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معلومات عامة

بنك الش ع ع ععرق (املل ع ع ععرف) و ش ع ع ععركة مس ع ع ععامهة عامة س ع ع ععورية مملوكة بنس ع ع ععبة  %49ما بل البنك اللبناين الفرنس ع ع ععي امةملم مل س ع ع ععيس املل ع ع ععرف يف
 13نيس ع ع ع ع ع ععان  2338مبوجب القرار ر /26ةموم ومبوجب انون املل ع ع ع ع ع ععارف ر  28لعاة  2331س ع ع ع ع ع ععسل املل ع ع ع ع ع ععرف يف الس ع ع ع ع ع ععسل التساري ة
الر  15616بتاريخ 22كانون األول 2338ا ويف سسل امللارف ة الر  19بوصفه ملرفا خاصام
و د سععس امللععرف برأس مال مقداره  2153313331333لية سععورية موزع علي 215331333سععه بقيمة ا ية  11333لية سععورية للسععه الواحدم
بتاريخ  4أيلول  2312وافق يئة األوراق واألسواق املالية السورية علي تعديل القيمة اال ية لسه بنك الشرق لتلبح ماألة لية سورية للسه الواحد
وبتاريخ  03نيسان  2318ا عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقوة مقاة اهليئة العامة العادية للملرف و ررت زايدة رأس مال امللرف مببل إمجايل
و دره  25313331333لية سورية موزع علي  215331333سه وبرلك يكون العدد اإلمجايل ألسه البنك  2715331333سه بقيمة ا ية 133
لية سورية للسه الواحدم
بتاريخ  8متوز 2323ا عقدت اهليئة العامة غي العادية لبنك الشرقا و ررت زايدة رأس مال امللرف عا طريق ض جز ما رصيد األرابح املدورة
مببل و دره  /1107513331333/لمسم (مليار وث،مثاألة ومخس وسبعون مليون لية سورية) إىل رأس املالا ليلبح رأس مال امللرف بعد الزايدة مبل
و دره  / 4112513331333/لمسم (أربعة مليارات ومئة ومخس وعشرون مليون لية سورية) موزع علي ( /4112531333 /واحد وأربعون مليون
ومئتان ومخسون ألس) سه بقيمة إ ية مئة لية سورية للسه الواحدم
بتاريخ  15أيلول 2323ا حلل امللرف علي موافقة جملس مفوضي يئة األوراق واألسواق املالية السورية ابعتماد أسه زايدة رأس املالم ومل ختليص
األسه املركورة ك سه جمانية علي املسامهني املسسلني يف اتريخ اكتساب املسامهني احلق يف احللول علي أسه ره الزايدة والري حدد ما بل يئة
األوراق واألسواق املالية بنهاية يوة  29أيلول 2323ا وذلك كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املالم و د حلل امللرف بتاريخ 2323/13/12
علي موافقة جملس مفوضي يئة األوراق واألسواق املالية السورية النهاألية علي إصدارة أسه الزايدة املركورةم وعليه ع ّدل املادة ر  /6/ما النظاة
األساسي تبعا لرلكم
اختر امللرف مركزا رأليسا له يف دمشق-سوريةم
يقوة امللرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات ملرفية ما خ،ل مقر إدارته الرأليسي الكاألا يف دمشق-الشع،ن تنظي عرنوس صاحلية جادة عقار /2005
 13وفروعه التسعة املنتشرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق (الشع،نا املالكيا احلريقةا والغساين)ا ريس دمشق (جرماان) وحلبا ومحصا
وال،ذ ية وطرطوسا إضافة إىل مكتبه الكاألا يف مرف ال،ذ يةم مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الرا نةا مل إيقاف العمل يف فرع محص بعد احللول
علي موافقة ملرف سورية املركزي ر ( )16/0150اتريخ  03آب 2312م
مل إدرا أسععه امللععرف يف سععوق األوراق املالية بتاريخ  19كانون األول  2313و د بل سعععر اإلغ،ق للسععه يف السععوق  11310لية سععورية بتاريخ
 03حزيران 2321م
وافق رأليس جملس اإلدارة واملدير العاة علي املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  2321بتاريخ  0آب 2321م
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تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية
أ السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة املنتهية يف  03حزيران 2321متماثلة مع السياسات احملاسبية اليت
مل إتباعها يف إعداد القواأل املالية للسنة املنتهية يف  01كانون األول 2323م ومع ذلكا مل إتباع معايي التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت
أصبح سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين 2321ا يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للملرفا واليت
مل تإثر بشكل جو ري علي املبال واالفلاحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة والسنوات السابقةا علما نه د يكون هلا ثي
علي املعاجلة احملاسبية للمعام،ت والرتتيبات املستقبلية.
اإلص،حات املعيارية لسعر الفاألدة – تعدي،ت املرحلة الثانية
إعتبارا ما أول كانون الثاين 2321ا اة امللرف بتطبيق املرحلة الثانية ما اإلص،حات املعيارية لسعر الفاألدة واليت د تإثر علي التقارير املالية
نتيسة إلص،ح معيار سعر الفاألدةا مبا يف ذلك آاثر التغيات علي التدفقات النقدية التعا دية أو ع ،ات التحوط الناشئة عا استبدال معيار
سعر الفاألدة بسعر مرجعي بديل .توفر التعدي،ت إعفا ما بعض املتطلبات الواردة يف املعايي الدولية للتقارير املالية ر 9ا ر 7ا ر 4ا
ور  16ومعيار احملاسبة الدويل ر  09املتعلقة ابلتغيات يف أساس ةديد التدفقات النقدية التعا دية للموجودات واملطلوابت املالية والتزامات
اإلجيار وحماسبة التحوط.
تتطلب التعدي،ت أن تقوة املنش ة ابالعرتاف ابلتغي يف أساس ةديد التدفقات النقدية التعا دية للموجودات أو املطلوابت املالية والري يتطلبه
إص،ح معيار معدل الفاألدة عا طريق ةديث معدل الفاألدة الفعلي للموجودات أو املطلوابت املاليةم ابإلضافة إىل ذلكا فإنه يوفر استثنا ات
حمددة ملتطلبات حماسبة التحوط.
اة امللرف وجرا دراسة أولية فيما يتعلق ابلتعرض للتدفقات النقدية وةوطات القيمة العادلة واملوجودات واملطلوابت املالية غي املشتقة املتعلقة
ابلفاألدة القياسية بني البنوك واليت تستحق بعد عاة  2321وتبني أنه ال يوجد أثر جو ري إلص،ح سعر الفاألدة علي نتاألج امللرف.

-0

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
مل إعداد املعلومات املالية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار احملاسع ع ع ع ع ع ععبة الدويل ر  04املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقا للقوانني امللع ع ع ع ع ع ععرفية السع ع ع ع ع ع ععورية النافرة
وتعليمات و رارات جملس النقد والتسليس
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضما كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنويةا كما أن نتاألج أعمال امللرف لفرتة الستة
أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غي مد قة) ال متثل ابلضرورة مإشرا علي النتاألج املتو عة للسنة املنتهية يف  01كانون األول 2321م
مل إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنا بعض املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يت تقييمها علي أساس
القيمة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املرحلية املوجزةم
مل تلنيس احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر تبويبها يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة مبوجب ترتيب تقريبعي تبعا
لسيولتها النسبيةم
تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللية السورية (لمسم)ا عملعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةا وعملة اال تلادم
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إن أ السياسات احملاسبية املطبقة ي مركورة أدانهم
أ -العم،ت األجنبية:
ةول كافة العملياتا مبا يف ذلك اإليرادات واألعبا ابلعم،ت األجنبية إىل اللية السورية بسعر صرف يوة اإلدخال يف القيودم مث يت ةويل أرصدة
ّ
املوجودات واملطلوابت واحلساابت خار امليزانية ابلعم،ت األجنبية إىل اللية السورية وفقا ألسعار اللرف احملددة ما بل امللرف املركزيا 21512
لية سورية للدوالر األمريكي و 21994.0لية سورية لليورو كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  11256لية سورية للدوالر األمريكي و11502.95
لية سورية لليورو كما يف  01كانون األول )2323م يت يد فرو ات القطع يف بيان الدخلم
إن التدفق النقدي ابلعم،ت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلس النشاطات كما و ظا ر يف بيان التدفقات النقديةا جر ةويله إىل اللية
السورية علي أساس سعر اللرف يف  03حزيران  2321وذلك ابسعتثنا رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الري جر ةويله علي أساس
سعر اللرف بنهاية الفرتة السابقةم
يت ةويل املوجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعم،ت األجنبية والظا رة ابلقيمة العادلة يف اتريخ ةديد يمتها العادلةم
يت تسسيل فرو ات التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعم،ت األجنبية غي النقدية (مثل األسه ) كسز ما التغي يف القيمة العادلةم
ب -األدوات املالية
يُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للملرف عندما يلبح امللرف طرفا يف األحكاة التعا دية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبدأليا ابلقيمة العادلةم كما تُضععاف تكاليس املعام،ت املتعلقة مباشععرة اب تنا أو إصعدار املوجودات
املالية واملطلوابت املالية (خب،ف املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلس ع ع ع عاألر) إىل القيمة العادلة للموجودات
املالية أو املطلوابت املاليةا أو تطرح منهاا حس ع ععب اال تض ع ععا ا عند االعرتاف األويلم كما تُثب تكاليس املعاملة املتعلقة مباش ع ععرة اب تنا موجودات
مالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
إذا كان سعر املعاملة خيتلس عا القيمة العادلة عند االعرتاف األويلا فإن امللرف يعاجل را الفرق حماسبيا علي النحو التايل:
• إذا مل إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بنا علي أسلوب تقيي يستخدة فقط بياانت
ما أسواق ميكا م،حظتهاا فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند االعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة منر اليوة األول)؛

• يف مجيع احلاالت األخر ا تُعدل القيمة العادلة لتتماشي مع سعر املعاملة (أي أنه سيت جيل ربح أو خسارة منر اليوة األول ما خ،ل
تضمينه  /تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو االلتزاة)م
بعد االعرتاف األويلا يت تسععسيل الربح أو اخلسععارة املإجلة إىل الربح أو اخلسععارة علي أسععاس منطقيا فقط إىل احلد الري ينش ع فيه عا تغيي يف
عامل (مبا يف ذلك الو ) أيخره املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعي األصل أو االلتزاةم
املوجودات املالية
تُثب مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شرا أو بيع أحد األصول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسلي األصل
املايل ضع ععما اإلطار الزمد احملدد ما السع ععوق املعدا ويقاس مبدأليا ابلقيمة العادلة ابإلضع ععافة إىل تكاليس املعاملةا ابسع ععتثنا تلك املوجودات املالية
امللع ععنفة علي أسع ععاس القيمة العادلة ما خ،ل األرابح واخلس ع عاألر ()FVTPLم كما تُثب تكاليس املعام،ت املتعلقة مباشع ععرة اب تنا موجودات
مالية ملنفة ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيب ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضما نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  9الحقا ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة
علي أساس منوذ أعمال املنش ة إلدارة األصول املالية وخلاألص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املاليةم وعلي وجه التحديد:
• تقاس أدوات الديا احملتفظ هبا يف منوذ أعمال دفها ةليل التدفقات النقدية التعا ديةا واليت هلا تدفقات نقدية تعا دية ي فقط
مدفوعات املبل األصلي والفاألدة علي املبل األصلي القاأل ) (SPPIا الحقا ابلتكلفة املطف ة؛ و
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• تقاس أدوات الديا احملتفظ هبا يف منوذ أعمال دفها ةليل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدياا واليت هلا تدفقات نقدية تعا دية
ي مدفوعات املبل األصلي والفاألدة علي املبل األصلي القاأل ( )SPPIالحقا ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• تُقاس مجيع أدوات الديا األخر (مثل أدوات الديا اليت تدار علي أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستثمارات األسه بعد ذلك
ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلكا جيوز للملرف إجرا االختيار  /التعيني غي القابل لإللغا بعد االعرتاف األويل ابملوجودات املالية علي أساس كل أصل علي حدة:
• جيوز للملرف أن خيتار بشكل غي ابل لإللغا إدرا التغيات ال،حقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه غي حمتفظ هبا للمتاجرة أو العتبار
حمتمل معرتف به ما املستحوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية ر )IFRS 3( 0ا يف الدخل الشامل
اآلخر؛ و
• جيوز للملرف تعيني أداة ديا غي ابلة لإللغا تتوافق مع الكلفة املطف ة أو معايي القيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر
( )FVTOCIكما يت ياسها ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة إذا أد ذلك إىل إزالة عدة التطابق احملاسر أو تقليله بشكل
كبي (يشار إليه خبيار القيمة العادلة).
 أدوات الديا ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخرميعترب تقيي مناذ العمل إلدارة األصعول املالية أمرا أساسيا لتلنيس األصل املايلم كما حيدد امللرف مناذ العمل علي مستو يعكس كيفية إدارة
جمموععات األصع ع ع ع ع ع ععول املعالية معا لتحقيق دف أعمال معنيم ال يعتمد منوذ العمل اخلام ابمللع ع ع ع ع ع ععرف علي نوااي اإلدارة فيما يتعلق داة فرديةا
وابلتايل يقي منوذ العمل عند مستو جتميع أعلي وليس علي أساس كل أداة علي حدة.
لد املل ععرف أكثر ما منوذ أعمال واحد إلدارة أدواهتا املالية اليت تعكس كيفية إدارة املل ععرف ألص ععوله املالية ما أجل توليد التدفقات النقديةم
ةدد مناذ أعمال امللرف ما إذا كان التدفقات النقدية سوف تنتج عا ةليل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
عندما تُستبعد أداة الديا املقاسة ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر)(FVTOCIا يُعاد تلنيس الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرتف
هبا سعابقا يف الدخل الشعامل اآلخر ما حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارةم وعلي النقيض ما ذلكا وخبلوم االستثمار يف األسه املعينة علي
أهنا مقاسة ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخرا ال يعاد تلنيس الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا سابقا يف الدخل الشامل اآلخر
الحقا إىل الربح أو اخلسارة ولكا ةول ضما حقوق امللكية.
ختضع أدوات الديا اليت تقاس الحقا ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر للتدين.
يف فرتة التقرير احلالية والسابقةا طبق امللرف خيار القيمة العادلة وكرلك حدد أدوات الديا اليت تفي ابلكلفة املطف ة أو معايي القيمة العادلة ما
خ،ل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مل ياسها ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر ()FVTPLم
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر ( )FVTPLي:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون فقط مدفوعات املبل األصلي والفاألدة علي املبل األصلي ()SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ أعمال خب،ف االحتفاظ هبا لتحليل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر ابستخداة خيار القيمة
تقاس ره املوجودات ابلقيمة العادلةا مع االعرتاف ية أرباح أو خساألر انجتة عا إعادة القياس يف الربح أو اخلسارةم
إعادة التلنيس
إذا تغي منوذ األعمال الري حيتفظ مبوجبه امللرف مبوجودات ماليةا فإنه يعاد تلنيس املوجودات املالية املت ثرةم تسري متطلبات التلنيس والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة ثر مستقبلي اعتبارا ما اليوة األول ما فرتة التقرير األوىل اليت تعقب التغي يف منوذ األعمال والري ينتج عنه إعادة تلنيس
األصول املالية للملرفم
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تدين يمة املوجودات املالية:
يستدرك امللرف خمللات اخلساألر االألتمانية املتو عة علي األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر:
للبنوك.

• القروض والسلس
• روض ودفعات مقدمة للعم ،م
• مدينون مبوجب بوالتم
• أوراق استثمار الديونم
• التزامات القروض اللادرةم
• عقود الضمان املايل

اللادرة.

ال يت إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسه .
ابسع ععتثنا املوجودات املالية املش ع عرتاة أو الناش ع ععئة ذات التدين االألتماين )( (POCIاليت يت اعتبار ا بش ع ععكل منفلع ععل أدانه)ا جيب ياس خس ع عاألر
االألتمان املتو عة ما خ،ل خملص خسارة مببل مساوي:
• خسارة األتمانية متو عة ملدة  12شهراا أي خسارة األتمانية متو عة مد احلياة الناجتة عا تلك األحداث االفرتاضية علي األدوات املالية
اليت ميكا ةقيقها يف غضون  12شهرا بعد اتريخ اإلب،غا (يشار إليها يف املرحلة )1؛ أو
• خسارة األتمانية متو عة ملد احلياةا أي خسارة األتمانية متو عة ملد احلياة اليت تنتج عا مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة علي مد
عمر األداة املالية (املشار إليها يف املرحلة  2واملرحلة .)0
جيب تكويا مإونة خسععارة للخسععارة االألتمانية املتو عة علي مد احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االألتمان علي تلك األداة املالية بشععكل كبي
منر االعرتاف األويلم وخبل ع ععوم مجيع األدوات املالية األخر ا تقاس اخلس ع ععارة االألتمانية املتو عة مببل يعادل اخلس ع ععارة االألتمانية املتو عة ملدة 12
شهرام
إن اخلس ع ع ع عاألر االألتمانية املتو عة ي تقدير مرجح ابال حتمالية للقيمة احلالية خلس ع ع ع عاألر االألتمانا وتقاس علي أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات
النقدية املستحقة للملرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت يتو ع امللرف تلقيها واليت تنش ما ترجيح عدة سيناريو ات ا تلادية مستقبليةا
خملومة وفقا لسعر الفاألدة الفعلية لألصل.
• خبلوم التزامات القروض غي املسحوبةا فإن اخلسارة االألتمانية املتو عة ي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة
للملرف إذا اة املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت يتو ع امللرف تلقيها يف حالة السحب ما القرض؛ و
• خبلوم عقود الضمان املايلا فإن اخلسارة االألتمانية املتو عة ي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الديا املضمونة ان لا
أي مبال يتو ع امللرف است،مها ما املالك أو املديا أو أي طرف آخر.
يقيس امللعرف اخلسعارة االألتمانية املتو عة علي أسعاس فرديا أو علي أسعاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسع خلاألص خماطر ا تلادية مماثلةم
ويسعتند ياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألصل ابستخداة سعر الفاألدة الفعال األصلي لألصلا بلرف النظر عما
إذا كان يُقاس علي أساس فردي أو علي أساس مجاعي.
املوجودات املالية املتدنية األتمانيا
حيل ععل "التدين" يف املوجودات املالية األتمانيا عند و وع حدث أو أكثر له ثي ض ععار علي التدفقات النقدية املس ععتقبلية املقدرة للموجودات املاليةم
ويشع ع ع ع ع ع ععار إىل املوجودات املعاليعة ذات التعدين االألتمعاين كموجودات املرحلعة 0م تش ع ع ع ع ع ع عمعل األدلة علي التدين االألتماين بياانت ميكا م،حظتها حول
األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبية للمقرتض أو امللدر؛ أو
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• خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املت خر؛ أو
• ياة امللرف مبنح املقرتضا ألسباب ا تلادية أو تعا دية تتعلق ابللعوبة املالية للمقرتضا تنازال؛ أو
• اختفا سوق نشط لألوراق املالية بسبب اللعوابت املالية؛ أو
املتكبدة.

• شرا أصل مايل بسعر خمفض ختفيضا كبيا يعكس خساألر االألتمان
يقوة امللرف ويف حال تعرر ةديد حدث منفردا وبدال ما ذلكا د يتسبب الت ثي املشرتك لعدة أحداث يف ةول األصول املالية إىل موجودات
ذات يمة األتمانية متدنيةم يقوة املل ع ع ععرف بتقيي ما إذا ﮐان د حل ع ع ععل تدين األتماين ألدوات الديا اليت متثل املوجودات املالية املقاسع ع ع عة ابلكلفة
املطف ة أو القيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشععامل اآلخر ) (FVTOCIفي اتريخ كل تقريرم لتقيي ما إذا ﮐان ناك تدين األتماين يف أدوات
الديا السيادية والعاألدة للشركاتا يعترب امللرف عوامل مثل عاألدات السندات والتلنيس االألتماين و درة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
األتمانيا )(POCI

املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية األتمانيا ( )POCIبطريقة خمتلفة نظرا ألن األصل يكون ذو يمة األتمانية منخفضة عند
االعرتاف األويلم وخبلوم ره املوجوداتا يستدرك امللرف مجيع التغيات يف اخلسارة االألتمانية املتو عة علي مد احلياة منر االعرتاف األويل
كمخلص خسارةا وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارةم يإدي التغي اإلجيايب ملثل ره األصول إىل ةقيق مكاسب تدين القيمة.
التخلس عا السداد
يُعترب تعريس التخلس عا السداد أمرا يف غاية األمهية عند ةديد اخلسارة االألتمانية املتو عةم يستخدة تعريس التخلس عا السداد يف ياس يمة
اخلسارة االألتمانية املتو عة ويف ةديد ما إذا كان خملص اخلسارة يستند إىل اخلسارة االألتمانية املتو عة ملدة  12شهرا أو ملد احلياةا ألن التخلس
عا السداد و أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر ()Probability of Default؛ اليت تإثر علي كل ما ياس اخلساألر االألتمانية املتو عة
وةديد الزايدة الكبية يف خماطر االألتمانم
الزايدة الكبية يف خماطر االألتمان
يرا ب امللرف مجيع املوجودات املالية والتزامات القروض اللادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي ما إذا كان
ناك زايدة كبية يف خماطر االألتمان منر االعرتاف األويلم إذا كان ناك زايدة كبية يف خماطر االألتمانا فإن امللرف يقيس خمللات اخلسارة
علي أساس اخلسارة االألتمانية املتو عة مد احلياة بدال ما  12شهرا.
عند تقيي ما إذا كان خماطر االألتمان علي األداة املالية د ارتفع ارتفاعا كبيا منر االعرتاف األويلا يقوة امللرف مبقارنة خماطر حدوث التخلس
يف السداد علي األداة املالية يف اتريخ التقرير استنادا إىل االستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلس عا السداد كان متو عا لفرتة
االستحقاق املتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مل االعرتاف ابألداة املالية ألول مرةم عند إجرا را التقيي ا أيخر امللرف ابالعتبار ٍ
كل ما
املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة و ابلة للدع ا مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر لها
بنا علي اخلربة التارخيية للملرف وتقيي اخلبي االألتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبليةم
تعديل واستبعاد املوجودات املالية
حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض علي الشروط التعا دية اليت ةك التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة
أخر بني االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايلم يإثر التعديل علي مبل و/أو تو ي التدفقات النقدية التعا دية سوا علي الفور أو يف اتريخ
مستقبليم ابإلضافة لرلكا سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاألمة لقرض األ تعدي ،حىت إذا مل تإثر ره املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد علي
التدفقات النقدية علي الفور ولكنها د تإثر علي التدفقات النقدية اعتمادا علي ما إذا كان امليثاق مستوفيا أة ال (علي سبيل املثال التغي يف زايدة
معدل الفاألدة الري ينش عندما يت خرق املواثيق).
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عند تعديل املوجودات املاليةا يقي امللرف ما إذا كان را التعديل يإدي إىل إلغا االعرتافم ووفقا لسياسة امللرفا يإدي التعديل إىل عدة
االعرتاف عندما ينتج عنه اخت،ف كبي يف الشروطم
يلغي امللرف االعرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتهي ص،حية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتها الل،حية الناجتة
عا التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبي)ا أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخرم إذا مل حيول امللرف أو
ةتفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيطرة علي املوجودات احملولةا فإن امللرف يعرتف حبلتها احملتفظ هبا يف األصل
وااللتزاة املرتبط ابملبال اليت د يضطر لدفعهام إذا احتفظ امللرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملولا فإن امللرف يستمر يف االعرتاف
ابألصل املايل ويقر أيضا اب رتاض مضمون للعاألدات املستلمة.
عند إلغا االعرتاف ابملوجودات املالية ابلكاملا فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجمموع االعتبار املستل واملديا واألرابح/
اخلساألر املرتاكمة اليت مل إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةا ابستثنا االستثمار يف األسه احملددة
ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر)(FVTOCIا حيث ال تلنس األرابح  /اخلساألر املرتاكمة املعرتف هبا سابقا يف الدخل الشامل
اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
عرض خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل
يت عرض خمللات اخلساألر االألتمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل كما يلي:
• للموجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة :كاستقطاع ما القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛
• ألدوات الديا اليت تقاس ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIال يت إثبات خملص خسارة يف بيان الوضع
املايل حيث أن القيمة الدفرتية ي ابلقيمة العادلةم ومع ذلكا يت تضمني خملص اخلسارة كسز ما مبل إعادة التقيي يف التغي املرتاك يف
القيمة العادلة الستثمارات يف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمخلص؛ و
• عندما تشتمل األداة املالية علي مكون مسحوب وغي مسحوبا وال ميكا للملرف ةديد اخلسارة االألتمانية املتو عة علي مكون التزاة
القرض بشكل منفلل عا تلك علي املكون املسحوب :فإن امللرف يقدة خملص خسارة جممع لك ،املكوننيم يُعرض املبل اجملمع كخل
ما القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوبم تُعرض أي زايدة يف خملص اخلسارة عا املبل اإلمجايل للمكون املسحوب كمخلص.
د -املطلوابت املالية وحقوق امللكية
تلنس أدوات الديا وحقوق امللكية اللادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقا ملضمون الرتتيب التعا دي.
إن املطلوابت املالية ي التزاة تعا دي بتسلي نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط د
تكون غي مواتية للملرف أو عقد سيت تسويته أو رمبا يت تسويته دوات حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف و و عقد ما غي املشتقات حيث يكون
امللرف ملزة أو د يكون ملزة بتسلي عدد متغي ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة بها أو عقد املشتقات علي حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت أو
ميكا تسويتها خب،ف تبادل مبل حمدد ما النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف.
أدوات حقوق امللكية
أداة حقوق امللكية ي أي عقد يثب فاألدة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خل مجيع مطلوابهتام يُعرتف دوات حقوق امللكية اللادرة عا
امللرف وفقا للعواألد املستلمةا بعد خل تكاليس اإلصدار املباشرة.
أسه اخلزينة
يُعرتف وعادة شرا أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف وختل مباشرة يف حقوق املسامهنيم ال يت إثبات أي ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة
عند شرا أو بيع أو إصدار أو إلغا أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف.
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أدوات مركبة
تلنس األجزا املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) اللادرة ما امللرف بشكل منفلل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقا
ملضمون الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكيةم إن خيار التحويل الري سيت تسويته ما خ،ل تبديل مبل نقدي
اثب أو أصل مايل آخر بعدد حمدد ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمللرف و أداة حقوق ملكية.
يف اتريخ اإلصدارا تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستخداة معدل الفاألدة الساألد يف سوق األدوات املماثلة غي القابلة للتحويلم ويف حالة
وجود مشتقات غي مضمنة ذات صلةا يت فللها أوال وتسسل اب ي املطلوابت املالية علي أساس التكلفة املطف ة ابستخداة طريقة الفاألدة الفعالة
حىت إطفاألها عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق األداة.
املطلوابت املالية
تُلنس املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر" أو "املطلوابت املالية األخر ".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة
يت ياس االلتزامات املالية غي احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت ةديد ا علي أهنا ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلساألر )(FVTPL
الحقا ابلكلفة املطف ة ابستخداة طريقة الفاألدة الفعليةم
يت تلنيس املطلوابت املالية علي أهنا ) (FVTPLعندما يت االحتفاظ اباللتزاة املايل للتداول أو يت تعينها علي أهنا )(FVTPLم
ميكا ةديد االلتزاة املايل خب،ف االلتزاة املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو االعتبار احملتمل الري ميكا أن يدفعه مشرتي كسز ما دمج األعمال
ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند االعرتاف األويل إذا:
• كان را التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي ما عدة تناسق القياس أو االعرتاف الري د ينش خ،فا لرلك؛ أو
• كان االلتزاة املايل يُشكل جز ا ما جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهماا واليت تدار ويقيي أداألها علي أساس القيمة العادلةا
وفقا السرتاتيسية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للملرفا وكان املعلومات املتعلقة بتشكيل امللرف مقدمة داخليا علي را األساس؛
أو
• إذا كان االلتزاة املايل يشكل جز ا ما عقد حيتوي علي مشتق واحد أو أكثر ما املشتقاتا ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9بعقد
سني ابلكامل (املركب) ليت ةديده ابلقيمة العادلة ما خ،ل الربح أو اخلسارة ))FVTPLم
ه -تقام املوجودات واملطلوابت املالية:
تقام املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة اللافية فقط عندما يكون ناك حق انوين لعمل ذلك أو عندما ينوي
امللرف أما القياة ابلتسوية علي أساس صايف القيمة وأما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامام
و -القيمة العادلة:
أن القيمعة العادلة ي السعر الري ميكا احللول عليه ما بيع األصل أو دفعه لتحويل التزاة مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريخ
القياسم
يت ياس القيمة العادلة ألصل والتزاة معني استنادا إىل خلاألص األصل أو االلتزاة واليت يقوة املتشاركني يف السوق وخر ا يف االعتبار عند عملية
تسعي األصل أو االلتزاة يف اتريخ القياسم
يت ياس القيمة العادلة لألصول غي املالية ابألخر بعني االعتبار درة متشارك يف السوق علي إنتا منافع ا تلادية ما خ،ل التوظيفات الفضلي
لألصل أو ما خ،ل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الري د يقوة بتوظيفات فضلي لألصلم
يقوة امللرف ابعتماد أسعار السوق لتقيي أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطم إذا مل يكا سوق األداة نشطا يقوة امللرف ابعتماد تقنيات
لقياس القيمة العادلة خر يف االعتبار االستعمال األ لي ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقم
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حدد املعيار الدويل للتقارير املالية  IFRS 10مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة:
 املستو  :1األسعار املعلنة (غي املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكا للمنش ة الوصول إليها يف اتريخالقياس؛
املستو  :2املدخ،ت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستو األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزاة أما بشكل مباشر أو غي مباشر؛
 املستو  :0املدخ،ت غي امللحوظة لألصل أو االلتزاةميت إثبات املشتقات املالية مبدأليا ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبراة عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقا إىل يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايلم
يت إثبات األرابح  /اخلساألر الناجتة يف الربح أو اخلسارة علي الفور ما مل ةدد املشتقة وتكون فعالة ك داة ةوطا ويف ره احلالة يعتمد تو ي
االعرتاف يف الربح أو اخلسارة علي طبيعة ع ،ة التحوطم
ز -املوجودات الثابتة:
جر إظهار املوجودات الثابتةا علي أساس سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تن ع ع ع ع ع عزيل االسته،كات املرتاكمة ومإونة التدين يف القيمة إن
وجدتم
جيري اسع ععته،ك املوجودات الثابتةا ابسع ععتثنا األرض والدفعات املسع ععبقة علي نفقات رأ اليةا بطريقة القسع ععط الثاب علي مد األعمار اإلنتاجية
ابعتماد املعدالت السنوية التالية:
%

2
مباين
15
معدات وأجهزة وأاثث
13
أجهزة احلاسب اآليل
13
ةسينات علي املباين
ميثل الربح أو اخلسعارة ما التفرغ عا أصل ما املوجودات الثابتة الفرق بني عاألدات التفرغ والقيمة الدفرتية لألصلم يت يد الربح واخلسارة يف بيان
الدخلم
يف هناية كل عاة يت مراجعة طريقة احتساب االسته،ك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت تسسيل أي تغي يف التقديرات ثر مستقبليم
ح -املوجودات الثابتة غي املادية:
تظهر املوجودات الثابتة غي املادية علي أس ع ععاس س ع عععر التكلفة التارخيية ابلليات الس ع ععورية بعد تنع ع ع ع ع ع ع ع ع عزيل اإلطفا املرتاك ومإونة التدين يف القيمة إن
وجدتم
ابلنسبة للموجودات الثابتة غي املادية اليت عمر ا الزمد غي حمددا يت مراجعة التدين يف يمتها يف اتريخ املعلومات املالية املرحلية املوجزة ويت تسسيل
أي ٍ
تدن يف يمتها يف بيان الدخلم
جيري إطفا املوجودات الثابتة غي املادية علي مد األعمار اإلنتاجية ابعتماد املعدالت السنوية التالية:
%23
برامج املعلوماتية
ط -االخنفاض يف يمة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية:
يف اتريخ كل بيان وض ع ع ععع مايلا يقوة املل ع ع ععرف مبراجعة القي الدفرتية ألص ع ع ععوله املادية وغي املادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مإش ع ع ععر ن تلك
األص ععول د أص ععاهبا خس ععارة ٍ
تدن يف يمتهام إن وجد كرا مإش ععرا يت تقدير القيمة اإلس ععرتدادية لألص ععل لتحديد مد خس ععارة تدين القيمة (إن
وجدت)
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القيمة اإلس ع ع ع ععرتدادية ي القيمة األعلي ما بني القيمة العادلة ان ص كلفة البيع والقيمة االس ع ع ع ععتعماليةم عند ةديد القيمة االس ع ع ع ععتعماليةا يت حسع ع ع ع ع
التدفقات ال نقدية املس ع ععتقبلية املقدرة إىل يمتها احلالية ابس ع ععتعمال نس ع ععبة حس ع ع ع بل الض ع ع عريبة تعكس تقديرات الس ع ععوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد
واملخاطر امل،زمة لألصل الري مل يت بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةم
إذا كان تقدير القيم ععة اإلسرتدادية لألصل أ ععل ما يمته الدفرتيةا يت إنقام القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة اإلسرتداديةم تقيد خسارة تدن ععي
القيمة حاال يف األرابح أو اخلس ع ع عاألرا إال إذا كان األصع ع ععل املختص مس ع ععسل دفرتاي بقيمة إعادة التقيي ا ويف ره احلالة تعامل خسع ع ععارة تدين القيمة
كتخفيض لوفر إعادة التقيي م
يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكس الحقاا يت زايدة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تلل إىل التقدير املع ّدل لقيمتها اإلسرتداديةا لكا حبيث
أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكا أن ةدد فيما لو مل يت يد خسععارة تدين يمة لألصععل يف سععنوات سععابقةم يت
يد عكس خسعارة تدين القيمة حاال يف األرابح أو اخلساألرا إال إذا كان األصل املختص مسسل دفرتاي بقيمة إعادة التقيي ا ويف ره احلالة يعامل
عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي م
ي -املإوانت:
يت تكويا املإونة عندما يكون نالك التزاة حايل علي املل ععرف ( انوين أو اسع ععتنتاجي) انتج عا حدث حل ععل يف املاضع ععيا وما احملتمل تسع ععديد
االلتزاة وميكا تقدير مبل االلتزاة بشكل موثوق بهم متثل املإونة املكونة أفضل تقدير للمبل املتوجب لتسديد االلتزاة املايل بتاريخ بيان الوضع املايلا
مع األخر بعني االعتبار املخاطر وعدة اليقني احمليطني هبرا االلتزاةم عندما ةدد املإونة ابالستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد االلتزاةا فإن
يمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية هلره التدفقات النقديةم
ك -اشرتاكات مإسسة الت مينات االجتماعية وتعويض هناية اخلدمة:
إن امللعرف مسعسل يف مإسع سعة الت مينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السعورية ويسعدد بشكل منتظ الت مينات عا موظفيه إىل املإسسةم متثل
ره املس ععامهات اتفاق املل ععرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل س ععوف حيل ععل املوظفون علي را التعويض ما مإس عس ععة الت مينات
االجتماعيةم ليس علي امللرف أية التزامات أخر جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمةم
ل -االعرتاف ابإليراد وةقق امللروف:
يت االعرتاف ويرادات وملعاريس الفواألد علي أسعاس االسعتحقاق الزمد ابالسعتناد إىل األصعل ونسبة الفاألدة املطبقة ابستثنا الفواألد علي القروض
والتسليفات الظا رة علي األساس النقدي حبيث يت يد إيرادات الفواألد عند ةققها الفعليم يت االعرتاف ابإليرادات الناجتة عا اخلدمات امللرفية
عند ةققها مبوجب العقودم تتحقق أنلبة األرابح ما االستثمارات عندما يلبح للملرف احلق ابست،ة املبال العاألدة هلام
ة -القروض والتسليفات:
القروض والتس ع ع ععليفات ي موجودات مالية غي مش ع ع ععتقة ذات دفعات اثبتة أو ابلة للتحديد وغي مدرجة يف س ع ع ععوق مايل انش ع ع ععطم تظهر القروض
والتسعليفات علي أ سعاس الكلفة املعدلة بعد تنع ع ع ع ع ع ع عزيل الفاألدة غي احملققة وبعد مإونة خسعاألر الديون حيث ينطبقم تسعسل الديون الرديئة واملشكوك
بتحليلها علي األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدة ةليل يمتها األصلية و/أو فاألدهتام
ن -كفاالت مالية:
إن عقود الكفاالت املالية ي عقود توجب علي امللرف إجرا دفعات حمددة لتعويض احلامل عا خسارة ترتب ألن مدينا معيّنا عسز عا إجرا
دفعة مستحقة مبوجب شروط أداة ديام ميكا هلره العقود أن خر عدة أشكال انونية للمقاضاة (كفاالتا كتب اعتمادا عقود ضمان األتماين)م
تُقيّد مطلوابت الكفاالت املالية أوليا علي أسع ع ع ع ععاس يمتها العادلةا والحقا ُةمل يف الدفاتر علي أسع ع ع ع ععاس القيمة األعلي ما بني ره القيمة املعدلة
والقيمة احلالية للدفعة املتو عة (عندما يل ع ع ع ععبح ما احملتمل إجرا دفعة ما جرا الكفالة)م تُدر الكفاالت املالية ض ع ع ع ععما حس ع ع ع ععاابت التسع ع ع ع عوية (يف
املوجودات) ويف املطلوابتم
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س -التوزيعات النقدية لألسه :
يت االعرتاف بتوزيعات األرابح عا األسعه العادية كالتزاة ويت تنع ع ع ع ع ع ع عزيلها ما حقوق امللكية عند املوافقة عليها ما بل مسعامهي امللعرفم كما يت
اإلفلاح عا توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتريخ بيان الوضع املايلم
ع -صايف إيرادات الفواألد:
يت إثبات إيرادات وأعبا الفواألد جلميع األدوات املالية ابستثنا تلك امللنفة علي أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة
ما خ،ل األرابح اللافية يف "صايف إيرادات الفواألد" كع "إيرادات فواألد" و "أعبا فواألد " يف حساب األرابح أو اخلساألر ابستخداة طريقة الفاألدة
الفعالةم كما تُدر الفواألد علي األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة ما خ،ل األرابح أو اخلسارة ) (FVTPLضما حركة القيمة العادلة خ،ل
الفرتةم".
معدل الفاألدة الفعلية ) (EIRو الس عععر الري ُخيفض ابلض ععبط التدفقات النقدية املس ععتقبلية املقدرة لألداة املالية خ،ل العمر املتو ع لألداة املالية
أوا عند اال تض ع ععا ا لفرتة أ ل ع ععرا إىل ص ع ععايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املاليةم كما تقدر التدفقات النقدية املس ع ععتقبلية مبراعاة مجيع
الشروط التعا دية لألداة.
يتضعما احتسعاب سعر الفاألدة الفعلية مجيع الرسوة والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات
اإل راض احملددةا وتكاليس املعاملةا ومجيع األ س ع ع ع ععاط األخر أو اخلل ع ع ع ععومات األخر م وفيما يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة ما
خ،ل األرابح أو اخلساألرا تُثب تكاليس املعام،ت يف الربح أو اخلسارة عند االعرتاف األويلم
ُةتسععب إيرادات الفواألد  /أعبا الفواألد ما خ،ل تطبيق معدل الفاألدة الفعال علي القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي املتدنية األتمانيا
(أي علي أساس الكلفة املطف ة لألصل املايل بل التسوية ألي خملص خسارة األتمانية متو عة) أو إىل الكلفة املطف ة للمطلوابت املاليةم وخبلوم
املوجودات املعاليعة املتدنية األتمانياا ُة تسع ع ع ع ع ع ععب إيرادات الفواألد ما خ،ل تطبيق معدل الفاألدة الفعال علي الكلفة املطف ة للموجودات املالية املتدنية
األتمانيا (أي إمجايل القيمة الدفرتية ان ل عا خمل ععص خس عاألر االألتمان املتو عة)م أما خبل ععوم املوجودات املالية اليت نش ع ت أو اش ععرتي و ي متدنية
األتمانيا )(POCIا فإن معدل الفاألدة الفعال ( )EIRيعكس اخلس عاألر االألتمانية املتو عة ( )ECLsيف ةديد التدفقات النقدية املسععتقبلية املتو ع
است،مها ما األصل املايل.

ف -حساابت األتمانية:
تعقد مجيع احلس ع ععاابت االألتمانية علي أس ع ععس غي تقديرية وتنتمي املخاطر واملكاف ت ذات اللع ع ععلة إىل أص ع ععحاب احلس ع ع عاابتم بنا عليها
تنعكس ره احلساابت خار بيان الوضع املايلم

م -حلة السه ما األرابح:
يعرض امللععرف معلومات حول حل ععة الس ععه ما األرابح األسععاس ععية وحل ععة السععه ما األرابح املخفض ععة ابلنس ععبة ألس ععهمه العاديةم يت
احتسععاب حلععة السععه ما األرابح األسععاسععية بتقسععي صععايف الربح أو اخلسععارة للفرتة العاألد حلملة األسععه العادية للمل عرف علي املعدل
املوزون لعدد األ سععه العادية املتداولة خ،ل الفرتةم يت احتسععاب حلععة السععه ما األرابح املخفضععة عرب تعديل الربح أو اخلسععارة العاألد
حلملة األسععه العادية واملعدل املوزون لعدد األسععه العادية املتداولة جبميع ثيات التخفيضععات احملتملة علي األسعه العادية واليت تتضععما
خيار األسه املمنوح للموظفنيا حسبما ينطبقم
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ق -ضريبة الدخل:
متثل ملاريس الضراألب مبال الضراألب املستحقة والضراألب املإجلةم
حيتسعب امللعرف مإونة ضريبة الدخل وفقا ألحكاة القانون  28اتريخ  16نيسان 2331ا والري حدد الضريبة مبعدل  % 25ما صايف األرابح
اخلاضعة للضريبةا ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13ما يمة الضريبةم
ختتلس األرابح اخلاضعععة للضعريبة عا األرابح اللععافية الواردة يف بيان الدخل بسععبب اسععتبعاد املبال غي اخلاضعععة للضعريبة وإضععافة املبال غي اجلاألز
تنعزيلها ما الوعا الضريرم
إن الض عراألب املإجلة ي الض عراألب املتو ع دفعها أو اسععرتداد ا نتيسة الفرو ات الزمنية املإ تة بني يمة املوجودات أو املطلوابت يف املعلومات املالية
املرحلية املوجزة والقيمة اليت يت احتسععاب الربح الض عرير علي أسععاسععهام وةتسععب الض عراألب املإجلة وفقا للنسععب الض عريبية اليت يتو ع تطبيقها عند
تسوية االلتزاة الضرير أو ةقيق املوجودات الضريبية املإجلةم
يت االعرتاف ابملطلوابت الضع عريبية املإجلة للفرو ات الزمنية اليت س ععينتج عنها مبال س ععوف تدخل يف احتس ععاب الربح الضع عرير مس ععتقب،م بينما يت
االعرتاف ابملوجودات الضريبية املإجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبال سوف تنزل مستقب ،عند احتساب الربح الضريرم
يت مراجعة رصع ععيد املوجودات الض ع عريبية املإجلة يف اتريخ املعلومات املالية املرحلية املوجزة ويت ختفيضع ععها يف حالة تو ع عدة إمكانية االسع ععتفادة ما
تلك املوجودات الضريبية جزأليا أو كليام
ر -النقد وما يوازي النقد:
و النقد واألرصععدة النقدية اليت تسععتحق خ،ل مدة ث،ثة أشععهر (اسععتحقا اهتا األصععلية ث،ثة أشععهر ف ل)ا وتتضععما :النقد واألرص عدة لد بنوك
مركزية واألرصعدة لد البنوك واملإسعسعات امللعرفيةا وتنع ع ع ع ع ع ع عزل وداألع البنوك واملإسعسعات امللعرفية اليت تسعتحق خ،ل مدة ث،ثة أشعهر (اسعتحقا اهتا
األصلية ث،ثة أشهر ف ل) واألرصدة املقيدة السحبم
ا -معلومات القطاعات:
طاع العمل ميثل جمموعة ما املوجودات والعمليات اليت تشرتك معا يف تقدمي منتسات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعواألد ختتلس عا تلك املتعلقة
بقطاعات أعمال أخر م
القطاع اجلغرايف الري يرتبط يف تقدمي منتسات أو خدمات يف بيئة ا تل ع ع ع ع ععادية حمددة خاض ع ع ع ع عععة ملخاطر وعواألد ختتلس عا تلك املتعلقة بقطاعات
تعمل يف بيئات ا تلادية أخر م
-4

أحكاة حماسبية مهمة وملادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبيةا علي إدارة امللرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي املتوفرة ما
ملادر أخر م تعتمد ره التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا علي عامل اخلربة وعلي عوامل أخر تعترب ذات صلةا و د ختتلس النتاألج الفعلية عا ره
التقديرات واالفرتاضاتم
تت مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوريم يت إجرا القيود الناجتة عا تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيلل فيها تعديل التقدير
وذلك إذا كان ره املراجعة تإثر حلراي علي ره الفرتةا أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كان املراجعة تإثر علي الفرتة احلالية وفرتات الحقةم
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4ا1م

املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة
يتطلب ما إدارة امللرف استخداة اجتهادات وتقديرات امة لتقدير مبال التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة يف
خماطر االألتمان للموجودات املالية بعد االعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساألر االألتمان املتو عةم إن أ السياسات والتقديرات
املستخدمة ما بل إدارة امللرف مفللةم
تقيي منوذ األعمال
يعتمد تلنيس و ياس املوجودات املالية علﯽ نتاألج اختبار مدفوعات املبل األصلي والفاألدة علي املبل األصلي القاأل واختبار منوذ األعمالم
حيدد امللرف منوذ األعمال علي مستو يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معا لتحقيق دف أعمال معنيم ويتضما را التقيي
احلك الري يعكس مجيع األدلة ذات الللة مبا يف ذلك كيفية تقيي أدا املوجودات و ياس أداألهاا واملخاطر اليت تإثر علي أدا املوجودات وكيفية
إدارهتا م يرا ب امللرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر واليت مل استبعاد ا بل
استحقا ها لفه سبب استبعاد ا وما إذا كان األسباب متفقة مع اهلدف ما األعمال احملتفظ هبام وتعترب املرا بة جز ا ما التقيي املتواصل
للملرف حول ما إذا كان منوذ األعمال الري يت مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباا وإذا كان ما غي املناسب ما إذا كان
ناك تغيي يف منوذ األعمال وابلتايل يت إدخال تغييا مستقبليا لتلنيس تلك املوجوداتم
زايدة امة يف خماطر االألتمان
يت ياس اخلسارة االألتمانية املتو عة كمخلص يعادل اخلسارة االألتمانية املتو عة ملدة ( )12شهرا ملوجودات املرحلة األوىلا أو اخلسارة االألتمانية
علي مد العمر الزمد للموجودات ما املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثةم ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االألتمان بشكل كبي
منر االعرتاف األويلم ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما الري يشكل زايدة كبية يف خماطر االألتمانم وعند تقيي ما إذا كان
خماطر االألتمان ألي ما املوجودات د ارتفع بشكل كبيا أيخر امللرف يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومةم
إن التقديرات واملستخدمة ما بل إدارة امللرف املتعلقة ابلتغي امله يف خماطر االألتمان واليت تإدي إىل تغي التلنيس ضما املراحل الث،ث (1
و 2و)0م
إنشا جمموعات ما املوجودات ذات خلاألص خماطر األتمانية مماثلة
عندما يت ياس خساألر االألتمان املتو عة علي أساس مجاعيا يت جتميع األدوات املالية علي أساس خلاألص املخاطر املشرتكة (مثل نوع األداةا
درجة خماطر االألتمانا نوع الضماانتا اتريخ االعرتاف األويلا الفرتة املتبقية لتاريخ االستحقاقا اللناعةا املو ع اجلغرايف للمقرتضا اخل)م يرا ب
امللرف مد م ،مة خلاألص خماطر االألتمان بشكل مستمر لتقيي ما إذا كان ال تزال مماثلةم إن را األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة
تغيي خلاألص خماطر االألتمانا تكون ناك إعادة تقسي للموجودات بشكل مناسبم و د ينتج عا ذلك إنشا حمافظ جديدة أو نقل موجودات
إىل حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خلاألص خماطر االألتمان املماثلة لتلك اجملموعة ما املوجوداتم
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعا عند حدوث زايدة كبية يف خماطر االألتمان (أو عندما تنعكس تلك الزايدة الكبية)
وابلتايل تنتقل األصول ما اخلساألر االألتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني ( )12شهرا إىل آخرا أو العكسا ولكنها د ةدث أيضا ضما
احملافظ اليت يستمر ياسها علي نفس األساس ما اخلساألر االألتمانية املتو عة ملدة ( )12شهرا أو مد احلياة ولكا مقدار تغييات اخلساألر
االألتمانية املتو عة نظرا الخت،ف خماطر االألتمان ما احملافظم
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4ا2م

امللادر الرأليسية للتقديرات غي املإكدة

فيما يلي التقديرات الرأليسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للملرف واليت هلا الت ثي األكثر أمهية علي املبال املعرتف هبا
يف البياانت املالية:
مبدأ االستمرارية:

ام إدارة امللرف بتقيي درة امللرف علي االستمرار كمنش ة مستمرة و ي مقتنعة ن امللرف ميتلك املوارد ال،زمة ملواصلة األعمال يف
املستقبل املنظورم ابإلضافة إىل ذلكا أن إدارة امللرف ليس علي عل ابي شكوك جو رية اليت د تإثر بشكل جو ري علي درة امللرف
علي االستمرار كمنش ة مستمرةم وابلتايل أن البياانت املالية حمضرة علي أساس مبدأ االستمراريةم
ةديد القي العادلة:

إن ةديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكا حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي كما و مركور يف اإليضاح ( 0و)م
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غي متكرر وأسعار ا ليلة الشفافيةا فإن القيمة العادلعة تكون أ ل موضوعيةا وتتطلب درجات متفاوتة
ما األحكاة تعتمد علي السيولةا الرتكيزا عوامل سوق غي أكيدةا افرتاضات تسعيا وخماطر أخر تإثر علي األداة املعنيةم
تستخدة املعطيات غي املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةا وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيها
حركة السعوق بتاريخ التقيي ضعيفة را أن وجدتا وجيب أن تبقي الغعاية ما يععاس القععيمة العععادلة نفسهاا أي أن متثل السعر املقبول للتفرغ
عنها ما مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزاة ملطلوابت أدوات ماليةم يت الوصول إىل املعطيات غي املنظورة ابالعتماد علي أفضل املعلومات
املتوفرة يف ظل الظروف احمليطةا واليت ميكا أن تتضما املعلومات املتوفرة لد املنش ة ابإلضافة إىل تطبيق معدالت حس معينة عم ،ابإلجرا ات
الداخلية للملرف وذلك ضما منوذ التقيي املستخدة يف تقيي حمفظة األوراق املالية الظا رة علي أساس القيمة العادلة ما خ،ل األرابح
واخلساألر وعلي أساس الكلفة املطف ةم
ةديد العدد والوزن النسر للسيناريو ات النظرة املستقبلية لكل نوع ما أنواع املنتسات  /السوق وةديد املعلومات املستقبلية ذات الللة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة االألتمانية املتو عةا يستخدة امللرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلس
احملركات اال تلادية وكيس تإثر ره احملركات علي بعضها البعضم
نسبة احتمال التعثر
تشكل نسبة احتمال التعثر مدخ ،رأليسيا يف ياس اخلسارة االألتمانية املتو عةم وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديرا الحتمالية التعثر عا السداد علي
مد فرتة زمنية معينةا واليت تشمل احتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبليةم
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر ي تقدير للخسارة الناجتة عا التعثر يف السدادم و و يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة
وتلك اليت يتو ع املمول ةليلهاا مع األخر يف االعتبار التدفقات النقدية ما الضماانت اإلضافية والتعدي،ت االألتمانية املتكاملةم
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األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة

كما و موضح يف اإليضاح ر ( )0أع،ه إن امللرف يراجع األعمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة ماليةم خ،ل الفرتة مل تظهر أية مإشرات تدعو
إىل تغيي األعمار املقدرة لألصول الثابتةم
تدين يمة املوجودات غي املالية وتكويا املإوانت ال،زمة

يف ظل الظروف الرا نة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السوريةا ام اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول غي املالية وذلك ما خ،ل إجرا
مراجعة للقي الدفرتية هلره األصول لتحديد فيما إذا كان ناك أي مإشر علي تدين يمتهام ابعتقاد اإلدارةا ال توجد مإشرات لتكويا مإوانت
تدين إضافيةم
-5

نقد وأرصدة لد بنوك مركزية

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

12,835,602,000

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

7116413271903

نقد يف اخلزينة
أرصدة لد بنوك مركزية:
حساابت جارية وة الطلب
وداألع ألجل
احتياطي نقدي إلزامي

91,370,589,613
16,527,942,565
7,685,435,164

خملص خساألر األتمانية متو عة

128,392,569,672
(412,517,985

71106412041087
) (19618331902

127,683,351,687

71116714001455

51107414901734
7198416891539
4184113201244
)

وفقا لقوانني وأنظمة امللارف ع لي امللرف االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لد ملرف سورية املركزي علي شكل وداألع دون فواألدا علي الوداألع ة
الطلب ووداألع التوفي ووداألع ألجل ابستثنا االدخار السكد وذلك ابالستناد إىل رار جملس النقد والتسليس ر  7اللادر بتاريخ  21كانون الثاين
 2323والري حل حمل رار رائسة جملس الوزرا ر  /5908/اتريخ  2أاير ( 2311امللغي مبوجب رار رائسة جملس الوزرا ر  198اتريخ
 27كانون الثاين  )2323الري حدد مبوجبه االحتياطي اإللزامي علي الوداألع أي  %5ما متوسط وداألع العم( ،جمموع الوداألع ة الطلبا ووداألع
التوفي والوداألع ألجل ابستثنا وداألع االدخار السكد)م
إن را االحتياطي إلزامي وال يت استعماله خ،ل أنشطة امللرف التشغيليةم

- 24 -

فيما يلي احلركة علي أرصدة لد بنوك مركزية خ،ل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

64123312361457

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
8,985,461,184
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 42,131,269,698
الرصيد كما يف هناية الفرتة

115,286,907,009

املرحلة األوىل
لمسم

28101116681675

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

-

-

64123312361457

-

-

8,985,461,184
42,131,269,698

-

-

115,286,907,009

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
8124010911603
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 27164511461152

-

-

-

-

8124010911603
27164511461152

64123312361457

-

-

64123312361457

الرصيد كما يف هناية السنة

28101116681675

فيما يلي احلركة علي خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة األرصدة لد بنوك مركزية خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

19618331902

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
20,397,844
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 192,619,239

-

-

19618331902

-

-

20,397,844
192,619,239

412,517,985

-

-

412,517,985

الرصيد كما يف هناية الفرتة
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املرحلة األوىل
لمسم

6812631086

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
613521778
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 12214871768

-

-

-

-

613521778
12214871768

19618331902

-

-

19618331902

الرصيد كما يف هناية السنة
-6

6812631086

أرصدة لد ملارف

يتكون را البند مما يلي:

حساابت جارية وة الطلب
خملص خساألر األتمانية متو عة

ملارف حملية
لمسم

2,723,667,559
(713601637
2171016301952

حساابت جارية وة الطلب
خملص خساألر األتمانية متو عة

ملارف حملية
لمسم

2154111161447
(417201201
2150610901216

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

اجملموع
لمسم

08,099,079,247
05,678,711,688
)
) (40812101818
) (401,153,211
05,247,561,477

07196111651429

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

اجملموع
لمسم

15151813091894
12197619201447
)
) (11116871775
) (13619641544
12186919581930

15143610521119

بلغ األرصدة لد امللارف اليت ال تتقاضي فواألد مبل  07161018951591لية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل 15146319931301
لية سورية كما يف  01كانون األول )2323م
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فيما يلي احلركة علي أرصدة لد امللارف خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

8,622,736,935

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
0,217,063,481
أرصدة لد امللارف
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 6,963,472,123
الرصيد كما يف هناية السنة

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد امللارف
األرصدة اجلديدة خ،ل السنة
األرصدة املسددة خ،ل السنة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف
الرصيد كما يف هناية السنة

18,833,509,536

املرحلة األوىل
لمسم

2159611791576

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

6,895,002,989

-

6,408,815,136
6,264,691,646

-

9,656,175,587
10,225,160,766

19,598,809,741

-

08,099,079,247

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

0165610821432

6124114011608
4121315091621
09415781912
216031211
) () 0156614831333
(1611101167
16914231307
1182914731664
8162217361935

اجملموع
لمسم

6189510021989

-

15,518,309,894

اجملموع
لمسم

6125215611978

-

13145119711259
09712391120
() 0158215901167
1199818931731

-

15151813091894

فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

810151830

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
216561403
أرصدة لد امللارف
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 6,456,070
الرصيد كما يف هناية السنة

1714281636

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

13010711972

-

224,111,462
90,031,778

-

22617671892
99,758,151

423,785,212

-

40812101818
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11116871775

املرحلة األوىل
لمسم

413771680

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد امللارف
األرصدة اجلديدة خ،ل السنة
األرصدة املسددة خ،ل السنة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

10614131854

-

116041122
11554
(81640
216111387

8718891703
518191779
) (10013631975
610121584

-

8915201852
518211000
(10013691618
819201671

الرصيد كما يف هناية السنة

810151830

13010711972

-

11116871775

)

14314881507

إيداعات لد ملارف
-7
يتكون را البند مما يلي:
ملارف حملية
لمسم

وداألع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر ما  0أشهر) 1,433,333,333
(2212141484
خملص خساألر األتمانية متو عة
1107717851516

وداألع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر ما  0أشهر)
خملص خساألر األتمانية متو عة

ملارف حملية
لمسم

-

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

48,953,531,375
47,553,531,375
) () 9121211301271( ) 9,189,888,787
08,063,612,288

09170810971834

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

اجملموع
لمسم

20175510511227
20175510511227
() 0144415681946( ) 0144415681946
23101317821281

- 28 -

اجملموع
لمسم

23101317821281

)

فيما يلي احلركة علي إيداعات لد امللارف خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
إيداعات لد امللارف
اإليداعات اجلديدة خ،ل الفرتة
تغيات نتيسة أسعار صرف

82015091339

22190118121218

-

1,647,367
1,433,333,333
820,509,334

08,151,550
22,901,812,224

-

09,798,623
1,433,333,333
20,755,051,228

الرصيد كما يف هناية الفرتة

0,348,725,383

45,931,775,995

-

48,953,531,375

املرحلة األوىل
لمسم

63418621583

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

20175510511227

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
6919091334
إيداعات لد امللارف
اإليداعات اجلديدة خ،ل السنة
اإليداعات املسددة خ،ل السنة (04012621575
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 49213331333

7117510331919

-

47613481981
1178516031036
)
10149418021312

-

54519871985
1178516031036
)
(04012621575
10198618021312

82015091339

22190118121218

-

20175510511227

الرصيد كما يف هناية السنة

7178311601499

فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

اجملموع
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
إيداعات لد امللارف
اإليداعات اجلديدة خ،ل الفرتة
تغيات نتيسة أسعار صرف

216231931

0144119481345

-

0144415681946

6901075
2212141480
216231932

1132013711459
4171819041136

-

1132017641804
2212141480
4172115551338

الرصيد كما يف هناية الفرتة

2811491661

9,180,950,613

-

9121211301271
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كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

املرحلة األوىل
لمسم

210781139

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
1971242
إيداعات لد امللارف
اإليداعات اجلديدة خ،ل السنة
اإليداعات املسددة خ،ل السنة (115041391
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 115791641
الرصيد كما يف هناية السنة
-8

216231931

)

اجملموع
لمسم

49817401515

49610651436

-

1175515921512
26718441278
92211451849

-

1175517891754
26718441278
(115041391
92017251493

0144119481345

-

0144415681946

)

صايف التسهي،ت االألتمانية املباشرة

يتضما را البند ما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

الشركات الكرب
كمبياالت (سندات حمسومة)
حساابت جارية مدينة
روض وسلس
الشركات اللغية واملتوسطة
حساابت جارية مدينة
روض وسلس
األفراد والقروض العقارية
حساابت جارية مدينة
روض وسلس
إمجايل التسهي،ت االألتمانية املباشرة
خملص خساألر األتمانية متو عة
فواألد معلقة (حمفوظة)
صايف التسهي،ت االألتمانية املباشرة
- 03 -

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

18,860,860
0,596,723,553
24,545,233,647

1717231635
1183717381304
20158419941330

28,163,785,363

25141314221642

138,546,998
65,671,620

1616901298
1012861764

174,218,621

2919831362

04,137,440
1,073,720,437

15812561113
-

1,434,803,853
29,709,804,501
(2,786,544,179
(0,315,014,599

15812561113
25159816581814
) (2112017001558
) (1196319231414

20,907,975,750

21151413341842

)
)

بلغ التسهي،ت االألتمانية املباشرة غي املنتسة  5154415911318لية سورية كما يف  03حزيران  2321أي ما نسبته  %18164ما إمجايل
التسهي،ت االألتمانية املباشرة (مقابل  0168613651521لية سورية كما يف  01كانون األول  2323أي ما نسبته  %1414ما إمجايل التسهي،ت
االألتمانية املباشرة)م
بلغ التسهي،ت االألتمانية املباشرة غي املنتسة بعد تنعزيل الفواألد املعلقة  2152912761419لية سورية كما يف  03حزيران  2321أي ما نسبته
 %9146ما التسهي،ت االألتمانية املباشرة بعد تنزيل الفواألد املعلقة (مقابل  1172511451137لية سورية كما يف  01كانون األول  2323أي ما
نسبته  %7103ما التسهي،ت االألتمانية املباشرة بعد تنعزيل الفواألد املعلقة)م
بلغ التسهي،ت االألتمانية غي املباشرة غي العاملة  410521104لية سورية ومل حسز خمللات هلا بقيمة  8201901لية سورية كما يف  03حزيران
 2321و 01كانون األول 2323م
ال توجد تسهي،ت األتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العاة كما يف  03حزيران  2321و 01كانون األول 2323م
فيما يلي احلركة علي أرصدة التسهي،ت االألتمانية املباشرة خ،ل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل مس م

11157510311735
0,600,190,996
-

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لم سم
ل مس م

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مل ةويله إىل املرحلة األوىل
ما مل ةويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عا التغي يف
(97,430,615( ) 1,925,001,972
أرصدة الزابألا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 5,475,542,757
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (10,902,644( ) 1,155,315,779
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 101,070
الرصيد كما يف هناية الفرتة

17,630,822,383

اجملموع
لمسم

25159816581814
0168613651521
13100712911588
() 412,693,797( ) 0,223,530,199
(412,693,797 ) 412,693,797
)
(110091933
)
(110091933

6,591,421,400

- 01 -

) 218,102,817
)
1,643,092,683
5,544,591,318

(1,834,632,773
5,475,542,757
(1,168,948,420
1,643,524,350
29,709,804,501

)
)

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مل ةويله إىل املرحلة األوىل
ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية
زايدة ( /نقص) انتج عا التغي يف
أرصدة الزابألا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة األوىل
ل مس م

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لم سم
ل مس م

2120213591653
2154819251967
26156313081962
() 54310411109
54310411109
(7172512551894 ) 7172512551894

اجملموع
لمسم

01104113241579
-

(5174817941966
(08510241651 ) 28217781259( ) 5185110411058
0106511931041
1100717471687
2132714421654
) (7192716531342
(719581753( ) 45115181562( ) 7146811721703
4156818881932
1137616091973
0149212481902
11157510311735

13100712911588

0168613651521

)
)

25159816581814

فيما يلي احلركة علي خملص اخلسارة االألتمانية املتو عة خ،ل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل مس م

9211531538
055,550,700
-

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لم سم
ل مس م

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مل ةويله إىل املرحلة األوىل
ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية
ما مل ةويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة انتج عا التغي يف
(043,575,408
خماطر اإلألتمان
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عا التغي يف
(15,902,998
أرصدة الزابألا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 29,405,324
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (8,881,058
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 299

)
(110091933

163,908,194
)

(179,607,244
(110091933

)
)

) 05,747,189
) (2201481
-

(40,534,515
)
847,147,635

) (20,693,024
29,405,324
(9,134,809
847,147,934

)

111,749,773

036,969,546

الرصيد كما يف هناية الفرتة

46714311277
(187,524,850
(7,393,686

اجملموع
لمسم

- 02 -

2112017001558
1156411811770
) () 168,328,883
) 7,393,686

2,067,824,860

2,786,544,179

)

املرحلة األوىل
ل مس م

15915831761
1312441710
(4216381712

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مل ةويله إىل املرحلة األوىل
ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف
خماطر اإلألتمان
زايدة ( /نقص) انتج عا التغي يف
(1418181878
أرصدة الزابألا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة 915211175
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة (0712511302
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف 714821481
9211531538
الرصيد كما يف هناية السنة
الفواألد املعلقة:

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لم سم
ل مس م

12019661540
(1312441710
) 4216381712
25212471225
) (515661411
6712321228
) (218121037
46714311277
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

الرصيد أول الفرتة  /السنة
الفواألد املعلقة خ،ل الفرتة  /السنة
ينعزل الفواألد احملولة لإليرادات
فروق أسعار صرف

1196319231414
28911721002
(2813201229
79012451382

الرصيد آخر الفرتة  /السنة

0131510141599

اجملموع
لمسم

1119815271428
-

91419831124
)
-

25212471225

-

2511471064
) 4515021650
7617201430
) (4216371913
) (215441571
61016961348
63612101567
2112017001558
1156411811770

)

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

1113711731795
08715181744
) (411951504
47314261439

)

1196319231414

موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر
-9
مل بتاريخ  1كانون الثاين  2318شرا سند ما ملرف لبنان املركزي بقيمة  0231333دوالر أمريكيم
وفق املواصفات التالية:
امللدر :ملرف لبنان املركزيم
درجة التلنيس احلاليةCCC :م
دورية الفاألدة :نلس سنويةم
معدالت الفاألدة%6115 :
معدالت العاألد%5196 :
استحقا ات السند 19 :حزيران 2323م
مل استحقاق ره السندات بتاريخ  19حزيران 2323م مل يت االلتزاة بدفع يمة ره السندات والفواألد املستحقة عليها وعليه ام إدارة امللرف
بتشكيل مإونة عا كامل يمة ره السندات مع الفواألدم
- 00 -
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موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

-

القيمة اإل ية
اخلل

-

القيمة الدفرتية

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

1113313331333
(2618061987

)

1137011601310

متثل املوجودات املالية ابلقيمة املطف ة شهادات إيداع صادرة عا ملرف سورية املركزي مبعدل %615م
تظهر شهادات اإليداع كما يلي:
كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
معدل الفاألدة
القيمة اإل ية
%
لمسم

اتريخ االستحقاق

1,133,333,333

 17أاير 2321

615

1,133,333,333
-11

حقوق استخداة األصول املست جرة  /التزامات عقود الت جي

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

حقوق استخداة أصول مست جرة
جممع استه،ك حقوق استخداة موجودات مست جرة

28219351772
(97,502,286

صايف حقوق استخداة موجودات مست جرة

185,070,486

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

28219351772
) (7610801559

)

23615221210

تتوزع حقوق استخداة األصول املست جرة كما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
زايدة يف حقوق استخداة األصول املإجرة
ملروف االسته،ك

236,522,210
(21,148,727

الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

185,070,486

23615221210

169,115,372

19316581839

التزامات عقود الت جي

- 04 -

20210961967
1614221731
) (4212971455

)

تتوزع حقوق التزامات عقود الت جي كما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
إطفا رصيد ملاريس إجيار مدفوعة مقدما كما يف أول الفرتة  /السنة
مبال مسددة
ملروف الفواألد

19316581839
(2515331333
019561260

الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

169,115,372

-12

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

22411121076
(5911331333
)
2516461400

)

19316581839

خملص ضريبة الدخل

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران
( 2321غي مد قة)
لمسم

خملص ضريبة الدخل انجتة عا ربح الفرتة  /السنة

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

1125115651892

680,945,638

ملخص تسوية الربح احملاسر مع الربح الضرير واحتساب ملروف ضريبة الدخل
كما يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

صايف الربح بل الضريبة
إسته،ك املباين
خملص التسهي،ت االألتمانية
خمللات متنوعة (إيضاح )18
فواألد حمققة ما خار اجلمهورية العربية السورية
أرابح انجتة عا تقيي القطع البنيوي
استه،ك ةسينات البنا عا فروع مشرتاة
فرو ات أسعار صرف غي حمققة

07,048,075,990
21,327,076
1,193,344,935
(08,147,849
(09,876,701
(06,066,888,424
60,158,369
19,5331333

24167513171007
1613251763
73117331842
) 615331333
) (16117441627
) (20174217101783
4115681751
-

الربح الضرير
معدل الضريبة
ضريبة الدخل
ضريبة إعادة اإلعمار ()%13
ملروف ضريبة الدخل
ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلار

2,197,190,009
%25
(549,298,005
(54,929,843
(634,228,175
(0,588,936

)
)
)
)

1150610541280
%25
(08413881571
(0814381857
(42214971428
(1415571315

(637,817,381

) (40713541440
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)
)

)
)
)
)
)

* نظرا لعدة صدور أي توجهيات أو تعليمات ما اهليئة العامة للضراألب والرسوة حول اعتبار املإوانت احملتسزة مقابل اخلساألر االألتمانية املتو عة وفق
املعيار ر  9مقبولة ضريبيا أو مرفوضة ضريبياا اة امللرف ابحتساب الضريبة ابعتبار املخللات املقابلة للتعرضات االألتمانية ضما املرحلة الثالثة
مقبولة ضريبياا علما أن املنهسية املتبعة سابقا خ،ل فرتة نفاذ القرار  597وتعدي،ته ي اعتبار املإوانت احملتسزة مقابل الديون غي املنتسة مقبولة
ضريبيام
إن حركة خملص ضريبة الدخل خ،ل الفرتة  /السنة كما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

الرصيد بداية الفرتة  /السنة
ضريبة ريع علي فواألد حمققة ما اخلار *
ضريبة دخل الفرتة  /السنة
ضريبة مدفوعة

1125115651892
0,588,936
634,228,175
(1,175,407,065

الرصيد هناية الفرتة  /السنة

680,945,638

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

93711391738
1718851428
1110519611049
) (83910931590

)

1125115651892

 حيتسب امللرف مإونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة علي إيرادات امللرف املتحققة خار أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقا لقانون ضريبة
الدخل ر  /24/لعاة  2330والقرار ر  0/1208اللادر عا وزارة املالية بتاريخ  29نيسان 2319ا والري حدد الضريبة مبعدل  %715ما
إمجايل اإليرادات يف اخلار ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13ما يمة الضريبة ورس اإلدارة احمللية مبعدل  %13ما يمة
الضريبة ابتدا ما  1كانون الثاين 2319م
مل تلدر التعليمات التنفيرية املتعلقة بتو ي وكيفية الدفع مستقب،م
بتاريخ  16آب 2323ا صدر التكليس املإ للملرف عا ضراألب األعواة 2312ا 2310ا 2314ا 2315ا و2316م اة امللرف بتقدمي
اعرتاض علي را التكليس بتاريخ  15أيلول 2323م
بتاريخ  27أيلول 2323ا مل است،ة التكليس املإ
األول 2323م

عا ضريبة عاة 2317م اة امللرف بتقدمي اعرتاض علي را التكليس بتاريخ  26تشريا

بتاريخ  8كانون األول  2323صدر رار جلنة الطعا عا تكاليس األعواة 2312ا 2310ا 2314ا 2315ا و 2316والري مل ما خ،له
تثبي التكليس املإ هلره السنواتا ومل يعرتض امللرف علي رار ره اللسنةم
بتاريخ  8كانون األول  2323مل است،ة التكليس املإ للملرف عا ضريبة عاة  2318و اة امللرف بتقدمي اعرتاض علي را التكليس بتاريخ
 7كانون الثاين  2321ولتاريخ إعداد ره البياانت مل يلدر رار بش ن را االعرتاضا علما أن امللرف اة بتشكيل مإونة مقابل مبل را
التكليسم
بتاريخ  1شباط  2321صدر رار جلنة الطعا عا تكليس عاة  2317والري مل ما خ،له تثبي التكليس املإ
اة بتشكيل مإونة مقابل مبل را التكليسم

هلرا العاةا علما أن امللرف

بتاريخ  27نيسان  2321مل تسديد تكاليس أعواة  2316و2317م
بتاريخ  16حزيران  2321مل تسديد تكاليس عاة 2315م وبرلك اكتسب
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ره التكاليس الضريبية لبنك الشرق لغاية  2317صفة طعيةم

-10

موجودات أخر

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

672,743
098,399,742

فواألد مستحقة علي التسهي،ت االألتمانية
فواألد مستحقة علي حساابت لد امللارف
طوابع مالية
إجيارات مدفوعة مقدما
ملاريس مدفوعة مقدما
مينات مدفوعة
حساابت مدينة أخر
مسامهات يف مإسسات مالية سورية

-14

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

991241
24014631917

098,772,482
182,749
109,094,128
676,365,595
0,515,185
7,031,545
80,806,633

24015631158
1881564
015801507
9311301425
211341411
6551806
8018061633

1,039,368,284

42413021501

وديعة جممدة لد ملرف سورية املركزي

بنا علي أحكاة املادة ( )12للفقرة (ب) ما القانون ر ( )28لعاة  2331يتوجب علي ملارف القطاع اخلام أن ةتسز  %13ما رأ اهلا لد
ملرف سورية املركزي كحساب جممد ميكا اسرتداده عند تلفية امللرفم يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

278,598,333
7,270,077,689

لية سورية
دوالر أمريكي

7,551,975,689
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كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

27815981333
0160616881842
0191512861842

-15

وداألع ملارف

يتكون را البند مما يلي:

حساابت جارية

حساابت جارية

-16

ملارف حملية
لمسم

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

اجملموع
لمسم

1,178,642,327

-

1,178,642,327

1,178,642,327

-

1,178,642,327

ملارف حملية
لمسم

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
ملارف خارجية
لمسم

اجملموع
لمسم

15812021435

-

15812021435

15812021435

-

15812021435

وداألع الزابألا

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

حساابت جارية وة الطلب
وداألع التوفي
وداألع ألجل وخاضعة إلشعار
احلساابت اجملمدة

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

131,416,487,551
1,726,494,382
47,970,796,520
607,592,071

47189911811293
1182719351210
41101719161625
42218591394

151,754,073,527

91146718621222

بلغ وداألع القطاع العاة السوري  13,482,726,711لية سورية كما يف  03حزيران  2321أي ما نسبته  %6191ما إمجايل الوداألع (مقابل
 13170111211156لية سورية كما يف  01كانون األول  2323أي ما نسبته  %11170ما إمجايل الوداألع)م
بلغ الوداألع اليت ال ةمل فواألد  132135413791922لية سورية كما يف  03حزيران  2321أي ما نسبته  %67125ما إمجايل الوداألع (مقابل
 48102213431084لية سورية كما يف  01كانون األول  2323أي ما نسبته  %52180ما إمجايل الوداألع)م
بلغ احلساابت مقيدة السحب  607,592,071لية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  42218591394لية سورية كما يف  01كانون
األول )2323م
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مينات نقدية

يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

43,333,255
9,645,451,562
43,183,333

مينات مقابل تسهي،ت مباشرة
مينات مقابل تسهي،ت غي مباشرة
مينات نقدية أخر *

9,725,601,817

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

07417331072
4163914431580
0714621790
5132116301748

 متثل الت مينات النقدية األخر مينات مقابل اللناديق احلديدية املإجرة لعم ،امللرفا إضافة إىل مإونة استياد يت احتساز ا مبا يعادل %15
ما القيمة املقابلة ملشروع اإلجازة بدون فواألد وذلك حىت اتريخ تنفير اإلجازة أو عدة استخدامهام
-18

خمللات متنوعة

يتكون را البند مما يلي:

خملص خساألر األتمانية متو عة -كفاالت ملارف مالية
خملص خساألر األتمانية متو عة علي التسهي،ت االألتمانية -غي املباشرة
خملص ملواجهة أعبا حمتملة
خملص تقلبات أسعار القطع

كما يف  03حزيران 2321
(غي مد قة)
لمسم

594,489,710
1,162,667
52,333,333
647,652,083

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

29013351591
117121954
0811471849
0215331333
06510661094

بنا علي املادة السابعة ما القرار ر /062ة ن /ب 1جيب علي امللارف أن تقوة يف هناية كل شهر بتكويا مإونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل
علي األ ل نسبة  %5ما وسطي مركز القطع التشغيلي اللايف خ،ل الشهر السابقم
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كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)

املكون
خ،ل الفرتة
لمسم

املستخدة
خ،ل الفرتة
لمسم

خملص خساألر األتمانية متو عة -كفاالت ملارف مالية

-

-

(476,444
(70,840
(553,287

)

29013351591

44,787,515

-

(7,635,888

) 264,032,495

خملص ملواجهة أعبا حمتملة
خملص تقلبات أسعار القطع

خملص خساألر األتمانية متو عة علي التسهي،ت االألتمانية غي املباشرة:
خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل
خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة الثانية
خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة الثالثة

بداية الفرتة
لمسم

6661731
2221022
8201901
117121954

ما مل
رده لإليرادات
لمسم

)
)

فرو ات
أسعار اللرف
لمسم

-

0811471849
0215331333

53,533,333

(06,234,936( ) 1,942,940
(01,333,333
-

)
)

06510661094

95,287,515

(75,061,381( ) 1,942,940

) 264,032,495

بداية السنة
لمسم

املكون
خ،ل السنة
لمسم

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
فرو ات
ما مل
املستخدة
أسعار اللرف
رده لإليرادات
خ،ل السنة
لمسم
لمسم
لمسم

رصيد
هناية الفرتة
لمسم

193,257
148,479
8201901
1,162,667
594,489,710
52,333,333
647,652,083

رصيد
هناية السنة
لمسم

خملص خساألر األتمانية متو عة علي التسهي،ت االألتمانية غي املباشرة:
خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل

4591234

121476

-

(2371593

) 4321611

6661731

خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة الثانية
خملص مقابل تسهي،ت األتمانية غي مباشرة – املرحلة الثالثة

717551558
8201901

231361
-

-

(1813441106
-

) 1314931809
-

2221022
8201901

خملص خساألر األتمانية متو عة -كفاالت ملارف مالية

913081690

021507

-

(1812511726

) 1318901453

117121954

1912251627

20517391729

-

خملص ملواجهة أعبا حمتملة
خملص تقلبات أسعار القطع

0813731205

-

416361153
415331333

0811471849
4113331333

(4311049
-

) (412341831
(1013331333

)
)

0710731473

4311049( 01418931115

) (0514561527

) 4819601685

- 43 -

-

29013351591
0811471849
0215331333
06510661094

فيما يلي احلركة علي جممل أرصدة التسهي،ت االألتمانية غي املباشرة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)

املرحلة الثانية
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة

0132219781825

ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية
نقص انتج عا التغي يف أرصدة الزابألا

(25,807,821 ) 25,807,821
(1461533( ) 196,852,313

التسهي،ت اجلديدة خ،ل الفرتة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

) (2,244,333
(110,333
2,068,860,244

الرصيد كما يف هناية الفرتة

الرصيد كما يف بداية السنة
نقص انتج عا التغي يف أرصدة الزابألا
التسهي،ت اجلديدة خ،ل السنة
التسهي،ت املسددة خ،ل السنة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف
الرصيد كما يف هناية السنة

5,169,309,208

املرحلة األوىل
لمسم

املرحلة الثالثة
لمسم

410521104

819001049
)
)

02,083,673

0132219781825

-

(2,057,333
2,068,860,244

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

819001049

0130612641038
(196,998,513

410521104

23611301239
1130811651902
( ) 04213121853( ) 2127514531459
2188315451044
() 8813431073( ) 1812351585
20218801063
1109719201590

اجملموع
لمسم

410521104
410521104

)
)

5,235,772,342

اجملموع
لمسم

1124816211275
(2161714601039
2188315451044
(13612451955
1160318361950

)
)

0130612641038

فيما يلي احلركة علي خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة للتسهي،ت االألتمانية غي املباشرة خ،ل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة
نقص انتج عا التغي يف أرصدة الزابألا
التسهي،ت املسددة خ،ل الفرتة

6661731
(144,735
(001,709

الرصيد كما يف هناية الفرتة

1931257

كما يف  03حزيران (2321غي مد قة)

املرحلة الثانية
لمسم

2221022
) (10,507
) (63,036

148,479
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املرحلة الثالثة
لمسم

)
)

8201901
820,901

اجملموع
لمسم

117121954
(158,242
(092,345

1,162,667

)
)

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

املرحلة األوىل
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الزابألا

4591234
121475

التسهي،ت املسددة خ،ل السنة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

(2371593
4321612

) (1813441106
1314931809

الرصيد كما يف هناية السنة

6661731

2221022

8201901
-

717551558
231361
)

8201901

اجملموع
لمسم

913081690
021506
(1812511726
1318901451

)

117121954

فيما يلي احلركة علي جممل أرصدة كفاالت ملارف مالية خ،ل الفرتة  /السنة:
كما يف  03حزيران (2321غي مد قة)

املرحلة الثانية
لمسم

املرحلة األوىل
لمسم

713181248

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة ( /نقص) انتج عا التغي

17161814171816

يف أرصدة الكفاالت
التسهي،ت املسددة خ،ل الفرتة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

() 41511581117
() 507,275,982
15,835,015,289

الرصيد كما يف هناية الفرتة

02,471,299,336

713181248

املرحلة الثالثة
لمسم

اجملموع
لمسم

-

17162514061364

-

(41511581117
(507,275,982
15,835,015,289

-

02,478,017,254

)
)

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة األوىل
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة

5167416731197

تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

11194017471619

الرصيد كما يف هناية السنة

17161814171816

املرحلة الثانية
لمسم

713181248
713181248

املرحلة الثالثة
لمسم

اجملموع
لمسم

-

5168116881445

-

11194017471619

-

17162514061364

فيما يلي احلركة علي خملص خساألر األتمانية متو عة -كفاالت ملارف مالية خ،ل الفرتة  /السنة:
كما يف  03حزيران (2321غي مد قة)

املرحلة األوىل
لمسم

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الكفاالت
التسهي،ت املسددة خ،ل الفرتة
تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

29119521865
44,406,702
(7,635,888
264,032,495

الرصيد كما يف هناية الفرتة

590,386,234

املرحلة الثانية
لمسم

)

املرحلة الثالثة
لمسم

اجملموع
لمسم

113521726
053,780
-

-

29013351591
44,787,515
(7,635,888
264,032,495

1,430,539

-

594,489,710
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)

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
لمسم
لمسم

املرحلة األوىل
لمسم

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مل ةويله إىل املرحلة الثانية

1912251627
(5311064

زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة كفاالت ملارف مالية

20511581067

تعدي،ت نتيسة تغي أسعار اللرف

0813731205

الرصيد كما يف هناية السنة

29119521865

)

-

5311064

اجملموع
لمسم

1912251627
-

5511062

-

20517391729

-

-

0813731205

-

29013351591

113521726

 -19مطلوابت أخر
يتكون را البند مما يلي:
كما يف  03حزيران
( 2321غي مد قة)
لمسم

577,783,175
2,424,618,992
132,427,650
12,765,924
91,493,266
00,789,918
24,539,619
20,223,135
1,376,757
8,267,011
0217311726
49716941667

فواألد حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الزابألا
شيكات ملرفية وأوامر دفع
شيكات ملد ة
اشرتاكات مإسسة الت مينات االجتماعية املستحقة
ضراألب مقتطعة علي رواتب وأجور املوظفني
ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة (وضريبة غي مقي )
رسوة حكومية مستحقة
ملاريس كهراب و اتس مستحقة الدفع
أتعاب مهنية استشارية مستحقة
داألنون خمتلفون
موردون
أرصدة داألنة أخر
نفقات مستحقة الدفع

0,803,040,110
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كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

62119511977
66513181697
4117551048
915401755
9916051022
0219851542
618981293
5910071705
2013551060
217091253
1019261333
1619401567
10413331219

1172717911365

-23

رأس املال املكتتب به واملدفوع

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)

عدد األسه

دوالر أمريكي

القيمة املعادلة

بتاريخ االكتتاب
لمسم

رأس املال املدفوع ابللية السورية
زايدة رأس املال

1116391833
215331333

عمليات بيع ما مركز القطع البنيوي

-

1116319831333
25313331333

010001533

712391126

00010531333

عمليات ترمي ملركز القطع البنيوي
رأس املال املدفوع ابلدوالر (سسل ابللية السورية)

( 010001533
1010931233

) ( 712391126
2819541529

) ( 00010531333
1100913231333

زايدة رأس املال

1017531333

-

1107513331333

2819541529

4112513331333

4112531333
كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)

عدد األسه

دوالر أمريكي

)

القيمة املعادلة
بتاريخ االكتتاب
لمسم

رأس املال املدفوع ابللية السورية
زايدة رأس املال
عمليات بيع ما مركز القطع البنيوي
عمليات ترمي ملركز القطع البنيوي

1116391833
215331333
010001533
( 010001533

712391126
) ( 712391126

1116319831333
25313331333
00010531333
) ( 00010531333

رأس املال املدفوع ابلدوالر (سسل ابللية السورية)
زايدة رأس املال

1010931233
1017531333

2819541529
-

1100913231333
1107513331333

4112531333

2819541529

4112513331333

)

سس امللرف برأ ال مقداره  2153313331333لية سورية موزع علي 215331333سه بقيمة إ ية  11333لية سورية للسه الواحدم بتاريخ
 4أيلول  2312وافق يئة األوراق واألسواق املالية السورية علي تعديل القيمة اال ية لسه بنك الشرق لتلبح ماألة لية سورية للسه الواحدم
بتاريخ  4كانون الثاين  2313صدر القانون ر  0املتضما تعديل بعض أحكاة مواد القانون ر  28لعاة  2331واملرسوة ر  05لعاة  2335الري
يتضما زايدة احلد األدىن لرأ ال امللارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليلبح  13مليارات لية سوريةا و د منح امللارف املرخلة
مهلة ث،ث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ اهلا إىل احلد األدىن املطلوبا و د مل متديد املهلة لتلبح أربع سنوات مبوجب القانون ر  17لعاة 2311م
يف عاة  2310صدر املرسوة التشريعي ر  /60/والري تضما زايدة املهلة املمنوحة للملارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد األدىن
لرأ اهلا حىت هناية العاة 2314ا وما مث صدر رار جملس الوزرا ر /10ةمواتريخ  22نيسان  2315املتضما متديد املهلة املمنوحة لزايدة رؤوس أموال
امللارف سنة إضافية أخر حبيث تلبح س سنوات أي حىت هناية العاة 2315م ينتظر امللرف صدور تعليمات جديدة ما السلطات الر ابية الختاذ
اإلجرا ات املناسبة هبرا اخللومم
بل رأس املال املكتتب به ابلدوالر األمريكي  2819541529ومل جتر أية عمليات ترمي ملركز القطع البنيوي خ،ل عاة  2319وعاة 2323م
اة امللرف خ،ل عاة  2317ابثنيت عشر عملية إلعادة ترمي املركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العم،ت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي
بتاريخ الرتمي ومجايل بل  112911211دوالر أمريكيم
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بتاريخ  03نيسان  2318ا عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقوة مقاة اهليئة العامة العادية للملرف و ررت زايدة رأس مال امللرف مببل إمجايل
و دره  25313331333لية سورية موزع علي  215331333سه وذلك بعد احللول علي موافقة اجلهات الر ابيةم
بتاريخ  0أيلول  2318وافق جملس مفوضي يئة األوراق واألسواق املالية السورية علي الطلب املقدة ما بل امللرف خبلوم اعتماد أسه زايدة
رأ ال امللرف والبال عدد ا  215331333سه بقيمة إمجالية تبل  25313331333لية سورية بغرض زايدة رأس املال عا طريق ض جز ما
االحتياطي اخلام مببل  7315491533لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة مببل  17914531533لية سوريةم
مل توزيع األسه املركورة (ك سه جمانية) علي املسامهني املسسلني يف هناية يوة  10آب  2318كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املالم
بتاريخ  8متوز 2323ا عقدت اهليئة العامة غي العادية و ررت زايدة رأس مال امللع ع ع ع ععرف عا طريق ض ع ع ع ع ع جز ما رصع ع ع ع ععيد األرابح املدورة مببل و دره
 1107513331333لية سععورية إىل رأس املالا ليلععبح رأس مال امللععرف بعد الزايدة مبل  4112513331333لية سععورية موزع علي 4112531333
سعه بقيمة إ ية  133لية سعورية للسعه الواحدم بتاريخ  15أيلول  2323ا حلعل امللعرف علي موافقة يئة األوراق واألسعواق املالية السورية بزايدة
رأس املال ومل ختل ععيص األسععه املركورة (ك سععه جمانية) علي املس ععامهني املسععسلني بتاريخ اكتس ععاب احلق املعتمد ما اهليئة يوة  29أيلول  2323كل
حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه عدل املادة ر  /6/ما النظاة األساسي تبعا لرلكم
-21

االحتياطي القانوين واخلام

حددت املادة  197ما انون الشركات ر  29اتريخ  24شباط  2311االحتياطي القانوين مبعدل  % 13ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه 25
 %ما رأس املالم
حددت املادة  97ما انون النقد األساسي ر ( )20لعاة  2332االحتياطي اخلام مبعدل  %13ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه %133
ما رأس املالم
مل تعريس األرابح اللافية حسب املادة  233ما انون الشركات ر  29اتريخ  24شباط  2311هنا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة
وجمموع امللروفات واالسته،ك بل تنعزيل خملص ضريبة الدخل علي األرابحم
-22

الفواألد الداألنة

يتكون را البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

تسهي،ت إألتمانية مباشرة:

حساابت جارية مدينة
روض وسلس
اسرتداد فواألد حمفوظة

أرصدة وإيداعات لد ملارف
موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر

- 45 -

12,390,699
1,543,706,695
02,750,301
1,585,580,425
436,740,997
26,807,387
400,581,384

1115791091
1190119331927
(014251579
1194313541709
26819921771
0015311938
03214941679

2,319,164,539

2124215491418

)

-20

الفواألد املدينة

يتكون را البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

وداألع زابألا:
حساابت جارية
وداألع توفي
وداألع ألجل
الت مينات النقدية

13,551
57,551,706
1,250,595,230
11,629

1221902
7312761212
1118517791021
1011081269

وداألع ملارف

1,011,169,119
13,804,864

1126910161704
1216571555

1,022,330,980

1128119741289

-24

(ملروف)  /اسرتداد خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة

يتكون را البند مما يلي:

خملص خساألر األتمانية متو عة  -أرصدة لد بنوك مركزية
خملص خساألر األتمانية متو عة  -أرصدة لد امللارف
خملص خساألر األتمانية متو عة  -إيداعات لد امللارف
خملص خساألر األتمانية متو عة – موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما
خ،ل الدخل الشامل اآلخر
خملص خساألر األتمانية متو عة  -تسهي،ت األتمانية مباشرة
خملص خساألر األتمانية متو عة  -تسهي،ت األتمانية غي مباشرة
خملص خساألر األتمانية متو عة  -أرصدة خار امليزانية – ملارف

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
ل مس م
ل مس م

20,397,844
226,7671892
1,345,9791017

212771907
71911031133
(49817401515

(182,997,080
(553,287
07,181,627

23418881603
18911551517
1912111193
13915651283

1,149,479,313
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)
)

74514851109

)

-25

نفقات املوظفني

يتكون را البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

رواتب املوظفني
نفقات التدريب والت يل
مسامهة امللرف ابلت مينات اإلجتماعية
تعويض التمثيل وتعويضات أخر ال ختضع للضريبة
تعويض هناية اخلدمة
مكاف ت وع،وات
نفقات خمتلفة علي عملية التوظيس
م،بس موظفني
تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
مزااي عينية خاضعة للضريبة
الت مني اللحي
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066,966,023
13,748,367
49,870,270
693,333
6,033,333
511,445,299
0,318,193
10,215,937
27,949,533
2,013,881
22,586,001

22819771109
917421957
0619931584
8731333
5251333
16811291789
913331333
117131495
1412041716
119631619
717841662

1,315,130,768

47919251961

-26

ملاريس تشغيلية أخر

يتكون را البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

نفقات السفر واملهمات
االشرتاكات يف يئات ودورايت
الرسوة والضراألب ونفقات انونية أخر
الدعاية واإلع،ن
نفقات استقبال
أتعاب مهنية
الليانة واألص،ح ونفقات حراسة
مني ضد األخطار واحلريق
املياها الكهراب والتدفئة
نفقات االتلاالت
املطبوعات والقرطاسية
ملاريس إجيار
الربيد والشحا
تعويضات جملس اإلدارة وملاريس اهليئة العامة
ملاريس السيارات
نفقات تشغيلية خمتلفة أخر

-27

13,726,072
43,200,776
134,757,119
07,903,697
9,671,755
89,056,753
148,591,720
52,763,478
161,193,803
12,640,062
43,425,458
114,279,269
4,072,853
60,621,855
0,200,533
10,270,814

714001355
1610311921
515371767
1016881289
418461489
5915821740
8419221322
1712961876
0912811389
1116571361
1919621824
5512781065
210651533
0417811140
6391933
510151669

937,369,638

07818031710

رحبية السه األساسية واملخففة

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

06,743,558,912
41,253,333

صايف ربح الفرتة (لمسم)
املتوسط املرجح لعدد األسه

893168

رحبية السه األساسية واملخففة (لمسم)

24120719621894
4112531333
587159

تتطابق رحبية السه األساسية واملخففة يف القيمة لعدة وجود أدوات أصدر ا امللرف ذات ثي علي حلة السه يف األرابح عند ةويلهام
*مل تعديل رحبية السه األساسية واملخففة عا الفرتة السابقة بعد تعديل عدد األسه الناجتة عا زايدة رأس املالم
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* مل احتساب املتوسط املرجح لعدد األسه كما يلي:
املتوسط املرجح لعدد األسه
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران
الفرتة

 03حزيران 2323
 03حزيران 2321

عدد األسه

2715331333
1017531333

2321

2323

4112531333

4112531333

2715331333
1017531333

2715331333
1017531333

تبعا ملا جا يف اإليضاح ر ()23ا مل تعديل املتوسط املرجح لعدد األسه كما يف  03حزيران  2321بعدد األسه اجملانيةا بنا علي املعيار احملاسر
الدويل ر  00الري يقضي بتعديل عدد األسه ثر رجعي ما بداية أول فرتة مقارنةا وذلك إذا ارتفع عدد األسه العادية نتيسة ر لة أو إصدار
أسه منحة أو جتزألة األسه م
 -28النقد وما يوازي النقد
يتكون را البند مما يلي:

النقد وأرصدة لد ملرف سورية املركزي *
يضاف:
أرصدة لد ملارف (استحقا ها األصلي
خ،ل فرتة  0أشهر أو أ ل)
ينعزل:
وداألع ملارف (استحقا ها األصلي
خ،ل فرتة  0أشهر أو أ ل)

كما يف  03حزيران
( 2321غي مد قة)
لمسم

كما يف  03حزيران
( 2323غي مد قة)
لمسم

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

130,879,221,940

56102715161678

58150815211604

08,099,079,247

07178312591255

15151813091894

(1,178,642,327
141,399,959,160

) (71018511101
90109019241832

) (15812021435
70189810291120

* ال يستخدة احتياطي الوداألع لد ملرف سورية املركزي يف أنشطة امللرف التشغيلية اليومية لرلك ال يعترب جز ما النقد وما يوازي النقدم
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)

 -29عمليات األطراف ذات الع ،ة
تتضما األطراف ذات الع ،ة مدرا امللرفا واإلدارة العليا والشركات املرتبطة هب ا وامللارف الشقيقةم تتضما أرصدة وعمليات األطراف ذات الع ،ة ما يلي:

أ-بنود بيان الوضع املايل /داخل امليزانية
حساابت مدينة

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
أعضا جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة

الشركة األة

اجملموع

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)

لمسم

لمسم

لمسم

لمسم

لمسم

أرصدة لد امللارف املقربة
مإونة مكونة علي احلساابت اجلارية

19,598,809,742
)
(423,785,234

16,379,871,946
)
(13,065,337

-

05,678,711,688
(401,153,211

وداألع ألجل لد امللارف املقربة
مإوانت مكونة علي وداألع ألجل
فواألد مستحقة غي مقبوضة
مإوانت مكونة علي فواألد مستحقة غي حمققة
روض كبار املوظفني

45,931,776,333
() 9,179,407,160
22,584,480
)
(4,516,445
-

1,648,725,375
(5,901,880
915,958
(0,296
-

250,484

47,553,531,375
(9,185,069,346
20,533,441
(4,519,741
250,484

55,918,461,410

17,710,212,790

250,484

)
)

)
)
)

70,601,927,693

12197619201447
(13619641544
20175510511227
(0144210871855
1419801288
(211811391
0071140

)
)
)

00119613611615

حساابت داألنة
حساابت أعضا جملس اإلدارة
وكبار املوظفني وكبار املسامهني

-

-

137,457,580

137,457,580

24210301115

-

-

137,457,580

137,457,580

24210301115

ب-بنود خار امليزانية
كفاالت ملارف مالية
مإوانت كفاالت ملارف مالية

7,318,248
(1,430,539
5,614,709

)

5,118,714,828
02,471,299,336
) (5,118,714,828
(590,386,234
-

01,878,212,832
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)

07,597,302,382
(5,710,234,541
01,880,827,541

)

23124519901388
(2191015621615
17100214031470

)

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
أعضا جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
لمسم
لمسم

الشركة األة
لمسم

ب-بنود بيان الدخل
فواألد داألنة
فواألد مدينة

08,645,200
(13,804,864

عموالت مدينة

27,813,069
-

1,201,598
(12,126,041

)

27,813,069

(1318941740

) (922,463

)

1,201,598
-

13,589
(900,349

)

(922,463

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف
 03حزيران ( 2323غي مد قة)
لمسم

اجملموع
لمسم

09,887,423
(11,767,910

)

)

28,119,537
(12,126,041

)

)

15,990,166

-

14518601531
(1218201263

)

10013431241
(919171633

)

12011221641

إن مجيع التعام،ت املسموحة مع األطراف ذوي الع ،ة تت ضما النشاطات االعتيادية للملرف وابستخداة أسعار الفواألد والعموالت السارية مع الزابألاا وعم ،بقرارات جملس النقد والتسليس هبرا اخللومم
بلغ معدالت الفواألد علي القروض املمنوحة لكبار املوظفني  %7كما يف  03حزيران  2321و %7و %915كما يف  03حزيران 2323م
بل معدل الفاألدة علي الوداألع لد امللرف األة للدوالر ما بني  %3119و %3125يف  03حزيران ( 2321مقابل  %312و %3128لعاة )2323م
تعويضات اإلدارة التنفيرية وجملس اإلدارة:فيما يلي ملخص ملنافع اإلدارة التنفيرية العليا للملرف:

رواتب اإلدارة العليا
مكاف ت

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غي مد قة)
2323
2321
لمسم
لمسم

12316811930
0215401858

0716311916
6313541065

15012251761

9716561281

بلغ تعويضات جملس اإلدارة مبل  5413331333لية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل 2610751333لية سورية كما  03حزيران )2323م
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-03

إدارة املخاطر

أ -خماطر االألتمان:
التعرضات ملخاطر االألتمان (بعد خملص التدين و بل الضماانت وخمففات املخاطر األخر ) حسب فئات التلنيس االألتماين الداخلي للملرف كما
يف  03حزيران ( 2321غي مد قة) وفق اجلدول التايل:
تتوزع التسهي،ت االألتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:

الدرجات ما  1إىل 4
منخفضة املخاطر
الدرجات ما  5إىل  7ة املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف ةليلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل التسهي،ت االألتمانية املباشرة
فإاألد معلقة
خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة
صايف التسهي،ت االألتمانية

املرحلة األوىل
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد  12شهر
ل مس م

املرحلة الثانية
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد عمر الرصيد
ل مس م

املرحلة الثالثة
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد عمر الرصيد
ل مس م

اجملموع
لمسم

16,988,219,024
16,988,219,024
7,237,324,189
6,591,421,400
615,632,756
5,544,591,318
5,544,591,318
29,709,804,501
5,544,591,318
6,591,421,400
17,630,822,383
() 0,315,014,599( ) 0,315,014,599
() 2,786,544,179( ) 2,067,824,860( ) 036,969,546( ) 111,749,773
17,492,372,013

6,284,451,887

161,451,556

20,907,975,750

تتوزع التعرضات االألتمانية املباشرة حسب فئات التلنيس االألتماين الداخلي للملرف كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة) وفق اجلدول التايل:

الدرجات ما  1إىل 4
منخفضة املخاطر
الدرجات ما  5إىل  7ة املرا بة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف ةليلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل التسهي،ت االألتمانية املباشرة
الفواألد املعلقة
خملص اخلساألر االألتمانية املتو عة
صايف التسهي،ت االألتمانية

املرحلة األوىل
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد  12شهر
لمسم

املرحلة الثانية
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد عمر الرصيد
لمسم

املرحلة الثالثة
اخلساألر االألتمانية املتو عة
علي مد عمر الرصيد
لمسم

اجملموع
لمسم

11130419631556
11130419631556
13187716021707
13100712911588
54310411149
0168613651521
0168613651521
25159816581814
0168613651521
13100712911588
11157510311735
() 1196319231414( ) 1196319231414
) () 2112017001558( ) 1156411811770( ) 46714311277
(9211531538
11148011511197

9186918931011
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16319601004

21151413341842

 )1الرتكز حسب القطاع اال تلادي:
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االألتمانية حسب القطاع اال تلادي:
مايل
لمسم

114,874,419,054
أرصدة لد بنوك مركزية
07196111651429
أرصدة لد ملارف
09170810971834
إيداعات لد ملارف
التسهي،ت االألتمانية املباشرة
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
098,399,742
املوجودات األخر
وديعة جممدة لد ملرف سورية املركزي 7,551,975,689
االمجايل

أرصدة لد بنوك مركزية
أرصدة لد ملارف

64133014351525
15143610521119

إيداعات لد ملارف
التسهي،ت االألتمانية املباشرة

23101317821281
-

موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات أخر

24014631916

وديعة جممدة لد ملرف سورية املركزي 0191512861842
اإلمجايل

8,595,627,643
-

8,595,627,643 233,524,358,318

مايل
لمسم

املوجودات املالية ابلقيمة العادلة
ما خ،ل الدخل الشامل اآلخر

صناعة
لمسم

130187912871680

جتارة
لمسم

8,109,667,998
-

1,257,116,153
-

-

1,614,600,871
-

136,987,512
672,743
-

4,220,942,582
-

8,109,667,998

1,257,116,153

-

1,614,600,871

137,663,252

4,220,942,582

224,462,736,511

صناعة
لمسم
-

7170010501535

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
زراعي
حكومي
عقارات
لمسم
لمسم
لمسم
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8198018491919

أفراد
لمس

خدمات
لمسم

اجملموع
لمسم

114,874,419,054
07196111651429
09170810971834
20,907,975,750
098,772,482
7,551,975,689

جتارة
لمسم

8198018491919

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
زراعي
حكومي
عقارات
لمسم
لمسم
لمسم

7170010501535

-

1137011601310
1137011601310
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53015981727

53015981727

-

-

1013161014

-

أفراد
لمس

خدمات
لمسم

991242

4128311861077

اجملموع
لمسم
64133014351525
15143610521119
23101317821281
21151413341842

-

-

-

-

1137011601310
24015631158

-

-

0191512861842

1011151556

4128311861077

-

126146615541783

ب -خماطر السوق :تنش خماطر السوق عا التقلبات يف أسعار الفواألد وأسعار صرف العم،تم
يقوة جملس اإلدارة ابعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولةا ويت مرا بة التغي يف األسعار ومقارنتها ابلسقوف بشكل يوميم
 أساليب ختفيس خماطر السوقإن املرا بة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلا رجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل امللرف معها وخاصة اللادرة عا وكاالت التلنيس
العاملية كفيلة ن تبني بل و ٍ ٍ
كاف احتمالية خط ٍر حمتمل احلدوث وابلتايل العمل علي جتنبهم را ابإلضافة إىل برل العناية ال،زمة يف جتنب كافة
بلدان معينة أو ٍ
أنواع الرتكزات سوا يف عم،ت معينة أو ٍ
بنوك معينة وذلك وفقا ملعايي وسقوف حمددة مسبقا حبسب السياسات واإلجرا اتم
 إدارة خماطر السوقةدد سياسات وإجرا ات إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلس أنواع املخاطر السو ية اليت د تنس عا عمليات امللرف سوا يف املوجودات
أو يف املطلوابت وذلك عند تغي أسعار الفواألد الداألنة أو املدينة أو تغي أسعار اللرف مقابل العم،ت األجنبية را إىل جانب الت كد املستمر ما
توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العم،ت يف كل األو ات وما ةقيق نسبة كفاية رأس املال كما ي حمددة ما بل ملرف سورية املركزيم
( )1خماطر أسعار الفاألدة:

تنس خماطر أس عععار الفاألدة عا احتمال ثي التغيات يف أس عععار الفاألدة علي أرابح املل ععرف أو علي يمة األدوات املاليةا يتعرض املل ععرف ملخاطر
أس عععار الفاألدة نتيسة لعدة توافق أو لوجود فسوة يف مبال املوجودات واملطلوابت حس ععب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أس عععار الفواألد يف
فرتة زمنية معينة ويقوة امللرف ودارة ره املخاطر عا طريق مراجعة أسعار الفواألد علي املوجودات واملطلوابتم
تتضعما سعياسعة إدارة املوجودات واملطلوابت حدودا حلساسية أسعار الفاألدة وتقوة جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار الفاألدة ما
خ،ل اجتماعاهتا الدورية ويت دراس ع ع ععة الفسوات يف اس ع ع ععتحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد ثر ا س ع ع عععار الفاألدة الس ع ع ع عاألدة واملتو عة ومقارنتها
ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيسيات التحوط إذا لزة األمرم
ويت احلد ما أية آاثر س ع ع ععلبية د ةدث نتيسة ارتفاع أو اخنفاض أس ع ع عععار الفاألدة ما خ،ل اس ع ع ع عرتاتيسيات إدارة املخاطر ويت مرا بة فسوات الفواألد
بشكل مستمر ومقارنتها مع الفسوات املوافق عليها ضما سياسات امللرفم
الوصس الكمي ملخاطر أسعار الفاألدة (التغي بسعر الفاألدة :)%2
زايدة بسعر الفاألدة ()%2

العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
حساسية إيراد الفاألدة
الفسوة
(األرابح واخلساألر)
الرتاكمية
لمسم
لمسم

1,098,904,940
69,946,747,106
79,095,694
0,969,784,731
6,555
027,747
(500,002,706( ) 26,666,606,787
22,483
1,124,335
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حساسية حقوق
امللكية %75
لمسم

1,349,231,237
59,546,771
4,916
) (099,999,552
16,863

)

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
حساسية إيراد الفاألدة
الفسوة
العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري
نقص بسعر الفاألدة ()%2

الرتاكمية
لمسم

(األرابح واخلساألر)
لمسم

66511631960
00125813481126
5514591819
2177219931905
21907
1461852
(45817311233( ) 22190513631339
01148
1571087

حساسية حقوق
امللكية %75
لمسم

49818731722
4115941864
21230
) (04413251933
21061

)

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

الفسوة
الرتاكمية
لمسم

حساسية إيراد الفاألدة
(األرابح واخلساألر)
لمسم

(1,098,904,940
69,946,747,106
(79,095,694
0,969,784,731
(6,555
027,747
(500,002,706 ) 26,666,606,787
(22,483
1,124,335

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
حساسية إيراد الفاألدة
الفسوة
(األرابح واخلساألر)
الرتاكمية
لمسم
لمسم

(66511631960
00125813481126
(5514591819
2177219931905
(21907
1461852
(45817311233 ) 22190513631339
(01148
1571087

( )2خماطر أسعار اللرف:

)
)
)
)

)
)
)
)

حساسية حقوق
امللكية %75
لمسم

(1,349,231,237
(59,546,771
(4,916
099,999,552
(16,863

حساسية حقوق
امللكية %75
لمسم

(49818731722
(4115941864
(21230
04413251933
(21061

)
)
)
)

)
)
)
)

تتمثل خماطر العم،ت بتغي يمة األدوات املالية بسبب التغيات يف أسعار صرف العم،ت األجنبيةم
يعترب امللرف اللية السورية العملة الرأليسية لها ويقوة جملس إدارة امللرف بوضع حدود ملراكز العم،تا ويت مرا بة املركز بشكل يومي ليت الت كد ما
عدة جتاوز املستوايت احملددةم
يقوة امللرف وعداد ةليل احلساسية ملرا بة أثر التغيات علي صايف األرابح واخلساألر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار اللرفم
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زايدة ( )%13يف سعر اللرف

العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عم،ت أخر

العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عم،ت أخر

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
مركز
القطع
لمسم

األثر علي األرابح
واخلساألر
لمسم

األثر علي حقوق
امللكية
لمسم

7,097,715,945
70,977,159,452
) (26,829,019
(268,290,190
04,240
042,402
89,920
899,227
110021775
1010271747

7,066,601,083
) (23,121,989
25,682
67,442
9991581

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
األثر علي األرابح
مركز
واخلساألر
القطع
لمسم
لمسم

األثر علي حقوق
امللكية
لمسم

06158415321050
1312881539
2481870
1531652
9114211588

0165814531205
113281851
241887
151365
911421159

)

0165013391885
7711608
181665
111299
618561619

نقص ( )%13يف سعر اللرف

العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عم،ت أخر

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
األثر علي األرابح
مركز
واخلساألر
القطع
لمسم
لمسم

(7,097,715,945
70,977,159,452
) 26,829,019
(268,290,190
(04,240
042,402
(89,920
899,227
(110021775
1010271747
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)
)
)
)

األثر علي حقوق
امللكية
لمسم

(7,066,601,083
23,121,989
(25,682
(67,442
(9991581

)
)
)
)

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
األثر علي األرابح
مركز
العملة

دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عم،ت أخر
-01

واخلساألر
لمسم

القطع
لمسم

(0165814531205
(113281851
(241887
(151365
(911421159

06158415321050
1312881539
2481870
1531652
9114211588

األثر علي حقوق

)
)
)
)
)

امللكية
لمسم

(0165013391885
(7711608
(181665
(111299
(618561619

)
)
)
)
)

التحليل القطاعي

أم معلومات عا طاعات أعمال امللرف:
يت تنظي امللرف ألغراض إدارية ما خ،ل طاعات األعمال الرأليسية التالية:

 حساابت األفراد حساابت املإسسات اخلزينةفيما يلي معلومات عا طاعات أعمال امللرف:
البيان

فرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
اخلزينة
املإسسات
األفراد

أخر

اجملموع

إمجايل الدخل التشغيلي
ملروف خملص اخلساألر االألتمانية

(1,865,766,813 ) 411,640,653
127,821,520
55,030,868

09,148,657,264
() 1,002,634,431

لمسم
-

لمسم

نتاألج أعمال القطاع
ملاريس غي موزعة علي القطاعات
الربح بل الضراألب
ملروف ضريبة الدخل

(1,990,588,000 ) 056,009,782
-

07,816,352,860
-

() 2,134,925,421
-

09,450,031,414
() 2,134,925,421
07,048,075,990
() 637,817,381

-

-

صايف ربح الفرتة

لمسم

-

لمسم

لمسم

-
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43,632,783,424
() 1,149,479,313

06,743,558,912

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
البيان
موجودات القطاع
موجودات غي موزعة علي القطاعات

األفراد
لمسم
137,663,252
-

جمموع املوجودات

137,663,252

اخلزينة
لمسم

املإسسات
لمسم

235,777,714,662 20,803,988,241
-

-

أخر
لمسم

اجملموع
لمسم

-

229,716,060,155

10,750,802,105

10,750,802,105 235,777,714,662 20,803,988,241

10,750,802,105
240,473,195,293

مطلوابت القطاع
مطلوابت غي موزعة علي القطاعات

55,623,729,085
-

1,178,642,327 135,859,272,963
-

5,001,356,172

162,658,644,072
5,001,356,172

جمموع املطلوابت
ملاريس رأ الية
استه،كات وإطفا ات

55,623,729,085
-

1,178,642,327 135,859,272,963
-

5,001,356,172
-

167,989,733,544
057,937,583
178,038,225

البيان

فرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2323غي مد قة)
اخلزينة
املإسسات
األفراد
لمسم
لمسم
لمسم

أخر
لمسم

اجملموع
لمسم

25167911201559
() 1133411361222
24167513171007
() 40713541440

إمجايل الدخل التشغيلي
ملروف خملص اخلساألر االألتمانية

(25137119781335 1192817901910 ) 57611601223
) () 8116261466( ) 66210011798
(115261875

نتاألج أعمال القطاع
ملاريس غي موزعة علي القطاعات
الربح بل الضراألب
ملروف ضريبة الدخل

24199310511509
-

() 1133411361222
-

-

-

صايف ربح الفرتة

البيان
موجودات القطاع
موجودات غي موزعة علي القطاعات
جمموع املوجودات
مطلوابت القطاع
مطلوابت غي موزعة علي القطاعات
جمموع املطلوابت
ملاريس رأ الية
استه،كات وإطفا ات

(1126614621115 ) 57716931395
-

األفراد
لمسم

1011151555
1011151555
04155315401210
04155315401210
-

-

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
اخلزينة
املإسسات
لمسم

22157411511542
22157411511542
61190819221757
61190819221757
-

لمسم

137112813281751
137112813281751
15215241629
15215241629
-
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-

26142416381698
() 74514851109

24120719621894

أخر

اجملموع

لمسم

لمسم

9123717231521
9123717231521
0154113891906
0154113891906
91917191206
28817771086

129171512951848
9123717231521
108192013161069
96164119931599
0154113891906
133118013831505
91917191206
28817771086

بم معلومات التوزيع اجلغرايف:
ميارس امللرف نشاطه بشكل رأليسي يف القطر وال يوجد لديه فروع أو مسامهات يف اخلار م
ميثل را اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال امللرف:

إمجايل الدخل التشغيلي
جمموع املوجودات
امللروفات الرأ الية

داخل سورية
لمسم

43,795,438,053
169,862,321,527
057,937,581

كما يف  03حزيران ( 2321غي مد قة)
خار سورية
لمسم

(192,627,926
70,638,170,760
-

)

اجملموع
لمسم

43,632,783,424
240,473,195,293
057,937,581

كما يف  03حزيران ( 2323غي مد قة)

إمجايل الدخل التشغيلي
جمموع املوجودات
امللروفات الرأ الية

داخل سورية
لمسم

26103116231733
110190417721772
09910541466
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خار سورية
لمسم

12219871998
00159217531764
-

اجملموع
لمسم

26142416381698
147152715201506
09910541466

-02

إدارة رأس املال

حيافظ امللرف علي رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت ت،زة أنشطته املختلفةم يت مرا بة مد كفاية رأس املال ما خ،ل النسب اللادرة مبوجب
مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها ما خ،ل ملرف سورية املركزيم
يلتزة امللرف ابحملافظة علي معدالت تفوق احلد األدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسب تعليمات ملرف سورية املركزي ( %8حسب
جلنة ابزل الدولية)ا كما يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االألتمانية واليت تستخدة رأس املال التنظيمي كمإشر لتلك الرتكزاتم
يدير امللرف يكلية رأس ماله وجيري تعدي،ت عليه يف ضو التغيات اليت تطرأ علي الظروف اال تلادية ووصس املخاطر يف أنشطتها وهبدف احملافظة
أو التعديل علي يكل رأس املال وحني ةقيق أرابح د يقرر امللرف توزيع أرابح نقدية أو تدوير أرابحه أو ر لتها ويراعي امللرف لد اختاذه رار
بتوزيع األرابح تعليمات السلطات الر ابية هبرا اخللومم يتضما را البند ما يلي:
كما يف  03حزيران
( 2321غي مد قة)
لمسم

رأس املال املكتتب به واملدفوع
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلام
أرابح مرتاكمة حمققة
أرابح مرتاكمة غي حمققة*
صايف أرابح انجتة عا تقيي مركز القطع البنيوي
صايف املوجودات الثابتة غي ملموسة
مبال ممنوحة إىل كبار املسامهني وأعضا جملس اإلدارة
أو املستعملة ما بله (أيهما أكرب)

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

4112513331333
4112513331333
82914671897
82914671897
75819181097
75819181097
09218811237
09218811237
02160016681000
02160016681000
06106618881424
)
) (4114561355
(06,557,687
(5111817141828

) ( 2162315571324

صايف األموال اخلاصة األساسية

69195115511740

بنود رأس املال املساعد:
خمللات لقا اخلساألر االألتمانية املتو عة**

1,777,787,377

1132716231704

األموال اخلاصة املساعدة

1177717871377

1132716231704

صايف األموال اخلاصة (رأس املال التنظيمي)

جمموع املوجودات املرجحة ابملخاطر
حساابت خار امليزانية املرجحة ابملخاطر
خماطر السوق
املخاطر التشغيلية

71,729,008,823
106,219,138,630
6133418811563
1,257,952,333
2183610161457

07113515401489
79135511691427
0115414891263
01917251333
2183610161457

جمموع املوجودات وااللتزامات خار امليزانية املرجحة ابملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية

146128812581623
%49130
%47182
%92168

85100517331144
%40148
%42128
%90110
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06137719221755

)

* صدر رار جملس النقد والتسليس ر /1388ة ن/ب 4اتريخ  26شباط 2314ا والري تضما تعديل املادة الثامنة ما رار جملس النقد
والتسليس ر / 062ة ن  /ب 1اتريخ  4شباط  2338حبيث يت إدرا فرو ات تقيي القطع البنيوي غي احملققة ضما األموال اخلاصة األساسية
ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات رار جملس النقد والتسليس ر / 250ة ن/ب 4لعاة 2337م
** مبوجب رار جملس النقد والتسليس ر (/4ة ن) يت االعرتاف ابملخللات املكونة لقا اخلساألر االألتمانية املتو عة للتعرضات امللنفة ضما
املرحلتني األوىل والثانية ضما األموال اخلاصة املساندةا وذلك علي أال تتساوز يمة املخللات املعرتف هبا ضما ره األموالا مضافا إليها
رصيد حساب االحتياطي العاة ملخاطر التمويل (يف حال وجوده)ا ما نسبته  %1125ما املوجودات املرجحة مبخاطر االألتمان احملتسبة وفقا
لتعليمات كفاية األموال اخلاصة اللافيةم
بنا علي رار جملس النقد والتس ع ع ععليس ر / 250ة ن /ب  4اتريخ  24كانون الثاين  2337جيب أن ال تقل نس ع ع ععبة كفاية رأس املال عا  %8مع
مراعاة النسب املتعلقة ابلرتكزات االألتمانية واليت تستخدة رأس املال التنظيمي كمإشر هلام
-00

ارتباطات والتزامات حمتملة

يتكون را البند مما يلي:
 ارتباطات والتزامات األتمانية ( يمة ا ية):كما يف  03حزيران
( 2321غي مد قة)
لمسم

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
لمسم

ارتباطات والتزامات األتمانية

كفاالت زابألا:
مينات أولية
حسا تنفير

كفاالت بنوك
سقوف تسهي،ت األتمانية غي مستعملة
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0631350
5,235,411,989
5,235,772,342
02,478,017,254
1,266,465,532

0631350
0130519341255
0130612641038
17162514061364
61810411893

08,953,554,798

21128313421262

