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  بنك سورية واملهجر ش.م.م.ع
  شركة مسامهة مغفلة سورية عامة

 املرحلية املوجزة املوحدة ات املاليةإيضاحات حول املعلوم
 0203 آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةلفرتة ال

 )غري مد قة(
  

 نشاط امل رخمو  موضوع -3

نيسان  12م. واتري، /02مت الرتخي  لبنك سدورية واملهجر ش.م.م.ع )البنك( كشدركة سدورية مسدامهة مغفلة عامة اوج   رار رجمسة جملس الوزران ر   
اخلاو إبحداث امل ددددددارخم اخلاصددددددة واملشددددددرتكة يف اجلمهورية العربية السددددددورية واملسددددددجل يف السددددددجل  0223لعام  08وفقاً ألحكام القانون ر    0221

 .0221كانون األول   09اتري،  31922التجارو حت الر   

 .0224كانون الثا    7/ بوصفه بنكاً خاصاً بتاري، 9سجل البنك يف سجل امل ارخم املمسوك لدى مديرية مفوضية احلكومة حت الر   /

لرية سددورية كما  322سدده   يمة السدده  الواحد اال ية  8604220222لرية سددورية موزعاً على  8.642.222.222يبلغ رأس املال املكتت  به واملدفوع 
 .0203آذار  13يف 

لرية سدددورية للسددده  الواحد، و د مت زايدة رأس املال  522سددده  بقيمة ا ية  102220222موزع على  3052202220222أتسددس البنك برأ ال مقدار  
سورية لرية  522سه  بقيمة ا ية  700220222لرية سورية موزع على  1062202220222إىل  0232كانون األول   13بشدكل تدرني لي ل بتاري، 

 الواحد. للسه 

لرية سورية  42202220222وافقت اايئة العامة للمسدامهني على زايدة رأس املال وذلك بتوزيع جزن من األرابا احملتجزة بقيمة  0233نيسدان  4بتاري، 
قيمة ا ية سه  ب 802220222لرية سورية موزع على  4022202220222على شكل أسه  جمانية للمسامهني كل حس  نسبة متلكه لي بح رأس املال 

 .0233كانون األول   13لرية سورية للسه  الواحد بتاري،  522

سدده  بقيمة  4202220222، متت املوافقة على جتزاة أسدده  البنك لت ددبح 0230نيسددان  04خالل اجتماع اايئة العامة غري العادية للمسددامهني بتاري، 
 لرية سورية للسه  الواحد. 322

 0022202220222وافقت اايئة العامة للبنك على زايدة رأس املال ابلغ  0238نيسددان  05العادية للمسددامهني بتاري،  خالل اجتماع اايئة العامة غري
وضد   س  من االحتياطي اخلاو لي يح رأس املال  0237لرية سدورية عن طريق ضد  األرابا املرتاكمة القابلة للتوزيع بعد إطفان اخلسداار حا هناية عام 

 لرية سورية. 6022202220222

، ا رتا جملس ايدارة على اايئة العامة للبنك زايدة رأس املال عن طريق ضدددددددددد  0239أاير  8خالل اجتماع اايئة العامة غري العادية للمسددددددددددامهني بتاري، 
، ح ددددددل البنك على موافقة ديئة 0239ن حزيرا 31األرابا املدورة القابلة للتوزيع وتوزيع األسدددددده  النامجة عن دذ  الزايدة على املسددددددامهني جماانً. بتاري، 

لرية سورية وذلك  7002202220222لرية سورية لي بح رأ اله بعد الزايدة  3002202220222األوراق واألسواق املالية على زايدة رأ ال البنك اقدار 
على موافقة  0239آب  6ل البنك بتاري، كما ح دد  املركزو،صدددرت موافقة م ددرخم سددورية  0239متوز  00/و/ا م. بتاري، 722اوج  القرار ر   

أيلول  0، ومت توزيع األسدددددده  اعانية على املسددددددامهني كل حسدددددد  نسددددددبة متلكه بتاري، 0081وزارة التجارة الداخلية ومحاية املسددددددتهلك اوج  القرار ر   
0239. 
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زايدة رأس املال عن طريق ض   ة للبنكلس ايدارة على اايئة العاما جم، ا رت  0202وز مت 06خالل اجتماع اايئة العامة غري العادية للمسامهني بتاري، 
ح ل البنك على  0202آب  38اري، املسامهني جماانً، وبت األرابا املدورة القابلة للتوزيع إىل رأس املال، وتوزيع األسه  النامجة عن دذ  الزايدة على

لرية  8064202220222ورية لي بح رأ اله بعد الزايدة لرية س 3044202220222و در  غ ورية املركزو على زايدة رأ ال البنك ابلموافقة م رخم س
لداخلية ومحاية املستهلك ى م اد ة وزارة التجارة اح ل البنك عل 0202أيلول  31اري، /و وبت 36/  4415ر    سورية وذلك اوج  الكتاب

اوج  القرار ر    ق املالية وذلكا، كما ح ل البنك على موافقة ديئة األوراق واألسو  0189اايئة العامة بزايدة رأس املال اوج   رار ر    رعلى  را
 .0202تشرين األول  5 ه بتاري،على املسامهني كل حس  نسبة متلك وزيع األسه  اعانيةتومت  0202أيلول  03/م بتاري،  327

منتشرة داخل اجلمهورية العربية  0202آذار  13فرع كما يف  09كز  وفروعه والبالغ عدددا يقوم البنك بتقدمي مجيع األعمال امل رفية واملالية من خالل مر 
 السورية يف كل من دمشق وري  دمشق وحل  والالذ ية ومحاة ومح  وطرطوس ودرعا والسويدان واحلسكة.

ك متوزعة يف مح  وري  دمشق العربية السورية هبا مثانية فروع للبنيبلغ عدد الفروع اليت مت إيقاخم العمل فيها مؤ تاً نتيجة للظروخم اليت متر هبا اجلمهورية 
 )عدرا( وحل  ودرعا واحلسكة )القامشلي(.

 يف رأ ال البنك. %49يساد  بنك لبنان واملهجر ش.م.ل بنسبة 

 إن أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق ل وراق املالية.

تشدددرين  05سدددورية واملهجر للصدمات املالية احملدودة املسدددؤولية واليت ابشدددرت أعمااا يف يف شدددركة  %50يسددداد  بنك سدددورية واملهجر ش.م.م.ع بنسدددبة 
 /م ال ادر عن ديئة األوراق واألسواق املالية السورية. 325بقرار ر    0229األول 

 امل دددددددددددددددرخم إدارةمن  بدددل جملس )غري مدددد قدددة(  0203آذار  13املعلومدددات املددداليدددة املرحليدددة املوجزة لفرتة الثالثدددة أشدددددددددددددددهر املنتهيدددة يف متدددت املوافقدددة على 
 .356يف اجتماعه ر    0203حزيران  33 بتاري، 
 
 تطبيق املعايري الدولية يعداد التقارير املالية  -0

 للسنة املالية املنتهية يفية البياانت املالك اليت اتبعت يف إعداد تلمتفقة مع جزة حلية املو ر امل املالية علوماتتبعة يف إعداد اململإن السياسات احملاسبية ا
 :دون أن يكون اا أو أتثري 0203كانون الثا    3من  عتباراً ق التعديالت التالية اطبيامل رخم بت،  ام 0202كانون األول   13

 ." ألعمالا " تعري  (1املالية الدويل ر   )تعديالت على معيار التقارير 
، ملساعدة املنش ت " الماندماا األع" ( 1ر املالية الدويل ر   )يار تقيف معيار ال " األعمال" ي  ر  احملاسبة الدولية تعديالت على تعريأصدر جملس معاي

الت احلد األدىن يدام ال. توضح دذ  التع " ألعمال" اعليها ينطبق عليها تعري   حوذوجودات املستاملعلى حديد ما إذا كانت جمموعة األنشطة و 
هات ى استبدال او عناصر أعمال غري موجودة، وتضي  توجيللسوق  ادرين عا أعمال غي تقيي  ما إذا كان املشاركون يفتل كما  ملتطلبات األعمال،

يمة العادلة قار تركز البتدخال اخإصرجات، و املفات األعمال و يعليها جودرية، وتضيق تعر وذ ستحت على تقيي  ما إذا كانت العملية املآملساعدة املنش
 اختيارو.بشكل 

و بعد بداية أول ، استحواذدا يف أيكون اتر ياليت و  يت تكون إما اندماا األعمال أو استحواذ على األصوللاملعامالت ا لىن  تطبيق التعديالت ع
ت اامل رخم إعادة النظر يف دذ  املعامالت اليت حدثت يف فرت  لى. وابلتايل، ال يتعني ع0202كانون الثا    3 أو بعد يفأ اليت تبدو بالغ سنوية إ ةفرت 

 سابقة. يسمح ابلتطبيق املبكر اذ  التعديالت ون  ايف اا عنها.
ن تطبيق دذ  التعديالت إف بيق األويل،تط، اليحدث عند أو بعد اتر  يتى الر املعامالت أو األحداث األخ لىع مستقبليألن التعديالت تطبق أبثر  اً نظر 
 .لن ينتج عنه أثر على امل رخم   املاليةااالقو  لىع
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 (7   )ر ية الدويل ال( ومعيار التقارير امل9ى معيار التقارير املالية الدويل ر   )لدة عفااتعديل معدالت ال
انات اليت فات ايعليد من عمدل عشمت 7ومعيار التقارير املالية الدويل ر    9التقارير املالية الدويل ر   دة ملعيار فااإن تعديالت معايري معدالت ال

م دىل حالة من عإعديل عال ة التحوط إذا أدى التت ثر دة. تاافالت الدر بتعديل معايري معشل مباشك تت ثر بليتتنطبق على مجيع عال ات التحوط ا
ن قتي ون دناك عدماة التحوط. نتيجة اذا التعديل،  د يكدىل املعيار، لبند التحوط أو أإو حج  التدفقات النقدية املستندة / أ ن تو يت وش ن بقالتي

دة فااال معيار معدل البدتأو حج  التدفقات النقدية املستندة إىل املعيار، لبند التحوط او أداة التحوط، خالل الفرتة السابقة الس/  حول تو يت و
تو ع ملن فيما إذا كانت املعاملة املتو عة حمتملة للغاية وما إذا كان من اق د يؤدو ذلك إىل عدم التي (.RFR)دة خايل من املصاطر فاا بسعر احلايل

 ن تكون عال ة التحوط فعالة للغاية.أ

دة فاابسعر  يلدة احلافاالاسعر ني  بل استبدال معيار قرتة عدم اليفمو تة واليت متكن حماسبة التحوط من االستمرار خالل  إعفانات التعديالتتوفر 
 (.RFR)من املصاطر  خايل
ه ال رجعي. إال أن ثرأب التطبيقاملبكر. ويت  ابلتطبيق اا ممع الس 0202كانون الثا   3بعد و أ يف أية اليت تبدلرتات املافال لىع التعديالترو تس

 ة.قعال ات حوط ابالستفادة من التجارب الساب أواكن تعيني ، وال التطبيقعند  اً قمسبها ااغإلال ات حوط مت عأو اكن إعادة 
 لفاادةا املرحلة األوىل، حيول جملس معايري احملاسبة الدولية تركيز  إىل املساال اليت  د تؤثر على التقارير املالية عند استبدال معيار معدلاالنتهان من  بعد

 ويشار إىل ذلك ابملرحلة الثانية من مشروع جملس معايري احملاسبة الدولية. 2(RFR) احلايل بسعر فاادة خال من املصاطر
إهنان ذو يتطل  عال ات التحوط إىل احلد العلى التعديل ال يؤثر عن مل يق  امل رخم ابلتطبيق املبكر للتعديالت حيث أن عدم التيقن الناشئ 

 العال ة.

 رية "اجلود"   يتعر  :(8  ) ( ومعيار احملاسبة الدويل ر 3  ) على معيار احملاسبة الدويل ر تعديالت 

السياسات " ( 8ويل ر   )دومعيار احملاسبة ال ة "عرض القواا  املالي" ( 3 احملاسبة الدولية تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر   )يريدر جملس معاصأ
عري . توان  معينة من الوتوضيح ج كافةضمن املعايري   " جودرو"  دو  ما ي، لتوحيد تعر " واألخطان احملاسبية تقديراتيف ال والتغيرياتاحملاسبية 
ت اليت يتصذدا ارار قإخفااها، أتثري بشكل معقول على ال أوإغفااا  فها أوذح عن جاملعلومات تعترب جودرية إذا نت أن  اجلديد على يتعر لين  ا

 ليت توفر معلومات مالية حمددة حول املنش ة.ااملالية، و  القواا ك تلاس سض العامة على أراغ ا  املالية لاو قاألساسيون للستصدمون امل

ن ا، سو حتاا امل رخم إىل تقيي  ما إذا كانت املعلوماتيو أمهية املعلومات أو كليهما. سأستعتمد على طبيعة  " اجلودرية"  أنتوضح التعديالت 
 يقوم نأالية. ن  على امل رخم عند تطبيق التعديالت يف و ت مبكر مل  اقوااجودرية يف سياق ال أخرى،ك مع معلومات ارت و ابالشأو ردبشكل ف

 ف اا عنها.يتطبيقها أبثر مستقبلي واب

 املوجزة للم رخم.املرحلية ية املوحدة لاملاعلومات على امل أثر " و" جودر   ما دو ريكون للتعديالت على تعين أمن غري املتو ع 

 
 اسات احملاسبيةالسي -1

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني امل ددددرفية السددددورية النافذة  14ملعيار احملاسددددبة الدويل ر    مت إعداد املعلومات االلية املوحدة املوجزة املرفقة وفقاً 
 و رارات جملس النقد والتسلي وتعليمات 

ج أعمال امل رخم لفرتة كما أن نتاا  ،إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واييضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية
  .0203كانون األول   13ة املنتهية يف نتااج املتو عة للسن)غري مد قة( ال متثل ابلضرورة مؤشراً على ال 0203آذار  13ثة أشهر املنتهية يف الثال
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الية اليت يت  تقييمها على املوجودات املالية ومشتقات األدوات امل بعض وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنان املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
 أساس القيمة العادلة بتاري، املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة. 

اوج  ترتي  تقريبدي  زةوجاملرحلية املمت ت ني  احلسداابت يف املوجودات واملطلدوابت حس  طبيعدة كل منها وجدرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
 تبعاً لسيولتها النسبية.
 اد.، وعملة اال ت املرحلية املوجزةابللرية السورية )ل.س.(، عملدة إعداد املعلومات املاليدة املوحدة  املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 

 .0203آذار  13ما يف كوالشركة التابعة له   لبنك سورية واملهجر ش.م.م.ع على املعلومات املالية املرحلية تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة
 أسس التقيي 

 العادلة:كلفة التارخيية ابستثنان البنود التالية اليت يت   ياسها ابلقيمة تمت إعداد البياانت على أساس مبدأ ال
 القيمة العادلة من خالل الدخل.املالية احملددة على اساس دوات األ -

 االستثمارات يف حقوق امللكية. -

 .احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملالية  وراقاأل -

 املالية املشتقة اليت يت   ياسها ابلقيمة العادلة.دوات األ -

 ساسية دي مدرجة أدان :إن السياسات احملاسبية األ

 :التوحيد أسس -(أ)

. يت  حقيق السيطرة 0203ذار آ 13املالية للم رخم وشركته التابعة )"اعموعة"( كما يف  علوماتاملالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات تشتمل امل
ة التحك  ابجلهة طعندما يكون للمجموعة حقوق من العوااد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها واا  درة الت ثري على دذ  العوااد من خالل سل

 املستثمر فيها. 
 اعموعة:تسيطر اعموعة ابلتحديد على اجلهة املستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى 

 سلطة حك  ابجلهة املستثمر فيها )احلقوق القاامة اليت تعطيها القدرة على توجيه األنشطة املتعلقة ابجلهة املستثمر فيها(. •

 حقوق من العوااد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها. •

 القدرة على استصدام سلطتها على اجلهة املستثمر فيها لتؤثر على عوااددا. •
لبية غمن املفرتض أن احل ول على أغلبية حقوق الت ويت يؤدو إىل السيطرة، لكي تقوم اعموعة بت ييد دذ  الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أ

كان لدى اعموعة   ااألصوات أو احلقوق املماثلة يف اجلهة املستثمر فيها، أتخذ اعموعة بعني االعتبار مجيع احلقااق والظروخم ذات ال لة يف تقيي  ما إذ
 سلطة التحك  يف اجلهة املستثمر فيها، اا يف ذلك:

 الرتتيبات التعا دية مع أصحاب األصوات األخرى يف اجلهة املستثمر فيها. •

 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخرى. •

 حقوق الت ويت للمجموعة وحقوق الت ويت احملتملة. •
الثة على اجلهة املستثمر فيها إذا كانت احلقااق والظروخم تشري إىل أن دناك تغيريات يف واحد أو أكثر من العناصر الثتقوم اعموعة إبعادة تقيي  سيطرهتا 

 لشركة التابعة. اللسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما ح ل اعموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتو   عندما تفقد اعموعة السيطرة على 
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رحلي املوجز من اتري، ملتدرا املوجودات واملطلوابت واييرادات وامل اري  للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد ا
 اكتساب اعموعة السيطرة حا اتري، تو   اعموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

طرة(، حا ة غري املسيهن ر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق اال لية )اجلتعود األرابا أو اخلساار وكل ع
ل ة غري املسيطرة(. عند الضرورة، يت  إجران تعديالت على البياانت املالية للشركات التابعة جلعه لية )اجللو كان دذا يؤدو إىل عجز يف أرصدة حقوق األ

 احملاسبية تتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.سياساهتا 
 توحيد.ليت  حذخم مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واييرادات وامل اري  والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اعموعة عند ا

 العمالت األجنبية (ب)
واري، )عمالت أجنبية( يت  تسجيلها على أساس أسعار القطع الساادة بت املوحدة املرحلية املوجزةاملعلومات املالية إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد 

 وضع املايل املوحدلالعمليات. بتاري، كل بيان وضع مايل يت  إعادة حويل البنود املالية ابلعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع الساادة بتاري، بيان ا
 كمددددددا يف لرية سدددددددددددددددوريددددددة للدددددددوالر األمريكي 3.056)مقددددددابددددددل  0203آذار  13كمددددددا يف   ة للدددددددوالر األمريكيلرية سدددددددددددددددوريدددددد 3.056حيددددددث بلغ 

طع الساادة يف سعار القأن البنود غري املالية ابلعمالت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حويلها على أساس إ. (0202كانون األول   13
 ال يعاد حويلها. نبيةأجكلفة التارخيية بعملة تن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الإالتاري، الذو مت فيه حديد القيمة العادلة. 

د التحّوط ملصاطر حمددة ليات املنفذة بق ددددددددفرو ات القطع يف األرابا أو اخلسدددددددداار يف الفرتة اليت نشدددددددد ت فيها، ابسددددددددتثنان فرو ات القطع على العم تقيد
ت  مدينة مطلوبة من أو داانة متوجبة إىل نشاط أجن  من غري املقرر أو املتو ع تسديددا ي بعمالت أجنبية وفرو ات القطع على بندددددددددددود مالية متثل أرصدة

فرغ عن ومن مث تقيد يف الدخل عند الت لكية،حقوق املظهاردا يف حسدددداب فرو ات حويل عمالت أجنبية ضددددمن إتسددددجيلها يف الدخل الشددددامل اآلخر و 
 صايف املسامهة.

 األدوات املالية )ا(
 .يف األحكام التعا دية ل داة  بح امل رخم طرفاً ياملايل للم رخم عندما  بيان الوضعيُعرتخم ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

املالية  ابلقيمة العادلة. كما ُتضداخم تكالي  املعامالت املتعلقة مباشدرة اب تنان أو إصدار املوجودات تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتخم هبا مبداياً 
دات املالية أو ( إىل القيمة العادلة للموجو األرابا أو اخلسددددددددددددددداارواملطلوابت املداليدة )فالخم املوجودات املداليدة واملطلوابت املداليدة ابلقيمدة العادلة من خالل 

ابت و الية، أو تطرا منها، حس  اي تضان، عند ايعرتاخم األويل. كما تُثبت تكالي  املعاملة املتعلقة مباشرة اب تنان موجودات مالية أو مطلاملطلوابت امل
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ارأو اخلسا ألرابامالية ابلقيمة العادلة من خالل ا

 :عاجل دذا الفرق حماسبياً على النحو التايليإذا كان سعر املعاملة خيتل  عن القيمة العادلة عند ايعرتاخم األويل، فإن امل رخم 
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناًن على أسلوب تقيي  يستصدم فقط بياانت  •

 األول(؛ اليوممنذ حظتها، فإنه يُعرتخم ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند ايعرتاخم األويل )أو ربح أو خسارة من أسواق اكن مال

وم األول من خالل الي منذ يل ربح أو خسارةسجيف مجيع احلاالت األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أو أنه سيت  ت •
 دفرتية األولية ل صل أو ايلتزام(.تضمينه / تضمينها يف القيمة ال

غيري يف عامل ، فقط إىل احلد الذو ينشددد  فيه عن تمنطقيالربح أو اخلسدددارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسدددارة على أسددداس  تسدددجيلعرتاخم األويل، يت  بعد اال
 .م)اا يف ذلك الو ت( أيخذ  املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو ايلتزا
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 املوجودات املالية
ألصل املايل ا تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتخم هبا يف اتري، املتاجرة حيث يكون شدران أو بيع أحد األصول املالية اوج  عقد تتطل  شروطه تسلي 

ية امل ددنفة على املعاملة، ابسددتثنان تلك املوجودات املالضددمن ايطار الزما احملدد من السددوق املعا، ويقاس مبداياً ابلقيمة العادلة ابيضددافة إىل تكالي  
(. كما تُثبت تكالي  املعامالت املتعلقة مباشرة اب تنان موجودات مالية م نفة ابلقيمة FVTPLأساس القيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساار )

 .العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

كلفة املطف ة أو القيمة العادلة تالحقاً ابل 9ر   س مجيع املوجودات املالية املعرتخم هبا واليت تقع ضددمن نطاق املعيار الدويل يعداد التقارير املالية ن   يا
 :التحديدعلى أساس منوذا أعمال املنش ة يدارة األصول املالية وخ اا  التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املالية. وعلى وجه 

عات املبلغ و تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذا أعمال ددفها ح يل التدفقات النقدية التعا دية، واليت اا تدفقات نقدية تعا دية دي فقط مدف •
 و املطف ة؛الحقاً ابلتكلفة  (SPPI) القاا األصلي والفاادة على املبلغ األصلي 

 يمنوذا أعمال ددفها ح يل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدين، واليت اا تدفقات نقدية تعا دية دتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف  •
 ( الحقاً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ وSPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي القاا  )

سه  بعد ذلك ابلقيمة ألاوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثمارات تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )مثل أد •
 .العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 :حدة على أساس كل أصل على ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغان بعد االعرتاخم األويل ومع ذلك، نوز للم رخم إجران اال
عتبار حمتمل متاجرة أو السه  غري حمتفظ هبا للنوز للم رخم أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغان إدراا التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أ •

 الدخل الشامل اآلخر؛ و يف(، IFRS 3) 1 الدويل للتقارير املالية ر   حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستمعرتخم به من امل

  (FVTOCIالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) كلفة املطف ة أو معايريتنوز للم رخم تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغان تتوافق مع ال •
يار القيمة التطابق احملاس  أو تقليله بشكل كبري )يشار إليه فخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم ات   ياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو يكما 

 .العادلة(

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

لت دددددني  األصدددددل املايل. كما حيدد امل دددددرخم مناذا العمل على مسدددددتوى يعكس كيفية إدارة  أسددددداسدددددياً  يعترب تقيي  مناذا العمل يدارة األصدددددول املالية أمراً 
لتحقيق ددخم أعمال معني. ال يعتمد منوذا العمل اخلاو ابمل رخم على نوااي ايدارة فيما يتعلق أبداة فردية، وابلتايل يقي   جمموعات األصول املالية معاً 

 .على أساس كل أداة على حدة منوذا العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس

نقدية. حدد للدى امل ددددددرخم أكثر من منوذا أعمال واحد يدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة امل ددددددرخم ألصددددددوله املالية من أجل توليد التدفقات ا
 .ماة أو بيع األصول املالية أو كليهمناذا أعمال امل رخم ما إذا كانت التدفقات النقدية سوخم تنتج عن ح يل التدفقات النقدية التعا دي

، يُعاد ت ني  الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتخم هبا (FVTOCI)  رعندما ُتسدتبعد أداة الدين املقاسدة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشدامل اآلخ
على أهنا مقاسة  ةذلك، وف وو االستثمار يف األسه  املعينمن حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة. وعلى النقيض من  سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر

إىل الربح  حقاً ال ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشددامل اآلخر، ال يعاد ت ددني  الربح / اخلسددارة املرتاكمة املعرتخم هبا سددابقاً يف الدخل الشددامل اآلخر
 .أو اخلسارة ولكن حول ضمن حقوق امللكية

 .كلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتد ت تقاس الحقاً ابلختضع أدوات الدين اليت
القيمة العادلة من خالل  ريكلفة املطف ة أو معايتيف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق امل رخم خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابل

  (.FVTPL) ارأو اخلسا رابااأل ( كما مت  ياسها ابلقيمة العادلة من خاللIFVTOC)الدخل الشامل اآلخر 
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 راأو اخلسا رابااملوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

 :دي (FVTPL) ارأو اخلسا رابااملوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

 و/وأ ؛(SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي ) تكوناملوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال  •

 أو بيعها؛و املوجودات احملتفظ هبا يف منوذا أعمال فالخم االحتفاظ هبا لتح يل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستصدام خيار القيمة العادلة ارأو اخلسا رابااملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األ •

 يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ انجتة عن خساارا أو باأر أبية عرتاخمالامع ، لةدلعاا ابلقيمة تقاس دذ  املوجودات

 إعادة الت ني 

لبات الت ني  والقياس . تسرو متطاملت ثرةاملالية  املوجودات ت ني ، فإنه يعاد اوجودات ماليةتفظ اوجبه امل رخم حيو الذ تغري منوذا األعمالإذا 
ينتج عنه إعادة ت ني   اليت تعق  التغيري يف منوذا األعمال والذو من اليوم األول من فرتة التقرير األويل اً املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

 لم رخم. لاألصول املالية 
 تد   يمة املوجودات املالية

    ات اخلساار االاتمانية املتو عة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساار:يستدرك امل رخم 

 .القروض والسل  للبنوك •

  روض ودفعات مقدمة للعمالن. •

 مدينون اوج   بوالت. •

 أوراق استثمار الديون. •

 التزامات القروض ال ادرة.  •

 .ال ادرة عقود الضمان املايل •

 .ال يت  إثبات خسارة تد  القيمة يف استثمارات األسه 

خسددداار اياتمان  عتباردا بشدددكل منف دددل أدان (، ن   ياسا)اليت يت   (POCI) ابسدددتثنان املوجودات املالية املشدددرتاة أو الناشدددئة ذات التد  االاتما 
 :من خالل     خسارة ابلغ مساوو املتو عة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية  خسارة ااتمانية متو عة شهراً، أو 30متو عة ملدة خسارة ااتمانية  •
 أو (؛3بعد اتري، ايبالغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً  30اليت اكن حقيقها يف غضون 

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

بري منذ ك  خسددددددارة للصسددددددارة االاتمانية املتو عة على مدى احلياة ل داة املالية إذا زادت  اطر االاتمان على تلك األداة املالية بشددددددكل تكوين مؤونةن  
 . شهراً  30اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة  ابلغ يعادل اخلسارة االاتمانية املتو عة االعرتاخم األويل. وف وو مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

النقدية  حتمالية للقيمة احلالية خلسدددددداار االاتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقاتاخلسدددددداار االاتمانية املتو عة دي تقدير مرجح ابالإن 
ة،   ومة وفقاً تو ع امل رخم تلقيها واليت تنش  من ترجيح عدة سيناريودات ا ت ادية مستقبليياملستحقة للم رخم اوج  العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .ل صل ليةلسعر الفاادة الفع
دي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة  اخلسارة االاتمانية املتو عة ف وو التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

  و ؛القرضتو ع امل رخم تلقيها يف حالة السح  من يللم رخم إذا  ام املقرتض بسح  القرض والتدفقات النقدية اليت 
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 دي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ان  اً  اخلسارة االاتمانية املتو عة الضمان املايل، فإنف وو عقود  •
 .تو ع امل رخم استالمها من املالك أو املدين أو أو طرخم آخريأو مبالغ 

حملافظ القروض اليت تتقاس  خ اا   اطر ا ت ادية  اثلة. ويستند  على أساس فردو، أو على أساس مجاعي يقيس امل رخم اخلسارة االاتمانية املتو عة
ذا كان يُقاس إ ياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة ل صل ابستصدام سعر الفاادة الفعال األصلي ل صل، ب رخم النظر عما 

 .على أساس فردو أو على أساس مجاعي

 اتمانياً اتدنية املوجودات املالية امل

. ويشددار لموجودات املاليةلااتمانياً عند و وع حدث أو أكثر له أتثري ضددار على التدفقات النقدية املسددتقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحي ددل "التد " يف امل
 :بياانت اكن مالحظتها حول األحداث التالية. تشمل األدلة على التد  االاتما  1إىل املوجودات املالية ذات التد  االاتما  كموجودات املرحلة 

 أو امل در؛صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو  •

 أو املت خر؛خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازاًل؛، ألسباب ا ت ادية أو تعا دية تتعلق ابل عوبة املالية للمقرتض،  يام امل رخم انح املقرتض •

 أو املالية؛اختفان سوق نشط ل وراق املالية بسب  ال عوابت  •

 .شران أصل مايل بسعر  فض ختفيضاً كبرياً يعكس خساار االاتمان املتكبدة •

ت إىل موجودات ذا ةاألصول املالي ولوبداًل من ذلك،  د يتسدب  الت ثري املشدرتك لعدة أحداث يف ح، حديد حدث منفرد يقوم امل درخم ويف حال تعذر
 القيمةأو  املطف ة ابلتكلفة ةاملقاس املوجودات املالية اليت متثل لدين د ح ل تد  ااتما  ألدوات ا نکاإذا ما يقوم امل رخم بتقيي  .  يمة ااتمانية متدنية

العاادة و  الدين السددياديةاتما  يف أدوات ان دناك تد  کاإذا ما  لتقيي . تقرير كل اتري،في  (FVTOCI) ل الدخل الشددامل اآلخرخال منلة دلعاا
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعاادات السندات والت ني  االاتما  و درة  عوامل مثلللشركات، يعترب امل رخم 

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية ااتمانياً 

ألن األصل يكون ذو  يمة ااتمانية منصفضة عند  ( بطريقة  تلفة نظراً POCIاملتدنية ااتمانيًا )يت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة 
ألويل كمص   ا االعرتاخم األويل. وف وو دذ  املوجودات، يستدرك امل رخم مجيع التغريات يف اخلسارة االاتمانية املتو عة على مدى احلياة منذ االعرتاخم

 .الربح أو اخلسارة. يؤدو التغيري اينايب ملثل دذ  األصول إىل حقيق مكاس  تد  القيمة خسارة، وتستدرك أو تغيريات يف
 التصل  عن السداد

اس  يمة اخلسارة ييُعترب تعري  التصل  عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند حديد اخلسارة االاتمانية املتو عة. يستصدم تعري  التصل  عن السداد يف  
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التصل  عن السداد دو  30ملدة  املتو عة ويف حديد ما إذا كان     اخلسارة يستند إىل اخلسارة االاتمانية املتو عةاالاتمانية 

الزايدة الكبرية يف وحديد  اخلساار االاتمانية املتو عة اليت تؤثر على كل من  ياس ؛(Probability of Default)أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر 
 . اطر االاتمان

 :يعترب امل رخم ما يلي اثابة حدث ختل  عن السداد
 يوماً ف وو أو التزام ااتما  مه  إىل امل رخم؛ أو 92ختل  املقرتض عن السداد ألكثر من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته االاتمانية للم رخم ابلكامل •

السداد بشكل مناس  ليعكس اخل اا  املصتلفة ألنواع  تلفة من األصول. وتعترب السحوابت على تسهيالت ااتمانية ُي م  تعري  التصل  عن 
 .مستحقة الدفع اجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد
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  ليت تقيّ زامه االاتما ، أيخذ امل رخم يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعلومات اعند تقيي  ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض الت
اة. إن ز على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اي راض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستصدم دو خرق العهود، ودو أمر غري مناس  لإل راض ابلتج

السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرخم املقابل ذاته، دي مدخالت رايسية يف دذا التحليل. كما يستصدم امل رخم م ادر  املؤشرات الكمية، مثل الت خر يف
 معلومات متنوعة لتقيي  التصل  عن السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يت  احل ول عليها من م ادر خارجية. 

 الزايدة الكبرية يف  اطر االاتمان
  املوجودات املالية وإلتزامات القروض ال ادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إذا كانت دناك زايدةيرا   امل رخم مجيع 

اخلسارة ساس أكبرية يف  اطر االاتمان منذ االعرتاخم األويل. إذا كانت دناك زايدة كبرية يف  اطر االاتمان، فإن امل رخم يقيس    ات اخلسارة على 
 .شهراً  30االاتمانية املتو عة مدى احلياة بدالً من 

طر حدوث التصل  يف اعند تقيي  ما إذا كانت  اطر االاتمان على األداة املالية  د ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاخم األويل، يقوم امل رخم اقارنة  
  ايستحقاق املتبقي ل داة مع وجود خطر حدوث ختل  عن السداد كان متو عاً لفرتة االستحقاقالسداد على األداة املالية يف اتري، التقرير استناداً إىل

من املعلومات الكمية والنوعية  املتبقية يف اتري، التقرير احلايل عندما مت االعرتاخم ابألداة املالية ألول مرة. عند إجران دذا التقيي ، أيخذ امل رخم ابالعتبار كالً 
رخيية للم رخم اولة و ابلة للدع ، اا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، بناًن على اخلربة التاليت تكون معق

 وتقيي  اخلبري االاتما  اا يف ذلك املعلومات املستقبلية.
 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

و تُعدل بطريقة أخرى بني أ للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعا دية اليت حك  التدفقات النقدية  املاليةاملوجودات حيدث التعديل يف 
ضافة ستقبلي. ابيم االعرتاخم األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سوان على الفور أو يف اتري،
النقدية على الفور  تلذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاامة لقرض  اا  تعديالً حا إذا مل تؤثر دذ  املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقا

لفاادة الذو ينش  عندما  يف زايدة معدل اسبيل املثال التغيري )علىعلى ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال  ولكنها  د تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 
 .يت  خرق املواثيق(

دم االعرتاخم لسياسة امل رخم، يؤدو التعديل إىل ع اً عرتاخم. ووفققي  امل رخم ما إذا كان دذا التعديل يؤدو إىل إلغان االي، املوجودات املاليةعند تعديل 
 عندما ينتج عنه اختالخم كبري يف الشروط. 

عرتاخم ابألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية ل صل )اا يف ذلك انتهان ال الحية الناجتة عن يلغي امل رخم اال
فظ بكافة تحيخم أو ر التعديل مع شروط  تلفة إىل حد كبري(، أو عندما حيول األصل املايل وكافة  اطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول امل 

املرتبط ابملبالغ  م اطر ومزااي امللكية بشكل جودرو واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن امل رخم يعرتخم حب ته احملتفظ هبا يف األصل وااللتزا
 قر أيضاً يل املايل و ايعرتاخم ابألص ضطر لدفعها. إذا احتفظ امل رخم بكافة  اطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول، فإن امل رخم يستمر يفياليت  د 

 . رتاض مضمون للعاادات املستلمةاب

دين واألرابا/ اخلساار وجمموع ايعتبار املستل  وامل لموجوداتابلكامل، فإنه يُعرتخم ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل ابملوجودات املاليةعند إلغان ايعرتاخم 
من  العادلة مت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، إبستثنان االستثمار يف األسه  احملددة ابلقيمةتراكاآلخر و املرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل 

 يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو ، حيث ال ت ن  األرابا / اخلساار املرتاكمة املعرتخم هبا سابقاً (FVTOCI) خالل الدخل الشامل اآلخر
 .اخلسارة

(، فإن امل رخم ةاحملول ملوجوداتفالخم ابلكامل )على سبيل املثال عندما حيتفظ امل رخم فيار إعادة شران جزن من ا ابملوجودات املاليةعرتاخم عند إلغان اال
القي  العادلة  ه على أساسعرتخم بيعد يدرجه كتحسني مستمر واجلزن الذو مل يزال يبني اجلزن الذو ما  للموجودات املاليةخي   القيمة الدفرتية السابقة 

ملستل  للجزن الذو ا النسبية لتلك األجزان يف اتري، التحويل. يت  إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املص  ة للجزن الذو مل يعد معرتخم به وجمموع ايعتبار
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ألرابا / اخلساار املرتاكمة ااخلسارة. يت  توزيع مل يعد معرتخم به وأو أرابا / خساار تراكمية ُخ  ت له واعرتخم هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو 
ية لتلك األجزان. باليت اعرتخم هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزن الذو ما يزال يعرتخم به واجلزن الذو مل يعد يُعرتخم به على أساس القي  العادلة النس

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يعاد ت ني  األرابا / اخلساار ال ينطبق دذا على االستثمارات يف األسه  احملددة كمقاسة ابلقيمة العا
 .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة املرتاكمة املعرتخم هبا سابقاً 

 الشط 

. دذ  دي أو يف جزن منها(يت  شط  القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى امل رخم تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف جمملها 
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو م ادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشط . اثل الشط   هاحلالة عندما يقرر امل رخم أبن

دات املالية املشطوبة م  املدينة املستحقة على املوجو يف حال  ام امل رخم ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذحدث إلغان ايعرتاخم، 
 فإنه يت   يددا يف بيان الدخل عند اسرتداددا.

 املايل الوضعيف بيان  عرض     اخلسارة االاتمانية املتو عة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يت  عرض    ات اخلساار االاتمانية املتو عة

 كلفة املطف ة: كاستقطاع من القيمة الدفرتية ايمجالية ل صول؛تللموجودات املالية املقاسة ابل •
ال يت  إثبات     خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

اك  يف القيمة كجزن من مبلغ إعادة التقيي  يف التغري املرت حيث أن القيمة الدفرتية دي ابلقيمة العادلة. ومع ذلك، يت  تضمني     اخلسارة  
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 و كمص  ؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
القرض  على مكون التزام اخلسارة االاتمانية املتو عة عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال اكن للم رخم حديد •

بشكل منف ل عن تلك على املكون املسحوب: فإن امل رخم يقدم     خسارة جممع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اعمع كص   من 
 .القيمة الدفرتية ايمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أو زايدة يف     اخلسارة عن املبلغ ايمجايل للمكون املسحوب كمص  

 وحقوق امللكيةاملطلوابت املالية  )ه(

 .ت ن  أدوات الدين وحقوق امللكية ال ادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتي  التعا دو

 د تكون  طإن املطلوابت املالية دي التزام تعا دو بتسلي  نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون امل رخم حيث يك اتقشتاملغري  من دوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رخم ودو عقدأبغري مواتية للم رخم أو عقد سيت  تسويته أو راا يت  تسويته 

كون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت  أو اكن تسويتها يملزم أو  د 
 .فالخم تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رخم

 مللكيةأدوات حقوق ا

يُعرتخم أبدوات حقوق امللكية ال ادرة عن امل رخم  .أداة حقوق امللكية دي أو عقد يثبت فاادة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خ   مجيع مطلوابهتا
 .وفقاً للعوااد املستلمة، بعد خ   تكالي  ايصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة

الربح أو اخلسارة عند  / خسارة يف ربحابمل رخم وخت   مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يت  إثبات أو يُعرتخم إبعادة شران أدوات حقوق امللكية اخلاصة 
 .شران أو بيع أو إصدار أو إلغان أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل رخم
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 أدوات مركبة

ملضمون  اً بشكل منف ل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفق رخم ت ن  األجزان املكونة ل دوات املركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( ال ادرة من امل
بت أو أصل اث الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذو سيت  تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدو

 .ق ملكيةدو أداة حقو   رخممايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل
ل. ويف حالة وجود ييف اتري، ايصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستصدام معدل الفاادة السااد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 

اادة الفعالة حا إطفااها طريقة الف مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يت  ف لها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية على أساس التكلفة املطف ة ابستصدام
 .عند التحويل أو يف اتري، استحقاق األداة

 املطلوابت املالية
 ."" أو "املطلوابت املالية األخرىارأو اخلسا راباُت ن  املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خالل األ

 الربح أو اخلسارةاملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل 

الحقاً  (FVTPL) يت   ياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت  حديددا على أهنا ابلقيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساار
 ابلتكلفة املطف ة ابستصدام طريقة الفاادة الفعلية.

 .(FVTPL)ا يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت  تعيينها على أهنا عندم (FVTPL)يت  ت ني  املطلوابت املالية على أهنا 
دمج األعمال ابلقيمة  ناكن حديد ايلتزام املايل فالخم االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو ايعتبار احملتمل الذو اكن أن يدفعه مشرتو كجزن م

 :( عند االعرتاخم األويل إذاFVTPLالعادلة من خالل الربح أو اخلسارة )
 أو لذلك؛كان دذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاخم الذو  د ينش  خالفاً  •
 لعادلة، وفقاً ادا على أساس القيمة نمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقي  أدا كان ايلتزام املايل ُيشكل جزناً  •

 ،ذا األساس؛ أوعلى د يسرتاتيجية إدارة املصاطر أو االستثمار املوثق للم رخم، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل امل رخم مقدمة داخلياً 
بعقد  9ر   الية ملمن عقد حيتوو على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير ا اً إذا كان ايلتزام املايل يشكل جزن •

 (. FVTPL(دجني ابلكامل )املرك ( ليت  حديد  ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

 تقاو املوجودات واملطلوابت املالية )و(
و عندما ينوو امل رخم أ تقاو املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة ال افية فقط عندما يكون دناك حق  انو  لعمل ذلك

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

 القيمة العادلة )ز(
ق يف اتري، و أو دفعه لتحويل التزام اوج  عملية منظمة بني متشاركني يف السصل ن القيمدة العادلة دي السعر الذو اكن احل ول عليه من بيع األإ

 القياس.
االعتبار عند عملية تسعري  عنيبخذدا أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبصل والتزام معني استناداً إىل خ اا  األصل يت   ياس القيمة العادلة أل

 .األصل أو االلتزام يف اتري، القياس

لى ل صل االعتبار  درة متشارك يف السوق على انتاا منافع ا ت ادية من خالل التوظيفات الفض خذ بعنيية ابأللغري املاصول لة ل ديت   ياس القيمة العا
 .صلأو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذو  د يقوم بتوظيفات فضلى ل 

عتماد تقنيات لقياس يقوم امل رخم اب داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم امل رخم ابعتماد أسعار السوق لتقيي  
  .  ى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقالقيمة العادلة أتخذ يف االعتبار االستعمال األ
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 العادلة:مستوايت التسلسل اارمي للقيمة  31ر    حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
 يف األسواق النشطة ل صول أو االلتزامات املتطابقة اليت اكن للمنش ة الوصول إليها يف اتري، القياس؛ سعار املعلنة )غري املعدلة( األ :3املستوى  -
 املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة ل صل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ :0املستوى  -
 امللحوظة ل صل أو االلتزام.املدخالت غري  :1املستوى  -

. يت  يان وضع مايلبابلقيمة العادلة يف اتري، إبرام عقد املشتقات ويعاد  ياسها الحقاً إىل  يمتها العادلة يف اتري، كل  يت  إثبات املشتقات املالية مبداياً 
ت االعرتاخم يف ة وتكون فعالة ك داة حوط، ويف دذ  احلالة يعتمد تو يإثبات األرابا / اخلساار الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حدد املشتق

 الربح أو اخلسارة على طبيعة عال ة التحوط. 

 األدوات املالية املشتقة )ا(

مايل. يت   يان وضعبابلقيمة العادلة يف اتري، إبرام عقد املشتقات ويعاد  ياسها الحقاً إىل  يمتها العادلة يف اتري، كل  يت  إثبات املشتقات املالية مبداياً 
عرتاخم يت االعلى الفور ما مل حدد املشتقة وتكون فعالة ك داة حوط، ويف دذ  احلالة يعتمد تو  بيان األرابا أو اخلساارإثبات األرابا / اخلساار الناجتة يف 

 .على طبيعة عال ة التحوط بيان األرابا أو اخلسااريف 

 املشتقات املتضمنة

لة عندما ال تكون كمشتقات منف   األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيت  التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
 :عقود املضيفة اطردا وخ اا ها مرتبطة بشكل وثيق اصاطر ال

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

 عقود الضمان املايل )ط( 

 سداد ليت تكبددا بسب  إخفاق املدين احملدد يفعقد الضمان املايل دو عقد يتطل  من امل در أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة ا
 .املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين

ابلقيمة العادلة اا، ويف حالة عدم حديددا ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو  تقاس عقود الضماانت املالية ال ادرة من كيان يعود للم رخم مبداياً 
 الحقاً:ويل أصل مايل، يت   ياسها اخلسارة واليت ال تنتج عن ح

 ؛ و9ابلغ     اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل يعداد التقارير املالية ر    •

رادات للم رخم، املرتاك  املعرتخم به وفقًا لسياسات ح يل ايي ربح، مبلغ ال، مطروحًا منه، عندما يكون ذلك مناسباً املبلغ املعرتخم به مبداياً  •
 أيهما أكرب.

 .(FVTPL) دد امل رخم أو عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساارحيمل 
 حماسبة التحوط  )و(

التدفقات  تحُيدد امل رخم بعض املشتقات ك دوات حوط فيما يتعلق اصاطر العمالت األجنبية و اطر سعر الفاادة يف حوطات القيمة العادلة أو حوطا
التزامات  علىن  األجالنقدية أو حوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حس  اال تضان. كما يت  احملاسبة عن حوطات  اطر ال رخم 

 يستصدمال ، لذلكايضافة بكتحوطات للتدفق النقدو. ال يطبق امل رخم حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حوطات حمفظة  اطر سعر الفاادة.  رخم  امل
لتحوط ملعيار التقارير املالية ايطبق  واعد حماسبة ، أو أن امل رخم 19  واعد حماسبة التحوط ابستصدام معيار احملاسبة الدويل ر   ملواصلةن يعفاامل رخم ا
 .9 ر   الدويل
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يوثق امل رخم العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابيضافة إىل أدداخم إدارة املصاطر وإسرتاتيجيتها للقيام اعامالت ، عند بداية عال ة التحوط
مة امل رخم ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاو التغريات يف القيعند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق ، حوط متنوعة. عالوة على ذلك

عالية التحوط فالعادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت اكن أن تعزى للصطر املتحوط له، واليت تل  عنددا مجيع عال ات التحوط متطلبات 
 :التالية
 و التحوط؛ني أداة جد عال ة ا ت ادية بني البند املتحوط له وباتو  •

 ؛ و اطر االاتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن دذ  العال ة اال ت ادية أثر يهيمنال  •

 نسبة التحوط لعال ة التحوط دي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقوم امل رخم ابلتحوط له فعليًا وكمية أداة التحوط اليت •
 .للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط لهيستصدمها امل رخم ابلفعل 

اخم على جزن قيقوم امل رخم إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مثل دذ  احلاالت،  د يت  تطبيق ايي
لتايل ال يت  ند التحوط ال يعد جزناً من عال ة التحوط، وابفقط من عال ة التحوط. على سبيل املثال،  د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزن من ب

 .إيقاخم حماسبة التحوط إال حلج  بند التحوط الذو مل يعد جزناً من عال ة التحوط

و ذات د عن الوفان اتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال ددخم إدارة املصاطر لعال ة التحوط دذ  التحوط عال ةتو فت إذا 
 الشين، فإن امل رخم يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط )مثل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري الت ديل مرة أخرى. 

اخليار يف لعقد  ةيف بعض عال ات التحوط، حيدد امل رخم القيمة احلقيقية للصيارات فقط. ويف دذ  احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمني
سارة عندما ال خلالدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، إىل احلد الذو يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد ت نيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو ا

 االعرتاخم ابلبنود غري د اليت تؤدو إىليؤدو البند املتحوط له إىل ايعرتاخم ابلبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة امل رخم يدارة املصاطر حوطات البنو 
 .املالية، وذلك ألن  اطر امل رخم تتعلق ابملواد املالية فقط

ار املتعلق ابلبند املتحوط يإن البنود املتحوط اا واليت حيدددا امل رخم دي بنود حوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية،  ا يعا أنه ُتطف  القيمة الزمنية األصلية للص
 .ق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي )على سبيل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت( على مدى فرتة عال ة التحوطله من حقو 

 .رب العمالتط علتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد امل رخم من التحديد العن ر عال ابعض في 
أساس العملة أمراً  وتعترب معاجلة العن ر اآلجل للعقد اآلجل والعن ر على ،، ُتطبق معاملة  اثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للصياراتيف دذ  احلالة

تحوط واملشتقات لاختيارايً ويطبق اخليار على أساس كل حوط على حدى، فالخم معاجلة القيمة الزمنية للصيارات اليت تعترب إلزامية. وف وو عال ات ا
ي ، فإن ناآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفاادة عرب العمالت، عندما يُستبعد العن ر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من الت 

 امل رخم يعرتخم عموماً ابلعن ر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.

 التحوطات ابلقيمة العادلة

لعادلة ألدوات التحوط املؤدلة يف األرابا أو اخلساار فيما عدا عندما حوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمة العادلة يُعرتخم بتغري القيمة ا
اة أد طحو عندما لة دلعاالقيمة ط اتحوت عال ا امل رخمحيدد ل  من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف دذ  احلالة، يُعرتخم به يف الدخل الشامل اآلخر. 

 (. FVTOCIابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )احملددة لملكية ط أداة حقوق التحوا
جران إاا و  املصاطر املتحوطی لالذو اكن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تابللة دلعاا يت   ياسه ابلقيمةللبند املتحوط له الذو مل  القيمة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القيمة (FVTOCI) . وف وو أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابل يد 

ه يف الربح أو ملتحوط لا الدفرتية كما دي ابلفعل ابلقيمة العادلة، ولكن يُدرا جزن الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخلطر
ر آلخاخلسارة بداًل من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

(FVTOCIتبقى أرابا / خساار التحوط يف ،) ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر. 
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 .ط يف األرابا أو اخلساار، فإنه يُعرتخم هبا يف نفس البند مثل البند املتحوط لهعندما يُعرتخم اكاس  / خساار التحو 

وجدت(. يتضمن  نال يتو   امل رخم عن حماسبة التحوط إال عندما تتو   عال ة التحوط )أو جزن منها( عن الوفان ابملعايري املؤدلة )بعد إعادة التوازن، إ
لة للقيمة دلعااقيمة لاتعديل ن طفاإيت  يعها أو إهناةدا أو  ارستها، وحيتس  االستبعاد ل ثر املستقبلي. كما ذلك حاالت انتهان صالحية أداة التحوط أو ب

العادلة من خالل بالقيمة ة أو لمطف ا ابلتكلفةلمقاسة الدين )أو أدوات ا الفعليةة لفاادل اطريقة معدُتستصدم بش هنا لتي ط اا والمتحود الدفترية للبنوا
 ط. لتحوامحاسبة ال يتجاوز اتري، التو   عن ي، رمن تا اً نبدرة لصساأو الربح الها في ط لمتحوالمصاطر اعن  الناتجلشامل اآلخر( الدخل ا

 حوطات التدفق النقدو

لتدفقات النقدية يف احتياطي لُيستدرك اجلزن الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤدلة واليت حدد وتؤدل كتحوطات 
اية التحوط ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بد التحوط للتدفقات النقدية، ودو مكون منف ل يف الدخل الشامل اآلخر، حم وراً 

 .منه أو مبالغ أعيد تدويردا إىل الربح أو اخلسارة مطروحاً 

 يؤثر فيها بند التحوط يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت لكيةبقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امليعاد ت ني  املبالغ املعرتخم هبا سا
 الربح أولی إ فوراً  دذا املبلغ ت ني ، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتو عيعد امل رخم  ملعلى الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا 

 اخلسارة.

دت(. ويشمل جيتو   امل رخم عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو   عال ة التحوط )أو جزن منها( عن الوفان ابملعايري املؤدلة )بعد إعادة التوازن، إن و 
بدرجة كبرية، اًل موط حمددة أمراً حمتذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت  بيعها أو إهناةدا أو  ارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة ح

ق امللكية و وحُيتس  التو   أبثر مستقبلي. تبقى أو أرابا / خساار معرتخم هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف حق
يعاد ت ني  األرابا  وث معاملة كانت متو عة غري متو ع، فإنهويعرتخم هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما ي بح حد

 .ويعرتخم هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لكية/ اخلساار املرتاكمة يف حقوق امل
 حوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

أداة علی  خساار/  أراباو  بطات التدفقات النقدية. ويعرتخم تُعاجل حوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبيًا على حنو مشابه لتحو 
 .وتراك  يف احتياطي حويل العمالت األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة ابجلزن

ألرابا أو اخلساار اىل إيُعاد ت ني  األرابا واخلساار الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزن الفعال للتحوط املرتاك  يف احتياطي حويل العمالت األجنبية 
 .بنفس الطريقة كفرو ات أسعار صرخم العمالت األجنبية العاادة للعملة األجنبية كما دو موضح أعال 

  روض وتسليفات )ك(

يفات لالقروض والتسليفات دي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو  ابلة للتحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل انشط. تظهر القروض والتس
 على أساس التكلفة املطف ة بعد تندزيل مؤونة اخلساار االاتمانية املتو عة. 
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 موجودات اثبتة مادية  )ل(

 ادية على أساس التكلفدة التارخيية، بعد تندزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تد  القيمة، إن وجدت. تظهر املوجودات الثابتة امل
مال طريقة عيت  احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية يطفان تكلفة املوجودات، ابستثنان األراضي والدفعات على حساب نفقدات رأ الية، ابست

 التالية:دة اخلدمة املقدرة ل صول املعنية ابعتماد األعمار اينتاجية القسط الثابت على مدى م
   %  
 5  مبا  
 02-32  وأاثث وأجهزة معدات 
 02  نقل وسااط 
 02  أجهزة احلاس  
 02  امل جور على حسينات 

ويت  تسجيلها ضمن  عاادات البيع والقيمة الدفرتية للموجوداتإن األرابا واخلساار الناجتة عن استبعاد أو من املوجودات الثابتة يت  حديددا ابلفرق بني 
 بيان الدخل.

 موجودات غري ملموسة  )م(

 بار التد  يف  يمتها.أدان  ودي ختضع الختاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، ابستثنان الشهرة، ابستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجوداتإطفان  يت 
   %  
 02  حاسوب برامج 
 02  الفروغ 

 املوجودات اليت آلت ملكيتها للم رخم وفاًن لديون مستحقة )ن(

ل دذ  كلفة ان   أو خساار تد  مرتاكمة. إن متلك مثتلقد مت متلك عقارات تنفيذًا لضماانت على  دروض وتسليفات. تظهر دذ  املوجودات ابل
ن توج  ت فية دذ  املوجودات خالل مهلة سنتني من اتري، التملك. ويف حال التصل  عاملوجودات دو منظّ  من  بل السلطات امل رفية احمللية اليت 

 .الت فية فإن السلطة املنظمة املعنية توج  خت ي  احتياطي خاو للت فية يؤخذ من األرابا السنوية ال افية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية
 ملوجوداتاملستملكة من األفضل أن تستصدم للعمليات الداخلية أو ن  أن تباع. يت  نقل ا املوجوداتوفقًا لسياسة امل رخم يت  حديد ما إذا كانت 

 ملوجوداتااملشاهبة حس   يمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية ل صل املضمون األصلي، أيهما أ ل. يت  نقل  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة 
غري املالية  لموجوداتليار األفضل، للموجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة ان  اً تكالي  البيع اليت يت  حديد خيار بيعها ليكون اخل

  يف اتري، التملك وذلك متاشياً مع سياسة امل رخم.
 التد  يف  يمة موجودات ملموسة وغري ملموسة  )س(

تحديد القي  الدفرتية ملوجوداته امللموسة وغري امللموسة )اا فيها املوجودات امل خوذة استيفان لديون( لبتاري، كل بيان وضع مايل، يقوم امل رخم اراجعة 
صل لتحديد فيما إذا كان يوجد أو مؤشر أبن تلك املوجودات  د أصاهبا خسارة تد  يف  يمتها. إن وجد دكذا مؤشر، يت  تقدير القيمة االسرتدادية ل 

 )إن وجدت(. مدى خسارة تد  القيمة
تدفقات كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حديد القيمة االستعمالية، يت  حس  التالقيمة االسرتدادية دي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ان   

ة للنقد واملصاطر املالزمة ل صل احلالية للقيمة الزمنيالنقدية املستقبلية املقدرة إىل  يمتها احلالية ابستعمال نسبة حس   بل الضريبة تعكس تقديرات السوق 
  الذو مل يت  بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
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لقيمة د خسارة تدندي ايإذا كان تقدير القيمدة االسرتدادية ل صل أ دل من  يمته الدفرتية، يت  إنقاو القيمة الدفرتية ل صل لتوازو القيمة االسرتدادية. تق
كتصفيض لوفر   ةحااًل يف األرابا أو اخلساار، إال إذا كان األصل املصت  مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ، ويف دذ  احلالة تعامل خسارة تد  القيم

 إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.
عّدل لقيمتها منتجة لتدفقات نقدية( إىل أن ت ل إىل التقدير امل يف حال أن خسارة تد  القيمة انعكست الحقاً، يت  زايدة القيمة الدفرتية ل صل )وحدة

   يمة ل صل )وحدة داالسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان اكن أن حدد فيما لو مل يت   يد خسارة ت
خسارة تد  القيمة حااًل يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املصت  مسجل دفرتاًي بقيمة منتجة لتدفقات نقدية( يف سنوات سابقة. يت   يد عكس 

 إعادة التقيي ، ويف دذ  احلالة يعامل عكس خسارة تد  القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.
 مؤونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني )ع(

 ذ دت االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  الت مينات عن موظفيه إىل املؤسسة. متثل إن امل رخم مسجل يف مؤسسة الت مينا
اتفاق امل رخم مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوخم حي ل املوظفون على دذا التعويض من مؤسسة الت مينات االجتماعية.  املسامهات

 ليس على امل رخم أو التزامات أخرى جتا  موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
 املؤوانت )خم(

ان امل رخم موج   انو  أو استنتاجي اكن تقدير  بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوج  إجر  يت   يد املؤوانت إذا، نتيجة حدث سابق، ترت  على
 ا ت ادية إىل اخلارا لتسديد املوج .  منافعتدفق 
 صايف إيرادات الفوااد )و(

ددة ابلقيمة العادلة من متاجرة أو تلك املقاسة أو احمليت  إثبات إيرادات وأعبان الفوااد جلميع األدوات املالية ابستثنان تلك امل نفة على أهنا حمتفظ هبا لل
. كما ُتدرا الفوااد ابستصدام طريقة الفاادة الفعالة بيان الدخلخالل األرابا ال افية يف "صايف إيرادات الفوااد" كد "إيرادات فوااد" و "أعبان فوااد " يف 

أرابا على حمفظة ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة ارابعلى األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل األ
 .."راأو اخلسا راباابلقيمة العادلة من خالل األاألدوات املالية للمتاجرة 

دو السعر الذو خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ل داة املالية خالل العمر املتو ع ل داة املالية أو، عند  (EIR) يةمعدل الفاادة الفعل
التعا دية وط أو املطلوابت املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية اراعاة مجيع الشر  للموجوداتاي تضان، لفرتة أ  ر، إىل صايف القيمة الدفرتية 

 .ل داة
 راض مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراخم العقد واليت تكون إضافية وتنس  مباشرة إىل ترتيبات اي يةيتضمن احتساب سعر الفاادة الفعل

ألرابا ا ة املدرجة ابلقيمة العادلة من خاللاحملددة، وتكالي  املعاملة، ومجيع األ ساط األخرى أو اخل ومات األخرى. وفيما يتعلق ابملوجودات املالي
 .أواخلساار، تُثبت تكالي  املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند ايعرتاخم األويل

نياً )أو ملتدنية ااتمااُحتس  إيرادات الفوااد / أعبان الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على القيمة الدفرتية ايمجالية للموجودات املالية غري 
ة. وف وو املوجودات كلفة املطف ة للمطلوابت املاليتكلفة املطف ة ل صل املايل  بل التسوية ألو     خسارة ااتمانية متو عة( أو إىل التعلى أساس ال

ة املتدنية ااتمانياً )أو إمجايل لموجودات املاليكلفة املطف ة لتاملالية املتدنية ااتمانياً، ُحتس  إيرادات الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على ال
، فإن (POCI) شرتيت ودي متدنية ااتمانياً ا    خساار اياتمان املتو عة(. أما ف وو املوجودات املالية اليت نش ت أو  القيمة الدفرتية ان  اً 
 .التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األصل املايل يف حديد (ECLs( يعكس اخلساار االاتمانية املتو عة )EIRمعدل الفاادة الفعال )
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 صايف إيرادات الرسوم والعموالت )ق(

ضمن الرسوم تتتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعبان رسومًا غري الرسوم اليت تشكل جزنًا ال يتجزأ من معدل الفاادة الفعال )انظر أعال (. كما ت
لتزامات ابللم رخم، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستصدام املتعلقة  الدخلاملدرجة يف دذا اجلزن من بيان 

 القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يؤدو ذلك إىل ترتي  حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروض. 

 .ُحتس  أعبان الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات

 األرابا أو اخلساارأرابا على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة ابلقيمة العادلة من خالل صايف  )ر(

لة للموجودات واخلساار الناجتة عن التغريات يف القيمة العاد رابايشمل صايف الدخل من األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األ
 ل لة.ذات األسه  ا اباوأراد الفوعبان اادات وأيرإلك ذبما في املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساار 

 توزيعات األرابا )ش(

 .تتحقق إيرادات توزيعات األرابا عند إثبات حق استالم املدفوعات

 الضراا  )ت(

 الضراا  مبالغ الضراا  املستحقة والضراا  املؤجلة. م اري متثل 
 اخلاضعةمن صايف األرابا  % 05، والذو حدد الضريبة اعدل 0223نيسان  36اتري،  08حيتس  امل رخم مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 

تعديلها ابلقانون  ، و د مت0231متوز  0من  يمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداًن من  %5، ابيضافة إىل املسامهة الوطنية يعادة ايعمار اعدل للضريبة
 .0238كانون الثا    3من  يمة الضريبة ابتداًن من  %32لت بح اعدل  0237للعام  46ر   

غ غري اجلااز لاألرابا اخلاضعة للضريبة عن األرابا ال افية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسب  استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا ختتل 
 الوعان الضري . تندزيلها من

ياانت املالية والقيمة بإن الضراا  املؤجلة دي الضراا  املتو ع دفعها أو اسرتداددا نتيجة الفرو ات الزمنية املؤ تة بني  يمة املوجودات أو املطلوابت يف ال
د تسوية االلتزام الضري  أو حقيق يتو ع تطبيقها عناليت يت  احتساب الربح الضري  على أساسها. وحتس  الضراا  املؤجلة وفقاً للنس  الضريبية اليت 

 املوجودات الضريبية املؤجلة.

االعرتاخم بينما يت   .يت  االعرتاخم ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوخم تدخل يف احتساب الربح الضري  مستقبالً 
 الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوخم تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضري . ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفرو ات

تلك املوجودات  ويت  ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من يت  مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف اتري، البياانت املالية املوحدة
 الضريبية جزاياً أو كلياً.

خل دمؤونة ضريبة ريع رةوس األموال املتداولة على إيرادات امل رخم املتحققة خارا أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة الحيتس  امل رخم 
رادات من إمجايل ايي %7.5، والذو حدد الضريبة اعدل 0239نيسان  09ال ادر عن وزارة املالية بتاري،  3018/1والقرار ر    0221/ لعام 04ر   /

  3من  يمة الضريبة ابتداًن من  %32من  يمة الضريبة ورس  ايدارة احمللية اعدل  %32يف اخلارا ابيضافة إىل املسامهة الوطنية يعادة ايعمار اعدل 
 .0239كانون الثا  

 النقد وما يوازو النقد )ث(

  قل عن ثالثة أشهر.يتضمن النقد وما يوازو النقد أرصدة ذات استحقا ات تعا دية أساسية ت
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 املقررات احملاسبية ااامة وامل ادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير -4

، يتوج  على ايدارة أن تتصذ  رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية 1عند تطبيق السياسات احملاسبية للم رخم، املذكورة يف االيضاا 
ل أخرى تعترب مملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من م ادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوا

 ذات صلة. إن النتااج الفعلية  د ختتل  عن دذ  التقديرات. 
لية اليت حي ل فيها تعديل ايت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا ب ورة مستمرة، يت  إجران القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل

 رتة احلالية وفرتات الحقة. ر على الفالتقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤث

 املقررات احملاسبية ااامة عند تطبيق السياسات احملاسبية .أ(4)

     اخلساار االاتمانية املتو عة

اامة يف  اطر ايتطل  من إدارة امل رخم استصدام إجتهادات وتقديرات دامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير  اطر الزايدة 
يرات املستصدمة داياتمان للموجودات املالية بعد ايعرتاخم األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساار اياتمان املتو عة. إن أد  السياسات والتق

 من  بل إدارة امل رخم مف لة أدان :

 تقيي  منوذا األعمال

ال. حيدد مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة على املبلغ األصلي القاا  واختبار منوذا األعم اختبارنتااج  ىلعيعتمد ت ني  و ياس املوجودات املالية 
ك  لتحقيق ددخم أعمال معني. ويتضمن دذا التقيي  احل منوذا األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً  امل رخم

. كيفية إدارهتاو  ذلك كيفية تقيي  أدان املوجودات و ياس أدااها، واملصاطر اليت تؤثر على أدان املوجودات الذو يعكس مجيع األدلة ذات ال لة اا يف
حقا ها لفه  تيرا   امل رخم املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعاددا  بل اس

حول ما إذا    رخمل للمصاإذا كانت األسباب متفقة مع اادخم من األعمال احملتفظ هبا. وتعترب املرا بة جزناً من التقيي  املتو سب  استبعاددا وما 
 منوذا األعمال دناك تغيري يف ألنوإذا كان من غري املناس  ، كان منوذا األعمال الذو يت  اوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً 

 لت ني  تلك املوجودات. اً مستقبلي اً تايل يت  إدخال تغيري وابل

 زايدة دامة يف  اطر االاتمان
اخلسارة االاتمانية على األوىل، أو شهراً ملوجودات املرحلة  (30)يت   ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة كمص   يعادل اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة 

نذ . ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة  اطر االاتمان بشكل كبري مالثالثةأو املرحلة  الثانيةن املرحلة مدى العمر الزما للموجودات م
ما الذو يشكل زايدة كبرية يف  اطر االاتمان. وعند تقيي  ما إذا كانت  اطر االاتمان  (9)لتقارير املالية ر   ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلاالعرتاخم األ

 التقديرات املستصدمة يف يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة  رخمأيخذ امل، ألو من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري
 (.1و 0و 3واليت تؤدو إىل تغري الت ني  ضمن املراحل الثالث ) تغري امله  يف  اطر اياتمانمن  بل إدارة امل رخم املتعلقة ابل

 إنشان جمموعات من املوجودات ذات خ اا   اطر ااتمانية  اثلة
مثل نوع األداة، كة )عندما يت   ياس خساار االاتمان املتو عة على أساس مجاعي، يت  جتميع األدوات املالية على أساس خ اا  املصاطر املشرت 

خل(. يرا   ا درجة  اطر االاتمان، نوع الضماانت، اتري، االعرتاخم األويل، الفرتة املتبقية لتاري، ايستحقاق، ال ناعة، املو ع اجلغرايف للمقرتض،
يري مطلوب لضمان أنه يف حالة تغمدى مالنمة خ اا   اطر االاتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال  اثلة. إن دذا األمر  امل رخم

خ اا   اطر االاتمان، تكون دناك إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناس . و د ينتج عن ذلك إنشان حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل 
  حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خ اا   اطر االاتمان املماثلة لتلك اعموعة من املوجودات.
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 احلركات بني احملافظإعادة تقسي  احملافظ و 

ة( وابلتايل عند حدوث زايدة كبرية يف  اطر االاتمان )أو عندما تنعكس تلك الزايدة الكبري  يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً 
ضمن احملافظ اليت  ، ولكنها  د حدث أيضاً إىل آخر، أو العكس شهراً  (30)تنتقل األصول من اخلساار االاتمانية املتو عة اليت ترتاوا مدهتا بني 
 أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلساار االاتمانية املتو عة نظراً  شهراً  (30)يستمر  ياسها على نفس األساس من اخلساار االاتمانية املتو عة ملدة 

 .الختالخم  اطر االاتمان من احملافظ

 امل ادر الرايسية للتقديرات غري املؤكدة  .ب(4)

ر أمهية على املبالغ املعرتخم هبا يف واليت اا الت ثري األكث م رخمفيما يلي التقديرات الرايسية اليت استصدمتها ايدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 :البياانت املالية

 مبدأ االستمرارية:

امل رخم على االستمرار كمنش ة مستمرة ودي مقتنعة أبن امل رخم اتلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال يف  امت إدارة امل رخم بتقيي   درة 
املستقبل املنظور. ابيضافة إىل ذلك، إن إدارة امل رخم ليست على عل  أبو شكوك جودرية اليت  د تؤثر بشكل جودرو على  درة امل رخم على 

 إن البياانت املالية املوحدة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. االستمرار كمنش ة مستمرة. وابلتايل
 حديد القي  العادلة:

)ز(.  1إن حديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس اا سعر سوق اكن حلظه يتطل  استعمال تقنيات تقيي  كما دو مذكور يف االيضاا 
اوتة وأسعاردا  ليلة الشفافية، فإن القيمة العادلدة تكون أ ل موضوعية، وتتطل  درجات متفوابلنسبة ل دوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر 

 من األحكام تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، و اطر أخرى تؤثر على األداة املعنية.

كون فيها كون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تتستصدم املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما ت
ل للتفرغ عنها و حركة السدوق بتاري، التقيي  ضعيفة دذا إن وجدت، ون  أن تبقى الغداية من  يدداس القدديمة العددادلة نفسها، أو أن متثل السعر املقب

ملطلوابت أدوات مالية. يت  الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة من مالك األدوات املالية أو صاح  االلتزام 
لداخلية ا يف ظل الظروخم احمليطة، واليت اكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنش ة ابيضافة إىل تطبيق معدالت حس  معينة عمالً ابالجرانات

تقيي  املستصدم يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظادرة على أساس القيمة العادلة من خالل األرابا أو اخلساار للم رخم وذلك ضمن منوذا ال
 وعلى أساس الكلفة املطف ة.

 لة بكل لاملستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحديد املعلومات املستقبلية ذات االنظرة  ،حديد العدد والوزن النس  للسيناريودات
 سيناريو

تل  احملركات معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملص  رخميستصدم امل، عند  ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة
 اال ت ادية وكي  تؤثر دذ  احملركات على بعضها البعض.

 احتمال التعثرنسبة 
 على السداد عن التعثر الحتمالية راً تقدياحتمال التعثر  نسبةيف  ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة. وتعترب  رايسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
 فرت  زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروخم املستقبلية. مدى
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 يف حال التعثراخلسارة 

لتعا دية املستحقة وتلك . ودو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية ايف السدادالتعثر  عندي تقدير للصسارة الناجتة يف حال التعثر رة تعترب اخلسا
 اليت يتو ع املمول ح يلها، مع األخذ يف ايعتبار التدفقات النقدية من الضماانت ايضافية والتعديالت االاتمانية املتكاملة.

 اينتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:األعمار 

( أعال  إن امل رخم يراجع األعمار اينتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو 1يف اييضاا ر   ) موضحكما دو 
 إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.

 وانت الالزمة:تد   يمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤ 

ية وذلك من خالل إجران غري املالالرادنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية،  امت ايدارة بتقدير القيمة االسرتدادية ل صول  الظروخميف ظل 
تكوين مؤوانت توجد مؤشرات ل. ابعتقاد ايدارة، ال الدفرتية اذ  األصول لتحديد فيما إذا كان دناك أو مؤشر على تد   يمتها للقي مراجعة 

 تد  إضافية.
 
 لدى م رخم سورية املركزوأرصدة و  نقد -5

 مايلي:يتضمن دذا البند 

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

  32052308380930    32.600.998.157  نقد يف اخلزينة
   4703250696    46.641.531  نقد يف الفروع املغلقة*

 أرصدة لدى بنوك مركزية:

   17028904620956    10080205800130  حساابت جارية وحت الطل  
  40072402220222    40072402220222  ودااع ألجل وخاضعة يشعار** 
   9085903170436    32006501620917  احتياطي نقدو الزامي *** 

 ( 42003950858) (  18907960776)     خساار ااتمانية متو عة

   99079901070300    96026907880141   اعموع
 

 السنةالفرتة /فيما يلي احلركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل 

  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
   89065005980170    -     -     89065005980170  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 ( 1.775.422.112)   -     -   ( 1.775.422.112) الفرتةالتغري خالل 
 ( 87.054.791)   -     -   ( 87.054.791)نتيجة تغري أسعار ال رخمتعديالت 

   85078909410049    -     -     85078909410049  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  17074401590526    -     -     17074401590526  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

   33020602420629    -     -     33020602420629  التغري خالل السنة
  74208800398005    -     -     74208800398005  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  89065005980170    -     -     89065005980170  الرصيد كما يف هناية السنة

 السنة الفرتة /  رصدة لدى بنوك مركزية خاللل   اخلساار االاتمانية املتو عة فيما يلي احلركة على  

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

  42003950858    -     -     42003950858  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد
 ( 3001640300)   -     -   ( 3001640300) الفرتةالتغري خالل 

 (  14.962)   -     -   (  140962)أسعار ال رخمتعديالت نتيجة تغري 

  18907960776    -     -     18907960776  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

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

  33804170177    -     -     33804170177  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  5702300291    -     -     5702300291  التغري خالل السنة

  00607460188    -     -     00607460188  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  42003950858    -     -     42003950858  الرصيد كما يف هناية السنة

نااية اليت متر الشهبان مول( الذو مت إيقاخم العمل به مؤ تاً نتيجة للظروخم االستث –اثل مبلغ نقد يف الفروع املغلقة النقد املوجود يف الفرع )حل   *
ك الظروخم لتعود العمل فيها مؤ تاً حلني زوال تلهبا اجلمهورية العربية السورية، وذلك بعد احل ول على موافقة م رخم سورية املركزو على إيقاخم 

 بعددا إىل اخلدمة.

لرية سورية، وأرصدة ابلعمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقوماً ابللرية السورية  3506280930يتكون دذا الرصيد من أرصدة ابللرية السورية جمموعها 
لرية سورية،  3506280930ابل أرصدة ابللرية السورية جمموعها )مق 0203آذار  13لرية سورية حس  سعر ال رخم كما يف  1302140623

 (.0202كانون األول   13لرية سورية حس  سعر ال رخم كما يف  1304960784وأرصدة ابلعمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقوماً ابللرية السورية 

 التعويض من  بل شركة الت مني نتيجة األوضاع األمنية الساادة يفوعلى الرغ  من أن تلك األرصدة مغطاة بعقود أتمني إال أن احتمالية عدم دفع 
 4703250696)مقابل مبلغ  0203آذار  13لرية سورية كما يف  4606410531مناطق الفروع املغلقة جعلت امل رخم يقوم ابحتجاز مؤوانت ابلغ 

تغطي املصاطر اليت ال تشملها بولي ة الت مني وذلك لسد أو  (، تظهر ضمن     املصاطر احملتملة،0202كانون األول   13لرية سورية كما يف 
  (.37ضرر  د ي ي  امل رخم أو فروعه املنتشرة يف احملافظات على اختالخم طبيعته أو  يمته )راجع اييضاا ر   
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 40072402220222مقابل مبلغ ) 0203آذار  13لرية سورية خالل فرتة تزيد عن ثالثة أشهر كما يف  40072402220222يشمل دذا البند مبلغ  **
 (.0202كانون األول   13لرية سورية كما يف 

كل ش وفقًا للقوانني واألنظمة اليت ختضع اا امل ارخم العاملة يف سورية، على البنك االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لدى م رخم سورية املركزو على ***
لرية سورية واليت  32006501620917مبلغ  0203آذار  13ة املركزو كما يف ودااع من دون فوااد، و د بلغ رصيد االحتياطي لدى م رخم سوري

أاير للعام  0ال ادر بتاري،  5918من متوسط ودااع العمالن وذلك ابالستناد إىل القرار ال ادر عن رجمسة جملس الوزران ر    %5متثل نسبة 
. إن دذا االحتياطي إلزامي وال يت  استعماله خالل أنشطة 0202 كانون األول  13لرية سورية كما يف  9085903170436مقابل مبلغ  0233

 امل رخم التشغيلية.
 
  ارخماملأرصدة لدى  -6

 مايلي:يتضمن دذا البند 

  )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف   
  اعموع   م ارخم خارجية   م ارخم حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  93.188.405.189    93.258.271.708    112.153.663  حساابت جارية وحت الطل 
  36.872.335.121    36.647.247.115    001.267.968  أ ل( أشهر أو ثالثةودااع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

 ( 7049703510199) ( 7049703090234) (  040185) خساار ااتمانية متو عة    

   551.195.044    322.027.990.249   322076301870091  
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13كما يف   
  اعموع   م ارخم خارجية   م ارخم حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 92020708680319    89039808660356    80902230981  حساابت جارية وحت الطل 
 66014502250433    66032600760719    01807080670  ودااع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل(

 ( 9066500020354) ( 9066503900857) (  070097)     خساار ااتمانية متو عة

   3026707210158    345061909520218    346072706510196  
 

 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على األرصدة لدى امل ارخم خالل
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  356017008710552    55609610873   354070609180270    3028809730627  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 ( 16057805870781)   -   ( 16057805870781)   -   الفرتةاألرصدة املسددة خالل 
 ( 32054009800684)   -    ( 32020907170409) ( 53100450055) الفرتةالتغري خالل 

 ( 99007600193) ( 003570003) ( 98905430811) ( 3.261.117) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

   328005805420690    52554082606   327030902730207    55740661023  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  41059505960182    39600130873    40086707060650    51306170857  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

  1088303610362    -     1088303610362    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة
 ( 0802400930) ( 404220322)   -   ( 0106400830) األرصدة املسددة خالل السنة

  5077902680365    -     5000908110621    54900140560  التغري خالل السنة
   321034502880757    16503100322  320074800340657    1307400222  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  356017008710552    35560961087   354070609180270    7302880973062  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة /  رصدة لدى امل ارخم خالل لفيما يلي احلركة على     اخلساار االاتمانية املتو عة 
  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  9066500020354    55609610873    9032800080986     070097  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة على
 ( 1023908070882)   -   ( 1023908070882)   -   الفرتةاملسددة خالل  رصدةاأل 

  3024006170389    -     3024006190180  (  00391) الفرتةالتغري خالل 
 ( 39208760264) ( 003570003) ( 38807380304) (  739) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  7049703510199    55408260652    6094001000164     040185  الفرتةالرصيد كما يف هناية 

 
  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  3019900120371    39600130873    3002009810279     350001  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

 اخلساار االاتمانية املتو عة على 
  13509160022  ( 404220322)   10201160122    -   اجلديدة خالل السنة األرصدة 

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة على
 (  509)   -     -   (  509) املسددة خالل السنة رصدةاأل 

  4090007370639    -     4090007390095  (  30676) التغري خالل السنة
  1020701160693    16503100322    0066003920130     340079  أسعار ال رخم تعديالت نتيجة تغري

  9066500020354    55609610873    9032800080986     070097  الرصيد كما يف هناية السنة

لرية سورية كما  356.314.344.878)مقابل  0203آذار  13كما يف لرية سورية   93.181.269بلغت األرصدة لدى امل ارخم اليت ال تتقاضى فوااد 
  (.0202كانون األول   13يف 
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لرية سورية و ام البنك ابحتساب    ات اخلساار االاتمانية  99.670.120.449بلغت األرصدة لدى امل ارخم املودعة يف م ارخم لبنانية مبلغ و در  
ة حيث بلغت رخم سورية املركزو املتعلقة ابحتساب اخلساار االاتمانية املتو عاملتو عة املشكلة لقان األرصدة لدى امل ارخم اللبنانية حبس  توجيهات م 

 لرية سورية. 6.636.052.081دذ  املص  ات 
 .0202كانون األول   13وكما يف  0203آذار  13لقان اعتمادات مستندية كما يف  ال يوجد أرصدة مقيدة السح 

 .0202كانون األول   13والسنة املنتهية يف  0203آذار  13ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف 
 
 إيداعات لدى امل ارخم -7

 يتضمن دذا البند ما يلي:
  )غري مد قة( 0203آذار  13 كما يف   
  اعموع   م ارخم خارجية   م ارخم حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  58019508660912  52.895.866.912  7.522.222.222 أشهر( 1)استحقا ها األصلي أكثر من ودااع ألجل 
 (  1084900050491) ( 1084806190506) ( 5850967) خساار ااتمانية متو عة    

  117.499.434.2  47.247.007.424  54054606430417  
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13كما يف    
  اعموع   م ارخم خارجية   حمليةم ارخم    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  10010007510210  05080007510210  6052202220222 أشهر( 1ودااع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر من 
 (  3068907620174) ( 3068900240912) ( 5550444)     خساار ااتمانية متو عة

  6049904440556  04031105480320  12061009900658  
 

 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على اييداعات لدى امل ارخم خالل

  )غري مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  10010007510210    -     05080007510210    6052202220222  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

  31065000310005    -     31065000310005    -   الفرتةاييداعات اجلديدة خالل 
  -     -     -     -   الفرتةاييداعات املسددة خالل 

  31017006650155    -     30017006650155    3022202220222  ةفرت التغري خالل ال
 ( 95307640680)   -   ( 95307640680)   -   جة تغري أسعار ال رخمتعديالت نتي

  58019508660912    -     52089508660912    7052202220222  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  12055702980907    -     04075002980907    5082502220222  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

 ( 0022202220222)   -     -   ( 0022202220222) اييداعات املسددة خالل السنة
 ( 31043100540976)   -   ( 36032800540976)   0069502220222  التغري خالل السنة

  37037809290283    -     37037809290283    -   يجة تغري أسعار ال رخمتتعديالت ن

  10010007510210    -     05080007510210    6052202220222  الرصيد كما يف هناية السنة

 :السنة الفرتة / يداعات لدى امل ارخم خالللإلفيما يلي احلركة على     اخلساار االاتمانية املتو عة 

  )غري مد قة( 0203آذار  13املنتهية يف الثالثة أشهر  لفرتة    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  3068907620174    -     3068900240912     5550444  الفرتةبداية يف  كما  الرصيد

 اخلساار االاتمانية املتو عة على 
   3031707080697    -     3031707080697    -   الفرتةاجلديدة خالل  اييداعات 

  3028905790196    -     3028905480871     120501  الفرتةالتغري خالل 
 ( 6708400974)   -   ( 6708400974)   -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  1084900050491    -     1084806190506     5850967  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  3055104210606    -     3055009050478     4780348  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة على
 (  0230705)   -     -   ( 0230705) املسددة خالل السنةاييداعات  

 ( 0050200500551)   -   ( 0050205100381 )    0790612  التغري خالل السنة
   0065608330206    -     0065608330615  (  629) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  3068907620174    -     3068900240912     5550444  الرصيد كما يف هناية السنة

لرية سورية، و ام البنك ابحتساب    ات اخلساار  16.274.031.206بلغت اييداعات لدى امل ارخم املودعة يف م ارخم لبنانية مبلغ و در  
املتو عة االاتمانية ساار ساب اخلاالاتمانية املتو عة املشكلة لقان األرصدة لدى امل ارخم اللبنانية حبس  توجيهات م رخم سورية املركزو املتعلقة ابحت

 سورية. ةلري  1.181.362.521حيث بلغت دذ  املص  ات مبلغ 
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التسهيالت االاتمانية املباشرةصايف  –8

 يتضمن دذا البند مايلي:
كانون األول  13كما يف      0203آذار  13كما يف  

)مد قة( 0202     )غري مد قة( 
ل.س.     ل.س. 

527.464.367 521.970.636 حساابت جارية مدينة 
34.510.201.685 39.312.263.221  روض وسل 

325.311.110 84.215.563 سندات حمسومة * 
1036105140340 1.788.922.604  روض جتزاة 

  319.892.260    307.592.499 حساابت داانة صدفة مدينة 
(  64006640015) ( 73403050511) فوااد مقبوضة مقدما عن القروض

 00090204140772 37082501830351
 الشركات الكربى:

44604880730 44002380332 حساابت جارية مدينة 
32077909730727 31011004690833  روض وسل 

0504640683 0408600683 *سندات حمسومة 
0502310610    0505820298 حساابت جارية صدفة مدينة 
(  03204660727) ( 03700290264) فوااد مقبوضة مقدماً  

 31062707030616 53302660470020
املؤسسات ال غرية واملتوسطة:

6209750455 6309540526 حساابت جارية مدينة 
1075002530978 5079705930390  روض وسل 

7906680653 5903700882 *سندات حمسومة 
3703550894    409160548 حساابت جارية صدفة مدينة 
(  30108630524) ( 37407290285) فوااد مقبوضة مقدماً  

 5074809460243 4107850992047
األفراد:
  3004605390046    3036303980343 وسل   روض 
(  00106800770) ( 02407040293) فوااد مقبوضة مقدما عن القروض 

 95604740252 3020008160474
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كانون األول  13كما يف      0203آذار  13كما يف  
)مد قة( 0202     )غري مد قة( 
ل.س.     ل.س. 

3093702340896 0060707200481 القروض العقارية
9707020516    9702710851 حساابت جارية صدفة مدينة

(  8406510050 ) ( 13370481009) عن القروض فوااد مقبوضة مقدماً 

 1006270091024 2309120280038
  37082501830351    00090204140772 إمجايل التسهيالت االاتمانية

(  1092204570586) ( 1083607340304) خساار ااتمانية متو عة     
(  0087102840986) ( 0092905930308) فوااد معلقة

33302130818058 83603940309053 صايف التسهيالت االاتمانية املباشرة

 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملاتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
)غري مد قة( 0203آذار  13 

اعموع     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة األوىل 
ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل 

37082501830351 6086508740949 0053307950370 8040707330210  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
-     -   ( 83700620354)   83700620354  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل 

-     -     3044601350971  ( 3044601350971) حويله إىل املرحلة الثانيةما مت 
  5040502700283   -     32304080837    5010106410064  فرتةالتسهيالت اجلديدة خالل ال
( 19206760229) ( 06703260327) ( 3101560159) ( 33200310541) فرتةالتسهيالت املسددة خالل ال

300.969.157 19.028.456 ( 054.643.225) 11804230926  خالل الفرتةالتغري 
( 19.905.498)   - ( 19.905.498)   - التسهيالت املعدومة

( 001860134) ( 001730335) (  350399)      تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

00090204140772 6061506260381 0091401430747 31015204860842  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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()مد قة 0202كانون األول   13 
اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل 

ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل 
38063805640773 1041305860868 3058909250301 31059702700782  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

-     -   ( 33103180903)   33103180903  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل 
-     -     3027508910808  ( 3027508910808) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
-     39206550926  ( 39206550926)   - ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

  4079502470338    -     3020502270109    1077202190789  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
( 1090604410942) ( 31304970384) ( 68800390787) ( 1032607060969) التسهيالت املسددة خالل السنة

( 4052006960298)   16700010561    -   ( 4086909390663) التغري خالل السنة
( 38701540520)   -   ( 38701540520)   - التسهيالت املعدومة

1022800610824    1022709250796     1580228       تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

37082501830351 6086508740949 0053307950370 8040707330210  الرصيد كما يف هناية السنة

 فيما يلي احلركة على     اخلسارة االاتمانية املباشرة املتو عة خالل الفرتة/ السنة:
)غري مد قة( 0203آذار  13 

اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل 
ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل 

1092204570586 1082602560286  4508050021 4805760097  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
-     -   ( 402940537)   402940537  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل 
-     -     705900809  ( 705900809) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

اخلساار االاتمانية املتو عة على 
1906550677    -     302510809    1806230848  خالل الفرتةالتسهيالت اجلديدة  

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة 
( 321.613.279) ( 321.294.980) (  3710393) (  1600926) على التسهيالت املسددة 

( 02.946.694) ( 020956.170)   41.631.658  ( 307320590) ةالتغري خالل الفرت 
( 19.905.498) - ( 19.905.498)   - *التسهيالت املعدومة

(  789.056) (  774.275) (  350383)   -   **تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

1083607340304    657.012.6831.    51.877.310    8306260115  ةالرصيد كما يف هناية الفرت 
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)مد قة( 0202كانون األول   13 
اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل 

ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل 
0044207270658 0032408910582 01208110520 324.982.576  سنةالبداية يف  كما  الرصيد

-     -   (  5170692)    5170692  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل 
-     -     701630067  ( 701630067) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
- 0909700717  ( 0909700717)   -   ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

اخلساار االاتمانية املتو عة على 
1408950772    -     3006260464    0000890126  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة 
( 9905090838) ( 6907970947) ( 803080539) ( 03.621.150) على التسهيالت املسددة 

3406610981 7406860656 ( 009350256) ( 5703270637) التغري خالل السنة
( 387.154.520) - ( 38701540520)   - التسهيالت املعدومة*

3.697.274.495    3066601230262    0109100474    608420963  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم**
1092204570586 1082602560286 4508050021 48.576.097  الرصيد كما يف هناية السنة

)مقابل  0203آذار  13سورية مقابل شط  تسهيالت فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  ةلري  19.905.498مت استصدام    ات ابلغ  *
 ( وذلك نتيجة القيام اجموعة من التسوايت مع بعض العمالن.0202كانون األول   13لرية سورية للسنة املنتهية يف  387.154.520

ق عن األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة ابلعملة األجنبية، حيث نتج دذا الفر تشكلت فرو ات أسعار ال رخم نتيجة تكوين    ات ابلعملة  **
تغري سعر صرخم العمالت األجنبية على دذ  املص  ات.

تتلص  حركة الفوااد املعلقة كما يلي:
كانون األول  13     0203آذار  13 

()مد قة 0202     )غري مد قة( 
ل.س.     ل.س. 

3003306480583 0087102840986 الفرتة / السنة أول يف الرصيد
  18403910283    94.090.656 إضافات خالل الفرتة / السنة

(  30409330670) ( 57.786.534) الفوااد احملولة لإليرادات اسرتدادات
3042003540996 - فرو ات أسعار ال رخم

0087102840986 0.929.593.308 السنةالفرتة /  هناية يف الرصيد
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 ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مالية موجودات -9

 يتضمن دذا البند مايلي:
   كانون األول  13كما يف      0203آذار  13كما يف      
   )مد قة( 0202     )غري مد قة(     
  ل.س.     ل.س.     

  4.610.280    6.374.772  السنةالرصيد كما يف بداية الفرتة / 
  3.540.688    1.208.758  التغري ابلقيمة العادلة

  6.374.772    9.021.508  الرصيد كما يف هناية الفرتة / السنة

 
 آلخرالشامل اابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  مالية موجودات -32

 يتضمن دذا البند مايلي:
   كانون األول  13كما يف      0203آذار  13كما يف      
   )مد قة( 0202     )غري مد قة(     
  ل.س.     ل.س.     

  388.747.922    385.312.928  الرصيد كما يف بداية الفرتة / السنة
 (  1.636.990 )   340.556.450  التغري ابلقيمة العادلة

  385.312.928    621.107.687  الرصيد كما يف هناية الفرتة / السنة

من أسه  الشركة ومت تقييمها أبسعار السوق، حيتفظ امل رخم هبذا ايشعار على  %5 بنسبة نياستثمار امل رخم يف الشركة السورية آروب للت ممتثل 
 سه . 12.052على أسه  جمانية حيث بلغت ح ة امل رخم  0202خالل العام  عواادمت توزيع  .املدى البعيد
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 / التزامات عقود اينار األصول املست جرةحقوق استصدام  -33

 يتكون دذا البند  ا يلي:
   حقوق استصدام األصول املست جرة     
   اعموع     مبا      
   .س.ل     ل.س.     
 كلفة التارخييةتال

  31001850379    31001850379  0202كانون الثا    3الرصيد كما يف 

  101040722     101040722  إضافات

  31507290879    31507290879  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
   302230719    302230719  إضافات

   31607330638    31607330638  0203آذار  13الرصيد كما يف 
 املرتاك ستهالك اال

 ( 5109300297) ( 5109300297) 0202كانون الثا    3الرصيد كما يف 

 ( 5203070330) ( 5203070330) أعبان السنةإضافات، 
 ( 32402190029) ( 32402190029) 0202األول كانون  13الرصيد كما يف 

 ( 601260113) ( 601260113) فرتةإضافات، أعبان ال

 ( 33201450542) ( 33201450542) 0203آذار  13الرصيد كما يف 
 القيمة الدفرتية

   0601660278    0601660278  0203آذار  13الرصيد كما يف صايف 

   1306720672    1306720672  0202كانون األول   13الرصيد كما يف صايف 
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   ارنالتزامات عقود األ     
   اعموع     مبا      
   .س.ل     ل.س.     

  4503790008    4503790008  0202كانون الثا    3الرصيد كما يف 
   101040722    101040722  إضافات

  006730276    006730276  سنةالفاادة خالل ال
 ( 0404910160) ( 0404910160) املدفوع خالل السنة

  0606830640    0606830640  0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
  302230719    302230719  إضافات

   1520326     1520326  فرتةالفاادة خالل ال
 ( 602290640) ( 602290640) فرتةاملدفوع خالل ال

  0002010845    0002010845  0203آذار  13الرصيد كما يف 
 

 كانت كما يلي: اامة الدخل  خالل من ار نإن احلركة على عقود األ
 يفللسنة املنتهية      لفرتة الثالثة أشهر املنتهية     
 كانون األول  13     0203آذار  13     
  )مد قة( 0202     )غري مد قة(     
   ل.س.     ل.س.     

    1090581    3909760293  م اري  عقود إنار   رية املدة 
   5203070330    601260113  ادتالك حقوق استصدام األصول املست جرة

   006730276     1520326  ارنفوااد على التزامات عقود األ

    06.610.508    51.307.773   
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 موجودات أخرى -03

 يتضمن دذا البند مايلي:

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

 فوااد وإيرادات برس  القبض:
  15407770568    02509660940  ماليةم ارخم ومؤسسات  
  3027000460096    3028506570232  بنوك مركزية 
   3605490082    5004920948   روض وتسليفات 

    3014403340922    3044105710344  
  04001400022    54001400022  دفعات مقدمة إىل موردو املوجودات الثابتة

  10507740692    55100750181  م اري  مدفوعة مقدماً 
  8505210362    8505210362   اطر القروضامهة يف مؤسسة ضمان املس

  000790142    000790142  م اري   ضااية
  807540602    3100520222  سل  تراخي  عمل 

  1503150689    5500650369   زون مطبوعات و رطاسية
  400080493    400110870  طوابع 

   0500410566    4301170488  حساابت مدينة أخرى

    0064306230530    0037008140922   
لرية سورية   47.273.872يقوم البنك منذ عام برفع دعاوى  ضااية على مديا القروض املتو فني عن الدفع حيث بلغت جممل م اري  دذ  الدعاوى 

ديد  ي  بوال  حياة وحريق مستحقة (، كما  ام البنك بتس0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  48.182.736)مقابل  0203آذار  13كما يف 
(. 0202كانون األول   13لرية سورية كما يف  475.952)مقابل مبلغ  0203آذار  13لرية سورية كما يف  486.350من املقرتضني املذكورين بقيمة 

 و د  ام البنك أبخذ    ات مقابل دذ  امل اري  املدفوعة بكامل القيمة.
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 سورية املركزووديعة جممدة لدى م رخم  -13

 %32يتوج  على م ارخم القطاع اخلاو أن حتجز  0223/ لعام 08قانون ر   /لل التعليمات التنفيذية / للفقرة /ب/ من30بناًن على أحكام املادة /
 من رأ ااا لدى م رخم سورية املركزو كحساب جممد اكن اسرتداد  عند ت فية امل رخم.

 يتضمن دذا البند مايلي:

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

  67907890822    67907890822  أرصدة ابللرية السورية
   4019300210186    4019300210186  أرصدة ابلدوالر األمريكي

    5027209910386    5027209910386   
 
  ارخماملودااع   -43

 يتضمن دذا البند مايلي:

  )غري مد قة( 0203 آذار 13يف  كما   
  اعموع   م ارخم خارجية   حمليةم ارخم    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  34030001910180  31082609440239  135.449.161 وحت الطل حساابت جارية 
  51203160048  -   51203160048 ثالثة أشهر(أكثر من )استحقا ها األصلي  ودااع ألجل
  84505850633  31082609440239  34065005090612  

 
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13كما يف    
  اعموع   م ارخم خارجية   م ارخم حملية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  17065508710989  17011608640808  139.229.363 حساابت جارية وحت الطل 
  51203160048  -   51203160048 )استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر( ودااع ألجل
  84903450429  17011608640808  18038602320017  
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 الزابانودااع   -53

 دذا البند مايلي: يتضمن
   كانون األول  13كما يف      0203آذار  13كما يف      
  ()مد قة 0202     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     

 الشركات الكربى
  64003206360450    66079302170427  حساابت جارية وحت الطل  
  4000000460479    4036306170198  ودااع ألجل وخاضعة يشعار 
   05307070210    00708230908  حساابت جممدة )مقيدة السح ( 

    73038204760711    68068405890961   
   األفراد )التجزاة(

   66096909940220    72093105070629  حساابت جارية وحت الطل  
   1064704860817    1042801620466  ودااع توفري 
   52030202450230    48051706870330  ودااع ألجل وخاضعة يشعار 

    300085905750387    302071705050853   

    394024202530902    389040003350834  
  313038206320454    317072405650236  الطل  وحت جارية حساابت  
   1064704860817    1042801620466  التوفري ودااع  
  54014000930493    50069901040532  يشعار وخاضعة ألجل ودااع  
   05307070210    00708230908  حساابت جممدة )مقيدة السح (  

  389040003350834    394024202530902  اعموع  

 من إمجايل الودااع كما يف %0.05لرية سورية أو ما نسبته  4.173.214.238بلغت ودااع القطاع التعاو  واملشرتك والقطاع العام داخل سورية 
 .(0202كانون األول   13من إمجايل الودااع كما يف  %0.40سورية أو ما نسبته  4.581.916.332مقابل ) 0203آذار  13

مقابل ) 0203آذار  13إمجايل الودااع كما يف  %73.21لرية سورية أو ما نسبته  317.838.371.776بلغت الودااع اليت ال حمل فوااد 
 .(0202كانون األول   13من إمجايل الودااع كما يف  %69.10لرية سورية أو ما نسبته  313.120.039.034

 لرية سورية كما يف 053.707.210مقابل ) 0203آذار  13لرية سورية كما يف  007.823.908( الودااع احملجوزة )املقيدة السح بلغت 
 .(0202 كانون األول  13

كانون األول   13لرية سورية كما يف  70.949.363.113مقابل ) 0203آذار  13لرية سورية كما يف  72.636.121.109 مدةبلغت الودااع اع
0202). 

  



 

- 46 - 

 أتمينات نقدية -63

 يتضمن دذا البند مايلي:

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

  3708680553    3707960513  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   0050407870576    0018207610005  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   0077103450120    1046508470992  أتمينات نقدية مقابل بوال 
    5086404270746    5013508230409   

 
    ات متنوعة -73

  يتضمن دذا البند ما يلي:

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

  3095004750905    3091003030716  غري مباشرةتسهيالت  خساار ااتمانية متو عة    
  3072306500032    3060401220400  م ارخم-خارا امليزانية  أرصدة-    خساار ااتمانية متو عة 

   87309710315    85007140715  الفروعفرو ات صناديق مؤونة 
  8200080569    5108750657      ملواجهة أعبان حمتملة

  02408860901    02404040719      فروع متضررة*
   5308230223    5000960857  خممؤونة تقلبات أسعار ال ر 

    4073907540346    4086102370761  
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 :فيما يلي حركة املص  ات املتنوعة

    أتثري فرو ات   املستصدم   ما مت   خالل املكون   رصيد    
  ةفرت رصيد هناية ال   أسعار ال رخم   فرتةخالل ال   رد  لإليرادات   فرتةال   فرتةبداية ال    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  مد قة(:)غري  0203آذار  13

 تسهيالت–    خساار ااتمانية متو عة 
  3.910.303.716 (  02.049)  -  ( 02.184.721)   52.761  3.950.475.905 ااتمانية غري مباشرة  

      خساار ااتمانية متو عة
  3.604.122.400 ( 67.932.395)  -  ( 9.856.180)  434.789  3.723.650.032 م ارخم-)أرصدة خارا امليزانية(  

  85007140715  -  ( 0107180422)  -   405220222  87309710315 مؤونة فرو ات صناديق الفروع
  5108750657  -  ( 4301500930)  -   3502220222  8200080569     ملواجهة أعبان حمتملة

  02404040719  -   -  ( 4600384)  -   02408860901     فروع متضررة
  5000960857  -   -   -   4950856  5308230223 مؤونة تقلبات اسعار ال رخم

   4086102370761  02.463.428  (12.721.069 ) (6502930130 ) (67.912.444 ) 4.739.754.346  
 
    أتثري فرو ات   املستصدم   ما مت   خالل املكون   رصيد    
  ةفرت رصيد هناية ال   أسعار ال رخم   فرتةخالل ال   رد  لإليرادات   فرتةال   فرتةبداية ال    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )مد قة( 0202كانون األول   13
 تسهيالت–    خساار ااتمانية متو عة 

  3.950.475.905  3.013.631.412  -  ( 0.887.708)  06.032.778  697.519.445 ااتمانية غري مباشرة  
     خساار ااتمانية متو عة 

  3.723.650.032  991.821.052  -  ( 931.937)  409.055.139  079.527.558 م ارخم-)أرصدة خارا امليزانية(  
  87309710315  45905040958 ( 0310502)  -   3802220222  19406630697 مؤونة فرو ات صناديق الفروع
  8200080569  -  ( 1908810349)  -   6202220222  6203330738     ملواجهة أعبان حمتملة

  02408860901  -   -   -   0208860069  38402220654     فروع متضررة
  5308230223  -   -   -   4502900490  607280529 مؤونة تقلبات اسعار ال رخم

   3306000509058  599.444.858  (.645.8231 ) (42.296.669 ) 8006840943061  4086102370761  
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رة بناًن على دراسة األضرار اليت حلقت بفروع البنك املغلقة والكاانة يف مناطق غري آمنة، و د تناول دذا املص   فروع ر مت تكوين     فروع متض *
 .)الشي، جنار(، دير الزور ) يد اينشان(()مح  )سيت سنرت(، حل  )املدينة(، حل  

لرية سورية  46.641.531منها    ات نقدية بلغت  0203آذار  13يف  كما  لرية سورية 024.404.719بلغ رصيد     فروع متضررة مبلغ  
 .لرية سورية 357.783.006وموجودات اثبتة بلغت 

 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملغري  اتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  )غري مد قة( 0203آذار  13    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  39038901560900    1079104180533    1080106180364    33057000820047  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 131.728.365)   131.728.365  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل
   -   ( 0305950222)   3001601950222  ( 3003408220222)  ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

  3601170222    -     3202220222    601170222  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 1025900200522) (  5920222) ( 41109960222) ( 0060406360522) التسهيالت املسددة خالل الفرتة

  10704020645    -     4001310217    08503270628  التغري خالل الفرتة
 ( 3009070921)   -   ( 104870258) ( 904420845) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  36046209840364    1077300510533    4016303540978    8010805750675  هناية الفرتةالرصيد كما يف 
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  8.997.978.948    3011500340557    3034906990821    6053102640588  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 705220222)   705220222  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل
  -     -     3009800980537  ( 3009800980537) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

  3067401060150    -     32202220222    3057401060150  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 3028509230093)   -   ( 07701420826) ( 82805620485) التسهيالت املسددة خالل السنة

  6028707280093  ( 307760246)   3052309730578   4058705300759  التغري خالل الفرتة
  1053500440600    0046202220222    5805290270    71505520996  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  39038901560900    1079104180533    1080106180364    33057000820047  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملتو عة للتسهيالت غري امل اتمانيةفيما يلي احلركة على     اخلساار اال
  )غري مد قة( 0203آذار  13    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  3.950.475.905    3.927.100.522    38.302.486    07.210.919  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 302990345)   302990345  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل
  -   (  1710173)   407420350  ( 401660783) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

 اخلساار االاتمانية املتو عة على 
   520761    -      350927    140856  فرتةالالتسهيالت اجلديدة خالل  

 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة 
 ( 3306940402) (  4400522) ( 306070157) ( 906040561) على التسهيالت املسددة 

 ( 8.692.081) ( 0300030609)   0.848.741    906800621  التغري خالل الفرتة
 (  02.049)   -   (  02.049)      تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  3091003030716    3088500850222    0009780517    0108580399  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
 
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  69705190445    67609060052    104920281    3703010330  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  3.941)    3.941  ما مت حويله إىل املرحلة األوىل

  -     -     401500204  ( 401500204)  ثانيةما مت حويله إىل املرحلة ال
 اخلساار االاتمانية املتو عة على 

   708180379    -      5700324    700660275  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 املسرتد من اخلساار االاتمانية املتو عة 

 ( 008870708)   -   (  9940049) ( 308910479) على التسهيالت املسددة 
  3809370662     1960052    3201600737    803580691  سنةالتغري خالل ال

   3001302680169    3001202220222     1190752     7080639  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  3095004750905    3092701000522    3803020486    0702100919  الرصيد كما يف هناية السنة
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على األرصدة خارا امليزانية م ارخم خالل
  )غري مد قة( 0203آذار  13كما     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0044700500854    3067704770164    07701780351    49001970117  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  102220222    -     102220222    -   فرتةاألرصدة اجلديدة خالل ال

 ( 408770222)   -   ( 102220222) ( 308770222) خالل الفرتة األرصدة املسددة
 ( 8600840644) ( 6708760859) ( 1900981) ( 3802340820) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  0015902930032    3062906220525     07609850372    47005250515  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13كما يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  87602440271    51408590897    34804940862    39006890136  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  102220222    -     102220222    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة

 ( 1301110321)   -   ( 0006630561) ( 806730542) سنةخالل ال األرصدة املسددة
   3059905430884    3034006370467    34805440856    12801790563  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  0044700500854    3067704770164    07701780351    49001970117  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  :السنة الفرتة / فيما يلي احلركة على     اخلساار االاتمانية املتو عة أرصدة خارا امليزانية م ارخم خالل
  )غري مد قة( 0203آذار  13كما     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  3072306500032    3067704770156    0108440126    1120548  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
 على األرصدة  اخلساار االاتمانية املتو عة

   4340789    -      4340789    -   فرتةاجلديدة خالل ال 

  اخلساار االاتمانية املتو عةاملسرتد من 
 (  0460004)   -   ( 0460246) (   378) على األرصدة املسددة 

 ( 9.632.358)   -   ( 9.502.684) (   890474) فرتةالالتغري خالل 

 ( 67.932.395) ( 6708760851) (  13.662) (   30680) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  3060401220400    3062906220521    3404620725    0190034  فرتةالالرصيد كما يف هناية 
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  )مد قة( 0202كانون األول   13كما يف    
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  07905270558    06704090949    3309600711    3340876  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
 على األرصدة  اخلساار االاتمانية املتو عة

   046.246    -      046.246    -   سنةاجلديدة خالل ال 

  اخلساار االاتمانية املتو عةاملسرتد من 
 (  9310937)   -   ( 9300518) (   30179) على األرصدة املسددة 

  409.229.071    407.620.209    301940957     300087  فرتةالالتغري خالل 

   991.821.052    980.445.178    3303510328    0240764  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رخم

  3072306500032    3067704770156    0108440126    1120548  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 ضريبة الدخل -83

 :يلي كما دي الدخل ضريبة     على احلركة
 :    ضريبة الدخل -أ

  للسنة املنتهية     لفرتة الثالثة أشهر      
  كانون األول  13يف      آذار 13املنتهية يف      
  ()مد قة 0202     )غري مد قة( 0203     
  ل.س.     ل.س.     

  421.884.132    45508210048  الفرتة / السنة أول يف الرصيد
 (  421.884.132) ( 45508210048) الدخل املدفوعةضريبة 

  041.079.672    8.532.710  م روخم ضريبة الريع على اييرادات خارا القطر
  318.879.782    -   فرو ات سعر ال رخم على ضريبة الريع
  71.641.798    -   ضريبة الدخل عن السنوات السابقة

   455.821.048    08.532.71  الفرتة / السنة هناية يف الرصيد
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 :م روخم ضريبة الدخل -ب
  آذار )غري مد قة( 13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
     0203     0202  
  ل.س.     ل.س.     

 للفرتة ضريبة الدخل  / )إيراد( م روخم
 (  5301430502 )   56.296.092  من ضريبة الدخل( %32وضريبة إعادة ايعمار ) 

  8108330842    08.532.71  م روخم ضريبة الريع على اييرادات خارا القطر

  1004720102    064.627.20  للفرتة م روخم ضريبة الدخل

 

 :موجودات ضريبية مؤجلة -ا

 احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة دي كما يلي:
   كانون األول  13     آذار 13     
   )مد قة( 0202     )غري مد قة( 0203     
   ل.س.     ل.س.     

   70.094.032    02405590092  السنة الفرتة / الرصيد كما يف بداية
  310.065.282    -   / السنة إيراد ضريبة الدخل عن الفرتة

  -   ( 56.296.092) م روخم إطفان موجودات ضريبية مؤجلة

   024.559.092    348.461.222  السنةالفرتة / ة املؤجلة كما يف هناية يرصيد املوجودات الضريب
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 :الضري  الربح مع احملاس  الربح تسوية ملص  -د
  )غري مد قة( آذار 13املنتهية يف  أشهر ثالثةال لفرتة     
     0203     0202  
  ل.س.     ل.س.     
  32074301730626    5500700102  الضريبة  بلالفرتة  ربح

 :يضاخم
  002610745    0.322.390  الشركة التابعةخساار  

  -     13302170891  نفقة     اخلساار االاتمانية املتو عة
  303140184    303030938  إطفان الفروغ 
  3700920146    3703270745  استهالك املبا  
    430799     4950856  مؤونة تغري أسعار ال رخم 
  3502220222    3502220222  حمتملةنفقة      اطر  
  405220222    405220222  مؤونة فرو ات صناديق الفروع 
  604070171    -       فروع متضررة 
 زل:دين
 ( 0109560557) ( 6502930130) م اري  متت تغطيتها من مؤوانت مرفوضة مسبقا 
 ( 9059404220222)   -   أرابا تقيي  مركز القطع البنيوو غري احملققة 
 ( 3602220222)   -   اسرتداد مؤونة سل  متعهدين 
 ( 91300430892) ( 9508730808) *إيرادات خارا القطر 
  -   (  4600384) اسرتداد مؤونة فروع متضررة  
   -   ( 300980646) استصدامات     دعاوى  ضااية 
 ( 40705960874) ( 1909050498) اسرتداد     اخلساار االاتمانية املتو عة 

 ( 02501660268)   6021.986.45  (اخلسارة الضريبية(الربح اخلاضع للضريبة 
  %05     %05   نسبة ضريبة الدخل

    52.996.602   (5301430502 ) 
  %32     %32   إعادة ايعمارنسبة 
   -     5.299.672  إعادة ايعماررس  

 ( 5301430502)   56.296.092  م روخم ضريبة الدخل

    56.296.092   (5301430502 ) 

نون ضريبة احيتس  امل رخم مؤونة ضريبة ريع رةوس األموال املتداولة على إيرادات امل رخم املتحققة خارا أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق *
من  %7.5، والذو حدد الضريبة اعدل 0239نيسان  09وزارة املالية بتاري، ال ادر عن  3018/1والقرار ر    0221/ لعام 04الدخل ر   /

من  يمة  %32من  يمة الضريبة ورس  ايدارة احمللية اعدل  %32إمجايل اييرادات يف اخلارا ابيضافة إىل املسامهة الوطنية يعادة ايعمار اعدل 
  .0239كانون الثا    3الضريبة ابتداًن من 
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 مطلوابت أخرى -93

 يتضمن دذا البند مايلي:

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

 فوااد مستحقة غري مدفوعة:
  88907410510    90104580635  ودااع العمالن 
  0503470335    6003900022  ودااع م ارخم 
    98506520835    93408920647  

  3016704720239    64605260354  شيكات م د ة و يد التح يل وحواالت
  10201450880    05406470630  أماانت ضريبية ورسوم حكومية
  33303630228    31402120683  م اري  مستحقة غري مدفوعة

  3005440148    3005440148   أن بة أرابا غري مدفوعة عن سنوات سابقة
  6405470630    7406870897   ذم  داانة

  3809950140    3308980856   عمالن كفاالت-عموالت مقبوضة مقدماً 
  87403320874    00407170704   مكافآت موظفني مستحقة

  00501460410    02406690418   أتعاب مهنية مستحقة
  703690655    93001600487   زومبالغ مستحقة التح يل من مقاصة امل رخم املرك

   9001400814    4907150745  مطلوابت أخرى

    1053304730757    4022809040651   
 

 احتياطي التغري يف القيمة العادلة  -02

 يلي: ماك  موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخريتضمن دذا البند 

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

  318.747.922  315.312.928 الرصيد يف بداية الفرتة / السنة
 ( 1.636.990)  340.556.450 دخل الشامل اآلخرلة للموجودات املالية من خالل الة العادالتغري يف القيم

  077.687.162  315.312.928  
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 احملققة واألرابا املدورة غري احملققة  األرابا املدورة -30

يت   0229شباط  30بتاري،  950/322/3والتعمي  ر    0228لعام  160بناًن على تعليمات م رخم سورية املركزو و رار جملس النقد والتسلي  ر   
ساار ت اخلالقابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي  مركز القطع البنيوو من حساب األرابا املدورة. بلغف ل األرابا املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري 

بينما بلغت األرابا  .0202 كانون األول 13و 0203ذار آ 13يف  كما  لرية سورية 491.457.884 املرتاكمة احملققة يف اتري، البياانت املالية املوحدة
 .0202كانون األول   13 ما يفوك 0203آذار  13ا يف كملرية سورية   48.066.424.596املدورة غري احملققة يف اتري، البياانت املالية املوحدة 

 

 الداانة فواادال -00
 يتضمن دذا البند مايلي:

  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة  
   0203   0202  
  ل.س.   ل.س.   

  025.474.476  00608450893 فوااد أرصدة وايداعات لدى امل ارخم
  3.218.439.768   54703880195 املركزو  ةيم رخم سور لدى رصدة وايداعات أفوااد 

  07.319.707  -  املركزو ةم رخم سوريلدى فوااد شهادات ايداع 
 تسهيالت ااتمانية مباشرة:

 :للمؤسسات

  04.247.311  309410268 جارية مدينةحساابت  
  434.578.426  13806170591  روض وسل  
   484.137  -  سندات حمسومة 
  04.280.168  5707860534 فوااد مسرتدة من ديون غري منتجة  

 ة(:ل فراد )التجزا
  51.535.142  8609310453  روض وسل  

  3001901340930  3.787.743.515  
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 الفوااد املدينة  -10
  يتضمن دذا البند مايلي:

  (غري مد قة) آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة   
   0203   0202  
  ل.س.   ل.س.   

  18.891.326  5100930009 ودااع م ارخم
 ودااع عمالن

  53.530.154  5301480910 ودااع توفري 
  054.426.959  37008460753 ودااع ألجل وخاضعة يشعار 
   038.409   3380561 أتمينات نقدية 

  07706250475  145.212.848  
 

 اخلساار االاتمانية املتو عة / )اسرتداد(     م روخم -40

 يلي:يتكون دذا البند  ا 

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

   409950330  ( 3001640300) بنوك مركزيةأرصدة لدى 
   37905540511  ( 3.977.392.693) أرصدة لدى امل ارخم

 (  58302870670)   0.007.128.291  إيداعات لدى امل ارخم
  -   ( 4102080728) التسهيالت االاتمانية املباشرة

   0209300868  ( 0201110942) التسهيالت االاتمانية غري املباشرة
   40508110636  ( 904430591) م ارخم-أرصدة خارا امليزانية 

 (  7880353) ( 300980646) أتعاب  ضااية

  36106520191    4904020126   
 

 الفرتةربح )خسارة( /  منالن ي  األساسي واملصّفض للسه   -50

 يتضمن دذا البند مايلي:

  (مد قة غري) آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة   
   0203   0202  
  ل.س.   ل.س.   

  3033504930884  ( 801060632) الفرتة أرابا)خساار( / 
   9059404220222    -   غري حمققة أرابا
   32072908930884  ( 801060632 ) ربح الفرتة متضمناً األرابا غري احملققة)خسارة( / صايف 
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 للسه  كما يلي:مت احتساب الن ي  األساسي واملصفض 
  )غري مد قة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةلفرتة ال  
  0203   0202  

  ل.س.   ل.س.   

 32072908930884  ( 801060632) ربح الفرتة)خسارة( /  صايف
   8604220222    8604220222  املتوسط املرّجح لعدد األسه 

   301.96   ( 2.32 ) الفرتة )خسارة( / ربحن ي  السه  األساسي واملصفض من 

 يتطابق ن ي  السه  األساسي واملصفض يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدردا امل رخم ذات أتثري على ن ي  السه  يف األرابا عند حويلها. 
 

 النقد وما يوازو النقد -60

 يتضمن دذا البند مايلي:

  (غري مد قة) آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة  
  0203   0202  

  ل.س.   ل.س.   
   04073404560859    32.600.998.157  نقد يف اخلزينة

  -     10080205800130   تستحق خالل ثالثة أشهررخم سورية املركزو أرصدة لدى م نقد و  
 يضاخم: 

   70099207150784    328005805420690  أرصدة لدى امل ارخم تستحق خالل ثالثة أشهر 
 يندزل:
 ( 131.694.840) ( 55408260652) رصدة متنازع عليهاأ 
 ( 05.225.008.499) ( 34030001910180) ودااع امل ارخم اليت تستحق خالل ثالثة أشهر 

  70018600690120    317.204.903.109  النقد وما يوازو النقد يف هناية الفرتة
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 ذات العال ةاملعامالت مع األطراخم  -70
والعموالت التجارية  ابستصدام أسعار الفوااد املسموحةالعليا ضمن النشاطات االعتيادية و  دارةايو  دارةأعضان جملس ايخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني و  ام امل رخم ابلد

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

   )غري مد قة( 0203 آذار 13كما يف   
 كانون األول   13كما يف      وكبار دارةجملس اي أعضان        
  )مد قة( 0202   اعموع   املوظفنياملسامهني وكبار   الشركات احلليفة   الشركة األم  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  األرصدة املدينة 

  65082203740697  67066305170255  -   -   67066305170255 ةأرصدة وحساابت جارية مدين
 ( 3.791.966.688) ( 1072402370018)  -   -  ( 1072402370018)     اخلساار االاتمانية املتو عة

  38503120928   10706870162  -   10706870162  -  استثمارات ومسامهات
 الداانة األرصدة 

  17062508800664  34033703880067  8405450243  01208450308  31082307980298 حساابت جارية داانة
  79806670620  78605070010  -   78605070010  -  ودااع ألجل

 :بنود خارا امليزانية -ب
  07701780351  07609850372  -   -   07609850372 كفاالت واردة

 أشهر  ثالثةلفرتة ال   )غري مد قة( 0203 آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةلفرتة ال  
  آذار 13يف  املنتهية      وكبار دارةأعضان جملس اي        
  ) غري مد قة( 0202   اعموع   املسامهني وكبار املوظفني  الشركات احلليفة   الشركة األم  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  :املوحد بيان الدخلبنود  -ا
  44602950754  -   -   -   -  فوااد وعموالت داانة
  4205510737  400710659  -   002780960  003940697 فوااد وعموالت مدينة

  1201340272  1606830952  -   1606830952  -  م اري  الت مني
  806620249  3905550053  -   3905550053  -  أتمني صحي موظفني
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 :منافع ايدارة التنفيذية العليا -د

 امل رخم: فيما يلي ملص  ملنافع )روات  ومكافآت ومنافع أخرى( ايدارة التنفيذية العليا وأعضان جملس إدارة
  (غري مد قة) آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة  

   0203   0202  
  ل.س.   ل.س.   

  33.486.697  399.540.399 روات  ومكافآت

  399.540.399  33.486.697  

 تعامالت مع أطراخم ذات عال ة أخرى -ه

. إن (ملسؤوليةشركة سورية واملهجر للصدمات املالية احملدودة ا) للم رخم والشركة التابعة املالية علوماتامل ،املوجزةاملالية املوحدة املرحلية  علوماتتشمل امل
 التابعة موضحة كما يلي: رأ ال الشركة ح ة امل رخم يف 

  التابعةرأ ال الشركة ح ة امل رخم من   
 كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف    
  )مد قة( 0202   )غري مد قة(  0203  نسبة امللكية  
  ل.س.   ل.س.  %  

  358.232.313  356.938.213 %50 شركة سورية واملهجر للصدمات املالية احملدودة املسؤولية

سورية واملهجر لرية سورية. بلغت ح ة البنك من رأ ال شركة  12202220222يبلغ رأ ال شركة سورية واملهجر للصدمات املالية احملدودة املسؤولية 
 لرية سورية ال غري. 35602220222للصدمات املالية احملدودة املسؤولية 

 ة.وجز مت استبعاد رصيد االستثمار يف الشركة التابعة عند إعداد البياانت املالية املوحدة املرحلية امل

ني يادية( بتعامالت جتارية مع امل ارخم ذات العال ة وكبار املسامهابيضافة إىل التعامالت مع أعضان ايدارة العليا  امت اعموعة )ضمن أعمااا االعت
طراخم ذات العال ة  حبدود التعامالت التجارية الساادة، وابستصدام أسعار الفوااد والعموالت التجارية الساادة. إن مجيع التسهيالت االاتمانية املمنوحة ل

 تعترب عاملة ومل يؤخذ اا أية    ات.
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 توزيع التعرضات االاتمانية حس  درجة املصاطر  -80
 توزيع التعرضات االاتمانية حس  درجة املصاطر:

 تتوزع التعرضات االاتمانية املباشرة حس  درجة املصاطر وفق اجلدول التايل:-أ
  )غري مد قة( 0203آذار  13الثة أشهر املنتهية يفلفرتة الث    
      املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  31073409520066    -     3012409090449    30043202020837  منصفضة املصاطر 4إىل  3الدرجات من 
  0056908780103    -     3060904300098    94204660201  حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من 

  0804250377    0804250377    -     -   دون املستوى  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة 
  6062700230226   6062700230226    -     -   ديون رديئة  32الدرجة 

  00090204140772    6061506260381    0091401430747    31015204860842  إمجايل التسهيالت املباشرة
 ( 0092905930308) ( 0092905930308)   -     -   الفوااد املعلقة

 ( 1083607340304) ( 1.683.008.473) ( 51.879.138) ( 83.626.115)     اخلساار االاتمانية املتو عة

  36.394.309.538    44.786.584    0.882.460.409    31.068.882.525  صايف التسهيالت االاتمانية
 

  ()مد قة 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     ر الرصيدعلى مدى عم     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  9094702440736    -     3055808590995    8018803840703  املنصفضة املصاطر 4-3الدرجات من 
  99004630488    -     95009150377    1905060133  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  02903890789    02903890789    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة 
  6065606850362   6065606850362    -     -   ديون رديئة  32الدرجة 

  37082501830351    6086508740949    0053307950370    8040707330210  إمجايل التسهيالت املباشرة
 ( 0087102840986) ( 0087102840986)   -     -   الفوااد املعلقة

 ( 1.922.457.586) ( 1.826.256.286) ( 45.805.021) ( 48.576.097)     اخلساار االاتمانية املتو عة

  33.213.818.583    386.711.877    0.465.969.969    8.179.314.715  صايف التسهيالت االاتمانية
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 التعرضات االاتمانية غري املباشرة حس  درجة املصاطر وفق اجلدول التايل: تتوزع-ب
  )غري مد قة( 0203آذار  13الثة أشهر املنتهية يفلفرتة الث    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  9074508640233    -     3069008410371    8025102020818  املنصفضة املصاطر 4-3الدرجات من 
  0094108660640    -     0066801330825    07505540817  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  1077300510533    1077300510533    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 
  36046209840364    1077300510533    4016303540978    8010805750675  إمجايل التسهيالت املباشرة

 ( 3091003030716) ( 3088500850222) ( 0009780517) ( 0108580399)     اخلساار االاتمانية املتو عة

  34.508.860.408    3.885.968.533    4.118.376.443    8.124.737.476  غري املباشرة صايف التسهيالت االاتمانية

 
  )مد قة( 0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  30091007190769    -     3046706340159   33046503050432  املنصفضة املصاطر 4-3الدرجات من 
   0046103780640    -     0015602010825    32703540817  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  1079104180533    1079104180533    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 
  39038901560900    1079104180533    1080106180364    33057000820047  إمجايل التسهيالت غري املباشرة

 ( 3095004750905) ( 3092701000522) ( 3803020486) ( 0702100919)     اخلساار االاتمانية املتو عة

  37.016.882.997    3.886.336.233    1.825.537.678    33.545.047.128  االاتمانية غري املباشرةصايف التسهيالت 
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 وفق اجلدول التايل: حس  فئات الت ني  االاتما  الداخلي للم رخمتتوزع التعرضات االاتمانية جتا  امل ارخم 
  )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف يف    
   املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة    اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30على مدى     
   ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 :أرصدة لدى م رخم سورية املركزو
  85078909410049    -     -     85078909410049  منصفضة املصاطر 4إىل  3الدرجات من  
  -     -     -     -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  85078909410049    -     -     85078909410049  إمجايل أرصدة لدى م رخم سورية املركزو 
 (  18907960776)   -     -   (  18907960776)     اخلساار االاتمانية املتو عة  

  85042203460471    -     -     85042203460471  صايف أرصدة لدى م رخم سورية املركزو 
 :أرصدة لدى امل ارخم

  57406610235    -     -     57406610235  منصفضة املصاطر 4إىل  3الدرجات من  
  327030902730207    -     327030902730207    -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  55408260652    55408260652    -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  328005805420690    55408260652    327030902730207    57406610235  إمجايل أرصدة لدى امل ارخم 
 (  7049703510199) (  55408260652) ( 6094001000164) (   04.185)    اخلساار االاتمانية املتو عة 

  322076301870091    -     132203860748066    25740618061  صايف أرصدة لدى امل ارخم 
 :يداعات لدى امل ارخمإ
  7052202220222    -     -     7052202220222  منصفضة املصاطر  4إىل  3الدرجات من  
  52089508660912    -     52089508660912    -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  58019508660912    -     52089508660912    7052202220222  إمجايل ايداعات لدى امل ارخم 
 (  1084900050491)   -   ) 1084806190506( (   5850967)     اخلساار االاتمانية املتو عة  

  54054606430417    -     47024700070424    7049904340211  صايف ايداعات لدى امل ارخم 
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  )مد قة( 0202كانون األول   13كما يف    
   املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة     اخلساار االاتمانية املتو عة   
   اعموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  30مدى على     
   ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 :أرصدة لدى م رخم سورية املركزو
  89065005980170    -     -     89065005980170  منصفضة املصاطر 4إىل  3الدرجات من  
  -     -     -     -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  89065005980170    -     -     89065005980170  إمجايل أرصدة لدى م رخم سورية املركزو 
 (  42003950858)   -     -   (  42003950858)     اخلساار االاتمانية املتو عة  

  89005204200534    -     -     89005204200534  صايف أرصدة لدى م رخم سورية املركزو 
 :أرصدة لدى امل ارخم

  3028809730627    -     -     3028809730627  منصفضة املصاطر 4إىل  3الدرجات من  
  354070609180270    -     354070609180270    -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  55609610873    55609610873    -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  356017008710552    55609610873    354070609180270    3028809730627  إمجايل أرصدة لدى امل ارخم 
 (  9066500020354) (  55609610873) ( 9032800080986) (   070097)     اخلساار االاتمانية املتو عة  

  346072706510196    -     345063807290286    3028809440132  صايف أرصدة لدى امل ارخم 
 :يداعات لدى امل ارخمإ
  6052202220222    -     -     6052202220222  منصفضة املصاطر  4إىل  3الدرجات من  
  05080007510210    -     05080007510210    -   حت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف ح يلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  32الدرجة  

  10010007510210    -     05080007510210    6052202220222  إمجايل ايداعات لدى امل ارخم 
 (  3068907620174)   -   ( 3068900240912) (   5550444)     اخلساار االاتمانية املتو عة  

  12061009900658    -     04031105480320    6049904440556  صايف ايداعات لدى امل ارخم 
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 الرتكز حس  القطاع اال ت ادو -90

 يلي: يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االاتمانية حس  القطاع اال ت ادو وكما
 ،أفراد                 
  اعموع   وأخرىخدمات    زراعة   عقارات    جتارة   صناعة   مايل  
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   ل.س.  

  85042203460471  -   -   -   -   -   85042203460471 زواملرك سورية م رخم لدى أرصدة
  322076301870091  -   -   -   -   -   322076301870091  م ارخم لدى أرصدة

  54054606430417  -   -   -   -   -   54054606430417 امل ارخم لدى إيداعات
  36039403090538  3083400590281  3023909470216  0019404030253  4013406890739  5089001620030  75804500437 املباشرة اياتمانية التسهيالت صايف

  3014403340922  4.103.721  4.248.297  9.391.702  8.025.986  36.100.099  3.120.201.295 أخرى موجودات
  5027209910386  -   -   -   -   -   5027209910386 املركزو سورية م رخم لدى جممدة وديعة

 آذار 13ايمجايل كما يف 
  061013704300827  3.838.582.786  311.995.2013.  773.63410.42.  4.100.895.725  5.928.680.533  923047.819.641. )غري مد ق( 0203 

  األول كانون  13 يف كماايمجايل  
  084031704510479  3.117.760.496  069.908.257  3.736.473.891  1.203.548.534  4.119.051.245  071.450.489.474 )مد ق( 0202 
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 ( كما يلي:9تتوزع التعرضات االاتمانية حس  القطاع اال ت ادو وفق مراحل الت ني ، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
  )غري مد قة( 0203آذار  13كما يف     

  اعموع     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة األوىل    القطاع اال ت ادو / املرحلة  
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  047081906410923    -     347013202990517    322050905440164  مايل

  5092806800533    3901970062    3037801180765    4073209460486  صناعة
  4010008950725    0008460582    3056808940470    0071303540651  جتارة

  0042106340773    308510990    32904120887    0009001090890  عقارات
  3020109950311    -     -     3020109950311  زراعة

  3083805820786     6850763    0501000631    3079005700430  أفراد وخدمات

  061013704300827    4407810591    352039002860074    331028205400942   ايمجايل
 
 

  )مد قة( 0202كانون األول   13كما يف     
  اعموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطاع اال ت ادو / املرحلة  

 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  071045004890474    -     372022907400333    321044007470161  مايل

  4011900510245    35301460862    3021806730706    1034900140459  صناعة
  1020305480534    1308070517    3008709670156    3072307510603  جتارة

  3073604730891    000480703    33001380691    3062309240479  عقارات
  06909080257    -     -     06909080257  زراعة

   3011707600496    301270768    0702310304    3012904430624  أفراد وخدمات

  084031704510479    38607120886    370047507310232    333047502290581   ايمجايل
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 التحليل القطاعي -12

 معلومات عن  طاعات أعمال امل رخم: يضاايتضمن اي -أ
 أشهر  ثالثةال لفرتة   )غري مد قة(  0203 آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةال لفرتة    
  آذار 13املنتهية يف                    
  (غري مد قة) 0202   اعموع   أخرى   اخلزينة   الشركات   األفراد    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 33095307160699  3097303290535  3209990987  3002509300206  40105900677  11206240805 إمجايل الدخل التشغيلي
 ( 4904020126) ( 36106520191)  -  ( 00801330687)  4502670162  3905910914 متو عةاتمانية اخساار     تد  

  33092001360191  3082704590300  3209990987  97706220119  46806620217  15203980759 نتااج أعمال القطاع 
  -    -   -   -   -   -  م اري  تشغيلية للقطاع

 ( 3036209440787) ( 0307500386082) ( 3075003860821)  -   -   -  موزعة على القطاعات غري م اري  
  32074301730626  5500700102 ( 3074303860836)  97706220119  46806620217  15203980759 الربح  بل الضريبة

 ( 8108330842) ( 805320710) ( 805320713)  -   -   -  م روخم ضريبة الريع على إيرادات خارا
  5301430502 ( 5602960092) ( 5602960092)  -   -   -   ضريبة الدخل 

  32072809230086  ( 901140720) ( 3082507910817)  97706220119  46806620217  15203980759 صايف ربح الفرتة
 
  كانون األول  13كما يف    )غري مد قة( 0203 آذار 13كما يف     
  )مد قة( 0202   اعموع   أخرى   اخلزينة   الشركات   األفراد    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

  094077802560236  074028307630166  -   057081503420922  31035102140854  1029105850630 موجودات القطاع
  38503120928  10706870162  -   10706870162  -   -  االستثمار يف شركات حليفة

  6024109990179  7007301540137  7007301540137  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات

  123022703860121  083068208210241  7007301540137  058036008080062  31035102140854  1029105850630 املوجوداتجمموع 
  018084603620598  002063005610054  -   36000800000835  82066004830391  301070308590046 مطلوابت القطاع

  1041003940388  0002603860500  0002603860500  -   -   -  مطلوابت غري موزعة على القطاعات

  040007801540786  000083807490776  0002603860500  36000800000835  82066004830391  301070308590046 جمموع املطلوابت
  52104360353  80402800176  80402800176  -   -   -  امل روفات الرأ الية

  97.280.949  32908570707  32908570707  -   -   -  االستهالكات وايطفانات
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 معلومات عن التوزيع اجلغرايف: -ب

ة يف ر يبني دذا اييضاا التوزيع اجلغرايف ألعمال امل رخم حيث اارس نشاطه بشكل رايسي من خالل مركز  الرايسي يف القطر وبشبكة فروعه املنتش
 السورية. اجلمهورية العربية

 فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات امل رخم وم اريفه الرأ الية حس  القطاع اجلغرايف:
  )غري مد قة( 0203 آذار 13يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية      
  اعموع   خارا سورية   داخل سورية   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  3.973.329.535  44.954.936  3.906.354.599  إمجايل الدخل التشغيلي 
  804.280.176  -   804.280.176  امل روفات الرأ الية 

 
  (غري مد قة) 0202 آذار 13يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية      
  اعموع   خارا سورية   داخل سورية   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  33.953.716.699  894.239.768  33.257.736.913  إمجايل الدخل التشغيلي 
  521.436.353  -   521.436.353  امل روفات الرأ الية 

 
 ة رأس املالكفاي -31

 اوج  ال ادرة س الن خالل من املال رأس كفاية مدى مرا بة يت . املصتلفة أنشطته تالزم اليت املصاطر ملواجهة مناس  مال رأس على امل رخم حيافظ
 . املركزو سورية م رخم خالل من تبنيها يت  واليت الدولية ابزل مقررات
  ر   التسلي و  النقد جملس  رار حس  %8 والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على ابحملافظة امل رخم يلتزم

 مانيةاالات ابلرتكزات املتعلقة النس  كافة يراعي ا(، كمالدولية ابزل جلنة حس  %8) 0227 الثا  كانون 04 بتاري، ال ادر( 4ب/ن م/051)
 .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس تستصدم واليت
 . أنشطته يف املصاطر ووص  اال ت ادية الظروخم على تطرأ اليت التغريات ضون يف اعليه تعديالت ونرو ماله رأس ديكلية امل رخم يدير

رأ ال مناس  ملواجهة املصاطر اليت تالزم أنشطته املصتلفة. يت  مرا بة مدى كفاية رأس املال من خالل النس  ال ادرة عن جملس حيافظ البنك على 
 النقد والتسلي  واملستندة إىل مقررات ابزل الدولية.

 طته.ادية ووص  املصاطر يف أنشيدير البنك ديكلية رأ اله ونرو تعديالت عليه يف ضون التغريات اليت تطرأ على الظروخم اال ت 
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:املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
كانون األول  13كما يف       آذار 13كما يف  
)مد قة( 0202     )غري مد قة( 0203 

ل.س.     ل.س. 
رأس املال األساسي:

8078508550526 8078408470434 رأس املال املكتت  به واملدفوع  
3041001760046 3041001760046 االحتياطي القانو  
62005000345 62005000345 االحتياطي اخلاو 
48006604240596 48006604240596 * أرابا مدورة غري حمققة 
( 49104570884) ( 49104570884) حمققة خساار مرتاكمة 

 58059006900537  58059107220629
يندزل منها:

( 7205460881) ( 9408170674) صايف موجودات غري ملموسة 
58050103510706 58049708540841 صايف رأس املال األساسي 

يضاخم رأس املال املساعد: 
صايف األرابا غري احملققة عن االستثمارات يف أوراق مالية  

6705650454 31808410682 منها  %52متوفرة للبيع بعد خ    
املؤوانت املكونة لقان اخلساار االاتمانية املتو عة للتعرضات 

1019806170531 1020707250161 ** امل نفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية 
63098901560691 63066404210886 جمموع رأس املال التنظيمي )األموال اخلاصة(

073089302230252    040003604090219  ر اطر االاتمان و اطر املوجودات األخرى املرجحة ابملصاط
3058701590222 3045302230222  اطر حساابت خارا امليزانية املرجحة ابملصاطر

3036304810222 0008309470222  اطر السوق
1095109970144 1095109970144 التشغيليةاملصاطر  

078059108420194    049092101740181  جمموع املوجودات وااللتزامات خارا امليزانية املرجحة ابملصاطر
%00.05 %04.68 نسبة كفاية رأس املال )%(

%03.23 %01.43 (%املال األساسي )رأس  كفايةنسبة  
%99.65 %99.18 )%( لكيةاملال األساسي إىل إمجايل حقوق املنسبة رأس 

والذو تضمن تعديل املادة الثامنة من  رار جملس النقد والتسلي   0234شباط  06( اتري، 4/م ن/ب3288جملس النقد والتسلي  ر   )  رارصدر 
القطع البنيوو غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض  حبيث يت  إدراا فرو ات تقيي  مركز 0228شباط  4( اتري، 3ب/م ن/160ر   )

 .0227( ال ادر عام 4/م ن/ب051احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار جملس النقد والتسلي  ر   )

ال واملصاطر ك حد س املايعتبار كلفة رأبعني  دارةدورو، وكجزن من تلك املراجعة، أيخذ جملس اي بشكلرأس املال  ديكليةاراجعة  دارةيقوم جملس اي
 رأس مال امل رخم وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ور لة االحتياطيات. إدارةالعوامل األساسية يف 

accounting
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ة ال ادرين عن م رخم سوري 0202حزيران  01 /و بتاري،1021/36 والقرار 0202شباط  06بتاري،  /و3026/36 نانً على القرارين ر  ب *
ملبلغ فرو ات ل. يتضمن دذا ااملركزو مت إدراا أرابا تقيي  مركز القطع البنيوو ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املا

 تقيي  مركز القطع البنيوو غري احملققة الناجتة عن أتثري ارتفاع ال رخم. 

يت  االعرتاخم ابملؤوانت املكونة لقان  0239آذار  6ل ادر بتاري، ا و/381/0 التسلي  ر  بناًن على أحكام املادة الثامنة من  رار جملس النقد و  **
ز  يمة املؤوانت و اخلساار االاتمانية املتو عة للتعرضات املنتجة )امل نفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية( ضمن األموال اخلاصة املساندة على أال تتجا

من املوجودات  %3.05مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملصاطر التمويل )يف حال وجود ( ما نسبته املعرتخم هبا ضمن دذ  األموال 
 املرجحة ابملصاطر.

 
 حمتملة )خارا امليزانية( ااتمانية ارتباطات والتزامات -01

 والتزامات ااتمانية ) يمة ا ية(: ارتباطات -أ
 األولكانون   13 كما يف    آذار 13كما يف    
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203   
  ل.س.   ل.س.   

 كفاالت:
  936.080.438    857.553.196  دفع 
  6.013.876.240    6.320.702.134  حسن التنفيذ 
   446.029.222    434.759.222  أخرى 
   7.175.212.732    7.594.167.462  

    اعتمادات
  0.447.050.854    0.159.293.032  كفاالت بنوك وجهات أخرى

  32.820.382.542    8.214.852.440  سقوخم تسهيالت ااتمانية مباشرة غري مستغلة
   790.828.900    3.253.321.230  سقوخم تسهيالت ااتمانية غري مباشرة غري مستغلة

   38.802.275.174    03.616.629.776   

 ارتباطات والتزامات تعا دية: -ب
 كانون األول  13 كما يف    آذار 13كما يف    
  )مد قة( 0202   )غري مد قة( 0203   
  ل.س.   ل.س.   

 عقود إنار فروع
  75.771.560  58.071.560 استحقا ها لغاية سنة 
  31.001.462  33.071.002 استحقا ها أكثر من سنة 
  69.546.780  88.997.200  
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 أر ام املقارنة -11

 0202كانون األول   13 للسنة املنتهية يف بيان الوضع املايل وبيان األرابا واخلساار والدخل الشامل اآلخرمت إعادة ت ني  بعض أر ام املقارنة يف 
  .0203 آذار 13املنتهية يف  فرتةلتتناس  مع أر ام الت ني  لل

 :بيان الوضع املايل املوحد

    يفالتبوي  كما    التبوي  كما يف     
  املبلغ ابللرية السورية   0203 آذار 13   2020كانون األول   13   البيان  

 عادة تبوي  املستحق لقان ضريبةإ 
  18003590452      ضريبة الدخل  مطلوابت أخرى  ريع رةوس األموال املتداولة  

  النقدية املوحدبيان التدفقات 

    التبوي  كما يف   التبوي  كما يف     
  املبلغ ابللرية السورية   0203آذار  13   2020كانون األول   13   البيان  

  18003590452  الضريبةربح السنة  بل   مطلوابت أخرى عادة تبوي  ضريبة ريع رةوس األموال املتداولةإ 

 

 COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -41

أدى و   تلفة على مستوى العامل،  ا تسب  يف تعطيل األنشطة التجارية واال ت ادية،عرب مناطق جغرافية  (COVID-19انتشر فريوس كوروان )
 حلدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة اال ت اد العاملي.

 د يتسب   يرا   امل رخم الوضع عن كث  و د  ام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال و ارسات إدارة املصاطر األخرى يدارة االضطراابت احملتملة اليت
 على أعمال امل رخم وعملياته وأدااه املايل. ( COVID-19فيها تفشي فريوس كوروان )

يت حيتمل أتثردا. ل امت ايدارة بتقيي  أتثري اجلااحة عند حديد الزايدة الكبرية يف  اطر االاتمان وتقيي  مؤشرات تد  القيمة للمصاطر يف القطاعات ا
اد مل يكن دناك أتثري جودرو على التعرضات االاتمانية واالعرتاخم ابخلساار االاتمانية املتو عة و   اهتا لغاية اتري، إعد وبناًن عليه وجدت ايدارة أنه

 .0203آذار  13واملعلومات املالية للفرتة املنتهية يف  0202كانون األول   13البياانت املالية للسنة املنتهية يف 

والتعامي  والكت  املتعلقة به،  ام امل رخم وبعد إعالم  0202آذار  06/م ن بتاري، 05جملس النقد والتسلي  ر   التزاماً ألحكام القرار ال ادر عن 
و جزايًا ملدة أكليًا ( COVID-19العمالن بعدة وساال، بت جيل كافة األ ساط املستحقة لتسهيالت العمالن املت ثرين من انتشار فريوس كوروان )

ا األصلي وملرة واحدة فقط، وذلك للعمالن الراغبني ابالستفادة من دذا القرار وامل نفني ضمن املرحلتني األوىل والثانية فقط ثالثة أشهر من استحقا ه
الداخلي  وبعد دراسة تدفقاهت  النقدية. ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األ ساط ديكلة أو جدولة وبذلك مت احلفاظ على كل من الت ني  االاتما 

ا ارحلة اليت كان  د صن  هبا العميل، كما مت احلفاظ على املص  ات احملتجزة بغض النظر عن أتجيل األ ساط املستحقة. والتزم امل رخم كذلك وامل
 ورد ابلقرار املذكور بتقاضي الفوااد التعا دية فقط على مدة الت جيل دون فرض أو عموالت أو غرامات أو فوااد أتخري.

جيل الدفعات موضوع القرار وتعديالته على معدل الفاادة الفعلي على حمفظة التسلي  ومل يتبني وجود أثر دام للفرتة احلالية كما مت دراسة أثر أت
سعر بواملستقبلية، حيث أن معدل الفاادة الفعلي يعرب عن سعر الفاادة السنوو مع أخذ العامل الرتاكمي بعني االعتبار ودو مرتبط بشكل أساسي 

  ي وعدد الدفعات السنوية، األمر الذو طرأ عليه تغيري بشكل جزاي ولفرتات   رية نسبياً.الفاادة اال
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 والبنيو أرابا غري حمققة انجتة عن تقيي  القطع املص   لزايدة مركز القطع  -51

اخلاصة اتباعها عند  على امل ارخموالذو حدد األسس اليت يتوج   0202/  30/  13/م.ن) اتري،  563صدر  رار جملس النقد والتسلي  ر   ( 
دم بطلبات املادة الرابعة منه "اكن للم ارخم التق القيام بزايدة راس املال عن طريق أسه  منحة فيما خي  ح ة املسامهني غري املقيمني واملتضمنة

نقد والتسلي  (أو م بعد احل ول على موافقة جملس الحبيث يت  تكوين دذا املركز  تكوين مركز القطع البنيوو وفق الضوابط احملددة ابلقرارات الناظمة،
 مراحل تكوين املركز البنيوو (ابلتنسيق مع امل رخم املعا) والفرتة احملددة يمتام ذلك" . ن يفوضه)، حيث حيدد هبذ  املوافقة

لى رأس املال عن الزايدات احلاصلة ع مقابلمت مراسلة م رخم سورية املركزو ف وو طل  احل ول على املوافقات الالزمة لتكوين مركز  طع بنيوو 
لغ مت احتجازدا أل والتسلي  هبذا اخل وو السيما ت فية أية مبا طريق توزيع أسه  منحة وسيت  االلتزام بكافة الضوابط اليت ست در عن جملس النقد

 .املوافق عليه أصوالً  غراض تكوين مركز القطع البنيوو واليت تتجاوز املبلغ
 
 القضااي املقامة على امل رخم -61

املعلومات ثر على اا أو أ ، واليت ليسم رخمبرأو ايدارة واملستشار القانو  لل  رخمجمموعة من القضااي املرفوعة، معظمها ل احل امل  رخماملعلى 
 .0203 آذار 13كما يف املالية املوحدة املرحلية املوجزة  




