفاندة والعموالت على تعامالت أعضاء جملس اسدارة وكإلار املسامهني واسدارة التنفي ية العليا للمصرف بني 

 نفس املعدالت املطإلقة على حساابت الودانع 
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 :منافع اسدارة التنفي ية العليا -د

 صرف:فيما يلي ملال ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخر ( اسدارة التنفي ية العليا وأعضاء جملس إدارة امل
  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة  

   0303   9031  
  ل س    ل س    

  6057355865  7055975650 رواتب ومكافآت
  0759335333  4050335333 بدالت وتعويضات جملس اسدارة

  11558975650  13356355865  

 تعامالت مع أطراف  ات عال ة أخر  -ه

  إن حصة (املاليةالوساطة و شركة املركز املايل الدويل للادمات ) للمصرف والشركة التابعة املالية علوماتامل ،املوجزةاملالية املوحدة املرحلية  علوماتتشمل امل
 التابعة موضحة كما يلي: رأمال الشركة املصرف يف 

  التابعةرأمال الشركة حصة املصرف من   
 كانون ا ول  01يف كما    أيلول 03كما يف    
  )مد قة( 9031   )غري مد قة(  0303  نسإلة امللكية  
  ل س    ل س   %  
  8553335333  8553335333 85 املركز املايل الدويل للادمات املالية شركة

 لرية سورية  13353335333يإللغ رأمال شركة املركز املايل الدويل للادمات والوساطة املالية 

لرية سورية ال غري مت استإلعاد رصيد اسستثمار يف  8553335333بلغت حصة املصرف من رأمال شركة املركز املايل الدويل للادمات والوساطة املالية 
 املالية املوحدة  علوماتاملالشركات التابعة عند إعداد 

مااا االعتيادية( بتعامالت جتارية مع املصارف  ات العال ة وكإلار املسامهني ة إىل التعامالت مع أعضاء اسدارة العليا  امت اجملموعة )ضمن أعضافابس
طراف  ات العال ة ألحبدود التعامالت التجارية الساندة، وابستادام أسعار الفواند والعموالت التجارية الساندة  إن مجيع التسهيالت االنتمانية املمنوحة ل

 تعترب عاملة ومل يةخ  اا أية خمصصات 
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  توزيع التعرضات االنتمانية حسب درجة املااطر -80
 توزيع التعرضات االنتمانية حسب درجة املااطر:

 وفق اجلدول التايل: فئات التصنيف االنتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االنتمانية املإلاشرة حسب -أ
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  اخلسانر االنتمانية املتو عة     اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   
   اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهراً  10على مد      
  ل س      ل س      ل س      ل س     

  10591651605430    -     -     10591651605430  نافضة املااطرامل 4-1الدرجات من 
  00589359085990    -     00589359085990    -    ت املرا إلة 7-5الدرجات من 

  55050865106    55050865106    -     -   دون املستو  8ة الدرج
  -     -     -     -   مشكوك يف  صيلها  9ة الدرج

  00510051915743    00510051915743    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 
  63548055735061    00567554775866    00589359085990    10591651605430  إمجايل التسهيالت املإلاشرة

 ( 10536154465701) ( 10536154465701)   -     -   الفواند املعلقة
 ( 11587858315190) ( 13519454175864) ( 1507051095903) ( 01150405438) خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة

  05554050005008    41956105071    01551757895370    10563459195994  صايف التسهيالت االنتمانية
 

  ()مد قة 9031كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  اخلسانر االنتمانية املتو عة     اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   
   اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهراً  10على مد      
  ل س      ل س      ل س      ل س     

  04538454045306    -     -     04538454045306 املنافضة املااطر 4-1الدرجات من 
  10503459775000    -     10503459775000    -    ت املرا إلة 7-5الدرجات من 

  13566655975369    13566655975369    -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف  صيلها  9الدرجة 
  -     -     -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  48535559985007    13566655975369    10503459775000    04538454045306  إمجايل التسهيالت املإلاشرة
 ( 5573957695905) ( 5567854015897) ( 0150085308)   -   الفواند املعلقة*

 ( 6517850005894) ( 4595359605873) ( 87159105813) ( 05550475014) خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة

  06516853345538    0750305030    10543157055094    00570953765810  صايف التسهيالت االنتمانية

  احلكومة  اظ هبا ابلتنسيق مع مفوضيةفلرية سورية ضمن املرحلة الثانية  حد عمالء املصرف، حيث مت االحت 0150085308تعود الفواند املعلقة بقيمة
 لد  املصارف 
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 اجلدول التايل:وفق  فئات التصنيف االنتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االنتمانية غري املإلاشرة حسب  -ب
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  املتو عةاخلسانر االنتمانية      اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   
   اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهراً  10على مد      
  ل س      ل س      ل س      ل س     

   8557854595776    -     -     8557854595776  املنافضة املااطر 4-1الدرجات من 
  6533051195680    -     6533051195680    -    ت املرا إلة 7-5الدرجات من 

  1059345333    1059345333    -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف  صيلها 9الدرجة 
  850355333    850355333    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  14563157885458   0150395333    6533051195680   8557854595776  إمجايل التسهيالت املإلاشرة
 ( 1850185970) ( 1356345499) ( 750705406) (  0415347) خمصل اخلسانر االنتمانية املتو عة

  14558055695486    1356345531    5599457465056    8557850185709  غري املإلاشرة صايف التسهيالت االنتمانية
 

  )مد قة( 9031كانون ا ول   01للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  اخلسانر االنتمانية املتو عة     اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   اخلسانر االنتمانية املتو عة   
   اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهراً  10على مد      
  ل س      ل س      ل س      ل س     

  7518654155190    -     -     7518654155190  املنافضة املااطر 4-1الدرجات من 
  1551056035718    -     1551056035718    -    ت املرا إلة 7-5الدرجات من 

  855505945    855505945    -     -   دون املستو  8الدرجة 
   -     -     -     -   مشكوك يف  صيلها 9الدرجة 
  -     -     -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  8573755895855    855505945    1551056035718    7518654155190  إمجايل التسهيالت غري املإلاشرة
 ( 0558935033) ( 055765970) ( 0950095410) ( 053805816) االنتمانية املتو عةخمصل اخلسانر 

  8567156995655    459765970    1548050915036    7518050015076  صايف التسهيالت االنتمانية غري املإلاشرة
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 الرتكز حسب القطاع اال تصادي -90

 االنتمانية حسب القطاع اال تصادي وكما يلي:يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات 
 ،أفراد                 
  اجملموع   وأخر خدمات    زراعة   عقارات    جتارة   صناعة   مايل  
   س ل    س ل    س ل    س ل    س ل    س ل   ل س   

  81560358705303  -   -   -   -   -   81560358705303 املركزي سورية مصرف لد  أرصدة
  179510155695454  -   -   -   -   -   179510155695454  مصارف لد  أرصدة

  8580155635586  -   -   -   -   -   8580155635586 املصارف لد  إيداعات
  8589051815931  -   -   -   -   -   8589051815931  روض للمصارف

  05554050005008  0513450575431   8475499  0538950185961  00564857395338  5569953895469  -  املإلاشرة اسنتمانية التسهيالت صايف
  48650005506   45480  -   1050605953  00456055788   6055010  00856955390 املوجودات ا خر 

  6598150305650  -   -   -   -   -   6598150305650 املركزي سورية مصرف لد  جممدة وديعة
 أيلول 03اسمجايل كما يف 

  001547559005487  0513450615884   8475499  0513155815911  00588050445796  9957145681655  085568653805716 )غري مد ق( 0303 
   ولا كانون  01 يف كمااسمجايل  

  160570158495764  0531950845073  8350555697  0551351685608  04568459505005  5530351965070  106541657915561 )مد ق( 9031 
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 ( كما يلي:9االنتمانية حسب القطاع اال تصادي وفق مراحل التصنيف، ماشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) تتوزع التعرضات
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما يف     

  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    القطاع اال تصادي / املرحلة  
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  085568653805716    1654105855    00584153305580    051580856675079   مايل
  5569957145681    04158905711    0570855405905    1571950785345   صناعة
  00588050445796    05054595701   15570855765817    7583150385048   جتارة

  0513155815911    1795010    08053385933    0571950905798   عقارات
   8475499    -      8475499    -    زراعة

  0513450615884    4051785509    1568857675175    1507054165183  أفراد وخدمات
  001547559005487    65451045309   55507957455898    555306554405360   اسمجايل

 
  )مد قة( 0319كانون ا ول   01كما يف     

  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    القطاع اال تصادي / املرحلة  
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  106541657915561    -     09597959965987     96540657945574   مايل
  5530351965070    -     78053355086    4500751915387   صناعة
  04568459505005    17350095455    13571950995533    10579550145073   جتارة

  0551351685608    -     17459445551    0500550045387   عقارات
  8350555697    -     151905674    7951605300   زراعة

  0531950845073     646    47055605500   3050905748558  أفراد وخدمات
  160570158495764    17350095901   40508451755000   103517754045601   اسمجايل
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 التحليل القطاعي -03

  طاعات أعمال املصرف:يضاح معلومات عن يتضمن اس -أ
 أشهر  تسعةال لفرتة   )غري مد قة(  0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة    
  أيلول 03املنتهية يف                    
  (غري مد قة) 9031   اجملموع   أخر    اخلزينة   الشركات   ا فراد    
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س     

   0541654085389  40591450505045  -   4594055805915  09504559935511  8570457795919 إمجايل الدخل التشغيلي
 ( 04950705569) ( 0514056145707)  -   -  ( 0511756035779) ( 0459805948) متو عةنتمانية اخسانر خمصل تدين 

  0516753655503  43577157085618  -   4594055805915  07510850595700  8569957955971 نتانج أعمال القطاع 
 ( 1548757055370) ( 1599856145643)  -  ( 01856465913) ( 46959705054) ( 1503959955076) مصاريف تشغيلية للقطاع

 ( 6851975571) ( 94335831591) ( 94335831591)  -   -   -  موزعة على القطاعات غري مصاريف 
  1561151405876  08507050005359 ( 43358315919)  4570459065335  06565850875078  7508958335595 الربح  إلل الضريإلة

 ( 47553405198)  -   -   -   -   -  ضريإلة الدخل

  1510653995678  59085070500053 ( 94335831591)  4570459065335  06565850875078  7508958335595 صايف ربح الفرتة
 
  كانون ا ول  01كما يف    )غري مد قة( 0303 أيلول 03كما يف     
  )مد قة( 9031   اجملموع   أخر    اخلزينة   الشركات   ا فراد    
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س     

  167500754005837  006599450495100  -   091545053065784  00539856475510  0544056745806 موجودات القطاع
  8500053095136  4507054965641  4507054965641  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات

  175556954605910  001506758455760  4507054965641  091545053065784  00539856475510  0544056745806 جمموع املوجودات
  140508953475763  058507955385748  -   07541550005589  50518654895154  167567756965335 مطلوابت القطاع

  7501559795930  8555155795735  8555155795735  -   -   -  مطلوابت غري موزعة على القطاعات

  149553553075660  066580153885450  8555155795735  07541550005589  50518654895154  167567756965335 جمموع املطلوابت
  66956805095  9059065400  9059065400  -   -   -  املصروفات الرأمالية

  03759115599  17755145404  17755145404  -   -   -  االستهالكات واسطفاءات
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 معلومات عن التوزيع اجلغرايف: -ب

شرة يف  ارس نشاطه بشكل رنيسي من خالل مركزه الرنيسي يف القطر وبشإلكة فروعه املنتيإلني ه ا اسيضاح التوزيع اجلغرايف  عمال املصرف حيث 
 اجلمهورية العربية السورية 

 فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأمالية حسب القطاع اجلغرايف:
  )غري مد قة( 0303 أيلول 03يف أشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال     
  اجملموع   خارج سورية   داخل سورية   الإليان  
 ل س    ل س    ل س      
 40591450505045  90456095976  41598957105069  إمجايل الدخل التشغيلي 
  9059065400  -   9059065400  املصروفات الرأمالية 

 
  (غري مد قة) 0319 أيلول 03يف أشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال     
  اجملموع   خارج سورية   داخل سورية   الإليان  
 ل س    ل س    ل س      
  0541654085389  1530759005003  0507855155869  إمجايل الدخل التشغيلي 
  57059905059  -   57059905059  املصروفات الرأمالية 

 
 ة رأس املالكفاي -10

 مبوجب الصادرة سبالن خالل من املال رأس كفاية مد  مرا إلة يت   املاتلفة أنشطته تالزم اليت املااطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حياف 
   املركزي سورية مصرف خالل من تإلنيها يت  واليت الدولية ابزل مقررات
  ر   التسليفو  النقد جملس  رار حسب %8 والإلالغة املال رأس كفاية ملتطلإلات االدىن احلد تفوق معدالت على ابحملافظة املصرف يلتزم

 مانيةاالنت ابلرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي كما ،(الدولية ابزل جلنة حسب %8) 0337 الثاين كانون 04 بتاريو الصادر( 4ب/ن م/050)
  الرتكزات لتلل كمةشر التنظيمي املال رأس تستادم واليت
   أنشطته يف املااطر ووصف اال تصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف اعليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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 :املال رأس كفاية نسإلة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
 كانون ا ول  01كما يف       أيلول 03كما يف     
   )مد قة( 9031     )غري مد قة( 0303    
  ل س      ل س     

 رأس املال ا ساسي:
   5506459845539    5506056845099  رأس املال املكتتب به واملدفوع  
   1501055335333    1501055335333  االحتياطي القانوين 
   1590758015303    1590758015303  االحتياطي اخلاا 
   10956985433    10956985433  عالوة إصدار رأس املال 
   17508059485911    17508059485911  أرابح مدورة غري حمققة 
   10654805431    10654805431  أرابح مدورة حمققة 
   -     07593956395784 *فرو ات تقيي  القطع الإلنيوي غري احملققة الناجتة عن أتثري ارتفاع أسعار الصرف 
   60597057445905    06536454055051  

 ينازل منها:
 ( 0753385983) ( 0950095194) صايف موجودات غري ملموسة 

 ( 950535833) ( 1553035516)  ي  وأصول متملكة استيفاء لديون مشكوك هبا 
   06530851755471    60590850755015  صايف رأس املال ا ساسي 

  يضاف رأس املال املساعد: 
 املةوانت املكونة لقاء اخلسانر االنتمانية املتو عة للتعرضات 
   84453345140    1550357445333  **ضمن املرحلتني ا وىل والثانيةاملصنفة   

   06587051795610    65545951195015  جمموع رأس املال التنظيمي )ا موال اخلاصة(
   67550350015087    100545955585653  رخماطر االنتمان وخماطر املوجودات ا خر  املرجحة ابملااط 
   4563358805191    8590951305700  امليزانية املرجحة ابملااطرخماطر حساابت خارج  
   13545755755404    09503957105611  خماطر السوق 
   4500653305965    4500654505193  املااطر التشغيلية 

   86583457905967    164590458085180  جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملااطر
   %03596     %09569   نسإلة كفاية رأس املال )%(

   %09598     %08576   (%املال ا ساسي )رأس  كفايةنسإلة  
  %99586     %99501   نسإلة رأس املال ا ساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني )%(

وال ي تضمن تعديل املادة الثامنة من  رار جملس النقد والتسليف  0314شإلاط  06( اتريو 4/م ن/ب1388جملس النقد والتسليف ر   )  رارصدر 
حبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  مركز القطع الإلنيوي غري احملققة ضمن ا موال اخلاصة ا ساسية  غراض  0338شإلاط  4( اتريو 1/م ن/ب060ر   )

  0337( الصادر عام 4/م ن/ب050  )احتساب كفاية رأس املال وفق متطلإلات  رار جملس النقد والتسليف ر 

ال واملااطر كةحد س املبعني اسعتإلار كلفة رأ دارةدوري، وكجزء من تلل املراجعة، أيخ  جملس اس بشكلرأس املال  هيكليةمبراجعة  دارةيقوم جملس اس
  رأس مال املصرف و لل من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورملة االحتياطيات  إدارةالعوامل ا ساسية يف 
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الصادرين عن مصرف سورية  0303حزيران  00 بتاريوا /0030/16 والقرار 0303شإلاط  06بتاريو  /ا1036/16 ناءً على القرارين ر  ب *
  لية  غراض احتساب كفاية رأس املااخلاصة ا ساس املركزي مت إدراج أرابح تقيي  مركز القطع الإلنيوي ضمن ا موال

يت  االعرتاف ابملةوانت املكونة لقاء  0319آ ار  6لصادر بتاريو ا ا/180/0 بناًء على أحكام املادة الثامنة من  رار جملس النقد والتسليف ر   **
اوز  يمة املةوانت ىل والثانية( ضمن ا موال اخلاصة املساندة على أال تتجاخلسانر االنتمانية املتو عة للتعرضات املنتجة )املصنفة ضمن املرحلتني ا و 

من املوجودات  %1505املعرتف هبا ضمن ه ه ا موال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملااطر التمويل )يف حال وجوده( ما نسإلته 
 املرجحة ابملااطر 

 
 حمتملة )خارج امليزانية( انتمانية ارتإلاطات والتزامات -00

 ارتإلاطات والتزامات انتمانية ) يمة امية(: -أ
 كانون ا ول  01 كما يف    أيلول 03كما يف    
  )مد قة( 9031   )غري مد قة( 0303   
  ل س    ل س    

 كفاالت:
   1555050905373    5509053185971  دفع 
   6503554605305    7503450885033  حسن التنفي  
   51659965168    1533356705770  أخر  
   10559759835344    8507457515070   

   00058085580    1533058385414  اعتمادات
   0545958935337    13539658015645  كفاالت بنوك وجهات أخر 

   1501454065901    -   سقوف تسهيالت انتمانية مإلاشرة غري مستغلة
   0578458105054    0530957305550  سقوف تسهيالت انتمانية غري مإلاشرة غري مستغلة

   7051035350    19850305534  اعتمادات و إلوالت الإلنل
   06590656175159    17500958535189   
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 ارتإلاطات والتزامات تعا دية: -ب
 كانون ا ول  01 كما يف    أيلول 03كما يف    
  )مد قة( 9031   )غري مد قة( 0303   
  ل س    ل س    

 عقود إجيار فروع
  5553455968  9554805339 استحقا ها لغاية سنة 
  -   -  استحقا ها أكثر من سنة 
  9554805339  5968555345  

 ارتإلاطات عقود رأمالية
  04959575660  13356005079 استحقا ها لغاية سنة 
  -   -  استحقا ها أكثر من سنة 
  13356005079  04959575660  
  19651355088  03553305603  
 
 الحقة أحداث -00

ىل رأس إزايدة رأس مال املصرف عن طريق ض  جزء من رصيد االحتياطي اخلاا  ووافقت على، عقدت اايئة العامة العادية 0303آب  13تاريو ب
املقرتح من  إلل جملس اسدارة، ليصإلح رأمال املصرف  1535353335333بدالً من مإللغ  لرية سورية 1575353335333املال وا رتحت زايدة املإللغ إىل 

لرية سورية للسه  الواحد وتوزيع ا سه  النامجة  133سه  بقيمة إمية  7353335333لرية سورية موزع على  7533353335333بعد الزايدة مإللغ 
 ، و لل بعد صدور  رار اجلهات الر ابية ابملوافقة على زايدة رأس املال من عدمه جماانً وتعديل النظام ا ساسي تإلعاً ل لل

   ر  إال أن مصرف سورية املركزي مل يوافق على طلب زايدة رأمال املصرف عن طريق إصدار أسه  جمانية من رصيد االحتياطي اخلاا مبوجب كتاهب 
  0303تشرين ا ول  1/ا اتريو 5037/16

 
  COVID)-(19 انتشار فريوس كوروانأثر  -40

هر املنتهية يف أش تسعةمستمرة لغاية اتريو إعداد الإلياانت املالية املوحدة املرحلية املوجزة لفرتة ال( COVID-19فايروس كوروان )انتشار ما زالت آاثر 
 ، حيث سإلب ه ا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمال، وانعكس سلإلاً على النشاط اال تصادي ملعظ  الشركات واملنشآت 0303 أيلول 03

ا /091/0وتعمي  مصرف سورية املركزي ر    0303آ ار  06م ن بتاريو  /05 امت اسدارة بناء على تعليمات  رار جملس النقد والتسليف ر   
ال تعترب خسارة التعديل  العمالء   ساط  روضه  خالل الفرتة و ك ملدة ثالثة أشهر اعتإلاراً من اتريو نفا  القرار وملرة واحدة فقط بتةخري سداد بعض 

نر اال يةدي مديد فرتة إعفاء الدفع تلقانياً إىل حدوث زايدة كإلرية يف خماطر االنتمان بغرض حساب اخلس .الناجتة عن ه ه التعرضات جوهرية للمصرف
 فوفقاً سرشادات جملس معايري احملاسإلة الدولية، حيث أن ه ه اسجراءات اخت ت ملساعدة املقرتضني املتةثرين ابجلانحة امل كورة الستئنا االنتمانية املتو عة
 دفعاهت  املنتظمة 
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 القطاعات اليت ان وتقيي  مةشرات تدين القيمة للمااطر يفعند  ديد الزايدة الكإلرية يف خماطر االنتم يروس كوروانافكما  امت اسدارة بتقيي  أتثري 
 عة وخمصصاهتا لغاية و حيتمل أتثرها  وبناءً عليه وجدت اسدارة أنه مل يكن هناك أتثري جوهري على التعرضات االنتمانية واالعرتاف ابخلسانر االنتمانية املت

 اتريو إعداد القوان  املالية املوحدة املرحلية املوجزة 

استناداً إىل املعلومات  رفصست اسدارة اآلاثر احملتملة للتقلإلات اال تصادية احلالية يف  ديد املإلالغ املعلنة للموجودات واملطلوابت املالية وغري املالية للمدر 
 اليت  كن مالحظتها حيث يإلقى النشاط اال تصادي متقلإلاً وتإلقى املإلالغ املسجلة حساسة ا ه التقلإلات 

 
 القضااي املقامة على املصرف -50

املعلومات ثر على اا أي أ ، واليت ليسمصرفبرأي اسدارة واملستشار القانوين لل صرفجمموعة من القضااي املرفوعة، معظمها لصاحل امل صرفاملعلى 
  0303 أيلول 03كما يف املالية املوحدة املرحلية املوجزة  


