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بنك الشرق (املورف) هو شركة مسامهة عامة سورية مملوكة بنسبة  %49ما مب ععل البن ععك اللبن ععاين الفرنسع ع ع ع ع ع ععي م.م.ل .م نسع ع ع ع ع ع ععيس املوع ع ع ع ع ع ععرف يف
 13نيس ع ع ع ع ع ععان  0338مبوجب القرار رم /06م.و .ومبوجب مانون املو ع ع ع ع ع ععارف رم  08لعام  0331س ع ع ع ع ع ععسل املو ع ع ع ع ع ععرف يف الس ع ع ع ع ع ععسل التساري رت
الرم  15616بتاري00 ،كانون األول 0338ا ويف سسل املوارف رت الرم  19بوصفه مورفا خاصا.
ومد نسععس املوععرف برأس مال مقداره  0553353335333لية سععورية موزع علأب 055335333سععه بقيمة ا ية  15333لية سععورية للسععه الواحد.
بتاري 4 ،أيلول  0310وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية علأب تعديل القيمة ا ية لسه بنك الشرق لتوبح ما ة لية سورية للسه الواحد
وبتاري 03 ،نيسان 0318ا عقدت اةيئة ا لعامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورف مببل إمجايل
ومدره  05353335333لية سورية موزع علأب  055335333سه وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه البنك  0755335333سه بقيمة ا ية 133
لية سورية للسه الواحد.
بتاري 8 ،متوز 0303ا عقدت اةيئة العامة غي العادية لبنك الشرقا ومررت زايدة رأس مال املورف عا طريق ض جزء ما رصيد األرابح املدورة
مببل ومدره  /1507553335333/ل.س( .مليار وثنمثا ة ومخس وسبعون مليون لية سورية ) إىل رأس املالا ليوبح رأس مال املورف بعد الزايدة
مبل ومدره  / 4510553335333/ل.س( .أربعة مليارات ومئة ومخس وعشرون مليون لية سورية) موزع علأب ( /4150535333 /واحد وأربعون
مليون ومئتان ومخسون الف) سه بقيمة إ ية مئة لية سورية للسه الواحد.
بتاري 15 ،أيلول 0303ا حول املورف علأب موافقة جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية ابعتماد أسه زايدة رأس املال .وم ختوي
األسه املذكورة ك سه جمانية علأب املسامهني املسسلني يف اتري ،اكتساب املسامهني احلق يف احلوول علأب أسه هذه الزايدة والذي حدد ما مبل هيئة
األوراق واألسواق املالية بنهاية يوم  09أيلول 0303ا وللك كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال .ومد حول املورف بتاري0303/13/10 ،
علأب موافقة جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية النها ية علأب إصدارة أسه الزايدة املذكورة .وعليه جيري تعديل املادة رم  /6/ما النظام
األساسي تبعا لذلك واستكمال إجراءات تسسيل وإدراج أسه زايدة رأس املال أصو لد كل ما هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وسوق دمشق
املايل.
اختذ املورف مركزا ر يسا له يف دمشق-سورية.
يقوم املوع ععرف بتقد عدة أنشع ععطة وخدمات موع ععرفية ما خنل مقر إدارته الر يسع ععي الكا ا يف دمشع ععق -الشع عععنن تنظي عرنوس صع ععاحلية جادة عقار
 13/0005وفروعه التسععة املنتشعرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق (الشعننا املالكيا احلريقةا والغساين)ا ريف دمشق (جرماان)ا حلبا
مح ا النلميةا وطرطوسا إضافة إىل مكتبه الكا ا يف مرف النلمية .مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الراهنةا م إيقاف العمل يف فرع مح بعد
احلوول علأب موافقة مورف سورية املركزي رم ( )16/0150اتري 03 ،آب .0310
م إدراج أسعه املورف يف سوق األوراق املالية بتاري 19 ،كانون األول 0313ا ومد بل سعر اإلغنق للسه يف السوق  707518لية سورية بتاري،
 03أيلول .0303
وافق ر يس جملس اإلدارة واملدير العام علأب املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة التس عععة أش ععهر املنتهية يف  03أيلول  0303بتاري 07 ،تش ع عريا األول
.0303
- 13 -

-0

تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة متفقة مع تلك اليت اتبعت يف إعداد البياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف
 01كانون األول 0319ا مام املورف بتطبيق التعدينت التالية اعتبارا ما  1كانون الثاين  0303دون أن يكون ةا أي نثي:
تعدينت علأب معيار التقارير املالية الدويل رم ( )0تعريف " األعمال ".
أصدر جملس معايي احملاسبة الدولية تعدينت علأب تعريف " األعمال " يف معيار التقارير املالية الدويل رم ( " )0اندماج األعمال "ا ملساعدة
املنش ت علأب رديد ما إلا كانت جمموعة األنشطة واملوجودات املستحول عليها ينطبق عليها تعريف " األعمال " ام  .توضح هذه التعدينت
احلد األدىن ملتطلبات األعمالا كما تلغي تقيي ما إلا كان املشاركون يف أعمال السوق مادريا علأب استبدال أي عناصر أعمال غي موجودةا
وتضيف توجيهات ملساعدة املنشآت علأب تقيي ما إلا كانت العملية املستحول عليها جوهريةا وتضيف تعريفات األعمال واملصرجاتا وإدخال
اختبار تركز القيمة العادلة بشكل اختياري.
جيب تطبيق التعدينت علأب املعامنت اليت تكون إما اندماج األعمال أو استحوال علأب األصول واليت يكون اتري ،استحوالها يف أو بعد بداية أول
فرتة إبنغ سنوية واليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  .0303وابلتايلا يتعني علأب املورف إعادة النظر يف هذه املعامنت اليت حدثت يف فرتات
سابقة .يسمح ابلتطبيق املبكر ةذه التعدينت وجيب اإلفواح عنها.
نظرا ألن التعدينت تطبق صثر مستقبلي علأب املعامنت أو األحداث األخر اليت ردث عند أو بعد اتري ،التطبيق األويلا فإن تطبيق هذه
التعدينت علأب القوا املالية لا ينتج عنه أثر علأب املورف.
تعديل معد ت الفا دة علأب معيار التقارير املالية الدويل رم ( )9ومعيار التقارير املالية الدويل رم ()7
إن تعدينت معايي معد ت الفا دة ملعيار التقارير املالية الدويل رم  9ومعيار التقارير املالية الدويل رم  7تشمل عدد ما عمليات اإلعفاءات اليت
تنطبق علأب مجيع عنمات التحوط اليت تت ثر بشكل مباشر بتعديل معايي معد ت الفا دة .تت ثر عنمة التحوط إلا أد التعديل إىل حالة ما عدم
التيقا بش ن توميت و  /أو حس التدفقات النقدية املستندة إىل املعيارا لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيسة ةذا التعديلا مد يكون هناك عدم
تيقا حول توميت و  /أو حس التدفقات النقدية املستندة إىل املعيارا لبند التحوط او أداة التحوطا خنل الفرتة السابقة ستبدال معيار معدل
الفا دة احلايل بسعر فا دة خايل ما املصاطر ()RFRا مد يودي للك إىل عدم التيقا فيما إلا كانت املعاملة املتومعة حمتملة للغاية وما إلا كان ما
املتومع أن تكون عنمة التحوط فعالة للغاية.
توفر التعدينت إعفاءات مومتة واليت متكا حماسبة التحوط ما ا ستمرار خنل فرتة عدم اليقني مبل استبدال معيار سعر الفا دة احلايل بسعر فا دة
خايل ما املصاطر (.)RFR
تسري التعدينت علأب الفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  0303مع السماح ابلتطبيق املبكرا ويت التطبيق صثر رجعيا إ أنه
ميكا إعادة أي عنمات روط م إلغا ها مسبقا عند التطبيقا و ميكا تعيني أي عنمات روط اب ستفادة ما التسارب السابقة.
بعد ا نتهاء ما املرحلة األوىلا حيول جملس معايي احملاسبة الدولية تركيزه إىل املسا ل اليت مد توثر علأب التقارير املالية عند استبدال معيار معدل
الفا دة احلايل بسعر فا دة خال ما املصاطر ()RFRا ويشار إىل للك ابملرحلة الثانية ما مشروع جملس معايي احملاسبة الدولية.
مل يق املورف ابلتطبيق املبكر للتعدينت حيث أن عدم التيقا الناشئ عا التعديل
العنمة.
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يوثر علأب عنمات التحوط إىل احلد الذي يتطلب إهناء

تعدينت علأب معيار احملاسبة الدويل رم ( )1ومعيار احملاسبة الدويل رم ( :)8تعريف " اجلوهرية "
أصدر جملس معايي احملاسبة الدولية تعدينت علأب معيار احملاسبة الدويل رم ( " )1عرض القوا املالية " ومعيار احملاسبة الدويل رم ( " )8السياسات
احملاسبية والتغييات يف التقديرات واألخطاء احملاسبية "ا لتوحيد تعريف ما هو " جوهري " ضما املعايي كافة وتوضيح جوانب معينة ما التعريف.
ين التعريف اجلديد علأب أن املعلومات تعترب جوهرية إلا نتج عا حذفها أوإغفاةا أو إخفا هاا نثي بشكل معقول علأب القرارت اليت يتصذها
املستصدمون األساسيون للقوا املالية لألغراض العامة علأب أساس تلك القوا املاليةا واليت توفر معلومات مالية حمددة حول املنش ة.
توضح التعدينت أن " اجلوهرية " ستعتمد علأب طبيعة أو أمهية املعلومات أو كليهما .سيحتاج املورف إىل تقيي ما إلا كانت املعلوماتا سواء
بشكل فردي أو اب شرتاك مع معلومات أخر ا جوهرية يف سياق القوا املالية .جيب علأب املورف عند تطبيق التعدينت يف ومت مبكر ان يقوم
بتطبيقها صثر مستقبلي واإلفواح عنها.
ما غي املتومع أن يكون للتعدينت علأب تعريف ما هو " جوهري " أثر علأب املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمورف.
-0

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
م إعداد املعلومات املالية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار احملاسع ع ع ع ع ع ععبة الدويل رم  04املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقا للقوانني املوع ع ع ع ع ع ععرفية السع ع ع ع ع ع ععورية النافذة
وتعليمات ومرارات جملس النقد والتسليف.
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتضما كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنويةا كما أن نتا ج أعمال املورف لفرتة التسعة
أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة) متثل ابلضرورة موشرا علأب النتا ج املتومعة للسنة املنتهية يف  01كانون األول .0303
م إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء بعض املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يت تقييمها علأب أساس
القيمة العادلة بتاري ،املعلومات املالية املرحلية املوجزة.
م تونيف احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر تبويبها يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة مبوجب ترتيب تقريبعي تبعا
لسيولتها النسبية.
تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللية السورية (ل.س).ا عملعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةا وعملة ا متواد.
إن أه السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدانه.
أ -العمنت األجنبية:
رول كافة العملياتا مبا يف للك اإليرادات واألعباء ابلعمنت األجنبية إىل اللية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود .مث يت رويل أرصدة
ّ
املوجودات واملطلوابت واحلساابت خارج امليزانية ابلعمنت األجنبية إىل اللية السورية وفقا ألسعار الورف احملددة ما مبل املورف املركزيا 1056
لية سورية للدو ر األمريكي و 1470566لية سورية لليورو كما يف  03أيلول ( 0303مقابل  406لية سورية للدو ر األمريكي و 488560لية
سورية لليورو كما يف  01كانون األول  .)0319يت ميد فرومات القطع يف بيان الدخل.
إن التدفق النقدي ابلعمنت األجنبية الناتج أو املست عمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهر يف بيان التدفقات النقديةا جر رويله إىل اللية
السورية علأب أساس سعر الورف يف  03أيلول  0303وللك ابسعتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الذي جر رويله علأب أساس
سعر الورف بنهاية الفرتة السابقة.
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يت رويل امل وجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعمنت األجنبية والظاهرة ابلقيمة العادلة يف اتري ،رديد ميمتها العادلة.
يت تسسيل فرومات التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعمنت األجنبية غي النقدية (مثل األسه ) كسزء ما التغي يف القيمة العادلة.
ب -األدوات املالية
يُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للمورف عندما يوبح املورف طرفا يف األحكام التعامدية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبد يا ابلقيمة العادلة .كما تُضععاف تكاليف املعامنت املتعلقة مباشععرة ابمتناء أو إصععدار املوجودات
املالية واملطلوابت املالية (خبنف املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلس ع ع ع ععا ر) إىل القيمة العادلة للموجودات
املالية أو املطلوابت املاليةا أو تطرح منهاا حس ع ععب اإلمتض ع ععاءا عند اإلعرتاف األويل .كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباش ع ععرة ابمتناء موجودات
مالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
إلا كان سعر املعاملة خيتلف عا القيمة العادلة عند اإلعرتاف األويلا فإن املورف يعاجل هذا الفرق حماسبيا علأب النحو التايل:
• إلا م إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نش ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناء علأب أسلوب تقيي يستصدم فق بياانت
ما أسواق ميكا منحظتهاا فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة منذ اليوم األول)؛
• يف مجيع احلا ت األخر ا تُعدل القيمة العادلة لتتماشأب مع سعر املعاملة (أي أنه سيت نجيل ربح أو خسارة منذ اليوم األول ما خنل
تضمينه  /تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اإللتزام).
بعد ا عرتاف األويلا يت تسععسيل الربح أو اخلسععارة املوجلة إىل الربح أو اخلسععارة علأب أسععاس منطقيا فق إىل احلد الذي ينش ع فيه عا تغيي يف
عامل (مبا يف للك الومت) أيخذه املشاركون يف السوق بعني ا عتبار عند تسعي األصل أو اإللتزام.
املوجودات املالية
تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتري ،املتاجرة حيث يكون شراء أو بيع أحد األصول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسلي األصل
املايل ضع ععما اإلطار الزمد احملدد ما السع ععوق املعدا ويقاس مبد يا ابلقيمة العادلة ابإلضع ععافة إىل تكاليف املعاملةا ابسع ععتثناء تلك املوجودات املالية
املوع ععنفة علأب أسع ععاس القيمة العادلة ما خنل األرابح واخلسع ععا ر ( .)FVTPLكما تُثبت تكاليف املعامنت املتعلقة مباشع ععرة ابمتناء موجودات
مالية مونفة ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيب مياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضما نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  9حقا ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة
علأب أساس منولج أعمال املنش ة إلدارة األصول املالية وخوا التدفقات النقدية التعامدية للموجودات املالية .وعلأب وجه التحديد:
• تقاس أدوات الديا احملتفظ هبا يف منولج أعمال هدفها رويل التدفقات النقدية التعامديةا واليت ةا تدفقات نقدية تعامدية هي فق
مدفوعات املبل األصلي والفا دة علأب املبل األصلي القا ) (SPPIا حقا ابلتكلفة املطف ة ؛ و
• تقاس أدوات الديا احملتفظ هبا يف منولج أعمال هدفها رويل التدفقات النقدية التعامدية وبيع أدوات الدياا واليت ةا تدفقات نقدية
تعامدية هي مدفوعات املبل األصلي والفا دة علأب املبل األصلي القا ( )SPPIحقا ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر؛
و
• تُقاس مجيع أدوات الديا األخر (مثل أدوات الديا اليت تدار علأب أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستثمارات األسه بعد
للك ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة.
ومع للكا جيوز للمورف إجراء ا ختيار  /التعيني غي القابل لإللغاء بعد ا عرتاف األويل ابملوجودات املالية علأب أساس كل أصل علأب حدة:
• جيوز للمورف أن خيتار بشكل غي مابل لإللغاء إدراج التغيات النحقة يف القيمة العادلة ستثمار أسه غي حمتفظ هبا للمتاجرة أو
إلعتبار حمتمل معرتف به ما املستحول يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية رم )IFRS 3( 0ا يف الدخل
الشامل اآلخر؛ و
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• جيوز للمورف تعيني أداة ديا غي مابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطف ة أو معايي القيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر
( )FVTOCIكما يت مياسها ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة إلا أد للك إىل إزالة عدم التطابق احملاس أو تقليله بشكل
كبي (يشار إليه خبيار القيمة العادلة).
ج -أدوات الديا ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر.
يعترب تقيي منالج العمل إلدارة األصعول املالية أمرا أساسيا لتونيف األصل املايل .كما حيدد املورف منالج العمل علأب مستو يعكس كيفية إدارة
جمموععات األصع ع ع ع ع ع ععول املعالية معا لتحقيق هدف أعمال معني .يعتمد منولج العمل اخلال ابملوع ع ع ع ع ع ععرف علأب نوااي اإلدارة فيما يتعلق صداة فرديةا
وابلتايل يقي منولج العمل عند مستو جتميع أعلأب وليس علأب أساس كل أداة علأب حدة.
لد املو ععرف أكثر ما منولج أعمال واحد إلدارة أدواهتا املالية اليت تعكس كيفية إدارة املو ععرف ألص ععوله املالية ما أجل توليد التدفقات النقدية.
ردد منالج أعمال املورف ما إلا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عا رويل التدفقات النقدية التعامدية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
عندما تُستبعد أداة الديا املقاسة ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر)(FVTOCIا يُعاد تونيف الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرتف
هبا سعابقا يف الدخل الشعامل اآلخر ما حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة .وعلأب النقيض ما للكا وخبوول ا ستثمار يف األسه املعينة علأب
أهنا مقاسة ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخرا يعاد تونيف الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا سابقا يف الدخل الشامل اآلخر
حقا إىل الربح أو اخلسارة ولكا رول ضما حقوق امللكية.
ختضع أدوات الديا اليت تقاس حقا ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر للتدين.
يف فرتة التقرير احلالية والسابقةا طبق املورف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الديا اليت تفي ابلكلفة املطف ة أو معايي القيمة العادلة ما
خنل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما م مياسها ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر (.)FVTPL
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر ( )FVTPLهي:
• املوجودات لات التدفقات النقدية التعامدية اليت تكون فق مدفوعات املبل األصلي والفا دة علأب املبل األصلي ( )SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منولج أعمال خبنف ا حتفاظ هبا لتحويل التدفقات النقدية التعامدية أو ا حتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر ابستصدام خيار القيمة
تقاس هذه املوجودات بالميمة العادلةا مع ا عرتاف صية أرباح أو خسا ر انجتة عا إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة.
إعادة التونيف
إلا تغي منولج األعمال الذي حيتفظ مبوجبه املورف مبوجودات ماليةا فإنه يعاد تونيف املوجودات املالية املت ثرة .تسري متطلبات التونيف والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة صثر مستقبلي اعتبارا ما اليوم األول ما فرتة التقرير األوىل اليت تعقب التغي يف منولج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تونيف
األصول املالية للمورف.

- 14 -

تدين ميمة املوجودات املالية:
يستدرك املورف خمووات اخلسا ر ا تمانية املتومعة علأب األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر:
• القروض والسلف للبنوك.
• مروض ودفعات مقدمة للعمنء.
• مدينون مبوجب مبو ت.
• أوراق استثمار الديون.
• التزامات القروض الوادرة.
• عقود الضمان املايل

الوادرة.

يت إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسه .
ابسع ععتثناء املوجودات املالية املش ع عرتاة أو الناش ع ععئة لات التدين ا تماين )( (POCIاليت يت اعتبارها بش ع ععكل منفوع ععل أدانه)ا جيب مياس خس ع ععا ر
اإل تمان املتومعة ما خنل خمو خسارة مببل مساوي:
• خسارة إ تمانية متومعة ملدة  10شهراا أي خسارة إ تمانية متومعة مد احلياة الناجتة عا تلك األحداث ا فرتاضية علأب األدوات املالية
اليت ميكا رقيقها يف غضون  10شهرا بعد اتري ،اإلبنغا (يشار إليها يف املرحلة  )1؛ أو
• خسارة إ تمانية متومعة ملد احلياةا أي خسارة إ تمانية متومعة ملد احلياة اليت تنتج عا مجيع األحداث ا فرتاضية احملتملة علأب مد
عمر األداة املالية (املشار إليها يف املرحلة  0واملرحلة .)0
جيب تكويا موونة خسععارة للصسععارة اإل تمانية املتومعة علأب مد احلياة لألداة املالية إلا زادت خماطر ا تمان علأب تلك األداة املالية بشععكل كبي
منذ ا عرتاف األويل .وخبو ع ععول مجيع األدوات املالية األخر ا تقاس اخلس ع ععارة اإل تمانية املتومعة مببل يعادل اخلس ع ععارة اإل تمانية املتومعة ملدة 10
شهرا.
إن اخلسع ع ع ععا ر اإل تمانية املتومعة هي تقدير مرجح اب حتمالية للقيمة احلالية خلسع ع ع ععا ر ا تمانا وتقاس علأب أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات
النقدية املستحقة للمورف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت يتومع املورف تلقيها واليت تنش ما ترجيح عدة سيناريوهات امتوادية مستقبليةا
خموومة وفقا لسعر الفا دة الفعلية لألصل.
• خبوول التزامات القروض غي املسحوبةا فإن اخلسارة اإل تمانية املتومعة هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعامدية املستحقة
للمورف إلا مام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت يتومع املورف تلقيها يف حالة السحب ما القرض ؛ و
• خبوول عقود الضمان املايلا فإن اخلسارة اإل تمانية املتومعة هي الفرق بني املدفوعات املتومعة لتسديد حامل أداة الديا املضمونة انموا
أي مبال يتومع املورف استنمها ما املالك أو املديا أو أي طرف آخر.
يقيس املوعرف اخلسعارة اإل تمانية املتومعة علأب أسعاس فرديا أو علأب أسعاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسع خوا خماطر امتوادية مماثلة.
ويسعتند مياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتومعة لألصل ابستصدام سعر الفا دة الفعال األصلي لألصلا بورف النظر عما
إلا كان يُقاس علأب أساس فردي أو علأب أساس مجاعي.
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املوجودات املالية املتدنية إ تمانيا
حيو ععل "التدين" يف املوجودات املالية إ تمانيا عند وموع حدث أو أكثر له نثي ض ععار علأب التدفقات النقدية املس ععتقبلية املقدرة للموجودات املالية.
ويشع ع ع ع ع ع ععار إىل املوجودات املعاليعة لات التعدين اإل تمعاين كموجودات املرحلعة  .0تش ع ع ع ع ع ع عمعل األدلة علأب التدين ا تماين بياانت ميكا منحظتها حول
األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبية للمقرتض أو املودر؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث ا فرتاضي أو املت خر؛ أو
• ميام املورف مبنح املقرتضا ألسباب امتوادية أو تعامدية تتعلق ابلوعوبة املالية للمقرتضا تناز ؛ أو
• اختفاء سوق نش لألوراق املالية بسبب الوعوابت املالية؛ أو
املتكبدة.

• شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضا كبيا يعكس خسا ر ا تمان
يقوم املورف ويف حال تعذر رديد حدث منفردا وبد ما للكا مد يتسبب الت ثي املشرتك لعدة أحداث يف رول األصول املالية اىل موجودات
لات ميمة ا تمانية متدنية .يقوم املورف بتقيي ما إلا ﮐان مد حول تدين إ تماين ألدوات الديا اليت متثل املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة
أو القيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر ) (FVTOCIفي اتري ،كل تقرير .لتقيي ما إلا ﮐان هناك تدين إ تماين يف أدوات الديا
السيادية والعا دة للشركاتا يعترب املورف عوامل مثل عا دات السندات والتونيف ا تماين ومدرة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية إ تمانيا
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية إ تمانيا ( )POCIبطريقة خمتلفة نظرا ألن األصل يكون لو ميمة ا تمانية منصفضة عند
ا عرتاف األويل .وخبوول هذه املوجوداتا يستدرك املورف مجيع التغيات يف اخلسارة اإل تمانية املتومعة علأب مد احلياة منذ ا عرتاف األويل
كمصو خسارةا وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارة .يودي التغي اإلجيايب ملثل هذه األصول إىل رقيق مكاسب تدين القيمة.
)(POCI

التصلف عا السداد
يُعترب تعريف التصلف عا السداد أمرا يف غاية األمهية عند رديد اخلسارة اإل تمانية املتومعة .يستصدم تعريف التصلف عا السداد يف مياس ميمة
اخلسارة اإل تمانية املتومعة ويف رديد ما إلا كان خمو اخلسارة يستند إىل اخلسارة اإل تمانية املتومعة ملدة  10شهرا أو ملد احلياةا ألن التصلف
عا السداد هو أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر ( )Probability of Default؛ اليت توثر علأب كل ما مياس اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
ورديد الزايدة الكبية يف خماطر ا تمان .
الزايدة الكبية يف خماطر ا تمان
يرامب املورف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الوادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي ما إلا كانت
هناك زايدة كبية يف خماطر ا تمان منذ ا عرتاف األويل .إلا كانت هناك زايدة كبية يف خماطر ا تمانا فإن املورف يقيس خمووات اخلسارة
علأب أساس اخلسارة اإل تمانية املتومعة مد احلياة بد ما  10شهرا.
عند تقيي ما إلا كانت خماطر ا تمان علأب األداة املالية مد ارتفعت ارتفاعا كبيا منذ ا عرتاف األويلا يقوم املورف مبقارنة خماطر حدوث التصلف
يف السداد علأب األداة املالية يف اتري ،التقرير استنادا إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عا السداد كان متومعا لفرتة
ا ستحقاق املتبقية يف اتري ،التقرير احلايل عندما م ا عرتاف ابألداة املالية ألول مرة .عند إجراء هذا التقيي ا أيخذ املورف اب عتبار ٍ
كل ما
املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة ومابلة للدع ا مبا يف للك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد مربر لها
بناء علأب اخلربة التارخيية للمورف وتقيي اخلبي اإل تماين مبا يف للك املعلومات املستقبلية.
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تعديل واستبعاد املوجودات املالية
حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض علأب الشروط التعامدية اليت رك التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة
أخر بني ا عرتاف األويل واستحقاق األصل املايل .يوثر التعديل علأب مبل و/أو توميت التدفقات النقدية التعامدية سواء علأب الفور أو يف اتري،
مستقبلي .ابإلضافة لذلكا سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القا مة لقرض ما تعدين حىت إلا مل توثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد علأب
التدفقات النقدية علأب الفور ولكنها مد توثر علأب التدفقات النقدية اعتمادا علأب ما إلا كان امليثاق مستوفيا أم ( علأب سبيل املثال التغي يف زايدة
معدل الفا دة الذي ينش عندما يت خرق املواثيق).
عند تعديل املوجودات املاليةا يقي املورف ما إلا كان هذا التعديل يودي إىل إلغاء ا عرتاف .ووفقا لسياسة املورفا يودي التعديل إىل عدم
ا عرتاف عندما ينتج عنه اختنف كبي يف الشروط.
يلغي املورف ا عرتاف ابألصل املايل فق عندما تنتهي صنحية احلقوق التعامدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف للك انتهاء الونحية الناجتة
عا التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبي)ا أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر .إلا مل حيول املورف أو
رتفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمرت يف السيطرة علأب املوجودات احملولةا فإن املورف يعرتف حبوتها احملتفظ هبا يف األصل
وا لتزام املرتب ابملبال اليت مد يضطر لدفعها .إلا احتفظ املورف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملولا فإن املورف يستمر يف اإلعرتاف
ابألصل املايل ويقر أيضا ابمرتاض مضمون للعا دات املستلمة.
عند إلغاء اإلعرتاف ابملوجودات املالية ابلكاملا فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجمموع اإلعتبار املستل واملديا واألرابح/
اخلسا ر املرتاكمة اليت م إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةا إبستثناء ا ستثمار يف األسه احملددة
ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر)(FVTOCIا حيث تونف األرابح  /اخلسا ر املرتاكمة املعرتف هبا سابقا يف الدخل الشامل
اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
عرض خمو اخلسارة اإل تمانية املتومعة يف بيان الوضع املايل
يت عرض خمووات اخلسا ر اإل تمانية املتومعة 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 خنل الدخل الشامل اآلخر ) : (FVTOCIيت إثبات خمو خسارة يف بيان
•
الوضع املايل حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة .ومع للكا يت تضمني خمو اخلسارة كسزء ما مبل إعادة التقيي يف التغي
املرتاك يف القيمة العادلة ستثمارات يف اوراق مالية؛
التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمصو ؛ و
•
عندما تشتمل األداة املالية علأب مكون مسحوب وغي مسحوبا و ميكا للمورف رديد اخلسارة اإل تمانية املتومعة علأب مكون
•
التزام القرض بشكل منفول عا تلك علأب املكون املسحوب :فإن املورف يقدم خمو خسارة جممع لكن املكونني .يُعرض املبل اجملمع
كصو ما القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب .تُعرض أي زايدة يف خمو اخلسارة عا املبل اإلمجايل للمكون املسحوب
كمصو .
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د -املطلوابت املالية وحقوق امللكية
تونف أدوات الديا وحقوق امللكية الوادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقا ملضمون الرتتيب التعامدي.
إن املطلوابت املالية هي التزام تعامدي بتسلي نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط مد
تكون غي مواتية للمورف أو عقد سيت تسويته أو رمبا يت تسويته صدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملورف وهو عقد ما غي املشتقات حيث يكون
املورف ملزم أو مد يكون ملزم بتسلي عدد متغي ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة بها أو عقد املشتقات علأب حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت أو
ميكا تسويتها خبنف تبادل مبل حمدد ما النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملورف.
أدوات حقوق امللكية
أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فا دة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خو مجيع مطلوابهتا .يُعرتف صدوات حقوق امللكية الوادرة عا
املورف وفقا للعوا د املستلمةا بعد خو تكاليف اإلصدار املباشرة.
أسه اخلزينة
يُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملورف وختو مباشرة يف حقوق املسامهني .يت إثبات أي ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة
عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملورف.
أدوات مركبة
تونف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الوادرة ما املورف بشكل منفول كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقا
ملضمون الرتتيبات التعامدية وتعريفات ا لتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية .إن خيار التحويل الذي سيت تسويته ما خنل تبديل مبل نقدي
اثبت أو أصل مايل آخر بعدد حمدد ما أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملورف هو أداة حقوق ملكية.
يف اتري ،اإلصدارا تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستصدام معدل الفا دة السا د يف سوق األدوات املماثلة غي القابلة للتحويل .ويف حالة
وجود مشتقات غي مضمنة لات صلةا يت فولها أو وتسسل ابمي املطلوابت املالية علأب أساس التكلفة املطف ة ابستصدام طريقة الفا دة الفعالة
حىت إطفا ها عند التحويل أو يف اتري ،استحقاق األداة.
املطلوابت املالية
تُونف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسا ر" أو "املطلوابت املالية األخر ".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة
يت مياس ا لتزامات املالية اليت مل يت مياسها ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر واليت مل يت رديدها علأب اهنا ابلقيمة العادلة ما خنل
األرابح أو اخلسا ر ) (FVTPLحقا ابلكلفة املطف ة ابستصدام طريقة الفا دة الفعلية.
يت تونيف املطلوابت املالية علأب اهنا ) (FVTPLعندما يت ا حتفاظ اب لتزام املايل للتداول أو يت تعينها علأب اهنا ).(FVTPL
ميكا رديد اإللتزام املايل خبنف ا لتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكا أن يدفعه مشرتي كسزء ما دمج األعمال
ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند ا عرتاف األويل إلا:
• كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي ما عدم تناسق القياس أو ا عرتاف الذي مد ينش خنفا لذلك؛ أو
• كان اإللتزام املايل يُشكل جزءا ما جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهماا واليت تدار ويقيي أدا ها علأب أساس القيمة العادلةا
وفقا إلسرتاتيسية إدارة املصاطر أو ا ستثمار املوثق للمورفا وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املورف مقدمة داخليا علأب هذا األساس؛
أو
• إلا كان اإللتزام املايل يشكل جزءا ما عقد حيتوي علأب مشتق واحد أو أكثر ما املشتقاتا ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9بعقد
هسني ابلكامل (املركب) ليت رديده ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة ).)FVTPL
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ه -تقال املوجودات واملطلوابت املالية:
تقال املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الوافية فق عندما يكون هناك حق مانوين لعمل للك أو عندما ينوي
املورف اما القيام ابلتسوية علأب أساس صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزاما.
و -القيمة العادلة:
ان القيمعة العادلة هي السعر الذي ميكا احلوول عليه ما بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتري،
القياس.
يت مياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استنادا اىل خوا األصل أو ا لتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق ابخذها يف ا عتبار عند عملية
تسعي األصل أو ا لتزام يف اتري ،القياس.
يت مياس القيمة العادلة لألصول غي املالية ابألخذ بعني ا عتبار مدرة متشارك يف السوق علأب انتاج منافع امتوادية ما خنل التوظيفات الفضلأب
لألصل أو ما خنل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي مد يقوم بتوظيفات فضلأب لألصل.
يقوم املورف ابعتماد أسعار السوق لتقيي أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نش  .إلا مل يكا سوق ا داة نشطا يقوم املورف ابعتماد تقنيات
لقياس القيمة العادلة نخذ يف ا عتبار ا ستعمال ا موأب ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.
حدد املعيار الدويل للتقارير املالية  IFRS 10مستوايت التسلسل اةرمي للقيمة العادلة:
 املستو  :1األسعار املعلنة (غي املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو ا لتزامات املتطابقة اليت ميكا للمنش ة الوصول اليها يف اتري،القياس؛
املستو  :0املدخنت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستو األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام أما بشكل مباشر أو غي مباشر؛
 املستو  :0املدخنت غي امللحوظة لألصل أو ا لتزام.يت إثبات املشتقات املالية مبد يا ابلقيمة العادلة يف اتري ،إبرام عقد املشتقات ويعاد مياسها حقا إىل ميمتها العادلة يف اتري ،كل بيان وضع مايل.
يت إثبات األرابح  /اخلسا ر الناجتة يف الربح أو اخلسارة علأب الفور ما مل ردد املشتقة وتكون فعالة ك داة روطا ويف هذه احلالة يعتمد توميت
ا عرتاف يف الربح أو اخلسارة علأب طبيعة عنمة التحوط.
ز -املوجودات الثابتة:
جر إظهار املوجودات الثابتةا علأب أساس سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تن ع ع ع ع ع عزيل ا ستهنكات املرتاكمة وموونة التدين يف القيمة إن
وجدت.
جيري اسع ععتهنك املوجودات الثابتةا ابسع ععتثناء األرض والدفعات املسع ععبقة علأب نفقات رأ اليةا بطريقة القس ع ع الثابت علأب مد األعمار اإلنتاجية
ابعتماد املعد ت السنوية التالية:
%

0
مباين
15
معدات وأجهزة وأاثث
13
أجهزة احلاسب اآليل
13
رسينات علأب املباين
ميثل الربح أو اخلسارة ما استبعاد عا أصل ما املوجودات الثابتة الفرق بني عا دات ا ستبعاد والقيمة الدفرتية لألصل .يت ميد الربح واخلسارة يف
بيان الدخل.
يف هناية كل عام يت مراجعة طريقة احتساب اإلستهنك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت تسسيل أي تغي يف التقديرات صثر مستقبلي.
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ح -املوجودات الثابتة غي املادية:
تظهر املوجودات الثابتة غي املادية علأب أس ع ععاس س ع عععر التكلفة التارخيية ابلليات الس ع ععورية بعد تنع ع ع ع ع ع ع ع ع عزيل اإلطفاء املرتاك وموونة التدين يف القيمة إن
وجدت.
ابلنسبة للموجودات الثابتة غي املادية اليت عمرها الزمد غي حمددا يت مراجعة التدين يف ميمتها يف اتري ،املعلومات املالية املرحلية املوجزة ويت تسسيل
أي ٍ
تدن يف ميمتها يف بيان الدخل.
جيري إطفاء املوجودات الثابتة غي املادية علأب مد األعمار ا نتاجية ابعتماد املعد ت السنوية التالية:
%03
برامج املعلوماتية
ط -ا خنفاض يف ميمة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية:
يف اتري ،كل بيان وض ع ع ععع مايلا يقوم املو ع ع ععرف مبراجعة القي الدفرتية ألص ع ع ععوله املادية وغي املادية لتحديد فيما إلا كان يوجد أي موش ع ع ععر صن تلك
األص ععول مد أص ععاهبا خس ععارة ٍ
تدن يف ميمتها .إن وجد هكذا موش ععرا يت تقدير القيمة اإلس ععرتدادية لألص ععل لتحديد مد خس ععارة تدين القيمة (إن
وجدت).
القيمة اإلس ع ع ع ععرتدادية هي القيمة األعلأب ما بني القيمة العادلة انم كلفة البيع والقيمة ا س ع ع ع ععتعمالية .عند رديد القيمة اإلس ع ع ع ععتعماليةا يت حسع ع ع ع ع
التدفقات النقدية املس ع ععتقبلية املقدرة إىل ميمتها احلالية ابس ع ععتعمال نس ع ععبة حس ع ع ع مبل الض ع ع عريبة تعكس تقديرات الس ع ععوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد
واملصاطر املنزمة لألصل الذي مل يت بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
إلا كان تقدير القيم ععة اإلسرتدادية لألصل أم ععل ما ميمته الدفرتيةا يت إنقال القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة اإلسرتدادية .تقيد خسارة تدن ععي
القيمة حا يف األرابح أو اخلس ع ععا را إ إلا كان األصع ع ععل املصت مس ع ععسل دفرتاي بقيمة إعادة التقيي ا ويف هذه احلالة تعامل خسع ع ععارة تدين القيمة
كتصفيض لوفر إعادة التقيي .
يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست حقاا يت زايدة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تول إىل التقدير املع ّدل لقيمتها اإلسرتداديةا لكا حبيث
ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكا أن ردد فيما لو مل يت ميد خسععارة تدين ميمة لألصععل يف س عنوات سععابقة .يت
ميد عكس خسعارة تدين القيمة حا يف األرابح أو اخلسا را إ إلا كان األصل املصت مسسل دفرتاي بقيمة إعادة التقيي ا ويف هذه احلالة يعامل
عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي .
ي -املووانت:
يت تكويا املوونة عندما يكون هنالك التزام حايل علأب املو ععرف (مانوين أو اسع ععتنتاجي) انتج عا حدث حو ععل يف املاضع ععيا وما احملتمل تسع ععديد
ا لتزام وميكا تقدير مبل ا لتزام بشكل موثوق به .متثل املوونة املكونة أفضل تقدير للمبل املتوجب لتسديد ا لتزام املايل بتاري ،بيان الوضع املايلا
مع األخذ بعني ا عتبار املصاط ر وعدم اليقني احمليطني هبذا ا لتزام .عندما ردد املوونة اب ستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد ا لتزاما فإن
ميمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية ةذه التدفقات النقدية.
ك -اشرتاكات موسسة الت مينات اإلجتماعية وتعويض هناية اخلدمة:
إن املوعرف مسعسل يف م وسعسعة الت مينات ا جتماعية يف اجلمهورية العربية السعورية ويسعدد بشكل منتظ الت مينات عا موظفيه إىل املوسسة .متثل
هذه املس ععامهات اتفاق املو ععرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل س ععوف حيو ععل املوظفون علأب هذا التعويض ما موس عس ععة الت مينات
ا جتماعية .ليس علأب املورف أية التزامات أخر جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
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ل -ا عرتاف ابإليراد ورقق املوروف:
يت ا عرتاف إبيرادات وموعاريف الفوا د علأب أسعاس ا سعتحقاق الزمد ابإلسعتناد إىل األصعل ونسبة الفا دة املطبقة ابستثناء الفوا د علأب القروض
والتسليفات الظاهرة علأب ا ساس النقدي حبيث يت ميد إيرادات الفوا د عند رققها الفعلي .يت ا عرتاف ابإليرادات الناجتة عا اخلدمات املورفية
عند رققها مبوجب العقود .تتحقق أنوبة األرابح ما ا ستثمارات عندما يوبح للمورف احلق ابستنم املبال العا دة ةا.
م -القروض والتسليفات:
القروض والتس ع ع ععليفات هي موجودات مالية غي مش ع ع ععتقة لات دفعات اثبتة أو مابلة للتحديد وغي مدرجة يف س ع ع ععوق مايل انش ع ع ع ع  .تظهر القروض
والتسعليفات علأب أ سعاس الكلفة املعدلة بعد تنع ع ع ع ع ع ع عزيل الفا دة غي احملققة وبعد موونة خسعا ر الديون حيث ينطبق .تسعسل الديون الرديئة واملشكوك
بتحويلها علأب األساس النقدي وللك لوجود شكوك واحتمال بعدم رويل ميمتها األصلية و/أو فا دهتا.
ن -كفا ت مالية:
ان عقود الكفا ت املالية هي عقود توجب علأب املوعرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عا خسارة ترتبت ألن مدينا معيّنا عسز عا إجراء
دفعة مسعتحقة أو أداء شعروط حمددة مبوجب شعروط أداة ديا .ميكا ةذه العقود ان نخذ عدة اشكال مانونية للمقاضاة (كفا تا كتب اعتمادا
عقود ضمان ا تماين).
تُقيّد مطلوابت الكفا ت املالية أوليا علأب أسع ع ع ع ععاس ميمتها العادلةا و حقا ُرمل يف الدفاتر علأب أسع ع ع ع ععاس القيمة األعلأب ما بني هذه القيمة املعدلة
وال قيمة احلالية للدفعة املتومعة (عندما يو ع ع ع ععبح ما احملتمل إجراء دفعة ما جراء الكفالة) .تُدرج الكفا ت املالية ض ع ع ع ععما حس ع ع ع ععاابت التسع ع ع ع عوية (يف
املوجودات) ويف املطلوابت.
س -التوزيعات النقدية لألسه :
يت ا عرتاف بتوزيعات األرابح عا األسعه العادية كالتزام ويت تنع ع ع ع ع ع ع عزيلها ما حقوق امللكية عند املوافقة عليها ما مبل مسعامهي املوعرف .كما يت
اإلفواح عا توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتري ،بيان الوضع املايل.
ع -صايف ايرادات الفوا د:
يت إثبات إيرادات وأعباء الفوا د جلميع األدوات املالية ابستثناء تلك املونفة علأب أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة
ما خنل األرابح الوافية يف "صايف إيرادات الفوا د" كع "إيرادات فوا د" و "أعباء فوا د " يف حساب األرابح أو اخلسا ر ابستصدام طريقة الفا دة
الفعالة .كما تُدرج الفوا د علأب األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلسارة ) (FVTPLضما حركة القيمة العادلة خنل
الفرتة". .
معدل الفا دة الفعلية ) (EIRهو الس عععر الذي ُخيفض ابلض ععب التدفقات النقدية املس ععتقبلية املقدرة لألداة املالية خنل العمر املتومع لألداة املالية
أوا عند اإلمتض ع ععاءا لفرتة أمو ع ععرا إىل ص ع ععايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املالية .كما تقدر التدفقات النقدية املس ع ععتقبلية مبراعاة مجيع
الشروط التعامدية لألداة .
يتضعما احتسعاب سعر الفا دة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات
اإلمراض احملددةا وتكاليف املعاملةا ومجيع األمس ع ع ع ععاط األخر أو اخلو ع ع ع ععومات األخر  .وفيما يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة ما
خنل األرابح أواخلسا را تُثبت تكاليف املعامنت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل.

- 01 -

ُرتسععب إيرادات الفوا د  /أعباء الفوا د ما خنل تطبيق معدل الفا دة الفعال علأب القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي املتدنية إ تمانيا
(أي علأب أساس الكلفة املطف ة لألصل املايل مبل التسوية ألي خمو خسارة ا تمانية متومعة) أو إىل الكلفة املطف ة للمطلوابت املالية .وخبوول
املوجودات املعاليعة املتدنية إ تمانياا ُرتسع ع ع ع ع ع ععب إيرادات الفوا د ما خنل تطبيق معدل الفا دة الفعال علأب الكلفة املطف ة للموجودات املالية املتدنية
إ تمانيا (أي إمجايل القيمة الدفرتية انمو عا خمو ع خسععا ر اإل تمان املتومعة) .أما خبوععول املوجودات املالية اليت نش ع ت أو إشععرتيت وهي متدنية
إ تمانيا )(POCIا فإن معدل الفا دة الفعال ( )EIRيعكس اخلس ع ععا ر اإل تمانية املتومعة ( )ECLsيف رديد التدفقات النقدية املس ع ععتقبلية املتومع
استنمها ما األصل املايل.
ف -حساابت ا تمانية:
تعقد مجيع احلسععاابت ا تمانية علأب أسععس غي تقديرية وتنتمي املصاطر واملكافآت لات الوععلة إىل أصععحاب احلسععاابت .بناء عليها تنعكس هذه
احلساابت خارج بيان الوضع املايل.
ل -حوة السه ما األرابح:
يعرض املوععرف معلومات حول حوععة السععه ما األرابح األسععاسععية وحوععة السععه ما األرابح املصفضععة ابلنسععبة ألسععهمه العادية .يت احتس عاب
حوعة السعه ما األرابح ا سعاسعية بتقسعي صعايف الربح أو اخلسعارة للفرتة العا د حلملة األسعه العادية للمورف علأب املعدل املوزون لعدد األسه
العادية املتداولة خنل الفرتة .يت احتسععاب حو ععة السععه ما األرابح املصفض ععة عرب تعديل الربح أو اخلسععارة العا د حلملة األس عه العادية واملعدل
املوزون لعدد األسع ع ععه العادية املتداولة جبميع نثيات التصفيضع ع ععات احملتملة علأب األسع ع ععه العادية واليت تتضع ع ععما خيار األسع ع ععه املمنوح للموظفنيا
حسبما ينطبق.
ق -ضريبة الدخل:
متثل مواريف الضرا ب مبال الضرا ب املستحقة والضرا ب املوجلة.
حيتسعب املوعرف موونة ضريبة الدخل وفقا ألحكام القانون  08اتري 16 ،نيسان 0331ا والذي حدد الضريبة مبعدل  % 05ما صايف األرابح
اخلاضعة للضريبةا ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13ما ميمة الضريبة.
ختتلف األرابح اخلاضعععة للضعريبة عا األرابح الوععافية الواردة يف بيان الدخل بسععبب اسععتبعاد املبال غي اخلاضعععة للضعريبة وإضععافة املبال غي اجلا ز
تنعزيلها ما الوعاء الضري .
إن الض عرا ب املوجلة هي الض عرا ب املتومع دفعها أو اسععرتدادها نتيسة الفرومات الزمنية املومتة بني ميمة املوجودات أو املطلوابت يف املعلومات املالية
املرحلية املوجزة والقيمة اليت يت احتسععاب الربح الض عري علأب أسععاسععها .ورتسععب الض عرا ب املوجلة وفقا للنسععب الض عريبية اليت يتومع تطبيقها عند
تسوية ا لتزام الضري أو رقيق املوجودات الضريبية املوجلة.
يت ا عرتاف ابملطلوابت الضع عريبية املوجلة للفرومات الزمنية اليت س ععينتج عنها مبال س ععوف تدخل يف احتس ععاب الربح الضع عري مس ععتقبن .بينما يت
ا عرتاف ابملوجودات الضريبية املوجلة للفرومات الزمنية اليت سينتج عنها مبال سوف تنزل مستقبن عند احتساب الربح الضري .
يت مراجعة رصع ععيد املوجودات الض ع عريبية املوجلة يف اتري ،املعلومات املالية املرحلية املوجزة ويت ختفيضع ععها يف حالة تومع عدم امكانية ا سع ععتفادة ما
تلك املوجودات الضريبية جز يا أو كليا.
ر -النقد وما يوازي النقد:
هو النقد واألرصععدة النقدية اليت تسععتحق خنل مدة ثنثة أشععهر (اسععتحقاماهتا األصععلية ثنثة أشععهر ف مل)ا وتتضععما :النقد واألرص عدة لد بنوك
مركزية واألرصعدة لد البنوك واملوسعسعات املوعرفيةا وتنع ع ع ع ع ع ع عزل ودا ع البنوك واملوسعسعات املوعرفية اليت تسعتحق خنل مدة ثنثة أشعهر (اسعتحقاماهتا
األصلية ثنثة أشهر ف مل) واألرصدة املقيدة السحب.
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م -معلومات القطاعات:
مطاع العمل ميثل جمموعة ما املوجودات والعمليات اليت تشرتك معا يف تقد منتسات أو خدمات خاضعة ملصاطر وعوا د ختتلف عا تلك املتعلقة
بقطاعات أعمال أخر .
القطاع اجلغرايف الذي يرتب يف تقد منتسات أو خدمات يف بيئة امتو ع ع ع ع ععادية حمددة خاض ع ع ع ع عععة ملصاطر وعوا د ختتلف عا تلك املتعلقة بقطاعات
تعمل يف بيئات امتوادية أخر .
ت -حا ت عدم الت كد اجلوهرية
مام املو ع ع ععرف بتكويا خمو ع ع ع ع خس ع ع ععا ر ا تمانية متومعة لإليداعات واألرص ع ع ععدة لد املو ع ع ععارف اللبنانية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رم 9
(  .) IFRS9ومد م احتس ع ع ع ع ع ععاب س ع ع ع ع ع ععيناريوهات متومعة للصس ع ع ع ع ع ععا ر احملتملة يف ظل حالة عدم الت كدا حيث م اعتماد  0س ع ع ع ع ع ععيناريوهات رتفاع
املصووات للصسا ر ا تمانية املتومعةا وكان لد املورف القدرة علأب تكويا خمو للصسا ر الناجتة عا هذه السيناريوهات ما حس األرابح
احلالية لغاية  03أيلول 0303ا دون املساس ابألرابح املدورة أو رأس املال.
واعتمدت ا دارة تكويا خموع للصسعا ر ا تمانية املتومعة لألرصعدة املوجودة يف لبنان املتضعمنة ضعما هذه السيناريوهات حسب نسب التغطية
التالية:
•  %133نسبة تغطية لسندات لبنان (املستحقة سابقا)
•  %9نسبة تغطية للودا ع ألجل املوجودة يف موارف لبنانية.
ومل يت اعتماد السيناريوهات الضاغطة جتنبا لتشكيل مووانت مد يكون املورف حباجة ةاا مما مد يعترب تضصي ملواريف املورف علأب حساب
األرابح احملققة.
ولكا وبسععبب عدم وضععوح الرؤية حول األوضععاع املالية القا مة حاليا يف لبنانا مما مد يسععبب تغيات مسععتقبلية مد توثر سععلبا علأب القطاع املوععريف
اللبناينا مل تتمكا إدارة املورف ما الت كد ما التقدير املوكد ةذه املصووات ملواجهة مثل هذه التغيات ورديد األثر املتومع علأب البياانت املالية
للمورف كما يف  01كانون األول .0303
-4

أحكام حماسبية مهمة وموادر أساسية للتقديرات وا فرتاضات

يف سياق تطبيق السياسات احملاسبيةا علأب إدارة املورف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي املتوفرة ما
موادر أخر  .تعتمد هذه التقديرات وا فرتاضات املتعلقة هبا علأب عامل اخلربة وعلأب عوامل أخر تعترب لات صلةا ومد ختتلف النتا ج الفعلية عا هذه
التقديرات وا فرتاضات.
تت مراجعة التقديرات وا فرتاضات بشكل دوري .يت إجراء القيود الناجتة عا تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيول فيها تعديل التقدير
وللك إلا كانت هذه املراجعة توثر حوراي علأب هذه الفرتةا أو يف فرتة املراجعة وفرتات حقة إلا كانت املراجعة توثر علأب الفرتة احلالية وفرتات حقة.
4ا.1

املقررات احملاسبية اةامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
خمو

اخلسا ر اإل تمانية املتومعة

يتطلب ما إدارة املورف استصدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبال التدفقات النقدية املستقبلية وأوماهتا وتقدير خماطر الزايدة اةامة يف
خماطر اإل تمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسا ر اإل تمان املتومعة .إن أه السياسات والتقديرات
املستصدمة ما مبل إدرة املورف مفولة.

- 00 -

تقيي منولج األعمال
يعتمد تونيف ومياس املوجودات املالية علﯽ نتا ج اختبار مدفوعات املبل األصلي والفا دة علأب املبل األصلي القا واختبار منولج األعمال.
حيدد املورف منولج األعمال علأب مستو يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معا لتحقيق هدف أعمال معني .ويتضما هذا التقيي
احلك الذي يعكس مجيع األدلة لات الولة مبا يف للك كيفية تقيي أداء املوجودات ومياس أدا هاا واملصاطر اليت توثر علأب أداء املوجودات وكيفية
ادارهتا  .يرامب املورف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر واليت م استبعادها مبل
استحقامها لفه سبب استبعادها وما إلا كانت األسباب متفقة مع اةدف ما األعمال احملتفظ هبا .وتعترب املرامبة جزءا ما التقيي املتواصل
للمورف حول ما إلا كان منولج األعمال الذي يت مبوجبه ا حتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباا وإلا كان ما غي املناسب ما إلا كان
هناك تغيي يف منولج األعمال وابلتايل يت إدخال تغييا مستقبليا لتونيف تلك املوجودات.
زايدة هامة يف خماطر ا تمان
يت مياس اخلسارة ا تمانية املتومعة كمصو يعادل اخلسارة ا تمانية املتومعة ملدة ( )10شهرا ملوجودات املرحلة األوىلا أو اخلسارة ا تمانية
علأب مد العمر الزمد للموجودات ما املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر ا تمان بشكل كبي
منذ ا عرتاف األويل .حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية رم ( )9ما الذي يشكل زايدة كبية يف خماطر ا تمان .وعند تقيي ما إلا كانت
خماطر ا تمان ألي ما املوجودات مد ارتفعت بشكل كبيا أيخذ املورف يف ا عتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة.
إن التقديرات واملستصدمة ما مبل إدارة املورف املتعلقة ابلتغي امله يف خماطر اإل تمان واليت تودي اىل تغي التونيف ضما املراحل الثنث (1
و 0و.)0
إنشاء جمموعات ما املوجودات لات خوا

خماطر ا تمانية مماثلة

عندما يت مياس خسا ر ا تمان املتومعة علأب أساس مجاعيا يت جتميع األدوات املالية علأب أساس خوا املصاطر املشرتكة (مثل نوع األداةا
درجة خماطر ا تمانا نوع الضماانتا اتري ،ا عرتاف األويلا الفرتة املتبقية لتاري ،اإلستحقاقا الوناعةا املومع اجلغرايف للمقرتضا اخل) .يرامب
املورف مد منءمة خوا خماطر ا تمان بشكل مستمر لتقيي ما إلا كانت تزال مماثلة .إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة
تغيي خوا خماطر ا تمانا تكون هناك إعادة تقسي للموجودات بشكل مناسب .ومد ينتج عا للك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات
إىل حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خوا خماطر ا تمان املماثلة لتلك اجملموعة ما املوجودات.
إعادة تقسي احملافظ وا نتقال بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعا عند حدوث زايدة كبية يف خماطر ا تمان (أو عندما تنعكس تلك الزايدة الكبية)
وابلتايل تنتقل األصول ما اخلسا ر ا تمانية املتومعة اليت ترتاوح مدهتا بني ( )10شهرا إىل آخرا أو العكسا ولكنها مد ردث أيضا ضما
احملافظ اليت يستمر مياسها علأب نفس األساس ما اخلسا ر ا تمانية املتومعة ملدة ( )10شهرا أو مد احلياة ولكا مقدار تغييات اخلسا ر
ا تمانية املتومعة نظرا ختنف خماطر ا تمان ما احملافظ.

- 04 -

4ا.0

املوادر الر يسية للتقديرات غي املوكدة

فيما يلي التقديرات الر يسية اليت استصدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمورف واليت ةا الت ثي األكثر أمهية علأب املبال املعرتف هبا
يف البياانت املالية:
مبدأ ا ستمرارية:

مامت إدارة املورف بتقيي مدرة املورف علأب ا ستمرار كمنش ة مستمرة وهي مقتنعة صن املورف ميتلك املوارد النزمة ملواصلة ا عمال يف
املستقبل املنظور .ابإلضافة اىل للكا ان إدارة املورف ليست علأب عل ابي شكوك جوهرية اليت مد توثر بشكل جوهري علأب مدرة املورف
علأب ا ستمرار كمنش ة مستمرة .وابلتايل ان البياانت املالية حمضرة علأب اساس مبدأ ا ستمرارية.
رديد القي العادلة:

إ ن رديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس ةا سعر سوق ميكا حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي كما هو مذكور يف ا يضاح ( 0و).
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غي متكرر وأسعارها مليلة الشفافيةا فإن القيمة العادلعة تكون أمل موضوعيةا وتتطلب درجات متفاوتة
ما األحكام تعتمد علأب السيولةا الرتكيزا عوامل سوق غي أكيدةا افرتاضات تسعيا وخماطر أخر توثر علأب األداة املعنية.
تستصدم املعطيات غي املنظورة يف مياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةا وابلتايل تنطبق يف احلا ت اليت تكون فيها
حركة السعوق بتاري ،التقيي ضعيفة هذا ان وجدتا وجيب ان تبقأب الغعاية ما ميععاس القععيمة العععادلة نفسهاا اي ان متثل السعر املقبول للتفرغ
عنها ما مالك األدوات املالية أو صاحب ا لتزام ملطلوابت أدوات مالية .يت الوصول اىل املعطيات غي املنظورة اب عتماد علأب أفضل املعلومات
املتوفرة يف ظل الظروف احمليطةا واليت ميكا ان تتضما املعلومات املتوفرة لد املنش ة ابإلضافة اىل تطبيق معد ت حس معينة عمن اب جراءات
الداخلية للمورف وللك ضما منولج التقيي املستصدم يف تقيي حمفظة األوراق املالية الظاهرة علأب أساس القيمة العادلة ما خنل األرابح
واخلسا ر وعلأب أساس الكلفة املطف ة.
رديد العدد والوزن النس للسيناريوهات النظرة املستقبلية لكل نوع ما أنواع املنتسات  /السوق ورديد املعلومات املستقبلية لات الولة بكل
سيناريو
عند مياس اخلسارة ا تمانية املتومعةا يستصدم املورف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملصتلف
احملركات ا متوادية وكيف توثر هذه احملركات علأب بعضها البعض.
نسبة احتمال التعثر
تشكل نسبة احتمال التعثر مدخن ر يسيا يف مياس اخلسارة ا تمانية املتومعة .وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديرا حتمالية التعثر عا السداد علأب
مد فرتة زمنية معينةا واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية وا فرتاضات والتومعات املتعلقة ابلظروف املستقبلية.
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر هي تقدير للصسارة الناجتة عن التعثر يف السداد .وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعامدية املستحقة
وتلك اليت يتومع املمول رويلهاا مع األخذ يف اإلعتبار التدفقات النقدية ما الضماانت اإلضافية والتعدينت ا تمانية املتكاملة ومع األخذ يف
ا عتبار الظروف املستقبلية أيضا.
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األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة

كما هو موضح يف اإليضاح رم ( )0أعنه إن املورف يراجع األعمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية .خنل الفرتة مل تظهر أية موشرات تدعو
إىل تغيي األعمار املقدرة لألصول الثابتة.
تدين ميمة املوجودات غي املالية وتكويا املووانت النزمة

يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السوريةا مامت اإلدارة بتقدير القيمة ا سرتدادية لألصول غي املالية وللك ما خنل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية ةذه األصول لتحديد فيما إلا كان هناك أي موشر علأب تدين ميمتها .ابعتقاد اإلدارةا توجد موشرات لتكويا مووانت
تدين إضافية.
-5

نقد وأرصدة لد بنوك مركزية

يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

نقد يف اخلزينة
أرصدة لد بنوك مركزية:
حساابت جارية ورت الطلب
ودا ع ألجل
احتياطي نقدي إلزامي
خمو

6541056405996

48590053015369
7580150305019
5550757615706

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

0515056715746

00559651835009
0564854905816
0536659945503

01546550435401
68571556435313
)
) (6850635086
(19854695111

خسا ر ا تمانية متومعة

68551751735899

01509753835305

صدر بتاري 0 ،أاير  0311مرار ر يس جملس الوزراء رم  /5908/الذي حدد مبوجبه نسبة ا حتياطي اإللزامي علأب الودا ع إىل  %5ما متوس ودا ع
العمنء ملغيا القرارات السابقة اليت تتطلب القوانني والتشريعات املورفية ما املوارف أن رتفظ ابحتياطي نقدي الزامي لد مورف سورية املركزي
بنسبة  %13ما جمموع الودا ع رت الطلبا ودا ع التوفي والودا ع ألجل ابستثناء ودا ع اإلدخار السكد وللك اب ستناد إىل القرار الوادر عا جملس
النقد والتسليف رم /089م ن/ب  4الوادر بتاري 5 ،أاير  0338والقرار /708م ن/ب  4الوادر بتاري 01 ،كانون الثاين .0311
صدر بتاري 01 ،كانون الثاين  0303مرار مورف سورية املركزي رم  /7م ن الذي ح للمورف مبوجبه بسحب الفا ض عا ا حتياطي اإللزامي
املتوجب تشكيله وللك وفق حدود دنيا حمددة حبسب عملة ا حتياطيا وللك بعد احلوول علأب موافقة مورف سورية املركزي.
إن هذا ا حتياطي إلزامي و يت استعماله خنل أنشطة البنك التشغيلية.
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فيما يلي احلركة علأب أرصدة لد بنوك مركزية خنل الفرتة /السنة
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

08501156685675

الرصيد كما يف بداية الفرتة
(نق ) انتج عا التغي يف
( )1505050175886
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 05504056455005

-

-

08501156685675

-

-

()1505050175886
05504056455005

60503159965314

-

-

60503159965314

الرصيد كما يف هناية الفرتة

اجملموع
ل.س.

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية
األرصدة اجلديدة خنل السنة

01541856155500

املرحلة الثانية
ل.س.

-

املرحلة الثالثة
ل.س.

5555055595007
1504354905815

-

-

5555055595007
1504354905815

الرصيد كما يف هناية السنة

08501156685675

-

-

08501156685675

فيما يلي احلركة علأب خمو

املرحلة األوىل
ل.س.

01541856155500

اخلسا ر ا تمانية املتومعة األرصدة لد بنوك مركزية خنل الفرتة  /السنة
املرحلة األوىل
ل.س.

6850635086

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انتج عا التغي يف
5750415706
أرصدة لد بنوك مركزية
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 7059665989
الرصيد كما يف هناية الفرتة

-

اجملموع
ل.س.

19854695111

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

اجملموع
ل.س.

-

-

6850635086

-

-

5750415706
7059665989

-

-

19854965111
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املرحلة األوىل
ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد بنوك مركزية
األرصدة اجلديدة خنل السنة

-

-

0050405349
0850495978

-

-

0050405349
0850495978

الرصيد كما يف هناية السنة

6850635086

-

-

6850635086

-6

1656675059

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

1656675059

أرصدة لد موارف

يتكون هذا البند مما يلي:

حساابت جارية ورت الطلب
ودا ع استحقامها األصلي أمل ما  0أشهر
خمو خسا ر ا تمانية متومعة

موارف حملية
ل.س.

1536557905565
(156935436
1536451305159

حساابت جارية ورت الطلب
ودا ع استحقامها األصلي أمل ما  0أشهر
خمو خسا ر ا تمانية متومعة

موارف حملية
ل.س.

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
موارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

17590558865380
16586353905517
14591859845760
14591859845760
) () 1548954715914( ) 1548757815538
03509150965771

01505550985903

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
موارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

0506458945300
(058995985

40151875956
0556654835333
) (10655885550

0568653815978
0556654835333
) (14354885507

0506359945307

0585153795434

6511053705441

)

بلغت األرصدة لد املوارف اليت تتقاضأب فوا د مبل  17591054415113لية سورية كما يف  03أيلول ( 0303مقابل  0557753085369لية
سورية كما يف  01كانون األول .)0319
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فيما يلي احلركة علأب أرصدة لد املوارف خنل الفرتة  /السنة:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

ل.س.

ل.س.

0559651795576

ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف
04851175941
أرصدة لد املوارف
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 4551656045504

0565650805430

-

10571554075554
9531051085807

-

16536055455495
10550857605071

7546359005351

05508059485790

-

00584458735844

الرصيد كما يف هناية الفرتة

املرحلة األوىل
ل.س.

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

6505055615978

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي يف
أرصدة لد املوارف
األرصدة اجلديدة خنل السنة

0501150705077
() 1585157365879

1585157365879

-

0500655105378
-

() 1576158345477
0556654835333

-

47457385631
0556654835333

الرصيد كما يف هناية السنة

0559651795576

0565650805430

-

6505055615978

فيما يلي احلركة علأب خمو

اخلسارة ا تمانية املتومعة خنل الفرتة  /السنة:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

453775680

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة ( /نق ) انجتة عا التغي يف
(0958755650
أرصدة لد املوارف
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 0150735705
الرصيد كما يف هناية الفرتة

0501150705077
-

555705765

)

اجملموع
ل.س.

10654135854

-

1536853165017
07954705378

-

1530851435564
01358405810

1548058995149

-

1548954715914
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14354885507

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

5145596
(4785615

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف
أرصدة لد املوارف
األرصدة اجلديدة خنل السنة

4785615

-

453415730
-

058715065
10053635974

-

659105967
10053635974

الرصيد كما يف هناية السنة

453775680

10654135854

-

14354885507

)

إيداعات لد موارف
-7
يتكون هذا البند مما يلي:

5145596
-

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)

ودا ع ألجل (استحقامها األصلي أكثر ما  0أشهر)
خمو خسا ر ا تمانية متومعة

موارف خارجية
ل.س.

موارف حملية
ل.س.

9593154445155
(81857105488

-

9538057035667

-

اجملموع
ل.س.

9593154445155
) (81857105488
9538057035667

موارف حملية

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
موارف خارجية

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

ودا ع ألجل (استحقامها األصلي أكثر ما  0أشهر)
نمينات ا عتمادات املستندية
خمو خسا ر ا تمانية متومعة

-

)

7540659335904
04050605575
(49857405515

7540659335904
04050605575
) (49857405515

7508154195984

7508154195984

)

فيما يلي احلركة علأب إيداعات لد املوارف خنل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل.س.

63458605583

الرصيد كما يف بداية الفرتة
نق انتج عا التغي يف
(07050005706
أرصدة الزاب ا
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 49053335333
الرصيد كما يف هناية الفرتة

80055085844

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

7517550335919

-

اجملموع
ل.س.

7578351605499

) () 9545059345501
11505655385900

-

(9570750085067
11584855385900

9537759355011

-

9593154445155
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)

املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
نق انتج عا التغي يف
إيداعات لد املوارف
اإليداعات اجلديدة خنل السنة

(4056335333
04050605575

الرصيد كما يف هناية السنة

63458605583

فيما يلي احلركة علأب خمو

8509658355376
() 7599156355371

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

7599156355371

) (81650345150
7517550335919

-

)

اجملموع
ل.س.

8509658355376
-

-

(85959345150
04050605575

-

7578351605499

اخلسارة ا تمانية املتومعة خنل الفرتة  /السنة:
كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

051055080

الرصيد كما يف بداية الفرتة
(نق )  /زايدة انتج عا التغي يف
051805800
إيداعات لد املوارف
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 4175688
الرصيد كما يف هناية الفرتة

557055830

5359345194
(5351005607

49556185000

-

( )10051045790
45354945045

-

( )10359415963
45359115900

81059875685

-

81857105488

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

اجملموع
ل.س.

49857405515

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف
إيداعات لد املوارف
اإليداعات اجلديدة خنل السنة

5351005607

-

050405706

44554955595
-

-

44554955595
050405706

الرصيد كما يف هناية السنة

051055080

49556185000

-

49857405515

)

- 01 -

5359345194
-

)
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صايف التسهينت اإل تمانية املباشرة

يتضما هذا البند مايلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

الشركات الكرب
كمبيا ت (سندات حمسومة)
حساابت جارية مدينة
مروض وسلف
األفراد والقروض العقارية
حساابت جارية مدينة
مروض وسلف
الشركات الوغية واملتوسطة
حساابت جارية مدينة
مروض وسلف

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

1751665077
1573451405736
05578058965308

1556165069
50054405843
03540555195590

07553550365101

03596055785730

0356145806
1555635711

01053365377
0356435504

0651755547

00056465631

15053045765
458365135

10757455195
653545381

14057995076
15758435873
01504153045579
07569950005508
() 1519855075408( ) 0503155385819
() 1513751735795( ) 1580055755869

إمجايل التسهينت ا تمانية املباشرة
خمو خسا ر ا تمانية متومعة
فوا د معلقة (حمفوظة)

00566551075853

صايف التسهينت ا تمانية املباشرة

09530550065056

بلغت التسهينت ا تمانية املباشرة غي املنتسة  0550455095575لية سورية كما يف  03أيلول  0303أي ما نسبته  %10570ما إمجايل التسهينت
ا تمانية املباشرة (مقابل  0500053595653لية سورية كما يف  01كانون األول  0319أي ما نسبته  %7510ما إمجايل التسهينت ا تمانية
املباشرة).
بلغت التسهينت ا تمانية املباشرة غي املنتسة بعد تنعزيل الفوا د املعلقة  1569159605736لية سورية كما يف  03أيلول  0303أي ما نسبته %6554
ما إمجايل التسهينت ا تمانية املباشرة بعد تنعزيل الفوا د املعلقة (مقابل  1510458885855لية سورية كما يف  01كانون األول  0319أي ما نسبته
 %0570ما إمجايل التسهينت ا تمانية املباشرة بعد تنعزيل الفوا د املعلقة).
بلغت التسهينت غي املباشرة غي العاملة  450505104لية سورية وم حسز خمووات ةا بقيمة  8005901لية سورية كما يف  03أيلول 0303
و 01كانون األول .0319
توجد تسهينت ا تمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف  03أيلول  0303و 01كانون األول .0319

- 00 -

فيما يلي احلركة علأب أرصدة التسهينت ا تمانية املباشرة خنل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

ل .س .

ل .س .

10540350705558

13574454135435

0554859055967
06556353085960
(7589153485413 ) 7589153485413

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة ( /نق ) انجتة عا التغي يف
(41451365743 ) 0590159385075
أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل الفرتة 0503954435968
التسهينت املسددة خنل الفرتة (13956735710( ) 7580350045433
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف0509059805810
الرصيد كما يف هناية الفرتة

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة األوىل
ما م رويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي يف
أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل السنة
التسهينت املسددة خنل السنة
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة األوىل
ل .س .

ل .س.

0500053595653
-

اجملموع
ل.س.

01504153045579
-

(0500859865113
07858155505
0503954435968
) (7590158395781
) (159345669
4503955505880
1531555695369
0550455095575

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

)
)

07569950005508

اجملموع
ل.س.

05568758195361
0534551795006
6540150435805
17501150985933
() 1539850065863
1539850065863
) 08950375000
(051085910( ) 08753785013
)
) (8757055039
(8757055039
) 03559855836
(4356985493( ) 44450405199
0751395584
1594555995695
15593050805665
(04059755100( ) 4568658535065( ) 6585853945397
) (1457015957
) (05
(6054645857
06556353085960

0554859055967

- 00 -

0500053595653

)

(07953545880
17588553915944
) () 11578759195495
)
) (7751865809
01504153045579

فيما يلي احلركة علأب خمو

اخلسارة ا تمانية املتومعة خنل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

15955835761
(5354085463

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما م رويله إىل املرحلة األوىل
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف
خماطر اإل تمان
زايدة ( /نق ) انجتة عا التغي يف
(5605394
أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل الفرتة 0357895037
التسهينت املسددة خنل الفرتة (0153935889
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف 754805479
الرصيد كما يف هناية الفرتة

13557735134

املرحلة األوىل
ل .س .

1550005137
1353575968
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة األوىل
ما م رويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي يف
(65044
خماطر اإل تمان
الديون املعدومة
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي يف
0956515080
أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل السنة 9953555773
التسهينت املسددة خنل السنة (454395566
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف (457
الرصيد كما يف هناية السنة

15955835761

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 03أيلول ( 0303غي مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .

10059665540
) 5354085463
09859185179
) (551745078
) (058105037
56550065597

ل .س.

91459835104
) 4550885307
) (158365373
57158535307
1550354105118

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

00451305780
(1353575968
(4355486

1530753405150
)
) 4355486

اجملموع
ل.س.

1519855075408
09859185179
0956535655
0357895037
) (0557395066
57950005516

)

0503155385819

اجملموع
ل.س.

1506650775340
-

) (0158045937
-

) 13158105340
(658745494

6959735791
) (658745494

)

6053885774
0054795599
) (05054365051
)

(458855918
) (19054045404
(953945711

) 9658545109
10055055069
) (45150435051
) (953955168

)
)

10059665540

91459835104

- 04 -

1519855075408

الفوا د املعلقة:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

الرصيد أول الفرتة  /السنة
الفوا د املعلقة خنل الفرتة  /السنة
ينعزل الفوا د احملولة لإليرادات
فروق أسعار صرف
ينعزل الفوا د املعلقة اليت م شطبها

1513751735795
08158935597
(0345560
44057195343
-

الرصيد آخر الفرتة  /السنة

1580055755869
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كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

99753535177
00454015368
) (0758005489
(556075046
(8358535715

)
)
)

1513751735795

موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر

خنل عام 0319ا مام املورف بشراء استثمارات ما أسواق مالية خليسيةا آسيويةا وسيادية لبنانية مبعد ت فا دة ترتاوح ما  %05814إىل
 %55965للدو ر األمريكي م تونيفها كموجودات مالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر ترتاوح استحقاماهتا ما سنة إىل سنتنيا وهي
تتكون مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

-

شهادات إيداع
موجودات مالية متوفر ةا أسعار سومية:
رليل السندات واأللوانت لات عا د اثبت

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

-

-

53355685017

-

53355685017

م بتاري 7 ،متوز  0315شراء سندات ما مورف لبنان املركزي بقيمة  451315130دو ر أمريكي.
م بتاري 01 ،كانون األول  0317شراء سندات ما مورف لبنان املركزي بقيمة  9965053دو ر أمريكي.
م بتاري 1 ،كانون الثاين  0318شراء سندات ما مورف لبنان املركزي بقيمة  053375900دو ر أمريكي.
وفق املواصفات التالية:
املودر :مورف لبنان املركزي.
درجة التونيف احلالية.CCC :
دورية الفا دة :نوف سنوية.
معد ت الفا دة%6515-55154 :
معد ت العا د%5596 -4591 :
م استحقاق ما يعادل  656835333دو ر أمريكي ما هذه السندات وحولت ابلكامل خنل شهر تشريا الثاين ما عام  0319وم إطفاء عنوهتا
املتعلقة والبالغة  1355086دو ر أمريكي وبقي مستحق ما ميمته  0035333دو ر أمريكي الذي استحق بتاري 19 ،حزيران .0303
- 05 -

تظهر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة) علأب الشكل التايل:

القيمة ا ية للسندات واأللوانت
العنوة

سندات شركات لات
عا د اثبت *
ل.س.

-

سندات موسسات
مالية ومورفية لات
عا د اثبت
ل.س.

القيمة الدفرتية للسندات واأللوانت
إطفاء العنوة
النق يف القيمة العادلة

-

-

-

-

-

سندات حكومية
لات عا د اثبت
ل.س.

43159035333
157385163

43056085163
(157385163
(43159035333
-

اجملموع
ل.س.

43159035333
157385163
43056085163
) (157385163
) (43159035333

)
)

-

تظهر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة) علأب الشكل التايل:
سندات موسسات
مالية ومورفية لات
عا د اثبت
ل.س.

سندات شركات لات
عا د اثبت *
ل.س.

القيمة ا ية للسندات واأللوانت
العنوة

40653335333
5650445333

القيمة الدفرتية للسندات واأللوانت
إطفاء العنوة
النق يف القيمة العادلة

49050445333
(5153175515
(4957345333

-

)
)

09155005485

سندات حكومية
لات عا د اثبت
ل.س.

10955035333
5905963

اجملموع
ل.س.

57555035333
5658065963

-

14351105963
(4775068
(0355895763

60050565963
) (5154945880
) (8350905763

-

13953455800

53355685017

*م استحقاق هذه السندات بتاري 01 ،متوز  0303وم رويل ميمتها مع الفوا د
- 06 -

)
)
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موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

القيمة اإل ية
اخلو

-

القيمة الدفرتية

-

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

1543353335333
(6053335333

)

1500753335333

م شراء املوجودات املالية ابلقيمة املطف ة شهادات إيداع صادرة عا مورف سورية املركزي مبعدل  %455واستحقت بتاري 01 ،شباط 0303ا م شراء
شهادات إيداع صادرة عا مورف سورية املركزي بقيمة  53353335333لية سورية مبعدل  %655استحقت بتاري 00 ،أيلول .0303
-11

حقوق استصدام األصول املست جرة  /التزامات عقود الت جي

يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

حقوق استصدام أصول مست جرة
جممع استهنك حقوق استصدام موجودات مست جرة
صايف حقوق استصدام موجودات مست جرة

08059355770
(6558395195
01753965577

التزامات عقود الت جي

18855805904

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

06654805371
) (0453865134
00050965967

)

00451105076

تتوزع حقوق استصدام األصول املست جرة كما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار رم 16
زايدة يف حقوق استصدام األصول املوجرة
موروف ا ستهنك

00050965967
1654005731
(0157005391

الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

01753965577
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كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

06654805371
) (0453865134
00050965967

)

تتوزع حقوق التزامات عقود الت جي كما يلي:

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار رم 16
إطفاء رصيد مواريف إجيار مدفوعة مقدما كما يف أول الفرتة  /السنة
مبال مسددة
موروف الفوا د
الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة
-10

خمو

كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

00451105076
(4056775033
751485848

18855805904

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

00956465737
(0555335333
)
959655669

)

00451105076

ضريبة الدخل  /موجودات ضريبية موجلة

يتكون هذا البند ممايلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غي مدمقة)
ل.س.

(91757085367

خمو ضريبة الدخل انجتة عا ربح الفرتة  /السنة
موجودات ضريبية انجتة عا التغي يف القيمة العادلة للموجودات
املالية ما خنل الدخل الشامل اآلخر

-

- 08 -

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

) (93751395738
0353705443

)

ملص

تسوية الربح احملاس مع الربح الضري واحتساب موروف ضريبة الدخل املوجلة
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

05508050705464
0650835900
1504358005095
0955335333
(18058185001
(00574057105783
6855745613
0590053195091
%05
(70355345800
(7053535480
(83055555035
(1654505647

صايف الربح مبل الضريبة
إستهنك املباين
خمو التسهينت ا تمانية
خمووات متنوعة (إيضاح )18
فوا د حمققة ما خارج اجلمهورية العربية السورية
أرابح انجتة عا تقيي القطع البنيوي
استهنك رسينات البناء عا فروع مشرتاة
الربح الضري
معدل الضريبة
ضريبة الدخل
ضريبة إعادة اإلعمار ()%13
موروف ضريبة الدخل
ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلارج

)
)

)
)
)
)

0564959515935
0453085640
(14954615499
(155335333
(00857945004
6050065393
0505654635814
%05
(56451155034
(5654115503
(60355065704
-

)
)
)

)
)
)

)
) (60355065704
(80353385950
م احتساب املوجودات الضريبية املوجلة الناجتة عا التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر
كما يف  01كانون األول
كما يف  03أيلول 0303
كما يلي:
(غي مدمقة)
ل.س.

خسا ر انجتة عا التغي يف القيمة العادلة
للموجودات املالية ما خنل الدخل الشامل اآلخر
معدل الضريبة
إن حركة خمو

ضريبة الدخل خنل الفرتة  /السنة كمايلي:

%05

(8350905763
%05

-

0353705443

كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

الرصيد بداية الفرتة  /السنة
ضريبة ريع علأب فوا د حمققة ما اخلارج*
ضريبة دخل الفرتة  /السنة
ضريبة مدفوعة

93751395738
1654505647
83055555035
(83950935590

الرصيد هناية الفرتة  /السنة

91757085367
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( 0319مدمقة)
ل.س.

)

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

05858695793
0853995534
83950935590
) (19950535179
93751395738

)

 حيتسب املورف موونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة علأب إيرادات املورف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقا لقانون ضريبة
الدخل رم  /04/لعام  0330والقرار رم  0/1008الوادر عا وزارة املالية بتاري 09 ،نيسان 0319ا والذي حدد الضريبة مبعدل  %755ما
إمجايل اإليرادات يف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13ما ميمة الضريبة ورس اإلدارة احمللية مبعدل  %13ما ميمة
الضريبة ابتداء ما  1كانون الثاين .0319
مل تودر التعليمات التنفيذية املتعلقة بتوميت وكيفية الدفع مستقبنا يت الدفع حاليا بشكل ربعي عا هذه الضرا ب.
بتاري 16 ،آب 0303ا صدر التكليف املومت للمورف عا ضرا ب األعوام 0310ا 0310ا 0314ا 0315ا و .0316مام املورف بتقد
اعرتاض علأب هذا التكليف بتاري 15 ،أيلول 0303ا ولتاري ،إعداد املعلومات املرحلية املوجزة مل يودر مرار بش ن هذا ا عرتاض.
بتاري 07 ،أيلول 0303ا م استنم التكليف املومت عا ضريبة عام  .0317مام املورف بتقد اعرتاض علأب هذا التكليف بتاري 06 ،تشريا
األول 0303ا ولتاري ،إعداد املعلومات املرحلية املوجزة مل يودر مرار بش ن هذا ا عرتاض.
إن حركة املوجودات الضريبية املوجلة الناجتة عا التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية ما خنل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:

رصيد أول الفرتة  /السنة
التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية ما خنل الدخل الشامل اآلخر
رصيد آخر الفرتة  /السنة

كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

0353705443
(0353705443
-
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كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

5854495617
) (0850765177
0353705443

)

-10

موجودات أخر

يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

فوا د حمققة غي مستحقة القبض استثمارات مالية
شهادات إيداع لد مورف سورية املركزي
فوا د حمققة غي مستحقة القبض استثمارات مالية ابلقيمة العادلة ما
خنل الدخل الشامل اآلخر
التسهينت ا تمانية
حساابت لد املوارف
طوابع مالية
إجيارات مدفوعة مقدما
مواريف مدفوعة مقدما
مواريف مدفوعة مقدما لفرع ميد اإلجناز
نمينات مدفوعة
حساابت مدينة أخر
حساابت مدينة ميد التحويل
أتعاب استشاريني
مسامهات يف موسسات مالية سورية

-14

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

-

5453045648

-

1165880
08156335361
08157165944
1905884
0954145043
154935333
051345411
150005090
10956495688
8058065633

959105861
1585053
16656805016
00357795375
1755934
050805096
0158075860
158955903
875137
154575533
8058065633

50957085163

05050405064

وديعة جممدة لد مورف سورية املركزي

بناء علأب أحكام املادة ( )10للفقرة (ب) ما القانون رم ( )08لعام  0331يتوجب علأب موارف القطاع اخلال أن رتسز  %13ما رأ اةا لد
مورف سورية املركزي كحساب جممد ميكا اسرتداده عند توفية املورف .علما صنه يت التواصل مع مورف سورية املركزي خبوول حسز ا حتياطي
عا الزايدة اجلديدة لرأس املال املتومع حسزها خنل شهر تشريا األول ما عام  .0303يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

14153985333
0560656885840

لية سورية
دو ر أمريكي

0577757865840
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كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

14153985333
1506054175464
1543055155464

-15

ودا ع موارف

يتكون هذا البند مما يلي:

حساابت جارية

حساابت جارية
ودا ع ألجل (تستحق خنل فرتة ثنثة أشهر أو أمل)

-16

موارف حملية
ل.س.

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
موارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

18958785050

-

18958785050

18958785050

-

18958785050

موارف حملية
ل.س.

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
موارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

60057415355
-

053005853
1595455035333

60557645935
1595455035333

60057415355

1595755405853

0559350845935

ودا ع الزاب ا

يتكون هذا البند ممايلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

50514358735800
1588658065166
09589056465553
00555005577

حساابت جارية ورت الطلب
ودا ع التوفي
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار
احلساابت اجملمدة

94505558775116

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

06514054355959
0510656605789
01551659185045
16751045807
59595451015903

بلغت ودا ع القطاع العام السوري  8593459755700لية سورية كما يف  03أيلول  0303أي ما نسبته  %9545ما إمجايل الودا ع (مقابل
 5558056005800لية سورية كما يف  01كانون األول  0319أي ما نسبته  %9501ما إمجايل الودا ع).
بلغت الودا ع اليت رمل فوا د  50508959945433لية سورية كما يف  03أيلول  0303أي ما نسبته  %55558ما إمجايل الودا ع (مقابل
 06501355435788لية سورية كما يف  01كانون األول  0319أي ما نسبته %40588ما إمجايل الودا ع).
بلغت احلساابت مقيدة السحب  00555005577لية سورية كما يف  03أيلول ( 0303مقابل  16751045807لية سورية كما يف  01كانون األول
.)0319
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-17

نمينات نقدية

يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

04956865009
4560151895068
1958835333

نمينات مقابل تسهينت مباشرة
نمينات مقابل تسهينت غي مباشرة
نمينات نقدية أخر *

5533357555597

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

00655075513
56956605805
1567350985099
0557655885644

 متثل الت مينات النقدية األخر نمينات مقابل الوناديق احلديدية املوجرة لعمنء املورفا إضافة إىل موونة استياد يت احتسازها مبا يعادل %15
ما القيمة املقابلة ملش ع ععروع اإلجازة بدون فوا د وللك حىت اس ع ععتنم كتاب ررير ما مديرية ا متو ع ععادا وموونة مبا يعادل  %05ما القيمة املقابلة
ملشعروع اإلجازة ابللية السورية علأب أن يت ررير املبل احملتسز بعد مرور شهر ما اتري ،حسز اإلجازة وفقا لقرار وزارة ا متواد والتسارة اخلارجية
رم  /944/الوادر بتاري 01 ،تشريا الثاين .0319
-18

خمووات متنوعة

يتكون هذا البند مما يلي:

خمو
خمو
خمو
خمو

خسا ر ا تمانية متومعة  -كفا ت موارف مالية
خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا تمانية  -غي املباشرة
ملواجهة أعباء حمتملة
تقلبات أسعار القطع

كما يف  03أيلول 0303
(غي مدمقة)
ل.س.

04750585005
0950015414
0453335333
00355795609

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

1950055607
953085690
456365153
455335333
0750735473

بناء علأب املادة السابعة ما القرار رم /060م ن /ب 4جيب علأب املوارف أن تقوم يف هناية كل شهر بتكويا موونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل
علأب األمل نسبة  %5ما وسطي مركز القطع التشغيلي الوايف خنل الشهر السابق.

- 40 -

خمو
خمو
خمو
خمو

خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا تمانية غي املباشرة:
مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل
مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الثانية
مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الثالثة

بداية الفرتة
ل.س.

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)

املكون
خنل الفرتة
ل.س.

املستصدم
خنل الفرتة
ل.س.

ما م
رده لإليرادات
ل.س.

فرومات
أسعار الورف
ل.س.

خمو

خسا ر ا تمانية متومعة  -كفا ت موارف مالية

4595034
757555558
8005901
953085690

0350405875
0350405875

-

(0575805
(0575805

) 0305443
958955001
) 1353975671

1950055607

19851855809

-

-

0959465769

خمو
خمو

ملواجهة أعباء حمتملة
تقلبات أسعار القطع

خمو
خمو

4305819
0759905664
8005901
0950015414
04750585005

456365153
455335333

0955335333

(4315049
-

) (450345831
-

)

0750735473

4315049( 04853085734

) (454605606

) 4353445443

00355795609

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
فرومات
ما م
املستصدم
أسعار الورف
رده لإليرادات
خنل السنة
ل.س.
ل.س.
ل.س.

رصيد
هناية السنة
ل.س.

بداية السنة
ل.س.

املكون
خنل السنة
ل.س.

-

رصيد
هناية الفرتة
ل.س.

0453335333

خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا تمانية غي املباشرة:
مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل

1945579

4555439

-

(1935784

)

خمو
خمو

مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الثانية
مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الثالثة

853345131
-

8005901

-

(1475988
-

) (1335555
-

) 757555558
8005901

خمو

خسا ر ا تمانية متومعة  -كفا ت موارف مالية

851985683

150795043

-

(0085770

) (1335555

) 953085690

1950055607

-

-

-

1950055607

خمو
خمو

ملواجهة أعباء حمتملة
تقلبات أسعار القطع

-

456365153
455335333

-

-

055335333
453335333

459045666
1353335333

(1565753( ) 056715766
(955335333
-

)
)

1456985683

0554095600

(959955500( ) 056715766

) (1335555
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4595034

) 0750735473

فيما يلي احلركة علأب جممل أرصدة التسهينت ا تمانية غي املباشرة خنل الفرتة  /السنة:
كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)

املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة

1530851655900

نق انتج عا التغي يف أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل الفرتة

() 50459315837
0576951045017

التسهينت املسددة خنل الفرتة
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

() 1516057185561
96359445033

(553335333
01956615693

الرصيد كما يف هناية الفرتة

0536956045181

40357645899

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة األوىل
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي
يف أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل السنة
التسهينت املسددة خنل السنة

-

00359045176
(054165033

(551435333
857335696
67551685550
(1459075010( ) 00355685138

الرصيد كما يف هناية السنة

1530851655900

450505104

)

-

(50459315837
0576951045017

-

(1516857185561
1518356355993

)

450505104

) (050475454
03651305039

)

1504856015075
)

كما يف 01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

57450895480
054165033

تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

فيما يلي احلركة علأب خمو

03651305039

املرحلة األوىل
ل.س.

(158435891

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

450505104
-

0549457415014

اجملموع
ل.س.

83955755790
-

)

-

055635696
67551685550
(00554955401

)

)

-

(451885045

)

)

450505104

1504856015075

اخلسا ر ا تمانية املتومعة للتسهينت ا تمانية غي املباشرة خنل الفرتة  /السنة:
كما يف  03أيلول (0303غي مدمقة)

املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة
زايدة انجتة عا التغي يف خماطر ا تمان
زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الزاب ا

4595034
1665769

التسهينت املسددة خنل الفرتة
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

(4045594
0305443

الرصيد كما يف هناية الفرتة

4305819

املرحلة الثانية
ل.س.

757555558
8045058
058145030
)

املرحلة الثالثة
ل.س.

8005901
-

اجملموع
ل.س.

953085690
8045058
059815371

1656945015
958955001

-

1650695701
1353975671

0759905664

8005901

0950015414
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كما يف 01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف خماطر ا تمان
زايدة ( /نق ) انتج عا التغي
يف أرصدة الزاب ا
التسهينت اجلديدة خنل السنة
التسهينت املسددة خنل السنة
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف
الرصيد كما يف هناية السنة

1945579
735491

853345131
-

1665884

(1475988

0185304
(1935784

-

)

(1335555

4595034

)

)

757555558

اجملموع
ل.س.

851985683
735491

8005901

8405807

-

0185304
(1935784

)

-

(1335555

)

8005901

953085690

فيما يلي احلركة علأب جممل أرصدة كفا ت موارف مالية خنل الفرتة  /السنة:
كما يف  03أيلول (0303غي مدمقة)

املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

5568156885445
)
(753185048
11506556555853

753185048
-

-

5568156885445
11506556555853

الرصيد كما يف هناية الفرتة

16594350065347

753185048

-

16594750445095

كما يف 01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
نق انتج عا التغي
يف أرصدة الكفا ت

5579155965705

-

-

5579155965705

)( 13959385083

-

-

(13959385083

الرصيد كما يف هناية السنة

5568156885445

-

-

5568156885445

فيما يلي احلركة علأب خمو

خسا ر ا تمانية متومعة  -كفا ت موارف مالية خنل الفرتة  /السنة:
كما يف  03أيلول (0303غي مدمقة)

املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما م رويله إىل املرحلة الثانية
زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الكفا ت
تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

1950055607
(153135608
19851855809
0959465769

الرصيد كما يف هناية السنة

04650475597

املرحلة الثانية
ل.س.

)

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

153135608
-

-

1950055607
19851855809
0959465769

153135608

-

04750585005
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)

املرحلة األوىل
ل.س.

كما يف 01كانون األول ( 0319مدمقة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الكفا ت

1950055607

-

-

1950055607

الرصيد كما يف هناية السنة

1950055607

-

-

1950055607

 -19مطلوابت أخر
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غي مدمقة)
ل.س.

فوا د مستحقة حلساابت مورفية
فوا د حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الزاب ا
شيكات مورفية وأوامر دفع
شيكات مودمة
اشرتاكات موسسة الت مينات ا جتماعية املستحقة
ضرا ب مقتطعة علأب رواتب وأجور املوظفني
ضريبة ريع رؤوس األموال ما اخلارج
رسوم حكومية مستحقة
مواريف كهرابء وهاتف مستحقة الدفع
أتعاب مهنية استشارية مستحقة
دا نون خمتلفون
موردون
أرصدة دا نة أخر
نفقات مستحقة الدفع
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كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

50354685008
69856615045
10054155738
950675675
4551465700
0455065865
7959045143
1156905411
1659785003
158075584
1458915196
06053005317

151405170
04658505091
73150775005
9758045070
755885458
4550605081
0050635004
1056975403
657465060
658875705
855155333
951895439
550355733
0759605533

1580759445100

1503955005051

 -03رأس املال املكتتب به واملدفوع
يتكون هذا البند مما يلي:
القيمة املعادلة

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
رأس املال املدفوع ابللية السورية
زايدة رأس املال
عمليات بيع ما مركز القطع البنيوي

عدد األسه

دو ر أمريكي

بتاري ،ا كتتاب
ل.س.

1156395833
055335333
050005533

750395106

1516359835333
05353335333
00050535333

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

( 050005533
1050935033

) ( 750395106
0859545509

) ( 00050535333
1500953035333

زايدة رأس املال

1057535333

-

1507553335333

0859545509

4510553335333

4150535333
كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)

رأس املال املدفوع ابللية السورية
عمليات بيع ما مركز القطع البنيوي
عمليات ترمي ملركز القطع البنيوي
رأس املال املدفوع ابلدو ر (سسل ابللية السورية)

عدد األسه

1451395833
050005533
( 050005533
1050935033
0755335333

دو ر أمريكي

750395106
) ( 750395106
0859545509
0859545509

)

القيمة املعادلة
بتاري ،ا كتتاب
ل.س.

1541359835333
00050535333
) ( 00050535333
1500953035333
0575353335333

)

نسس املورف برأ ال مقداره  0553353335333لية سورية موزع علأب 055335333سه بقيمة إ ية  15333لية سورية للسه الواحد .بتاري4 ،
أيلول  0310وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية ا لسورية علأب تعديل القيمة ا ية لسه بنك الشرق لتوبح ما ة لية سورية للسه الواحد بتاري،
 03نيسان  0318ا عقدت اةيئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورف مببل إمجايل ومدره
 05353335333لية سورية موزع علأب  055335333سه وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه البنك  0755335333سه بقيمة ا ية  133لية
سورية للسه الواحد.
بتاري 4 ،كانون الثاين  0313صدر القانون رم  0املتضما تعديل بعض أحكام مواد القانون رم  08لعام  0331واملرسوم رم  05لعام  0335الذي
يتضما زايدة احلد األدىن لرأ ال املوارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليوبح  13مليارات لية سوريةا ومد منحت املوارف املرخوة
مهلة ثنث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ اةا إىل احلد األدىن املطلوبا ومد م متديد املهلة لتوبح أربع سنوات مبوجب القانون رم  17لعام .0311
يف عام  0310صدر املرسوم التشريعي رم  /60/والذي تضما زايدة املهلة املمنوحة للموارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد األدىن
لرأ اةا حىت هناية العام 0314ا وما مث صدر مرار جملس الوزراء رم /10م.و اتري 00 ،نيسان  0315املتضما متديد املهلة املمنوحة لزايدة رؤوس
أموال املوارف سنة إضافية أخر حبيث توبح ست سنوات أي حىت هناية العام  .0315ينتظر املورف صدور تعليمات جديدة ما السلطات الرمابية
ختال اإلجراءات املناسبة هبذا اخلوول.
بل رأس املال املكتتب به ابلدو ر األمريكي  0859545509ومل جتر أية عمليات ترمي ملركز القطع البنيوي خنل عام  0319والربع الثالث للعام
.0303
- 48 -

مام املورف خنل عام  0317ابثنيت عشر عملية إلعادة ترمي املركز القطع البنيوي وللك وفق نشرة صرف العمنت األجنبية مقابل الدو ر األمريكي
بتاري ،الرتمي إبمجايل بل  150915011دو ر أمريكي.
بتاري 03 ،نيسان  0318ا عقدت اةيئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورف مببل إمجايل
ومدره  05353335333لية سورية موزع علأب  055335333سه وللك بعد احلوول علأب موافقة اجلهات الرمابية.
بتاري 0 ،أيلول  0318وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية علأب الطلب املقدم ما مبل املورف خبوول اعتماد أسه زايدة
رأ ال املورف والبال عددها  055335333سه بقيمة إمجالية تبل  05353335333لية سورية بغرض زايدة رأس املال عا طريق ض جزء ما
ا حتياطي اخلال مببل  7355495533لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة مببل  17954535533لية سورية.
م توزيع األسه املذكورة (ك سه جمانية) علأب املسامهني املسسلني يف هناية يوم  10آب  0318كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال.
بتاري 8 ،متوز 0303ا عقدت اةيئة العامة غي العادية ومررت زايدة رأس مال املوع ع ع ع ععرف عا طريق ض ع ع ع ع ع جزء ما رصع ع ع ع ععيد األرابح املدورة مببل ومدره
 1507553335333لية سععورية إىل رأس املالا ليوععبح رأس مال املوععرف بعد الزايدة مبل  4510553335333لية سععورية موزع علأب 4150535333
سعه بقيمة إ ية  133لية سعورية للسعه الواحد .بتاري 15 ،أيلول  0303ا حوعل املوعرف علأب موافقة هيئة األوراق واألسعواق املالية السورية بزايدة
رأس املال وم ختو ععي األسععه املذكورة (ك سععه جمانية) علأب املس ععامهني املسععسلني بتاري ،اكتس ععاب احلق املعتمد ما اةيئة يوم  09أيلول  0303كل
حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه جيري تعديل املادة رم  /6/ما النظام األساسي تبعا لذلك.
-01

ا حتياطي القانوين واخلال

حددت املادة  197ما مانون الشركات رم  09اتري 04 ،شباط  0311ا حتياطي القانوين مبعدل  % 13ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه 05
 %ما رأس املال.
حددت املادة  97ما مانون النقد األساسي رم ( )00لعام  0330ا حتياطي اخلال مبعدل  %13ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه %133
ما رأس املال.
م تعريف األرابح الوافية حسب املادة  033ما مانون الشركات رم  09اتري 04 ،شباط  0311صهنا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة
وجمموع املوروفات وا ستهنك مبل تنعزيل خمو ضريبة الدخل علأب األرابح.
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-00

الفوا د الدا نة

يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.
تسهينت إ تمانية مباشرة:

حساابت جارية مدينة
مروض وسلف

1054515089
0593850745716

(موروف)/اسرتداد فوا د حمفوظة

(054055583

أرصدة وإيداعات لد موارف
موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر
شهادات إيداع لد مورف سورية املركزي

-00

653385660
0560051435609
)

0758005489

0591854335505
43359645865
4357695707
-

0566659715781
05654745053
10054065503
0851455035

44157045590

40753455975

0506351055117

0539453175756

الفوا د املدينة

يتكون هذا البند مما يلي :
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

ودا ع زاب ا:
حساابت جارية
ودا ع توفي
ودا ع ألجل
الت مينات النقدية

1495716
13050745653
1577650675005
1957835006

1315880
9155005589
1540551905417
5350035018

ودا ع موارف

1589856715807
1058715534

1556753595136
4651005905

1591155405001

1561051905341
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-04

موروف ( /اسرتداد) خمو

اخلسا ر ا تمانية املتومعة

يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل .س .
ل .س .

خمو خسا ر ا تمانية متومعة -أرصدة لد بنوك مركزية
خمو خسا ر ا تمانية متومعة -أرصدة لد املوارف
خمو خسا ر ا تمانية متومعة -إيداعات لد املوارف
خمو خسا ر ا تمانية متومعة – موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما
خنل الدخل الشامل اآلخر
خمو خسا ر ا تمانية متومعة -تسهينت ا تمانية مباشرة
خمو خسا ر ا تمانية متومعة -تسهينت ا تمانية غي مباشرة
خمو خسا ر ا تمانية متومعة -أرصدة خارج امليزانية – موارف
موروف خمو موجودات أخر
موروف خمو وديعة جممدة لد مورف سورية املركزي
أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رم ( )9مع فرومات أسعار الورف

-05

5750415706
1530851435564
(10359415963

(759445876
(159915070
) (7957785883

)
)
)

03058965071
40056485875
0353855353
19851855809
-

1654015498
08954335397
( 15178310
( 4675181
(951305638
(7615759

)
)
)

1581350565465

( 03456365337

)

)

نفقات املوظفني

يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

رواتب املوظفني
نفقات التدريب والت هيل
مسامهة املورف ابلت مينات اإلجتماعية
تعويض التمثيل وتعويضات أخر ختضع للضريبة
تعويض هناية اخلدمة
مكافآت وعنوات
نفقات خمتلفة علأب عملية التوظيف
منبس موظفني
تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
مزااي عينية خاضعة للضريبة
الت مني الوحي
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04853355703
1456385360
5751735080
150355333
5055333
00055965731
057365433
1055335333
0559935310
053995643
1059095703

04053715487
0358805497
4358995373
1858775768
058455753
10955015674
1055335333
050005053
1857355959
051775060
850005060

81054465548

( 53053075083

)

-06

مواريف تشغيلية أخر

يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

نفقات السفر واملهمات
ا شرتاكات يف هيئات ودورايت
الرسوم والضرا ب ونفقات مانونية أخر
الدعاية واإلعنن
نفقات استقبال
أتعاب مهنية
الويانة واألصنح ونفقات حراسة
نمني ضد األخطار واحلريق
املياها الكهرابء والتدفئة
نفقات ا توا ت
املطبوعات والقرطاسية
مواريف إجيار
موروف فوا د التزامات عقود الت جي
الربيد والشحا
تعويضات جملس اإلدارة ونفقات أخر
مواريف السيارات
نفقات تشغيلية خمتلفة أخر
-07

1150385103
0458455885
1856315538
0656815547
758155899
9158405374
14850355866
0657885770
5855965307
1850475750
0855885004
8051585008
058775633
8051795659
154565633
1355055757

0351485991
1159315400
4854055080
0955335471
456855001
4850315337
7059995567
0058095508
4957605580
0059785411
1457045571
4856405096
755085646
058385433
0956145694
9185033
550105964

65056035609

45151305460

رحبية السه األساسية واملصففة

م احتساب حوة السه األساسية واملصففة كما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303

04556050605510
4150535333

صايف ربح الفرتة (ل.س).
املتوس املرجح لعدد األسه

595545

رحبية السه األساسية واملصففة (ل.س*).

0530954055181
4150535333
49503

تتطابق رحبية السه األساسية واملصففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املورف لات نثي علأب حوة السه يف األرابح عند رويلها.
*م تعديل رحبية السه األساسية واملصففة عا الفرتة السابقة بعد تعديل عدد األسه الناجتة عا زايدة رأس املال.
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* م احتساب املتوس املرجح لعدد األسه كما يلي:
املتوس املرجح لعدد األسه
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
الفرتة

 03أيلول 0319
 03أيلول 0303

عدد األسه

0755335333
1057535333

0303
ل.س.

0319
ل.س.

4150535333

4150535333

0755335333
1057535333

0755335333
1057535333

تبعا ملا جاء يف اإليضاح رم 03ا م تعديل املتوس املرجح لعدد األسه كما يف  03أيلول  0303بعدد األسه اجملانيةا بناء علأب املعيار احملاس
الدويل رم  00الذي يقضي بتعديل عدد األسه صثر رجعي ما بداية أول فرتة مقارنةا وللك إلا ارتفع عدد األسه العادية نتيسة ر لة أو إصدار
أسه منحة أو جتز ة األسه .
 -08النقد وما يوازي النقد
يتكون هذا البند ممايلي:

النقد وأرصدة لد بنوك مركزية
يضاف:
أرصدة لد موارف (استحقامها األصلي
خنل فرتة  0أشهر أو أمل)
ينعزل:
ودا ع موارف (استحقامها األصلي
خنل فرتة  0أشهر أو أمل)

كما يف  03أيلول
( 0303غي مدمقة)
ل.س.

كما يف  03أيلول
( 0319غي مدمقة)
ل.س.

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

55504656755365

07580054505585

05574958505375

00584458735844

4583556155505

6505055615978

) (0599655415864

) (0559350845935

(18958785050
88533156675656

09564155065046

09541051095148

يستصدم احتياطي الودا ع لد مورف سورية املركزي يف أنشطة املورف التشغيلية اليومية لذلك يعترب جزء ما النقد وما يوازي النقد.
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)

 -09عمليات األطراف لات العنمة
تتضما األطراف لات العنمة مدراء املورفا واإلدارة العليا والشركات املرتبطة هب ا واملوارف الشقيقة .تتضما أرصدة وعمليات األطراف لات العنمة ما يلي:

أ-بنود بيان الوضع املايل /داخل امليزاينة
حساابت مدينة

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
أعضاء جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة

الشركة األم
ل.س.

ل.س.

ل.س.

أرصدة لد املوارف املقربة
موونة مكونة علأب احلساابت اجلارية

13546459645300
)
(14750775978

6504857105799
(058545170

ودا ع ألجل لد املوارف املقربة
مووانت مكونة علأب ودا ع ألجل
فوا د مستحقة غي مقبوضة
مووانت مكونة علأب فوا د مستحقة غي حمققة
هوامش بوال واعتمادات
موونة هوامش بوال واعتمادات
مروض كبار املوظفني

00599658895910
() 0514858665745
850875000
)
(7405111
-

80055095334
(557055007
005307
(000
-

0775891

00517050545400

7516057345397

0775891

حساابت دا نة

حساابت املوارف
حساابت أعضاء جملس اإلدارة
وكبار املوظفني وكبار املسامهني
فوا د مستحقة غي مدفوعة

)
)
)

اجملموع

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)

ل.س.

ل.س.

-

16581056765801
(15151005151

-

04580354085916
(0515455905380
850195049
(7405004
0775891

)
)
)

09500650065403

43553745788
(055185905
11533050835900
(60050435706
11353605583
(659095660
04050605575
(155045391
4955954

)
)
)
)

11500659545095
1595455035333

-

-

-

-

-

-

4659515080
-

4659515080
-

4459085000
151405170

-

-

4659515080

4659515080

0533356335496

ب-بنود خارج امليزانية
كفا ت موارف مالية
مووانت كفا ت موارف مالية

753185048
(153135608
653375603

)

16594350065347
)
(04650475597

-

16594750445095
(04750585005

16569059785453

-

16569959865373
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)

5568156885445
(1950055607
5566054605818

)

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
أعضاء جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
ل.س.
ل.س.

الشركة األم
ل.س.

ب-بنود بيان الدخل
فوا د دا نة
فوا د مدينة

16056475690
(1058715534

عمو ت مدينة

15357765188
-

055805170
1850375033

15357765188

0157935070

)

055805170
-

005039
(5895187

)

(5655878

اجملموع
ل.س.

19650775664
(4650705094

)

)

15057905480
1850375033

15353355073
(750835415

)

)

17053335680

14057045955

(5655878

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف
 03أيلول ( 0319غي مدمقة)
ل.س.

16750545174
(1054635691

)

إن مجيع التعامنت املسموحة مع األطراف لوي العنمة تت ضما النشاطات ا عتيادية للمورف وابستصدام أسعار الفوا د والعمو ت السارية مع الزاب اا وعمن بقرارات جملس النقد والتسليف هبذا اخلوول.
بلغت معد ت الفوا د علأب القروض املمنوحة لكبار املوظفني  %7كما يف  03أيلول ( 0303مقابل  %7و %955كما يف  03أيلول .)0319
بل معدل الفا دة علأب الودا ع لد املورف األم للدو ر ما بني  %3515و %3508يف  03أيلول ( 0303مقابل  %0515و %0لعام .)0319
تعترب مجيع التسهينت مع األطراف لوي العنمة عاملة و يوخذ ةا أي خمووات.
ج-تعويضات اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة:
فيما يلي ملص

ملنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمورف:

رواتب اإلدارة العليا
مكافآت
تعويضات هناية خدمة

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول (غي مدمقة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

5150465683
6854945401
-

4856805908
0059195874
058455680

11957415111

7454495495

بلغت تعويضات جملس اإلدارة مبل  0650755333لية سورية كما يف  03أيلول ( 0303مقابل  0853305094لية سورية كما  03أيلول .)0319
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-03

إدارة املصاطر

أ -خماطر ا تمان:
تتوزع التعرضع ع ععات ا تمانية املباشع ع ععرة (بعد خمو ع ع ع التدين ومبل الضع ع ععماانت وخمففات املصاطر األخر ) حسع ع ععب فئات التوع ع ععنيف ا تماين الداخلي
للمورف كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة) وفق اجلدول التايل:
تتوزع التسهينت ا تمانية املباشرة حسب درجة املصاطر:
املرحلة األوىل
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد  10شهر
ل .س .

املرحلة الثانية
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد عمر الرصيد
ل .س .

الدرجات ما  1إىل 4
10540350705558
منصفضة املصاطر
13574454135435
الدرجات ما  5إىل  7رت املرامبة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف رويلها
الدرجة  13ديون رديئة
13574454135435
إمجايل التسهينت اإل تمانية املباشرة 10540350705558
الفوا د املعلقة
خمو اخلسا ر ا تمانية املتومعة () 56550065597( ) 13557735134
صايف التسهينت ا تمانية

10500455305454

13517953805838

املرحلة الثالثة
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد عمر الرصيد
ل .س .

اجملموع
ل.س.

10540350705558
13574454135435
0550455095575
0550455095575
07569950005508
0550455095575
(1580055755869( ) 1580055755869
(0503155385819( ) 1550354105118
16155515588

)
)

00566551075853

تتوزع التعرضات ا تمانية املباشرة حسب فئات التونيف ا تماين الداخلي للمورف كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة) وفق اجلدول التايل:
املرحلة األوىل
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد  10شهر
ل.س.

املرحلة الثانية
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد عمر الرصيد
ل.س.

الدرجات ما  1إىل 4
06556353085960
منصفضة املصاطر
0554859055967
الدرجات ما  5إىل  7رت املرامبة
الدرجة  8دون املستو
الدرجة  9مشكوك يف رويلها
الدرجة  13ديون رديئة
0554859055967
إمجايل التسهينت اإل تمانية املباشرة 06556353085960
الفوا د املعلقة
خمو اخلسا ر ا تمانية املتومعة () 10059665540( ) 15955835761
صايف التسهينت ا تمانية

06543354585031

0540459595404
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املرحلة الثالثة
اخلسا ر اإل تمانية املتومعة
علأب مد عمر الرصيد
ل.س.

اجملموع
ل.س.

06556353085960
0554859055967
00055855795
00055855795
1593854705855
1593854705855
01504153045579
0500053595653
(1513751735795( ) 1513751735795
) (1519855075408
(91459835104
03959385701

09530550065056

)
)

 )1الرتكز حسب القطاع ا متوادي:
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات ا تمانية حسب القطاع ا متوادي:

أرصدة لد بنوك مركزية

60513055065930

صناعة
ل.س.
-

جتارة
ل.س.

مايل
ل.س.

أرصدة لد موارف
إيداعات لد موارف

01505550985903
9538057035667

-

-

التسهينت اإل تمانية املباشرة
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل

-

الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

-

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
حكومي
عقارات
ل.س.
ل.س.
-

-

أفراد
ل.س.

خدمات
ل.س

-

-

-

-

-

-

1550765397

-

-

-

-

-

13507155175399

-

9515453805305

-

املوجودات األخر

08156335361

-

-

-

-

وديعة جممدة لد مورف سورية املركزي

0577757865840

-

-

-

-

-

ا مجايل

136563153405430

-

-

1550905983

13507155175399

9515453805305

1165880

-

4500450605609

اجملموع
ل.س.

60513055065930
01505550985903
9538057035667
00566551075853

-

-

-

08157165944

-

0577757865840

4500450605609

103506650985106

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
مايل
ل.س.

أرصدة لد بنوك مركزية
أرصدة لد موارف
إيداعات لد موارف
التسهينت اإل تمانية املباشرة
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل
الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات أخر
وديعة جممدة لد مورف سورية املركزي

1543055155464

اإلمجايل

40503753995084

08504054385089
6511053705441
7508154195984

16656805036

صناعة
ل.س.

7596551905800
7596551905800

جتارة
ل.س.

16533450105150

عقارات
ل.س.
-

حكومي
ل.س.

11759845198

-

09155005479
956555979
-

13953455808
1500753335333
5450805543
-

16533450105150

43151785458

1561850105576
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أفراد
ل.س.

0350715397

1585053

-

0355095447

خدمات
ل.س

4590754645375
4590754645375

اجملموع
ل.س.

08504054385089
6511053705441
7508154195984

09530550065056
53355685017
1500753335333
00357795375
1543055155464
74514453935906

ب -خماطر السوق :تنش خماطر السوق عا التقلبات يف أسعار الفوا د وأسعار صرف العمنت.
يقوم جملس اإلدارة ابعتماد سقوف لقيمة املصاطر املقبولةا ويت مرامبة التغي يف األسعار ومقارنتها ابلسقوف بشكل يومي.
 أساليب ختفيف خماطر السوقإن املرامبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املورف معها وخاصة الوادرة عا وكا ت التونيف
ومت ٍ
العاملية كفيلة صن تبني مبل ٍ
كاف احتمالية خط ٍر حمتمل احلدوث وابلتايل العمل علأب جتنبه .هذا ابإلضافة إىل بذل العناية النزمة يف جتنب كافة
أوبلدان معينة أو ٍ
ٍ
بنوك معينة وللك وفقا ملعايي وسقوف حمددة مسبقا حبسب السياسات وا جراءات.
أنواع الرتكزات سواء يف عمنت معينة
 إدارة خماطر السوقردد سياسات وإجراءات إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املصاطر السومية اليت مد تنس عا عمليات املورف سواء يف املوجودات
أو يف املطلوابت وللك عند تغي أسعار الفوا د الدا نة أو املدينة أو تغي أسعار الورف مقابل العمنت األجنبية هذا إىل جانب الت كد املستمر ما
توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمنت يف كل األومات وما رقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة ما مبل مورف سورية املركزي.
( )1خماطر أسعار الفا دة:

تنس خماطر أس عععار الفا دة عا احتمال نثي التغيات يف أس عععار الفا دة علأب أرابح املو ععرف أو علأب ميمة األدوات املاليةا يتعرض املو ععرف ملصاطر
أس عععار الفا دة نتيسة لعدم توافق أو لوجود فسوة يف مبال املوجودات واملطلوابت حس ععب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أس عععار الفوا د يف
فرتة زمنية معينة ويقوم املورف إبدارة هذه املصاطر عا طريق مراجعة أسعار الفوا د علأب املوجودات واملطلوابت.
تتضعما سعياسعة إدارة املوجودات واملطلوابت حدودا حلساسية أسعار الفا دة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار الفا دة ما
خنل اجتماعاهتا الدورية ويت دراس ع ع ععة الفسوات يف اس ع ع ععتحقامات املوجودات واملطلوابت ومد نثرها صس ع ع عععار الفا دة السع ع ع ععا دة واملتومعة ومقارنتها
ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيسيات التحوط إلا لزم األمر.
ويت احلد ما أية آاثر س ع ع ععلبية مد ردث نتيسة ارتفاع او اخنفاض أسع ع ع عععار الفا دة ما خنل اس ع ع ع عرتاتيسيات إدارة املصاطر ويت مرامبة فسوات الفوا د
بشكل مستمر ومقارنتها مع الفسوات املوافق عليها ضما سياسات املورف.
الوصف الكمي ملصاطر أسعار الفا دة (التغي بسعر الفا دة :)%0
زايدة بسعر الفا دة ()%0

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
حساسية إيراد الفا دة
الفسوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل.س.
ل.س.

64451045151
00503657375549
5551495511
0575754755544
05588
1095414
(44850745790( ) 00541057095606
45618
0035897
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حساسية حقوق
امللكية %75
ل.س.

48051335610
4150605100
15941
) (00650365394
05460

)

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري
نق

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
حساسية إيراد الفا دة
الفسوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل.س.

ل.س.

03053015600
13513155815658
) (154495000
(7054665670
738
055087
(09450805015( ) 14571951135709
417
035866

حساسية حقوق
امللكية %75
ل.س.

15155005705
) (153875333
501
) (00357865661
010

)
)

بسعر الفا دة ()%0

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
لية سورية
فرنك سويسري

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
حساسية إيراد الفا دة
الفسوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل.س.
ل.س.

(64451045151
00503657375549
(5551495511
0575754755544
(05588
1095414
(44850745790 ) 00541057095606
0035897

(45618

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
حساسية إيراد الفا دة
الفسوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل.س.
ل.س.

(03053015600
13513155815658
) 154495000
(7054665670
(738
055087
(09450805015 ) 14571951135709
(417
035866

( )0خماطر أسعار الورف:

حساسية حقوق
امللكية %75
ل.س.

) (48051335610
) (4150605100
) (15941
00650365394
) (05460

حساسية حقوق
امللكية %75
ل.س.

) (15155005705
153875333
) (501
00357865661
) (010

)
)
)

)

)
)
)

تتمثل خماطر العمنت بتغي ميمة األدوات املالية بسبب التغيات يف أسعار صرف العمنت األجنبية.
يعترب املورف اللية السورية العملة الر يسية لها ويقوم جملس إدارة املورف بوضع حدود ملراكز العمنتا ويت مرامبة املركز بشكل يومي ليت الت كد ما
عدم جتاوز املستوايت احملددة.
يقوم املورف إبعداد رليل احلساسية ملرامبة أثر التغيات علأب صايف األرابح واخلسا ر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الورف.
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زايدة ( )%13يف سعر الورف

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عمنت أخر

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
األثر علأب األرابح
مركز
واخلسا ر
ل.س.

القطع
ل.س.

0564858455160
06548854515609
) (855315744
( 8553175406
005736
0075363
005146
0015461
8075610
850765117

األثر علأب حقوق
امللكية
ل.س.

0564558365380
) (650765038
175303
165613
6085039

)

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عمنت أخر
نق

مركز
القطع
ل.س.

األثر علأب األرابح
واخلسا ر
ل.س.

1505857345560
10558753455604
) (4045090
(450405901
75808
785076
05387
035866
159005770
1950075715

األثر علأب حقوق
امللكية
ل.س.

1505756055444
) (0055795
55871
15565
154495579

)

( )%13يف سعر الورف

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عمنت أخر

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
األثر علأب األرابح
مركز
واخلسا ر
القطع
ل.س.
ل.س.

( ) 0564858455160
06548854515609
) 855315744
( 8553175406
)
(005736
0075363
)
(005146
0015461
)
(8075610
850765117
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األثر علأب حقوق
امللكية
ل.س.

(0564558365380
650765038
(175303
(165613
(6085039

)
)
)
)

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
األثر علأب األرابح
مركز
واخلسا ر
القطع

العملة

دو ر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليد
فرنك سويسري
عمنت أخر
-01

ل.س.

األثر علأب حقوق
امللكية

ل.س.

)

(1505857345560
10558753455604
) 4045090
(450405901
(75808
785076
(05387
035866
(159005770
1950075715

)
)
)

ل.س.

(1505756055444
0055795
(55871
(15565
(154495579

)
)
)
)

التحليل القطاعي

أ .معلومات عا مطاعات أعمال املورف:
يت تنظي املورف ألغراض إدارية ما خنل مطاعات األعمال الر يسية التالية :

 حساابت األفراد حساابت املوسسات اخلزينةفيما يلي معلومات عا مطاعات أعمال املورف:
البيان

فرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
اخلزينة
املوسسات
األفراد
ل.س.
ل.س.
ل.س.

أخر
ل.س.

اجملموع
ل.س.

07513851085083
() 1570557555816
05508050705464
() 80353385950

إمجايل الدخل التشغيلي
موروف خمو اخلسا ر ا تمانية

(06599754935106 0578059045575 ) 86053095956
) () 1507450735974( ) 40554605038
(5005180

نتا ج أعمال القطاع
مواريف غي موزعة علأب القطاعات
الربح مبل الضرا ب
موروف ضريبة الدخل

05560050195150
-

() 1570557555816
-

-

-

صايف ربح الفرتة

البيان

(0504754605067 ) 86055505109
-

-

فرتة التسعة أشهر املنتهية يف  03أيلول ( 0319غي مدمقة)
اخلزينة
املوسسات
األفراد
ل.س.
ل.س.
ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي
موروف خمو اخلسا ر ا تمانية

(0546859015360 ) 80458095005
06656105157
0151705101

87055405375
(8051835081

نتا ج أعمال القطاع
مواريف غي موزعة علأب القطاعات
الربح مبل الضرا ب
موروف ضريبة الدخل

(0580555445003 ) 81056565394
-

78950615794
-

صايف ربح السنة

-

-

-
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)

-

أخر
ل.س.
-

() 1516150985315
-

08591850845745
() 1581350565465

04556050605510

اجملموع
ل.س.
0553656405910
03456365337
0581150495903
() 1516150985315
0564959515935
() 60355065704
0530954055181

البيان

األفراد
ل.س.

كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
اخلزينة
املوسسات
ل.س.
ل.س.

اجملموع
ل.س.

أخر
ل.س.

موجودات القطاع
موجودات غي موزعة علأب القطاعات

1550905983
-

00564958615750
-

139500659335557
-

8584455185916

100593051555093
8584455185916

جمموع املوجودات

1550905983

00564958615750

139500659335557

8584455185916

141574656745036

مطلوابت القطاع
مطلوابت غي موزعة علأب القطاعات

84536950665090
-

15518750665401
-

18958785050
-

0505458055761

99544655135967
0505458055761

جمموع املطلوابت
مواريف رأ الية

84536950665090
-

15518750665401
-

18958785050
-

0505458055761
-

130573150465708
5087875097

استهنكات وإطفاءات

-

-

-

03156735009

-

كما يف  01كانون األول ( 0319مدمقة)
البيان
موجودات القطاع
موجودات غي موزعة علأب القطاعات
جمموع املوجودات
مطلوابت القطاع
مطلوابت غي موزعة علأب القطاعات
جمموع املطلوابت
مواريف رأ الية
استهنكات وإطفاءات

اجملموع
ل.س.

األفراد
ل.س.

املوسسات
ل.س.

اخلزينة
ل.س.

أخر
ل.س.

0355095447
0355095447
07578854395087
07578854395087
-

03591654605395
03591654605395
04574050315179
04574050315179
-

44595750555664
44595750555664
0580751085195
0580751085195
-

6535053465085
6535053465085
0510150605610
0510150605610
() 0453865131

75589450475036
6535053465085
81594650905491
65506758485761
0510150605610
67549951115074
1561459345003
07756995447

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف:
ميارس املورف نشاطه بشكل ر يسي يف القطر و يوجد لديه فروع أو مسامهات يف اخلارج.
ميثل هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املورف:

إمجايل الدخل التشغيلي
جمموع املوجودات
املواريف الرأ الية

إمجايل الدخل التشغيلي
جمموع املوجودات
املواريف الرأ الية

داخل سورية
ل.س.

08560953565141
130507056465768
50857875097
داخل سورية
ل.س.

0501454035578
66593855795197
51350405583
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كما يف  03أيلول ( 0303غي مدمقة)
خارج سورية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

كما يف  03أيلول ( 0319غي مدمقة)
خارج سورية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

07950085634
09507453075408
-

09050005005
18530656175794
-

08591850845745
141574656745036
50857875097

0553656405910
84590551965991
51350405583

 -00إدارة رأس املال
حيافظ املورف علأب رأس مال مناسب ملواجهة املصاطر اليت تنزم أنشطته املصتلفة .يت مرامبة مد كفاية رأس املال ما خنل النسب الوادرة مبوجب
مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها ما خنل مورف سورية املركزي.
يلتزم املورف ابحملافظة علأب معد ت تفوق احلد األدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسب تعليمات مورف سورية املركزي
( %8حسب جلنة ابزل الدولية)ا كما يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات ا تمانية واليت تستصدم رأس املال التنظيمي كموشر لتلك الرتكزات.
يدير املورف هيكلية رأس ماله وجيري تعدينت عليه يف ضوء التغيات اليت تطرأ علأب الظروف ا متوادية ووصف املصاطر يف أنشطتها وهبدف احملافظة
أو التعديل علأب هيكل رأس املال وحني رقيق أرابح مد يقرر املورف توزيع أرابح نقدية أو تدوير أرابحه أو ر لتها ويراعي املورف لد اختاله مرار
بتوزيع األرابح تعليمات السلطات الرمابية هبذا اخلوول .يتضما هذا البند ما يلي:
كما يف  03أيلول
( 0303غي مدمقة)
ألف ل.س.

4510553335333
66051485663
59155995163
01050615590
8589359545550

رأس املال املكتتب به واملدفوع
ا حتياطي القانوين
ا حتياطي اخلال
أرابح مدورة حمققة
أرابح مدورة غي حمققة *
خسا ر غي حمققة ملوجودات مالية ابلقيمة العادلة ما
خنل الدخل الشامل اآلخر
املبال املمنوحة إىل كبار املسامهني وأعضاء جملس
اإلدارة أو املستعملة ما مبله (أيهما أكرب)
األرابح الناجتة عا تقيي مركز القطع البنيوي
صايف املوجودات الثابتة غي ملموسة

-

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ألف ل.س.

0575353335333
66051485663
59155995163
1559555865798
8589359545550
( 4051375354

)

() 0551950315581
00574057105783
)
) ( 950995747
( 1050445360
14540757805073
05569451005130

صايف األموال اخلاصة األساسية

بنود رأس املال املساعد:
خمووات لقاء اخلسا ر ا تمانية املتومعة

1513354365034
1513354365034
06579455085037
88530054965033
95957105433
10350875333
0500750165130
91504959105830
%43508
%09537
%91540

األموال اخلاصة املساعدة
صايف األموال اخلاصة (رأس املال التنظيمي)

جمموع املوجودات املرجحة ابملصاطر
حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملصاطر
خماطر السوق
املصاطر التشغيلية
جمموع املوجودات وا لتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملصاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق امللكية
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65355935333
65355935333
15538850705073
50534751965653
41057835048
)
( 4154705333
0500750165130
54564558035333
%07561
%06540
%99590

* مبوجب مرار جملس النقد التسليف رم (/4م ن) يت ا عرتاف ابملصووات املكونة لقاء اخلسا ر ا تمانية املتومعة للتعرضات املونفة ضما
املرحلتني األوىل والثانية ضما األموال اخلاصة املساندةا وللك علأب أ تتساوز ميمة املصووات املعرتف هبا ضما هذه األموالا مضافا إليها
رصيد حساب ا حتياطي العام ملصاطر التمويل (يف حال وجوده)ا ما نسبته  %1505ما املوجودات املرجحة مبصاطر ا تمان احملتسبة وفقا
لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الوافية.
بناء علأب مرار جملس النقد والتس ع ع ع ععليف رم / 050م ن /ب  4اتري 04 ،كانون الثاين  0337جيب أن تقل نس ع ع ع ععبة كفاية رأس املال عا  %8مع
مراعاة النسب املتعلقة ابلرتكزات ا تمانية واليت تستصدم رأس املال التنظيمي كموشر ةا.
* صع ع ع ععدر مرار جملس النقد والتس ع ع ع ععليف رم /1388م ن/ب 4اتري 06 ،ش ع ع ع ععباط 0314ا والذي تض ع ع ع ععما تعديل املادة الثامنة ما مرار جملس النقد
والتسليف رم / 060م ن  /ب 1اتري 4 ،شباط  0338حبيث يت إدراج فرومات تقيي القطع البنيوي غي احملققة ضما األموال اخلاصة األساسية
ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات مرار جملس النقد والتسليف رم / 050م ن/ب 4لعام .0337
-00

ارتباطات والتزامات حمتملة

يتكون هذا البند ممايلي:
 ارتباطات والتزامات ا تمانية (ميمة ا ية):كما يف  03أيلول
( 0303غي مدمقة)
ل.س.

كما يف  01كانون األول
( 0319مدمقة)
ل.س.

إرتباطات والتزامات إ تمانية

كفا ت زاب ا:
نمينات أولية
حسا تنفيذ
أخر

كفا ت بنوك
اعتمادات مستندية لنستياد
سقوف تسهينت ا تمانية غي مستعملة
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0514155555981
05051855000
0549457415014
16594750445095
61850415893

4951705333
71359445839
14550435891
93550585733
5568156885445
04050605575
4501757015045

01536354075099

11504853415365

-04

أثر انتشار فيوس كوروان )(COVID-19

ما زالت آاثر جا حة فايروس كوروان ( )COVID-19مستمرة لغاية اتري ،إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف
 03أيلول 0303ا حيث سبّب هذا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمالا وانعكس سلبا علأب النشاط ا متوادي ملعظ الشركات واملنشآت.
مامت اإلدارة بناء علأب تعليمات مرار جملس النقد والتسليف رم  /05م ن بتاري 06 ،آلار  0303وتعمي مورف سورية املركزي رم /0/091ل
بت خي سداد بعض العمنء ألمساط مروضه خنل الفرتة وللك ملدة ثنثة أشهر اعتبارا ما اتري ،نفال القرار وملرة واحدة فق  .تعترب خسارة
التعديل الناجتة عا هذه التعرضات جوهرية للمورف .يودي متديد فرتة إعفاء الدفع تلقا يا إىل حدوث زايدة كبية يف خماطر ا تمان بغرض حساب
اخلسا ر ا تمانية املتومعة وفقا إلرشادات جملس معايي احملاسبة الدوليةا حيث أن هذه اإلجراءات اختذت ملساعدة املقرتضني املت ثريا ابجلا حة املذكورة
ستئناف دفعاهت املنتظمة.
كما مامت اإلدارة بتقيي نثي اجلا حة عند رديد الزايدة الكبية يف خماطر ا تمان وتقيي موشرات تدين القيمة للمصاطر يف القطاعات اليت حيتمل
نثرها .وبناء عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكا هناك نثي جوهري علأب التعرضات ا تمانية وا عرتاف ابخلسا ر ا تمانية املتومعة وخموواهتا لغاية اتري،
إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة.
درست اإلدارة اآلاثر احملتملة للتقلبات ا متوادية احلالية يف رديد املبال املعلنة للموجودات واملطلوابت املالية وغي املالية للمورف استنادا إىل
املعلومات اليت ميكا منحظتها حيث يبقأب النشاط ا متوادي متقلبا وتبقأب املبال املسسلة حساسة ةذه التقلبات

- 65 -

