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 بنك الشرق
  شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

 املرحلية املوجزة املالية املعلوماتإيضاحات حول 
 )غي مد قة( 1232 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة 

  
 
 معلومات عامة -1

 مل  بل البنك اللبناين الفرنسععععععععي ة س ل  مل  سعععععععيي امللععععععععرف يف %49بنك الشعععععععرق )امللعععععععرف(  و شععععععععركة مسعععععععامهة عامة سععععععععورية مملوكة بنسعععععععبة 
 سعععععععععععععسل امللعععععععععععععرف يف السعععععععععععععسل التساري    2331لعاس  28  ومبوجب  انون امللعععععععععععععارف ر   /س و26مبوجب القرار ر    2338نيسعععععععععععععان  13
 بوصفه ملرفان خاصان  19ويف سسل امللارف    الر     2338كانون األول 22بتاريخ  15616الر   

  للسعععه  الواحدلية سعععورية  11333سعععه  بقيمة ا ية 215331333موزع علي لية سعععورية  2153313331333و د  سععي امللعععرف برأس مال مقداره 
  الواحد  ية لسه  بنك الشرق لتلبح ماألة لية سورية للسهلية السورية علي تعديل القيمة االاألوراق واألسواق املا وافق   يئة 2312أيلول  4بتاريخ 

 إمجايلبل  مب عادية للملرف و ررت زايدة رأس مال امللرف  عقدت اهيئة العامة غي العادية واليت تقوس مقاس اهيئة العامة ال2318نيسان  03تاريخ وب
 133ية سه  بقيمة ا  2715331333وبرلك يكون العدد اإلمجايل ألسه  البنك سه   215331333لية سورية موزع علي  25313331333و دره 

   لية سورية للسه  الواحد
 املدورة األرابح رصيد مل جز  ض  طريق عل امللرف مال رأس زايدة و ررت الشرق غي العادية لبنك  العامة اهيئة عقدت  2323 متوز 8خ بتاري

 مبل  الزايدة بعد امللرف مال رأس لبحياملال  ل رأس سورية( إىل لية / ل س  )مليار وثامثاألة ومخي وسبعون مليون1107513331333و دره / مببل 

/ )واحد وأربعون مليون 4112531333 علي / موزع سورية( مليارات ومئة ومخي وعشرون مليون لية ة/ ل س  )أربع 4112513331333و دره /
 الواحد   للسه  سورية لية مئة إ ية ( سه  بقيمةألدومئتان ومخسون 

 ختليص ومل  املال أسه  زايدة رأسالسورية ابعتماد  املالية واألسواق األوراق سلي مفوضي  يئة علي موافقة امللرف   حلل2323 أيلول 15 بتاريخ

اتريخ اكتساب املسامهني احلق يف احللول علي أسه   ره الزايدة والري حدد مل  بل  يئة  يف املسسلني املسامهني املركورة كنسه  سانية علي األسه 
 12/13/2323و د حلل امللرف بتاريخ ل  املا رأس يف مسامهته نسبة حبسب كلوذلك    2323 أيلول 29يوس نهاية باألوراق واألسواق املالية 

النظاس  مل /6ر  / املادة عّدل  وعليهالنهاألية علي إصدارة أسه  الزايدة املركورة  السورية  املالية واألسواق األوراق مفوضي  يئةعلي موافقة سلي 
 ك تبعان لرل األساسي

 سورية -اختر امللرف مركزان رأليسان له يف دمشق
/ 2005قار تنظي  عرنوس صاحلية جادة ع الشعان-دمشقيقوس امللرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات ملرفية مل خال مقر إدارته الرأليسي الكاألل يف 

ومحص  وحلب     ريد دمشق )جرماان(ة املنتشرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق )الشعان  املالكي  احلريقة  والغساين(تسعوفروعه ال 13
بعد احللول  صوالاذ ية وطرطوس  إضافة إىل مكتبه الكاألل يف مرفن الاذ ية  مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الرا نة  مل إيقاف العمل يف فرع مح

  2312آب  03( اتريخ 0150/16علي موافقة ملرف سورية املركزي ر   )
لية سعععورية بتاريخ  11383و د بل  سععععر اإلغاق للسعععه  يف السعععوق  2313كانون األول   19 بتاريخمل إدرا  أسعععه  امللعععرف يف سعععوق األوراق املالية 

  2321 أيلول 03
تشعععععععريل األول  28بتاريخ  2321 أيلول 03املنتهية يف  أشعععععععهر تسععععععععةال لفرتةواملدير العاس علي املعلومات املالية املرحلية املوجزة  دارةوافق رأليي سلي اإل

2321  
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 تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية  -2

 احملاسبية السياسات أ  

 اليت احملاسبية السياسات مع متماثلة 2321أيلول 03 يف املنتهية للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف املتبعة احملاسبية السياسات إن

 واليت التالية املعدلة الدولية املالية التقارير معايي تباعإ مل ذلك  ومع  2323 األول كانون 01 يف املنتهية للسنة املالية القواأل  إعداد يف تباعهاإ مل

 واليت  للملرف املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف  2321 الثاين كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبح 

  ثي ها يكون  د  نه علمان   السابقة والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفلاحات املبال  علي جو ري بشكل تإثر مل

 .املستقبلية والرتتيبات للمعامات احملاسبية املعاجلة علي

 الثانية املرحلة تعديات – الفاألدة لسعر املعيارية اإلصاحات

 املالية التقارير علي تإثر  د واليت الفاألدة لسعر املعيارية اإلصاحات مل الثانية املرحلة بتطبيقامللرف   اس  2321 الثاين كانون أول مل إعتباران 

 معيار استبدال عل الناشئة التحوط عا ات أو التعا دية النقدية التدفقات علي التغيات آاثر ذلك يف مبا  الفاألدة سعر معيار إلصاح نتيسة

  4 ر    7    ر 9 ر   املالية للتقارير الدولية املعايي يف الواردة املتطلبات بعض مل إعفا  التعديات توفر .بديل مرجعي بسعر الفاألدة سعر
 والتزامات املالية واملطلوابت للموجودات التعا دية النقدية التدفقات  ديد أساس يف ابلتغيات املتعلقة 09 ر   الدويل احملاسبة ومعيار 16ر  و 

 .التحوط وحماسبة اإلجيار

 يتطلبه والري املالية املطلوابت أو للموجودات التعا دية النقدية التدفقات  ديد أساس يف ابلتغي ابالعرتاف املنشنة تقوس أن التعديات تتطلب

 استثنا ات يوفر فإنه  ذلك إىل ابإلضافة  املالية املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفاألدة معدل  ديث طريق عل الفاألدة معدل معيار إصاح

 .التحوط حماسبة ملتطلبات حمددة

 املتعلقة املشتقة غي املالية واملطلوابت واملوجودات العادلة القيمة و وطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق فيما أولية دراسة وجرا  امللرف  اس

 .امللرف نتاألج علي الفاألدة سعر إلصاح جو ري أثر يوجد ال نهأ وتبني 2321 عاس بعد تستحق واليت البنوك بني القياسية ابلفاألدة

 
 السياسات احملاسبية -0

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املالية املرحلية ووفقان للقوانني امللعععععععععععععععرفية السعععععععععععععععورية النافرة املتعلق ابلتقارير  04مل إعداد املعلومات املالية املوجزة املرفقة وفقان ملعيار احملاسعععععععععععععععبة الدويل ر   
 وتعليمات و رارات سلي النقد والتسليد

 تسعةالمللرف لفرتة كما أن نتاألج أعمال ا   إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمل كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية
  2321كانون األول   01)غي مد قة( ال متثل ابلضرورة مإشران علي النتاألج املتو عة للسنة املنتهية يف  2321 أيلول 03 املنتهية يف أشهر

ملالية اليت يت  تقييمها علي أساس ا دواتاملوجودات املالية ومشتقات األ بعض وفقان ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنا  املرحلية املوجزة مل إعداد املعلومات املالية
 املرحلية املوجزة   القيمة العادلة بتاريخ املعلومات املالية

وجب ترتيب تقريبعي تبعان مب املرحلية املوجزة مل تلنيد احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر  تبويبها يف املعلومات املالية
 لسيولتها النسبية 

   وعملة اال تلاد املرحلية املوجزة ابللية السورية )ل س (  عملعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
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 إن أ   السياسات احملاسبية املطبقة  ي مركورة أدانه  

 العمات األجنبية: -أ
مث يت   ويل أرصدة   ابلعمات األجنبية إىل اللية السورية بسعر صرف يوس اإلدخال يف القيود ّول كافة العمليات  مبا يف ذلك اإليرادات واألعبا  

 21512  رف املركزياللرف احملددة مل  بل املل سعاراألجنبية إىل اللية السورية وفقان أل املوجودات واملطلوابت واحلساابت خار  امليزانية ابلعمات
 95.11502ولية سورية للدوالر األمريكي  11256)مقابل  2321 أيلول 03لية سورية لليورو كما يف  92.21914لية سورية للدوالر األمريكي و

 (  يت   يد فرو ات القطع يف بيان الدخل 2323كانون األول   01لليورو كما يف لية سورية 

للية اإن التدفق النقدي ابلعمات األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلد النشاطات كما  و ظا ر يف بيان التدفقات النقدية  جر   ويله إىل 
ساس أوذلك ابسعتثنا  رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الري جر   ويله علي  2321 أيلول 03السورية علي أساس سعر اللرف يف 

  سعر اللرف بنهاية الفرتة السابقة

  املوجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعمات األجنبية والظا رة ابلقيمة العادلة يف اتريخ  ديد  يمتها العادلةيت   ويل 
 لقيمة العادلة سه ( كسز  مل التغي يف االتحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعمات األجنبية غي النقدية )مثل األ فرو اتيت  تسسيل 

 املالية دواتاأل -ب
 .لبح امللرف طرفنا يف األحكاس التعا دية لألداةياملايل للملرف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

وجودات ابلقيمة العادلة  كما ُتضععاف تكاليد املعامات املتعلقة مباشععرة اب تنا  أو إصععدار امل مبدأليان تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا 
ة العادلة للموجودات ( إىل القيماألرابح أو اخلسعععععععععاألراملالية واملطلوابت املالية )خباف املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة مل خال 

جودات األويل  كما تُثب  تكاليد املعاملة املتعلقة مباشععععععرة اب تنا  مو  االعرتاف  عند اال تضععععععا الية  أو تطرح منها  حسععععععب املالية أو املطلوابت امل
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ألرأو اخلسا ألرابحمالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة مل خال ا
 :عاجل  را الفرق حماسبيان علي النحو التايلياألويل  فإن امللرف  االعرتافإذا كان سعر املعاملة خيتلد عل القيمة العادلة عند 

إذا مل إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بنا ن علي أسلوب تقيي  يستخدس فقط بياانت  •
 س األول(؛اليو منر األويل )أي ربح أو خسارة  االعرتافد مل أسواق ميكل ماحظتها  فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عن

وس األول مل خال الي منر   تُعدل القيمة العادلة لتتماشي مع سعر املعاملة )أي أنه سيت   جيل ربح أو خسارةخر األيف مجيع احلاالت  •
 ( االلتزاسأو صل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لأل

عل تغيي يف    فقط إىل احلد الري ينشعععن فيهمنطقيالربح أو اخلسعععارة املإجلة إىل الربح أو اخلسعععارة علي أسعععاس  تسعععسيلألويل  يت  عرتاف ابعد اال
  االلتزاسأو صل عامل )مبا يف ذلك الو  ( أيخره املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعي األ

 املوجودات املالية
صل ب شروطه تسلي  األاملالية مبوجب عقد تتطل صولويعرتف هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شرا  أو بيع أحد األ تُثب  مجيع املوجودات املالية

جودات املالية و املايل ضععععمل اإلطار الزمد احملدد مل السعععععوق املعد  ويقاس مبدأليان ابلقيمة العادلة ابإلضععععافة إىل تكاليد املعاملة  ابسعععععتثنا  تلك امل
(  كما تُثب  تكاليد املعامات املتعلقة مباشعععععرة اب تنا  موجودات FVTPLأسعععععاس القيمة العادلة مل خال األرابح واخلسعععععاألر )امللعععععنفة علي 

 .مالية ملنفة ابلقيمة العادلة مل خال الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

ابلكلفة املطفنة أو القيمة العادلة  الحقان  9املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  جيب  ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضمل نطاق
 :املالية وخلاألص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املالية  وعلي وجه التحديد صولاأل دارةعلي أساس منوذ  أعمال املنشنة إل

الديل احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال  دفها  ليل التدفقات النقدية التعا دية  واليت ها تدفقات نقدية تعا دية  ي فقط  أدواتتقاس  •
  و املطفنة؛  الحقان ابلتكلفة (SPPI) ي القاأل صلي والفاألدة علي املبل  األصلمدفوعات املبل  األ
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ها تدفقات نقدية تعا دية  الديل  واليت أدواتالديل احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال  دفها  ليل التدفقات النقدية التعا دية وبيع  أدواتتقاس  •
 ؛ واآلخر( الحقان ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل SPPIي القاأل  )صلي والفاألدة علي املبل  األصلمدفوعات املبل  األ  ي

ألسه  بعد ذلك االديل اليت تدار علي أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثمارات  أدوات)مثل  خر األالديل  تأدواتُقاس مجيع  •
 .ابلقيمة العادلة مل خال الربح أو اخلسارة

 :علي حدةصل أعلي أساس كل  ةلياملا ابملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغا  بعد االعرتاف األويل ومع ذلك  جيوز للملرف إجرا  اال
 العتبارة أو ات الاحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه  غي حمتفظ هبا للمتاجر التغي جيوز للملرف أن خيتار بشكل غي  ابل لإللغا  إدرا   •

الدخل الشامل  يف ( IFRS 3) 0ر   الدويل للتقارير املالية  حوذ يف سموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معرتف به مل امل
 ؛ واآلخر

 آلخراالقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل  جيوز للملرف تعيني أداة ديل غي  ابلة لإللغا  تتوافق مع الكلفة املطفنة أو معايي •
(FVTOCI كما )بشكل   التطابق احملاسر أو تقليلهخلسارة إذا أد  ذلك إىل إزالة عدس ات   ياسها ابلقيمة العادلة مل خال الربح أو ي

 .كبي )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

  اآلخرالديل ابلكلفة املطفنة أو ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل  أدوات - 

 إدارةفية املايل  كما حيدد امللرف مناذ  العمل علي مستو  يعكي كيصل أساسينا لتلنيد األ ان املالية أمر  صعولاأل دارةيعترب تقيي  مناذ  العمل إل
اة فردية  فيما يتعلق  د دارةلتحقيق  دف أعمال معني  ال يعتمد منوذ  العمل اخلام ابمللعععععععععععععععرف علي نوااي اإل معان املعالية  صعععععععععععععععولسموععات األ

 .داة علي حدةوابلتايل يقي  منوذ  العمل عند مستو  جتميع أعلي وليي علي أساس كل أ

النقدية   ه املالية مل أجل توليد التدفقاتصععععولامللععععرف أل إدارةا املالية اليت تعكي كيفية أدواهت دارةلد  امللععععرف أكثر مل منوذ  أعمال واحد إل
 .املالية أو كليهما ولص دد مناذ  أعمال امللرف ما إذا كان  التدفقات النقدية سوف تنتج عل  ليل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع األ

  يُعاد تلنيد الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف (FVTOCI)اآلخرعندما ُتستبعد أداة الديل املقاسة ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل 
علي  ةاملعين االستثمار يف األسه لوم مل حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة  وعلي النقيض مل ذلك  وخب اآلخرهبا سعابقان يف الدخل الشعامل 

 آلخرا  ال يعاد تلنيد الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا سابقان يف الدخل الشامل اآلخرأهنا مقاسة ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل 
 .الحقان إىل الربح أو اخلسارة ولكل  ول ضمل حقوق امللكية

 .للتدين اآلخرابلكلفة املطفنة أو ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل  الديل اليت تقاس الحقان  أدواتختضع 

القيمة العادلة مل  الديل اليت تفي ابلكلفة املطفنة أو معايي أدواتيف فرتة التقرير احلالية والسابقة  طبق امللرف خيار القيمة العادلة وكرلك حدد 
 ( FVTPL) ألرأو اخلسا رابحاأل  ياسها ابلقيمة العادلة مل خال( كما مل FVTOCI) اآلخرخال الدخل الشامل 

 رألأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة مل خال األ

 : ي (FVTPL) ألرأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة مل خال األ

 و/وأ ؛(SPPIي )صلي والفاألدة علي املبل  األصلات املبل  األفقط مدفوع املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون •

 أو بيعها؛و املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال خباف االحتفاظ هبا لتحليل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخداس خيار القيمة العادلة ألرأو اخلسا رابحاملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة مل خال األ •

 يف الربح أو اخلسارة  لقياسدة اعاإ انجتة عل خساألرح أو باأر  ية عرتافالامع   لةدلعااابلقيمة  تقاس  ره املوجودات
 إعادة التلنيد

ي متطلبات التلنيد والقياس   تسر املتنثرةاملالية  املوجودات تلنيد  فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه امللرف حيي الر تغي منوذ  األعمالإذا 
ألعمال والري ينتج عنه إعادة تلنيد يف منوذ  ا التغيمل اليوس األول مل فرتة التقرير األوىل اليت تعقب  ان املتعلقة ابلفئة اجلديدة  ثر مستقبلي اعتبار 

   ملرف للاملالية  صولاأل
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 تدين  يمة املوجودات املالية:

 األر:املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة مل خال األرابح أو اخلس دواتخمللات اخلساألر االألتمانية املتو عة علي األيستدرك امللرف 

 .القروض والسلد للبنوك •

  روض ودفعات مقدمة للعما   •

 مدينون مبوجب  بوالت  •

 الديون أوراق استثمار  •

  اللادرة التزامات القروض  •

 .اللادرة عقود الضمان املايل •

 .ال يت  إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسه 

خسعععععاألر  عتبار ا بشعععععكل منفلعععععل أدانه(  جيب  ياسا)اليت يت   (POCI) ابسعععععتثنا  املوجودات املالية املشعععععرتاة أو الناشعععععئة ذات التدين االألتماين
 :مل خال خملص خسارة مببل  مساوي املتو عة االألتمان
املالية  دواتمد  احلياة الناجتة عل تلك األحداث االفرتاضية علي األ متو عة األتمانيةخسارة  شهران  أي 12تو عة ملدة م األتمانيةخسارة  •

 أو (؛1بعد اتريخ اإلباغ  )يشار إليها يف املرحلة  شهران  12اليت ميكل  قيقها يف غضون 

ملد  احلياة اليت تنتج عل مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة علي مد   متو عة األتمانيةخسارة  متو عة ملد  احلياة  أي األتمانيةخسارة  •
 .(0واملرحلة  2عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

بي ك  املتو عة علي مد  احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االألتمان علي تلك األداة املالية بشعععكل االألتمانيةخسعععارة للخسعععارة  تكويل مإونةجيب 
 12املتو عة ملدة  االألتمانيةاخلسعععععارة  مببل  يعادل املتو عة االألتمانيةاخلسعععععارة    تقاسخر األاملالية  دواتمنر االعرتاف األويل  وخبلعععععوم مجيع األ

   شهران 

دفقات حتمالية للقيمة احلالية خلسعععععععععاألر االألتمان  وتقاس علي أهنا القيمة احلالية للفرق بني التاملتو عة  ي تقدير مرجح ابال االألتمانيةاخلسعععععععععاألر إن 
لادية مستقبلية  تو ع امللرف تلقيها واليت تنشن مل ترجيح عدة سيناريو ات ا تيالنقدية املستحقة للملرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .صللأل ليةخملومة وفقان لسعر الفاألدة الفع
 ي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة  املتو عة االألتمانيةاخلسارة  خبلوم التزامات القروض غي املسحوبة  فإن •

 و ض؛القر تو ع امللرف تلقيها يف حالة السحب مل يللملرف إذا  اس املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

 ي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الديل املضمونة ان لنا  املتو عة االألتمانيةاخلسارة  الضمان املايل  فإنخبلوم عقود  •
 .تو ع امللرف استامها مل املالك أو املديل أو أي طرف آخريأي مبال  

حملافظ القروض اليت تتقاسع  خلاألص خماطر ا تلادية مماثلة   علي أسعاس فردي  أو علي أسعاس مجاعي املتو عة االألتمانيةيقيي امللعرف اخلسعارة 
  بلرف النظر عما صللأل يصلابستخداس سعر الفاألدة الفعال األصل ويسعتند  ياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لأل

 .إذا كان يُقاس علي أساس فردي أو علي أساس مجاعي

 األتمانيااملوجودات املالية املتدنية 

  لموجودات املاليةلعند و وع حدث أو أكثر له  ثي ضععععار علي التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة  األتمانيا ةاملالي وجوداتحيلععععل "التدين" يف امل
ي التدين االألتماين بياانت ميكل ماحظتها حول   تشعععععععععععععععمعل األدلة عل0كموجودات املرحلعة   االألتمعاينويشعععععععععععععععار إىل املوجودات املعاليعة ذات التعدين 

 :األحداث التالية

  أو امللدر؛صعوبة مالية كبية للمقرتض أو  •
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 أو املتنخر؛خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازالن؛  ألسباب ا تلادية أو تعا دية تتعلق ابللعوبة املالية للمقرتض   ياس امللرف مبنح املقرتض •

 أو املالية؛اختفا  سوق نشط لألوراق املالية بسبب اللعوابت  •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضان كبيان يعكي خساألر االألتمان املتكبدةأصل شرا   •

موجودات  إىل املالية صولاأل ولوبدالن مل ذلك   د يتسبب التنثي املشرتك لعدة أحداث يف     ديد حدث منفرد يقوس امللرف ويف حال تعرر
 ابلكلفة ةملقاسععععععععا املوجودات املالية اليت متثل لديلا دواتأل األتماين د حلععععععععل تدين  نکاإذا ما يقوس امللععععععععرف بتقيي    ذات  يمة األتمانية متدنية

 اتأدو يف  األتماينن  ناك تدين کاإذا ما  لتقيي   تقرير كل اتريخفي  (FVTOCI) اآلخرل الدخل الشععامل خا مللة دلعاا القيمةأو  املطفنة
 .دة التمويلزايعلی  ملقرتضاعاألدات السندات والتلنيد االألتماين و درة  عوامل مثلركات  يعترب امللرف شوالعاألدة لل الديل السيادية

 (POCI) األتمانيااملوجودات املالية املشرتاة أو املنشنة املتدنية 

يكون ذو  يمة األتمانية منخفضة عند صل ( بطريقة خمتلفة نظرنا ألن األPOCI) األتمانيايت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشنة املتدنية 
االعرتاف األويل   راملتو عة علي مد  احلياة من االألتمانيةاالعرتاف األويل  وخبلوم  ره املوجودات  يستدرك امللرف مجيع التغيات يف اخلسارة 

 .القيمة إىل  قيق مكاسب تدين صولاإلجيايب ملثل  ره األ التغيكمخلص خسارة  وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارة  يإدي 

 التخلد عل السداد 
داد يف  ياس  يمة املتو عة  يستخدس تعريد التخلد عل الس االألتمانيةيُعترب تعريد التخلد عل السداد أمران يف غاية األمهية عند  ديد اخلسارة 

شهران أو ملد  احلياة  ألن التخلد  12ملدة  املتو عة االألتمانيةاخلسارة  املتو عة ويف  ديد ما إذا كان خملص اخلسارة يستند إىل االألتمانيةاخلسارة 
 املتو عة االألتمانيةاخلساألر  اليت تإثر علي كل مل  ياس (؛Probability of Default) نسبة احتمال التعثرعل السداد  و أحد مكوانت 

 االألتمان و ديد الزايدة الكبية يف خماطر 
 الزايدة الكبية يف خماطر االألتمان

ما إذا كان    القروض اللادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي والتزاماتيرا ب امللرف مجيع املوجودات املالية 
سارة خل ناك زايدة كبية يف خماطر االألتمان منر االعرتاف األويل  إذا كان   ناك زايدة كبية يف خماطر االألتمان  فإن امللرف يقيي خمللات ا

 .شهران  12املتو عة مد  احلياة بدالن مل  االألتمانيةعلي أساس اخلسارة 

نة خماطر حدوث التخلد مبقار  لرفاألداة املالية  د ارتفع  ارتفاعنا كبيا منر االعرتاف األويل  يقوس املعند تقيي  ما إذا كان  خماطر االألتمان علي 
ان متو عنا لفرتة ك  عل السداد املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلد االستحقاقيف السداد علي األداة املالية يف اتريخ التقرير استنادان إىل 

ابالعتبار كٍل مل  لرفاملخر عند إجرا   را التقيي   أي مرة ريخ التقرير احلايل عندما مل االعرتاف ابألداة املالية ألول االستحقاق املتبقية يف ات
له  و جهد ال مربر أاملعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة و ابلة للدع   مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة 

 مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية  االألتماينوتقيي  اخلبي  ملرفبنا ن علي اخلربة التارخيية لل

 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

طريقة أو تُعدل ب اليةللموجودات املعند إعادة التفاوض علي الشروط التعا دية اليت  ك  التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ريخ املايل  يإثر التعديل علي مبل  و/أو تو ي  التدفقات النقدية التعا دية سوا  علي الفور أو يف اتصل بني االعرتاف األويل واستحقاق األ أخر 

ة بعد علي لمستقبلي  ابإلضافة لرلك  سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاألمة لقرض  األ  تعديان حىت إذا مل تإثر  ره املواثيق اجلديدة أو املعد
يف زايدة  التغيبيل املثال س )علير ولكنها  د تإثر علي التدفقات النقدية اعتمادنا علي ما إذا كان امليثاق مستوفيان أس ال التدفقات النقدية علي الفو 

 .معدل الفاألدة الري ينشن عندما يت  خرق املواثيق(
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ل إىل عدس لسياسة امللرف  يإدي التعدي ان ووفق عرتاف قي  امللرف ما إذا كان  را التعديل يإدي إىل إلغا  االي  املوجودات املاليةعند تعديل 
 االعرتاف عندما ينتج عنه اختاف كبي يف الشروط  

لك انتها  اللاحية الناجتة )مبا يف ذصل املايل فقط عندما تنتهي صاحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل عرتاف ابأليلغي امللرف اال
امللرف أو  إىل كيان آخر  إذا مل حيولصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل حد كبي(  أو عندما حيول األعل التعديل مع شروط خمتلفة إىل 

صل ألا تفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيطرة علي املوجودات احملولة  فإن امللرف يعرتف حبلتها احملتفظ هبا يف 
 االعرتافرف يستمر يف املايل احملول  فإن امللصل ضطر لدفعها  إذا احتفظ امللرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األيبال  اليت  د وااللتزاس املرتبط ابمل

 . رتاض مضمون للعاألدات املستلمةقر أيضنا ابياملايل و صل ابأل

ملستل  واملديل واألرابح/ ا االعتباروسموع  لموجوداتدفرتية لابلكامل  فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة ال ابملوجودات املالية االعرتافعند إلغا  
تثمار يف األسه  احملددة االس ابستثنا م  يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة  تراكو  اآلخراخلساألر املرتاكمة اليت مل إثباهتا يف الدخل الشامل 

لشامل يف الدخل ا تلند األرابح / اخلساألر املرتاكمة املعرتف هبا سابقان   حيث ال (FVTOCI)اآلخرمل خال الدخل الشامل  ابلقيمة العادلة
 .إىل الربح أو اخلسارة اآلخر

 املايل الوضعيف بيان  املتو عة االألتمانيةعرض خملص اخلسارة 

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال املتو عة االألتمانيةيت  عرض خمللات اخلساألر 

 ؛صولابلكلفة املطفنة: كاستقطاع مل القيمة الدفرتية اإلمجالية لألللموجودات املالية املقاسة  •
ال يت  إثبات خملص خسارة يف بيان الوضع  (FVTOCI) :اآلخرالديل اليت تقاس ابلقيمة العادلة مل خال الدخل الشامل  دواتأل •

  يف كاملايل حيث أن القيمة الدفرتية  ي ابلقيمة العادلة  ومع ذلك  يت  تضمني خملص اخلسارة كسز  مل مبل  إعادة التقيي  يف التغي املرتا 
 مالية؛ أوراقالقيمة العادلة الستثمارات يف 

 و كمخلص؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
علي مكون التزاس  املتو عة االألتمانيةاخلسارة  عندما تشتمل األداة املالية علي مكون مسحوب وغي مسحوب  وال ميكل للملرف  ديد •

القرض بشكل منفلل عل تلك علي املكون املسحوب: فإن امللرف يقدس خملص خسارة سمع لكا املكونني  يُعرض املبل  اجملمع كخل  
 .اإلمجالية للمكون املسحوب  تُعرض أي زايدة يف خملص اخلسارة عل املبل  اإلمجايل للمكون املسحوب كمخلصمل القيمة الدفرتية 

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية  -د

 .الديل وحقوق امللكية اللادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقان ملضمون الرتتيب التعا دي أدواتتلند 

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط  د أصل إن املطلوابت املالية  ي التزاس تعا دي بتسلي  نقد أو 
ون حيث يك اتشتقاملغي  لم حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف و و عقد دوات تكون غي مواتية للملرف أو عقد سيت  تسويته أو رمبا يت  تسويته 

و حقوق امللكية اخلاصة به  أو عقد املشتقات علي حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت  أ أدواتكون ملزس بتسلي  عدد متغي مل يامللرف ملزس أو  د 
 .حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف أدواتمايل آخر( لعدد حمدد مل أصل ميكل تسويتها خباف تبادل مبل  حمدد مل النقد )أو 

 مللكيةحقوق ا أدوات

امللكية اللادرة عل  حقوق دواتيُعرتف    أداة حقوق امللكية  ي أي عقد يثب  فاألدة متبقية يف موجودات املنشنة بعد خل  مجيع مطلوابهتا
 .امللرف وفقان للعواألد املستلمة  بعد خل  تكاليد اإلصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة

ارة يف الربح أو اخلسارة / خس ربححقوق امللكية اخلاصة ابمللرف وختل  مباشرة يف حقوق املسامهني  ال يت  إثبات أي  أدواتيُعرتف وعادة شرا  
  .حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف أدواتعند شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  
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 مركبة أدوات

 وفقان ة بشكل منفلل كمطلوابت مالية وحقوق ملكيلرف املركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( اللادرة مل امل دواتتلند األجزا  املكونة لأل
بل  نقدي حقوق امللكية  إن خيار التحويل الري سيت  تسويته مل خال تبديل م أدواتملضمون الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية و 

 . و أداة حقوق ملكية لرفحقوق امللكية اخلاصة ابمل أدواتعدد حمدد مل مايل آخر بأصل اثب  أو 

لتحويل  ويف حالة املماثلة غي القابلة ل دواتيف اتريخ اإلصدار  تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستخداس معدل الفاألدة الساألد يف سوق األ
فعالة اب ي املطلوابت املالية علي أساس التكلفة املطفنة ابستخداس طريقة الفاألدة ال وجود مشتقات غي مضمنة ذات صلة  يت  فللها أوالن وتسسل

 .حىت إطفاألها عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق األداة

 املطلوابت املالية
 ."خر األلية " أو "املطلوابت املاألرأو اخلسا رابحُتلند املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة مل خال األ

 املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة مل خال الربح أو اخلسارة

 (FVTPL)ر ابلقيمة العادلة مل خال األرابح أو اخلساأل أهناواليت مل يت   ديد ا علي  ةيت   ياس االلتزامات املالية غي احملتفظ هبا للمتاجر 
 الحقا ابلكلفة املطفنة ابستخداس طريقة الفاألدة الفعلية 

  (FVTPL) أهناعندما يت  االحتفاظ اباللتزاس املايل للتداول أو يت  تعينها علي  (FVTPL) أهنايت  تلنيد املطلوابت املالية علي 
ز  مل دمج األعمال احملتمل الري ميكل أن يدفعه مشرتي كس االعتباراملايل خباف االلتزاس املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو  االلتزاسميكل  ديد 

 :( عند االعرتاف األويل إذاFVTPLابلقيمة العادلة مل خال الربح أو اخلسارة )
 أو لرلك؛كان  را التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي مل عدس تناسق القياس أو االعرتاف الري  د ينشن خافان  •
مل سموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما  واليت تدار ويقيي  أداألها علي أساس القيمة العادلة   جز ان املايل ُيشكل  االلتزاسكان  •

 األساس؛لي  را ع املخاطر أو االستثمار املوثق للملرف  وكان  املعلومات املتعلقة بتشكيل امللرف مقدمة داخليان  إدارة السرتاتيسية وفقان 
 أو

 د( بعق9مل عقد حيتوي علي مشتق واحد أو أكثر مل املشتقات  ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ) جز ان املايل يشكل  االلتزاسإذا كان  •
 (  (FVTPL سني ابلكامل )املركب( ليت   ديده ابلقيمة العادلة مل خال الربح أو اخلسارة 

 املالية:تقام املوجودات واملطلوابت  -ه
نوي يتقام املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة اللافية فقط عندما يكون  ناك حق  انوين لعمل ذلك أو عندما 

 حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامل  أن وأماصايف القيمة  أساسالقياس ابلتسوية علي  أماامللرف 

 العادلة:القيمة  -و
 اتريخ أو دفعه لتحويل التزاس مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يفصل معة العادلة  ي السعر الري ميكل احللول عليه مل بيع األالقي أن

 القياس 
يف االعتبار عند عملية   اوخرأو االلتزاس واليت يقوس املتشاركني يف السوق صل خلاألص األ إىلوالتزاس معني استنادان صل يت   ياس القيمة العادلة أل

  أو االلتزاس يف اتريخ القياسصل تسعي األ

التوظيفات الفضلي  منافع ا تلادية مل خال إنتا بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق علي خر ية ابأللغي املا صوللة لألديت   ياس القيمة العا
  صلتوظيفات فضلي لألأو مل خال بيعه ملتشارك آخر يف السوق الري  د يقوس بصل لأل

ابعتماد تقنيات  نشطا يقوس امللرف األداةمل يكل سوق  إذا  ه املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأدواتالسوق لتقيي   أسعاريقوس امللرف ابعتماد 
   ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق األ لييف االعتبار االستعمال خر لقياس القيمة العادلة  
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 مستوايت التسلسل اهرمي للقيمة العادلة: IFRS 10 املعيار الدويل للتقارير املاليةحدد 
ليها يف اتريخ إأو االلتزامات املتطابقة اليت ميكل للمنشنة الوصول  صوليف األسواق النشطة لألاملعلنة )غي املعدلة(  سعاراأل :1املستو   -

 القياس؛ 
 و غي مباشر؛أو التزاس أما بشكل مباشر أصل املعلنة املتضمنة يف املستو  األول واليت تعترب ملحوظة لأل سعاراملدخات عدا األ :2املستو   
 أو االلتزاس صل املدخات غي امللحوظة لأل :0املستو   -

  بيان وضع مايلة يف اتريخ كل  يمتها العادلإىل  الحقان ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبراس عقد املشتقات ويعاد  ياسها  مبدأليان يت  إثبات املشتقات املالية 
تمد تو ي  عيت  إثبات األرابح / اخلساألر الناجتة يف الربح أو اخلسارة علي الفور ما مل  دد املشتقة وتكون فعالة كنداة  وط  ويف  ره احلالة ي

 االعرتاف يف الربح أو اخلسارة علي طبيعة عا ة التحوط  

 املوجودات الثابتة: -ز
علي أساس سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تنعععععععععععععزيل االستهاكات املرتاكمة ومإونة التدين يف القيمة إن   إظهار املوجودات الثابتة جر 

 وجدت 
عمار اإلنتاجية ألبطريقة القسعععععط الثاب  علي مد  ا  رض والدفعات املسعععععبقة علي نفقات رأ الية  ابسعععععتثنا  األجيري اسعععععتهاك املوجودات الثابتة
 ابعتماد املعدالت السنوية التالية:

    %  
 2 مباين  
 15 معدات وأجهزة وأاثث  
 13 أجهزة احلاسب اآليل  
 13  سينات علي املباين  

بيان  يد الربح واخلسارة يف    يت صلمل املوجودات الثابتة الفرق بني عاألدات التفرغ والقيمة الدفرتية لألأصل ميثل الربح أو اخلسعارة مل التفرغ عل 
  الدخل 

 وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت  تسسيل أي تغي يف التقديرات  ثر مستقبلي  ستهاكاالعاس يت  مراجعة طريقة احتساب  يف هناية كل

 املوجودات الثابتة غي املادية: -ح
قيمة إن التارخيية ابلليات السععععععورية بعد تنععععععععععععععععععععزيل اإلطفا  املرتاك  ومإونة التدين يف التظهر املوجودات الثابتة غي املادية علي أسععععععاس سعععععععر التكلفة 

 وجدت 
 تسسيلويت   ملالية املرحلية املوجزةاملعلومات ايت  مراجعة التدين يف  يمتها يف اتريخ   اليت عمر ا الزمد غي حمدد املاديةغي الثابتة لموجودات ل ابلنسبة
  بيان الدخل يف  يمتها يف أي تدنٍ 
 :ابعتماد املعدالت السنوية التالية اإلنتاجيةطفا  املوجودات الثابتة غي املادية علي مد  األعمار إ جيري

 %23  برامج املعلوماتية  

 االخنفاض يف  يمة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية: -ط
تلك   ني مإشععععععععر أ كان يوجده املادية وغي املادية لتحديد فيما إذا  صعععععععولالدفرتية أليقوس امللععععععععرف مبراجعة القي    يف اتريخ كل بيان وضعععععععع مايل

ة )إن لتحديد مد  خسععععارة تدين القيمصععععل سعععرتدادية لأل  يت  تقدير القيمة اإلن وجد  كرا مإشععععرإ  صععععاهبا خسعععارة تدٍن يف  يمتها د أ صعععولاأل
 وجدت(
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يت  حسععععععععع    عماليةسعععععععععتاالعند  ديد القيمة   االسعععععععععتعماليةلفة البيع والقيمة  ي القيمة األعلي ما بني القيمة العادلة ان ص ك سعععععععععرتداديةاإل القيمة
للنقد  ةالتدفقات النقدية املسععععععتقبلية املقدرة إىل  يمتها احلالية ابسععععععتعمال نسععععععبة حسعععععع   بل الضععععععريبة تعكي تقديرات السععععععوق احلالية للقيمة الزمني

  الري مل يت  بشننه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل املازمة لأل واملخاطر
دادية  تقيد خسارة تدنعععي سرت لتوازي القيمة اإلصل يت  إنقام القيمة الدفرتية لأل  أ عععل مل  يمته الدفرتيةصل سرتدادية لألكان تقدير القيمعععة اإل  إذا

القيمة   ويف  ره احلالة تعامل خسععععععارة تدين  املختص مسععععععسل دفرتاين بقيمة إعادة التقيي صععععععل إذا كان األ إال  القيمة حاالن يف األرابح أو اخلسععععععاألر
 كتخفيض لوفر إعادة التقيي  

ث لكل حبي  رتداديةسالتقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل أن تلل إىل صل يت  زايدة القيمة الدفرتية لأل  حال أن خسارة تدين القيمة انعكس  الحقان  يف
يت    يف سععنوات سععابقةصععل القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكل أن  دد فيما لو مل يت   يد خسععارة تدين  يمة لأل أن

  ره احلالة يعامل ويف  املختص مسسل دفرتاين بقيمة إعادة التقيي صل إال إذا كان األ   يد عكي خسعارة تدين القيمة حاالن يف األرابح أو اخلساألر
 لقيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي  عكي خسارة تدين ا

 املإوانت: -ي
تمل تسععععديد ومل احمل  يت  تكويل املإونة عندما يكون  نالك التزاس حايل علي امللععععرف ) انوين أو اسععععتنتاجي( انتج عل حدث حلععععل يف املاضععععي

  تاريخ بيان الوضع املايلتقدير للمبل  املتوجب لتسديد االلتزاس املايل ب أفضلمتثل املإونة املكونة  االلتزاس وميكل تقدير مبل  االلتزاس بشكل موثوق به 
فإن   لتزاسالبعني االعتبار املخاطر وعدس اليقني احمليطني هبرا االلتزاس  عندما  دد املإونة ابالستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد اخر مع األ
 الدفرتية متثل القيمة احلالية هره التدفقات النقدية  يمتها 

 وتعويض هناية اخلدمة: االجتماعيةاشرتاكات مإسسة التنمينات  -ك
ثل إن امللعرف مسعسل يف مإسعسعة التنمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السعورية ويسعدد بشكل منتظ  التنمينات عل موظفيه إىل املإسسة  مت

 ره املسعععامهات اتفاق امللعععرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سعععوف حيلعععل املوظفون علي  را التعويض مل مإسعععسعععة التنمينات 
 جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة  أخر ماعية  ليي علي امللرف أية التزامات االجت

 االعرتاف ابإليراد و قق امللروف: -ل
األد علي القروض ونسبة الفاألدة املطبقة ابستثنا  الفو صعل إىل األ ابالسعتناداالعرتاف ويرادات وملعاريد الفواألد علي أسعاس االسعتحقاق الزمد  يت 

ية النقدي حبيث يت   يد إيرادات الفواألد عند  ققها الفعلي  يت  االعرتاف ابإليرادات الناجتة عل اخلدمات امللرف األساسوالتسليفات الظا رة علي 
 عند  ققها مبوجب العقود  تتحقق أنلبة األرابح مل االستثمارات عندما يلبح للملرف احلق ابستاس املبال  العاألدة ها  

 روض والتسليفات:الق -س
ظهر القروض ت  شععععععععطوالتسععععععععليفات  ي موجودات مالية غي مشععععععععتقة ذات دفعات اثبتة أو  ابلة للتحديد وغي مدرجة يف سععععععععوق مايل ان القروض

واملشكوك ون الرديئة تسعسل الدي  سعاس الكلفة املعدلة بعد تنععععععععععععععععزيل الفاألدة غي احملققة وبعد مإونة خسعاألر الديون حيث ينطبقوالتسعليفات علي أ
  ية و/أو فاألدهتاصلوك واحتمال بعدس  ليل  يمتها األبتحليلها علي األساس النقدي وذلك لوجود شك

 كفاالت مالية: -ن
عسز عل إجرا   ان معّين ان عقود الكفاالت املالية  ي عقود توجب علي امللرف إجرا  دفعات حمددة لتعويض احلامل عل خسارة ترتب  ألن مدين إن

  ألتماين(عقود ضمان ا  كتب اعتماد    انونية للمقاضاة )كفاالت أشكالعدة خر   أنميكل هره العقود   دفعة مستحقة مبوجب شروط أداة ديل
  ره القيمة املعدلة بنيوالحقان ُ مل يف الدفاتر علي أسععععععععععاس القيمة األعلي ما   تُقّيد مطلوابت الكفاالت املالية أوليان علي أسععععععععععاس  يمتها العادلة

ية )يف و ُتدر  الكفاالت املالية ضعععععععععمل حسعععععععععاابت التسععععععععع  والقيمة احلالية للدفعة املتو عة )عندما يلعععععععععبح مل احملتمل إجرا  دفعة مل جرا  الكفالة(
  املوجودات( ويف املطلوابت 
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 سه : التوزيعات النقدية لأل -س
ا يت  زيلها مل حقوق امللكية عند املوافقة عليها مل  بل مسعامهي امللعرف  كمالعادية كالتزاس ويت  تنعععععععععععععععع سعه األ بتوزيعات األرابح عليت  االعرتاف 

  اإلفلاح عل توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتريخ بيان الوضع املايل 

 :الفواألد إيراداتصايف  -ع

لقيمة العادلة تلك امللنفة علي أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابيت  إثبات إيرادات وأعبا  الفواألد جلميع األدوات املالية ابستثنا  
طريقة الفاألدة  أو اخلساألر ابستخداس مل خال األرابح اللافية يف "صايف إيرادات الفواألد" كع "إيرادات فواألد" و "أعبا  فواألد " يف حساب األرابح

ضمل حركة القيمة العادلة خال  (FVTPL) املالية املقاسة ابلقيمة العادلة مل خال األرابح أو اخلسارة الفعالة  كما ُتدر  الفواألد علي األدوات
 ." ة فرت ال

و ع لألداة املالية العمر املت و السعععععر الري خُيفض ابلضععععبط التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة لألداة املالية خال  (EIR) معدل الفاألدة الفعلية
ية مبراعاة مجيع كما تقدر التدفقات النقدية املسععععععتقبل لفرتة أ لععععععر  إىل صععععععايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املالية   اال تضععععععا   عند أو

 .الشروط التعا دية لألداة

سب مباشرة إىل ترتيبات ضافية وتنيتضعمل احتسعاب سعر الفاألدة الفعلية مجيع الرسوس والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إ
مة العادلة مل ملدرجة ابلقيومجيع األ سعععععععععاط األخر  أو اخللععععععععععومات األخر   وفيما يتعلق ابملوجودات املالية ا  وتكاليد املعاملة  اإل راض احملددة

 األويل  االعرتافتُثب  تكاليد املعامات يف الربح أو اخلسارة عند   اخلساألر ألرابح أواخال 

 األتمانياملتدنية اُ تسععب إيرادات الفواألد / أعبا  الفواألد مل خال تطبيق معدل الفاألدة الفعال علي القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي 
ت املالية  وخبلوم اب)أي علي أساس الكلفة املطفنة لألصل املايل  بل التسوية ألي خملص خسارة األتمانية متو عة( أو إىل الكلفة املطفنة للمطلو 

ُ تسعععععععععععععععب إيرادات الفواألد مل خال تطبيق معدل الفاألدة الفعال علي الكلفة املطفنة للموجودات املالية املتدنية   األتمانيااملوجودات املعاليعة املتدنية 
ا خملعععص خسعععاألر  األتمانيا و ي متدنية  شعععرتي االية اليت نشعععنت أو املتو عة(  أما خبلعععوم املوجودات امل االألتمان)أي إمجايل القيمة الدفرتية ان لعععن
( يف  ديد التدفقات النقدية املسعععتقبلية املتو ع ECLsاملتو عة ) االألتمانية( يعكي اخلسعععاألر EIRفإن معدل الفاألدة الفعال )  (POCI) األتمانيا

 .استامها مل األصل املايل

 :حساابت األتمانية -ف
  بنا  عليه  صععععععحاب احلسععععععاابتأمجيع احلسععععععاابت االألتمانية علي أسععععععي غي تقديرية وتنتمي املخاطر واملكاف ت ذات اللععععععلة إىل  تعقد

   ره احلساابت خار  بيان الوضع املايل تنعكي

 :حلة السه  مل األرابح -م
ت  سعععهمه العادية  ياملخفضعععة ابلنسعععبة ألسعععاسعععية وحلعععة السعععه  مل األرابح األامللعععرف معلومات حول حلعععة السعععه  مل األرابح  يعرض

رف علي املعدل ملععسععه  العادية للاخلسععارة للفرتة العاألد حلملة األبتقسععي  صععايف الربح أو  األسععاسععيةاحتسععاب حلععة السععه  مل األرابح 
العاألد و اخلسعععارة الربح أسعععه  العادية املتداولة خال الفرتة  يت  احتسعععاب حلعععة السعععه  مل األرابح املخفضعععة عرب تعديل املوزون لعدد األ

ه  العادية واليت تتضععمل سععميع  ثيات التخفيضععات احملتملة علي األجبسععه  العادية املتداولة املوزون لعدد األ واملعدلسععه  العادية ملة األحل
 حسبما ينطبق   سه  املمنوح للموظفنيخيار األ
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 :الدخل ضريبة -ق
 الضراألب مبال  الضراألب املستحقة والضراألب املإجلة  ملاريدمتثل 

مل صايف األرابح  % 25والري حدد الضريبة مبعدل   2331نيسان  16اتريخ  28حيتسعب امللعرف مإونة ضريبة الدخل وفقان ألحكاس القانون 
  بةمل  يمة الضري %13مبعدل  ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار  للضريبة اخلاضعة
  غي اجلاألز ة املبالبسععبب اسععتبعاد املبال  غي اخلاضعععة للضععريبة وإضععافبيان الدخل األرابح اخلاضعععة للضععريبة عل األرابح اللععافية الواردة يف  ختتلد

 تنعزيلها مل الوعا  الضرير 
ملعلومات املالية ااملإجلة  ي الضعععراألب املتو ع دفعها أو اسعععرتداد ا نتيسة الفرو ات الزمنية املإ تة بني  يمة املوجودات أو املطلوابت يف  الضعععراألبإن 

قها عند يوالقيمة اليت يت  احتسعععاب الربح الضعععرير علي أسعععاسعععها  و تسعععب الضعععراألب املإجلة وفقان للنسعععب الضعععريبية اليت يتو ع تطب املرحلية املوجزة
 تسوية االلتزاس الضرير أو  قيق املوجودات الضريبية املإجلة 

  ابملطلوابت الضععععريبية املإجلة للفرو ات الزمنية اليت سععععينتج عنها مبال  سععععوف تدخل يف احتسععععاب الربح الضععععرير مسععععتقبا  بينما يت االعرتافيت  
  ليت سينتج عنها مبال  سوف تنزل مستقبان عند احتساب الربح الضريرابملوجودات الضريبية املإجلة للفرو ات الزمنية ا االعرتاف

االسعععععتفادة مل  مكانيةإويت  ختفيضعععععها يف حالة تو ع عدس  املعلومات املالية املرحلية املوجزةرصعععععيد املوجودات الضعععععريبية املإجلة يف اتريخ  مراجعةيت  
 تلك املوجودات الضريبية جزأليان أو كليان 

 يوازي النقد:النقد وما   -ر

بنوك دة لد  وتتضعععمل: النقد واألرصععع  ية ثاثة أشععهر فن ل(صعععل)اسعععتحقا اهتا األ  و النقد واألرصععدة النقدية اليت تسعععتحق خال مدة ثاثة أشععهر
)اسعتحقا اهتا  أشعهر ثاثة وداألع البنوك واملإسعسعات امللعرفية اليت تسعتحق خال مدةزل ععععععععععععععععوتن  واألرصعدة لد  البنوك واملإسعسعات امللعرفية مركزية

 واألرصدة املقيدة السحب  ية ثاثة أشهر فن ل(صلاأل

 معلومات القطاعات: -ة
قة ل طاع العمل ميثل سموعة مل املوجودات والعمليات اليت تشرتك معان يف تقدمي منتسات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعواألد ختتلد عل تلك املتع

  أخر بقطاعات أعمال 

بقطاعات  ية حمددة خاضععععععععععععة ملخاطر وعواألد ختتلد عل تلك املتعلقةا تلعععععععععععادايف الري يرتبط يف تقدمي منتسات أو خدمات يف بيئة القطاع اجلغر 
  أخر ية ا تلادتعمل يف بيئات 

 
 أحكاس حماسبية مهمة وملادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات -4

املتوفرة مل  امللرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبية  علي 
النتاألج الفعلية عل  ره  و د ختتلد تعترب ذات صلة  أخر ة وعلي عوامل   تعتمد  ره التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا علي عامل اخلرب أخر ملادر 

 واالفرتاضات  التقديرات
يها تعديل التقدير ف تت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري  يت  إجرا  القيود الناجتة عل تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيلل

 ة احلالية وفرتات الحقة  علي الفرت  وذلك إذا كان   ره املراجعة تإثر حلراين علي  ره الفرتة  أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كان  املراجعة تإثر
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 املقررات احملاسبية اهامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  1 4

 املتو عة االألتمانيةخملص اخلساألر 

 وتقديرات  امة لتقدير مبال  التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة اهامة يف اجتهاداتامللرف استخداس  إدارةيتطلب مل 
  السياسات والتقديرات ن أ املتو عة  إ االألتمانبلية خلساألر األويل هبا ومعلومات القياس املستق االعرتافللموجودات املالية بعد  االألتمانخماطر 

  امللرف مفللة ةإدار املستخدمة مل  بل 

 تقيي  منوذ  األعمال

اختبار منوذ  األعمال  ي القاأل  و صلي والفاألدة علي املبل  األصلمدفوعات املبل  األ نتاألج اختبارعلی يعتمد تلنيد و ياس املوجودات املالية 
تقيي  لتحقيق  دف أعمال معني  ويتضمل  را ال معان سموعات املوجودات املالية  إدارةمنوذ  األعمال علي مستو  يعكي كيفية  امللرفحيدد 

وكيفية  تااحلك  الري يعكي مجيع األدلة ذات الللة مبا يف ذلك كيفية تقيي  أدا  املوجودات و ياس أداألها  واملخاطر اليت تإثر علي أدا  املوجود
عاد ا  بل واليت مل استب اآلخردلة مل خال الدخل الشامل   يرا ب امللرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفنة أو القيمة العاإدارهتا

صل ال التقيي  املتو م جز ان استحقا ها لفه  سبب استبعاد ا وما إذا كان  األسباب متفقة مع اهدف مل األعمال احملتفظ هبا  وتعترب املرا بة 
ما إذا كان  وإذا كان مل غي املناسب  حول ما إذا كان منوذ  األعمال الري يت  مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبنا لرفللم

  ناك تغيي يف منوذ  األعمال وابلتايل يت  إدخال تغيينا مستقبلينا لتلنيد تلك املوجودات 

 زايدة  امة يف خماطر االألتمان

اخلسارة االألتمانية األوىل  أو شهران ملوجودات املرحلة  (12)ارة االألتمانية املتو عة كمخلص يعادل اخلسارة االألتمانية املتو عة ملدة يت   ياس اخلس
بشكل كبي  انإىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االألتمصل   ينتقل األالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلي مد  العمر الزمد للموجودات مل املرحلة 

ما الري يشكل زايدة كبية يف خماطر االألتمان  وعند تقيي  ما إذا كان   (9)لتقارير املالية ر   ل  ال حيدد املعيار الدويل ويلمنر االعرتاف األ
 لية املعقولة واملدعومة بيف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستق لرفاملخر أي  خماطر االألتمان ألي مل املوجودات  د ارتفع  بشكل كبي

 1تغي التلنيد ضمل املراحل الثاث ) إىلواليت تإدي  االألتمانامللرف املتعلقة ابلتغي امله  يف خماطر  إدارةن التقديرات واملستخدمة مل  بل إ
 ( 0و 2و

 إنشا  سموعات مل املوجودات ذات خلاألص خماطر األتمانية مماثلة

األداة   املالية علي أساس خلاألص املخاطر املشرتكة )مثل نوع دواتاملتو عة علي أساس مجاعي  يت  جتميع األ عندما يت   ياس خساألر االألتمان
مقرتض  اخل(  يرا ب   اللناعة  املو ع اجلغرايف للاالستحقاقدرجة خماطر االألتمان  نوع الضماانت  اتريخ االعرتاف األويل  الفرتة املتبقية لتاريخ 

خلاألص خماطر االألتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إذا كان  ال تزال مماثلة  إن  را األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة  مد  ما مة امللرف
تغيي خلاألص خماطر االألتمان  تكون  ناك إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناسب  و د ينتج عل ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات 

 خلاألص خماطر االألتمان املماثلة لتلك اجملموعة مل املوجودات  أفضلإىل حمفظة حالية تعكي بشكل 

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

كبية( ليعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعنا عند حدوث زايدة كبية يف خماطر االألتمان )أو عندما تنعكي تلك الزايدة ا
إىل آخر  أو العكي  ولكنها  د  دث أيضنا ضمل  شهران  (12)ل اخلساألر االألتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني م صولوابلتايل تنتقل األ

شهرا أو مد  احلياة ولكل مقدار تغييات اخلساألر  (12)احملافظ اليت يستمر  ياسها علي نفي األساس مل اخلساألر االألتمانية املتو عة ملدة 
   االألتمانية املتو عة نظرنا الختاف خماطر االألتمان مل احملافظ



 

- 20 - 

 امللادر الرأليسية للتقديرات غي املإكدة   2 4

ألكثر أمهية علي املبال  املعرتف هبا التنثي اواليت ها  ملرفيف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل دارةفيما يلي التقديرات الرأليسية اليت استخدمتها اإل
 :البياانت املاليةيف 

 :مبدأ االستمرارية

يف  األعمالة صلاامللرف بتقيي   درة امللرف علي االستمرار كمنشنة مستمرة و ي مقتنعة  ن امللرف ميتلك املوارد الازمة ملو  إدارة ام  
امللرف ليس  علي عل  ابي شكوك جو رية اليت  د تإثر بشكل جو ري علي  درة امللرف  إدارة أنذلك   إىلاملستقبل املنظور  ابإلضافة 

 مبدأ االستمرارية  أساسالبياانت املالية حمضرة علي  أنعلي االستمرار كمنشنة مستمرة  وابلتايل 
  ديد القي  العادلة:

)و(   0 إليضاحان  ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليي ها سعر سوق ميكل حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي  كما  و مركور يف إ
فاوتة  ا  ليلة الشفافية  فإن القيمة العادلعة تكون أ ل موضوعية  وتتطلب درجات متأسعار املالية املتداولة بشكل غي متكرر و  دواتوابلنسبة لأل

 تإثر علي األداة املعنية  أخر يدة  افرتاضات تسعي  وخماطر لسيولة  الرتكيز  عوامل سوق غي أكمل األحكاس تعتمد علي ا

ون فيها كتستخدس املعطيات غي املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرة  وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
عر املقبول للتفرغ متثل الس أن أيتبقي الغعاية مل  يععاس القععيمة العععادلة نفسها   أنوجدت  وجيب  أنوق بتاريخ التقيي  ضعيفة  را حركة السع

مات املعلو  فضلأاملعطيات غي املنظورة ابالعتماد علي  إىلمالية  يت  الوصول  أدواتاملالية أو صاحب االلتزاس ملطلوابت  دواتعنها مل مالك األ
 ابإلجرا ات  معينة عما تطبيق معدالت حس إىلتتضمل املعلومات املتوفرة لد  املنشنة ابإلضافة  أناملتوفرة يف ظل الظروف احمليطة  واليت ميكل 

ألرابح ا الداخلية للملرف وذلك ضمل منوذ  التقيي  املستخدس يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظا رة علي أساس القيمة العادلة مل خال
 واخلساألر وعلي أساس الكلفة املطفنة 

ة بكل املستقبلية لكل نوع مل أنواع املنتسات / السوق و ديد املعلومات املستقبلية ذات الللالنظرة  ديد العدد والوزن النسر للسيناريو ات 
 سيناريو

ختلد معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل لرفيستخدس امل  عند  ياس اخلسارة االألتمانية املتو عة
 احملركات اال تلادية وكيد تإثر  ره احملركات علي بعضها البعض 

 احتمال التعثرنسبة 

 علي السداد عل التعثر الحتمالية ران تقدير احتمال التعث نسبةاحتمال التعثر مدخان رأليسينا يف  ياس اخلسارة االألتمانية املتو عة  وتعترب  نسبة تشكل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبلية  احتسابزمنية معينة  واليت تشمل  ةفرت  مد 

 يف حال التعثراخلسارة 

قدية التعا دية املستحقة إىل الفرق بني التدفقات الن   و و يستندالسدادالتعثر يف  عل ي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
 التدفقات النقدية مل الضماانت اإلضافية والتعديات االألتمانية املتكاملة  االعتباريف خر وتلك اليت يتو ع املمول  ليلها  مع األ

 الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية املقدرة لأل

امللرف يراجع األعمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية  خال الفرتة مل تظهر أية مإشرات تدعو ( أعاه إن 0كما  و موضح يف اإليضاح ر   )
 الثابتة  صولإىل تغيي األعمار املقدرة لأل
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 تدين  يمة املوجودات غي املالية وتكويل املإوانت الازمة

لية وذلك مل خال إجرا  غي املا صولبتقدير القيمة االسرتدادية لأل دارةاإل يف ظل الظروف الرا نة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية   ام 
تكويل مإوانت   ال توجد مإشرات لدارةلتحديد فيما إذا كان  ناك أي مإشر علي تدين  يمتها  ابعتقاد اإل صولمراجعة للقي  الدفرتية هره األ

 تدين إضافية 

 
  بنوك مركزيةأرصدة لد  و  نقد -5

 يلي: امم را البند  يتكون
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
   ل س      ل س      

   7116413271903    15117712231090  نقد يف اخلزينة
 أرصدة لد  بنوك مركزية:

   51107414901734    92148718471842  حساابت جارية و   الطلب 
   7198416891539    16,527,942,565  وداألع ألجل 
   4184113201244    7,780,497,986  احتياطي نقدي إلزامي 

    101,976,538,786    71106412041087   
 ( 19618331902) ( 412,643,717) خملص خساألر األتمانية متو عة

    101,560,868,369    71116714001455   

   وفقان لقوانني وأنظمة امللارف علي امللرف االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لد  ملرف سورية املركزي علي شكل وداألع دون فواألد  علي الوداألع 
انون الثاين ك  21در بتاريخ الال 7والتسليد ر   السكد وذلك ابالستناد إىل  رار سلي النقد  االدخارالطلب ووداألع التوفي ووداألع ألجل ابستثنا  

 اتريخ 198)امللغي مبوجب  رار رائسة سلي الوزرا  ر    2311أاير  2اتريخ  /5908را  ر   /والري حل حمل  رار رائسة سلي الوز  2323
ب  ووداألع مل متوسط وداألع العما  )سموع الوداألع    الطل %5( الري حدد مبوجبه االحتياطي اإللزامي علي الوداألع أي 2323كانون الثاين   27

 السكد(  االدخارالتوفي والوداألع ألجل ابستثنا  وداألع 

 التشغيلية  لرفيت  استعماله خال أنشطة امل إن  را االحتياطي إلزامي وال
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 :السنةالفرتة /فيما يلي احلركة علي أرصدة لد  بنوك مركزية خال 
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03يف كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  64123312361457    -     -     64123312361457  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 زايدة انجتة عل التغي يف

  13194113981143    -     -     13194113981143  أرصدة لد  بنوك مركزية 
  41,657,980,796    -     -     41,657,980,796  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  116179912881090    -     -    116179912881090  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

   28101116681675    -     -     28101116681675  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عل التغي يف

  8124010911603    -     -     8124010911603  أرصدة لد  بنوك مركزية 
   27164511461152    -     -     27164511461152  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  64123312361457    -     -     64123312361457  الرصيد كما يف هناية السنة

 :السنة الفرتة / فيما يلي احلركة علي خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة األرصدة لد  بنوك مركزية خال
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03 كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  19618331902    -     -     19618331902  ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 عل التغي يف ةانجت زايدة

  21,875,042    -     -     21,875,042  أرصدة لد  بنوك مركزية 
   40190,964,4    -     -     40190,964,4  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  412,643,717    -     -     412,643,717  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

   6812631086    -     -     6812631086  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عل التغي يف

   613521778    -     -     613521778  أرصدة لد  بنوك مركزية 
   12214871768    -     -     12214871768  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  19618331902    -     -     19618331902  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 أرصدة لد  ملارف  -6

 يتكون  را البند مما يلي:
  )غي مد قة( 1223 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  03,074,640,752    26,225,983,459    4,148,660,290  حساابت جارية و   الطلب
 ( 013,019,859) ( 299,726,042) ( 13,590,517) خملص خساألر األتمانية متو عة

   4,108,369,776    25,926,254,117    03,364,020,890  

 
 

  ()مد قة 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  15151813091894    12197619201447    2154111161447  حساابت جارية و   الطلب
 ( 11116871775) ( 13619641544) ( 417201201) خملص خساألر األتمانية متو عة

   2150610901216    12186919581930    15143610521119  

 15146319931301)مقابل  2321 أيلول 03لية سورية كما يف  03105217831152اليت ال تتقاضي فواألد مبل   امللارفبلغ  األرصدة لد  
  ( 2323كانون األول   01لية سورية كما يف 
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة علي أرصدة لد  امللارف خال
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03يف كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  15,518,309,894    -     6,895,002,989    8,622,736,935  ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 عل التغي يف ةزايدة انجت
  2,663,324,070    -     1,020,352,127    1,006,972,246  أرصدة لد  امللارف 

  12,196,579,485    -     5,294,818,651    6,931,763,804  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  03107416401752    -     10,510,230,767    16,861,409,985  ةفرت الرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  6125215611978    -     0165610821432    2159611791576  الرصيد كما يف بداية السنة
 عل التغي يف ةزايدة انجت
  13145119711259    -     6124114011608    4121315091621  أرصدة لد  امللارف 

  09712391120    -     09415781912    216031211  ديدة خال السنةاجل األرصدة
 ( 0158215901167)   -   ( 0156614831333) ( 1611101167) املسددة خال السنة األرصدة

   1731189311998    -     16914231307    1182914731664 تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  15151813091894    -     6189510021989    8162217361935  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 السنة:الفرتة /  فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خال

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03يف  كما    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  11116871775    -     13010711972    810151830  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 زايدة انجتة عل التغي يف

  131,416,788    -     97,964,288    014521533  أرصدة لد  امللارف 
  296,97,215    -     478,93,195    7,319,818  اللرفتعديات نتيسة تغي أسعار 

  013,019,859    -     708,291,501    121,18,788  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  14314881507    -     10614131854    413771680  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عل التغي يف

  8915201852    -     8718891703    116041122  أرصدة لد  امللارف 
  518211000    -     518191779     11554  األرصدة اجلديدة خال السنة

 ( 10013691618)   -   ( 10013631975) (  81640) املسددة خال السنة األرصدة
   819201671    -     610121584    216111387  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  11116871775    -     13010711972    810151830  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 
 ات لد  ملارف إيداع -7

  را البند مما يلي:يتكون 
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

 48,962,238,333    47,562,238,333    1,433,333,333  أشهر( 0وداألع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر مل 
 ( 9,232,873,721) ( 9,233,325,792) ( 2,844,929) خملص خساألر األتمانية متو عة

   1,097,155,371    08,062,182,238    09,759,007,279  

 
  ()مد قة 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  20175510511227    20175510511227    -   أشهر( 0وداألع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر مل 
 ( 0144415681946) ( 0144415681946)   -   خملص خساألر األتمانية متو عة

    -    23101317821281    23101317821281  
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 السنة:الفرتة / فيما يلي احلركة علي إيداعات لد  امللارف خال 
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  20175510511227    -     22190118121218     82015091339  الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 عل التغي يف ةانجتزايدة )نقص( / 

  52,064,549    -     50,220,550  ( 859,334) إيداعات لد  امللارف 
  1,433,333,333    -     -     1,433,333,333  فرتةاإليداعات اجلديدة خال ال
  20175414921224    -     22,901,812,224    82216831333  تغيات نتيسة أسعار صرف

  48,962,238,333    -     45,916,847,995    0,345,063,335  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  7178311601499    -     7117510331919     63418621583  الرصيد كما يف بداية السنة
 عل التغي يف ةزايدة انجت
  54519871985    -     47613481981    6919091334  إيداعات لد  امللارف 

  1178516031036    -     1178516031036    -   اإليداعات اجلديدة خال السنة
 ( 04012621575)   -     -   ( 04012621575) املسددة خال السنة اإليداعات

   10198618021312    -     10149418021312   49213331333 اللرف تعديات نتيسة تغي أسعار

  20175510511227    -     22190118121218     82015091339  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خال
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  0144415681946    -     0144119481345    216231931  الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 عل التغي يف ةانجتزايدة 
  1130617581134    -     1132912031609    7,527,465  إيداعات لد  امللارف 

  2,844,929    -     -     2,844,929  الفرتة اإليداعات اجلديدة خال
 (  1921640)   -   ( 191,232) (  11441) املسددة خال السنة اإليداعات

  4171818911085    -     4171612711924    2,619,461  تغيات نتيسة أسعار صرف

  219,232,873,7    -     436,9,187,259    1515,611,0  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
  



 

- 03 - 

  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  49817401515    -     49610651436    210781139  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عل التغي يف

  1175517891754    -     1175515921512     1971242  إيداعات لد  امللارف 
  26718441278    -     26718441278    -   اإليداعات اجلديدة خال السنة

 ( 115041391)   -     -   ( 115041391) املسددة خال السنة اإليداعات
   92017251493    -     92211451849    115791641  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  0144415681946    -     0144119481345    216231931  لرصيد كما يف هناية السنةا
 

 باشرةامل االألتمانيةتسهيات صايف ال -8

 يلي: يتضمل  را البند ما
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
  ()مد قة 2323     )غي مد قة(      
  ل س      ل س      

  الشركات الكرب 
   1717231635    19,472,898  حمسومة( كمبياالت )سندات  
   1183717381304    0,583,458,102  حساابت جارية مدينة 
   20158419941330    24,991,381,342   روض وسلد 

    28,591,312,372    25141314221642   
 الشركات اللغية واملتوسطة

   15812561113    112,093,694  حساابت جارية مدينة  
   -     -    روض وسلد 

    112,093,694    15812561113   
 األفراد والقروض العقارية

   1616901298    09,827,569  حساابت جارية مدينة 
   1012861764    1,543,573,807   روض وسلد 

    1,583,098,436    2919831362   
   25159816581814    03,280,831,172  إمجايل التسهيات االألتمانية املباشرة 
 ( 2112017001558) ( 2,729,478,774) خملص خساألر األتمانية متو عة 
 ( 1196319231414) ( 0,111,830,674) فواألد معلقة )حمفوظة( 

   21151413341842    24,442,518,724  صايف التسهيات االألتمانية املباشرة
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مل إمجايل التسهيات  %18104أي ما نسبته  2321 أيلول 03لية سورية كما يف  5,555,556,925املباشرة غي املنتسة  بلغ  التسهيات االألتمانية
مل إمجايل التسهيات االألتمانية  %1414أي ما نسبته  2323كانون األول   01لية سورية كما يف  0168613651521مقابل )االألتمانية املباشرة 

 ( املباشرة
 %8199أي ما نسبته  2321 أيلول 03لية سورية كما يف  2,440,750,251 نتسة بعد تنعزيل الفواألد املعلقةبلغ  التسهيات االألتمانية املباشرة غي امل

 %7103أي ما نسبته  2323كانون األول   01لية سورية كما يف  1172511451137مقابل ) بعد تنزيل الفواألد املعلقة مل التسهيات االألتمانية املباشرة
 ( بعد تنعزيل الفواألد املعلقة مل التسهيات االألتمانية املباشرة

 أيلول 03لية سورية كما يف  8201901لية سورية ومل حسز خمللات ها بقيمة  410521104غي املباشرة غي العاملة  االألتمانية التسهياتبلغ  
  2323كانون األول   01و 2321
  2323كانون األول   01و 2321 أيلول 03 تسهيات األتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العاس كما يف دال توج
 :خال الفرتة/ السنة باشرةاملألتمانية االتسهيات ال يلي احلركة علي أرصدةفيما 

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  25159816581814    0168613651521    13100712911588    11157510311735  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 412,693,797) ( 0132313781078)   0140217691175  ما مل  ويله إىل املرحلة األوىل
  -     -     21611401653  ( 21611401653) ما مل  ويله إىل املرحلة الثانية

  -     412,693,797  ( 412,693,797)   -   الثالثةما مل  ويله إىل املرحلة 
 ( 110091933)   -   ( 110091933)   -   الديون املعدومة

 زايدة / )نقص( انتج عل التغي يف
 ( 2192114351888)   01811671650  ( 47313391356) ( 2176915641485) أرصدة الزابألل 

  7169010471538    -     -     7169010471538  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 1160619111873)   -   ( 21410571466) ( 1142215541434) التسهيات املسددة خال السنة

  1155114521538    1155110201751    -      1281757  نتيسة تغي أسعار اللرفتعديات 

  03128018311172    5155515561925    6140419591641    18129012841636  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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  )مد قة( 2323كانون األول   01 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  01104113241579    2120213591653    2154819251967    26156313081962  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 54310411109)   54310411109  ما مل  ويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     7172512551894  ( 7172512551894) ما مل  ويله إىل املرحلة الثانية

 زايدة / )نقص( انتج عل التغي يف
 ( 5174817941966)   08510241651  ( 28217781259) ( 5185110411058) أرصدة الزابألل 

  0106511931041    -     1100717471687   2132714421654  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 7192716531342) ( 719581753) ( 45115181562) ( 7146811721703) التسهيات املسددة خال السنة

  4156818881932    1137616091973    -     0149212481902  سة تغي أسعار اللرفتعديات نتي

  25159816581814    0168613651521    13100712911588    11157510311735  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خال الفرتة/ السنة:
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03 يف كما    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

   2112017001558    1156411811770    46714311277    9211531538  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 168,328,883) ( 18419001273)   05219621153 ما مل  ويله إىل املرحلة األوىل 

  -     -     117741967  ( 117741967) الثانيةما مل  ويله إىل املرحلة 
  -     7,393,686  ( 7,393,686)   -   الثالثةما مل  ويله إىل املرحلة 
 زايدة انتج عل التغي يف

 ( 15016221105)   163,908,194    2315361678  ( 00513671337) خماطر اإلألتمان 
 ( 110091933)   -   ( 110091933)   -   الديون املعدومة

 زايدة / )نقص( انتج عل التغي يف
 ( 6519141720) ( 8013471507)   4214231858  ( 2512881344) أرصدة الزابألل 

  0819961690    -     -     0819961690  خال السنةالتسهيات اجلديدة 
 ( 1015421042)   -   ( 218151364) ( 1317271278) التسهيات املسددة خال السنة

  83111671620    83111671455    -      168  اللرف أسعارتعديات نتيسة تغي 

  2172914781774    2128210311691    00519241863   11112521220  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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  ()مد قة 2323كانون األول   01 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  1119815271428    91419831124    12019661540    15915831761  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 1312441710)   1312441710  ما مل  ويله إىل املرحلة األوىل 

  -     -     4216381712  ( 4216381712) ةنيما مل  ويله إىل املرحلة الثا
 عل التغي يف ةزايدة انجت

  25212471225    -     25212471225    -   خماطر اإلألتمان 
 انتج عل التغي يف/ )نقص( زايدة 
  2511471064    4515021650  ( 515661411) ( 1418181878) أرصدة الزابألل 

  7617201430    -     6712321228    915211175  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 4216371913) ( 215441571) ( 218121037) ( 0712511302) التسهيات املسددة خال السنة

   61016961348    63612101567    -     714821481  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف
  2112017001558    1156411811770    46714311277    9211531538  الرصيد كما يف هناية السنة

 الفواألد املعلقة:

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف     
   ()مد قة 2323     مد قة()غي       
  ل س      ل س      
   1113711731795    1196319231414  الفرتة / السنةالرصيد أول  
   08715181744    42817531191  الفرتة / السنةالفواألد املعلقة خال  
 ( 411951504) ( 2813201229) ينعزل الفواألد احملولة لإليرادات 
  47314261439    75311561298  فروق أسعار صرف 

   1196319231414    0111118301674  الفرتة / السنةالرصيد آخر  
 

 اآلخرالشامل  خال الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة مل  -9

 يتكون  را البند مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      2321أيلول  03كما يف      
  )مد قة( 2323     )غي مد قة(      
  ل س      ل س      
   8018061633    23915911533  * أسه  
   43119231333    83018431333  **سندات 
 ( 43119231333) ( 83018431333) **خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة 

    23915911533    8018061633   
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سه  بقيمة إ ية  213591915للاحل بنك الشرق مبلكية القروض خماطر ضمان  مإسسة يف صدرت شهادة ملكية أسه  2321آب  03بتاريخ * 
 03مل اعتبار القيمة العادلة هره االسه  بتاريخ و د سددت  ره القيمة كاملة   مل رأ ال املإسسة %4112ما يعادل  لية سورية للسه  الواحد 133
 مطابقة للتكلفة التارخيية  2321أيلول 
 دوالر أمريكي  0231333شرا  سند مل ملرف لبنان املركزي بقيمة  2318كانون الثاين   1بتاريخ مل ** 

 وفق املواصفات التالية:
 امللدر: ملرف لبنان املركزي 

  CCCدرجة التلنيد احلالية: 
 دورية الفاألدة: نلد سنوية 

 %6115معدالت الفاألدة: 
 %5196معدالت العاألد: 

  2323حزيران  19استحقا ات السند: 
  مل يت  االلتزاس بدفع  يمة  ره السندات والفواألد املستحقة عليها وعليه  ام  إدارة امللرف 2323حزيران  19مل استحقاق  ره السندات بتاريخ 

ملقابل ها انجتة عل ا املتو عةخملص اخلسارة االألتمانية إن الزايدة يف كل مل  يمة السندات و  بتشكيل مإونة عل كامل  يمة  ره السندات مع الفواألد 
 تغي سعر صرف اللية السورية مقابل الدوالر األمريكي 

 
 موجودات مالية ابلكلفة املطفنة -13

 يتكون  را البند مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
  ل س      ل س      
   1113313331333    -   القيمة اإل ية 
 ( 2618061987)   -   اخلل  

   1137011601310    -   القيمة الدفرتية 

   %615ملرف سورية املركزي مبعدل صادرة عل إيداع ات هادمتثل املوجودات املالية ابلقيمة املطفنة ش
 تظهر شهادات اإليداع كما يلي:

   )مد قة( 2323 كانون األول  01كما يف     
  معدل الفاألدة     القيمة اإل ية   اتريخ االستحقاق 
 %     ل س     
 615     1,133,333,333  2321أاير  17 
   1,133,333,333  
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 حقوق استخداس األصول املستنجرة / التزامات عقود التنجي -11

 يتكون  را البند مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
  ل س      ل س      

   28219351772    28219351772  حقوق استخداس أصول مستنجرة
 (  7610801559) ( 138,136,653) سمع استهاك حقوق استخداس موجودات مستنجرة

   23615221210    174,799,122  صايف حقوق استخداس موجودات مستنجرة

 ستنجرة كما يلي:املصول األتتوزع حقوق استخداس 
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
  ل س      ل س      
  20210961967    236,522,210  / السنة فرتةالرصيد كما يف بداية ال 
   1614221731    -   استخداس األصول املإجرةزايدة يف حقوق  
 (  4212971455 ) ( 01,720,391) ملروف االستهاك 

   23615221210    174,799,122  فرتة / السنةالالرصيد كما يف هناية  

   19316581839    173,996,451  التزامات عقود التنجي

 تتوزع حقوق التزامات عقود التنجي كما يلي:
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
  ل س      ل س      
  22411121076    19316581839  فرتة / السنةالرصيد كما يف بداية ال 
 (  5911331333)   -   إطفا  رصيد ملاريد إجيار مدفوعة مقدمان كما يف أول الفرتة / السنة 
  -   ( 2515331333) مبال  مسددة 
   2516461400    518071642  ملروف الفواألد 

  19316581839    17319961451  فرتة / السنةالرصيد كما يف هناية ال 
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  خملص ضريبة الدخل -21

 يلي: يتكون  را البند مما

   كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     مد قة()غي  1232     
   ل س      ل س      

   1125115651892  ( 920,423,578) خملص ضريبة الدخل انجتة عل ربح الفرتة / السنة

  ملخص تسوية الربح احملاسر مع الربح الضرير واحتساب ملروف ضريبة الدخل
   )غي مد قة( أيلول 03كما يف      
     1232     2323   
   ل س      ل س      

   25108210721464    08,007,172,952  صايف الربح  بل الضريبة
   2612831920   01,568,647  ستهاك املباينا

   1104318201095    1,379,672,699  خملص التسهيات االألتمانية
   2915331333  ( 06,234,936) (18خمللات متنوعة )إيضاح 
  -   ( 10,533,333) حمققةفرو ات أسعار صرف غي 

 ( 18218181021) ( 68,182,570) اجلمهورية العربية السورية خار فواألد حمققة مل 
 ( 20174217101783) ( 06,066,888,424) أرابح انجتة عل تقيي  القطع البنيوي

   6815741613    95,139,280  استهاك  سينات البنا  عل فروع مشرتاة
   2192213191291    780,358,747,6  الربح الضرير
   %25     %25   معدل الضريبة
 ( 70315341820) ( 764,686,923) ضريبة الدخل

 ( 7013531482) ( 976,468,69) (%13) عماراإلإعادة ضريبة 
 ( 83015551035) ( 841,155,619) ملروف ضريبة الدخل

 ( 1614501647) (  6,106,402) ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلار 
   (847,292,351 ) (82313381952 ) 

تو عة وفق عتبار املإوانت احملتسزة مقابل اخلساألر االألتمانية املايئة العامة للضراألب والرسوس حول نظران لعدس صدور أي توجهيات أو تعليمات مل اه *
ة ضمل املرحلة الثالثة ابعتبار املخللات املقابلة للتعرضات االألتماني ابحتساب الضريبة   اس امللرف مرفوضة ضريبيان مقبولة ضريبيان أو  9 ر   املعيار

 بولةالديون غي املنتسة مقعتبار املإوانت احملتسزة مقابل  ي اوتعدياته  597القرار مقبولة ضريبيان  علمان أن املنهسية املتبعة سابقان خال فرتة نفاذ 
  ضريبيان 
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 :يلي ماخال الفرتة / السنة ك الدخل خملص ضريبةإن حركة 
   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف     
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(      
   ل س      ل س      

   93711391738    1125115651892  الفرتة / السنة الرصيد بداية
  1718851428     6,106,402  ضريبة ريع علي فواألد حمققة مل اخلار *

  1110519611049    841,155,619  الفرتة / السنةضريبة دخل 
 ( 83910931590) ( 1,175,407,065) ضريبة مدفوعة

   1125115651892    920,423,578  الفرتة / السنة الرصيد هناية

  قانون ضريبة املتحققة خار  أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقان لحيتسب امللرف مإونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة علي إيرادات امللرف
مل  %715  والري حدد الضريبة مبعدل 2319نيسان  29اللادر عل وزارة املالية بتاريخ  1208/0والقرار ر    2330/ لعاس 24الدخل ر   /

مل  يمة  %13مل  يمة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية مبعدل  %13ار مبعدل إمجايل اإليرادات يف اخلار  ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعم
  2319كانون الثاين   1الضريبة ابتدا ن مل 

 التنفيرية املتعلقة بتو ي  وكيفية الدفع مستقبان  التعليماتمل تلدر 
   اس امللرف بتقدمي 2316و  2315  2314  2310  2312لملرف عل ضراألب األعواس ل صدر التكليد املإ    2323آب  16بتاريخ 

   2323أيلول  15بتاريخ  التكليداعرتاض علي  را 
تشريل  26   اس امللرف بتقدمي اعرتاض علي  را التكليد بتاريخ 2317استاس التكليد املإ   عل ضريبة عاس  مل  2323 أيلول 27 بتاريخ
  2323األول 

والري مل مل خاله  2316و  2315  2314  2310  2312صدر  رار جلنة الطعل عل تكاليد األعواس  2323كانون األول   8بتاريخ 
 تثبي  التكليد املإ   هره السنوات  ومل يعرتض امللرف علي  رار  ره اللسنة 

و اس امللرف بتقدمي اعرتاض علي  را التكليد بتاريخ  2318مل استاس التكليد املإ   للملرف عل ضريبة عاس  2323كانون األول   8بتاريخ 
مل يلدر  رار بشنن  را االعرتاض  علمان أن امللرف  اس بتشكيل مإونة مقابل مبل   را  ولتاريخ إعداد  ره البياانت 2321كانون الثاين   7

 التكليد 
تثبي  التكليد املإ   هرا العاس  علمان أن امللرف مل خاله والري مل  2317صدر  رار جلنة الطعل عل تكليد عاس  2321شباط  1بتاريخ 

 مقابل مبل   را التكليد  اس بتشكيل مإونة 
  2317و 2316مل تسديد تكاليد أعواس  2321نيسان  27بتاريخ 
  صفة  طعية  2317التكاليد الضريبية لبنك الشرق لغاية  اكتسب   ره  وبرلك 2315مل تسديد تكاليد عاس  2321حزيران  16بتاريخ 
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 أخر موجودات  -01

 يلي: يتكون  را البند مما

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(      
   ل س      ل س      
   991241    8661153  التسهيات االألتمانيةفواألد مستحقة علي  
  24014631917    991,456,678  امللارفحساابت لد  فواألد مستحقة علي  

    679,020,141    24015631158  
   1881564     177,769  طوابع مالية

   015801507    624,836,284  إجيارات مدفوعة مقدمان 
  9311301425    77,634,333  ملاريد مدفوعة مقدمان 

   211341411     0,515,185  مدفوعة مينات 
   6551806     9,324,956  حساابت مدينة أخر 

    005,451,094,1    90111951043  
 
 ملرف سورية املركزيوديعة سمدة لد   -41

مل رأ اها لد   %13يتوجب علي ملارف القطاع اخلام أن  تسز  2331( لعاس 28ر   )( للفقرة )ب( مل القانون 12بنا ن علي أحكاس املادة )
 يتكون  را البند مما يلي:ملرف سورية املركزي كحساب سمد ميكل اسرتداده عند تلفية امللرف  

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(      
   ل س      ل س      

   27815981333    278,598,333  لية سورية
   0160616881842    47,270,077,68  دوالر أمريكي

    47,551,975,68    0191512861842   
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  ملارفوداألع  -51

 يلي: يتكون  را البند مما

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  159,597,854  -   159,597,854 حساابت جارية

  159,597,854   -  159,597,854  
 

  )مد قة( 2323 كانون األول 01كما يف    
  اجملموع   ملارف خارجية   ملارف حملية   
 ل س    ل س    ل س    

  15812021435  -   15812021435 حساابت جارية

  15812021435   -  15812021435  
 
 وداألع الزابألل -61

 يلي: يتكون  را البند مما

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   ()مد قة 2323     )غي مد قة(      
  ل س      ل س      

   47189911811293    131,286,119,602  حساابت جارية و   الطلب
   1182719351210    1,655,362,542  التوفيوداألع 

   41101719161625    46,256,854,536  وداألع ألجل وخاضعة إلشعار
   42218591394    659,940,196  احلساابت اجملمدة

    149,857,979,876    91146718621222   

مل إمجايل الوداألع )مقابل  %8173 أي ما نسبته 2321 أيلول 03لية سورية كما يف  10134018581257بلغ  وداألع القطاع العاس السوري 
 مل إمجايل الوداألع(  %11170أي ما نسبته  2323كانون األول   01لية سورية كما يف  13170111211156

مل إمجايل الوداألع )مقابل  %68130أي ما نسبته  2321 أيلول 03لية سورية كما يف 131194613621828بلغ  الوداألع اليت ال  مل فواألد 
 مل إمجايل الوداألع(  %52180أي ما نسبته  2323كانون األول   01لية سورية كما يف  48102213431084

كانون األول   01سورية كما يف  لية 42218591394)مقابل  2321 أيلول 03سورية كما يف  لية 65919401196احلساابت مقيدة السحب بلغ  
2323 ) 
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 مينات نقدية  -71

 يلي: يتكون  را البند مما

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف     
   ()مد قة 2323     )غي مد قة(      
  ل س      ل س      

   07417331072    08,909,800   مينات مقابل تسهيات مباشرة
   4163914431580    9,114,031,793   مينات مقابل تسهيات غي مباشرة

   0714621790    46,383,333   مينات نقدية أخر *

    9,199,021,620    5132116301748   

 15عادل ي متثل التنمينات النقدية األخر   مينات مقابل اللناديق احلديدية املإجرة لعما  امللرف  إضافة إىل مإونة استياد يت  احتساز ا مبا% 
 ملشروع اإلجازة بدون فواألد وذلك حىت اتريخ تنفير اإلجازة أو عدس استخدامها مل القيمة املقابلة 

 
 خمللات متنوعة -81

 يتكون  را البند مما يلي:

   كانون األول  01كما يف      2321 أيلول 03كما يف      
   )مد قة( 2323     )غي مد قة(     
  ل س      ل س      

   29013351591    568,513,237  ملارف مالية كفاالت- خملص خساألر األتمانية متو عة
   117121954     1,324,839  املباشرة غي-خملص خساألر األتمانية متو عة علي التسهيات االألتمانية 

   0811471849    -   خملص ملواجهة أعبا  حمتملة
   0215331333    19,333,333  خملص تقلبات أسعار القطع

    588,505,316    06510661094   

جيب علي امللارف أن تقوس يف هناية كل شهر بتكويل مإونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل  1/س ن/ ب062بنا ن علي املادة السابعة مل القرار ر   
  مل وسطي مركز القطع التشغيلي اللايف خال الشهر السابق %5علي األ ل نسبة 
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  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف    
  رصيد   فرو ات   ما مل   املستخدس   املكون      
  فرتةهناية ال   أسعار اللرف   رده لإليرادات   ةفرت خال ال   ةفرت خال ال   الفرتةبداية    
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    
 خساألر األتمانية متو عة علي التسهيات االألتمانية غي املباشرة:خملص 

   75,351    -   ( 627,004)   -     05,684    6661731  املرحلة األوىل –خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مباشرة 
   125,827    -   (  96,495)   -     -     2221022  املرحلة الثانية –خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مباشرة 
   820,901    -     -     -     -     8201901  املرحلة الثالثة –خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مباشرة 

   117121954    05,684     -   (720,829 )   -    1,324,839  
  568,513,237    245,363,392 ( 18,456,437)   -     48,933,901    29013351591  ملارف مالية كفاالت-متو عة األتمانية  خساألرخملص 

  -     -   ( 06,234,936) ( 1,942,940)   -     0811471849  خملص ملواجهة أعبا  حمتملة
  19,333,333    -   ( 76,333,333)   -     62,533,333    0215331333  خملص تقلبات أسعار القطع

   94010651066    111,406,615  (1,942,940 ) (101,085,142 )  245,363,392    588,505,316  

 
  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف    

  رصيد   فرو ات   ما مل   املستخدس   املكون      
  هناية السنة   أسعار اللرف   رده لإليرادات   خال السنة   خال السنة   بداية السنة   
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    ل س    

 خملص خساألر األتمانية متو عة علي التسهيات االألتمانية غي املباشرة:
  6661731    4321611  ( 2371593)   -     121476    4591234  املرحلة األوىل –خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مباشرة 

   2221022    1314931809  ( 1813441106)   -     231361    717551558  املرحلة الثانية –شرة خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مبا
   8201901    -     -     -     -     8201901  املرحلة الثالثة –خملص مقابل تسهيات األتمانية غي مباشرة 

   913081690    021507     -   (1812511726 )  1318901453    117121954  
  29013351591    0813731205    -     -    20517391729    1912251627  ملارف مالية كفاالت-متو عة األتمانية  خساألرخملص 

  0811471849    -   ( 412341831) ( 4311049)   0811471849    416361153  خملص ملواجهة أعبا  حمتملة
  0215331333    -   ( 1013331333)   -     4113331333    415331333  خملص تقلبات أسعار القطع

   0710731473    01418931115  (4311049 ) (0514561527 )  4819601685    06510661094  
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 السنة: الفرتة / املباشرة خالفيما يلي احلركة علي سمل أرصدة التسهيات االألتمانية غي 
  )غي مد قة( 1223 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  0130612641038    410521104    819001049    0132219781825  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  -     -     2611441971  ( 2611441971) ثانيةمل  ويله إىل املرحلة ال ما

 ( 9819021253)   -   ( 1461533) ( 9817851753) عل التغي يف أرصدة الزابألل نقص انتج
  17417931333    -     016431333    17111531333  فرتةالتسهيات اجلديدة خال ال
 ( 25911061989)   -   ( 216341350) ( 25615021906) فرتةالتسهيات املسددة خال ال

  2105818931098    -     -     2105818931098  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  5121118751467    410521104    0519671767    5117115551566  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 2323كانون األول   01يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  1124816211275    410521104    23611301239    1130811651902  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 2161714601039)   -   ( 04213121853) ( 2127514531459 ) الزابأللنقص انتج عل التغي يف أرصدة 
  2188315451044    -     -     2188315451044  التسهيات اجلديدة خال السنة
 ( 13612451955)   -   ( 8813431073) ( 1812351585) التسهيات املسددة خال السنة

   1160318361950    -     20218801063    1109719201590  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  0130612641038    410521104    819001049    0132219781825  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / غي املباشرة خال االألتمانية فيما يلي احلركة علي خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة للتسهيات 
  )غي مد قة(1232 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  117121954    8201901    2221022    6661731  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 (  0311329)   -   (  51400) ( 2951596) عل التغي يف أرصدة الزابألل نقص انتج

   051684    -     -      051684  فرتةالتسهيات اجلديدة خال ال
 (  4221833)   -   (  911362) ( 8001,70) فرتةالتسهيات املسددة خال ال

  113241839    820,901     1251827    751351  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  (د قة)م 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  913081690    8201901    717551558    4591234  الرصيد كما يف بداية السنة
   021506    -      231361     121475  عل التغي يف أرصدة الزابأللزايدة انجتة 

 ( 1812511726)   -   ( 1813441106) ( 2371593) التسهيات املسددة خال السنة
  1318901451    -     1314931809    4321612  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  117121954    8201901    2221022    6661731  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / خال  ملارف ماليةكفاالت فيما يلي احلركة علي سمل أرصدة  
  )غي مد قة(2123 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  17162514061364    -     713181248    17161814171816  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 ( 1103017531981)   -     -   ( 1103017531981) التسهيات املسددة خال الفرتة

  14160313631578    -     -     14160313631578  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  03195117451661    -     713181248   03194417271410  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  5168116881445    -     713181248    5167416731197  الرصيد كما يف بداية السنة
   11194017471619    -     -     11194017471619  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  17162514061364    -     713181248    17161814171816  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة: الفرتة / خال ملارف مالية كفاالت-متو عة األتمانية  خساألرخملص فيما يلي احلركة علي 
  )غي مد قة(1232 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  29013351591    -     113521726    29119521865  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  4819331901    -     053,780    4815531148 كفاالتعل التغي يف أرصدة ال ةزايدة انجت

 ( 1814561437)   -     -   ( 1814561437) التسهيات املسددة خال الفرتة
  24513631392    -     -     24513631392  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

   56815131237    -     1,430,539    56711361698  ةفرت الرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل س      ل س      ل س      ل س     

  1912251627    -     -     1912251627  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     5311064  ( 5311064) ثانية ويله إىل املرحلة الما مل 

 عل التغي يف ةزايدة انجت
  20517391729    -     5511062    20511581067  كفاالت ملارف ماليةأرصدة    

   0813731205    -     -     0813731205  تعديات نتيسة تغي أسعار اللرف

  29013351591    -     113521726    29119521865  لرصيد كما يف هناية السنةا

 
 أخر مطلوابت  -91

 يلي: يتكون  را البند مما

  كانون األول  01كما يف     أيلول 03كما يف      
  )مد قة( 2323     )غي مد قة( 1232     
  ل س      ل س      

   62119511977    695,614,122  فواألد حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الزابألل
   66513181697    1,887,768,156  شيكات ملرفية وأوامر دفع 

   4117551048   4011581320  شيكات ملد ة
    915401755    14,510,105  اشرتاكات مإسسة التنمينات االجتماعية املستحقة

   9916051022    45,345,046  ضراألب مقتطعة علي رواتب وأجور املوظفني
   0219851542    00,973,134  ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة )وضريبة غي مقي (

    618981293     1,693,015  رسوس حكومية مستحقة
   5910071705    2311021363  ملاريد كهراب  و اتد مستحقة الدفع

   2013551060    -   أتعاب مهنية استشارية مستحقة
    217091253   11,781,581  داألنون خمتلفون

   1019261333    -   موردون
   1619401567    5313661376  أرصدة داألنة أخر 

   10413331219    73813811902  نفقات مستحقة الدفع

    0,511,823,853    1172717911365   
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  املدفوعو  رأس املال املكتتب به -23
 القيمة املعادلة                

  بتاريخ االكتتاب     دوالر أمريكي      عدد األسه     )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف 
  ل س                 

  1116319831333    -     1116391833   رأس املال املدفوع ابللية السورية
  25313331333    -     215331333   زايدة رأس املال

   00010531333    712391126    010001533   عمليات بيع مل مركز القطع البنيوي 
 (  00010531333 ) (  712391126 ) (  010001533 )  عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي

  1100913231333    2819541529    1010931233  رأس املال املدفوع ابلدوالر )سسل ابللية السورية(
  1107513331333    -     1017531333   رأس املالزايدة 
     4112531333    2819541529    4112513331333  
 

 القيمة املعادلة           
  بتاريخ االكتتاب     دوالر أمريكي     عدد األسه     )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف 

  ل س                 
  1116319831333    -     1116391833   ابللية السوريةرأس املال املدفوع 
  25313331333    -     215331333   زايدة رأس املال

   00010531333    712391126    010001533   عمليات بيع مل مركز القطع البنيوي 
 (  00010531333 ) (  712391126 ) (  010001533 )  عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي

  1100913231333    2819541529    1010931233  رأس املال املدفوع ابلدوالر )سسل ابللية السورية(

  1107513331333    -     1017531333   زايدة رأس املال
     4112531333    2819541529    4112513331333  

 بتاريخ لية سورية للسه  الواحد  11333سه  بقيمة إ ية 215331333علي لية سورية موزع  2153313331333 سي امللرف برأ ال مقداره 
  وافق   يئة األوراق واألسواق املالية السورية علي تعديل القيمة اال ية لسه  بنك الشرق لتلبح ماألة لية سورية للسه  الواحد 2312أيلول  4

الري  2335لعاس  05واملرسوس ر    2331لعاس  28يل بعض أحكاس مواد القانون ر   املتضمل تعد 0صدر القانون ر    2313كانون الثاين   4بتاريخ 
مليارات لية سورية  و د منح  امللارف املرخلة  13يتضمل زايدة احلد األدىن لرأ ال امللارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليلبح 

  2311لعاس  17اها إىل احلد األدىن املطلوب  و د مل متديد املهلة لتلبح أربع سنوات مبوجب القانون ر   مهلة ثاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ 
/ والري تضمل زايدة املهلة املمنوحة للملارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد األدىن 60صدر املرسوس التشريعي ر   / 2310يف عاس 

املتضمل متديد املهلة املمنوحة لزايدة رؤوس أموال  2315نيسان  22اتريخ س و /10  ومل مث صدر  رار سلي الوزرا  ر   2314اية العاس لرأ اها حىت هن
ينتظر امللرف صدور تعليمات جديدة مل السلطات الر ابية الختاذ   2315حبيث تلبح س  سنوات أي حىت هناية العاس  أخر امللارف سنة إضافية 

  اإلجرا ات املناسبة هبرا اخللوم 

  2321الربع الثالث لعاس و  2323ركز القطع البنيوي خال عاس ومل جتر أية عمليات ترمي  مل 2819541529بل  رأس املال املكتتب به ابلدوالر األمريكي 
ابثنيت عشر عملية إلعادة ترمي  املركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمات األجنبية مقابل الدوالر األمريكي  2317 اس امللرف خال عاس 

 دوالر أمريكي  112911211بتاريخ الرتمي  ومجايل بل  
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مجايل للملرف و ررت زايدة رأس مال امللرف مببل  إ  عقدت اهيئة العامة غي العادية واليت تقوس مقاس اهيئة العامة العادية 2318نيسان  03بتاريخ 
 سه  وذلك بعد احللول علي موافقة اجلهات الر ابية  215331333لية سورية موزع علي  25313331333و دره 
سه  زايدة تماد أوافق سلي مفوضي  يئة األوراق واألسواق املالية السورية علي الطلب املقدس مل  بل امللرف خبلوم اع 2318أيلول  0بتاريخ 

لية سورية بغرض زايدة رأس املال عل طريق ض  جز  مل  25313331333سه  بقيمة إمجالية تبل   215331333رأ ال امللرف والبال  عدد ا 
 لية سورية  17914531533لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة مببل   7315491533االحتياطي اخلام مببل  

 كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال   2318آب  10املركورة )كنسه  سانية( علي املسامهني املسسلني يف هناية يوس  مل توزيع األسه 
العادية و ررت زايدة رأس مال امللعععععععععععرف عل طريق ضععععععععععع  جز  مل رصعععععععععععيد األرابح املدورة مببل  و دره غي   عقدت اهيئة العامة 2323متوز  8بتاريخ 

 4112531333لية سععورية موزع علي  4112513331333لية سععورية إىل رأس املال  ليلععبح رأس مال امللععرف بعد الزايدة مبل   1107513331333
  حلعل امللعرف علي موافقة  يئة األوراق واألسعواق املالية السورية بزايدة 2323أيلول  15اريخ لية سعورية للسعه  الواحد  بت 133سعه  بقيمة إ ية 

كل   2323أيلول  29يوس  بتاريخ اكتسعععاب احلق املعتمد مل اهيئةاألسعععه  املركورة )كنسعععه  سانية( علي املسعععامهني املسعععسلني  ختلعععيص وملرأس املال 
  / مل النظاس األساسي تبعان لرلك6املادة ر   / عدل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه 

 
 واخلام القانوين االحتياطي -12

 25مل صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  % 13االحتياطي القانوين مبعدل  2311شباط  24اتريخ  29مل  انون الشركات ر    197املادة  حددت
 مل رأس املال  %

 %133مل صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  %13االحتياطي اخلام مبعدل  2332( لعاس 20مل  انون النقد األساسي ر   ) 97املادة  حددت
 مل رأس املال 

ققة  هنا تشكل الفارق بني سموع اإليرادات احمل 2311شباط  24اتريخ  29مل  انون الشركات ر    233حسب املادة  اللافيةمل تعريد األرابح 
 وسموع امللروفات واالستهاك  بل تنعزيل خملص ضريبة الدخل علي األرابح  

 
 الداألنة الفواألد -22

 يلي:يتكون  را البند مما 
  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     1232     2323  
  ل س      ل س      

 تسهيات إألتمانية مباشرة:
   1014511089    16,676,099  مدينة حساابت جارية 
   2193810741716    2,414,888,016   روض وسلد 
 (  014251583)   02,750,301  اسرتداد فواألد حمفوظة 
    2,464,017,746    2191814331525   

   43319641865    714,864,072  ات لد  ملارف إيداعأرصدة و 
   4317691727    26,807,387  خال الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية ابلقيمة العادلة مل

    741,731,459    44117041592   

    0,236,319,235    0106311051117    
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 الفواألد املدينة -02

 يلي:يتكون  را البند مما 
  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     1232     2323   
  ل س      ل س      

 :وداألع زابألل
   1491716     41,595  حساابت جارية 
   13210741653    87,169,504  وداألع توفي 
   1177610671205    1,868,438,568  وداألع ألجل 
   1917831226     17,540  التنمينات النقدية 

    1,955,607,243    1189816711827   
   1218711534    20,631,783  وداألع ملارف

    1,979,209,323    1191115401001   
 

 خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة / اسرتداد (ملروف) -24

 يلي:يتكون  را البند مما 

  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     1232     2323  
   س ل      س ل     

  5712411706    21,875,042  لد  بنوك مركزية أرصدة-خملص خساألر األتمانية متو عة 
   1130811431564    131,416,788  لد  امللارف أرصدة-خملص خساألر األتمانية متو عة 
 ( 10319411963)   1130914131093  لد  امللارف إيداعات-خملص خساألر األتمانية متو عة 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة مل  –خملص خساألر األتمانية متو عة 

   23018961071    -   خال الدخل الشامل اآلخر 
   42016481875  ( 19413821537) األتمانية مباشرة تسهيات-خملص خساألر األتمانية متو عة 
   2313851353  (  6881145) ألتمانية غي مباشرةا تسهيات-خملص خساألر األتمانية متو عة 
  19811851829    03,444,524  ملارف –خار  امليزانية  أرصدة-خملص خساألر األتمانية متو عة 

    99810761092    1181312561465  
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 نفقات املوظفني -52

 يتكون  را البند مما يلي:
  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     1232     2323  
  ل س      ل س      

  04813351723    555,192,400  رواتب املوظفني

  1416381362    19,378,159  نفقات التدريب والتن يل
  5711731280    77,677,623  مسامهة امللرف ابلتنمينات اإلجتماعية

  110351333     962,533  وتعويضات أخر  ال ختضع للضريبة  تعويض التمثيل
   5251333     6,033,333  تعويض هناية اخلدمة
  00015961731    786,172,942  مكاف ت وعاوات

  217361433     5,044,273  خمتلفة علي عملية التوظيدنفقات 
  1015331333    23,173,452  موظفنيمابي 

  2519931312    09,000,050  تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
  013991643     4,541,177  مزااي عينية خاضعة للضريبة

  1219091703    02,663,736  التنمني اللحي

    1,547,400,612    81014461548  



 

 - 49 - 

 أخر ة ييلملاريد تشغ -62
 يتكون  را البند مما يلي:

  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     2321     2323  
  ل س      ل س      

  1112381123    02,775,117  السفر واملهماتنفقات 
  2418451885    57,202,273  يف  يئات ودورايت االشرتاكات

  1816311538    139,821,245  ونفقات  انونية أخر  الضراألبو الرسوس 
  2616811547    63,614,483  عانالدعاية واإل

  718151899    16,363,983  نفقات استقبال
  9118401374    147,433,753  تعاب مهنيةأ

  14812351866    282,513,319  ونفقات حراسة حصاالليانة واأل
  2617881770    81,029,214  واحلريق  مني ضد األخطار

  5815961307    046,174,753  والتدفئة الكهراب   املياه
  1812471752    19,322,189  نفقات االتلاالت

  0815881024    65,398,571  والقرطاسيةاملطبوعات 
  8011581208    178,544,281  ملاريد إجيار
   018771633     8,826,953  الربيد والشحل

  8011791659    93,846,855  ونفقات أخر  دارةتعويضات سلي اإل
  114561633     4,035,333  ملاريد السيارات

  1315251757    27,425,200  أخر نفقات تشغيلية خمتلفة 

    1,527,987,934    65016231609  
 

 واملخففةالسه  األساسية  رحبية -27

 مل احتساب حلة السه  األساسية واملخففة كما يلي:
  )غي مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة      
     2321     2323  

   24156210601512    07,489,883,931  صايف ربح الفرتة )ل س (
   4112531333    41,253,333  املتوسط املرجح لعدد األسه 

   45.595     85.938   رحبية السه  األساسية واملخففة )ل س (

  ند  ويلهااألرابح عتتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القيمة لعدس وجود أدوات أصدر ا امللرف ذات  ثي علي حلة السه  يف 
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 ما يوازي النقدو  النقد -82

 يلي: يتكون  را البند مما
  كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف      أيلول 03كما يف     
  )مد قة( 2323     )غي مد قة( 2323     )غي مد قة( 1232    
  ل س      ل س      ل س     

 58150815211604    55104616751365    137,665,368,205  سورية املركزي *ملرف النقد وأرصدة لد  
 يضاف:

 األصلي أرصدة لد  ملارف )استحقا ها 
  15151813091894    02184418731844    03,074,640,752  أشهر أو أ ل( 0خال فرتة    

 ينعزل:
 وداألع ملارف )استحقا ها األصلي 
 ( 15812021435) ( 18918781250) ( 159,597,854)  أ ل(أشهر أو  0خال فرتة    

    107,883,114,100    88133116671656    70189810291120  

 وازي النقد يعترب جز  مل النقد وما ي يستخدس احتياطي الوداألع لد  ملرف سورية املركزي يف أنشطة امللرف التشغيلية اليومية لرلك ال ال *
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 ذات العا ةعمليات األطراف  -92

 ما يلي: األطراف ذات العا ةالشركات املرتبطة هب   وامللارف الشقيقة  تتضمل أرصدة وعمليات و  العليا دارةمدرا  امللرف  واإل األطراف ذات العا ةتتضمل 
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
  كانون األول  01كما يف       اإلدارة وكبارأعضا  سلي         
  ة(د ق)م 2323   اجملموع   املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة   الشركة األس  

  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س   امليزانيةبنود بيان الوضع املايل/ داخل -أ
 حساابت مدينة 

  12197619201447  26122519831458  -   12171217761689  10151012301769 أرصدة لد  امللارف املقربة
 ( 13619641544) ( 29917261042)  -  ( 811941594) ( 29115011748) مإونة مكونة علي احلساابت اجلارية
  20175510511227  47156212381333  -   1164510631333  45191618481333 وداألع ألجل لد  امللارف املقربة
 ( 0144210871855) ( 9119512171655)  -  ( 1217661085) ( 9118214511273) مإوانت مكونة علي وداألع ألجل

  1419801288  2413401389  -   -   2413401389 فواألد مستحقة غي مقبوضة
 (  211811391) (  418381107)  -   -  ( 418381107) مإوانت مكونة علي فواألد مستحقة غي حمققة

   0071140   2131547   2131547  -   -   روض كبار املوظفني
 49197510301730  14100711751713  2131547   63641012168919  00119613611615  

  حساابت داألنة 
 حساابت أعضا  سلي اإلدارة 

  24210301115  13310171710  13310171710  -   -  وكبار املوظفني وكبار املسامهني 
  -   -  13310171710  13310171710  24210301115  

 بنود خار  امليزانية-ب
  23124519901388  05190417611467  4198013151836  03194417271410  7,318,248 اليةمملارف كفاالت 

 ( 2191015621615) ( 0515511526131) ( 4198013151836) ( 56711361696) ( 111,430,5) اليةمملارف مإوانت كفاالت 
 75,614,70  03107716231717   -  40310801205145  17100214031470  
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  )غي مد قة( 1223 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة   
  املنتهية يف أشهر تسعةاللفرتة       وكبار دارةأعضا  سلي اإل        
 مد قة(غي ) 2323 أيلول 03   اجملموع   املسامهني وكبار املوظفني   احلليفةالشركات    الشركة األس  
  ل س    ل س    ل س    ل س    ل س   

  بيان الدخلبنود -ب
   16712541174   6811901162   131589  512181594  6219601979 فواألد داألنة
 ( 1014631691) ( 2415041829) (  9001349)  -  ( 2016311783) فواألد مدينة

 0910621199  512181594  (9221463  ) 4016581000   15017901480  
  1812371233  ( 1916621041)  -  ( 1916621041)  -  عموالت مدينة

 0910621199  (1414401747 ) (9221463  ) 2019951992   17213331680  

 وم الفواألد والعموالت السارية مع الزابألل  وعمان بقرارات سلي النقد والتسليد هبرا اخلل أسعارإن مجيع التعامات املسموحة مع األطراف ذوي العا ة تت  ضمل النشاطات االعتيادية للملرف وابستخداس 
  2323 أيلول 03يف كما  %7و 2321 يلولأ 03كما يف  %7 بلغ  معدالت الفواألد علي القروض املمنوحة لكبار املوظفني

  (2323 لعاس %3128و %3115 )مقابل 2321 أيلول 03يف  %3122و %3115ما بني  للدوالربل  معدل الفاألدة علي الوداألع لد  امللرف األس 

 :دارةوسلي اإل التنفيرية دارةتعويضات اإل- 

 التنفيرية العليا للملرف: دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل
  ()غي مد قة أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة    

     1232     2323  
  ل س      ل س      

   5112461683    24118101151  رواتب اإلدارة العليا  
   6814941401    1213551025  مكاف ت  

    25018681476    11917411111   
  

 ( 2323 أيلول 03 لية سورية كما2610751333)مقابل  2321 أيلول 03كما يف  لية سورية 8113331333مبل   دارةتعويضات سلي اإلبلغ  
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 املخاطر إدارة -03

 :خماطر االألتمان -أ

كما لرف  حسب فئات التلنيد االألتماين الداخلي للم (خر األالتعرضات ملخاطر االألتمان )بعد خملص التدين و بل الضماانت وخمففات املخاطر 
 وفق اجلدول التايل: )غي مد قة( 2321 أيلول 03يف 
 توزع التسهيات االألتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:ت

     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 املتو عة  االألتمانيةاخلساألر     املتو عة  االألتمانيةاخلساألر     املتو عة  االألتمانيةاخلساألر     
  اجملموع     علي مد  عمر الرصيد     علي مد  عمر الرصيد     شهر 12علي مد      
 ل س       س ل      س ل      س ل    

  4إىل  1الدرجات مل 
  17168314551525    -     -     17168314551525  منخفضة املخاطر 

  7134717881722    -     6140419591641    61218291381     املرا بة 7إىل  5الدرجات مل 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف  ليلها 9الدرجة 
  5155515561925    5155515561925    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  03128018311172    5155515561925    6140419591641    18129012841636  املباشرة االألتمانيةإمجايل التسهيات 
 ( 0111118301674) ( 0111118301674)   -     -    فإاألد معلقة

 ( 2172914781774) ( 1691103112822) ( 00519241863) ( 11112521220) خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة

  24144215181724    16114511563    6139913041781    18118213021080  صايف التسهيات االألتمانية 

 اجلدول التايل: وفق )مد قة( 2323كانون األول   01للملرف كما يف تتوزع التعرضات االألتمانية املباشرة حسب فئات التلنيد االألتماين الداخلي 
     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 املتو عة  االألتمانيةاخلساألر    املتو عة  االألتمانيةاخلساألر    املتو عة  االألتمانيةاخلساألر     
  اجملموع     علي مد  عمر الرصيد     علي مد  عمر الرصيد     شهر 12علي مد      
  س ل     ل س      ل س      ل س     

  4إىل  1الدرجات مل 
  11130419631556    -     -     11130419631556  منخفضة املخاطر 

  13187716021707    -     13100712911588    54310411149     املرا بة 7إىل  5الدرجات مل 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف  ليلها 9الدرجة 
  0168613651521    0168613651521    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  25159816581814    0168613651521    13100712911588    11157510311735  إمجايل التسهيات االألتمانية املباشرة
 ( 1196319231414) ( 1196319231414)   -     -   الفواألد املعلقة

 ( 2112017001558) ( 1156411811770) ( 46714311277) ( 9211531538) اخلساألر االألتمانية املتو عةخملص 
  21151413341842    16319601004    9186918931011    11148011511197  صايف التسهيات االألتمانية 
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 اال تلادي:الرتكز حسب القطاع  (1
 حسب القطاع اال تلادي: ز يف التعرضات االألتمانيةيوضح اجلدول التايل الرتك

  )غي مد قة( 1223 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   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    

  116108616471676  -   -   -   -   -   -   -   116108616471676 بنوك مركزيةأرصدة لد  
  03136410201890  -   -   -   -   -   -   -   03136410201890 أرصدة لد  ملارف

  09175910071279  -   -   -   -   -   -   -   09175910071279 ات لد  ملارفإيداع
  24144215181724  0199213451181  10410921396  2185517411836  -   1103217191659  7100614351164  8182112141818   -  املباشرة االألتمانيةالتسهيات 

 املوجودات املالية ابلقيمة العادلة 
 23915911533  -   -   -   -   -   -   -   23915911533 خال الدخل الشامل اآلخرمل  

  67910201141  -    8661153  -   -   -   -   -   67814561991 خر األاملوجودات 
  47,551,975,68  -   -   -   -   -   -   -   7155119751684 ملرف سورية املركزي وديعة سمدة لد 

 897171713901219  0199213451181  10512581246  2185517411836  -   1103217191659  7100614351164  8182112141818  320100016531194 االمجايل

 
  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   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    

  64133014351525  -   -   -   -   -   -   -   64133014351525 مركزيةأرصدة لد  بنوك 
  15143610521119  -   -   -   -   -   -   -   15143610521119 أرصدة لد  ملارف

  23101317821281  -   -   -   -   -   -   -   23101317821281 إيداعات لد  ملارف
  21151413341842  4128311861077  1013161014  53015981727  -   -   7170010501535  8198018491919  -  التسهيات االألتمانية املباشرة

 املوجودات املالية ابلقيمة العادلة 
  8018061633  -   -   -   -   -   -   -   8018061633 خال الدخل الشامل اآلخرمل  

  1137011601310  -   -   -   1137011601310  -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطفنة 
  24015631158  -    991242  -   -   -   -   -   24014631916 موجودات أخر 
  0191512861842  -   -   -   -   -   -   -   0191512861842 ملرف سورية املركزي وديعة سمدة لد 

  083109115531126  4128311861077  1011151556  53015981727  1137011601310  -   7170010501535  8198018491919  280112419601130 اإلمجايل
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  العمات صرف أسعارو  الفواألد أسعار يف التقلبات عل السوق خماطر تنشن :السوق خماطر -ب

  يومي بشكل ابلسقوف ومقارنتها سعاراأل يف التغي مرا بة ويت  املقبولة  املخاطر لقيمة سقوف ابعتماد دارةاإل سلي يقوس

 أساليب ختفيد خماطر السوق -
عل وكاالت التلنيد  ةإن املرا بة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل امللرف معها وخاصة اللادر 

لعناية الازمة يف جتنب كافة ا العاملية كفيلة  ن تبني  بل و ٍ  كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وابلتايل العمل علي جتنبه   را ابإلضافة إىل برل
  اإلجرا اتو بلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقان ملعايي وسقوف حمددة مسبقان حبسب السياسات  أنواع الرتكزات سوا  يف عمات معينة أو

 خماطر السوق إدارة -
خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلد أنواع املخاطر السو ية اليت  د تنس  عل عمليات امللرف سوا  يف املوجودات  إدارة دد سياسات وإجرا ات 

مر مل اللرف مقابل العمات األجنبية  را إىل جانب التنكد املست أسعارالفواألد الداألنة أو املدينة أو تغي  أسعارأو يف املطلوابت وذلك عند تغي 
 ة مقبولة يف كافة العمات يف كل األو ات ومل  قيق نسبة كفاية رأس املال كما  ي حمددة مل  بل ملرف سورية املركزي توفر نسبة سيول

 :الفاألدة أسعارخماطر  (1)
امللععععرف ملخاطر  املالية  يتعرض دواتالفاألدة علي أرابح امللععععرف أو علي  يمة األ أسعععععارالفاألدة عل احتمال  ثي التغيات يف  أسعععععارتنس  خماطر 

الفواألد يف  سعععععارأالفاألدة نتيسة لعدس توافق أو لوجود فسوة يف مبال  املوجودات واملطلوابت حسععععب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة  أسعععععار
 ت واملطلوابت الفواألد علي املوجودا أسعارعل طريق مراجعة   ره املخاطر دارةفرتة زمنية معينة ويقوس امللرف و

الفاألدة مل  سعارأاملوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر  إدارةالفاألدة وتقوس جلنة  أسعارساسية حل ان املوجودات واملطلوابت حدود إدارةتتضعمل سعياسعة 
ومقارنتها  الفاألدة السععععععععاألدة واملتو عة سعععععععععارخال اجتماعاهتا الدورية ويت  دراسععععععععة الفسوات يف اسععععععععتحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد   ثر ا  

 ذا لزس األمر ليها وتطبيق اسرتاتيسيات التحوط إابحلدود املوافق ع
سوات الفواألد املخاطر ويت  مرا بة ف إدارةالفاألدة مل خال اسععععععععرتاتيسيات  أسعععععععععاراخنفاض  أو د  دث نتيسة ارتفاع ويت  احلد مل أية آاثر سععععععععلبية 
 الفسوات املوافق عليها ضمل سياسات امللرف  بشكل مستمر ومقارنتها مع

 

 :(%2)التغي بسعر الفاألدة  الفاألدة أسعارالوصد الكمي ملخاطر 

 (%2زايدة بسعر الفاألدة )
    )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف      
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاألدة   الفسوة     
  %75امللكية    واخلساألر()األرابح    الرتاكمية   العملة  
  ل س    ل س    ل س      
  1134616691554    1109515591435    69177719731252   دوالر أمريكي 
  5819091786    7815861082    0192910191399    يورو 
    41924     61556     0281299   جنيه اسرتليد 
 ( 41610581526) ( 55511441731) ( 27175712051353)   لية سورية 

   16,863     221483    111241335   فرنك سويسري 
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  ()مد قة 2323كانون األول   01كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاألدة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساألر(   الرتاكمية   العملة  
  ل س    ل س    ل س      
  49818731722    66511631960    00125813481126   أمريكيدوالر  
  4115941864    5514591819    2177219931905    يورو 
   21230     21907     1461852   جنيه اسرتليد 
 ( 04413251933) ( 45817311233) ( 22190513631339)   لية سورية 
   21061     01148     1571087   فرنك سويسري 

 

 (%2نقص بسعر الفاألدة )

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاألدة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساألر(   الرتاكمية   العملة  
  ل س     ل س     ل س      
 ( 1134616691554) ( 1109515591435)   69177719731252   دوالر أمريكي 
 ( 5819091786) ( 7815861082)   0192910191399    يورو 
 (  41924) (  61556)    0281299   جنيه اسرتليد 
   41610581526    55511441731  ( 27175712051353)   لية سورية 
 (  16,863) (  221483)   111241335   فرنك سويسري 

 
  ()مد قة 2323كانون األول   01كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاألدة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساألر(   الرتاكمية   العملة  
  ل س    ل س    ل س      
 ( 49818731722) ( 66511631960)   00125813481126   دوالر أمريكي 
 ( 4115941864) ( 5514591819)   2177219931905    يورو 
 (  21230) (  21907)    1461852   جنيه اسرتليد 
   04413251933    45817311233  ( 22190513631339)   لية سورية 
 (  21061) (  01148)    1571087   فرنك سويسري 

 :اللرف أسعار( خماطر 2)
 صرف العمات األجنبية  أسعاراملالية بسبب التغيات يف  دواتتتمثل خماطر العمات بتغي  يمة األ

يت  التنكد مل امللرف بوضع حدود ملراكز العمات  ويت  مرا بة املركز بشكل يومي ل إدارةيعترب امللرف اللية السورية العملة الرأليسية له  ويقوس سلي 
 عدس جتاوز املستوايت احملددة 

  اللرف سعارأية ملرا بة أثر التغيات علي صايف األرابح واخلساألر يف حال حدوث تغي معقول يف يقوس امللرف وعداد  ليل احلساس
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 ( يف سعر اللرف%13زايدة )

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
 األثر علي حقوق     األثر علي األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساألر     القطع    العملة  
 ل س      ل س      ل س       
  7151817651821    7152614661742    75126416671422   دوالر أمريكي 
 ( 517561024) ( 716751398) ( 7617531983)   يورو 
   251692     041256     0421556   جنيه اسرتليد 
    121291     161088     1601878   فرنك سويسري 
  113651121    114231161    1412311637   عمات أخر  

 
 

  ()مد قة 2323كانون األول   01كما يف   
 األثر علي حقوق     األثر علي األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساألر     القطع    العملة  
 ل س      ل س      ل س       
  0165013391885    0165814531205    06158415321050   دوالر أمريكي 
   7711608    113281851    1312881539    يورو 
   181665     241887     2481870   جنيه اسرتليد 
   111299     151365     1531652   فرنك سويسري 
  618561619    911421159    9114211588   عمات أخر  

 
 ( يف سعر اللرف%13نقص )

  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
 األثر علي حقوق     األثر علي األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساألر     القطع    العملة  
 ل س      ل س      ل س       
 ( 7151817651821) ( 7152614661742)   75126416671422   دوالر أمريكي 
   517561024    716751398  ( 7617531983)   يورو 
 (  251692) (  041256)    0421556   جنيه اسرتليد 
 (  121291) (  161088)    1601878   فرنك سويسري 
 ( 113651121) ( 114231161)   1412311637   عمات أخر  
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  )مد قة( 2323كانون األول   01كما يف   
 األثر علي حقوق     األثر علي األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساألر     القطع    العملة  
 ل س      ل س      ل س       
 ( 0165013391885) ( 0165814531205)   06158415321050   دوالر أمريكي 
 (  7711608) ( 113281851)   1312881539    يورو 
 (  181665) (  241887)    2481870   جنيه اسرتليد 
 (  111299) (  151365)    1531652   فرنك سويسري 
 ( 618561619) ( 911421159)   9114211588   عمات أخر  

 
 التحليل القطاعي -10

 : طاعات أعمال امللرف   معلومات علأ
 التالية:الرأليسية  عمالاألمل خال  طاعات ألغراض إدارية يت  تنظي  امللرف 

  األفرادحساابت  -
 حساابت املإسسات  -
   اخلزينة  -

 :طاعات أعمال امللرففيما يلي معلومات عل  
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03 املنتهية يف أشهر تسعةالفرتة   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املإسسات   األفراد   البيان  
 ل س    ل س    ل س    ل س    ل س      
  42166419731075  -   43152717271858  2171017441368 ( 57615311551)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 ( 99810761092)  -  ( 1101510191945)  01616891998   2501555 ملروف خملص اخلساألر االألتمانية  

  41166619501980  -   09121214371910  0130314041366 ( 57612471996)  نتاألج أعمال القطاع 
 ( 0102914211301) ( 0102914211301)  -   -   -  القطاعاتملاريد غي موزعة علي  
  08100711721952  08100711721952  -   -   -   بح  بل الضراألبالر   

 ( 84712921351) ( 84712921351)  -   -   -   ملروف ضريبة الدخل  

  07148918831931  07148918831931  -   -   -   ةصايف ربح الفرت  
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  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املإسسات   األفراد   البيان  
 ل س    ل س    ل س    ل س    ل س      
  226153910711135  -  232136519861201  24103811261628  10512581246  موجودات القطاع 
 

  81411021117187  81411021117187  -   -   -  موجودات غي موزعة علي القطاعات 

  024316411488198  81411021117187 232136519861201  24103811261628  10512581246  سموع املوجودات 

 159121618991050  -   15915971854 137162115911880  51140517391616  مطلوابت القطاع 
  5511941772189  5511941772189  -   -   -  مطلوابت غي موزعة علي القطاعات 

  816414111672124  5511941772189  15915971854 137162115911880  51140517391616  سموع املطلوابت 
  81514421541  81514421541  -   -   -   ملاريد رأ الية 
  27119811003  27119811003  -   -   -   استهاكات وإطفا ات 
 
  )غي مد قة( 2323 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةالفرتة   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املإسسات   األفراد   البيان  
 ل س    ل س    ل س    ل س    ل س      
  28191810841745  -   26199714931126  2178219241575 ( 86213291956)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 ( 1181312561465)  -  ( 1107412731974) ( 40514621038) ( 5201180) ملروف خملص اخلساألر االألتمانية  

  83271138112812  -   52251620121911  2104714621267 ( 86215501109)  نتاألج أعمال القطاع 
 ( 1172517551816) ( 1172517551816)  -   -   -  ملاريد غي موزعة علي القطاعات 
  25108210721464  25108210721464  -   -   -   الربح  بل الضراألب  

 ( 82313381952) ( 82313381952)  -   -   -   ملروف ضريبة الدخل  

  24156210601512  24156210601512  -   -   -   صايف ربح الفرتة 
 
  )مد قة( 2323 كانون األول 01كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املإسسات   األفراد   البيان  
 ل س    ل س    ل س    ل س    ل س      
  129171512951848  -  137112813281751  22157411511542  1011151555  موجودات القطاع 
  9123717231521  9123717231521  -   -   -  موجودات غي موزعة علي القطاعات 
  108192013161069  9123717231521 137112813281751  22157411511542  1011151555  سموع املوجودات 
  96164119931599  -   15215241629  61190819221757  04155315401210  مطلوابت القطاع 
  0154113891906  0154113891906  -   -   -  مطلوابت غي موزعة علي القطاعات 
  133118013831505  0154113891906  15215241629  61190819221757  04155315401210  سموع املطلوابت 
  91917191206  91917191206  -   -   -   ملاريد رأ الية 
   28817771086  28817771086  -   -   -   استهاكات وإطفا ات 

  



 

 - 63 - 

 التوزيع اجلغرايف:  معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلار    القطر وال يوجد ميارس امللرف نشاطه بشكل رأليسي يف

 :امللرفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل  را 
  )غي مد قة( 1232 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   سوريةخار     سوريةداخل   
  ل س    ل س    ل س   

  42166419731075  ( 20913741520)  42193413441898  إمجايل الدخل التشغيلي
  243164114881980    64128814061020   176105013521663  سموع املوجودات

  81514421540    -    81514421540  امللروفات الرأ الية
 

  )غي مد قة( 2323 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   خار  سورية   سوريةداخل   
  ل س    ل س    ل س   

  28191810841745  27910281634  28160913561141 التشغيليإمجايل الدخل 
  141174616741236  09107413271408  132107216461768 سموع املوجودات
  52817871097   -   52817871097  امللاريد الرأ الية

 
 رأس املال إدارة -20

اللادرة مبوجب  س املال مل خال النسبأنشطته املختلفة  يت  مرا بة مد  كفاية ر أس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تازس أحيافظ امللرف علي ر 
 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها مل خال ملرف سورية املركزي  

حسب  %8)كزي املر حسب تعليمات ملرف سورية  %8س املال والبالغة أدىن ملتطلبات كفاية ر حملافظة علي معدالت تفوق احلد األيلتزس امللرف اب
  س املال التنظيمي كمإشر لتلك الرتكزاتأيراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االألتمانية واليت تستخدس ر  ا(  كمجلنة ابزل الدولية

  



 

 - 61 - 

هبدف احملافظة و  س ماله وجيري تعديات عليه يف ضو  التغيات اليت تطرأ علي الظروف اال تلادية ووصد املخاطر يف أنشطته أير امللرف  يكلية ر يد
رار  د يقرر امللرف توزيع أرابح نقدية أو تدوير أرابحه أو ر لتها ويراعي امللرف لد  اختاذه   وحني  قيق أرابح أو التعديل علي  يكل رأس املال

 :يتضمل  را البند ما يليبتوزيع األرابح تعليمات السلطات الر ابية هبرا اخللوم  
  كانون األول  01 كما يف   أيلول 03كما يف   
  ()مد قة 2323   )غي مد قة( 1232  
  ل س    ل س    

   4112513331333    4112513331333  رأس املال املكتتب به واملدفوع 
   82914671897    82914671897  االحتياطي القانوين
   75819181097    75819181097  االحتياطي اخلام

   09218811237    09218811237  أرابح مرتاكمة حمققة 
   02160016681000    02160016681000  *أرابح مرتاكمة غي حمققة

   -     06106618881424  صايف أرابح انجتة عل تقيي  مركز القطع البنيوي
 ( 4114561355) ( 66,170,437) صايف املوجودات الثابتة غي ملموسة

 مبال  ممنوحة إىل كبار املسامهني وأعضا  سلي اإلدارة 
 ( 2162315571324 ) ( 4198013151836) أو املستعملة مل  بله  )أيهما أكرب( 
   -   ( 23915911533 ) األسه  واملسامهات يف امللارف واملإسسات املاليةصايف 

   06137719221755    54516918481340  صايف األموال اخلاصة األساسية
 بنود رأس املال املساعد:

   1132716231704    3116641292107  **خمللات لقا  اخلساألر االألتمانية املتو عة
   1132716231704    1166412921073   األموال اخلاصة املساعدة

   07113515401489    91510051512171  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي(
   79135511691427    127129517191385  سموع املوجودات املرجحة ابملخاطر 

   0115414891263    5184716731553  حساابت خار  امليزانية املرجحة ابملخاطر
   01917251333    0126712341333  خماطر السوق

   2183610161457    6101614573812  املخاطر التشغيلية
   85100517331144    109121619131392  وااللتزامات خار  امليزانية املرجحة ابملخاطرسموع املوجودات 

   %40148     %51107   نسبة كفاية رأس املال )%(
   %42128     %53117   نسبة كفاية رأس املال األساسي )%(

  %90110     %91160   نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية

   والري تضمل تعديل املادة الثامنة مل  رار سلي النقد2314شباط  26اتريخ  4/س ن/ب1388صدر  رار سلي النقد والتسليد ر    *
حبيث يت  إدرا  فرو ات تقيي  القطع البنيوي غي احملققة ضمل األموال اخلاصة األساسية  2338شباط  4اتريخ  1/س ن / ب 062والتسليد ر   

    2337لعاس  4/س ن/ب 250كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار سلي النقد والتسليد ر     ألغراض احتساب
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لنفة ضمل امل /س ن( يت  االعرتاف ابملخللات املكونة لقا  اخلساألر االألتمانية املتو عة للتعرضات4التسليد ر   )و مبوجب  رار سلي النقد  **
ليها إاملرحلتني األوىل والثانية ضمل األموال اخلاصة املساندة  وذلك علي أال تتساوز  يمة املخللات املعرتف هبا ضمل  ره األموال  مضافان 

تسبة وفقان مل املوجودات املرجحة مبخاطر االألتمان احمل %1125رصيد حساب االحتياطي العاس ملخاطر التمويل )يف حال وجوده(  ما نسبته 
 لتعليمات كفاية األموال اخلاصة اللافية 
مع  %8نسععععععععبة كفاية رأس املال عل  لال تقجيب أن  2337كانون الثاين   24اتريخ  4/س ن/ ب  250بنا ن علي  رار سلي النقد والتسععععععععليد ر   

 االألتمانية واليت تستخدس رأس املال التنظيمي كمإشر ها  مراعاة النسب املتعلقة ابلرتكزات
 

 أر اس املقارنة -00

 ره  مل تإثر عملية إعادة التبويب احلالية لتتناسب مع تبويب أرصدة الفرتة  2323كانون األول   01املنتيهة يف  لسنة إعادة تبويب بعض األرصدة لمل
  علي حقوق امللكية أو أرابح الفرتة السابقة

 بيان الوضع املايل
  األثر   الرصيد بعد التعديل   الرصيد  بل التعديل    البيان  
  ل س    ل س    ل س      

 ( 80,806,633)  043,195,901  424,302,501   موجودات أخر  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة  
  80,806,633   80,806,633  -   مل خال الدخل الشامل اآلخر  

            -  
 
 تزامات حمتملةلارتباطات و ا -40

 يلي: يتكون  را البند مما

 ارتباطات والتزامات األتمانية ) يمة ا ية(: -
  كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف     
  )مد قة( 2323     )غي مد قة( 1232    
 ل س      ل س     

 األتمانيةوالتزامات  ارتباطات
 كفاالت زابألل:

    0631350    17111531333   مينات أولية 
   0130519341255    5134317251467  حسل تنفير 
   5121118751467    0130612641038   

   17162514061364    03195117451661  كفاالت بنوك
   61810411893    -   سقوف تسهيات األتمانية غي مستعملة

   -     08816821534  تعهدات  طع التلدير

   06155210301602    21128313421262   


