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 بنك الشرق 
   شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

 املرحلية املوجزة   املالية   املعلومات إيضاحات حول  
 )غي مد قة(   2202  حزيران   30املنتهية يف    أشهر   ستة ال لفرتة  

  
 
 معلومات عامة  - 1

  بل البنك اللبناي الفرنستتتتتتتتي ش.م.ل. مل كستتتتتتتتيإ املرتتتتتتتتر  يفمن    %49بنك الشتتتتتتتترق )املرتتتتتتتتر (  و شتتتتتتتتركة مستتتتتتتتامهة عامة ستتتتتتتتورية مملوكة بنستتتتتتتتبة  
 ستتتتتتتتتتتتتتجل املرتتتتتتتتتتتتتتر  يف الستتتتتتتتتتتتتتجل التجاري     2001لعام   28/م.و. ومبوجد  انون املرتتتتتتتتتتتتتتار  ر    26مبوجد القرار ر      2008نيستتتتتتتتتتتتتتان    10
 بوصفه مررفاً خاصاً. 19، ويف سجل املرار     الر   2008كانون ا.ول 22بتاريا  15616الر   

. للستتته  الواحدلية ستتتورية    1.000ستتته  بقيمة ا ية  2.500.000موزا عل   لية ستتتورية    2.500.000.000ستتتإ املرتتتر  برأس مال مقدار  و د ك
ا.وراق وا.سواق املالية السورية عل  تعديل القيمة اال ية لسه  بنك الشرق لتربح مااة لية سورية للسه  الواحد   وافق   يئة  2012أيلول    4بتاريا  

  إمجايلمببلغ    ، عقدت ا يئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام ا يئة العامة العادية للمرتتر  و ررت زايدة رأس مال املرتتر 2018نيستتان    30تاريا  بو 
 100سته  بقيمة ا ية    27.500.000وبتلك يكون العدد اإلمجايل .سته  البنك  سته    2.500.000لية ستورية موزا عل     250.000.000و در  

  لية سورية للسه  الواحد.
 املدورة ا.ر ق  رصيد من جز   ض  طريق  عن املرر   مال  رأس زايدة  و ررت  غي العادية لبنك الشرق، العامة  ا يئة  عقدت  ، 2020 متوز  8ا  بتاري

 الزايدة بعد املرر  مال  رأس ربح ياملال، ل  رأس سورية( إىل لية ل.س. )مليار ولالمثااة ومخإ وسبعون مليون  / 1.375.000.000و در  / مببلغ

)واحد وأربعون مليون    /41.250.000 عل  / موزا  سورية(  مليارات ومئة ومخإ وعشرون مليون لية  ةل.س. )أربع   /  4.125.000.000و در  / مبلغ
 الواحد.   للسه  سورية لية مئة إ ية ( سه  بقيمة ألت ومئتان ومخسون  

 ختريت  ومل.  املال السورية  عتماد أسه  زايدة رأس  املالية  وا.سواق  ا.وراق  .لإ مفوضي  يئة  عل  موافقة  املرر   حرل ،  2020 أيلول  15 بتاريا

اتريا اكتساب املسامهني احلق يف احلرول عل  أسه   ت  الزايدة والتي حدد من  بل  يئة   يف  املسجلني املسامهني املتكورة كنسه  .انية عل   ا.سه 
  10/2020/ 12و د حرل املرر  بتاريا  املال.   رأس يف مسامهته نسبة  حبسد كلويلك    ، 2020 أيلول  29يوم  نهاية  ب ا.سواق املالية  ا.وراق و 

النظام   من /6ر  / املادة تعديل أري   وعليهالنهااية عل  إصدارة أسه  الزايدة املتكورة.  السورية   املالية وا.سواق ا.وراق مفوضي  يئةعل  موافقة .لإ  
وسوق دمشق    السورية املالية وا.سواق  ا.وراق   يئة ك واستكمال إجرا ات تسجيل وإدرا  أسه  زايدة رأس املال أصواًل لد  كل من  تبعاً لتل  ا.ساسي
 املايل.  

 سورية.-اختت املرر  مركزاً رايساً له يف دمشق
/  2335الشعالن تنظي  عرنوس صاحلية جادة عقار    - الرايسي الكاان يف دمشق  يقوم املرر  بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مررفية من خالل مقر إدارته 

وحلد، ومحت،  ، ريت دمشق )جرماان(  ة املنتشرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق )الشعالن، املالكي، احلريقة، والغساي(تسع وفروعه ال   10
الالي ية. مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظرو  الرا نة، مل إيقا  العمل يف فرا محت بعد احلرول  والالي ية وطرطوس، إضافة إىل مكتبه الكاان يف مرفن 

 . 2012آب   30( اتريا 3153/16عل  موافقة مرر  سورية املركزي ر   )
لية   91.1.724و د بلغ ستتتتعر اإلغالق للستتتته  يف الستتتتوق    2010كانون ا.ول    19ىوراق املالية بتاريا  ل  دمشتتتتق  مل إدرا  أستتتته  املرتتتتر  يف ستتتتوق

 .2022 حزيران 30سورية بتاريا 
  .2022متوز  28 بتاريا 2022 حزيران 30أشهر املنتهية يف  ستةواملدير العام عل  املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ال دارةوافق رايإ .لإ اإل
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 تطبيق معايي التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  - 2

 أ   السياسات احملاسبية   - أ 

داد القواا  املالية للسنة  إن السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة متماللة مع السياسات احملاسبية اليت مل اتباعها يف إع
 أصبح  سارية املفعول للفرتات املالية اليت  . ومع يلك، تت  اتبتاا معايي التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت2021كانون ا.ول    31املنتهية يف  

   املوجزة: فراحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية واليت مل تللر بشكل جو ري عل  املبالغ واإل  ،2022الألاي تبدأ يف أو بعد أول كانون 

 مرجع إلطار املفا ي     – (  3تعديالت عل  املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 

كما أهنا تضيت    .1989سنة  بداًل من إطار    2018شي إىل اإلطار املفا يمي لسنة  تحيث    3املعيار الدويل للتقارير املالية ر    عل     التعديالتتنت  
تطبق املنشنة املستحوية  ، و و أن  37يتعلق  اللتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل ر      متطلباً   3إىل املعيار الدويل للتقارير املالية ر    

لتحديد ما إيا كان  ناك التزام  اا  يف اتريا االستحواي نتيجة .حداث سابقة.  لنسبة للضريبة اليت ستندر  ضمن    37معيار احملاسبة الدويل ر    
لتحديد    21الدولية ر      ةالتقارير املالي ة تفسيات  : الرسوم، تطُبق املنشنة املستحوية تفسي جلن 21ر    نطاق تفسي جلنة تفسيات التقارير املالية الدولية  

 ما إيا كان احلدث امللزم التي نتج عنه التزام بسداد الضريبة  د و ع حبلول اتريا االستحواي.   

 عمال.   وأخياً، تضيت التعديالت بيااًن صرحًيا نن املنشنة املستحوية ال تعرت   ملوجودات احملتملة املستحوي عليها يف اندما  ا.

 تكلفة الوفا   لعقد    - العقود املألقلة    -   37تعديالت عل  معيار احملاسبة الدويل ر    

كاليت اإلضافية  تنت التعديالت أن "تكلفة الوفا "  لعقد تشمل "التكاليت اليت تتعلق مباشرة  لعقد". تتكون التكاليت املتعلقة مباشرة  لعقد من الت
عل  سبيل املألال توزيع  )وتوزيع التكاليت ا.خر  اليت تتعلق مباشرة بتنفيت العقد   ( املباشرة د أو املوااملألال العمالة املباشرة  عل  سبيل )للوفا  هبتا العقد 

   (. مراريت االستهالك .حد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات املستادمة يف الوفا  العقد

بكافة التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشنة التعديالت للمرة ا.وىل.    تطبق التعديالت عل  العقود اليت مل تت ِّ املنشنة فيها 
االفتتاحي لىر ق   ال يت  تعديل أر ام املقارنة. وبدالً من يلك، يتعني عل  املنشنة االعرتا   .لر الرتاكمي لتطبيق التعديالت مبداًيا كتعديل للرصيد

 بند آخر من بنود حقوق امللكية، كما  و مالا ، يف اتريا التطبيق ا.ويل.   املدورة أو أي 

  بل االستادام املقرود.    املتحرالت   - واملعدات  ( املمتلكات واآلالت  16تعديالت عل  معيار احملاسبة الدويل ر   ) 
يربح  تا ا.صل متاًحا لالستادام من تكلفة أي بند من     بل أن ال تسمح التعديالت خبر  أي عاادات انجتة من بيع ا.صنا  اليت مل إنتاجها  

الالزمة له إلجناز ا.عمال التشغيلية  املو ع واحلالة  ألنا  إحضار ا.صل إىل  العاادات احملققة  اليت      بنود املمتلكات واآلالت واملعدات، أي  لطريقة 
ة تكلفة  تستهدفها اإلدارة. و لتايل، تعرت  املنشنة بعاادات تلك املبيعات إىل جاند التكاليت يات الرلة ضمن الربح أو اخلسارة. وتقيإ املنشن

 ( "املازون. "  2 ت  البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدويل ر   )
( يلك عل  أنه تقيي  ملا إيا كان ا.دا   16)   احملاسبة الدويل عمل بشكل سلي ". وحيدد معيار  توضح التعديالت أيضا معىن "اختبار ما إيا كان ا.صل ي 

 السلع أو اخلدمات أو كجي ا لآلخرين أو .غراض إدارية.    د أو توريالفين واملادي لىصل اكن استادامه يف إنتا   
فرح القواا  املالية عن  يمة العاادات والتكلفة املدرجة يف الربح أو اخلسارة وإيا مل يت  عرضها بشكل منفرل يف  اامة الدخل الشامل، ينبغي أن ت

بند   للمنشنة، وأي  منتجة وليس  إحد  ارجات ا.نشطة االعتيادية  ببنود  تتعلق  الدخل    ( بنود )واليت  العاادات والتكلفة يف  اامة  يتضمن تلك 
 الشامل.   

بنود املمتلكات واآلالت واملعدات اليت مل إحضار ا إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة  ا إلجناز ا.عمال  تطبق التعديالت نلر رجعي، ولكن فقط عل   
  رة ا.وىل.  لطريقة اليت تستهدفها اإلدارة يف أو بعد بداية الفرتة ا.وىل املعروضة يف القواا  املالية اليت تطبق فيها املنشنة التعديالت للم
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أو أي بند آخر من بنود حقوق  )نة االعرتا   .لر الرتاكمي للتطبيق ا.ويل للتعديالت كتعديل عل  الرصيد االفتتاحي لىر ق املدورة  ينبغي عل  املنش
 يف بداية تلك الفرتة ا.وىل املعروضة. ( امللكية، كما  و مالا 

   2020-   2018التحسينات السنوية للمعايي الدولية للتقارير املالية  

 املعايي الدولية للتقارير املالية .ول مرة   تطبيق - ( 1الدويل للتقارير املالية ر   ) املعيار 
ة املرتاكمة. نتيجة  يقدم التعديل إعفاً  إضافًيا للشركة التابعة اليت تربح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها ا.م فيما يتعلق  حملاسبة عن فروق الرتمج

ختتار    ن( أ1للتقارير املالية ر   )ضمن املعيار الدويل    (أ   16د .) تا التعديل، اكن اآلن للشركة التابعة اليت تستادم اإلعفا  املنرو  عليه يف الفقرة  
بناً  عل  اتريا انتقال    ا.م، أيًضا  ياس فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات ا.جنبية  لقيمة الدفرتية اليت سيت  إدراجها يف القواا  املالية للشركة  

تعديالت عل  إجرا ات التوحيد واآلاثر املرتتبة عل  اندما  ا.عمال اليت استحويت  الشركة ا.م إىل تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية، إيا مل يت  إجرا   
  الفقرة )ديه يف  الشركة ا.م من خال ا عل  الشركة التابعة. يتُاق للشركة الزميلة أو املشروا املشرتك خيار ممالل  الستفادة من اإلعفا  املنرو  عل

 .    ( أ  16.

 : ا.دوات املالية  9الية ر   املعيار الدويل للتقارير امل
يف املئة" لتحديد ما إيا كان ينبغي عدم االعرتا   اللتزام املايل، تقوم املنشنة بتضمني الرسوم املدفوعة أو   10"  يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار

ا  من املنشنة أو املقرض نيابًة عن الغي. يطُبق التعديل نلر  واملقرض، مبا يف يلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة سو  (املقرتض )املستلمة فقط بني املنشنة  
   .مستقبلي عل  التعديالت واملبادالت اليت  دث يف أو بعد التاريا التي تطبق فيه املنشنة التعديل للمرة ا.وىل 

 الزراعة   -  41معيار احملاسبة الدويل ر   
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرااد عند  ياس القيمة العادلة. يعمل  تا عل  موا مة  (  41يلغي التعديل متطلد معيار احملاسبة الدويل ر   )
(،  ياس القيمة العادلة، الستادام التدفقات  13( مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )41 ياس القيمة العادلة يف معيار احملاسبة الدويل )

ُعد ِّين من  ديد ما إيا كانوا سيستادمون التدفقات النقدية ومعدالت اخلر   بل خر  الضرااد  النقدية املتسقة داخلًيا ومع
دالت اخلر  ومتكني امل

 أو بعد الضريبة ومعدالت اخلر  .فضل سعر عادل لقياس القيمة.  

 ملنشنة بتطبيق التعديل.   يت  تطبيق التعديل نلر مستقبلي، أي لقياس القيمة العادلة يف أو بعد التاريا التي تقوم فيه ا

 : معايي التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الرادرة وغي سارية املفعول بعد  - ب

 :يلي  كما املالية القواا  بتاريا  كما  بعد املفعول سارية غي  لكن  الرادرة أدان  الواردة واملعدلة  اجلديدة املالية للتقارير  الدولية املعايي  رر طبق امل ي مل

 للفرتات  املفعول  سارية  لة واملعد   اجلديدة   املعايي 
 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

عل  املعيار يت    20۲۰( عقود التنمني )مبا يف يلك تعديالت حزيران 17املعيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( 17تطبيق التعديالت نلر الدويل للتقارير املالية ) 

( مبادئ االعرتا  بعقود التنمني و ياسها وعرضها واإلفراق عنها  17للتقارير املالية ) حيدد املعيار الدويل  
 ( عقود التنمني. 4وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية )

( منويجا عاماً، يت  تعديله لعقود التنمني مع ميزات املشاركة،  17يستعرض املعيار الدويل للتقارير املالية )
هنج الرسوم املتغية. يت  تبسيط النموي  العام إيا مل استيفا  معايي معينة عن طريق    املوصو  عل  أنه 

  ياس االلتزام  لتغطية املتبقية  ستادام هنج ختريت ا. ساط. 

ت  تطبيق التعديالت نلر رجعي للفرتات  ي
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، ما مل يكن يلك غي  2023الألاي 
عملي، ويف  ت  احلالة يت  تطبيق هنج  
 ا.لر الرجعي املعدل أو هنج القيمة العادلة 
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النقدية   التدفقات  التنكد من  املبلغ والتو ي  وعدم  العام االفرتاضات احلالية لتقدير  النموي   يستادم 
كل صريح تكلفة عدم التنكد. أيخت يف االعتبار أسعار الفاادة يف السوق وكلي  املستقبلية ويقيإ بش

 خيارات وضماانت حاملي الواثاق. 

( ملعاجلة املااو   17، أصدر اجمللإ تعديالت عل  املعيار الدويل للتقارير املالية )۲۰۲۰يف حزيران  
جل التعديالت اتريا  ل (. ت17للتقارير املالية ) و دايت التنفيت اليت مل  ديد ا بعد نشر املعيار الدويل  

( )متضمنا التعديالت( إىل فرتات إعداد التقارير  ۱۷التطبيق ا.ويل للمعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
. ويف الو   نفسه، أصدر اجمللإ متديدا لإلعفا   2023السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الألاي  

( )تعديالت عل  املعايي الدولية إلعداد  ۹عيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر   )املل   من تطبيق امل
(( اليت متدد اتريا انتها  اإلعفا  الألاب  واملل   من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  4التقارير املالية )

نوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الألاي  إىل فرتات التقارير الس 4يف املعيار الدويل للتقارير املالية  9ر   
۲۰۲۳ . 

لغرض متطلبات االنتقال، يكون اتريا التطبيق ا.ويل  و بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق  
فيها املنشنة املعيار للمرة ا.وىل، ويكون اتريا االنتقال  و بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريا التطبيق  

 ا.ويل. 

(: بيع أو مشاركة  ۲۸احملاسبة الدويل ر   ) ( ومعيار  10تعديالت عل  املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
 املوجودات بني مستألمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرتك. 

( وعل  معيار احملاسبة الدويل ر    10إن التعديالت اليت أجري  عل  املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
ستألمر وشركته الزميلة أو مشروعه  تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة نصول بني امل (  ۲۸)

املشرتك. تنت التعديالت  ديداً عل  أن ا.ر ق أو اخلساار الناجتة عن فقدان السيطرة عل  الشركة  
التابعة اليت ال تنطوي عل  نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أول مشروا مشرتك واليت يت  معاجلتها  

يت  االعرتا  هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة ا.م فقط يف    حماسبيا  ستادام طريقة حقوق امللكية، 
حدود حرت املستألمرين من غي يوي العال ة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروا املشرتك. و ملألل، فإن  
ا.ر ق واخلساار الناجتة عن إعادة  ياس االستألمارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة )واليت أصبح   

ة أو مشروا مشرتك يت  احملاسبة عنها  ستادام طريقة حقوق امللكية( يت  االعرتا  هبا ضمن  شركة زميل 
ربح أو خسارة الشركة ا.م السابقة فقط يف حدود حرت املستألمرين من غي يوي العال ة يف الشركة  

 الزميلة اجلديدة أو املشروا املشرتك اجلديد. 

نسمح  لتطبيق   السراين مل حيدد اتريا 
 بكر امل

 ترنيت االلتزامات كمتداولة أو غي متداولة  - (  1تعديالت عل  معيار احملاسبة الدويل ر   ) 

( تللر فقط عل  عرض االلتزامات يف  اامة  ۱إن التعديالت اليت أجري  عل  معيار احملاسبة الدويل ر   )
ي أصل أو التزام أو إيرادات  املركز املايل كمتداولة أو غي متداولة وليإ عل   يمة أو تو ي  االعرتا  ن

ترنيت   أن  التعديالت  توضح  البنود.  تلك  عنها حول  اإلفراق  اليت مل  املعلومات  أو  مراريت،  أو 
االلتزامات كمتداولة أو غي متداولة يستند إىل احلقوق القاامة يف هناية فرتة التقرير، و دد أن الترنيت  

ستمارس حقها يف كجيل تسوية االلتزام، كما توضح أن  ال يتنلر  لتو عات حول ما إيا كان  املنشنة  

ت نلر رجعي عل  الفرتات  تطبق التعديال
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، مع السماق  لتطبيق  2023الألاي 
 املبكر  
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احلقوق تعد  اامة إيا مل االلتزام  لتعهدات يف هناية فرتة التقرير، وتقدم تعريفا لت "التسوية " لتوضح أهنا  
 تشي إىل  ويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو ا.صول ا.خر  أو اخلدمات إىل الطر  املقابل. 

الدولية إلعداد  1تعديالت عل  معيار احملاسبة الدويل )  للمعايي  القواا  املالية وبيان املمارسة  ( عرض 
 لسياسات احملاسبية  اإلفراق عن ا - ( إصدار ا.حكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  معيار  متطلبات  التعديالت  احملاسبية.  (  ۱تغي  السياسات  يتعلق  إلفراق عن  فيما 
احملاسبية   السياسات  "مبرطلح"  اجلو رية  احملاسبية  السياسة  معلومات   " مرطلح  التعديالت  تستبدل 

كان، عند النظر إليها جنبا إىل جند املعلومات  ا امة“. تعترب معلومات السياسة احملاسبية مهمة إيا  
ا.خر  املدرجة يف القواا  املالية للمنشنة من املتو ع بشكل معقول أن تللر عل  القرارات اليت يتات ا  

 املستادمون ا.ساسيون للقواا  املالية لىغراض العامة عل  أساس تلك القواا  املالية. 

( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1الداعمة يف معيار احملاسبة الدويل ر   )كما مل تعديل الفقرات  
" اليت تتعلق  ملعامالت غي املادية أو ا.حداث أو الظرو  ا.خر  غي مهمة وال يلزم اإلفراق عنها.  
ا.حداث   أو  الرلة  يات  املعامالت  طبيعة  بسبد  احملاسبية جو رية  السياسة  معلومات  تكون  أو   د 

الظرو  ا.خر ، حىت لو كان  املبالغ غي جو رية. ومع يلك، ليس  كل معلومات السياسة احملاسبية  
املتعلقة  ملعامالت املادية أو ا.حداث أو الظرو  ا.خر   ي جو رية حبد ياهتا. وضع .لإ املعايي  

من أربع خطوات" املوضحة يف    أيضا إرشادات وأمأللة لشرق وإلبات تطبيق "عملية ا.مهية النسبية املكونة
 .اخلا   ملعايي الدولية إلعداد التقارير املالية ( ۲بيان املمارسة )

، مع السماق  ۲۰۲۳أول كانون الألاي 
  لتطبيق املبكر ويت  تطبيقه نلر رجعي.  

(  2ال  توي تعديالت بيان املمارسة ) 
عل  املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية  

 سراين أو متطلبات انتقالية.  عل  اتريا

 ( الدويل  احملاسبة  معيار  عل   احملاسبية  - (  8تعديالت  التقديرات  يف  والتغييات  احملاسبية،  السياسات 
 تعريت التقديرات احملاسبية - وا.خطا   

تستبدل التعديالت تعريت التقديرات احملاسبية بتعريت التغيي يف التقديرات احملاسبية. مبوجد التعريت  
اجلديد، فإن التقديرات احملاسبية  ي " املبالغ النقدية يف القواا  املالية اليت ختضع لعدم التنكد من القياس".  
مل حت  تعريت التغيي يف التقديرات احملاسبية. ومع يلك، احتفظ اجمللإ مبفهوم التغييات يف التقديرات  

 احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:  
 يعترب التغيي يف التقدير احملاسا الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ترحيحاً خلطن. ال   •
التقدير احملاسا  ي   • لتطوير  املستادم  القياس  أسلوب  التغيي يف أحد املدخالت أو  إن كليات 

 تغييات يف التقديرات احملاسبية إيا مل تكن انجتة عن ترحيح أخطا  الفرتة السابقة. 
)أض مألالني  اجمللإ  ) 5و  4ا   الدويل  احملاسبة  معيار  بتنفيت  اخلاصة  اإلرشادات  إىل  املراحد  8(   ،)

 ( .نه  د يسبد ارتباكا يف ضو  التعديالت. 3للمعيار. حت  اجمللإ مألاالً واحداً )مألال 

، مع السماق  2023أول كانون الألاي 
  لتطبيق املبكر 
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الضرااد امللجلة املتعلقة  .صول وااللتزامات  - ( الضرااد  12تعديالت عل  معيار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة عن معاملة واحدة  

التعديالت، ال تطبق املنشنة   التعديالت استألنا  آخر من اإلعفا  من االعرتا  ا.ويل. مبوجد  تقدم 
إىل فروق مل تة ومتساوية خاضعة للضريبة و ابلة للار .  إعفا  االعرتا  ا.ويل للمعامالت اليت تلدي  

اعتمادا عل   انون الضرااد املعمول به،  د تنشن الفروق املل تة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتا   
ا.ويل نصل والتزام يف معاملة ال متألل اندما  أعمال وال تللر عل  الربح احملاسا أو الربح اخلاضع للضريبة  

ل  سبيل املألال،  د ينشن  تا عند االعرتا   لتزام عقد اإلأار وما يقابله من حق استادام ا.صل  ع
يف اتريا بد  عقد اإلأار. بعد التعديالت عل     16بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر    

ات واملطلو ت الضريبة امللجلة  يتعني عل  املنشنة االعرتا   ملوجود  (، ۱۲معيار احملاسبة الدويل ر   )
يات الرلة، مع إدرا  أي أصل ضريا ملجل خيضع ملعايي االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل  

الدويل ر   )(.  ۱۲ر   ) ملعيار احملاسبة  التي يوضح كيفية  (  ۱۲يضيت اجمللإ أيضا مألااًل توضيحيا 
مالت اليت  دث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضة.  تطبيق التعديالت. تنطبق التعديالت عل  املعا 

  إلضافة إىل يلك، يف بداية أ رب فرتة مقارنة، تعرت  املنشنة مبا يلي: 
موجودات ضريبية ملجلة )إىل احلد التي يكون فيه من احملتمل توفر ربح خاضع للضريبة اكن يف   •

والتز  للار (  القابل  املل    الفرق  استادام  القابلة  مقابله  املل تة  الفروق  ام ضريا ملجل جلميع 
 للار  واخلاضعة للضريبة املرتبطة مبا يلي: 

 حق استادام املوجودات والتزامات اإلأار.  -
إيقا  التشغيل واالستعادة واملطلو ت املماللة واملبالغ املقابلة املعرت  هبا كجز  من تكلفة   -

 ا.صل يي الرلة 
 للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لىر ق املدورة )أو أي مكون  ا.لر الرتاكمي للتطبيق ا.ويل  •

 آخر من حقوق امللكية، حسد اال تضا ( يف يلك التاريا. 

، مع السماق  ۲۰۲۳أول كانون الألاي 
  لتطبيق املبكر 

عندما تكون  ابلة للتطبيق واعتماد  املوحدة املرحلية املوجزة للمجموعة  تتو ع اإلدارة تطبيق  ت  املعايي والتفسيات والتعديالت اجلديدة يف القواا  املالية  
ة يف فرتة التطبيق   ت  املعايي والتفسيات والتعديالت اجلديدة  د ال يكون  ا أي كلي جو ري عل  القواا  املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمجموع 

 ا.ويل. 
 
 السياسات احملاسبية  - 3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

املتعلق  لتقتارير املتاليتة املرحليتة ووفقتاً للقوانني املرتتتتتتتتتتتتتترفيتة الستتتتتتتتتتتتتتوريتة النتافتتة   34داد املعلومتات املتاليتة املوجزة املرفقتة وفقتاً ملعيتار احملتاستتتتتتتتتتتتتتبتة التدويل ر   مل إعت
 .وتعليمات و رارات .لإ النقد والتسليت

  ستة كما أن نتااج أعمال املرر  لفرتة ال  ،املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنويةإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة  
 . 2022كانون ا.ول   31)غي مد قة( ال متألل  لضرورة ملشراً عل  النتااج املتو عة للسنة املنتهية يف   2022 حزيران  30  أشهر املنتهية يف

املالية اليت يت  تقييمها عل  أساس    دواتاملوجودات املالية ومشتقات ا.   بعض  وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية  ستألنا    ة املوجزةاملرحلي  مل إعداد املعلومات املالية
  املرحلية املوجزة.   القيمة العادلة بتاريا املعلومات املالية
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املالية مل ترنيت احلسا ت يف املوجودات واملطلو ت حسد طبيعتة كل منها وجر    تبعاً    املرحلية املوجزة  تبويبها يف املعلومات  تقريبتي  مبوجد ترتيد 
 لسيولتها النسبية. 

 ، وعملة اال تراد. املرحلية املوجزة  للية السورية )ل.س.(، عملتة إعداد املعلومات املاليتة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 

 متكورة أدان . إن أ   السياسات احملاسبية املطبقة  ي 

 العمالت ا.جنبية:  - أ
مث يت   ويل أرصدة    . و ل كافة العمليات، مبا يف يلك اإليرادات وا.عبا   لعمالت ا.جنبية إىل اللية السورية بسعر صر  يوم اإلدخال يف القيود 

  2.814الرر  احملددة من  بل املرر  املركزي،    سعار املوجودات واملطلو ت واحلسا ت خار  امليزانية  لعمالت ا.جنبية إىل اللية السورية وفقاً .
  34.2.845ولية سورية للدوالر ا.مريكي    2.512)مقابل    2022  حزيران   30لية سورية لليورو كما يف    32.2.942لية سورية للدوالر ا.مريكي و

 (. يت   يد فرو ات القطع يف بيان الدخل. 2021كانون ا.ول   31كما يف   لية سورية لليورو

اللية  إن التدفق النقدي  لعمالت ا.جنبية الناتج أو املستعمل يف اتلت النشاطات كما  و ظا ر يف بيان التدفقات النقدية، جر   ويله إىل  
ساس  ويلك  ستتألنا  رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة التي جر   ويله عل  أ  2022 حزيران  30السورية عل  أساس سعر الرر  يف 

 . سعر الرر  بنهاية الفرتة السابقة 

 . املوجودات غي املالية واملطلو ت غي املالية  لعمالت ا.جنبية والظا رة  لقيمة العادلة يف اتريا  ديد  يمتها العادلةيت   ويل 
 التحويل لبنود املوجودات واملطلو ت  لعمالت ا.جنبية غي النقدية )مألل ا.سه ( كجز  من التغي يف القيمة العادلة.  فرو اتيت  تسجيل 

 املالية  دواتا. -ب
 .ربح املرر  طرفًا يف ا.حكام التعا دية لىداةياملايل للمرر  عندما  بيان الوضعيُعرت   ملوجودات واملطلو ت املالية يف 

 لقيمة العادلة. كما ُتضتتتا  تكاليت املعامالت املتعلقة مباشتتترة   تنا  أو إصتتتدار املوجودات   مبداياً تُقاس املوجودات واملطلو ت املالية املعرت  هبا  
إىل القيمة العادلة للموجودات    (ا.ر ق أو اخلستتتتتتتتتتتتتتااراملالية واملطلو ت املالية )خبال  املوجودات املالية واملطلو ت املالية  لقيمة العادلة من خالل  

ا.ويل. كما تألب  تكاليت املعاملة املتعلقة مباشتتتتتتترة   تنا  موجودات   االعرتا ، عند  اال تضتتتتتتتا املالية أو املطلو ت املالية، أو تطرق منها، حستتتتتتتد 
 .ارةمباشرة يف الربح أو اخلس ارأو اخلسا .ر قمالية أو مطلو ت مالية  لقيمة العادلة من خالل ا
 :عاجل  تا الفرق حماسبياً عل  النحو التايليا.ويل، فإن املرر   االعرتا إيا كان سعر املعاملة خيتلت عن القيمة العادلة عند 

إيا مل إلبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلو ت متماللة أو بناً  عل  أسلوب تقيي  يستادم فقط بياانت   •
 اليوم ا.ول(؛ منت ا.ويل )أي ربح أو خسارة  االعرتا كن مالحظتها، فإنه يُعرت   لفرق يف الربح أو اخلسارة عند من أسواق ا

اليوم ا.ول من خالل    منت  ، تُعدل القيمة العادلة لتتماش  مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  كجيل ربح أو خسارةخر  ا.يف مجيع احلاالت   •
 (. االلتزامأو صل  تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية ا.ولية لى

، فقط إىل احلد التي ينشتتتتن فيه عن تغيي يف منطقيالربح أو اخلستتتتارة امللجلة إىل الربح أو اخلستتتتارة عل  أستتتتاس    تستتتتجيلعرتا  ا.ويل، يت   بعد اال
 .االلتزامأو صل يف السوق بعني االعتبار عند تسعي ا. عامل )مبا يف يلك الو  ( أيخت  املشاركون

 املوجودات املالية 
صتل  املالية مبوجد عقد تتطلد شتروطه تستلي  ا.  صتولتألب  مجيع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف اتريا املتاجرة حيث يكون شترا  أو بيع أحد ا.

املعين، ويقاس مبداياً  لقيمة العادلة  إلضتتتتتتافة إىل تكاليت املعاملة،  ستتتتتتتألنا  تلك املوجودات املالية  املايل ضتتتتتتمن اإلطار الزمين احملدد من الستتتتتتوق  
(. كما تألب  تكاليت املعامالت املتعلقة مباشتتتتتترة   تنا  موجودات  FVTPLاملرتتتتتتنفة عل  أستتتتتتاس القيمة العادلة من خالل ا.ر ق واخلستتتتتتاار )

 .الل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارةمالية مرنفة  لقيمة العادلة من خ
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 لكلفة املطفنة أو القيمة العادلة    الحقاً  9أد  ياس مجيع املوجودات املالية املعرت  هبا واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  
 :املالية وخراات التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املالية. وعل  وجه التحديد صولا. دارةعل  أساس منوي  أعمال املنشنة إل

فقط    أدوات تقاس   • تعا دية  ي  نقدية  تدفقات  التعا دية، واليت  ا  النقدية  التدفقات  أعمال  دفها  ريل  احملتفظ هبا يف منوي   الدين 
 و  املطفنة؛ ، الحقاً  لتكلفة (SPPI)  ي القااصلي والفاادة عل  املبلغ ا.صلمدفوعات املبلغ ا. 

الدين، واليت  ا تدفقات نقدية تعا دية    أدواتالدين احملتفظ هبا يف منوي  أعمال  دفها  ريل التدفقات النقدية التعا دية وبيع    أدواتتقاس   •
 ؛ و اآلخر ة من خالل الدخل الشامل ( الحقاً  لقيمة العادل SPPIي القاا  )صلي والفاادة عل  املبلغ ا.صلمدفوعات املبلغ ا.  ي

.سه  بعد يلك  االدين اليت تدار عل  أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستألمارات    أدوات )مألل    خر ا.الدين    أدوات تُقاس مجيع   •
 . لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 :عل  حدةأصل عل  أساس كل  ةاملالي  ملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغا  بعد االعرتا  ا.ويل ومع يلك، أوز للمرر  إجرا  اال
  العتبار ات الالحقة يف القيمة العادلة الستألمار أسه  غي حمتفظ هبا للمتاجرة أو  التغي أوز للمرر  أن خيتار بشكل غي  ابل لإللغا  إدرا    •

الدخل الشامل   يف (،IFRS 3) 3الدويل للتقارير املالية ر      حوي يف .موعة ا.عمال اليت ينطبق عليها املعيارست حمتمل معرت  به من امل
 ؛ و اآلخر

معايي • أو  املطفنة  الكلفة  مع  تتوافق  لإللغا   غي  ابلة  دين  أداة  تعيني  للمرر   الشامل    أوز  الدخل  خالل  من  العادلة    اآلخرالقيمة 
(FVTOCI  كما ) خلسارة إيا أد  يلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسا أو تقليله بشكل  اا  لقيمة العادلة من خالل الربح أو ت   ياسهي

 .كبي )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 . اآلخرالدين  لكلفة املطفنة أو  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات  -  

 إدارةاملايل. كما حيدد املرتر  مناي  العمل عل  مستتو  يعكإ كيفية  صتل  أستاستًيا لترتنيت ا.  اً املالية أمر   صتولا. دارةيعترب تقيي  مناي  العمل إل
فيمتا يتعلق نداة فرديتة،   دارةلتحقيق  تد  أعمتال معني. ال يعتمتد منوي  العمتل اخلتا   ملرتتتتتتتتتتتتتتر  عل  نوااي اإل  معتاً املتاليتة    صتتتتتتتتتتتتتتول.موعتات ا.

 .عند مستو  جتميع أعل  وليإ عل  أساس كل أداة عل  حدة و لتايل يقي  منوي  العمل

ه املالية من أجل توليد التدفقات النقدية.  صتتتتتتولاملرتتتتتتر  .  إدارةا املالية اليت تعكإ كيفية  أدواهت  دارةلد  املرتتتتتتر  أكألر من منوي  أعمال واحد إل
 .املالية أو كليهما صول ريل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع ا. دد مناي  أعمال املرر  ما إيا كان  التدفقات النقدية سو  تنتج عن 

، يُعاد ترتتتتتتتنيت الربح / اخلستتتتتتتارة املرتاكمة (FVTOCI)  اآلخرعندما ُتستتتتتتتتبعد أداة الدين املقاستتتتتتتة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل  
رتتتتو  االستتتتتألمار يف ا.ستتتته  أو اخلستتتتارة. وعل  النقيض من يلك، وخب  من حقوق امللكية إىل الربح  اآلخراملعرت  هبا ستتتتابقاً يف الدخل الشتتتتامل  

، ال يعاد ترتتتتنيت الربح / اخلستتتتارة املرتاكمة املعرت  هبا ستتتتابقاً يف الدخل اآلخرعل  أهنا مقاستتتتة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتامل    ةاملعين
 .الحقاً إىل الربح أو اخلسارة ولكن  ول ضمن حقوق امللكية اآلخرالشامل 

 .للتدي اآلخرالدين اليت تقاس الحقاً  لكلفة املطفنة أو  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدواتختضع 

القيمة العادلة من   الدين اليت تفي  لكلفة املطفنة أو معايي  أدواتيف فرتة التقرير احلالية والستتابقة، طبق املرتتر  خيار القيمة العادلة وكتلك حدد 
 (.FVTPL) ارأو اخلسا ر قا. ( كما مل  ياسها  لقيمة العادلة من خاللFVTOCI) راآلخخالل الدخل الشامل 

 ر اأو اخلسا ر ق املوجودات املالية  لقيمة العادلة من خالل ا.

 : ي (FVTPL) ار أو اخلسا ر ق املوجودات املالية  لقيمة العادلة من خالل ا.

 و/و أ ؛ ( SPPIي )صلي والفاادة عل  املبلغ ا.صلفقط مدفوعات املبلغ ا. التعا دية اليت ال تكوناملوجودات يات التدفقات النقدية  •

 أو  وبيعها؛ املوجودات احملتفظ هبا يف منوي  أعمال خبال  االحتفاظ هبا لتحريل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا  •

 . ستادام خيار القيمة العادلة ار أو اخلسا ر ق املوجودات احملددة  لقيمة العادلة من خالل ا. •

  يف الربح أو اخلسارة.  لقياسإعادة ا  انجتة عن  خساارأر ق أو  ية ن  عرتا العادلة، مع اال لقيمة   تقاس  ت  املوجودات
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 إعادة الترنيت 

. تسري متطلبات الترنيت والقياس  املالية املتنلرة  املوجودات   ترنيت ، فإنه يعاد  مبوجودات مالية تفظ مبوجبه املرر   حي ي  الت  تغي منوي  ا.عمال إيا  
يف منوي  ا.عمال والتي ينتج عنه إعادة ترنيت    التغيمن اليوم ا.ول من فرتة التقرير ا.وىل اليت تعقد    اً مستقبلي اعتبار املتعلقة  لفئة اجلديدة نلر  

   للمرر .املالية  صول ا.
 تدي  يمة املوجودات املالية: 

 املالية التالية اليت مل تقاس  لقيمة العادلة من خالل ا.ر ق أو اخلساار: دواتاررات اخلساار االاتمانية املتو عة عل  ا.يستدرك املرر  

 .القروض والسلت للبنوك •

  روض ودفعات مقدمة للعمال .  •

 مدينون مبوجد  بوالت.  •

 الديون. أوراق استألمار  •

   الرادرة.التزامات القروض  •

 .عقود الضمان املايل الرادرة •

 .استألمارات ا.سه ال يت  إلبات خسارة تدي القيمة يف 

خستتتتتتاار  عتبار ا بشتتتتتتكل منفرتتتتتتل أدان (، أد  ياسا)اليت يت    (POCI)  ستتتتتتتألنا  املوجودات املالية املشتتتتتترتاة أو الناشتتتتتتئة يات التدي االاتماي
 :من خالل ارت خسارة مببلغ مساوي املتو عة االاتمان
املالية    دواتمد  احلياة الناجتة عن تلك ا.حداث االفرتاضية عل  ا. متو عة  ااتمانية خسارة   شهراً، أي  12متو عة ملدة    ااتمانيةخسارة   •

 أو  (؛ 1بعد اتريا اإلبالغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً   12اليت اكن  قيقها يف غضون 

ملد  احلياة اليت تنتج عن مجيع ا.حداث االفرتاضية احملتملة عل  مد    متو عة  ااتمانيةخسارة   متو عة ملد  احلياة، أي  ااتمانيةخسارة   •
 .(3واملرحلة   2عمر ا.داة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

داة املالية بشتتتتكل كبي املتو عة عل  مد  احلياة لىداة املالية إيا زادت ااطر االاتمان عل  تلك ا.  االاتمانيةخستتتتارة للاستتتتارة    تكوين ملونةأد  
 12املتو عة ملدة   االاتمانيةاخلستتتتتتارة   مببلغ يعادل املتو عة  االاتمانيةاخلستتتتتتارة   ، تقاسخر ا.املالية    دواتمنت االعرتا  ا.ويل. وخبرتتتتتتو  مجيع ا.

 . شهراً 

حتمالية للقيمة احلالية خلستتتتتتتتتتتاار االاتمان، وتقاس عل  أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات  املتو عة  ي تقدير مرجح  ال  االاتمانيةاخلستتتتتتتتتتتاار  إن  
تو ع املرتر  تلقيها واليت تنشتن من ترجيح عدة ستيناريو ات ا ترتادية مستتقبلية،  يالنقدية املستتحقة للمرتر  مبوجد العقد والتدفقات النقدية اليت  

 .صللى ليةارومة وفقاً لسعر الفاادة الفع
 ي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة   املتو عة  االاتمانية اخلسارة   خبرو  التزامات القروض غي املسحوبة، فإن  •

 و  القرض؛ تو ع املرر  تلقيها يف حالة السحد من ي للمرر  إيا  ام املقرتض بسحد القرض والتدفقات النقدية اليت 

لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ان ًرا     ي الفرق بني املدفوعات املتو عة  املتو عة  االاتمانية اخلسارة  خبرو  عقود الضمان املايل، فإن •
 .تو ع املرر  استالمها من املالك أو املدين أو أي طر  آخري أي مبالغ 

عل  أستتاس فردي، أو عل  أستتاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاستت  خرتتاات ااطر ا ترتتادية مماللة.   املتو عة  االاتمانيةيقيإ املرتتر  اخلستتارة 
، برتر  النظر عما صتلي لىصتل ستتادام ستعر الفاادة الفعال ا.صتل  ة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لىويستتند  ياس بدل اخلستار 

 .إيا كان يُقاس عل  أساس فردي أو عل  أساس مجاعي
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 ااتمانيا املوجودات املالية املتدنية 

.  للموجودات املالية عند و وا حدث أو أكألر له كلي ضتتتتتار عل  التدفقات النقدية املستتتتتتقبلية املقدرة   ااتمانيا  ةاملالي  وجوداتحيرتتتتتل "التدي" يف امل
. تشتتتتتتتتتتتتتتمتل ا.دلتة عل  التتدي االاتمتاي بيتاانت اكن مالحظتهتا حول 3كموجودات املرحلتة   االاتمتايويشتتتتتتتتتتتتتتتار إىل املوجودات املتاليتة يات التتدي  

 :ا.حداث التالية

 أو  املردر؛ للمقرتض أو صعوبة مالية كبية  •

 أو   املتنخر؛خرق للعقد مألل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو   تنازاًل؛، .سباب ا ترادية أو تعا دية تتعلق  لرعوبة املالية للمقرتض،   يام املرر  مبنح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفا  سوق نشط لىوراق املالية بسبد الرعو ت  •

 .اً يعكإ خساار االاتمان املتكبدةمايل بسعر افض ختفيضاً كبي أصل شرا   •

موجودات    إىل  املالية  صتتولا.  ولوبداًل من يلك،  د يتستتبد التنلي املشتترتك لعدة أحداث يف  ،   ديد حدث منفرد  يقوم املرتتر  ويف حال تعتر
 املطفنة   لكلفة  ةاملقاس  املوجودات املالية  اليت متألل  لدينا  دوات.  ااتماي د حرل تدي    نما إيا کايقوم املرر  بتقيي   .  يات  يمة ااتمانية متدنية

التدين    أدواتيف    ااتمتايما إيا کان  نتاك تتدي    لتقيي .  تقرير  كتل  اتريايف  (FVTOCI) اآلخرخالل التدختل الشتتتتتتتتتتتتتتامتل   منالعادلة    القيمتةأو 
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعاادات السندات والترنيت االاتماي و درة  عوامل مأللركات، يعترب املرر  شوالعاادة لل السيادية

 (POCI)  ااتمانيااملوجودات املالية املشرتاة أو املنشنة املتدنية 

يكون يو  يمة ااتمانية منافضة عند  صل  ( بطريقة اتلفة نظرًا .ن ا. POCI)  ااتمانيايت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشنة املتدنية  
املتو عة عل  مد  احلياة منت االعرتا  ا.ويل    االاتمانيةاالعرتا  ا.ويل. وخبرو   ت  املوجودات، يستدرك املرر  مجيع التغيات يف اخلسارة  

 .إىل  قيق مكاسد تدي القيمة صول اإلأايب ملألل  ت  ا.  التغي كمارت خسارة، وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارة. يلدي 

 التالت عن السداد  
املتو عة. يستادم تعريت التالت عن السداد يف  ياس  يمة    االاتمانيةيُعترب تعريت التالت عن السداد أمراً يف غاية ا.مهية عند  ديد اخلسارة  

شهراً أو ملد  احلياة، .ن التالت    12ملدة   املتو عة  االاتمانيةاخلسارة   املتو عة ويف  ديد ما إيا كان ارت اخلسارة يستند إىل  االاتمانيةاخلسارة  
 املتو عة  االاتمانية اخلساار   اليت تللر عل  كل من  ياس (؛ Probability of Default)  نسبة احتمال التعألر عن السداد  و أحد مكوانت  

 االاتمان. دة الكبية يف ااطر و ديد الزاي 
 الزايدة الكبية يف ااطر االاتمان 

القروض الرادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إيا كان     والتزامات يرا د املرر  مجيع املوجودات املالية  
خلسارة  ناك زايدة كبية يف ااطر االاتمان منت االعرتا  ا.ويل. إيا كان   ناك زايدة كبية يف ااطر االاتمان، فإن املرر  يقيإ اررات ا

 .شهراً  12مد  احلياة بداًل من  املتو عة  االاتمانية عل  أساس اخلسارة 

مبقارنة ااطر حدوث التالت    رر عند تقيي  ما إيا كان  ااطر االاتمان عل  ا.داة املالية  د ارتفع  ارتفاًعا كبيا منت االعرتا  ا.ويل، يقوم امل 
كان متو ًعا لفرتة    عن السداد  ع وجود خطر حدوث ختلتاملتبقي لىداة م  االستحقاق يف السداد عل  ا.داة املالية يف اتريا التقرير استناداً إىل  

 العتبار كٍل من    رر املخت  عند إجرا   تا التقيي ، أي  مرة.االستحقاق املتبقية يف اتريا التقرير احلايل عندما مل االعرتا   .داة املالية .ول  
اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له،  املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة و ابلة للدع ، مبا يف يلك 

 مبا يف يلك املعلومات املستقبلية.  االاتماي وتقيي  اخلبي   مرر بناً  عل  اخلربة التارخيية لل
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 املالية  وجودات تعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة    للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض عل  الشروط التعا دية اليت  ك  التدفقات النقدية    املوجودات املاليةحيدث التعديل يف  
املايل. يللر التعديل عل  مبلغ و/أو تو ي  التدفقات النقدية التعا دية سوا  عل  الفور أو يف اتريا  صل  بني االعرتا  ا.ويل واستحقاق ا.   أخر 

لك، سيشكل إدخال أو تعديل املواليق القاامة لقرض  اا  تعدياًل حىت إيا مل تللر  ت  املواليق اجلديدة أو املعدلة بعد عل   مستقبلي.  إلضافة لت
يف زايدة    التغيسبيل املألال  )عل التدفقات النقدية عل  الفور ولكنها  د تللر عل  التدفقات النقدية اعتماًدا عل  ما إيا كان امليألاق مستوفياً أم ال 

 .معدل الفاادة التي ينشن عندما يت  خرق املواليق(
لسياسة املرر ، يلدي التعديل إىل عدم    اً عرتا . ووفققي  املرر  ما إيا كان  تا التعديل يلدي إىل إلغا  االي،  املوجودات املالية عند تعديل  

 االعرتا  عندما ينتج عنه اختال  كبي يف الشروط.  
)مبا يف يلك انتها  الرالحية الناجتة  صل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لىصل  عرتا   . يلغي املرر  اال

إىل كيان آخر. إيا مل حيول املرر  أو  صل  املايل وكافة ااطر ومزااي ملكية ا.صل (، أو عندما حيول ا.عن التعديل مع شروط اتلفة إىل حد كبي
صل  ا.  تفظ بكافة ااطر ومزااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيطرة عل  املوجودات احملولة، فإن املرر  يعرت  حبرتها احملتفظ هبا يف  

 االعرتا  املايل احملول، فإن املرر  يستمر يف  صل ضطر لدفعها. إيا احتفظ املرر  بكافة ااطر ومزااي ملكية ا. ي ليت  د وااللتزام املرتبط  ملبالغ ا 
 . رتاض مضمون للعاادات املستلمةقر أيًضا  ياملايل و صل  .

إلغا    املالية   االعرتا عند  ل   ملوجودات  الدفرتية  القيمة  فإنه يُعرت   لفرق بني  املستل  واملدين وا.ر ق/    االعتبار و.موا    لموجودات لكامل، 
االستألمار يف ا.سه  احملددة     ستألنا م  يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة،  تراكو   اآلخراخلساار املرتاكمة اليت مل إلباهتا يف الدخل الشامل  

يف الدخل الشامل    ، حيث ال ترنت ا.ر ق / اخلساار املرتاكمة املعرت  هبا سابقاً (FVTOCI)اآلخرن خالل الدخل الشامل  م  لقيمة العادلة
 .إىل الربح أو اخلسارة اآلخر

 املايل  الوضع يف بيان  املتو عة االاتمانية عرض ارت اخلسارة 

 :املايل كما يلي  وضع يف بيان ال  املتو عة االاتمانية يت  عرض اررات اخلساار 

 ؛ صول للموجودات املالية املقاسة  لكلفة املطفنة: كاستقطاا من القيمة الدفرتية اإلمجالية لى  •
ال يت  إلبات ارت خسارة يف بيان الوضع   (FVTOCI) :اآلخرالدين اليت تقاس  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    دوات. •

ك  يف  املايل حيث أن القيمة الدفرتية  ي  لقيمة العادلة. ومع يلك، يت  تضمني ارت اخلسارة كجز  من مبلغ إعادة التقيي  يف التغي املرتا 
 مالية؛   أوراقالقيمة العادلة الستألمارات يف 

 و  كمارت؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
عل  مكون التزام   املتو عة   االاتمانية اخلسارة   عندما تشتمل ا.داة املالية عل  مكون مسحوب وغي مسحوب، وال اكن للمرر   ديد •

القرض بشكل منفرل عن تلك عل  املكون املسحوب: فإن املرر  يقدم ارت خسارة .مع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اجملمع كار   
 .اإلمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أي زايدة يف ارت اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمارت من القيمة الدفرتية 

 املطلو ت املالية وحقوق امللكية   -د

 .الدين وحقوق امللكية الرادرة إما كمطلو ت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيد التعا دي أدوات ترنت 

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلو ت مالية مع كيان آخر وفق شروط  د  أصل  إن املطلو ت املالية  ي التزام تعا دي بتسلي  نقد أو  
حيث يكون    اتشتقاملغي    من  حقوق امللكية اخلاصة  ملرر  و و عقد  دواتنت  تسويته أو رمبا يت  تسويته  تكون غي مواتية للمرر  أو عقد سي

حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات عل  حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت  أو   أدوات كون ملزم بتسلي  عدد متغي من ياملرر  ملزم أو  د  
  .حقوق امللكية اخلاصة  ملرر  أدوات مايل آخر( لعدد حمدد من أصل  غ حمدد من النقد )أو  اكن تسويتها خبال  تبادل مبل
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 حقوق امللكية  أدوات 

حقوق امللكية الرادرة عن    دواتيُعرت  ن   .أداة حقوق امللكية  ي أي عقد يألب  فاادة متبقية يف موجودات املنشنة بعد خر  مجيع مطلو هتا
 .املرر  وفقاً للعوااد املستلمة، بعد خر  تكاليت اإلصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة 

/ خسارة يف الربح أو اخلسارة   ربح حقوق امللكية اخلاصة  ملرر  وختر  مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يت  إلبات أي    أدوات يُعرت  ءعادة شرا   
 .حقوق امللكية اخلاصة  ملرر  أدواتعند شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  

 مركبة  أدوات 

  وفقاً بشكل منفرل كمطلو ت مالية وحقوق ملكية  رر   الرادرة من امل   املركبة )مألل ا.وراق القابلة للتحويل(   دوات ترنت ا.جزا  املكونة لى 
حقوق امللكية. إن خيار التحويل التي سيت  تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي    أدواتملضمون الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية و 

 . و أداة حقوق ملكية رر  ملحقوق امللكية اخلاصة  أدواتمايل آخر بعدد حمدد من  أصل  اثب  أو  

املماللة غي القابلة للتحويل. ويف حالة   دواتيف اتريا اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلو ت  ستادام معدل الفاادة السااد يف سوق ا.
لفعالة  وجود مشتقات غي مضمنة يات صلة، يت  فرلها أوالً وتسجل   ي املطلو ت املالية عل  أساس التكلفة املطفنة  ستادام طريقة الفاادة ا

 .حىت إطفااها عند التحويل أو يف اتريا استحقاق ا.داة

 املطلو ت املالية 
 ."خر ا." أو "املطلو ت املالية ارأو اخلسا   ر قت املالية إما كمطلو ت مالية " لقيمة العادلة من خالل ا.ُترنت املطلو 

 املطلو ت املالية  لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

  (FVTPL) لقيمة العادلة من خالل ا.ر ق أو اخلساار    أهنا واليت مل يت   ديد ا عل     ةيت   ياس االلتزامات املالية غي احملتفظ هبا للمتاجر 
 الحقا  لكلفة املطفنة  ستادام طريقة الفاادة الفعلية. 

 . (FVTPL) أهناعندما يت  االحتفاظ  اللتزام املايل للتداول أو يت  تعينها عل   (FVTPL) أهنايت  ترنيت املطلو ت املالية عل  
احملتمل التي اكن أن يدفعه مشرتي كجز  من دمج ا.عمال    االعتباراملايل خبال  االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو    االلتزام اكن  ديد  

 :( عند االعرتا  ا.ويل إيا FVTPL لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة )
 أو  لتلك؛ كان  تا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي من عدم تناسق القياس أو االعرتا  التي  د ينشن خالفاً  •
من .موعة موجودات مالية أو مطلو ت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيي  أدااها عل  أساس القيمة العادلة،    جز اً املايل يُشكل  االلتزامكان  •

  ا.ساس؛ عل   تا    املااطر أو االستألمار املولق للمرر ، وكان  املعلومات املتعلقة بتشكيل املرر  مقدمة داخلياً   ةإدار   السرتاتيجية   وفقاً 
 أو

 د ( بعق 9من عقد حيتوي عل  مشتق واحد أو أكألر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية )   جز اً املايل يشكل    االلتزامإيا كان   •
 (.  (FVTPLركد( ليت   ديد   لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  جني  لكامل )امل 

 املالية: تقا  املوجودات واملطلو ت  - ه
ينوي  تقا  املوجودات واملطلو ت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل  لقيمة الرافية فقط عندما يكون  ناك حق  انوي لعمل يلك أو عندما  

 حيقق املوجودات ويسدد املطلو ت بشكل متزامن.  أن وأماصايف القيمة    أساسالقيام  لتسوية عل    أمااملرر  
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 العادلة: القيمة  -و
أو دفعه لتحويل التزام مبوجد عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريا  صل  القيمتة العادلة  ي السعر التي اكن احلرول عليه من بيع ا.  أن 

 القياس. 
يف االعتبار عند عملية   ءخت اأو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق صل خراات ا.  إىل والتزام معني استناداً  صل  يت   ياس القيمة العادلة . 

 . أو االلتزام يف اتريا القياس صل تسعي ا. 

منافع ا ترادية من خالل التوظيفات الفضل     إنتا بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق عل   خت  ية  .لغي املا صول لة لى د يت   ياس القيمة العا
 . صل من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق التي  د يقوم بتوظيفات فضل  لى  أو صل لى 

نشطا يقوم املرر   عتماد تقنيات    ا.داةمل يكن سوق    إيا .ه املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأدوات السوق لتقيي     أسعاريقوم املرر   عتماد  
 . ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق ا. ر يف االعتبار االستعمال خت  لقياس القيمة العادلة ك

 مستوايت التسلسل ا رمي للقيمة العادلة:  IFRS 13  حدد املعيار الدويل للتقارير املالية 
ليها يف اتريا  إأو االلتزامات املتطابقة اليت اكن للمنشنة الوصول    صوليف ا.سواق النشطة لى املعلنة )غي املعدلة(    سعارا. : 1املستو   -

 القياس؛  
 أو التزام أما بشكل مباشر أو غي مباشر؛ صل  املعلنة املتضمنة يف املستو  ا.ول واليت تعترب ملحوظة لى   سعار املدخالت عدا ا. : 2املستو   
 م. أو االلتزاصل  املدخالت غي امللحوظة لى : 3املستو   -

.  بيان وضع مايل إىل  يمتها العادلة يف اتريا كل    الحقاً  لقيمة العادلة يف اتريا إبرام عقد املشتقات ويعاد  ياسها    مبداياً يت  إلبات املشتقات املالية  
عتمد تو ي   يت  إلبات ا.ر ق / اخلساار الناجتة يف الربح أو اخلسارة عل  الفور ما مل  دد املشتقة وتكون فعالة كنداة  وط، ويف  ت  احلالة ي

 االعرتا  يف الربح أو اخلسارة عل  طبيعة عال ة التحوط.  

 املوجودات الألابتة: -ز
قيمة إن إظهار املوجودات الألابتة، عل  أستاس ستعر التكلفة التارخيية  لليات الستورية بعد تنتتتتتتتتتتتتتتتتزيل االستتهالكات املرتاكمة وملونة التدي يف ال جر 

 وجدت.
مار اإلنتاجية  أري استتتتتتتهالك املوجودات الألابتة،  ستتتتتتتألنا  ا.رض والدفعات املستتتتتتبقة عل  نفقات رأ الية، بطريقة القستتتتتتط الألاب  عل  مد  ا.ع

  عتماد املعدالت السنوية التالية:
     %  
 2 مباي  
 15 معدات وأجهزة وأاثث  
 10 أجهزة احلاسد اآليل  
 10  سينات عل  املباي  

. يت   يد الربح واخلستتارة يف بيان  صتتلمن املوجودات الألابتة الفرق بني عاادات التفرغ والقيمة الدفرتية لىأصتتل  األل الربح أو اخلستتارة من التفرغ عن  
 الدخل. 

 وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت  تسجيل أي تغي يف التقديرات نلر مستقبلي. االستهالكيف هناية كل عام يت  مراجعة طريقة احتساب 
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 املوجودات الألابتة غي املادية:  - ق
التكلفة التارخيية  لليات الستتتتتتتورية بعد تنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزيل اإلطفا  املرتاك  وملونة التدي يف القيمة إن تظهر املوجودات الألابتة غي املادية عل  أستتتتتتتاس ستتتتتتتعر  

 وجدت.
  تسجيلويت     املعلومات املالية املرحلية املوجزةيت  مراجعة التدي يف  يمتها يف اتريا  ،  اليت عمر ا الزمين غي حمدد   املاديةغي  الألابتة  لموجودات  ل   لنسبة
 . بيان الدخل  يمتها يف يف   أي تدنٍ 
 :  عتماد املعدالت السنوية التالية اإلنتاجية إطفا  املوجودات الألابتة غي املادية عل  مد  ا.عمار  أري

 %20 برامج املعلوماتية  

 االخنفاض يف  يمة املوجودات الألابتة املادية وغي املادية:  -ط
تلك   ننه املادية وغي املادية لتحديد فيما إيا كان يوجد أي ملشتتتتتتتتتر  صتتتتتتتتتولمبراجعة القي  الدفرتية .يف اتريا كل بيان وضتتتتتتتتتع مايل، يقوم املرتتتتتتتتتر  

لتحديد مد  خستتتتارة تدي القيمة )إن  صتتتتل  إن وجد  كتا ملشتتتتر، يت  تقدير القيمة اإلستتتترتدادية لى  . د أصتتتتاهبا خستتتتارة تدٍن يف  يمتها  صتتتتولا.
 وجدت(
، يت  حستتتتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتعماليةعند  ديد القيمة    .االستتتتتتتتتتتعماليةاإلستتتتتتتتتترتدادية  ي القيمة ا.عل  ما بني القيمة العادلة ان ت كلفة البيع والقيمة    القيمة

نقد  ة للالتدفقات النقدية املستتتتتتتتقبلية املقدرة إىل  يمتها احلالية  ستتتتتتتتعمال نستتتتتتتبة حستتتتتتت   بل الضتتتتتتتريبة تعكإ تقديرات الستتتتتتتوق احلالية للقيمة الزمني
 .التي مل يت  بشننه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملااطر املالزمة لى

لتوازي القيمة اإلسرتدادية. تقيد خسارة تدنتتتتتي صل  أ تتتتتل من  يمته الدفرتية، يت  إنقا  القيمة الدفرتية لىصل  كان تقدير القيمتتتتتة اإلسرتدادية لى  إيا
القيمة  املاتت مستتتتتتتتجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف  ت  احلالة تعامل خستتتتتتتتارة تدي  صتتتتتتتتل  اخلستتتتتتتتاار، إال إيا كان ا.القيمة حااًل يف ا.ر ق أو  

 كتافيض لوفر إعادة التقيي .
إىل أن ترتل إىل التقدير املعد ل لقيمتها اإلسترتدادية، لكن حبيث صتل  حال أن خستارة تدي القيمة انعكست  الحقاً، يت  زايدة القيمة الدفرتية لى  يف
يت    .نوات ستتتتابقةيف ستتتتصتتتتل  القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان اكن أن  دد فيما لو مل يت   يد خستتتتارة تدي  يمة لى  أن

املاتت مستتجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف  ت  احلالة يعامل  صتتل   يد عكإ خستتارة تدي القيمة حااًل يف ا.ر ق أو اخلستتاار، إال إيا كان ا.
 لقيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي .عكإ خسارة تدي ا

 امللوانت: -ي
يت  تكوين امللونة عندما يكون  نالك التزام حايل عل  املرتتتتتر  ) انوي أو استتتتتتنتاجي( انتج عن حدث حرتتتتتل يف املاضتتتتتي، ومن احملتمل تستتتتتديد 

الوضع املايل، تقدير للمبلغ املتوجد لتسديد االلتزام املايل بتاريا بيان    أفضلااللتزام واكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل مولوق به. متألل امللونة املكونة  
اللتزام، فإن بعني االعتبار املااطر وعدم اليقني احمليطني هبتا االلتزام. عندما  دد امللونة  الستتتناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتستتديد اخت مع ا.

  يمتها الدفرتية متألل القيمة احلالية  ت  التدفقات النقدية.

 وتعويض هناية اخلدمة:   يةاالجتماعاشرتاكات ملسسة التنمينات  -ك
ألل  إن املرتتر  مستتجل يف ملستتستتة التنمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الستتورية ويستتدد بشتتكل منتظ  التنمينات عن موظفيه إىل امللستتستتة. مت

من ملستتتتستتتتة التنمينات   ت  املستتتتامهات اتفاق املرتتتتر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة و لتايل ستتتتو  حيرتتتتل املوظفون عل   تا التعويض  
 جتا  موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة. أخر االجتماعية. ليإ عل  املرر  أية التزامات 
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 االعرتا   إليراد و قق املررو :  -ل
ونستتبة الفاادة املطبقة  ستتتألنا  الفوااد عل  القروض  صتتل  إىل ا.   الستتتناداالعرتا  ءيرادات ومرتتاريت الفوااد عل  أستتاس االستتتحقاق الزمين    يت 

ات املررفية  النقدي حبيث يت   يد إيرادات الفوااد عند  ققها الفعلي. يت  االعرتا   إليرادات الناجتة عن اخلدم  ا.ساسوالتسليفات الظا رة عل  
 عند  ققها مبوجد العقود. تتحقق أنربة ا.ر ق من االستألمارات عندما يربح للمرر  احلق  ستالم املبالغ العاادة  ا. 

 القروض والتسليفات:  - م
تظهر القروض    .والتستتتتتتتتتليفات  ي موجودات مالية غي مشتتتتتتتتتتقة يات دفعات اثبتة أو  ابلة للتحديد وغي مدرجة يف ستتتتتتتتتوق مايل انشتتتتتتتتتط  القروض

تستتجل الديون الرديئة واملشتتكوك   .والتستتليفات عل  أستتاس الكلفة املعدلة بعد تنتتتتتتتتتتتتتتتتتزيل الفاادة غي احملققة وبعد ملونة خستتاار الديون حيث ينطبق
 .ية و/أو فاادهتاصلبتحريلها عل  ا.ساس النقدي ويلك لوجود شكوك واحتمال بعدم  ريل  يمتها ا.

 كفاالت مالية:  - ن
ود الكفاالت املالية  ي عقود توجد عل  املرتتتر  إجرا  دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خستتتارة ترتب  .ن مديناً معي ناً عجز عن إجرا  عق  إن

 .  انونية للمقاضاة )كفاالت، كتد اعتماد، عقود ضمان ااتماي(   أشكالعدة خت  ك  أناكن  ت  العقود    .دفعة مستحقة مبوجد شروط أداة دين
قيمة املعدلة  تُقي د مطلو ت الكفاالت املالية أولياً عل  أستتتتتتتتتتتتتاس  يمتها العادلة، والحقاً ُ مل يف الدفاتر عل  أستتتتتتتتتتتتتاس القيمة ا.عل  ما بني  ت  ال

وية )يف التستتتتتتتتتتتُدر  الكفاالت املالية ضتتتتتتتتتتمن حستتتتتتتتتتا ت    .والقيمة احلالية للدفعة املتو عة )عندما يرتتتتتتتتتتبح من احملتمل إجرا  دفعة من جرا  الكفالة(
 املوجودات( ويف املطلو ت.

 التوزيعات النقدية لىسه :     -س
زيلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من  بل مستتامهي املرتتر . كما يت  العادية كالتزام ويت  تنتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستته ا.  بتوزيعات ا.ر ق عنيت  االعرتا  

  يان الوضع املايل.اإلفراق عن توزيعات ا.ر ق املوافق عليها بعد اتريا ب

 : الفوااد  إيرادات صايف  - ا

ددة  لقيمة العادلة  يت  إلبات إيرادات وأعبا  الفوااد جلميع ا.دوات املالية  ستألنا  تلك املرنفة عل  أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل
أو اخلساار  ستادام طريقة الفاادة   "إيرادات فوااد" و "أعبا  فوااد " يف حساب ا.ر قمن خالل ا.ر ق الرافية يف "صايف إيرادات الفوااد" كتتتتتت  

ضتتتتتمن حركة القيمة العادلة خالل  (FVTPL) الفعالة. كما تُدر  الفوااد عل  ا.دوات املالية املقاستتتتتة  لقيمة العادلة من خالل ا.ر ق أو اخلستتتتتارة
 ." ة.فرت ال

، العمر املتو ع لىداة املالية أو و الستتتعر التي خُيفض  لضتتتبط التدفقات النقدية املستتتتقبلية املقدرة لىداة املالية خالل   (EIR) معدل الفاادة الفعلية
لشتتروط  كما تقدر التدفقات النقدية املستتتقبلية مبراعاة مجيع ا  لفرتة أ رتتر، إىل صتتايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلو ت املالية.،  اال تضتتا عند  

 .التعا دية لىداة

ترتيبات  يتضتتمن احتستتاب ستتعر الفاادة الفعلية مجيع الرستتوم والنقاط املدفوعة أو املستتتلمة بني أطرا  العقد واليت تكون إضتتافية وتنستتد مباشتترة إىل  
ملدرجة  لقيمة العادلة من املالية اومجيع ا. ستتتتتتتتتتتاط ا.خر  أو اخلرتتتتتتتتتتتومات ا.خر . وفيما يتعلق  ملوجودات  ،  وتكاليت املعاملة،  اإل راض احملددة

 ا.ويل. االعرتا تألب  تكاليت املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند ، اخلساار .ر ق أواخالل 
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  ااتمانيااملتدنية  ُ تستتتتتتتتد إيرادات الفوااد / أعبا  الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال عل  القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي 
 ت املالية. وخبرتو   )أي عل  أستاس الكلفة املطفنة لىصتل املايل  بل التستوية .ي ارتت خستارة ااتمانية متو عة( أو إىل الكلفة املطفنة للمطلو 

ُ تستتتتتتتتتتتتتتد إيرادات الفوااتد من خالل تطبيق معتدل الفتااتدة الفعتال عل  الكلفتة املطفتنة للموجودات املتاليتة املتتدنيتة  ،  ااتمتانيتااملوجودات املتاليتة املتتدنيتة  
ا ارتتتتت خستتتتاار   ااتمانيا و ي متدنية    اشتتتترتي الية اليت نشتتتتنت أو  املتو عة(. أما خبرتتتتو  املوجودات امل  االاتمان)أي إمجايل القيمة الدفرتية ان رتتتتً
( يف  تديتد التتدفقتات النقتديتة املستتتتتتتتتتتتتتتقبليتة املتو ع ECLsاملتو عتة )  االاتمتانيتة( يعكإ اخلستتتتتتتتتتتتتتاار EIRفتإن معتدل الفتااتدة الفعتال )، (POCI)  ااتمتانيتا

 .استالمها من ا.صل املايل

 حسا ت ااتمانية: - 
بنا  عليه،  .صتتتتتتتحاب احلستتتتتتتا تأمجيع احلستتتتتتتا ت االاتمانية عل  أستتتتتتتإ غي تقديرية وتنتمي املااطر واملكافآت يات الرتتتتتتتلة إىل   تعقد

 . ت  احلسا ت خار  بيان الوضع املايل تنعكإ

 حرة السه  من ا.ر ق: - 
ستتتهمه العادية. يت  ستتتاستتتية وحرتتتة الستتته  من ا.ر ق املافضتتتة  لنستتتبة .املرتتتر  معلومات حول حرتتتة الستتته  من ا.ر ق ا.  يعرض

ستته  العادية للمرتتر  عل  املعدل بتقستتي  صتتايف الربح أو اخلستتارة للفرتة العااد حلملة ا.  ا.ستتاستتيةاحتستتاب حرتتة الستته  من ا.ر ق  
العااد ستتته  العادية املتداولة خالل الفرتة. يت  احتستتتاب حرتتتة الستتته  من ا.ر ق املافضتتتة عرب تعديل الربح أو اخلستتتارة املوزون لعدد ا.

ستته  العادية واليت تتضتتمن  ميع كليات التافيضتتات احملتملة عل  ا.جبستته  العادية املتداولة  املوزون لعدد ا.  واملعدلستته  العادية  ملة ا.حل
 نوق للموظفني، حسبما ينطبق.سه  املمخيار ا.

 الدخل:  ضريبة  - ق
 الضرااد مبالغ الضرااد املستحقة والضرااد امللجلة. مراريتمتألل 

% من صتتايف ا.ر ق    25، والتي حدد الضتتريبة مبعدل  2001نيستتان    16اتريا   28حيتستتد املرتتر  ملونة ضتتريبة الدخل وفقاً .حكام القانون  
 .من  يمة الضريبة %10،  إلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل للضريبة اخلاضعة
غ غي اجلااز ية الواردة يف بيان الدخل بستتبد استتتبعاد املبالغ غي اخلاضتتعة للضتتريبة وإضتتافة املبالا.ر ق اخلاضتتعة للضتتريبة عن ا.ر ق الرتتاف  ختتلت

 تنتزيلها من الوعا  الضريا.
الية  املعلومات املامللجلة  ي الضتتتترااد املتو ع دفعها أو استتتترتداد ا نتيجة الفرو ات الزمنية املل تة بني  يمة املوجودات أو املطلو ت يف    الضتتتتراادإن  

والقيمة اليت يت  احتستتتتاب الربح الضتتتتريا عل  أستتتتاستتتتها. و تستتتتد الضتتتترااد امللجلة وفقاً للنستتتتد الضتتتتريبية اليت يتو ع تطبيقها عند  املرحلية املوجزة
 تسوية االلتزام الضريا أو  قيق املوجودات الضريبية امللجلة.

 ملطلو ت الضتتتتتريبية امللجلة للفرو ات الزمنية اليت ستتتتتينتج عنها مبالغ ستتتتتو  تدخل يف احتستتتتتاب الربح الضتتتتتريا مستتتتتتقبال. بينما يت   االعرتا يت   
  ملوجودات الضريبية امللجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو  تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريا. االعرتا 

االستتتتتتتفادة من   إمكانيةويت  ختفيضتتتتتتها يف حالة تو ع عدم  املعلومات املالية املرحلية املوجزةاملوجودات الضتتتتتتريبية امللجلة يف اتريا  رصتتتتتتيد    مراجعةيت   
 تلك املوجودات الضريبية جزاياً أو كلياً.

 يوازي النقد: النقد وما    -ر

بنوك ، وتتضتتتمن: النقد وا.رصتتتدة لد   ية لاللة أشتتتهر فن ل(صتتتل)استتتتحقا اهتا ا.   و النقد وا.رصتتتدة النقدية اليت تستتتتحق خالل مدة لاللة أشتتتهر
)استتتحقا اهتا    ودااع البنوك وامللستتستتات املرتترفية اليت تستتتحق خالل مدة لاللة أشتتهرزل  تتتتتتتتتتتتتتتتوتنوا.رصتتدة لد  البنوك وامللستتستتات املرتترفية،    مركزية

  وا.رصدة املقيدة السحد. ية لاللة أشهر فن ل(صلا.
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 معلومات القطاعات:  -ش
لقة   طاا العمل األل .موعة من املوجودات والعمليات اليت تشترتك معاً يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضتعة ملااطر وعوااد ختتلت عن تلك املتع

 .أخر بقطاعات أعمال 

عوااد ختتلت عن تلك املتعلقة بقطاعات  القطاا اجلغرايف التي يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة ا ترتتتتتتتتتتتتتادية حمددة خاضتتتتتتتتتتتتتعة ملااطر و 
 .أخر تعمل يف بيئات ا ترادية 

 
 أحكام حماسبية مهمة ومرادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات  - 4

املرر  أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة  لقيمة الدفرتية للموجودات واملطلو ت غي املتوفرة من    إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، عل   
و د ختتلت النتااج الفعلية عن  ت     تعترب يات صلة،  أخر ة وعل  عوامل  . تعتمد  ت  التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا عل  عامل اخلرب أخر  مرادر  

 واالفرتاضات.   التقديرات
فيها تعديل التقدير    تت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يت  إجرا  القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيرل 

 عل  الفرتة احلالية وفرتات الحقة.   ويلك إيا كان   ت  املراجعة تللر حررايً عل   ت  الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إيا كان  املراجعة تللر 

 املقررات احملاسبية ا امة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  . 4،1

 املتو عة  االاتمانيةارت اخلساار 

وتقديرات  امة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير ااطر الزايدة ا امة يف    اجتهاداتاملرر  استادام    إدارةيتطلد من  
ن أ   السياسات والتقديرات  املتو عة. إ  االاتمان بلية خلساار  ا.ويل هبا ومعلومات القياس املستق  االعرتا  للموجودات املالية بعد    االاتمان ااطر  

 . املرر  مفرلة ةإدار املستادمة من  بل  

 تقيي  منوي  ا.عمال 

ي القاا  واختبار منوي  ا.عمال.  صلي والفاادة عل  املبلغ ا.صلمدفوعات املبلغ ا.  نتااج اختبار يعتمد ترنيت و ياس املوجودات املالية علی  
لتحقيق  د  أعمال معني. ويتضمن  تا التقيي     معاً .موعات املوجودات املالية    إدارةمنوي  ا.عمال عل  مستو  يعكإ كيفية    املرر  حيدد  

وكيفية    اتاحلك  التي يعكإ مجيع ا.دلة يات الرلة مبا يف يلك كيفية تقيي  أدا  املوجودات و ياس أدااها، واملااطر اليت تللر عل  أدا  املوجود
املقاسةإدارهتا املالية  املوجودات  املرر   يرا د  الشامل    .  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  أو  املطفنة  استبعاد ا  بل    اآلخر لكلفة  مل  واليت 

صل  ا من التقيي  املتو   جز اً استحقا ها لفه  سبد استبعاد ا وما إيا كان  ا.سباب متفقة مع ا د  من ا.عمال احملتفظ هبا. وتعترب املرا بة  
وإيا كان من غي املناسد ما إيا كان  ،  حول ما إيا كان منوي  ا.عمال التي يت  مبوجبه االحتفاظ  ملوجودات املالية املتبقية مناسًبا  رر للم

  ناك تغيي يف منوي  ا.عمال و لتايل يت  إدخال تغييًا مستقبلًيا لترنيت تلك املوجودات. 

 زايدة  امة يف ااطر االاتمان 

اخلسارة االاتمانية  ا.وىل، أو  شهراً ملوجودات املرحلة    ( 12)ارة االاتمانية املتو عة كمارت يعادل اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة  يت   ياس اخلس
بشكل كبي    إىل املرحلة الألانية يف حال زايدة ااطر االاتمان صل  . ينتقل ا. الألالألة أو املرحلة    الألانية عل  مد  العمر الزمين للموجودات من املرحلة  

ما التي يشكل زايدة كبية يف ااطر االاتمان. وعند تقيي  ما إيا كان     ( 9)لتقارير املالية ر    ل . ال حيدد املعيار الدويل  ويل منت االعرتا  ا.
  بلية املعقولة واملدعومة.يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستق  رر امل خت  أي،  ااطر االاتمان .ي من املوجودات  د ارتفع  بشكل كبي 

 تغي الترنيت ضمن املراحل الألالث  إىلواليت تلدي   االاتماناملرر  املتعلقة  لتغي امله  يف ااطر    إدارةن التقديرات واملستادمة من  بل  إ

  (. 3و 2و 1)
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 إنشا  .موعات من املوجودات يات خراات ااطر ااتمانية مماللة 

املالية عل  أساس خراات املااطر املشرتكة )مألل نوا ا.داة،    دواتاالاتمان املتو عة عل  أساس مجاعي، يت  جتميع ا.عندما يت   ياس خساار  
، الرناعة، املو ع اجلغرايف للمقرتض، اخل(. يرا د  االستحقاقدرجة ااطر االاتمان، نوا الضماانت، اتريا االعرتا  ا.ويل، الفرتة املتبقية لتاريا  

  مال مة خراات ااطر االاتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إيا كان  ال تزال مماللة. إن  تا ا.مر مطلوب لضمان أنه يف حالة  مد  املرر 
تغيي خراات ااطر االاتمان، تكون  ناك إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناسد. و د ينتج عن يلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات  

 خراات ااطر االاتمان املماللة لتلك اجملموعة من املوجودات.  أفضلشكل إىل حمفظة حالية تعكإ ب

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

لكبية(  يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكألر شيوًعا عند حدوث زايدة كبية يف ااطر االاتمان )أو عندما تنعكإ تلك الزايدة ا
إىل آخر، أو العكإ، ولكنها  د  دث أيًضا ضمن    شهراً   (12)من اخلساار االاتمانية املتو عة اليت ترتاوق مدهتا بني    صولو لتايل تنتقل ا. 

ر  شهرا أو مد  احلياة ولكن مقدار تغييات اخلساا  ( 12)احملافظ اليت يستمر  ياسها عل  نفإ ا.ساس من اخلساار االاتمانية املتو عة ملدة  
 . االاتمانية املتو عة نظرًا الختال  ااطر االاتمان من احملافظ

 املرادر الرايسية للتقديرات غي امللكدة  . 4،2

واليت  ا التنلي ا.كألر أمهية عل  املبالغ املعرت  هبا    مرر  يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل  دارةفيما يلي التقديرات الرايسية اليت استادمتها اإل
 : البياانت املاليةيف 

 :مبدأ االستمرارية 

يف    ا.عمالة  صل ااملرر  بتقيي   درة املرر  عل  االستمرار كمنشنة مستمرة و ي مقتنعة نن املرر  اتلك املوارد الالزمة ملو   إدارة ام   
املرر  ليس  عل  عل   ي شكوك جو رية اليت  د تللر بشكل جو ري عل   درة املرر     إدارة  أنك،  يل   إىل املستقبل املنظور.  إلضافة  

 مبدأ االستمرارية.   أساسالبياانت املالية حمضرة عل   أن عل  االستمرار كمنشنة مستمرة. و لتايل  
  ديد القي  العادلة:

)و(.    3  اإليضاق ن  ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليإ  ا سعر سوق اكن حلظه يتطلد استعمال تقنيات تقيي  كما  و متكور يف  إ
 ا  ليلة الشفافية، فإن القيمة العادلتة تكون أ ل موضوعية، وتتطلد درجات متفاوتة  أسعار املالية املتداولة بشكل غي متكرر و   دوات و لنسبة لى 

 تللر عل  ا.داة املعنية.  أخر يدة، افرتاضات تسعي، وااطر  لسيولة، الرتكيز، عوامل سوق غي أك من ا.حكام تعتمد عل  ا

كون فيها  تستادم املعطيات غي املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرة، و لتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
متألل السعر املقبول للتفرغ    أن  أيتبق  الغتاية من  يتتاس القتتيمة العتتادلة نفسها،    أنوجدت، وأد    أن وق بتاريا التقيي  ضعيفة  تا  حركة الست

مات  املعلو   أفضل املعطيات غي املنظورة  العتماد عل     إىل مالية. يت  الوصول    أدوات املالية أو صاحد االلتزام ملطلو ت    دوات عنها من مالك ا.
   إلجرا اتتطبيق معدالت حس  معينة عمال    إىل تتضمن املعلومات املتوفرة لد  املنشنة  إلضافة    أن املتوفرة يف ظل الظرو  احمليطة، واليت اكن  

العادلة من خالل ا.ر  القيمة  التقيي  املستادم يف تقيي  حمفظة ا.وراق املالية الظا رة عل  أساس  ق  الداخلية للمرر  ويلك ضمن منوي  
 واخلساار وعل  أساس الكلفة املطفنة. 
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و ديد املعلومات املستقبلية يات الرلة بكل  املستقبلية لكل نوا من أنواا املنتجات / السوق  النظرة   ديد العدد والوزن النسا للسيناريو ات  
 سيناريو 

املتو عة  االاتمانية  امل،  عند  ياس اخلسارة  املستقبلية ملاتلت    رر يستادم  افرتاضات احلركة  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل 
 احملركات اال ترادية وكيت تللر  ت  احملركات عل  بعضها البعض. 

 احتمال التعألر نسبة 

  عل    السداد   عن   التعألر   الحتمالية   تقديراً احتمال التعألر    نسبة يف  ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة. وتعترب    احتمال التعألر مدخاًل رايسياً   نسبة   تشكل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة  لظرو  املستقبلية.  احتسابزمنية معينة، واليت تشمل  ة فرت  مد 

 يف حال التعألر اخلسارة 

. و و يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة  السدادالتعألر يف    عن ي تقدير للاسارة الناجتة  يف حال التعألر  تعترب اخلسارة  
 التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والتعديالت االاتمانية املتكاملة.  االعتباريف خت  ريلها، مع ا.وتلك اليت يتو ع املمول 
 الألابتة   صول ا.عمار اإلنتاجية املقدرة لى 

تظهر أية ملشرات تدعو  ( أعال  إن املرر  يراجع ا.عمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل  3كما  و موضح يف اإليضاق ر   ) 
 الألابتة.  صول إىل تغيي ا.عمار املقدرة لى 

 تدي  يمة املوجودات غي املالية وتكوين امللوانت الالزمة  

غي املالية ويلك من خالل إجرا     صول بتقدير القيمة االسرتدادية لى   دارةيف ظل الظرو  الرا نة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية،  ام  اإل
، ال توجد ملشرات لتكوين ملوانت  دارةلتحديد فيما إيا كان  ناك أي ملشر عل  تدي  يمتها.  عتقاد اإل  صول مراجعة للقي  الدفرتية  ت  ا.

 تدي إضافية. 

 
   بنوك مركزية أرصدة لد   و   نقد  - 5

 يلي:   امم تا البند  يتكون
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
   ل.س.      ل.س.      

   12.009.164.396    11,012,219,914  نقد يف اخلزينة 
 أرصدة لد  بنوك مركزية: 

   79.795.812.829    75,229,709,900  حسا ت جارية و   الطلد  
   16.853.986.298    18,880,221,913  ودااع .جل  
   8.044.099.842    7,975,746,302  احتياطي نقدي إلزامي  

    113,097,898,029    116.703.063.365   
 (  408.586.204) (  444,127,010) ارت خساار ااتمانية متو عة 

    112,653,771,019    116.294.477.161   
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وأنظمة املرار  عل  املرر  االحتفاظ  حتياطي إلزامي لد  مرر  سورية املركزي عل  شكل ودااع دون فوااد، وعل  الودااع     وفقاً لقوانني  
كانون الألاي    21الرادر بتاريا    7الطلد وودااع التوفي وودااع .جل  ستألنا  االدخار السكين ويلك  الستناد إىل  رار .لإ النقد والتسليت ر    

من متوسط ودااع العمال  ).موا الودااع    الطلد، وودااع التوفي والودااع    % 5التي حدد مبوجبه االحتياطي اإللزامي عل  الودااع أي    2020
 .جل  ستألنا  ودااع االدخار السكين(. 

 التشغيلية.  رر  يت  استعماله خالل أنشطة امل إن  تا االحتياطي إلزامي وال

 : السنة الفرتة /فيما يلي احلركة عل  أرصدة لد  بنوك مركزية خالل 
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30يف  كما      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

   104.693.898.969    -     -    104.693.898.969  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
 انتج عن التغي يف  نقت 
 (  10.545.971.915)   -     -   (  10.545.971.915) لد  البنوك املركزية  أرصدة  

  11.763.108.424    -     -     11.763.108.424  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 (  11.763.108.424)   -     -   (  11.763.108.424) الفرتة التسهيالت املسددة خالل 

  7.937.751.061    -     -     7.937.751.061  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  .115.678.085102    -     -    .115.678.085102  فرتة الرصيد كما يف هناية ال 
 

  )مد قة(   0212كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  64.200.206.457    -     -     64.200.206.457  الرصيد كما يف بداية السنة 
 عن التغي يف نقت انتج 

 (  90.033.004)   -     -   (  90.033.004) أرصدة لد  بنوك مركزية  
   40.583.725.516    -     -     40.583.725.516  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  104.693.898.969    -     -    104.693.898.969  الرصيد كما يف هناية السنة 
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 : السنة  الفرتة / فيما يلي احلركة عل  ارت اخلساار االاتمانية املتو عة ا.رصدة لد  بنوك مركزية خالل 
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30  كما يف     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  408.586.204    -     -     408.586.204  ة فرت الرصيد كما يف بداية ال
 انتج عن التغي يف  نقت 
 (  12.720.330)   -     -   (  12.720.330) لد  البنوك املركزية  أرصدة  

  224.651.081    -     -     224.651.081  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 (  224.651.081)   -     -   (  224.651.081) التسهيالت املسددة خالل الفرتة 

   48.261.136    -     -     48.261.136  أسعار الرر تعديالت نتيجة تغي 

  444.127.010    -     -     444.127.010  فرتة الرصيد كما يف هناية ال 
 

  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  196.800.932    -     -     196.800.932  الرصيد كما يف بداية السنة 
 زايدة انجتة عن التغي  

   17.736.898    -     -     17.736.898  يف أرصدة لد  بنوك مركزية  
   194.048.374    -     -     194.048.374  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  408.586.204    -     -     408.586.204  يف هناية السنة الرصيد كما 

 
 أرصدة لد  مرار    - 6

 يتكون  تا البند مما يلي: 
  )غي مد قة(   2220  حزيران   30كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  72,110,189,746    68,144,821,829    3,965,367,917  حسا ت جارية و   الطلد 
 (  10,131,450,336) (  10,120,882,927) (  10,567,409) ارت خساار ااتمانية متو عة 

   3,954,800,508    58,023,938,902    61,978,739,410  
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  ( )مد قة   1202كانون ا.ول    31كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  33.443.889.564    29.808.037.558    3.635.852.006  حسا ت جارية و   الطلد 
 (  426.689.604) (  417.130.763) (  9.558.841) ارت خساار ااتمانية متو عة 

   3.626.293.165    29.390.906.795    33.017.199.960  

لية    8.620.684.790)مقابل    2022  حزيران   30لية سورية كما يف    66.039.326.492اليت ال تتقاض  فوااد مبلغ    املرار بلغ  ا.رصدة لد   
 (. 2021كانون ا.ول   31سورية كما يف 

 ام   ،2022شباط  22/م ن بتاريا 15و رار .لإ النقد والتسليت ر    2022شباط   22/  بتاريا 133/2وفقاً لقرار مرر  سورية املركزي ر   
 . املرر  بترنيت التعرضات االاتمانية املباشرة لد  املرار  يف دولة لبنان ضمن املرحلة الألالألة

 
 السنة:  الفرتة /  فيما يلي احلركة عل  أرصدة لد  املرار  خالل

  )غي مد قة(   2202  حزيران   30يف  كما      
  اجملموا      الألالألة املرحلة       املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  33.443.889.564    19.097.962.538    -     14.345.927.026  الرصيد كما يف بداية السنة 
 انتج عن التغي يف  نقت
  36.649.888.078    40.938.854.552    -   ( 4.288.966.474) أرصدة لد  املرار   

   2.016.412.104    1.486.532.346    -     529.879.758  نتيجة تغي أسعار الرر  تعديالت 

  72.110.189.746    61.523.349.436    -     10.586.840.310  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  15.518.039.894    -     6.895.332.989    8.622.706.905  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     6.895.332.989  ( 6.895.332.989)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 عن التغي يف  ةزايدة انجت)نقت( / 
  5.709.791.512    6.333.248.914    -   ( 623.457.402) أرصدة لد  املرار   

   12.216.058.158   5.869.380.635    -     6.346.677.523 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  33.443.889.564    19.097.962.538    -     14.345.927.026  الرصيد كما يف هناية السنة 
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 السنة: الفرتة /   فيما يلي احلركة عل  ارت اخلسارة االاتمانية املتو عة خالل
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30يف    كما     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  426.689.604    410.037.254    -     16.652.350  بداية السنة الرصيد كما يف 
 عن التغي يف  ةزايدة انجت)نقت( / 

  8.620.396.804    8.622.906.441    -   ( 2.001.232) أرصدة لد  املرار   
   1.084.363.928    1.083.492.079    -      363.444  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  10.131.450.336    10.116.435.774    -     15.014.562  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  111.687.775    -     103.371.972    8.315.803  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     103.371.972  ( 103.371.972)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 املرار  زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة لد   
  220.620.107    219.192.147    -     1.427.960  وطريقة احتساب املارت  

   94.381.722    87.473.135    -     6.908.587  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  426.689.604    410.037.254    -     16.652.350  الرصيد كما يف هناية السنة 
 
 ات لد  مرار   إيداع  - 7

 يتكون  تا البند مما يلي: 
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  12,735,096,782    10,509,791,303    2,225,305,479  أشهر(   3ودااع .جل )استحقا ها ا.صلي أكألر من 
 (  2,006,895,483) (  1,957,057,026) (  49,838,457) ارت خساار ااتمانية متو عة 

   2,175,467,022    8,552,734,277    10,728,201,299  

 
  ( )مد قة   2120كانون ا.ول    31كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  48.282.304.000    47.582.304.000    700.000.000  أشهر(   3ودااع .جل )استحقا ها ا.صلي أكألر من 
 (  10.151.259.101) (  10.140.137.403) (  11.121.698) ارت خساار ااتمانية متو عة 

   688.878.302    37.442.166.597    38.131.044.899  
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة عل  إيداعات لد  املرار  خالل 
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  48.282.304.000   45.936.943.995    -     2.345.360.005  الفرتة الرصيد كما يف بداية 
 عن التغي يف  ةانجت زايدة 
 -     -     -     -   ااطر االاتمان  

  12.255.574.303    8.384.908.824    -     3.870.665.479  فرتة ت اجلديدة خالل ال تسهيالال
 (  52.875.120.000) (  50.529.760.000)   -   (  2.345.360.000) املسددة خالل الفرتة  تسهيالتال

   5.072.338.479    4.874.528.479    -     197.810.000 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  12.735.096.782    8.666.621.298    -     4.068.475.484  الفرتة الرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  23.755.351.227    -     22.931.812.218     823.539.009  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     22.931.812.218  (  22.931.812.218)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 عن التغي يف  ةزايدة انجت )نقت( / 
  72.460.549    73.319.553    -   (  859.004) إيداعات لد  املرار   

  700.000.000    -     -     700.000.000  اإليداعات اجلديدة خالل السنة 
   23.754.492.224    22.931.812.224    -     822.680.000 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  48.282.304.000    45.936.943.995    -     2.345.360.005  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 السنة:   الفرتة /  فيما يلي احلركة عل  ارت اخلسارة االاتمانية املتو عة خالل
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  10.151.259.101    10,133,620,028    -     17.639.073  الفرتة الرصيد كما يف بداية 
 عن التغي يف  ةانجت زايدة )نقت( / 

   202.421.784    202.193.392    -      228.392  ااطر االاتمان  
  4.922.372.420    4.877.878.322    -     44.494.098  فرتة ت اجلديدة خالل ال تسهيالال

 (  13.479.957.297) (  13.473.439.922)   -   (  6.517.375) التسهيالت املسددة خالل الفرتة 
   210.799.475    209.216.995    -     .8041.582 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  2.006.895.483    1.949.468.815    -     57.426.668  الفرتة الرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  3.444.568.946    -     3.441.948.045    2.620.901  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     3.441.948.045  (  3.441.948.045)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 زايدة انجتة عن التغي يف إيداعات لد  املرار  
  2,001,066,663    1,999,790,899    -     1.275.764  وطريقة احتساب املارت  

  11.121.698    -     -     11.121.698  اإليداعات اجلديدة خالل السنة 
   4,694,501,794    4,691,881,084    -     2.620.710  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  10.151.259.101    10,133,620,028    -     17.639.073  لرصيد كما يف هناية السنة ا
 

 باشرة امل   االاتمانية تسهيالت  صايف ال  - 8

 يلي:  البند ما يتضمن  تا 

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
  ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  ل.س.      ل.س.      

  الشركات الكرب  
   20.101.594    21,398,464  كمبياالت )سندات حمسومة(  
   3.574.252.166    3,852,955,950  حسا ت جارية مدينة  
   20.227.510.263    22,462,642,312   روض وسلت  

    26,336,996,726    23.821.864.023   
 الشركات الرغية واملتوسطة 

   116.407.009    20,278,086  حسا ت جارية مدينة  

    20,278,086    116.407.009   
 ا.فراد والقروض العقارية 

    7.048.145    37,768,217  حسا ت جارية مدينة   
   1.479.050.371    1,347,288,882   روض وسلت  

    1,385,057,099    1.486.098.516   
   25.424.369.548    27,742,331,911  إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة  
 (  2.591.930.635) (  2,597,667,965) ارت خساار ااتمانية متو عة  
 (  3.212.953.427) (  3,462,798,616) فوااد معلقة )حمفوظة(  

   19.619.485.486    21,681,865,330  صايف التسهيالت االاتمانية املباشرة 
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من    %21.02أي ما نسبته  )غي مد قة(    2022  حزيران   30لية سورية كما يف    5.830.762.837املباشرة غي املنتجة    بلغ  التسهيالت االاتمانية
من    %21.95أي ما نسبته  )مد قة(    2021كانون ا.ول    31لية سورية كما يف    5.579.730.284مقابل  )إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة  
 (. إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة

أي    )غي مد قة(   2022  حزيران  30لية سورية كما يف    2.367.964.221ة  االاتمانية املباشرة غي املنتجة بعد تنتزيل الفوااد املعلقبلغ  التسهيالت  
كانون ا.ول    31لية سورية كما يف    2.366.776.857مقابل  )من إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة بعد تنتزيل الفوااد املعلقة    %9.75ما نسبته  
 . ( بعد تنتزيل الفوااد املعلقة  إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرةمن   %10.66أي ما نسبته  )مد قة(   2021

  823.931ومل حجز اررات  ا بقيمة    2022  حزيران   30  كما يف لية سورية    4.352.134غي املباشرة غي العاملة    االاتمانية   بلغ  التسهيالت
ومل حجز اررات  ا بقيمة    2021كانون ا.ول    31لية سورية كما يف    4.659.284)مقابل  )غي مد قة(   2022  حزيران  30لية سورية كما يف 

 . ()مد قة(   2021كانون ا.ول   31لية سورية كما يف  823.931

 . )مد قة(  2021كانون ا.ول   31و )غي مد قة(   2022 حزيران 30تسهيالت ااتمانية ممنوحة للحكومة والقطاا العام كما يف  د ال توج

   . )مد قة(  2021كانون ا.ول   31ة كما يف لية سوري  1.339.900بلغ  الديون املعدومة مبلغ 
 

 : السنة /  خالل الفرتة باشرة املاتمانية اال تسهيالت ال فيما يلي احلركة عل  أرصدة
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30  يف كما      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

   25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573 فرتة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  1.726.882.065)   1.726.882.065  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل  
  -     -     1.441.792.603  (  1.441.792.603) ما مل  ويله إىل املرحلة الألانية 
  -      88.156  (   21.994) (   66.162) ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 زايدة انتج عن  )نقت( / 
 (  4.633.929.511)   129.504.099  (  1.199.023.993) (  3.564.409.617) أرصدة الز ان التغي يف  

  7.768.117.975    104.397    603.691.667    7.164.321.911  فرتة التسهيالت اجلديدة خالل ال 
 (  937.623.750) (   52.771) (  124.442.673) (  813.128.306) ة التسهيالت املسددة خالل الفرت 

  649.397.121    647.388.121    -      002.9  نتيجة تغي أسعار الرر تعديالت  

  911.331.742.27    812.762.830.5    236.283.572.4    863.285.339.17  الرصيد كما يف هناية الفرتة 
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  )مد قة(   1202كانون ا.ول    31  يف كما      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  25.598.658.814    3.686.065.521    10.337.291.588    11.575.301.705  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -   (   3.500) (  3.664.955.748)   3.664.959.248  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل  
   -   (  422.556.306)   2.602.419.121  (  2.179.862.815) ما مل  ويله إىل املرحلة الألانية 
   -     417.987.830  (  417.908.288) (   79.542) لألة ما مل  ويله إىل املرحلة الألا

 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   الديون املعدومة 
 زايدة انتج عن  )نقت( / 

 (  7.730.411.753)   401.776.489  (  3.261.616.739) (  4.870.571.503) أرصدة الز ان التغي يف  
  7.707.651.409     10.089     383.550   7.707.257.770  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 (  1.647.374.691) (  642.952) (  17.103.893) (  1.629.627.846) التسهيالت املسددة خالل السنة 

  1.497.185.669    1.497.093.113    -      92.556  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 السنة:   /   فيما يلي احلركة عل  ارت اخلسارة االاتمانية املتو عة خالل الفرتة
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30  يف   كما     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  2.591.930.635    2.245.433.073    269.923.532    76.574.030  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
  -   (   2.420) (  82.363.789)   82.366.209  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل  

  -   (   2.773)    10.302.311  (  10.299.538) الألانية ما مل  ويله إىل املرحلة 
  -      2.372  (   1.441) (   931) الألالألة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 انتج عن التغي يف زايدة )نقت( / 
 (  28.793.336)    94.097    42.208.167 (  71.095.600) ااطر اإلاتمان  

 نقت انتج عن 
 (  64.485.702) (  38.465.829) (  24.028.351) (  1.991.522) أرصدة الز ان  التغي يف 

  53.214.386     1.500    42.325.380   10.887.506  ة فرت التسهيالت اجلديدة خالل ال 
 (  10.484.444) (   52.253) (  3.755.143) (  6.677.048) ة فرت التسهيالت املسددة خالل ال 

  426.286.56    402.286.56    -      24  الرر  أسعار تعديالت نتيجة تغي 

  965.667.597.2    169.294.263.2    666.610.254    130.763.79  الرصيد كما يف هناية الفرتة 
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  ( )مد قة   1202كانون ا.ول    31  يف كما      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     
  2.123.733.558    1.564.181.773    467.401.277    92.150.508  كما يف بداية السنة الرصيد  

  -   (   3.720) (  219.318.355)   219.322.075  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل  
  -   (  168.031.578)   185.953.961  (  17.922.383) ة نيما مل  ويله إىل املرحلة الألا

   -     7.096.217  (  7.095.107) (   1.110) لألة  ويله إىل املرحلة الألاما مل 
 عن التغي يف  ةزايدة انجت )نقت( / 

 (  132.016.191)   161.085.364  (  92.045.330) (  201.056.225) االاتمان ااطر  
 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   الديون املعدومة 

 انتج عن التغي يف زايدة )نقت( / 
 (  93.765.018) (  78.742.904)   3.975.914  (  18.998.028) أرصدة الز ان  

  18.120.347     3.000    -     18.117.347  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 (  83.263.912) (  616.830) (  67.608.928) (  15.038.154) التسهيالت املسددة خالل السنة 

   760.461.751    760.461.751    -     -   نتيجة تغي أسعار الرر   تعديالت

  2.591.930.635    2.245.433.073    269.923.532    76.574.030  الرصيد كما يف هناية السنة 

 الفوااد املعلقة: 

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(      
  ل.س.      ل.س.      
   1.960.920.414    3.212.953.427  الفرتة / السنة الرصيد أول  
   543.438.622    289.080.315  الفرتة / السنة الفوااد املعلقة خالل  
 (  28.031.190) (  104.337.255) ينتزل الفوااد احملولة لإليرادات  
  736.625.581    129.102.65  فروق أسعار صر   

   3.212.953.427    616.798.462.3  الفرتة / السنة الرصيد آخر  
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 اآلخر الشامل    خالل الدخل موجودات مالية  لقيمة العادلة من   - 9

 يتكون  تا البند مما يلي: 
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   2021     )غي مد قة(      
 ل.س.      ل.س.      
   209.591.500    209.591.500  مسامهات يف ملسسات مالية *  
   803.840.000    803.840.000  سندات **  
 (  803.840.000) (  803.840.000) ارت اخلسارة االاتمانية املتو عة** 

    209.591.500    209.591.500   

سه  بقيمة إ ية    2.095.915لراحل بنك الشرق مبلكية  القروض  ااطر  ضمان    ملسسة صدرت شهادة ملكية أسه  يف    2021آب    30* بتاريا  
  30من رأ ال امللسسة و د سددت  ت  القيمة كاملة. مل اعتبار القيمة العادلة  ت  االسه  بتاريا    %4.12لية سورية للسه  الواحد ما يعادل    100
 مطابقة للتكلفة التارخيية.  2022 ران حزي
 دوالر أمريكي.  320.000شرا  سند من مرر  لبنان املركزي بقيمة  2018كانون الألاي   1مل بتاريا ** 

 وفق املواصفات التالية: 
 املردر: مرر  لبنان املركزي. 

 . CCCدرجة الترنيت احلالية: 
 دورية الفاادة: نرت سنوية. 

 % 6.15معدالت الفاادة: 
 % 5.96معدالت العااد: 

 . 2020حزيران  19استحقا ات السند: 
. مل يت  االلتزام بدفع  يمة  ت  السندات والفوااد املستحقة عليها وعليه  ام  إدارة املرر   2020حزيران    19مل استحقاق  ت  السندات بتاريا  

ارت اخلسارة االاتمانية املتو عة املقابل  ا انجتة عن تغي سعر  إن الزايدة يف كل من  يمة السندات و   بتشكيل ملونة عن كامل  يمة  ت  السندات.
 صر  اللية السورية مقابل الدوالر ا.مريكي. 

 
 حقوق استادام ا.صول املستنجرة / التزامات عقود التنجي  - 10

 يتكون  تا البند مما يلي: 
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  ل.س.      ل.س.      

   732.905.772    732,905,772  حقوق استادام أصول مستنجرة
 (   131.181.009) (  219,318,993) .مع استهالك حقوق استادام موجودات مستنجرة 

   601.724.763    513,586,779  صايف حقوق استادام موجودات مستنجرة 

   172.877.830    150,938,375  التزامات عقود التنجي 
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 ستنجرة كما يلي: امل صول ا.تتوزا حقوق استادام 
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  ل.س.      ل.س.      
  206.522.213    601,724,763  / السنة  فرتة بداية الالرصيد كما يف  
   450.000.000    -   زايدة يف حقوق استادام ا.صول امللجرة 
 (   54.797.450 )  (  88,137,984) مررو  االستهالك  
  601.724.763    513,586,779  فرتة / السنة ال الرصيد كما يف هناية  
 

 التنجي كما يلي: تتوزا حقوق التزامات عقود 
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  ل.س.      ل.س.      
  190.658.809    172,877,830  فرتة / السنة الرصيد كما يف بداية ال 
  450.000.000    -   زايدة يف التزامات عقود التنجي  
 (   475.500.000) (  25.500.000) مسددة مبالغ  
   7.719.021    3.560.545  مررو  الفوااد  

  172.877.830    150.938.375  فرتة / السنة الرصيد كما يف هناية ال  
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   ارت ضريبة الدخل  - 11

 يلي:   يتكون  تا البند مما

   كانون ا.ول   31كما يف       حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202     
   ل.س.      ل.س.      

 (  83.747.248) (  76,767,811) ارت ضريبة الدخل انجتة عن ربح الفرتة / السنة 

   ملات تسوية الربح احملاسا مع الربح الضريا واحتساب مررو  ضريبة الدخل
   )غي مد قة(   حزيران   30كما يف       
     2202     1202   
   ل.س.      ل.س.      

  37,348,375,993    8,259,887,153   بل الضريبة  ربحصايف ال
   21,027,376    29,145,243  ستهالك املباي ا

   1,190,044,905    21,818,640  اسرتداد ارت التسهيالت االاتمانية املنتجة 
 (  38,147,849) (  13,643,062) ( 17اررات متنوعة )إيضاق 

 (  39,876,731) (   7,103,709) اجلمهورية العربية السورية  خار فوااد حمققة من 
 (  36,366,888,424) (  9,011,505,746) أر ق انجتة عن تقيي  القطع البنيوي

  63,158,069    64,098,536  استهالك  سينات البنا  عن فروا مشرتاة
  19,500.000    12,000,000  فرو ات أسعار صر  غي حمققة 

   2,197,193,339  (  645,302,945) *الربح الضريا )اخلسارة الضريبية( / 
   %25     %25   معدل الضريبة 
 (  549,298,335)   -   ضريبة الدخل 

 (  54,929,840)   -   ( %10) عمار اإلإعادة ضريبة 
 (  604,228,175)   -   ( % 7.5) مررو  ضريبة الدخل 

 (   2.990.754) (   532,778) ( % 7.5) ضريبة ريع رلوس ا.موال يف اخلار  
 (   299.076) (   53,278) % 10 ضريبة إعادة اإلعمار 
 (   299.076) (   53,278) % 10ضريبة إدارة حملية  

 (   3.588.906) (   639,334) ريع رلوس ا.موال يف اخلار  إمجايل ضريبة 

 (  607.817.081) (   639,334) إمجايل الضرااد  

 خسارة ضريبية ممكن استهالكها عل  مد  مخإ سنوات.  *
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 مل احتساب مررو  ضريبة ريع رلوس ا.موال املتداولة كما يلي: 
   )غي مد قة(   حزيران   30يف  للفرتة املنتهية       
     2022     2021  
  ل.س.      ل.س.      

  39.876.731     7.103.709  حمققة خار  اجلمهورية العربية السورية فوااد 
 (   2.990.754) (   532.778) ( % 7.5ريع رلوس أموال )ضريبة 

 (   299.076) (   53.278) من الضريبة(  % 10إعادة إعمار )
 (   299.076) (   53.278) من الضريبة(  % 10) إدارة حملية 

 (   3.588.906) (   639.334) ( %9حمققة من اخلار  )ضريبة ريع عل  فوااد 

 : يلي  ماخالل الفرتة / السنة ك ارت ضريبة الدخلإن حركة 
   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(        
   ل.س.      ل.س.      

   1.251.565.892    83,747,248  الفرتة / السنة  الرصيد بداية 
   7.618.720     639,334  ضريبة ريع عل  فوااد حمققة من اخلار * 

 (  1.175.437.364) (   7,618,771) ضريبة مدفوعة 

   83.747.248    76,767,811  الفرتة / السنة  الرصيد هناية

   إيرادات املرر  املتحققة خار  أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة  حيتسد املرر  ملونة ضريبة ريع رلوس ا.موال املتداولة عل
من    %7.5، والتي حدد الضريبة مبعدل  2019نيسان    29الرادر عن وزارة املالية بتاريا    1238/3والقرار ر      2003/ لعام  24الدخل ر   /

من  يمة    % 10من  يمة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية مبعدل    %10ية إلعادة اإلعمار مبعدل  إمجايل اإليرادات يف اخلار   إلضافة إىل املسامهة الوطن
 . 2019كانون الألاي    1الضريبة ابتداً  من 

 التنفيتية املتعلقة بتو ي  وكيفية الدفع مستقباًل.  التعليمات مل تردر 
والتي مل من خالله    2016و،  2015،  2014،  2013،  2012صدر  رار جلنة الطعن عن تكاليت ا.عوام    2020كانون ا.ول    8بتاريا  

 تألبي  التكليت املل    ت  السنوات، ومل يعرتض املرر  عل   رار  ت  اللجنة. 
والتي مل من خالله تألبي  التكليت املل    تا العام، ومل يعرتض املرر     2017صدر  رار جلنة الطعن عن تكليت عام    2021شباط    1بتاريا  

  ت  اللجنة. عل   رار 
، والتي مل من خالله تألبي  التكليت املل    تا العام ومل يعرتض  2018صدر  رار جلنة الطعن عن تكليت عام    2021كانون ا.ول    7بتاريا  

  ي تكاليت  طعية.   2018لغاية  2009املرر  عل   رار  ت  اللجنة. وبتلك تكون كافة التكاليت الضريبية عن ا.عوام 

 . 2022لعام    ألايرر  عدم تشكيل موجودات ضريبية ملجلة عن الربع ال  ررت إدارة امل
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 أخر  موجودات   - 21

 يلي:   يتكون  تا البند مما

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   2120     )غي مد قة(        
   ل.س.      ل.س.      
 فوااد حمققة غي مستحقة القبض:  
    1.030.579     2,332,829  التسهيالت االاتمانية  
   558.788.175    346,816,187  املرار  حسا ت لد   

    349,149,016    559.818.754   
    175.109     182,314  طوابع مالية 

   29.057.798    24,279,204  إأارات مدفوعة مقدماً 
   225.605.076    139,233,000  مراريت مدفوعة مقدماً 

    3.515.185     3,750,200  كمينات مدفوعة 
    2.809.969    905,712,893  حسا ت مدينة أخر 

    71,422,306,62    820.981.891   
 

 مرر  سورية املركزي وديعة .مدة لد    - 31

من رأ ا ا لد     %10يتوجد عل  مرار  القطاا اخلا  أن  تجز   2001( لعام 28ر   )( للفقرة )ب( من القانون  12بناً  عل  أحكام املادة )
 يتكون  تا البند مما يلي: مرر  سورية املركزي كحساب .مد اكن اسرتداد  عند ترفية املرر .  

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(        
   ل.س.      ل.س.      

   278,598,000    278,598,000  لية سورية 
   7.273.377.685    8,147,804,461  دوالر أمريكي 

    8,426,402,461    7.551.975.685   
 
 مرار   ودااع   - 41

 يلي:   يتكون  تا البند مما

  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  128,972,109  -   128,972,109 حسا ت جارية 
  -   -   -  ودااع .جل )تستحق خالل فرتة لاللة أشهر أو أ ل( 

  128,972,109   -  128,972,109  
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  )مد قة(   1202  كانون ا.ول  31كما يف     
  اجملموا    مرار  خارجية    مرار  حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  158.725.540  -   158.725.540 حسا ت جارية 
  -   -   -  ودااع .جل )تستحق خالل فرتة لاللة أشهر أو أ ل( 

  158.725.540   -  158.725.540  
 
 ودااع الز ان  - 51

 يلي:   البند ممايتكون  تا 

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف      
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  ل.س.      ل.س.      

   85.391.596.178    79,967,578,951  حسا ت جارية و   الطلد 
   1.725.013.538    1,726,739,563  ودااع التوفي 
  45.059.805.366    43,223,019,950  وخاضعة إلشعار ودااع .جل 

   733.862.708    787,368,092  احلسا ت اجملمدة 

    125,704,706,556    132.910.277.790   

 

من إمجايل الودااع    %10.56  أي ما نسبته   2022  حزيران   30لية سورية كما يف    13,268,903,486بلغ  ودااع القطاا العام السوري   *
 . ( من إمجايل الودااع % 9.60أي ما نسبته  2021كانون ا.ول   31لية سورية كما يف   12.759.129.874)مقابل 

من إمجايل الودااع    %64.24أي ما نسبته    2022  حزيران   30لية سورية كما يف    80,754,947,045بلغ  الودااع اليت ال  مل فوااد   *
 من إمجايل الودااع(.  % 64.8أي ما نسبته  2021كانون ا.ول   31لية سورية كما يف   86.125.458.886)مقابل 

سورية كما  لية    733.862.708)مقابل    2022  حزيران  30لية سورية كما يف    787.368.092  (مقيدة السحداجملمدة )احلسا ت  بلغ    *
 (. 2021كانون ا.ول   31يف 
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 مينات نقدية ك  - 61

 يلي:   يتكون  تا البند مما

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف      
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  ل.س.      ل.س.      

   38.010.328    600,000,000  كمينات مقابل تسهيالت مباشرة 
   8.064.604.546    7,459,308,957  كمينات مقابل تسهيالت غي مباشرة

  261.010.365    303,386,926  كمينات مقابل تعهدات تردير 
   54.980.000    79,480,000  كمينات نقدية أخر * 

    8,442,175,883    8.418.605.239   

   املرر متألل التنمينات النقدية ا.خر  كمينات مقابل الرناديق احلديدية امللجرة لعمال. 
 
 اررات متنوعة  - 71

 يتكون  تا البند مما يلي: 

   كانون ا.ول   31كما يف       2022  حزيران   30كما يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  ل.س.      ل.س.      

   569.199.313    596,357,418  مرار  مالية  كفاالت - ارت خساار ااتمانية متو عة 
 ااتمانية متو عة عل  التسهيالت االاتمانية ارت خساار 

   1.779.458    4,027,006  مباشرة غي مستغلة  املباشرة وتسهيالت غي   
   15.000.000    -   ارت ملواجهة أعبا  حمتملة 
   28.000.000    60,000,000  ارت تقلبات أسعار القطع 

    660,384,424    613.978.771   

أد عل  املرار  أن تقوم يف هناية كل شهر بتكوين ملونة مقابل تقلد أسعار القطع تعادل    1/م ن/ ب362بناً  عل  املادة السابعة من القرار ر    
 . من وسطي مركز القطع التشغيلي الرايف خالل الشهر السابق % 5عل  ا. ل نسبة 
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  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف     
  رصيد    فرو ات    ما مل    املستادم    املكون       
  فرتة هناية ال    أسعار الرر     رد  لإليرادات    ة فرت خالل ال    ة فرت خالل ال    الفرتة بداية     
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ارت خساار ااتمانية متو عة عل  التسهيالت االاتمانية غي املباشرة وتسهيالت مباشرة غي مستغلة: 
   2.834.052    -      69.693   -     2.681.231    83,128  املرحلة ا.وىل  –ارت مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

  369.023    -   ( 503.376)   -     -     872,399  املرحلة الألانية  –تسهيالت ااتمانية غي مباشرة ارت مقابل 
   823,931    -     -     -     -     823,931  املرحلة الألالألة  –ارت مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

   1,779,458    2.681.231     -   (433.683 )   -    4.027.006  
  596.357.418   19.532.921   -     -     7.625.184   569,199,313  مرار  مالية  كفاالت- متو عة ااتمانية   خساار ارت 

   -     -    ( 13.643.062) ( 1.356.938)   -     15,000,000  ارت ملواجهة أعبا  حمتملة 
  000.00060.    -   ( 000.00017.)   -     000.00049.    28,000,000  ارت تقلبات أسعار القطع 

   613,978,771    59.306.415   (1.356.938 ) (31.076.745 ) 19.532.921    660.384.424  

 
  )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف     

  رصيد    فرو ات    ما مل    املستادم    املكون       
  هناية السنة    أسعار الرر     رد  لإليرادات    خالل السنة    السنة خالل     بداية السنة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ارت خساار ااتمانية متو عة عل  التسهيالت االاتمانية غي املباشرة وتسهيالت مباشرة غي مستغلة: 
   83.128    -   ( 583.573)   -     -     666.701  املرحلة ا.وىل  –ارت مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 
   872.399    -   ( 109.010)   -     759.087    222.322  املرحلة الألانية  –ارت مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 
   823.931    -     -     -     -     823.931  املرحلة الألالألة  –ارت مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

   1.712.954    759.087     -   (692.583 )   -    1.779.458   
  569.199.313    255,570,827   ( 18.456.410)   -     39,079,305    293.005.591  مررو  ارت كفاالت خار  امليزانية 

  15.000.000    -   ( 36.204.906) ( 1.942.943)   15.000.000    38.147.849  ارت ملواجهة أعبا  حمتملة 
  28.000.000    -   ( 106.000.000)   -    101.500.000    32.500.000  ارت تقلبات أسعار القطع 

   365.366.394    156.338.392  (1.942.943 ) (161.353.899 )  255,570,827    613.978.771  
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 السنة:  الفرتة /  فيما يلي احلركة عل  .مل أرصدة التسهيالت االاتمانية غي املباشرة خالل
  )غي مد قة(   2220  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  4.916.551.010    4.659.284    32.620.617    4.879.271.109  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
  -     -   ( 5.170.802.876)   5.170.802.876  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل 

  -     -     4.792.784.170  ( 4.792.784.170) ألانية مل  ويله إىل املرحلة ال ما
 ( 143.904.395)   -     -   ( 143.904.395) عن التغي يف أرصدة الز ان نقت انتج 

  1.868.657.000    -     -     1.868.657.000  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 4.035.260) ( 307.150) ( 600.000) ( 3.128.110) فرتة التسهيالت املسددة خالل ال

   126.733.306    -     706.018.378  ( 580.285.71) تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  481.001.944.6    134.352.4    617.020.32    730.628.907.6  فرتة الرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة(   1220كانون ا.ول   31كما يف     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      الألانية املرحلة       املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  3.036.264.308    4.352.134    8.933.349    3.022.978.825  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     -   ( 5.238.617.640)   5.238.617.640  ما مل  ويله إىل املرحلة ا.وىل 

  -     -     2.623.555.467  ( 2.623.555.467)  ويله إىل املرحلة الألانية ما مل 
   -     307.150  ( 307.150)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 ( 100.520.650)   -   ( 146.500) ( 100.374.150) نقت انتج عن التغي يف أرصدة الز ان
  174.790.000    -     -     174.790.000  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 433.926.989)   -   ( 6.244.053) ( 427.682.936) التسهيالت املسددة خالل السنة 

   2.239.944.341    -     2.645.447.144  ( 405.502.803) تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  4.916.551.010    4.659.284    32.620.617    4.879.271.109  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 السنة: الفرتة / غي املباشرة خالل االاتمانية فيما يلي احلركة عل  ارت اخلساار االاتمانية املتو عة للتسهيالت 
  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  1,779,458    823,931    872,399     83,128  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
 (  578.839)   -   ( 499.705) (  79.134) عن التغي يف أرصدة الز ان نقت انتج 

  2.836.229    -     -     2.836.229  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 (  9.842)   -   (  671.3) (  171.6) فرتة التسهيالت املسددة خالل ال

  006.027.4    823.931    369.023    2.834.052  فرتة الرصيد كما يف هناية ال
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  ( د قة )م   1220كانون ا.ول   31كما يف     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  1.712.954    823.931    222.322    666.701  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     -      37.977  (  37.977) ما مل  ويله إىل املرحلة الألانية 

   721.110    -     721.110    -   عن التغي يف ااطر االاتمان ة انجت زايدة
 (  239.911)   -   (  26.052) ( 213.859) انتج عن التغي يف أرصدة الز ان نقت

 (  414.695)   -   (  82.958) ( 331.737) التسهيالت املسددة خالل السنة 
  1.779.458    823.931    872.399     83.128  الرصيد كما يف هناية السنة 

 
 السنة: الفرتة / خالل  مرار  مالية كفاالت فيما يلي احلركة عل  .مل أرصدة  

  )غي مد قة( 2220  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  30.215.145.290    7.018.248    -     30.208.127.042  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
  1.026.667.203    -     -     1.026.667.203 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

   31.241.812.493    7.018.248    -     31.234.794.245  فرتة الرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة(   1220كانون ا.ول   31يف كما      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  17.625.436.064    -     7.018.248    17.618.417.816  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     7.018.248  ( 7.018.248)   -   الألالألة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 ( 1.303.750.981)   -     -   ( 1.303.750.981) ا.رصدة املسددة خالل السنة 
   13.893.460.207    -     -     13.893.460.207  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  30.215.145.290    7.018.248    -     30.208.127.042  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 السنة:  الفرتة /  خالل مرار  مالية  كفاالت-متو عة ااتمانية  خساارارت فيما يلي احلركة عل  
  )غي مد قة( 2202  حزيران   30كما يف      
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  569.199.313    1.403.509    -     567.795.804  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
 عن التغي يف  ةزايدة انجت)نقت( / 

 7.625.184    175.597   -     7.449.587  ااطر االاتمان  
   19.532.921    -     -     19.532.921 تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

   596.357.418    1.579.106    -     594.778.312  ة فرت الرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة(   1220كانون ا.ول   31كما يف     
  اجملموا      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  293.005.591    -     1.052.726    291.952.865  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     1.052.726  ( 1.052.726)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الألالألة 

 عن التغي يف  ة زايدة انجت
  39,079,305    350.783    -     38,728,522  كفاالت مرار  مالية أرصدة   

 ( 18.456.410)   -     -   ( 18.456.410) ا.رصدة املسددة خالل السنة 
   255,570,827    -     -     255,570,827  تعديالت نتيجة تغي أسعار الرر  

  569.199.313    1.403.509    -     567.795.804  لرصيد كما يف هناية السنة ا

 
 أخر  مطلو ت   - 81

 يلي:   يتكون  تا البند مما

  كانون ا.ول   31كما يف      حزيران   30كما يف       
  )مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202     
  ل.س.      ل.س.      

   661.197.227    519,469,872  فوااد حمققة غي مستحقة الدفع حلسا ت الز ان 
   1.449.067.567    2,491,922,802  شيكات مررفية وأوامر دفع  

   35.695.273    231,894,745  شيكات مرد ة 
   13.748.251    34,074,383  اشرتاكات ملسسة التنمينات االجتماعية املستحقة 

   76.892.911    249,758,931  ضرااد مقتطعة عل  رواتد وأجور املوظفني 
   30.435.843    32,572,397  ضريبة ريع رلوس ا.موال املتداولة )وضريبة غي مقي ( 

   19.921.380    42,240,400  رسوم حكومية مستحقة 
   21.240.000    25,306,514  مراريت كهر   و اتت مستحقة الدفع

   17.157.750    23,088,431  داانون اتلفون 
   32.217.040    -   موردون 

   66.761.878    67,113,695  أرصدة داانة أخر  
   620,000,000    -   مكافآت  

   252,250,460    481,750,892  نفقات مستحقة الدفع 

    4,199,193,062    3.296.585.580   
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 املدفوا  و   رأس املال املكتتد به  - 19
 القيمة املعادلة                 

  بتاريا االكتتاب      دوالر أمريكي       عدد ا.سه      )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف 
  ل.س.                 

  1,173,830,000    -     11,738,300  املال املدفوا  للية السورية رأس 
  1,326,170,000    28.954.529    13,261,700  رأس املال املدفوا  لدوالر ا.مريكي )سجل  للية السورية( 

  762,989,500    -     7,629,895  زايدة رأس املال 
  132.617.000    304.167    1.326.170  أوىل  -البنيوي عمليات ترمي  ملركز القطع 

  729.393.500    580.727    7.293.935  اثنية  -عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي 

    41.250.000    29.839.423    4.125.000.000  
 

 القيمة املعادلة            
  بتاريا االكتتاب      دوالر أمريكي      ا.سه  عدد      )مد قة(   1220كانون ا.ول    31كما يف  

  ل.س.                 
  1,173,830,000    -     11,738,300  رأس املال املدفوا  للية السورية 

  1,326,170,000    28.954.529    13,261,700  رأس املال املدفوا  لدوالر ا.مريكي )سجل  للية السورية( 
  762,989,500    -     7,629,895  املال زايدة رأس 

  132.617.000    304.167    1.326.170  أوىل  -عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي 
  729.393.500    580.727    7.293.935  اثنية  -عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي 

    41.250.000    29.839.423    4.125.000.000  

 بتاريا   لية سورية للسه  الواحد.  1.000سه  بقيمة إ ية  2.500.000لية سورية موزا عل     2.500.000.000املرر  برأ ال مقدار   كسإ  
 . وافق   يئة ا.وراق وا.سواق املالية السورية عل  تعديل القيمة اال ية لسه  بنك الشرق لتربح مااة لية سورية للسه  الواحد 2012أيلول  4

التي    2005لعام    35واملرسوم ر      2001لعام    28املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون ر      3صدر القانون ر      2010كانون الألاي    4ريا  بتا
ار  املرخرة  مليارات لية سورية، و د منح  املر   10يتضمن زايدة احلد ا.دىن لرأ ال املرار  التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليربح 

 . 2011لعام    17   مهلة لالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ ا ا إىل احلد ا.دىن املطلوب، و د مل متديد املهلة لتربح أربع سنوات مبوجد القانون ر 

/ والتي تضمن زايدة املهلة املمنوحة للمرار  التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد ا.دىن  63صدر املرسوم التشريعي ر   / 2013يف عام 
دة رلوس  املتضمن متديد املهلة املمنوحة لزاي   2015نيسان    22/م.و اتريا  13، ومن مث صدر  رار .لإ الوزرا  ر    2014لرأ ا ا حىت هناية العام  

ينتظر املرر  صدور تعليمات جديدة من السلطات الر ابية    .2015حبيث تربح س  سنوات أي حىت هناية العام    أخر أموال املرار  سنة إضافية  
   الختاي اإلجرا ات املناسبة هبتا اخلرو .

فق نشرة صر  العمالت ا.جنبية مقابل الدوالر ا.مريكي   لنيت عشر عملية إلعادة ترمي  املركز القطع البنيوي ويلك و   2017 ام املرر  خالل عام 
 دوالر أمريكي.  1.291.211بتاريا الرتمي  ءمجايل بلغ 

، عقدت ا يئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام ا يئة العامة العادية للمرر  و ررت زايدة رأس مال املرر  مببلغ إمجايل  2018نيسان    30بتاريا  
  سه  ويلك بعد احلرول عل  موافقة اجلهات الر ابية.  2.500.000لية سورية موزا عل     250.000.000و در  
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وافق .لإ مفوضي  يئة ا.وراق وا.سواق املالية السورية عل  الطلد املقدم من  بل املرر  خبرو  اعتماد أسه  زايدة    2018أيلول    3بتاريا  
تبلغ  سه  بقي  2.500.000رأ ال املرر  والبالغ عدد ا   لية سورية بغرض زايدة رأس املال عن طريق ض  جز  من    250.000.000مة إمجالية 

 لية سورية.  179.450.500لية سورية وكامل رصيد ا.ر ق املدورة مببلغ  70.549.500االحتياطي اخلا  مببلغ 

 كل حبسد نسبة مسامهته يف رأس املال.   2018آب  13املتكورة )كنسه  .انية( عل  املسامهني املسجلني يف هناية يوم  مل توزيع ا.سه 

و ررت زايدة رأس مال املرر  عن طريق ض  جز  من رصيد  واليت تقوم مبقام ا يئة العامة العادية  العادية  غي  ، عقدت ا يئة العامة  2020متوز    8بتاريا  
لية سورية    4.125.000.000لية سورية إىل رأس املال، ليربح رأس مال املرر  بعد الزايدة مبلغ    1.375.000.000ا.ر ق املدورة مببلغ و در   

بتاريا    100سه  بقيمة إ ية    41.250.000موزا عل    الواحد.  ، حرل املرر  عل  موافقة  يئة ا.وراق  2020أيلول    15لية سورية للسه  
  بتاريا اكتساب احلق املعتمد من ا يئة ا.سه  املتكورة )كنسه  .انية( عل  املسامهني املسجلني    ختريت  وملوا.سواق املالية السورية بزايدة رأس املال  

 . / من النظام ا.ساسي تبعاً لتلك 6ادة ر   /امل عدل كل حبسد نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه    2020أيلول   29يوم 

بعملية ترمي  ملركز القطع البنيوي ويلك وفق نشرة    2021حيث  ام املرر  خالل عام    29.839.423بلغ رأس املال املكتتد به  لدوالر ا.مريكي  
نتج عن ا.خت بعني االعتبار حرة غي املقيمني يف    .يكي دوالر أمر   884.894العمالت ا.جنبية مقابل الدوالر ا.مريكي بتاريا الرتمي  ءمجايل بلغ  

 رأس املال بعد إمتام عملية زايدة رأس املال. 

 حيرل املرر  عل  موافقة مرر  سورية املركزي عل  ربط الوديعة اجملمدة مقابل رأس املال.  ، ملرحلية املوجزةامل علوماتلتاريا إعداد امل
 
 واخلا    القانوي   االحتياطي  - 02

  25% من صايف ا.ر ق السنوية حىت بلوغه    10االحتياطي القانوي مبعدل    2011شباط    24اتريا    29من  انون الشركات ر      197املادة    حددت
 % من رأس املال. 

من   %100من صايف ا.ر ق السنوية حىت بلوغه   % 10االحتياطي اخلا  مبعدل  2002( لعام 23من  انون النقد ا.ساسي ر   )  97املادة  حددت
 رأس املال. 

نهنا تشكل الفارق بني .موا اإليرادات احملققة    2011شباط    24اتريا    29من  انون الشركات ر      200مل تعريت ا.ر ق الرافية حسد املادة  
 و.موا املرروفات واالستهالك  بل تنتزيل ارت ضريبة الدخل عل  ا.ر ق.  

  



 

 - 50 - 

 الداانة   الفوااد  - 12

 يلي: يتكون  تا البند مما  
  )غي مد قة(   حزيران   30املنتهية يف    أشهر  ستة ال لفرتة       
     2202     1202  
  ل.س.      ل.س.      

 مباشرة:  ااتمانية تسهيالت  
   12,093,699    18,529,999  حسا ت جارية مدينة  
   1,540,736,695    1,426,697,057   روض وسلت  
   32,753,031    104,337,255  فوااد حمفوظة اسرتداد   

    1,549,564,311    1,585,583,425   

   406,743,997    566,114,844  ات لد  مرار   إيداعأرصدة و 
   26,837,087    -   اآلخر الشامل  خالل الدخل موجودات مالية  لقيمة العادلة من 

    566,114,844    433,581,084   

    2,115,679,155    2,019,164,509   
 
 الفوااد املدينة  - 22

 يلي: يتكون  تا البند مما  
  )غي مد قة(   حزيران   30املنتهية يف    أشهر  ستة ال لفرتة       
     2202     1220   
  ل.س.      ل.س.      

 : ودااع ز ان
    10,551     7,825  حسا ت جارية  
   57,551,736    58,949,930  ودااع توفي  
   1,253,595,203    1,151,386,480  ودااع .جل  
    11,629    13,599,282  التنمينات النقدية  

    1,223,943,517    1,311,169,119   
   10,834,864    11,584,642  ودااع مرار  

    1,235,528,159    1,322,003,983   
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 ارت اخلساار االاتمانية املتو عة اسرتداد)مررو ( /  -32

 يلي: يتكون  تا البند مما  

  )غي مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة ال لفرتة       
     2202     1202  
  . س . ل      . س . ل      

 : لد  بنوك مركزية  أرصدة-ارت خساار ااتمانية متو عة 
   23,097,844  (  12.720.330) املرحلة ا.وىل 

   (12.720.330  )  23,097,844   
 : لد  املرار  أرصدة-ارت خساار ااتمانية متو عة 

   2.656.430  (   2.001.232) املرحلة ا.وىل 
   224.111.462    -   ألانية املرحلة ال
   -     8.622.906.441  الألالألة املرحلة 

    8.620.905.209    226,767.892   
 : لد  املرار   إيداعات-ارت خساار ااتمانية متو عة 

  22.907.858    38.205.115  املرحلة ا.وىل 
   1.023.071.459    -   املرحلة الألانية 
   -   (  8.393.368.208) املرحلة الألالألة 

   (8.355.163.093  )  1,045,979.317   
 : كفاالت مرار  مالية - ارت خساار ااتمانية متو عة 

  36.830.844     7.449.587  املرحلة ا.وىل 
   350.783    -   املرحلة الألانية 
   -      175.597  املرحلة الألالألة 

    7.625.184     37,181,627   
 : ااتمانية مباشرة تسهيالت -ارت خساار ااتمانية متو عة 

  19.598.963     3.189.076  ا.وىل املرحلة 
 (  159.091.831) (  15.312.866) املرحلة الألانية 
 (  43.504.515) (  38.425.306) املرحلة الألالألة 

   (50.549.096  ) (182,997,383  ) 
 : اتمانية غي مباشرةا تسهيالت -ارت خساار ااتمانية متو عة 

 (   476.444)    2.750.924  املرحلة ا.وىل 
 (   73.843) (   503.376) املرحلة الألانية 

    2.247.548    (550,287   ) 

    212.345.422    1,149,479,010   
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 نفقات املوظفني  - 42

 يتكون  تا البند مما يلي: 
  )غي مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة ال لفرتة       
     2202     1202  
  ل.س.      ل.س.      

   366,966,320    1,127,649,642  رواتد املوظفني 

  10,748,067    39,267,243  نفقات التدريد والتن يل 
   49,873,273    143,812,782  االجتماعية مسامهة املرر   لتنمينات 

    690,000    -   ال ختضع للضريبة    أخر وتعويضات   تعويض التمأليل
   6,300,000    -   تعويض هناية اخلدمة 
   511,445,299    289,457,628  مكافآت وعالوات 

    3,018,190    5,536,899  *اتلفة عل  عملية التوظيت نفقات 
  13,215,907    13,500,000  مالبإ موظفني 

  27,949,500    99,041,274  ** تعويضات خاضعة لضريبة الرواتد 
    2,310,881    5,574,105  مزااي عينية خاضعة للضريبة 

   22,586,331    35,011,976  التنمني الرحي 

    1,758,851,549    1,015,103,768   

 يتنلت  تا البند من نفقات فحوصات طبية ما  بل التوظيت، رسوم إ امة للموظفني ا.جاند ورسوم أخر .  *

 وأتعاب عمل إضايف وتعويض صندوق. يتنلت  تا البند من تعويض مدارس، إ امة وتنقالت  ** 
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 أخر  ة  ي يل مراريت تشغ  - 52
 يتكون  تا البند مما يلي: 

  )غي مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة ال لفرتة       
     2202     2120  
  ل.س.      ل.س.      

   10,726,372    63,696,729  نفقات السفر واملهمات 
   40,233,776    41,899,392  يف  يئات ودورايت  االشرتاكات

   104,757,119    37,927,525  أخر  ونفقات  انونية  الضرااد و الرسوم  
   37,930,697    46,132,086  عالن الدعاية واإل

    9,671,755    17,306,483  نفقات استقبال 
   89,356,750    139,672,402  تعاب مهنية أ

   148,591,723    293,440,445  ونفقات حراسة   قصال الريانة وا. 
   52,760,478    96,435,262  كمني ضد ا.خطار واحلريق 

   161,190,830    628,764,290  والتدفئة   الكهر  ، امليا 
   12,643,362    40,860,636  نفقات االتراالت 

   40,425,458    127,301,471  املطبوعات والقرطاسية 
   114,279,269    44,440,474  مراريت إأار 
    4,372,850    27,633,900  الربيد والشحن 

   63,621,855    71,876,055  ونفقات أخر  تعويضات .لإ اإلدارة
    3,233,500     4,144,500  مراريت السيارات 

   13,273,814    25,618,820  أخر  نفقات تشغيلية اتلفة  

    1,707,150,470    907,069,608   
 
 واملاففة السه  ا.ساسية    رحبية  - 62

 مل احتساب حرة السه  ا.ساسية واملاففة كما يلي: 
  )غي مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة ال لفرتة       
     2202     1202  

  36,740,558,912    8,259,247,819  الفرتة )ل.س.( ربح  صايف 
   41,250,000    41,250,000  املتوسط املرجح لعدد ا.سه 

   890.68     200.22   السه  ا.ساسية واملاففة )ل.س.( ربح 

  ويلها. تتطابق رحبية السه  ا.ساسية واملاففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدر ا املرر  يات كلي عل  حرة السه  يف ا.ر ق عند 
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 ما يوازي النقد و   النقد  - 72
 يلي:   يتكون  تا البند مما

  كانون ا.ول   31كما يف       حزيران   30كما يف       حزيران   30كما يف      
  )مد قة(   1202     )غي مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  91.804.977.225    103,879,221,943    86,241,929,814  املركزي * مرر  سورية النقد وأرصدة لد  
 يضا : 

 أرصدة لد  مرار  )استحقا ها ا.صلي  
  33.443.889.564    38,399,379,247    72,110,189,746  أشهر أو أ ل(  3خالل فرتة    

 ينتزل: 
 ودااع مرار  )استحقا ها ا.صلي 
 (  158.725.540) (  1,178,642,027) (  128,972,109) أ ل(  أشهر أو   3خالل فرتة    

    158,223,147,451    141,099,959,163    125.090.141.249   

 يوازي النقد. يعترب جز  من النقد وما  يستادم احتياطي الودااع لد  مرر  سورية املركزي يف أنشطة املرر  التشغيلية اليومية لتلك ال  ال *
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 يات العال ة عمليات ا.طرا    - 82

 تتضمن ا.طرا  يات العال ة: 
 .اللبناي الفرنسيليفة ويقرد بتلك التعامالت مع الشريك االسرتاتيجي البنك احلالتروي  يف املرر  أو الشركة  حقوق أو أكألر من   %10املسامهني التين اتلكون  .1
   وأ ر اه  من الدرجة الرابعة وأنسبااه  حىت الدرجة الألانية. أعضا  .لإ إدارة املرر  والشركات املرتبطة هب  .2
 .ورلسا  الوحدات  التنفيتيةياإلدارة التنفيتية وتشمل املدير العام ومساعديه ومدرا  املديرايت التنفيتية وغ .3

  )غي مد قة(   2202  حزيران   30كما يف    
  كانون ا.ول   31كما يف        أعضا  .لإ اإلدارة وكبار         
  ة( د ق )م   1220   اجملموا    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة ا.م   

  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   امليزانيةبنود بيان الوضع املايل/ داخل -أ
 حسا ت مدينة  

  29.808.037.558  68.144.821.829  -   6.621.472.393  61.523.349.436 أرصدة لد  املرار  املقربة 
 ( 417.130.763) ( 10.120.882.927)  -  ( 4.447.585) ( 10.116.435.342) ملونة مكونة عل  احلسا ت اجلارية 
  47.582.304.000  10.509.791.303  -   1.843.170.000  8.666.621.303 ودااع .جل لد  املرار  املقربة 
 ( 10.136.172.030) ( 1.957.033.138)  -  ( 7.564.288) ( 1.949.468.850) ملوانت مكونة عل  ودااع .جل

  18.601.951  81.171.962  -   5.823.905  75.348.057 فوااد مستحقة غي مقبوضة 
 (  3.965.373) (  23.888)  -  (  23.888)  -  مستحقة غي حمققة ملوانت مكونة عل  فوااد 

   166.854  102.944.981  102.944.981  -   -   روض كبار املوظفني 
 58.199.414.604  8.458.430.537  102.944.981  66.760.790.122  66.851.842.197  

 حسا ت داانة  
 حسا ت أعضا  .لإ اإلدارة 

  53.243.000  866.857.952  866.857.952  -   -  وكبار املوظفني وكبار املسامهني  
  -   -  866.857.952  866.857.952  53.243.000  

 بنود خار  امليزانية-ب
  35.079.215.039  36.271.668.223  5.029.855.730  31.234.794.245   7.018.248 الية م مرار  كفاالت 

 ( 5.433.269.062) ( 5.626.213.153) ( 5.029.855.730) ( 594.778.317) ( 1.579.101) الية م مرار  ملوانت كفاالت 
 5.439.147   30.640.015.928   -  30.645.455.070  29.645.945.977  
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  )غي مد قة(   2220  حزيران   30املنتهية يف    أشهر   ستة ال لفرتة    
  املنتهية يف أشهر    ستة ال لفرتة        وكبار   دارة أعضا  .لإ اإل         
  مد قة( غي  )   1202  حزيران   30   اجملموا    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة ا.م   
  ل.س.     ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

   بيان الدخلبنود -ب
  39,887,420  10.503.122   3.885.572  6.440.845   176.705 فوااد داانة 
 (  11,767,913) ( 12.715.520) ( 1.130.877)  -  ( 11.584.643) فوااد مدينة 

 (11.407.938 ) 6.440.845  2.754.695   (2.212.398  )  28,119,507  

 ( 12,126,341) ( 33.693.297)  -  ( 33.693.297)  -  عموالت مدينة 

 (11.407.938 ) (27.252.452 ) 2.754.695   (35.905.695 )  15,993,166  

 الفوااد والعموالت السارية مع الز ان، وعمالً بقرارات .لإ النقد والتسليت هبتا اخلرو .  أسعار إن مجيع التعامالت املسموحة مع ا.طرا  يوي العال ة تت  ضمن النشاطات االعتيادية للمرر  و ستادام  
 . 2021 حزيران 30يف كما   %7و 2022 حزيران 30كما يف   %9.5بلغ  معدالت الفوااد عل  القروض املمنوحة لكبار املوظفني 

 . ( 2021  حزيران 30 يف  ا.مريكي عل  الدوالر  %0.25و  % 0.19بني   )مقابل  2022 حزيران  30 يف  % 1.25و %0.79بلغ معدل الفاادة عل  الودااع لد  املرر  ا.م واملرار  الشقيقة بني  

 : دارةو.لإ اإل  التنفيتية دارةتعويضات اإل - 

 التنفيتية العليا للمرر :  دارةفيما يلي ملات ملنافع اإل 
  )غي مد قة(   حزيران   30أشهر املنتهية يف    ستة ال لفرتة     

     2202     1220  
  ل.س.      ل.س.      

   120.681.903    527.976.188  العليا  دارةرواتد اإل 
  32.543.858   1.830.000  مكافآت 

    529.806.188    153.225.761   

 . 2021 حزيران 30 يف  كما و  2022  حزيران 30كما يف لية سورية    54.000.000مبلغ  دارةتعويضات .لإ اإلبلغ  
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 إدارة املااطر  - 29

 ااطر االاتمان  . أ
   :املباشرة حسد درجة املااطر  اتمانيةتوزا التسهيالت اال 

 )غي مد قة( وفق اجلدول التايل:  2022 حزيران  30يف   التعرضات ملااطر االاتمان )بعد ارت التدي و بل الضماانت واررات املااطر ا.خر ( حسد فئات الترنيت االاتماي الداخلي للمرر  كما
 وفق اجلدول التايل:  2022 حزيران 30يف تتوزا التعرضات االاتمانية املباشرة حسد فئات الترنيت االاتماي الداخلي للمرر  كما  

  2022  حزيران   30يف   كما       
      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل            
  اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة              
  اجملموا      عل  مد  عمر الرصيد      عل  مد  عمر الرصيد      شهراً   12عل  مد        احتمال التعألر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  1.279.402.550    -     -     1.279.402.550    0.924-0.502   مستو  مرتفع اجلودة االاتمانية  2إىل  1الدرجات من 
  16.059.883.313    -     -     16.059.883.313    3.134-1.133   مستو  متوسط اجلودة االاتمانية  4إىل  3الدرجات من 
  4.572.283.236    -     4.572.283.236    -     17.201-3.841   منافض اجلودة االاتمانية  مستو   7إىل  5الدرجات من 
  5.830.762.812    5.830.762.812    -     -     100   االاتمانية املتعألرة  التعرضات 10إىل  8الدرجات من 

  27.742.331.911    5.830.762.812    4.572.283.236    17.339.285.863       إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة 
 ( 3.462.798.616) ( 3.462.798.616)   -     -         الفوااد املعلقة 

 ( 2.597.667.965) ( 2.263.294.169) ( 254.610.666) ( 79.763.130)       املتو عة ارت اخلساار االاتمانية 
  21.681.865.330    104.670.027    4.317.672.570    17.259.522.733       املباشرة صايف التسهيالت االاتمانية 

  3     21     6     0.5        نسبة التغطية )%( 
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 س
 وفق اجلدول التايل:  2021كانون ا.ول   31تتوزا التعرضات االاتمانية املباشرة حسد فئات الترنيت االاتماي الداخلي للمرر  كما يف 

  2021كانون ا.ول    31يف   كما       
      املرحلة الألالألة      املرحلة الألانية      املرحلة ا.وىل            
  اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة      اخلساار االاتمانية املتو عة              
  اجملموا      ر الرصيد عل  مد  عم      عل  مد  عمر الرصيد      شهراً   12عل  مد        احتمال التعألر       
  . س . ل      . س . ل      . س . ل      . س . ل      %       

  602.983.301    -     -     602.983.301    0.495-0.911   مستو  مرتفع اجلودة االاتمانية  2إىل  1الدرجات من 
  13.664.486.272    -     -     13.664.486.272    1.117-3.089   مستو  متوسط اجلودة االاتمانية  4إىل  3الدرجات من 
  5.577.169.691    -     5.577.169.691    -     3.786-16.958   منافض اجلودة االاتمانية  مستو   7إىل  5الدرجات من 
  5.579.730.284    5.579.730.284    -     -     100   االاتمانية املتعألرة  التعرضات 10إىل  8الدرجات من 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573       إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة 
 ( 3.212.953.427) ( 3.212.953.427)   -     -         الفوااد املعلقة 

 ( 2.591.930.635) ( 2.245.433.073) ( 269.923.532) ( 76.574.030)       املتو عة ارت اخلساار االاتمانية 
  19.619.485.486    121.343.784    5.307.246.159    14.190.895.543       املباشرة صايف التسهيالت االاتمانية 

 12     95     5     1        نسبة التغطية )%( 
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 الرتكز حسد القطاا اال ترادي: (1
 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االاتمانية حسد القطاا اال ترادي:

  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف     
  اجملموا    خدمات    أفراد    زراعي    حكومي    عقارات    جتارة    صناعة    مايل    
 ل.س.    ل.س.    . ل.س    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  101.641.551.105  -    -    -    -    -    -    -    101.641.551.105 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  61.978.739.410  -    -    -    -    -    -    -    61.978.739.410 أرصدة لد  مرار  

  10.728.201.299  -    -    -    -    -    -    -    10.728.201.299 إيداعات لد  مرار  
  21.681.865.330  3.563.426.502  299.114.598  2.069.670.463  -    1.042.841.243  5.031.984.543  9.674.827.981  -   التسهيالت االاتمانية املباشرة 

 املوجودات املالية  لقيمة العادلة  
  209.591.500  -    -    -    -    -    -    -    209.591.500 خالل الدخل الشامل اآلخر من  

  349.149.016  -    2.332.829  -    -    -    -    -    346.816.187 املوجودات ا.خر  
  461.402.426.8  -    -    -    -    -    -    -    8.426.402.461 مرر  سورية املركزي  وديعة .مدة لد  

  112.500.015.205  502.426.563.3  427.447.301  463.670.069.2  -    243.841.042.1  543.984.031.5  981.827.674.9  296.301.331.183 االمجايل 
 
  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف     
  اجملموا    خدمات    أفراد    زراعي    حكومي    عقارات    جتارة    صناعة    مايل    
 ل.س.    ل.س.    . ل.س    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  104.285.312.765  -   -   -   -   -   -   -   104.285.312.765 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  33.017.199.960  -   -   -   -   -   -   -   33.017.199.960 أرصدة لد  مرار  

  38.131.044.899  -   -   -   -   -   -   -   38.131.044.899 إيداعات لد  مرار  
  19.619.485.486  3.725.546.909  150.431.765  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  -  ية املباشرة التسهيالت االاتمان 

 املوجودات املالية  لقيمة العادلة  
  209.591.500  -   -   -   -   -   -   -   209.591.500 خالل الدخل الشامل اآلخر من  

  559.818.754  -   1.030.579  -   -   -   -   -   558.788.175 موجودات أخر  
  7.551.975.685  -   -   -   -   -   -   -   7.551.975.685 مرر  سورية املركزي  وديعة .مدة لد 

  203.374.429.049  3.725.546.909  151.462.344  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  183.753.912.984 اإلمجايل

 



 

 - 60 - 

 ااطر السوق: -ب

الترتنيت   ي ااطر ترتد خستارة يف اإليرادات وحقوق املستامهني نتيجة حدوث تقلبات يف أستعار الفاادة أو أستعار الرتر  أو كلر القيمة الستو ية أو  
 االاتماي أو التدفقات النقدية .داة مالية.

 إدارة ااطر السوق: -

وأستتتتعار    يعمل  ستتتت  إدارة ااطر الستتتتوق والستتتتيولة عل  مرا بة املااطر اليت  د تواجه املرتتتتر  فيما يتعلق مبااطر الستتتتوق بشتتتتقيه ااطر أستتتتعار الفوااد
 لتعاون مع اتلت اجلهات املعنية مبرا بة مجيع ااطر الستتوق الناشتتئة عن أنشتتطة    الرتتر  ومد  كلي ا عل  الوضتتع املايل للمرتتر ، تقوم  ت  الوحدة

عل  مواجهة ظرو  غي اعتيادية وفق ستتتتتيناريو ات حمتملة. يت  يلك عن طريق إصتتتتتدار   رتتتتتر املرتتتتتر ، وتقوم بفحوصتتتتتات ضتتتتتاغطة الختبار  درة امل
اإلدارة تقارير من وإىل جلنة املوجودات واملطلو ت حيث أن إدارة ااطر الستتتوق  ي جز  أستتتاستتتي من مستتتلولياهتا ليتبع يلك رفع التوصتتتيات إىل .لإ 

 ة.املناسبة    مظلة متطلبات احلوكم اتالختاي القرار 

 أساليد ختفيت ااطر السوق: -

ة عن وكاالت الترتتتنيت  إن املرا بة الدورية املستتتتمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية .خبار البنوك اليت يتعامل معها املرتتتر  وخاصتتتة الرتتتادر 
افة إىل بتل العناية الالزمة يف جتند كافة أنواا الرتكزات ستتتوا  يف ما و لتايل العمل عل  جتنبه.  تا  إلضتتت  رالعاملية كفيلة نن تبني احتمالية حدوث خط

 معينة ويلك وفقاً ملعايي وسقو  حمددة مسبقاً حبسد السياسات واإلجرا ات.  العمالت أو بلدان أو بنوك
 :( ااطر أسعار الفاادة1)

أر ق املرر  املستقبلية أو عل  القيمة اال ترادية حلقوق املسامهني  إلضافة  تنج  ااطر أسعار الفاادة عن احتمال كلي التغيات يف أسعار الفاادة عل   
ت واملطلو ت  .لر ا عل  القيمة السو ية لىدوات املالية. يتعرض املرر  ملااطر أسعار الفاادة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودا 

   ا.مألل التي خيفت من تعرض املرر  لتقلبات أسعار الفاادة. ومعايرة حج  القروض إىل الودااع للوصول للمستو 
الفاادة من  تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلو ت حدوداً حلساسية أسعار الفاادة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلو ت بدراسة ااطر أسعار  

الفاادة الساادة واملتو عة ومقارنتها  خالل اجتماعاهتا الدورية كما وتت  دراسة الفجوات يف استحقا ات امل وجودات واملطلو ت ومد  كلي ا نسعار 
 لزم ا.مر.  ا  حلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إي

 

 :(%2الوصت الكمي ملااطر أسعار الفاادة )التغي بسعر الفاادة 

 ( % 2زايدة بسعر الفاادة ) 
    مد قة( )غي    2022حزيران    30كما يف       
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا.ر ق واخلساار(    الرتاكمية    العملة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  1.245.673.569    1.660.898.092    83.044.904.597   دوالر أمريكي  
  62.526.796    83.369.062    4.168.453.094    يورو 
  18.127     24.169    1.208.451   جنيه اسرتليين  
 (  438.285.366) (  584.380.488) (  29.219.024.381)   لية سورية  

  933     1.245     62.232   فرنك سويسري  
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  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا.ر ق واخلساار(    الرتاكمية    العملة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  1.059.084.299    1.412.112.398    70.605.619.917   دوالر أمريكي  
  54.969.046    73.292.061    3.664.603.072    يورو 
   5.090     6.786     339.303   جنيه اسرتليين  
 (  361.453.499) (  481.937.999) (  24.096.899.965)   سورية لية  
   3.140     4.186     209.313   فرنك سويسري  

 
 

 ( % 2نقت بسعر الفاادة ) 

  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة    الفجوة      
  % 75امللكية     واخلساار( )ا.ر ق    الرتاكمية    العملة   
  ل.س.     ل.س.     ل.س.      
 (  1.245.673.569) (  1.660.898.092)   83.044.904.597   دوالر أمريكي  
 (  62.526.796) (  83.369.062)   4.168.453.094    يورو 
 (   18.127) (   24.169)   1.208.451   جنيه اسرتليين  
  438.285.366   584.380.488  (  29.219.024.381)   لية سورية  

 (   933) (   1.245)    62.232   فرنك سويسري  
 

  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفاادة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا.ر ق واخلساار(    الرتاكمية    العملة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.      
 (  1.059.084.299) (  1.412.112.398)   70.605.619.917   دوالر أمريكي  
 (  54.969.046) (  73.292.061)   3.664.603.072    يورو 
 (   5.090) (   6.786)    339.303   جنيه اسرتليين  
   361.453.499    481.937.999  (  24.096.899.965)   لية سورية  
 (   3.140) (   4.186)    209.313   فرنك سويسري  

 ( ااطر أسعار الرر :2) 
ر ق أو  يمة أصتتتتتتتتول ومطاليد   ي املااطر النامجة عن تغي  يمة العمالت ا.جنبية  ياستتتتتتتتاً  لعملة احمللية وما ينتج عن  ت  التغيات من خستتتتتتتتاار  .

 املرر .
  .يعترب املرر  اللية السورية العملة الرايسية له
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 يقوم بنك الشرق بضبط ااطر تغي أسعار الرر  عن طريق:
 تبين سياسة متحفظة يف إدارته لعملياته  لعملة ا.جنبية مبا يسا   يف جتند التقلبات الكبية. .1
 احلفاظ عل  مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة ملرر  سورية املركزي. .2
  لعمالت ا.جنبية.احملافظة عل  نسبة سيولة مرتفعة  .3
 % يف أسعار الرر  عل  رحبية وأدا  املرر . 10تنفيت اختبار جهد بدراسة ألر تغي نسبة  .4

 يقوم املرر  ءعداد  ليل احلساسية ملرا بة ألر التغيات عل  صايف ا.ر ق واخلساار يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الرر .
 ( يف سعر الرر  % 10زايدة ) 

  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف    
 ا.لر عل  حقوق      ا.لر عل  ا.ر ق      مركز       
  امللكية      واخلساار      القطع     العملة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.       
   8.504.152.475    8.539.932.089    85.399.320.890   دوالر أمريكي  
 (  1.847.556) (  2.463.407) (  24.634.074)   يورو 
    89.446     119.261    1.192.610   جنيه اسرتليين  
    3.617     4.822     48.222   فرنك سويسري  
   1.158.868    1.545.158   15.451.576   عمالت أخر   

 
 

  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف    
 حقوق ا.لر عل        ا.لر عل  ا.ر ق      مركز       
  امللكية      واخلساار      القطع     العملة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.       
   7.475.352.299    7.468.582.046    74.685.820.462   دوالر أمريكي  
 (  27.230.949) (  36.307.933) (  363.079.326)   يورو 
    26.520     35.360     353.595   جنيه اسرتليين  
    12.568     16.758     167.576   فرنك سويسري  
  1.065.609    1.420.812    14.208.124   عمالت أخر   
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 ( يف سعر الرر  % 10نقت ) 
  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف    
 ا.لر عل  حقوق      ا.لر عل  ا.ر ق      مركز       
  امللكية      واخلساار      القطع     العملة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.       
 (  8.504.152.475) (  8.539.932.089)   85.399.320.890   دوالر أمريكي  
  1.847.556    2.463.407  (  24.634.074)   يورو 
 (   89.446) (   119.261)   1.192.610   جنيه اسرتليين  
 (   3.617) (   4.822)    48.222   فرنك سويسري  
 (  1.158.868) (  1.545.158)   15.451.576   عمالت أخر   

 
  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف    
 ا.لر عل  حقوق      ا.لر عل  ا.ر ق      مركز       
  امللكية      واخلساار      القطع     العملة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.       
 (  7.475.352.299) (  7.468.582.046)   74.685.820.462   دوالر أمريكي  
   27.230.949   36.307.933 (  363.079.326)   يورو 
 (   26.520) (   35.360)    353.595   جنيه اسرتليين  
 (   12.568) (   16.758)    167.576   فرنك سويسري  
 (  1.065.609) (  1.420.812)   14.208.124   عمالت أخر   

  



 

 - 64 - 

 التحليل القطاعي  - 29

 أ. معلومات عن  طاعات أعمال املرر :

 يت  تنظي  املرر  .غراض إدارية من خالل  طاعات ا.عمال الرايسية التالية:
 حسا ت ا.فراد: يشمل متابعة ودااع العمال  وا.عمال الرغية ومنحه  القروض والديون واخلدمات ا.خر . -

 حسا ت امللسسات: يشمل متابعة الودااع والتسهيالت االاتمانية واخلدمات املررفية ا.خر  اخلاصة  لعمال  من امللسسات.  -

 اخلزينة: يشمل  تا القطاا تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املرر .  -
 فيما يلي معلومات عن  طاعات أعمال املرر :

  )غي مد قة(   2022حزيران    30ة يف  فرتة الستة أشهر املنتهي   
  اجملموا    أخر     اخلزينة    امللسسات    ا.فراد    البيان   
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  12.250.653.086  -    11.433.712.948  1.161.420.576 (  344.480.438)  إمجايل الدخل التشغيلي  
 (  422.345.212)  -   (  878.909.260)  763.418.48   693.145 مررو  ارت اخلساار االاتمانية   

  12.038.307.664  -    11.172.803.070  1.209.839.339 (  344.334.745)  نتااج أعمال القطاا  
 (  511.420.778.3) (  511.420.778.3)  -    -    -   مراريت غي موزعة عل  القطاعات  
  8.259.887.153  -    -    -    -    الربح  بل الضرااد    

 (  334.639)  -    -    -    -    مررو  ضريبة الدخل   

  819.247.259.8  -    -    -    -    صايف ربح الفرتة  
 
  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف    
  اجملموا    أخر     اخلزينة    امللسسات    ا.فراد    البيان   
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.      
 207.601.317.573  -   185.917.119.414  21.382.750.732  301.447.427  موجودات القطاا  
  374.319.500.16  374.319.500.16  -    -    -   موجودات غي موزعة عل  القطاعات  

  947.636.101.224  374.319.500.16 185.917.119.414  732.750.382.21  427.447.301  .موا املوجودات  
 134.275.854.550  -    128.972.109  89.237.225.791  44.909.656.650  مطلو ت القطاا  
  670.283.087.5  670.283.087.5  -    -    -   مطلو ت غي موزعة عل  القطاعات  

  220.138.363.139  670.283.087.5  109.972.128  791.225.237.89  650.656.909.44  .موا املطلو ت  
 717.390.545  -    -    -    -    مراريت رأ الية  
  205.923.570  -    -    -    -    استهالكات وإطفا ات  
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  )غي مد قة(   2021حزيران    30فرتة الستة أشهر املنتهية يف    
  اجملموا    أخر     اخلزينة    امللسسات    ا.فراد    البيان   
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  40,602,780,424  -    39,148,657,264  1,865,766,810 (  411,643,650)  إمجايل الدخل التشغيلي  
 (  1,149,479,010)  -   (  1,332,604,401)  127,821,523  55,303,868 مررو  ارت اخلساار االاتمانية   

  439,453,301,41  -    337,816,052,86  1,993,588,333 (  2356,339,78)  القطاا نتااج أعمال   
 (  2,104,925,421) (  2,104,925,421)  -    -    -   مراريت غي موزعة عل  القطاعات  
 37,348,375,993  -    -    -    -    الربح  بل الضرااد    

 (  607,817,081)  -    -    -    -    مررو  ضريبة الدخل   

  36,740,558,912  -    -    -    -    صايف ربح الفرتة  
 
  )مد قة(   2021كانون ا.ول    31كما يف    
  اجملموا    أخر     اخلزينة    امللسسات    ا.فراد    البيان   
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  207.831.617.761  -   188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  موجودات القطاا  
  14.302.431.145  14.302.431.145  -    -    -   موجودات غي موزعة عل  القطاعات  
  222.134.048.906  14.302.431.145 188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  .موا املوجودات  
  141.487.608.570  -    158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  مطلو ت القطاا  
  4.167.189.428  4.167.189.428  -    -    -   مطلو ت غي موزعة عل  القطاعات  
  145.654.797.998  4.167.189.428  158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  .موا املطلو ت  
  1.350.271.781  -    -    -    -    رأ الية مراريت   
   368.143.293  -    -    -    -    استهالكات وإطفا ات  

 التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
 لديه فروا أو مسامهات يف اخلار .  اارس املرر  نشاطه بشكل رايسي يف القطر وال يوجد

 املرر :التوزيع اجلغرايف .عمال  اإليضاقاألل  تا 
  )غي مد قة(   2022حزيران    30كما يف    
  اجملموا    خار  سورية    سورية داخل    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.   

  12.250.653.086  ( 212.775.270)   12.463.428.356  إمجايل الدخل التشغيلي 
 224.101.636.947    66.576.673.179    157.524.963.768  .موا املوجودات

  717.390.545    -     717.390.545  املرروفات الرأ الية 
 

  )غي مد قة(   2021حزيران    30كما يف    
  اجملموا    خار  سورية    سورية داخل    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.   

  40,602,780,424  (  192,627,926)  40,795,408,350  إمجايل الدخل التشغيلي 
  243,470,195,290    73,608,173,763   169,862,021,527  املوجودات .موا 

  357,907,581    -    357,907,581  املرروفات الرأ الية 
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 إدارة رأس املال  - 30
خالل النستد الرتادرة مبوجد حيافظ املرتر  عل  رأس مال مناستد ملواجهة املااطر اليت تالزم أنشتطته املاتلفة. يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال من  

 مقررات  زل الدولية واليت يت  تبنيها من خالل مرر  سورية املركزي.
حستتتتد   %8حستتتتد تعليمات مرتتتتر  ستتتتورية املركزي )  %8يلتزم املرتتتتر   حملافظة عل  معدالت تفوق احلد ا.دىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  

 د املتعلقة  لرتكزات االاتمانية واليت تستادم رأس املال التنظيمي كملشر لتلك الرتكزات.جلنة  زل الدولية(، كما يراعي كافة النس
 يدير املرر   يكلية رأس ماله وأري تعديالت عليه يف ضو  التغيات اليت تطرأ عل  الظرو  اال ترادية ووصت املااطر يف أنشطته. 

 رأس املال: كفاية
 :يتضمن  تا البند ما يلي 

  كانون ا.ول   31كما يف       حزيران   30كما يف     
  )مد قة(   2021     )غي مد قة(   2022   
  ل.س.      ل.س.    

   4.125.000.000    4,125,000,000  رأس املال املكتتد به واملدفوا  
   967.472.434    967,472,434  االحتياطي القانوي 
   896.922.934    896,922,934  االحتياطي اخلا  

   1.489.298.783    1,489,298,783  أر ق مرتاكمة حمققة  
  -     8,259,247,819  صايف ا.ر ق لغاية هناية الفرتة احلالية 

   69.000.556.757    69.000.556.757  * أر ق مرتاكمة غي حمققة
 (  209.591.500) (  209.591.500) خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالية  لقيمة العادلة من 
 (  101.034.960) (  83,409,621) صايف املوجودات الألابتة غي ملموسة 

 مبالغ ممنوحة إىل كبار املسامهني وأعضا  .لإ اإلدارة  
 (  4.864.069.749 )  (  5.029.856.000) أو املستعملة من  بله  )أيهما أكرب(  

   71.304.554.699    79.415.641.606  صايف ا.موال اخلاصة ا.ساسية 
 بنود رأس املال املساعد: 

   1.501.461.526    1.609.610.666  اررات لقا  اخلساار االاتمانية املتو عة 
   1.501.461.526    1.609.610.666    ا.موال اخلاصة املساعدة 

   72.806.016.225    81.025.252.272  صايف ا.موال اخلاصة )رأس املال التنظيمي( 
   114.405.692.500    122.154.847.650  .موا املوجودات املرجحة  ملااطر  

   5.711.229.540    6.614.005.650  حسا ت خار  امليزانية املرجحة  ملااطر 
 (  4.667.544.000)   13.290.955.000  ااطر السوق 

   3.373.837.076    3.373.837.076  املااطر التشغيلية 
   118.823.215.116    145.433.645.376  .موا املوجودات وااللتزامات خار  امليزانية املرجحة  ملااطر 

   %61.27     %55.71   نسبة كفاية رأس املال )%( 
   %60.01     %54.61   نسبة كفاية رأس املال ا.ساسي )%( 

    %93.23     %93.72   ا.ساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية نسبة رأس املال 
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، والتي تضمن تعديل املادة الألامنة من  رار .لإ النقد والتسليت  2014شباط    26اتريا    4/م ن/ب1088صدر  رار .لإ النقد والتسليت ر     *
حبيث يت  إدرا  فرو ات تقيي  القطع البنيوي غي احملققة ضمن ا.موال اخلاصة ا.ساسية .غراض    2008شباط  4اتريا    1/م ن / ب 362ر    

 .  2007لعام  4/م ن/ب  253والتسليت ر     احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار .لإ النقد

النقد   **  لقا  اخلساار االاتمانية املتو عة للتعرضات املرنفة ضمن  4التسليت ر   )و مبوجد  رار .لإ  يت  االعرتا   ملاررات املكونة  /م ن( 
ت املعرت  هبا ضمن  ت  ا.موال، مضافاً إليها رصيد  املرحلتني ا.وىل والألانية ضمن ا.موال اخلاصة املساندة، ويلك عل  أال تتجاوز  يمة املاررا

من املوجودات املرجحة مبااطر االاتمان احملتسبة وفقاً لتعليمات    % 1.25حساب االحتياطي العام ملااطر التمويل )يف حال وجود (، ما نسبته  
 كفاية ا.موال اخلاصة الرافية. 

مع مراعاة   %8نستتبة كفاية رأس املال عن   لال تقأد أن    2007كانون الألاي    24اتريا    4ب /م ن/   253بناً  عل   رار .لإ النقد والتستتليت ر    
 النسد املتعلقة  لرتكزات االاتمانية واليت تستادم رأس املال التنظيمي كملشر  ا.

 
 ارتباطات والتزامات حمتملة  - 31

 يتكون  تا البند مما يلي: 

 ) يمة ا ية(: ارتباطات والتزامات ااتمانية   -
  كانون ا.ول   31كما يف       حزيران   30كما يف     
  )مد قة(   2021     )غي مد قة(   2022   
 ل.س.      ل.س.    

  والتزامات ااتمانية  ارتباطات 
 كفاالت ز ان: 

   4.916.551.010   6.944.001.481  حسن تنفيت  
   2.610.103.648    456.099.064.3  تعهدات تردير  
   10.008.100.937   7.526.654.658   

   30.215.145.290    31.241.812.493  كفاالت بنوك 
   224.044.189    444.594.449  سقو  تسهيالت ااتمانية غي مستعملة 

   874.507.699.41    37.965.844.137   
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 أحداث الحقة  - 32

 زايدة رأس املال: . أ

زايدة رأس املال عن طريق ضت  جز  ب،  2022حزيران    13ا يئة العامة غي العادية  واليت تقوم مقام ا يئة العادية للمرتر  بتاريا  الحقاً لقرار  
ستتورية )أي بزايدة  لية    1.031.250.000مببلغ و درة   2021كانون ا.ول    31من ا.ر ق املدورة يف البياانت املالية للستتنة املالية املنتهية يف  

ستته   51.562.500لية ستتورية موزا عل     5.156.250.000من رأ ال املرتتر (، ليرتتبح رأ ال املرتتر  بعد الزايدة مبلغ  %25بنستتبة  
قة  احلرتتتتول عل  مواف   نتظار  رتتتتر امللية ستتتتورية للستتتته  الواحد وتوزيع ا.ستتتته  النامجة عن  ت  الزايدة للمستتتتامهني .اانً و  100بقيمة إ ية  

 اجلهات الر ابية. 

 نقل جز  من مركز القطع البنيوي للمرر  إىل فرنسا: . ب

مليون در    77.3 تام بنتك الشتتتتتتتتتتتتتترق خالل شتتتتتتتتتتتتتتهر متوز بعمليتة نقتل جز  من مركز  طعته البنيوي بعتد  ويلته إىل التدر   اإلمتارا  )مبتا يعتادل  
احلرتتتتول عل  كافة املوافقات املطلوبه أصتتتتواًل، مبا فيها موافقة .لإ   يف فرنستتتتا، يلك بعد  SBAإمارا ( والتي كان موظفاً يف لبنان إىل بنك  
 .2022متوز  3اتريا  2022/م ن لعام 208النقد والتسليت اليت صدرت مبوجد  رار  ر   

 ويلكد املرر  إلتزامه التام بكافة الضوابط الوارد  يف مضمون  تا القرار.


