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 بنك الشرق 
   شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

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

  
 
 معلومات عامة  - 1

 مب  بل البنك اللبنان الفرنسععععععععي .م.ملم مل  سععععععععيس املةععععععععر  يف  %49بنك الشععععععععرق )املةععععععععر ( هو شععععععععركة مسععععععععامهة عامة سععععععععورية  لوكة بنسععععععععبة  
 سععععععععععععععجل املةععععععععععععععر  يف السععععععععععععععجل التجاري     2001لعا.   28ومبوجب  انون املةععععععععععععععار  ر    /.موم  26مبوجب القرار ر      2008نيسععععععععععععععان    10
 بوصفه مةرفام خاصامم 19ب ويف سجل املةار     الر   2008كانون ا ول 22بتاريو  15616الر   

م للسعععه  الواحدية سعععورية  ل  1.000سعععه  بقياة ا ية  2.500.000موزع علن  لية سعععورية    2.500.000.000و د  سعععس املةعععر  برأس مال مقداره 
ا وراق وا سواق املالية السورية علن تعديل القياة اال ية لسه  بنك الشرق لتةبح ماية لية سورية للسه  الواحد   وافق  هيئة  2012أيلول    4بتاريو  

  إعايلمببلغ    لاةععر  و ررت زايدة رأس مال املةععر ب عقدت اضيئة العامة غي العادية والو تقو. مقا. اضيئة العامة العادية ل2018نيسععان    30تاريو  وب
 100سعه  بقياة ا ية    27.500.000وب لك يكون العدد العايل  سعه  البنك  سعه    2.500.000لية سعورية موزع علن    250.000.000و دره 

  لية سورية للسه  الواحدم
 طريق عب املةر   مال رأس زايدة و ررت  والو تقو. مقا. اضيئة العامة العاديةم  الشرق غي العادية لبنك   العامة  اضيئة  عقدت  ب2020 متوز 8و  بتاري

 ةبحياملالب ل  رأس سورية( إىل  لية لمسم )مليار وث مثاية ومخس وسبعون مليون  /1.375.000.000و دره / مببلغ املدورة ا رابح رصيد مب جزء ض 

/ مبلغ الزايدة بعد املةر  مال رأس )أربع  /  4.125.000.000و دره  لية  ة لمسم  مليون  ومئة ومخس وعشرون  / موزع سورية(  مليارات   علن 

 الواحدم   للسه  سورية لية مئة إ ية ( سه  بقياة ألف )واحد وأربعون مليون ومئتان ومخسون   / 41.250.000
 ختةيص  وملم  املال السورية ابعتااد أسه  زايدة رأس  املالية  وا سواق  ا وراق  جملس مفوضي هيئة  علن موافقة  املةر   ب حةل 2020 أيلول  15 بتاريو

اتريو اكتساب املسامهني احلق يف احلةول علن أسه  ه ه الزايدة وال ي حدد مب  بل هيئة   يف  املسجلني املسامهني امل كورة ك سه  جمانية علن  ا سه 
  10/2020/ 12و د حةل املةر  بتاريو  املالم   رأس يف مسامهته نسبة  حبسب كل  و لك  ب 2020 أيلول  29يو.  نهاية  ب ا وراق وا سواق املالية  

النظا.   مب /6ر  / املادة تعديل لري   وعليهالنهايية علن إصدارة أسه  الزايدة امل كورةم  السورية   املالية وا سواق ا وراق مفوضي هيئةعلن موافقة جملس  
وسوق دمشق    السورية املالية وا سواق  ا وراق  هيئة ك واستكاال إجراءات تسجيل وإدراج أسه  زايدة رأس املال أصوالم لد  كل مب  تبعام ل ل  ا ساسي
 املايلم  

 سوريةم-اخت  املةر  مركزام رييسام له يف دمشق
/  2335الشع ن تنظي  عرنوس صاحلية جادة عقار    - يقو. املةر  بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مةرفية مب خ ل مقر إدارته الرييسي الكايب يف دمشق

وحلبب ومحصب  ب ريف دمشق )جرماان(  ة املنتشرة داخل اهاهورية العربية السورية يف دمشق )الشع نب املالكيب احلريقةب والغسان(تسع وفروعه ال   10
أنه ويف ظل الظرو  الراهنةب مل إيقا  العال يف فرع محص بعد احلةول  وال   ية وطرطوسب إضافة إىل مكتبه الكايب يف مرف  ال   يةم مع الشارة إىل 

 م 2012آب   30( اتريو 3153/16علن موافقة مةر  سورية املركزي ر   )
لية   83.1.794و د بلغ سعععععر الغ ق للسععععه  يف السععععوق    2010كانون ا ول    19ألوراق املالية بتاريو  ل  دمشععععق  مل إدراج أسععععه  املةععععر  يف سععععوق

 م2022 أيلول 30بتاريو  سورية
 كعانون   12  بتعاريويف جلسععععععععععععععتعه املنعقعدة   2022  أيلول 30أشععععععععععععععهر املنتهيعة يف  تسععععععععععععععععةعلن املعلومعات املعاليعة املرحليعة املوجزة لفرتة ال  دارةوافق جملس ال

  علن املعلومات املالية للاةر موالتو يع ب وفوض رييس جملس الدارة ابملوافقة 2022ا ول 
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 التقارير املالية الدولية اهديدة واملعدلة تطبيق معايي   - 2

 أه  السياسات احملاسبية   - أ 

داد القواي  املالية للسنة  إن السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة متااثلة مع السياسات احملاسبية الو مل اتباعها يف إع
 أصبح  سارية املفعول للفرتات املالية الو  م ومع  لكب تع  اتبعاع معايي التقارير املالية الدولية املعدلة التالية والو2021كانون ا ول    31املنتهية يف  

   املوجزة: فةاحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية والو مل تةثر بشكل جوهري علن املبالغ وال  ب2022الثان تبدأ يف أو بعد أول كانون 

 مرجع لطار املفاهي     – (  3تعدي ت علن املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 

كاا أهنا تضيف    م1989سنة  بدالم مب إطار    2018شي إىل الطار املفاهياي لسنة  تحيث    3املعيار الدويل للتقارير املالية ر    علن    التعدي تتنص  
املنش ة املستحو ة    ب وهو أن تطبق 37يتعلق اباللتزامات احملددة ضاب نطاق معيار احملاسبة الدويل ر      متطلبام   3إىل املعيار الدويل للتقارير املالية ر    

لتحديد ما إ ا كان هناك التزا.  اي  يف اتريو االستحوا  نتيجة  حداث سابقةم ابلنسبة للضريبة الو ستندرج ضاب    37معيار احملاسبة الدويل ر    
لتحديد    21الدولية ر      ةالتقارير املالي سيات  : الرسو.ب تطُبق املنش ة املستحو ة تفسي هنة تف 21ر    نطاق تفسي هنة تفسيات التقارير املالية الدولية  

 ما إ ا كان احلدث امللز. ال ي نتج عنه التزا. بسداد الضريبة  د و ع حبلول اتريو االستحوا م   

 وأخيامب تضيف التعدي ت بياانم صرحيما حن املنش ة املستحو ة ال تعرت  ابملوجودات احملتالة املستحو  عليها يف اندماج ا عاالم   

 تكلفة الوفاء ابلعقد    - العقود املثقلة    -   37تعدي ت علن معيار احملاسبة الدويل ر    

ليف الو تتعلق مباشرة ابلعقد"م تتكون التكاليف املتعلقة مباشرة ابلعقد مب التكاليف الضافية  تنص التعدي ت أن "تكلفة الوفاء" ابلعقد تشال "التكا
علن سبيل املثال توزيع  )وتوزيع التكاليف ا خر  الو تتعلق مباشرة بتنفي  العقد   ( املباشرة د أو املواعلن سبيل املثال العاالة املباشرة )للوفاء هب ا العقد 

   (ملعقداب  حد بنود املاتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة يف الوفاء مةاريف االسته ك 

التعدي ت للارة ا وىلم  تطبق التعدي ت علن العقود الو مل تف ِّ املنش ة فيها بكافة التزاماهتا كاا يف بداية فرتة التقرير السنوي الو تطبق فيها املنش ة  
لكب يتعني علن املنش ة االعرتا  اب ثر الرتاكاي لتطبيق التعدي ت مبدييما كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح  ال يت  تعديل أر ا. املقارنةم وبدالم مب   

 املدورة أو أي بند آخر مب بنود حقوق امللكيةب كاا هو م ي ب يف اتريو التطبيق ا ويلم   

  بل االستخدا. املقةودم    املتحة ت   - ات  واملعد ( املاتلكات واآلالت  16تعدي ت علن معيار احملاسبة الدويل ر   ) 
يةبح ه ا ا صل متاحما ل ستخدا. مب تكلفة أي بند مب     بل أن ال تساح التعدي ت خبة  أي عايدات انجتة مب بيع ا صنا  الو مل إنتاجها  

ال زمة له لجناز ا عاال التشغيلية  املو ع واحلالة  أثناء إحضار ا صل إىل  العايدات احملققة  الو    بنود املاتلكات واآلالت واملعداتب أي  ابلطريقة 
ىل جانب التكاليف  ات الةلة ضاب الربح أو اخلسارةم وتقيس املنش ة تكلفة  تستهدفها الدارةم وابلتايلب تعرت  املنش ة بعايدات تلك املبيعات إ 

 ( "املخزونم "  2ه ه البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدويل ر   )
ان ا داء  (  لك علن أنه تقيي  ملا إ ا ك 16)   احملاسبة الدويل توضح التعدي ت أيضا معىن "اختبار ما إ ا كان ا صل يعال بشكل سلي "م وحيدد معيار  

 السلع أو اخلدمات أو  جيها لآلخريب أو  غراض إداريةم    د أو توريالفين واملادي لألصل ميكب استخدامه يف إنتاج  
أو اخلسارة وإ ا مل يت  عرضها بشكل منفةل يف  اياة الدخل الشاملب ينبغي أن تفةح القواي  املالية عب  ياة العايدات والتكلفة املدرجة يف الربح  

بند  وا للانش ةب وأي  منتجة وليس  إحد  خمرجات ا نشطة االعتيادية  ببنود  تتعلق  الدخل    ( بنود )لو  العايدات والتكلفة يف  اياة  يتضاب تلك 
 الشاملم   

زمة ضا لجناز ا عاال  تطبق التعدي ت حثر رجعيب ولكب فقط علن بنود املاتلكات واآلالت واملعدات الو مل إحضارها إىل املو ع واحلالة التشغيلية ال 
  رة ا وىلم ابلطريقة الو تستهدفها الدارة يف أو بعد بداية الفرتة ا وىل املعروضة يف القواي  املالية الو تطبق فيها املنش ة التعدي ت للا
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أو أي بند آخر مب بنود حقوق  )لألرابح املدورة  ينبغي علن املنش ة االعرتا  اب ثر الرتاكاي للتطبيق ا ويل للتعدي ت كتعديل علن الرصيد االفتتاحي  
 يف بداية تلك الفرتة ا وىل املعروضةم ( امللكيةب كاا هو م ي 

   2020-   2018التحسينات السنوية للاعايي الدولية للتقارير املالية  

 املعايي الدولية للتقارير املالية  ول مرة   تطبيق - ( 1املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
ة املرتاكاةم نتيجة  يقد. التعديل إعفاءم إضافيما للشركة التابعة الو تةبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها ا . فياا يتعلق ابحملاسبة عب فروق الرتع

ختتار    ن( أ1للتقارير املالية ر   )ضاب املعيار الدويل    (أ   16د م)ض ا التعديلب ميكب اآلن للشركة التابعة الو تستخد. العفاء املنةوؤ عليه يف الفقرة  
بناءم علن اتريو انتقال    ا .ب أيضما  ياس فروق الرتعة الرتاكاية هايع العاليات ا جنبية ابلقياة الدفرتية الو سيت  إدراجها يف القواي  املالية للشركة  

تعدي ت علن إجراءات التوحيد واآلاثر املرتتبة علن اندماج ا عاال الو استحو ت  الشركة ا . إىل تطبيق املعايي الدولية للتقارير املاليةب إ ا مل يت  إجراء  
  الفقرة )ديه يف  الشركة ا . مب خ ضا علن الشركة التابعةم يتُاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرتك خيار  اثل ابالستفادة مب العفاء املنةوؤ عل

 م    ( أ  16م

 : ا دوات املالية  9الية ر   املعيار الدويل للتقارير امل
يف املئة" لتحديد ما إ ا كان ينبغي عد. االعرتا  اباللتزا. املايلب تقو. املنش ة بتضاني الرسو. املدفوعة أو   10"  يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار

اء مب املنش ة أو املقرض نيابةم عب الغيم يطُبق التعديل حثر  واملقرضب مبا يف  لك الرسو. املدفوعة أو املستلاة سو  (املقرتض )املستلاة فقط بني املنش ة  
   ممستقبلي علن التعدي ت واملبادالت الو  دث يف أو بعد التاريو ال ي تطبق فيه املنش ة التعديل للارة ا وىل 

 الزراعة   -  41معيار احملاسبة الدويل ر   
للانشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرايب عند  ياس القياة العادلةم يعال ه ا علن مواءمة  (  41يلغي التعديل متطلب معيار احملاسبة الدويل ر   )
(ب  ياس القياة العادلةب الستخدا. التدفقات  13( مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )41 ياس القياة العادلة يف معيار احملاسبة الدويل )

ُعد ِّيب مب  ديد ما إ ا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت اخلة   بل خة  الضرايب  النقدية املتسقة داخليما ومع
دالت اخلة  ومتكني امل

 أو بعد الضريبة ومعدالت اخلة   فضل سعر عادل لقياس القياةم  

 ملنش ة بتطبيق التعديلم   يت  تطبيق التعديل حثر مستقبليب أي لقياس القياة العادلة يف أو بعد التاريو ال ي تقو. فيه ا

 : معايي التقارير املالية الدولية اهديدة واملعدلة الةادرة وغي سارية املفعول بعد  - ب

 :يلي  كاا املالية القواي  بتاريو  كاا  بعد املفعول سارية غي  لكب  الةادرة أدانه الواردة واملعدلة  اهديدة املالية للتقارير  الدولية املعايي  ةر طبق امل ي مل

 للفرتات  املفعول  سارية  لة واملعد   اهديدة   املعايي 
 بعد  أو  يف  تبدأ  الو  السنوية 

علن املعيار يت    20۲۰( عقود الت مني )مبا يف  لك تعدي ت حزيران 17املعيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( 17تطبيق التعدي ت حثر الدويل للتقارير املالية ) 

( مبادئ االعرتا  بعقود الت مني و ياسها وعرضها والفةاح عنها  17للتقارير املالية ) حيدد املعيار الدويل  
 ( عقود الت منيم 4وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية )

( منو جا عامامب يت  تعديله لعقود الت مني مع ميزات املشاركةب  17يستعرض املعيار الدويل للتقارير املالية )
هنج الرسو. املتغيةم يت  تبسيط الناو ج العا. إ ا مل استيفاء معايي معينة عب طريق    املوصو  علن أنه 

  ياس االلتزا. ابلتغطية املتبقية ابستخدا. هنج ختةيص ا  ساطم 

ت  تطبيق التعدي ت حثر رجعي للفرتات  ي
السنوية الو تبدأ يف أو بعد أول كانون  

ب ما مل يكب  لك غي  2023الثان 
عاليب ويف ه ه احلالة يت  تطبيق هنج  
 ا ثر الرجعي املعدل أو هنج القياة العادلة 
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النقدية   التدفقات  الت كد مب  املبلغ والتو ي  وعد.  العا. االفرتاضات احلالية لتقدير  الناو ج  يستخد. 
كل صريح تكلفة عد. الت كدم أيخ  يف االعتبار أسعار الفايدة يف السوق و ثي  املستقبلية ويقيس بش

 خيارات وضااانت حاملي الواثيقم 

( ملعاهة املخاو   17ب أصدر اجمللس تعدي ت علن املعيار الدويل للتقارير املالية )۲۰۲۰يف حزيران  
جل التعدي ت اتريو  ة (م ت17للتقارير املالية ) و دايت التنفي  الو مل  ديدها بعد نشر املعيار الدويل  

( )متضانا التعدي ت( إىل فرتات إعداد التقارير  ۱۷التطبيق ا ويل للاعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
م ويف الو   نفسهب أصدر اجمللس متديدا لإلعفاء  2023السنوية الو تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان  

( )تعدي ت علن املعايي الدولية لعداد  ۹عيار الدويل لعداد التقارير املالية ر   )املة   مب تطبيق امل
(( الو متدد اتريو انتهاء العفاء الثاب  واملة   مب تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  4التقارير املالية )

نوية الو تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان  إىل فرتات التقارير الس 4يف املعيار الدويل للتقارير املالية  9ر   
 م ۲۰۲۳

لغرض متطلبات االنتقالب يكون اتريو التطبيق ا ويل هو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية الو تطبق  
فيها املنش ة املعيار للارة ا وىلب ويكون اتريو االنتقال هو بداية الفرتة الو تسبق مباشرة اتريو التطبيق  

 ا ويلم 

(: بيع أو مشاركة  ۲۸احملاسبة الدويل ر   ) ( ومعيار  10تعدي ت علن املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
 املوجودات بني مستثار وشركته الزميلة أو مشروعه املشرتكم 

( وعلن معيار احملاسبة الدويل ر    10إن التعدي ت الو أجري  علن املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
ستثار وشركته الزميلة أو مشروعه  تعاجل احلاالت الو يكون فيها بيع أو مسامهة حصول بني امل (  ۲۸)

املشرتكم تنص التعدي ت  ديدام علن أن ا رابح أو اخلساير الناجتة عب فقدان السيطرة علن الشركة  
التابعة الو ال تنطوي علن نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتك والو يت  معاهتها  

يت  االعرتا  هبا ضاب ربح أو خسارة الشركة ا . فقط يف    حماسبيا ابستخدا. طريقة حقوق امللكيةب 
حدود حةص املستثاريب مب غي  وي الع  ة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتكم وابملثلب ف ن  
ا رابح واخلساير الناجتة عب إعادة  ياس االستثاارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة )والو أصبح   

ة أو مشروع مشرتك يت  احملاسبة عنها ابستخدا. طريقة حقوق امللكية( يت  االعرتا  هبا ضاب  شركة زميل 
ربح أو خسارة الشركة ا . السابقة فقط يف حدود حةص املستثاريب مب غي  وي الع  ة يف الشركة  

 الزميلة اهديدة أو املشروع املشرتك اهديدم 

نساح ابلتطبيق   السراين مل حيدد اتريو 
 بكر امل

 تةنيف االلتزامات كاتداولة أو غي متداولة  - (  1تعدي ت علن معيار احملاسبة الدويل ر   ) 

( تةثر فقط علن عرض االلتزامات يف  اياة  ۱إن التعدي ت الو أجري  علن معيار احملاسبة الدويل ر   )
ي أصل أو التزا. أو إيرادات  املركز املايل كاتداولة أو غي متداولة وليس علن  ياة أو تو ي  االعرتا  ح

تةنيف   أن  التعدي ت  توضح  البنودم  تلك  عنها حول  الفةاح  الو مل  املعلومات  أو  مةاريفب  أو 
االلتزامات كاتداولة أو غي متداولة يستند إىل احلقوق القاياة يف هناية فرتة التقريرب و دد أن التةنيف  

ستاارس حقها يف  جيل تسوية االلتزا.ب كاا توضح أن  ال يت ثر ابلتو عات حول ما إ ا كان  املنش ة  

ت حثر رجعي علن الفرتات  تطبق التعدي 
السنوية الو تبدأ يف أو بعد أول كانون  

ب مع السااح ابلتطبيق  2023الثان 
 املبكر  
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احلقوق تعد  اياة إ ا مل االلتزا. ابلتعهدات يف هناية فرتة التقريرب وتقد. تعريفا لع "التسوية " لتوضح أهنا  
 تشي إىل  ويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو ا صول ا خر  أو اخلدمات إىل الطر  املقابلم 

الدولية لعداد  1تعدي ت علن معيار احملاسبة الدويل )  للاعايي  القواي  املالية وبيان املاارسة  ( عرض 
 لسياسات احملاسبية  الفةاح عب ا - ( إصدار ا حكا. النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  معيار  متطلبات  التعدي ت  احملاسبيةم  (  ۱تغي  السياسات  يتعلق ابلفةاح عب  فياا 
احملاسبية   السياسات  "مبةطلح"  اهوهرية  احملاسبية  السياسة  معلومات   " مةطلح  التعدي ت  تستبدل 

كانب عند النظر إليها جنبا إىل جنب املعلومات  اضامة“م تعترب معلومات السياسة احملاسبية مهاة إ ا  
ا خر  املدرجة يف القواي  املالية للانش ة مب املتو ع بشكل معقول أن تةثر علن القرارات الو يتخ ها  

 املستخدمون ا ساسيون للقواي  املالية لألغراض العامة علن أساس تلك القواي  املاليةم 

( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1الداعاة يف معيار احملاسبة الدويل ر   )كاا مل تعديل الفقرات  
" الو تتعلق ابملعام ت غي املادية أو ا حداث أو الظرو  ا خر  غي مهاة وال يلز. الفةاح عنهام  
ا حداث   أو  الةلة  املعام ت  ات  طبيعة  بسبب  احملاسبية جوهرية  السياسة  معلومات  تكون  أو   د 

الظرو  ا خر ب حىت لو كان  املبالغ غي جوهريةم ومع  لكب ليس  كل معلومات السياسة احملاسبية  
املتعلقة ابملعام ت املادية أو ا حداث أو الظرو  ا خر  هي جوهرية حبد  اهتام وضع جملس املعايي  

مب أربع خطوات" املوضحة يف    أيضا إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عالية ا مهية النسبية املكونة
 .اخلاؤ ابملعايي الدولية لعداد التقارير املالية ( ۲بيان املاارسة )

ب مع السااح  ۲۰۲۳أول كانون الثان 
 ابلتطبيق املبكر ويت  تطبيقه حثر رجعيم  

(  2ال  توي تعدي ت بيان املاارسة ) 
علن املعايي الدولية لعداد التقارير املالية  

 سراين أو متطلبات انتقاليةم  علن اتريو

 ( الدويل  احملاسبة  معيار  علن  احملاسبية  - (  8تعدي ت  التقديرات  يف  والتغييات  احملاسبيةب  السياسات 
 تعريف التقديرات احملاسبية - وا خطاء  

تستبدل التعدي ت تعريف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيي يف التقديرات احملاسبيةم مبوجب التعريف  
اهديدب ف ن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية يف القواي  املالية الو ختضع لعد. الت كد مب القياس"م  
مل ح   تعريف التغيي يف التقديرات احملاسبيةم ومع  لكب احتفظ اجمللس مبفهو. التغييات يف التقديرات  

 احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:  
 يعترب التغيي يف التقدير احملاسد الناتج عب معلومات جديدة أو تطورات جديدة تةحيحام خلط م ال   •
التقدير احملاسد هي   • لتطوير  املستخد.  القياس  أسلوب  التغيي يف أحد املدخ ت أو  إن  ثيات 

 تغييات يف التقديرات احملاسبية إ ا مل تكب انجتة عب تةحيح أخطاء الفرتة السابقةم 
)أض مثالني  اجمللس  ) 5و  4ا   الدويل  احملاسبة  معيار  بتنفي   اخلاصة  الرشادات  إىل  املةاحب  8(  (ب 

 (  نه  د يسبب ارتباكا يف ضوء التعدي تم 3للاعيارم ح   اجمللس مثاالم واحدام )مثال 

ب مع السااح  2023أول كانون الثان 
 ابلتطبيق املبكر 
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الضرايب املةجلة املتعلقة اب صول وااللتزامات  - ( الضرايب  12تعدي ت علن معيار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة عب معاملة واحدة  

التعدي تب ال تطبق املنش ة   التعدي ت استثناء آخر مب العفاء مب االعرتا  ا ويلم مبوجب  تقد. 
إىل فروق مة تة ومتساوية خاضعة للضريبة و ابلة للخة م  إعفاء االعرتا  ا ويل للاعام ت الو تةدي  

اعتاادا علن  انون الضرايب املعاول بهب  د تنش  الفروق املة تة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتا   
ا ويل حصل والتزا. يف معاملة ال متثل اندماج أعاال وال تةثر علن الربح احملاسد أو الربح اخلاضع للضريبة  

لن سبيل املثالب  د ينش  ه ا عند االعرتا  ابلتزا. عقد اللار وما يقابله مب حق استخدا. ا صل  ع
يف اتريو بدء عقد اللارم بعد التعدي ت علن    16بتطبيق املعيار الدويل لعداد التقارير املالية ر    

ة املةجلة  ي ات واملطلوابت الضريبيتعني علن املنش ة االعرتا  ابملوجود  (ب ۱۲معيار احملاسبة الدويل ر   )
 ات الةلةب مع إدراج أي أصل ضريد مةجل خيضع ملعايي االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل  

الدويل ر   )(م  ۱۲ر   ) ملعيار احملاسبة  ال ي يوضح كيفية  (  ۱۲يضيف اجمللس أيضا مثاالم توضيحيا 
ام ت الو  دث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضةم  تطبيق التعدي تم تنطبق التعدي ت علن املع

 ابلضافة إىل  لكب يف بداية أ رب فرتة مقارنةب تعرت  املنش ة مبا يلي: 
موجودات ضريبية مةجلة )إىل احلد ال ي يكون فيه مب احملتال توفر ربح خاضع للضريبة ميكب يف   •

والت للخة (  القابل  املة    الفرق  استخدا.  القابلة  مقابله  املة تة  الفروق  زا. ضريد مةجل هايع 
 للخة  واخلاضعة للضريبة املرتبطة مبا يلي: 

 حق استخدا. املوجودات والتزامات اللارم  -
إيقا  التشغيل واالستعادة واملطلوابت املااثلة واملبالغ املقابلة املعرت  هبا كجزء مب تكلفة   -

 ا صل  ي الةلة 
يل للتعدي ت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة )أو أي مكون  ا ثر الرتاكاي للتطبيق ا و  •

 آخر مب حقوق امللكيةب حسب اال تضاء( يف  لك التاريوم 

ب مع السااح  ۲۰۲۳أول كانون الثان 
 ابلتطبيق املبكر 

عندما تكون  ابلة للتطبيق واعتااد  املوحدة املرحلية املوجزة للاجاوعة  تتو ع الدارة تطبيق ه ه املعايي والتفسيات والتعدي ت اهديدة يف القواي  املالية  
ية املوجزة للاجاوعة يف فرتة التطبيق  ه ه املعايي والتفسيات والتعدي ت اهديدة  د ال يكون ضا أي  ثي جوهري علن القواي  املالية املوحدة املرحل

 ا ويلم 
 
 السياسات احملاسبية  - 3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

املةععععععععععععععرفيعة السععععععععععععععوريعة النعافع ة  املتعلق ابلتقعارير املعاليعة املرحليعة ووفقعام للقوانني   34مل إععداد املعلومعات املعاليعة املوجزة املرفقعة وفقعام ملعيعار احملعاسععععععععععععععبعة العدويل ر   
 موتعلياات و رارات جملس النقد والتسليف

  تسعة كاا أن نتايج أعاال املةر  لفرتة ال  بإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضاب كافة املعلومات واليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية 
 م 2022كانون ا ول   31متثل ابلضرورة مةشرام علن النتايج املتو عة للسنة املنتهية يف  )غي مد قة( ال  2022  أيلول  30  أشهر املنتهية يف

املالية الو يت  تقيياها علن أساس    دواتاملوجودات املالية ومشتقات ا    بعض  وفقام ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء   املرحلية املوجزة  مل إعداد املعلومات املالية
  املرحلية املوجزةم   القياة العادلة بتاريو املعلومات املالية
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املالية  تبويبها يف املعلومات  تبعام    املرحلية املوجزة  مل تةنيف احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر   تقريبعي  مبوجب ترتيب 
 لسيولتها النسبيةم 

 ب وعالة اال تةادم املرحلية املوجزة ابللية السورية )لمسم(ب عالعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةاملعلومات املالية تظهر 

 إن أه  السياسات احملاسبية املطبقة هي م كورة أدانهم 

 العا ت ا جنبية:  - أ
مث يت   ويل أرصدة    مابلعا ت ا جنبية إىل اللية السورية بسعر صر  يو. الدخال يف القيود  و ل كافة العالياتب مبا يف  لك اليرادات وا عباء  

  3.015الةر  احملددة مب  بل املةر  املركزيب    سعار املوجودات واملطلوابت واحلساابت خارج امليزانية ابلعا ت ا جنبية إىل اللية السورية وفقام  
  34.2.845ولية سورية للدوالر ا مريكي    2.512)مقابل    2022  أيلول   30لية سورية لليورو كاا يف    03.2.920لية سورية للدوالر ا مريكي و

 (م يت   يد فرو ات القطع يف بيان الدخلم 2021كانون ا ول   31كاا يف   لية سورية لليورو

اللية  إن التدفق النقدي ابلعا ت ا جنبية الناتج أو املستعال يف خمتلف النشاطات كاا هو ظاهر يف بيان التدفقات النقديةب جر   ويله إىل  
اس  و لك ابسعتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة ال ي جر   ويله علن أس  2022  أيلول   30السورية علن أساس سعر الةر  يف  

 م سعر الةر  بنهاية الفرتة السابقة 

 م املوجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعا ت ا جنبية والظاهرة ابلقياة العادلة يف اتريو  ديد  ياتها العادلةيت   ويل 
 التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعا ت ا جنبية غي النقدية )مثل ا سه ( كجزء مب التغي يف القياة العادلةم  فرو اتيت  تسجيل 

 املالية  دواتا  -ب
 .ةبح املةر  طرفما يف ا حكا. التعا دية لألداةياملايل للاةر  عندما  بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

ابلقياة العادلةم كاا ُتضعععا  تكاليف املعام ت املتعلقة مباشعععرة اب تناء أو إصعععدار املوجودات   مبدييام تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرت  هبا  
إىل القياة العادلة للاوجودات    (ا رابح أو اخلسععععععععععععععايراملالية واملطلوابت املالية )خب   املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقياة العادلة مب خ ل  

ا ويلم كاا تُثب  تكاليف املعاملة املتعلقة مباشعععععععرة اب تناء موجودات   االعرتا ب عند  اال تضعععععععاءاملالية أو املطلوابت املاليةب أو تطرح منهاب حسعععععععب 
 .ارةمباشرة يف الربح أو اخلس يرأو اخلسا  رابحمالية أو مطلوابت مالية ابلقياة العادلة مب خ ل ا
 :عاجل ه ا الفرق حماسبيام علن النحو التايليا ويلب ف ن املةر   االعرتا إ ا كان سعر املعاملة خيتلف عب القياة العادلة عند 

إ ا مل إثبات القياة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متااثلة أو بناءم علن أسلوب تقيي  يستخد. فقط بياانت   •
 اليو. ا ول(؛ من  ا ويل )أي ربح أو خسارة  االعرتا كب م حظتهاب ف نه يُعرت  ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند مب أسواق مي

اليو. ا ول مب خ ل    من   ب تُعدل القياة العادلة لتتااشن مع سعر املعاملة )أي أنه سيت   جيل ربح أو خسارةخر  ا يف عيع احلاالت   •
 (م االلتزا.أو صل  تضاينه / تضاينها يف القياة الدفرتية ا ولية لأل

ب فقط إىل احلد ال ي ينشعععع  فيه عب تغيي يف منطقيالربح أو اخلسععععارة املةجلة إىل الربح أو اخلسععععارة علن أسععععاس    تسععععجيلعرتا  ا ويلب يت   بعد اال
 مااللتزا.أو صل يف السوق بعني االعتبار عند تسعي ا  عامل )مبا يف  لك الو  ( أيخ ه املشاركون

 املوجودات املالية 
صعل  املالية مبوجب عقد تتطلب شعروطه تسعلي  ا   صعولتُثب  عيع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف اتريو املتاجرة حيث يكون شعراء أو بيع أحد ا 

املعينب ويقاس مبدييام ابلقياة العادلة ابلضععععععافة إىل تكاليف املعاملةب ابسععععععتثناء تلك املوجودات املالية  املايل ضععععععاب الطار الزمين احملدد مب السععععععوق  
(م كاا تُثب  تكاليف املعام ت املتعلقة مباشععععععرة اب تناء موجودات  FVTPLاملةععععععنفة علن أسععععععاس القياة العادلة مب خ ل ا رابح واخلسععععععاير )

 . ل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارةمالية مةنفة ابلقياة العادلة مب خ
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ابلكلفة املطف ة أو القياة العادلة    الحقام  9لب  ياس عيع املوجودات املالية املعرت  هبا والو تقع ضاب نطاق املعيار الدويل لعداد التقارير املالية  
 :املالية وخةايص التدفقات النقدية التعا دية للاوجودات املاليةم وعلن وجه التحديد صولا  دارةعلن أساس منو ج أعاال املنش ة ل

فقط    أدوات تقاس   • تعا دية هي  نقدية  تدفقات  ضا  التعا ديةب والو  النقدية  التدفقات  أعاال هدفها  ةيل  احملتفظ هبا يف منو ج  الديب 
 و  املطف ة؛ ب الحقام ابلتكلفة (SPPI)  ي القايصلي والفايدة علن املبلغ ا صلمدفوعات املبلغ ا  

الديبب والو ضا تدفقات نقدية تعا دية    أدواتالديب احملتفظ هبا يف منو ج أعاال هدفها  ةيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع    أدواتتقاس   •
 ؛ و اآلخر ة مب خ ل الدخل الشامل ( الحقام ابلقياة العادل SPPIي القاي  )صلي والفايدة علن املبلغ ا صلمدفوعات املبلغ ا  هي

 سه  بعد  لك  االديب الو تدار علن أساس القياة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثاارات    أدوات )مثل    خر ا الديب    أدوات تُقاس عيع   •
 .ابلقياة العادلة مب خ ل الربح أو اخلسارة

 :علن حدةأصل علن أساس كل  ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغاء بعد االعرتا  ا ويل ومع  لكب لوز للاةر  إجراء اال
  العتبار ات ال حقة يف القياة العادلة الستثاار أسه  غي حمتفظ هبا للاتاجرة أو  التغي لوز للاةر  أن خيتار بشكل غي  ابل لإللغاء إدراج   •

الدخل الشامل   يف (بIFRS 3) 3الدويل للتقارير املالية ر      حو  يف جماوعة ا عاال الو ينطبق عليها املعيارست حمتال معرت  به مب امل
 ؛ و اآلخر

معايي • أو  املطف ة  الكلفة  مع  تتوافق  لإللغاء  غي  ابلة  ديب  أداة  تعيني  للاةر   الشامل    لوز  الدخل  خ ل  مب  العادلة    اآلخرالقياة 
(FVTOCI  كاا ) خلسارة إ ا أد   لك إىل إزالة عد. التطابق احملاسد أو تقليله بشكل  اا ابلقياة العادلة مب خ ل الربح أو ت   ياسهي

 .كبي )يشار إليه خبيار القياة العادلة(

 م اآلخرالديب ابلكلفة املطف ة أو ابلقياة العادلة مب خ ل الدخل الشامل  أدوات  - ج

 إدارةاملايلم كاا حيدد املةعر  منا ج العال علن مسعتو  يعكس كيفية  صعل  أسعاسعيما لتةعنيف ا   ام املالية أمر   صعولا  دارةيعترب تقيي  منا ج العال ل
فياعا يتعلق حداة فرديعةب   دارةلتحقيق هعد  أعاعال معنيم ال يعتاعد منو ج العاعل اخلعاؤ ابملةععععععععععععععر  علن نوااي ال  مععام املعاليعة    صععععععععععععععولجماوععات ا 

 .عند مستو  جتايع أعلن وليس علن أساس كل أداة علن حدة وابلتايل يقي  منو ج العال

ه املالية مب أجل توليد التدفقات النقديةم  صععععععولاملةععععععر     إدارةا املالية الو تعكس كيفية  أدواهت  دارةلد  املةععععععر  أكثر مب منو ج أعاال واحد ل
 .املالية أو كليهاا صول ةيل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع ا  دد منا ج أعاال املةر  ما إ ا كان  التدفقات النقدية سو  تنتج عب 

ب يُعاد تةعععععععنيف الربح / اخلسعععععععارة املرتاكاة (FVTOCI)  اآلخرعندما ُتسعععععععتبعد أداة الديب املقاسعععععععة ابلقياة العادلة مب خ ل الدخل الشعععععععامل  
ةععععوؤ االسععععتثاار يف ا سععععه  أو اخلسععععارةم وعلن النقيض مب  لكب وخب  مب حقوق امللكية إىل الربح  اآلخراملعرت  هبا سععععابقام يف الدخل الشععععامل  

ب ال يعاد تةععععنيف الربح / اخلسععععارة املرتاكاة املعرت  هبا سععععابقام يف الدخل اآلخرعلن أهنا مقاسععععة ابلقياة العادلة مب خ ل الدخل الشععععامل    ةاملعين
 .الحقام إىل الربح أو اخلسارة ولكب  ول ضاب حقوق امللكية اآلخرالشامل 

 .للتدن اآلخرالديب الو تقاس الحقام ابلكلفة املطف ة أو ابلقياة العادلة مب خ ل الدخل الشامل  أدواتختضع 

القياة العادلة مب   الديب الو تفي ابلكلفة املطف ة أو معايي  أدواتيف فرتة التقرير احلالية والسععابقةب طبق املةععر  خيار القياة العادلة وك لك حدد 
 (مFVTPL) يرأو اخلسا رابحا  ( كاا مل  ياسها ابلقياة العادلة مب خ لFVTOCI) راآلخخ ل الدخل الشامل 

 ر يأو اخلسا رابح املوجودات املالية ابلقياة العادلة مب خ ل ا 

 :هي (FVTPL) ير أو اخلسا رابح املوجودات املالية ابلقياة العادلة مب خ ل ا 

 و/و أ ؛ ( SPPIي )صلي والفايدة علن املبلغ ا صلفقط مدفوعات املبلغ ا  التعا دية الو ال تكوناملوجودات  ات التدفقات النقدية  •

 أو  وبيعها؛ املوجودات احملتفظ هبا يف منو ج أعاال خب   االحتفاظ هبا لتحةيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستخدا. خيار القياة العادلة ير أو اخلسا رابح املوجودات احملددة ابلقياة العادلة مب خ ل ا  •

  يف الربح أو اخلسارةم  لقياسإعادة ا  انجتة عب  خسايرأرابح أو  ية ح  عرتا العادلةب مع االابلقياة   تقاس ه ه املوجودات
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 إعادة التةنيف 

م تسري متطلبات التةنيف والقياس  املالية املت ثرة  املوجودات   تةنيف ب ف نه يعاد  مبوجودات مالية تفظ مبوجبه املةر   حي ي  ال   تغي منو ج ا عاال إ ا  
يف منو ج ا عاال وال ي ينتج عنه إعادة تةنيف    التغيمب اليو. ا ول مب فرتة التقرير ا وىل الو تعقب    ام مستقبلي اعتبار املتعلقة ابلفئة اهديدة حثر  

   للاةر ماملالية  صول ا 
 تدن  ياة املوجودات املالية: 

 املالية التالية الو مل تقاس ابلقياة العادلة مب خ ل ا رابح أو اخلساير: دواتخمةةات اخلساير االيتاانية املتو عة علن ا يستدرك املةر  

 .القروض والسلف للبنوك •

  روض ودفعات مقدمة للعا ءم  •

 مدينون مبوجب  بوالتم  •

 الديونم أوراق استثاار  •

   الةادرةمالتزامات القروض  •

 .عقود الضاان املايل الةادرة •

 .استثاارات ا سه ال يت  إثبات خسارة تدن القياة يف 

خسععععععاير  عتبارها بشععععععكل منفةععععععل أدانه(ب لب  ياسا)الو يت    (POCI) ابسععععععتثناء املوجودات املالية املشععععععرتاة أو الناشععععععئة  ات التدن االيتاان
 :مب خ ل خمةص خسارة مببلغ مساوي املتو عة االيتاان
املالية    دواتمد  احلياة الناجتة عب تلك ا حداث االفرتاضية علن ا  متو عة  ايتاانية خسارة   شهرامب أي  12متو عة ملدة    ايتاانيةخسارة   •

 أو  (؛ 1بعد اتريو الب غب )يشار إليها يف املرحلة  شهرام   12الو ميكب  قيقها يف غضون 

ملد  احلياة الو تنتج عب عيع ا حداث االفرتاضية احملتالة علن مد    متو عة  ايتاانيةخسارة   متو عة ملد  احلياةب أي  ايتاانيةخسارة   •
 .(3واملرحلة   2عار ا داة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

داة املالية بشععععكل كبي املتو عة علن مد  احلياة لألداة املالية إ ا زادت خماطر االيتاان علن تلك ا   االيتاانيةخسععععارة للخسععععارة    تكويب مةونةلب  
 12املتو عة ملدة   االيتاانيةاخلسععععععارة   مببلغ يعادل املتو عة  االيتاانيةاخلسععععععارة   ب تقاسخر ا املالية    دواتمن  االعرتا  ا ويلم وخبةععععععوؤ عيع ا 

 م شهرام 

حتاالية للقياة احلالية خلسعععععععععععاير االيتاانب وتقاس علن أهنا القياة احلالية للفرق بني التدفقات  املتو عة هي تقدير مرجح ابال  االيتاانيةاخلسعععععععععععاير  إن  
تو ع املةعر  تلقيها والو تنشع  مب ترجيح عدة سعيناريوهات ا تةعادية مسعتقبليةب  يالنقدية املسعتحقة للاةعر  مبوجب العقد والتدفقات النقدية الو  

 .صللأل ليةخمةومة وفقام لسعر الفايدة الفع
هي الفرق بني القياة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة   املتو عة  االيتاانية اخلسارة   خبةوؤ التزامات القروض غي املسحوبةب ف ن  •

 و  القرض؛ تو ع املةر  تلقيها يف حالة السحب مب ي للاةر  إ ا  ا. املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية الو 

لتسديد حامل أداة الديب املضاونة ان ةما    هي الفرق بني املدفوعات املتو عة  املتو عة  االيتاانية اخلسارة  خبةوؤ عقود الضاان املايلب ف ن •
 .تو ع املةر  است مها مب املالك أو املديب أو أي طر  آخري أي مبالغ 

علن أسععاس فرديب أو علن أسععاس عاعي حملافظ القروض الو تتقاسعع  خةععايص خماطر ا تةععادية  اثلةم   املتو عة  االيتاانيةيقيس املةععر  اخلسععارة 
ب بةعر  النظر عاا صعلي لألصعلابسعتخدا. سععر الفايدة الفعال ا صعل  ة إىل القياة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألويسعتند  ياس بدل اخلسعار 

 .إ ا كان يُقاس علن أساس فردي أو علن أساس عاعي
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 ايتاانيا املوجودات املالية املتدنية 

م  للاوجودات املالية عند و وع حدث أو أكثر له  ثي ضعععععار علن التدفقات النقدية املسعععععتقبلية املقدرة   ايتاانيا  ةاملالي  وجوداتحيةعععععل "التدن" يف امل
م تشععععععععععععععاعل ا دلعة علن التعدن االيتاعان بيعاانت ميكب م حظتهعا حول 3كاوجودات املرحلعة   االيتاعانويشعععععععععععععععار إىل املوجودات املعاليعة  ات التعدن  

 :ا حداث التالية

 أو  املةدر؛ للاقرتض أو صعوبة مالية كبية  •

 أو   املت خر؛خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو   تنازالم؛ب  سباب ا تةادية أو تعا دية تتعلق ابلةعوبة املالية للاقرتضب   يا. املةر  مبنح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الةعوابت  •

 .ام يعكس خساير االيتاان املتكبدةمايل بسعر خمفض ختفيضام كبي أصل شراء  •

موجودات    إىل  املالية  صععولا   ولوبدالم مب  لكب  د يتسععبب الت ثي املشععرتك لعدة أحداث يف  ب   ديد حدث منفرد  يقو. املةععر  ويف حال تع ر
 املطف ة  ابلكلفة  ةاملقاس  املوجودات املالية  الو متثل  لديبا  دوات   ايتاان د حةل تدن    نما إ ا کايقو. املةر  بتقيي   م   ات  ياة ايتاانية متدنية

العديب    أدواتيف    ايتاعانما إ ا کان هنعاك تعدن    لتقيي م  تقرير  كعل  اتريويف  (FVTOCI) اآلخرخ ل العدخعل الشععععععععععععععامعل   مبالعادلة    القياعةأو 
 .زايدة التاويلعلی  ملقرتضاعايدات السندات والتةنيف االيتاان و درة  عوامل مثلركاتب يعترب املةر  شوالعايدة لل السيادية

 (POCI)  ايتاانيااملوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية 

يكون  و  ياة ايتاانية منخفضة عند  صل  ( بطريقة خمتلفة نظرما  ن ا  POCI)  ايتاانيايت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية  
املتو عة علن مد  احلياة من  االعرتا  ا ويل    االيتاانيةاالعرتا  ا ويلم وخبةوؤ ه ه املوجوداتب يستدرك املةر  عيع التغيات يف اخلسارة  

 .إىل  قيق مكاسب تدن القياة صول اللايب ملثل ه ه ا   التغي كاخةص خسارةب وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارةم يةدي 

 التخلف عب السداد  
املتو عةم يستخد. تعريف التخلف عب السداد يف  ياس  ياة    االيتاانيةيُعترب تعريف التخلف عب السداد أمرام يف غاية ا مهية عند  ديد اخلسارة  

شهرام أو ملد  احلياةب  ن التخلف    12ملدة   املتو عة  االيتاانيةاخلسارة   املتو عة ويف  ديد ما إ ا كان خمةص اخلسارة يستند إىل  االيتاانيةاخلسارة  
 املتو عة  االيتاانية اخلساير   الو تةثر علن كل مب  ياس (؛ Probability of Default)  نسبة احتاال التعثر عب السداد هو أحد مكوانت  

 االيتاانم دة الكبية يف خماطر و ديد الزاي 
 الزايدة الكبية يف خماطر االيتاان 

القروض الةادرة وعقود الضاان املايل الو ختضع ملتطلبات اخنفاض القياة لتقيي  ما إ ا كان     والتزامات يرا ب املةر  عيع املوجودات املالية  
خلسارة هناك زايدة كبية يف خماطر االيتاان من  االعرتا  ا ويلم إ ا كان  هناك زايدة كبية يف خماطر االيتاانب ف ن املةر  يقيس خمةةات ا

 .شهرام  12مد  احلياة بدالم مب  املتو عة  االيتاانية علن أساس اخلسارة 

مبقارنة خماطر حدوث التخلف    ةر عند تقيي  ما إ ا كان  خماطر االيتاان علن ا داة املالية  د ارتفع  ارتفاعما كبيا من  االعرتا  ا ويلب يقو. امل 
كان متو عما لفرتة    عب السداد  ع وجود خطر حدوث ختلفاملتبقي لألداة م  االستحقاق يف السداد علن ا داة املالية يف اتريو التقرير استنادام إىل  

ابالعتبار كٍل مب    ةر املخ   عند إجراء ه ا التقيي ب أي  مرةماالستحقاق املتبقية يف اتريو التقرير احلايل عندما مل االعرتا  اب داة املالية  ول  
اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر لهب  املعلومات الكاية والنوعية الو تكون معقولة و ابلة للدع ب مبا يف  لك 

 مبا يف  لك املعلومات املستقبليةم  االيتاان وتقيي  اخلبي   اةر بناءم علن اخلربة التارخيية لل
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 املالية  وجودات تعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة    للاوجودات املاليةعند إعادة التفاوض علن الشروط التعا دية الو  ك  التدفقات النقدية    املوجودات املاليةحيدث التعديل يف  
املايلم يةثر التعديل علن مبلغ و/أو تو ي  التدفقات النقدية التعا دية سواء علن الفور أو يف اتريو  صل  بني االعرتا  ا ويل واستحقاق ا    أخر 

لكب سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاياة لقرض  اي  تعدي م حىت إ ا مل تةثر ه ه املواثيق اهديدة أو املعدلة بعد علن  مستقبليم ابلضافة ل 
يف زايدة    التغيسبيل املثال  )علنالتدفقات النقدية علن الفور ولكنها  د تةثر علن التدفقات النقدية اعتاادما علن ما إ ا كان امليثاق مستوفيام أ. ال 

 .معدل الفايدة ال ي ينش  عندما يت  خرق املواثيق(
لسياسة املةر ب يةدي التعديل إىل عد.    ام عرتا م ووفققي  املةر  ما إ ا كان ه ا التعديل يةدي إىل إلغاء االيب  املوجودات املالية عند تعديل  

 االعرتا  عندما ينتج عنه اخت   كبي يف الشروطم  
)مبا يف  لك انتهاء الة حية الناجتة  صل املايل فقط عندما تنتهي ص حية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل  عرتا  اب  يلغي املةر  اال

إىل كيان آخرم إ ا مل حيول املةر  أو  صل  املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية ا صل (ب أو عندما حيول ا عب التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبي
صل  ا   تفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستارت يف السيطرة علن املوجودات احملولةب ف ن املةر  يعرت  حبةتها احملتفظ هبا يف  

 االعرتا  املايل احملولب ف ن املةر  يستار يف  صل ضطر لدفعهام إ ا احتفظ املةر  بكافة خماطر ومزااي ملكية ا  ي لو  د وااللتزا. املرتبط ابملبالغ ا 
 . رتاض مضاون للعايدات املستلاةقر أيضما ابياملايل و صل اب 

إلغاء   املالية   االعرتا عند  ل  ابملوجودات  الدفرتية  القياة  ف نه يُعرت  ابلفرق بني  املستل  واملديب وا رابح/    االعتبار وجماوع    لاوجوداتابلكاملب 
االستثاار يف ا سه  احملددة    ابستثناءا  يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةب  تراكو   اآلخراخلساير املرتاكاة الو مل إثباهتا يف الدخل الشامل  

يف الدخل الشامل    ب حيث ال تةنف ا رابح / اخلساير املرتاكاة املعرت  هبا سابقام (FVTOCI)اآلخرب خ ل الدخل الشامل  م ابلقياة العادلة
 .إىل الربح أو اخلسارة اآلخر

 املايل  الوضع يف بيان  املتو عة االيتاانية عرض خمةص اخلسارة 

 :املايل كاا يلي  وضع يف بيان ال  املتو عة االيتاانية يت  عرض خمةةات اخلساير 

 ؛ صول للاوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة: كاستقطاع مب القياة الدفرتية العالية لأل  •
ال يت  إثبات خمةص خسارة يف بيان الوضع   (FVTOCI) :اآلخرالديب الو تقاس ابلقياة العادلة مب خ ل الدخل الشامل    دوات  •

ك  يف  املايل حيث أن القياة الدفرتية هي ابلقياة العادلةم ومع  لكب يت  تضاني خمةص اخلسارة كجزء مب مبلغ إعادة التقيي  يف التغي املرتا 
 مالية؛   أوراقالقياة العادلة الستثاارات يف 

 و  كاخةص؛التزامات القروض وعقود الضاان املايل:   •
علن مكون التزا.   املتو عة   االيتاانية اخلسارة   عندما تشتال ا داة املالية علن مكون مسحوب وغي مسحوبب وال ميكب للاةر   ديد •

القرض بشكل منفةل عب تلك علن املكون املسحوب: ف ن املةر  يقد. خمةص خسارة جماع لك  املكوننيم يُعرض املبلغ اجملاع كخة   
 .العالية للاكون املسحوبم تُعرض أي زايدة يف خمةص اخلسارة عب املبلغ العايل للاكون املسحوب كاخةص مب القياة الدفرتية 

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية   -د

 .الديب وحقوق امللكية الةادرة إما كاطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقام ملضاون الرتتيب التعا دي أدوات تةنف 

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط  د  أصل  إن املطلوابت املالية هي التزا. تعا دي بتسلي  نقد أو  
حيث يكون    اتشتقاملغي    مب  حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  وهو عقد  دواتحت  تسويته أو رمبا يت  تسويته  تكون غي مواتية للاةر  أو عقد سي

حقوق امللكية اخلاصة بهب أو عقد املشتقات علن حقوق امللكية اخلاصة الو سيت  أو   أدوات كون ملز. بتسلي  عدد متغي مب ياملةر  ملز. أو  د  
  .حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  أدوات مايل آخر( لعدد حمدد مب أصل  غ حمدد مب النقد )أو  ميكب تسويتها خب   تبادل مبل
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 حقوق امللكية  أدوات 

حقوق امللكية الةادرة عب    دواتيُعرت  ح   مأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثب  فايدة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خة  عيع مطلوابهتا
 .املةر  وفقام للعوايد املستلاةب بعد خة  تكاليف الصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة 

/ خسارة يف الربح أو اخلسارة   ربح حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  وختة  مباشرة يف حقوق املسامهنيم ال يت  إثبات أي    أدوات يُعرت  ءعادة شراء  
 .حقوق امللكية اخلاصة ابملةر  أدواتعند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

 مركبة  أدوات 

  وفقام بشكل منفةل كاطلوابت مالية وحقوق ملكية  ةر   الةادرة مب امل   املركبة )مثل ا وراق القابلة للتحويل(   دوات تةنف ا جزاء املكونة لأل 
حقوق امللكيةم إن خيار التحويل ال ي سيت  تسويته مب خ ل تبديل مبلغ نقدي    أدواتملضاون الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية و 

 .هو أداة حقوق ملكية ةر ابملحقوق امللكية اخلاصة  أدواتمايل آخر بعدد حمدد مب  أصل  اثب  أو  

املااثلة غي القابلة للتحويلم ويف حالة   دواتيف اتريو الصدارب تُقدر القياة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدا. معدل الفايدة السايد يف سوق ا 
لفعالة  وجود مشتقات غي مضانة  ات صلةب يت  فةلها أوالم وتسجل اب ي املطلوابت املالية علن أساس التكلفة املطف ة ابستخدا. طريقة الفايدة ا

 .حىت إطفايها عند التحويل أو يف اتريو استحقاق ا داة

 املطلوابت املالية 
 ."خر ا " أو "املطلوابت املالية يرأو اخلسا   رابحت املالية إما كاطلوابت مالية "ابلقياة العادلة مب خ ل ا ُتةنف املطلواب

 املطلوابت املالية ابلقياة العادلة مب خ ل الربح أو اخلسارة 

  (FVTPL)ابلقياة العادلة مب خ ل ا رابح أو اخلساير    أهنا والو مل يت   ديدها علن    ةيت   ياس االلتزامات املالية غي احملتفظ هبا للاتاجر 
 الحقا ابلكلفة املطف ة ابستخدا. طريقة الفايدة الفعليةم 

 م (FVTPL) أهناعندما يت  االحتفاظ اباللتزا. املايل للتداول أو يت  تعينها علن  (FVTPL) أهنايت  تةنيف املطلوابت املالية علن 
احملتال ال ي ميكب أن يدفعه مشرتي كجزء مب دمج ا عاال    االعتباراملايل خب   االلتزا. املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو    االلتزا. ميكب  ديد  

 :( عند االعرتا  ا ويل إ ا FVTPLابلقياة العادلة مب خ ل الربح أو اخلسارة )
 أو  ل لك؛ كان ه ا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي مب عد. تناسق القياس أو االعرتا  ال ي  د ينش  خ فام  •
مب جماوعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهااب والو تدار ويقيي  أدايها علن أساس القياة العادلةب    جزءام املايل يُشكل  االلتزا.كان  •

  ا ساس؛ علن ه ا    املخاطر أو االستثاار املوثق للاةر ب وكان  املعلومات املتعلقة بتشكيل املةر  مقدمة داخليام   ةإدار   السرتاتيجية   وفقام 
 أو

 د ( بعق 9مب عقد حيتوي علن مشتق واحد أو أكثر مب املشتقاتب ويساح املعيار الدويل للتقارير املالية )   جزءام املايل يشكل    االلتزا.إ ا كان   •
 (م  (FVTPLركب( ليت   ديده ابلقياة العادلة مب خ ل الربح أو اخلسارة هجني ابلكامل )امل 

 املالية: تقاؤ املوجودات واملطلوابت  - ه
ينوي  تقاؤ املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقياة الةافية فقط عندما يكون هناك حق  انون لعال  لك أو عندما  

 حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامبم  أن وأماصايف القياة    أساسالقيا. ابلتسوية علن   أمااملةر  
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 العادلة: القياة  -و
أو دفعه لتحويل التزا. مبوجب عالية منظاة بني متشاركني يف السوق يف اتريو  صل  القياعة العادلة هي السعر ال ي ميكب احلةول عليه مب بيع ا   أن 

 القياسم 
يف االعتبار عند عالية   ءخ هاأو االلتزا. والو يقو. املتشاركني يف السوق صل خةايص ا   إىل والتزا. معني استنادام  صل  يت   ياس القياة العادلة   

 م أو االلتزا. يف اتريو القياس صل تسعي ا  

منافع ا تةادية مب خ ل التوظيفات الفضلن    إنتاجبعني االعتبار  درة متشارك يف السوق علن  خ   ية اب لغي املا صول لة لأل د يت   ياس القياة العا
 م صل مب خ ل بيعه ملتشارك آخر يف السوق ال ي  د يقو. بتوظيفات فضلن لأل  أو صل لأل 

نشطا يقو. املةر  ابعتااد تقنيات    ا داةمل يكب سوق    إ ا مه املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأدوات السوق لتقيي     أسعاريقو. املةر  ابعتااد  
 م ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق ا  ةنيف االعتبار االستعاال خ   لقياس القياة العادلة  

 مستوايت التسلسل اضرمي للقياة العادلة:  IFRS 13  حدد املعيار الدويل للتقارير املالية 
ليها يف اتريو  إأو االلتزامات املتطابقة الو ميكب للانش ة الوصول    صوليف ا سواق النشطة لأل املعلنة )غي املعدلة(    سعارا  : 1املستو   -

 القياس؛  
 أو التزا. أما بشكل مباشر أو غي مباشر؛ صل  املعلنة املتضانة يف املستو  ا ول والو تعترب ملحوظة لأل   سعار املدخ ت عدا ا  : 2املستو   
 .م أو االلتزاصل  املدخ ت غي امللحوظة لأل : 3املستو   -

م  بيان وضع مايل إىل  ياتها العادلة يف اتريو كل    الحقام ابلقياة العادلة يف اتريو إبرا. عقد املشتقات ويعاد  ياسها    مبدييام يت  إثبات املشتقات املالية  
عتاد تو ي   يت  إثبات ا رابح / اخلساير الناجتة يف الربح أو اخلسارة علن الفور ما مل  دد املشتقة وتكون فعالة ك داة  وطب ويف ه ه احلالة ي

 االعرتا  يف الربح أو اخلسارة علن طبيعة ع  ة التحوطم  

 املوجودات الثابتة: -ز
قياة إن إظهار املوجودات الثابتةب علن أسعاس سععر التكلفة التارخيية ابلليات السعورية بعد تنععععععععععععععععزيل االسعته كات املرتاكاة ومةونة التدن يف ال جر 

 وجدتم
اار النتاجية  لري اسععععععته ك املوجودات الثابتةب ابسععععععتثناء ا رض والدفعات املسععععععبقة علن نفقات رأ اليةب بطريقة القسععععععط الثاب  علن مد  ا ع

 ابعتااد املعدالت السنوية التالية:
     %  
 2 مبان  
 15 معدات وأجهزة وأاثث  
 10 أجهزة احلاسب اآليل  
 10  سينات علن املبان  

م يت   يد الربح واخلسععارة يف بيان  صععلمب املوجودات الثابتة الفرق بني عايدات التفرغ والقياة الدفرتية لألأصععل  ميثل الربح أو اخلسععارة مب التفرغ عب  
 الدخلم 

 وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت  تسجيل أي تغي يف التقديرات حثر مستقبليم االسته كيف هناية كل عا. يت  مراجعة طريقة احتساب 

 املوجودات الثابتة غي املادية:  - ح
التكلفة التارخيية ابلليات السعععععععورية بعد تنعععععععععععععععععععععزيل الطفاء املرتاك  ومةونة التدن يف القياة إن تظهر املوجودات الثابتة غي املادية علن أسعععععععاس سععععععععر  

 وجدتم
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  تسجيلويت     املعلومات املالية املرحلية املوجزةيت  مراجعة التدن يف  ياتها يف اتريو  ب  الو عارها الزمين غي حمدد   املاديةغي  الثابتة  لاوجودات  ل  ابلنسبة
 م بيان الدخل   ياتها يف يف  أي تدنٍ 
 : ابعتااد املعدالت السنوية التالية النتاجية إطفاء املوجودات الثابتة غي املادية علن مد  ا عاار  لري

 %20 برامج املعلوماتية  

 االخنفاض يف  ياة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية:  -ط
تلك   حنه املادية وغي املادية لتحديد فياا إ ا كان يوجد أي مةشعععععععععر  صعععععععععولمبراجعة القي  الدفرتية  يف اتريو كل بيان وضعععععععععع مايلب يقو. املةعععععععععر  

لتحديد مد  خسععععارة تدن القياة )إن  صععععل  إن وجد هك ا مةشععععرب يت  تقدير القياة السععععرتدادية لأل  م د أصععععاهبا خسععععارة تدٍن يف  ياتها  صععععولا 
 وجدت(
ب يت  حسعععععععععع  االسععععععععععتعااليةعند  ديد القياة    ماالسععععععععععتعااليةهي القياة ا علن ما بني القياة العادلة ان ص كلفة البيع والقياة    السععععععععععرتدادية  القياة

ة للنقد  التدفقات النقدية املسعععععععتقبلية املقدرة إىل  ياتها احلالية ابسعععععععتعاال نسعععععععبة حسععععععع   بل الضعععععععريبة تعكس تقديرات السعععععععوق احلالية للقياة الزمني
 مال ي مل يت  بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل امل زمة لأل واملخاطر

لتوازي القياة السرتداديةم تقيد خسارة تدنعععععي صل  أ عععععل مب  ياته الدفرتيةب يت  إنقاؤ القياة الدفرتية لألصل  كان تقدير القياعععععة السرتدادية لأل  إ ا
القياة  املختص مسععععععععجل دفرتايم بقياة إعادة التقيي ب ويف ه ه احلالة تعامل خسععععععععارة تدن  صععععععععل  إ ا كان ا   القياة حاالم يف ا رابح أو اخلسععععععععايرب إال

 كتخفيض لوفر إعادة التقيي م
إىل أن تةعل إىل التقدير املعد ل لقياتها السعرتداديةب لكب حبيث صعل  حال أن خسعارة تدن القياة انعكسع  الحقامب يت  زايدة القياة الدفرتية لأل  يف
يت    منوات سععععابقةيف سععععصععععل  القياة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القياة الدفرتية الو كان ميكب أن  دد فياا لو مل يت   يد خسععععارة تدن  ياة لأل  أن

املختص مسععجل دفرتايم بقياة إعادة التقيي ب ويف ه ه احلالة يعامل  صععل   يد عكس خسععارة تدن القياة حاالم يف ا رابح أو اخلسععايرب إال إ ا كان ا 
 لقياة كزايدة لوفر إعادة التقيي معكس خسارة تدن ا

 املةوانت: -ي
يت  تكويب املةونة عندما يكون هنالك التزا. حايل علن املةعععععر  ) انون أو اسعععععتنتاجي( انتج عب حدث حةعععععل يف املاضعععععيب ومب احملتال تسعععععديد 

الوضع املايلب تقدير للابلغ املتوجب لتسديد االلتزا. املايل بتاريو بيان    أفضلااللتزا. وميكب تقدير مبلغ االلتزا. بشكل موثوق بهم متثل املةونة املكونة  
اللتزا.ب ف ن بعني االعتبار املخاطر وعد. اليقني احمليطني هب ا االلتزا.م عندما  دد املةونة ابالسععتناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسععديد اخ  مع ا 

  ياتها الدفرتية متثل القياة احلالية ض ه التدفقات النقديةم

 وتعويض هناية اخلدمة:   يةاالجتااعاشرتاكات مةسسة الت مينات  -ك
ثل  إن املةععر  مسععجل يف مةسععسععة الت مينات االجتااعية يف اهاهورية العربية السععورية ويسععدد بشععكل منتظ  الت مينات عب موظفيه إىل املةسععسععةم مت

مب مةسععععسععععة الت مينات  ه ه املسععععامهات اتفاق املةععععر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سععععو  حيةععععل املوظفون علن ه ا التعويض  
 جتاه موظفيه فياا يتعلق بتعويض هناية اخلدمةم أخر االجتااعيةم ليس علن املةر  أية التزامات 

 االعرتا  ابليراد و قق املةرو :  -ل
ونسععبة الفايدة املطبقة ابسععتثناء الفوايد علن القروض  صععل  إىل ا   ابالسععتناداالعرتا  ءيرادات ومةععاريف الفوايد علن أسععاس االسععتحقاق الزمين    يت 

النقدي حبيث يت   يد إيرادات الفوايد عند  ققها الفعليم يت  االعرتا  ابليرادات الناجتة عب اخلدمات املةرفية    ا ساسوالتسليفات الظاهرة علن 
 ح للاةر  احلق ابست . املبالغ العايدة ضام عند  ققها مبوجب العقودم تتحقق أنةبة ا رابح مب االستثاارات عندما يةب
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 القروض والتسليفات:  - .
تظهر القروض    موالتسعععععععععليفات هي موجودات مالية غي مشعععععععععتقة  ات دفعات اثبتة أو  ابلة للتحديد وغي مدرجة يف سعععععععععوق مايل انشعععععععععط  القروض

تسععجل الديون الرديئة واملشععكوك   معلن أسععاس الكلفة املعدلة بعد تنعععععععععععععععععزيل الفايدة غي احملققة وبعد مةونة خسععاير الديون حيث ينطبق  والتسععليفات
 مية و/أو فايدهتاصلبتحةيلها علن ا ساس النقدي و لك لوجود شكوك واحتاال بعد.  ةيل  ياتها ا 

 كفاالت مالية:  - ن
عقود توجب علن املةعععر  إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عب خسعععارة ترتب   ن مدينام معي نام عجز عب إجراء عقود الكفاالت املالية هي   إن

 م  انونية للاقاضاة )كفاالتب كتب اعتاادب عقود ضاان ايتاان(   أشكالعدة خ      أنميكب ض ه العقود    مدفعة مستحقة مبوجب شروط أداة ديب
الكفاالت املالية أوليام علن أسعععععععععععععاس  ياتها العادلةب والحقام ُ ال يف الدفاتر علن أسعععععععععععععاس القياة ا علن ما بني ه ه القياة املعدلة  تُقي د مطلوابت  

وية )يف تُدرج الكفاالت املالية ضععععععععععاب حسععععععععععاابت التسعععععععععع  موالقياة احلالية للدفعة املتو عة )عندما يةععععععععععبح مب احملتال إجراء دفعة مب جراء الكفالة(
 وجودات( ويف املطلوابتمامل

 التوزيعات النقدية لألسه :     -س
زيلها مب حقوق امللكية عند املوافقة عليها مب  بل مسععامهي املةععر م كاا يت  العادية كالتزا. ويت  تنععععععععععععععععع  سععه ا   بتوزيعات ا رابح عبيت  االعرتا  

  مالفةاح عب توزيعات ا رابح املوافق عليها بعد اتريو بيان الوضع املايل

 : الفوايد  إيرادات صايف  - ع

ددة ابلقياة العادلة  يت  إثبات إيرادات وأعباء الفوايد هايع ا دوات املالية ابستثناء تلك املةنفة علن أهنا حمتفظ هبا للاتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل
أو اخلساير ابستخدا. طريقة الفايدة   "أعباء فوايد " يف حساب ا رابحمب خ ل ا رابح الةافية يف "صايف إيرادات الفوايد" كعععععع "إيرادات فوايد" و 

ضعععععاب حركة القياة العادلة خ ل  (FVTPL) الفعالةم كاا تُدرج الفوايد علن ا دوات املالية املقاسعععععة ابلقياة العادلة مب خ ل ا رابح أو اخلسعععععارة
 ." ةمفرت ال

ب العار املتو ع لألداة املالية أوهو السععععر ال ي خُيفض ابلضعععبط التدفقات النقدية املسعععتقبلية املقدرة لألداة املالية خ ل   (EIR) معدل الفايدة الفعلية
كاا تقدر التدفقات النقدية املسععتقبلية مبراعاة عيع الشععروط    لفرتة أ ةععرب إىل صععايف القياة الدفرتية للاوجودات أو املطلوابت املاليةمب  اال تضععاءعند  

 .التعا دية لألداة

ترتيبات  يتضععاب احتسععاب سعععر الفايدة الفعلية عيع الرسععو. والنقاط املدفوعة أو املسععتلاة بني أطرا  العقد والو تكون إضععافية وتنسععب مباشععرة إىل  
ملدرجة ابلقياة العادلة مب ة اوعيع ا  سعععععععععععاط ا خر  أو اخلةعععععععععععومات ا خر م وفياا يتعلق ابملوجودات املاليب  وتكاليف املعاملةب  ال راض احملددة

 ا ويلم االعرتا تُثب  تكاليف املعام ت يف الربح أو اخلسارة عند ب اخلساير  رابح أواخ ل 

  ايتاانيااملتدنية  ُ تسععععععععب إيرادات الفوايد / أعباء الفوايد مب خ ل تطبيق معدل الفايدة الفعال علن القياة الدفرتية العالية للاوجودات املالية غي 
ابت املاليةم وخبةعوؤ  )أي علن أسعاس الكلفة املطف ة لألصعل املايل  بل التسعوية  ي خمةعص خسعارة ايتاانية متو عة( أو إىل الكلفة املطف ة للاطلو 

ُ تسععععععععععععععب إيرادات الفوايعد مب خ ل تطبيق مععدل الفعايعدة الفععال علن الكلفعة املطفع ة للاوجودات املعاليعة املتعدنيعة  ب  ايتاعانيعااملوجودات املعاليعة املتعدنيعة  
ا خمةععععص خسععععاير   ايتاانيا وهي متدنية    اشععععرتي الية الو نشعععع ت أو  املتو عة(م أما خبةععععوؤ املوجودات امل  االيتاان)أي إعايل القياة الدفرتية ان ةععععم
( يف  عديعد التعدفقعات النقعديعة املسععععععععععععععتقبليعة املتو ع ECLsاملتو ععة )  االيتاعانيعة( يعكس اخلسععععععععععععععاير EIRفع ن مععدل الفعايعدة الفععال )ب (POCI)  ايتاعانيعا

 .است مها مب ا صل املايل
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 حساابت ايتاانية: - 
بناء عليهب  مصعععععععحاب احلسعععععععاابتأعيع احلسعععععععاابت االيتاانية علن أسعععععععس غي تقديرية وتنتاي املخاطر واملكافآت  ات الةعععععععلة إىل   تعقد

 مه ه احلساابت خارج بيان الوضع املايل تنعكس

 حةة السه  مب ا رابح: -ؤ
سعععهاه العاديةم يت  سعععاسعععية وحةعععة السعععه  مب ا رابح املخفضعععة ابلنسعععبة  املةعععر  معلومات حول حةعععة السعععه  مب ا رابح ا   يعرض

سععه  العادية للاةععر  علن املعدل بتقسععي  صععايف الربح أو اخلسععارة للفرتة العايد حلالة ا   ا سععاسععيةاحتسععاب حةععة السععه  مب ا رابح  
العايد سعععه  العادية املتداولة خ ل الفرتةم يت  احتسعععاب حةعععة السعععه  مب ا رابح املخفضعععة عرب تعديل الربح أو اخلسعععارة املوزون لعدد ا 

سععه  العادية والو تتضععاب  ايع  ثيات التخفيضععات احملتالة علن ا جبسععه  العادية املتداولة  املوزون لعدد ا   واملعدلسععه  العادية  الة ا حل
 نوح للاوظفنيب حسباا ينطبقمسه  املاخيار ا 

 الدخل:  ضريبة  - ق
 الضرايب مبالغ الضرايب املستحقة والضرايب املةجلةم مةاريفمتثل 

% مب صععايف ا رابح    25ب وال ي حدد الضععريبة مبعدل  2001نيسععان    16اتريو   28حيتسععب املةععر  مةونة ضععريبة الدخل وفقام  حكا. القانون  
 ممب  ياة الضريبة %10ب ابلضافة إىل املسامهة الوطنية لعادة العاار مبعدل للضريبة اخلاضعة
غ غي اهايز ية الواردة يف بيان الدخل بسععبب اسععتبعاد املبالغ غي اخلاضعععة للضععريبة وإضععافة املبالا رابح اخلاضعععة للضععريبة عب ا رابح الةععاف  ختتلف

 تنعزيلها مب الوعاء الضريدم
الية  املعلومات املاملةجلة هي الضععععرايب املتو ع دفعها أو اسععععرتدادها نتيجة الفرو ات الزمنية املة تة بني  ياة املوجودات أو املطلوابت يف    الضععععرايبإن  

والقياة الو يت  احتسععععاب الربح الضععععريد علن أسععععاسععععهام و تسععععب الضععععرايب املةجلة وفقام للنسععععب الضععععريبية الو يتو ع تطبيقها عند  املرحلية املوجزة
 تسوية االلتزا. الضريد أو  قيق املوجودات الضريبية املةجلةم

ابملطلوابت الضعععععريبية املةجلة للفرو ات الزمنية الو سعععععينتج عنها مبالغ سعععععو  تدخل يف احتسعععععاب الربح الضعععععريد مسعععععتقب م بيناا يت   االعرتا يت   
 ابملوجودات الضريبية املةجلة للفرو ات الزمنية الو سينتج عنها مبالغ سو  تنزل مستقب م عند احتساب الربح الضريدم االعرتا 

االسععععععتفادة مب   إمكانيةويت  ختفيضععععععها يف حالة تو ع عد.  املعلومات املالية املرحلية املوجزةاملوجودات الضععععععريبية املةجلة يف اتريو  رصععععععيد    مراجعةيت   
 تلك املوجودات الضريبية جزييام أو كليامم

 يوازي النقد: النقد وما    -ر

بنوك ب وتتضعععاب: النقد وا رصعععدة لد   ية ث ثة أشعععهر ف  ل(صعععل)اسعععتحقا اهتا ا   هو النقد وا رصعععدة النقدية الو تسعععتحق خ ل مدة ث ثة أشعععهر
)اسععتحقا اهتا    ودايع البنوك واملةسععسععات املةععرفية الو تسععتحق خ ل مدة ث ثة أشععهرزل  ععععععععععععععععوتنوا رصععدة لد  البنوك واملةسععسععات املةععرفيةب    مركزية

 وا رصدة املقيدة السحبم ية ث ثة أشهر ف  ل(صلا 

 لومات القطاعات: مع -.
لقة   طاع العال ميثل جماوعة مب املوجودات والعاليات الو تشعرتك معام يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضععة ملخاطر وعوايد ختتلف عب تلك املتع

 مأخر بقطاعات أعاال 

املتعلقة بقطاعات    القطاع اهغرايف ال ي يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة ا تةعععععععععععععادية حمددة خاضععععععععععععععة ملخاطر وعوايد ختتلف عب تلك
 مأخر تعال يف بيئات ا تةادية 
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املةر  أن تستعال تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقياة الدفرتية للاوجودات واملطلوابت غي املتوفرة مب    إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبيةب علن  
و د ختتلف النتايج الفعلية عب ه ه    تعترب  ات صلةب  أخر ة وعلن عوامل  م تعتاد ه ه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا علن عامل اخلرب أخر  مةادر  

 واالفرتاضاتم   التقديرات
فيها تعديل التقدير    تت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوريم يت  إجراء القيود الناجتة عب تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية الو حيةل 

 علن الفرتة احلالية وفرتات الحقةم   و لك إ ا كان  ه ه املراجعة تةثر حةرايم علن ه ه الفرتةب أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إ ا كان  املراجعة تةثر 

 املقررات احملاسبية اضامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  م 1ب4

 املتو عة  االيتاانيةخمةص اخلساير 

وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة اضامة يف    اجتهاداتاملةر  استخدا.    إدارةيتطلب مب  
ن أه  السياسات والتقديرات  املتو عةم إ  االيتاان بلية خلساير  ا ويل هبا ومعلومات القياس املستق  االعرتا  للاوجودات املالية بعد    االيتاان خماطر  

 م املةر  مفةلة ةإدار املستخدمة مب  بل  

 تقيي  منو ج ا عاال 

ي القاي  واختبار منو ج ا عاالم  صلي والفايدة علن املبلغ ا صلمدفوعات املبلغ ا   نتايج اختبار يعتاد تةنيف و ياس املوجودات املالية علی  
لتحقيق هد  أعاال معنيم ويتضاب ه ا التقيي     معام جماوعات املوجودات املالية    إدارةمنو ج ا عاال علن مستو  يعكس كيفية    املةر  حيدد  

وكيفية    اتاحلك  ال ي يعكس عيع ا دلة  ات الةلة مبا يف  لك كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أدايهاب واملخاطر الو تةثر علن أداء املوجود
املقاسةإدارهتا املالية  املوجودات  املةر   يرا ب  الشامل    م  الدخل  العادلة مب خ ل  القياة  أو  املطف ة  استبعادها  بل    اآلخرابلكلفة  مل  والو 

صل  ا مب التقيي  املتو   جزءام استحقا ها لفه  سبب استبعادها وما إ ا كان  ا سباب متفقة مع اضد  مب ا عاال احملتفظ هبام وتعترب املرا بة  
وإ ا كان مب غي املناسب ما إ ا كان  ب  حول ما إ ا كان منو ج ا عاال ال ي يت  مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبما  ةر للا

 هناك تغيي يف منو ج ا عاال وابلتايل يت  إدخال تغييما مستقبليما لتةنيف تلك املوجوداتم 

 زايدة هامة يف خماطر االيتاان 

اخلسارة االيتاانية  ا وىلب أو  شهرام ملوجودات املرحلة    ( 12)ارة االيتاانية املتو عة كاخةص يعادل اخلسارة االيتاانية املتو عة ملدة  يت   ياس اخلس
بشكل كبي    إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االيتاان صل  م ينتقل ا  الثالثة أو املرحلة    الثانية علن مد  العار الزمين للاوجودات مب املرحلة  

ما ال ي يشكل زايدة كبية يف خماطر االيتاانم وعند تقيي  ما إ ا كان     ( 9)لتقارير املالية ر    ل م ال حيدد املعيار الدويل  ويل من  االعرتا  ا 
  بلية املعقولة واملدعومةميف االعتبار املعلومات الكاية والنوعية املستق  ةر امل خ   أيب  خماطر االيتاان  ي مب املوجودات  د ارتفع  بشكل كبي 

 تغي التةنيف ضاب املراحل الث ث  إىلوالو تةدي   االيتااناملةر  املتعلقة ابلتغي امله  يف خماطر    إدارةن التقديرات واملستخدمة مب  بل  إ

  (م 3و 2و 1)
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 إنشاء جماوعات مب املوجودات  ات خةايص خماطر ايتاانية  اثلة 

املالية علن أساس خةايص املخاطر املشرتكة )مثل نوع ا داةب    دواتااليتاان املتو عة علن أساس عاعيب يت  جتايع ا عندما يت   ياس خساير  
ب الةناعةب املو ع اهغرايف للاقرتضب اخل(م يرا ب  االستحقاقدرجة خماطر االيتاانب نوع الضااانتب اتريو االعرتا  ا ويلب الفرتة املتبقية لتاريو  

  م ءمة خةايص خماطر االيتاان بشكل مستار لتقيي  ما إ ا كان  ال تزال  اثلةم إن ه ا ا مر مطلوب لضاان أنه يف حالة  مد  املةر 
تغيي خةايص خماطر االيتاانب تكون هناك إعادة تقسي  للاوجودات بشكل مناسبم و د ينتج عب  لك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات  

 خةايص خماطر االيتاان املااثلة لتلك اجملاوعة مب املوجوداتم  أفضلشكل إىل حمفظة حالية تعكس ب

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

لكبية(  يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعما عند حدوث زايدة كبية يف خماطر االيتاان )أو عندما تنعكس تلك الزايدة ا
إىل آخرب أو العكسب ولكنها  د  دث أيضما ضاب    شهرام   (12)مب اخلساير االيتاانية املتو عة الو ترتاوح مدهتا بني    صولوابلتايل تنتقل ا  

ر  شهرا أو مد  احلياة ولكب مقدار تغييات اخلساي  ( 12)احملافظ الو يستار  ياسها علن نفس ا ساس مب اخلساير االيتاانية املتو عة ملدة  
 م االيتاانية املتو عة نظرما الخت   خماطر االيتاان مب احملافظ

 املةادر الرييسية للتقديرات غي املةكدة  م 2ب4

والو ضا الت ثي ا كثر أمهية علن املبالغ املعرت  هبا    اةر  يف عالية تطبيق السياسات احملاسبية لل  دارةفياا يلي التقديرات الرييسية الو استخدمتها ال
 : البياانت املاليةيف 

 :مبدأ االستارارية 

يف    ا عاالة  صل ااملةر  بتقيي   درة املةر  علن االستارار كانش ة مستارة وهي مقتنعة حن املةر  ميتلك املوارد ال زمة ملو   إدارة ام   
املةر  ليس  علن عل  ابي شكوك جوهرية الو  د تةثر بشكل جوهري علن  درة املةر     إدارة  أنكب   ل   إىل املستقبل املنظورم ابلضافة  

 مبدأ االستاراريةم   أساسالبياانت املالية حمضرة علن  أن علن االستارار كانش ة مستارةم وابلتايل  
  ديد القي  العادلة:

)و(م    3  اليضاح ن  ديد القياة العادلة ملوجودات مالية ليس ضا سعر سوق ميكب حلظه يتطلب استعاال تقنيات تقيي  كاا هو م كور يف  إ
ها  ليلة الشفافيةب ف ن القياة العادلعة تكون أ ل موضوعيةب وتتطلب درجات متفاوتة  أسعار املالية املتداولة بشكل غي متكرر و   دوات وابلنسبة لأل 

 تةثر علن ا داة املعنيةم  أخر يدةب افرتاضات تسعيب وخماطر  لسيولةب الرتكيزب عوامل سوق غي أك مب ا حكا. تعتاد علن ا

كون فيها  تستخد. املعطيات غي املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةب وابلتايل تنطبق يف احلاالت الو ت
متثل السعر املقبول للتفرغ    أن  أيتبقن الغعاية مب  يععاس القععياة العععادلة نفسهاب    أنوجدتب ولب    أن وق بتاريو التقيي  ضعيفة ه ا  حركة السع

مات  املعلو   أفضل املعطيات غي املنظورة ابالعتااد علن    إىل ماليةم يت  الوصول    أدوات املالية أو صاحب االلتزا. ملطلوابت    دوات عنها مب مالك ا 
  ابلجراءاتتطبيق معدالت حس  معينة عا     إىل تتضاب املعلومات املتوفرة لد  املنش ة ابلضافة    أن املتوفرة يف ظل الظرو  احمليطةب والو ميكب  

العادلة مب خ ل ا راب القياة  التقيي  املستخد. يف تقيي  حمفظة ا وراق املالية الظاهرة علن أساس  ح  الداخلية للاةر  و لك ضاب منو ج 
 واخلساير وعلن أساس الكلفة املطف ةم 

ديد املعلومات املستقبلية  ات الةلة بكل  املستقبلية لكل نوع مب أنواع املنتجات / السوق و النظرة   ديد العدد والوزن النسد للسيناريوهات  
 سيناريو 

املتو عة  االيتاانية  املب  عند  ياس اخلسارة  املستقبلية ملختلف    ةر يستخد.  افرتاضات احلركة  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل 
  احملركات اال تةادية وكيف تةثر ه ه احملركات علن بعضها البعضم 
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 احتاال التعثر نسبة 

  علن   السداد   عب   التعثر   الحتاالية   تقديرام احتاال التعثر    نسبة يف  ياس اخلسارة االيتاانية املتو عةم وتعترب    احتاال التعثر مدخ م رييسيام   نسبة   تشكل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرو  املستقبليةم  احتسابزمنية معينةب والو تشال  ة فرت  مد 

 يف حال التعثر اخلسارة 

م وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة  السدادالتعثر يف    عبهي تقدير للخسارة الناجتة  يف حال التعثر  تعترب اخلسارة  
 التدفقات النقدية مب الضااانت الضافية والتعدي ت االيتاانية املتكاملةم  االعتباريف خ   ةيلهاب مع ا وتلك الو يتو ع املاول 
 الثابتة   صول ا عاار النتاجية املقدرة لأل 

أية مةشرات تدعو    ( أع ه إن املةر  يراجع ا عاال النتاجية يف هناية كل فرتة ماليةم خ ل الفرتة مل تظهر 3كاا هو موضح يف اليضاح ر   ) 
 الثابتةم  صول إىل تغيي ا عاار املقدرة لأل 

 تدن  ياة املوجودات غي املالية وتكويب املةوانت ال زمة  

غي املالية و لك مب خ ل إجراء    صول بتقدير القياة االسرتدادية لأل   دارةيف ظل الظرو  الراهنة الو متر هبا اهاهورية العربية السوريةب  ام  ال
ب ال توجد مةشرات لتكويب مةوانت  دارةلتحديد فياا إ ا كان هناك أي مةشر علن تدن  ياتهام ابعتقاد ال  صول مراجعة للقي  الدفرتية ض ه ا 

 تدن إضافيةم 

 
   بنوك مركزية أرصدة لد   و   نقد  - 5

 يلي:   ا ه ا البند  يتكون
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
   لمسم      لمسم      

   12.009.164.396    13,282,207,035  نقد يف اخلزينة 
 أرصدة لد  بنوك مركزية: 

   79.795.812.829    52.504.792.339  حساابت جارية و   الطلب  
   16.853.986.298    20,228,809,192  ودايع  جل  
   8.044.099.842    7,445,459,389  احتياطي نقدي إلزامي  

    93.461.267.955    116.703.063.365   
 (  408.586.204) (  468,808,298) خمةص خساير ايتاانية متو عة 

    657.459.992.92    116.294.477.161   

املةار  علن املةر  االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لد  مةر  سورية املركزي علن شكل ودايع دون فوايدب وعلن الودايع     وفقام لقوانني وأنظاة  
كانون الثان    21الةادر بتاريو    7الطلب وودايع التوفي وودايع  جل ابستثناء االدخار السكين و لك ابالستناد إىل  رار جملس النقد والتسليف ر    

مب متوسط ودايع العا ء )جماوع الودايع    الطلبب وودايع التوفي والودايع    % 5حدد مبوجبه االحتياطي اللزامي علن الودايع أي  ال ي    2020
  جل ابستثناء ودايع االدخار السكين(م 

  التشغيليةم  ةر  استعااله خ ل أنشطة امليت   إن ه ا االحتياطي إلزامي وال
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 : السنة الفرتة /فياا يلي احلركة علن أرصدة لد  بنوك مركزية خ ل 
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30يف  كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

   104.693.898.969    -     -    104.693.898.969  فرتة الرصيد كاا يف بداية ال
 انتج عب التغي يف  نقص 
 (  36.411.361.486)   -     -   (  36.411.361.486) لد  البنوك املركزية  أرصدة  

  14.884.021.499    -     -     14.884.021.499  التسهي ت اهديدة خ ل الفرتة 
 (  14.884.021.499)   -     -   (  14.884.021.499) الفرتة التسهي ت املسددة خ ل 

  11.896.523.437    -     -     11.896.523.437  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  80.179.060.920    -     -     80.179.060.920  فرتة الرصيد كاا يف هناية ال 
 

  )مد قة(   0212كانون ا ول    31كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  64.200.206.457    -     -     64.200.206.457  الرصيد كاا يف بداية السنة 
 عب التغي يف نقص انتج 

 (  90.033.004)   -     -   (  90.033.004) أرصدة لد  بنوك مركزية  
   40.583.725.516    -     -     40.583.725.516  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  104.693.898.969    -     -    104.693.898.969  الرصيد كاا يف هناية السنة 

 : السنة  الفرتة / فياا يلي احلركة علن خمةص اخلساير االيتاانية املتو عة ا رصدة لد  بنوك مركزية خ ل 
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30  كاا يف     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      سم لم     

  408.586.204    -     -     408.586.204  ة فرت الرصيد كاا يف بداية ال
 انتج عب التغي يف  نقص 
 (  11.737.566)   -     -   (  11.737.566) لد  البنوك املركزية  أرصدة  

  224.651.081    -     -     224.651.081  التسهي ت اهديدة خ ل الفرتة 
 (  230.735.093)   -     -   (  230.735.093) التسهي ت املسددة خ ل الفرتة 

   672.043.78    -     -     672.043.78  أسعار الةر تعدي ت نتيجة تغي 

  468.808.298    -     -     68.808.2984  فرتة الرصيد كاا يف هناية ال 
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  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  196.800.932    -     -     196.800.932  الرصيد كاا يف بداية السنة 
 زايدة انجتة عب التغي  

   17.736.898    -     -     17.736.898  يف أرصدة لد  بنوك مركزية  
   194.048.374    -     -     194.048.374  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  408.586.204    -     -     408.586.204  الرصيد كاا يف هناية السنة 

 
 أرصدة لد  مةار    - 6

 يتكون ه ا البند  ا يلي: 
  )غي مد قة(   2220  أيلول  30كاا يف     
  اجملاوع    مةار  خارجية    مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

 24.904.417.881    20.127.627.325    4.776.790.556  حساابت جارية و   الطلب 
 65.419.389.223    65.419.389.223    -   أشهر  3ودايع استحقا ها ا صلي أ ل مب  

 (  684.838.929.12) (  439.282.917.12) (  12.556.452) ةص خساير ايتاانية متو عة خم

   4.764.234.104    415.734.629.72    825.968.393.77  

 
  ( )مد قة   1202كانون ا ول    31كاا يف     
  اجملاوع    مةار  خارجية    مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  33.443.889.564    29.808.037.558    3.635.852.006  حساابت جارية و   الطلب 
 (  426.689.604) (  417.130.763) (  9.558.841) خمةص خساير ايتاانية متو عة 

   3.626.293.165    29.390.906.795    33.017.199.960  

لية   8.620.684.790)مقابل  2022 أيلول 30لية سورية كاا يف  24.904.417.918الو ال تتقاضن فوايد مبلغ  املةار بلغ  ا رصدة لد  
 (م 2021كانون ا ول   31سورية كاا يف 

مليون دره  إمارا)( وال ي كان  77.3خ ل شععهر متوز بعالية نقل جزء مب مركز  طعه البنيوي بعد  ويله إىل الدره  المارا) )مبا يعادل    املةععر  ا.  
لو صعععدرت   لك بعد احلةعععول علن كافة املوافقات املطلوبه أصعععوالمب مبا فيها موافقة جملس النقد والتسعععليف او يف فرنسعععاب    SBAموظفام يف لبنان إىل بنك  

 م2022متوز  3اتريو  2022/. ن لعا. 208مبوجب  راره ر   

 ا.   ب2022شباط  22/. ن بتاريو 15و رار جملس النقد والتسليف ر    2022شباط   22/ؤ بتاريو 133/2وفقام لقرار مةر  سورية املركزي ر   
 م املباشرة لد  املةار  يف دولة لبنان ضاب املرحلة الثالثةاملةر  بتةنيف التعرضات االيتاانية 
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 السنة:  الفرتة /   لفياا يلي احلركة علن أرصدة لد  املةار  خ 
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30يف  كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  33.443.889.564    19.097.962.538    -     14.345.927.026  الرصيد كاا يف بداية السنة 
 انتج عب التغي يف  نقص
 ( 8.720.584.325)  ( 4.885.059.085)   -   ( 3.835.525.240) أرصدة لد  املةار   

 63.444.564.223    -     -     63.444.564.223 ا رصدة اهديدة خ ل الفرتة
 ( 30.198.254)  ( 30.198.254)    -     -   التسهي ت املسددة خ ل الفرتة 

   896.135.186.2    603.767.561.1    -     293.368.624  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  104.807.323.90    802.472.744.15    -     302.334.579.74  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

  )مد قة(   1220كانون ا ول    31كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  15.518.039.894    -     6.895.332.989    8.622.706.905  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     6.895.332.989  ( 6.895.332.989)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 عب التغي يف  ةزايدة انجت)نقص( / 
  5.709.791.512    6.333.248.914    -   ( 623.457.402) أرصدة لد  املةار   

   12.216.058.158   5.869.380.635    -     6.346.677.523 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  33.443.889.564    19.097.962.538    -     14.345.927.026  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

 السنة: الفرتة /   املتو عة خ لفياا يلي احلركة علن خمةص اخلسارة االيتاانية 
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30يف    كاا     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  426.689.604    410.037.254    -     16.652.350  الرصيد كاا يف بداية السنة 
 عب التغي يف  ةزايدة انجت)نقص( / 

  1.536.854.558    1.509.265.263    -     27.589.295 أرصدة لد  املةار   
 عب التغي يف  ة زايدة انجت

  8.019.203.913    8.019.203.913    -     -   خماطر االيتاان  
  1.019.109.936    -     -     1.019.109.936  ا رصدة اهديدة خ ل الفرتة
 ( 6.732.681) ( 6.732.681)   -     -   ا رصدة املسددة خ ل الفرتة

   651.713.934.1    099.732.931.1    -     652.980.2  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  684.838.929.12    397.506.863.11    -     710.332.066.1  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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  )مد قة(   1220كانون ا ول    31كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  111.687.775    -     103.371.972    8.315.803  بداية السنة الرصيد كاا يف 
  -     103.371.972  ( 103.371.972)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 املةار  زايدة انجتة عب التغي يف أرصدة لد   
  220.620.107    219.192.147    -     1.427.960  وطريقة احتساب املخةص  

   94.381.722    87.473.135    -     6.908.587  نتيجة تغي أسعار الةر  تعدي ت 

  426.689.604    410.037.254    -     16.652.350  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 
 ات لد  مةار   إيداع  - 7

  )غي مد قة(   2202  أيلول  30كاا يف    يتكون ه ا البند  ا يلي: 
  اجملاوع    خارجية مةار      مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  3,225,305,479    -     3,225,305,479  أشهر(   3ودايع  جل )استحقا ها ا صلي أكثر مب 
 (  743.459.69)   -   (  743.459.69) ةص خساير ايتاانية متو عة خم

   736.845.155.3     -    736.845.155.3  
 

  ( )مد قة   2120كانون ا ول    31كاا يف     
  اجملاوع    مةار  خارجية    مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  48.282.304.000    47.582.304.000    700.000.000  أشهر(   3ودايع  جل )استحقا ها ا صلي أكثر مب 
 (  10.151.259.101) (  10.140.137.403) (  11.121.698) خمةص خساير ايتاانية متو عة 

   688.878.302    37.442.166.597    38.131.044.899  
 

 السنة: الفرتة / فياا يلي احلركة علن إيداعات لد  املةار  خ ل 
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  48.282.304.000    45.936.943.995    -     2.345.360.005  الفرتة الرصيد كاا يف بداية 
 123.107.938.017  (  281.712.474)   -    123.389.650.491  فرتة ت اهديدة خ ل ال تسهي ال
 (  177.607.848.993) (  50.529.760.000)   -   ( 127.078.088.993) املسددة خ ل الفرتة  تسهي تال

   455.912.442.9    479.528.874.4    -     976.383.568.4 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  479.305.225.3    -     -     479.305.225.3  الفرتة الرصيد كاا يف هناية 
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  )مد قة(   1220كانون ا ول    31يف  كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  23.755.351.227    -     22.931.812.218     823.539.009  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     22.931.812.218  (  22.931.812.218)   -   الثالثة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 عب التغي يف  ةزايدة انجت )نقص( / 
  72.460.549    73.319.553    -   (  859.004) إيداعات لد  املةار   

  700.000.000    -     -     700.000.000  اليداعات اهديدة خ ل السنة 
   23.754.492.224    22.931.812.224    -     822.680.000 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  48.282.304.000    45.936.943.995    -     2.345.360.005  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

 السنة:   الفرتة /  فياا يلي احلركة علن خمةص اخلسارة االيتاانية املتو عة خ ل
  مد قة( )غي    2202  أيلول  30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  10.151.259.101    10,133,620,028    -     17.639.073  الفرتة الرصيد كاا يف بداية 
 عب التغي يف  ةانجت زايدة )نقص( / 

   202.421.784    202.193.392    -     228.392  خماطر االيتاان  
  4.940.939.512    4.877.878.322    -     63.061.190  فرتة ت اهديدة خ ل ال تسهي ال

 (  15.434.981.881) (  15.422.908.737)   -   (  12.073.144) التسهي ت املسددة خ ل الفرتة 
   227.821.209    995.216.209    -      232.604 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  743.459.69    -     -     743.459.69  الفرتة الرصيد كاا يف هناية 
 

  )مد قة(   1220كانون ا ول    31كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  3.444.568.946    -     3.441.948.045    2.620.901  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     3.441.948.045  (  3.441.948.045)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 زايدة انجتة عب التغي يف إيداعات لد  املةار  
  2,001,066,663    1,999,790,899    -     1.275.764  وطريقة احتساب املخةص  

  11.121.698    -     -     11.121.698  اليداعات اهديدة خ ل السنة 
   4,694,501,794    4,691,881,084    -     2.620.710  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  10.151.259.101    10,133,620,028    -     17.639.073  لرصيد كاا يف هناية السنة ا
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 باشرة امل   االيتاانية تسهي ت  صايف ال  - 8

 يلي:  يتضاب ه ا البند ما 

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
  ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  لمسم      لمسم      

  الشركات الكرب  
   20.101.594    -   كابياالت )سندات حمسومة(  
   3.574.252.166    3.848.666.460  حساابت جارية مدينة  
   20.227.510.263    589.014.067.24   روض وسلف  

    049.681.915.27    23.821.864.023   
 الشركات الةغية واملتوسطة 

   116.407.009    231.460.34  حساابت جارية مدينة  

    231.460.34    116.407.009   
 ا فراد والقروض العقارية 

    7.048.145    20.998.953  حساابت جارية مدينة   
   1.479.050.371    035.977.289.1   روض وسلف  

    1.310.975.988    1.486.098.516   
   25.424.369.548    29.261.117.268  إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة  
 (  2.591.930.635) (  2.545.181.583) خساير ايتاانية متو عة خمةص  
 (  3.212.953.427) (  210.414.535.3) فوايد معلقة )حمفوظة(  

   19.619.485.486    475.521.180.23  صايف التسهي ت االيتاانية املباشرة 

مب    %20.72 أي ما نسبته)غي مد قة(    2022  أيلول  30لية سورية كاا يف    6.063.927.863املباشرة غي املنتجة    بلغ  التسهي ت االيتاانية
مب    %21.95أي ما نسبته  )مد قة(    2021كانون ا ول    31لية سورية كاا يف    5.579.730.284مقابل  )إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة  
 (م إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة

أي ما   )غي مد قة(  2022 أيلول   30لية سورية كاا يف  2.528.513.653ة التسهي ت االيتاانية املباشرة غي املنتجة بعد تنعزيل الفوايد املعلقبلغ  
  2021كانون ا ول    31لية سورية كاا يف    2.366.776.857مقابل  ) مب إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة بعد تنعزيل الفوايد املعلقة    %9.83نسبته  

 م (بعد تنعزيل الفوايد املعلقة  إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرةمب   %10.66أي ما نسبته  )مد قة(

لية    823.931ومل حجز خمةةات ضا بقياة    2022  أيلول  30  كاا يفلية سورية    6.687.134غي املباشرة غي العاملة    االيتاانية   بلغ  التسهي ت
مد قة(    2022  أيلول   30سورية كاا يف   ا ول    31لية سورية كاا يف    4.659.284)مقابل  )غي  بقياة    2021كانون  ضا  ومل حجز خمةةات 

 م ()مد قة(   2021كانون ا ول   31لية سورية كاا يف  823.931

 م )مد قة(  2021كانون ا ول   31و )غي مد قة(  2022 أيلول  30تسهي ت ايتاانية  نوحة للحكومة والقطاع العا. كاا يف  د ال توج

  م )مد قة(  2021كانون ا ول   31و)غي مد قة(  2022أيلول  30كاا يف   ومةال يوجد ديون معد
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 : السنة /  خ ل الفرتة باشرة امليتاانية اال تسهي ت ال فياا يلي احلركة علن أرصدة
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30  يف كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة ا وىل     
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     

   25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573 فرتة البداية يف  كاا  الرصيد
  -     -   (  796.943.270)   796.943.270  ما مل  ويله إىل املرحلة ا وىل  
  -     -      20.952  (   20.952) ما مل  ويله إىل املرحلة الثانية 

  -     225.396.870  (  225.313.698) (   83.172)  ويله إىل املرحلة الثالثة ما مل 
 زايدة انتج عب  )نقص( / 

 (  6.869.024.601)   248.626.847  (  1.600.199.200) (  5.517.452.248) أرصدة الزابيب التغي يف  
  12.050.012.314     1.500    603.691.667    11.446.319.147  فرتة التسهي ت اهديدة خ ل ال 

 (  1.438.582.277) (  84.155.512) (  126.025.401) (  1.228.401.364) ة التسهي ت املسددة خ ل الفرت 
  284.342.94    874.327.94    -      410.14  نتيجة تغي أسعار الةر تعدي ت  

  268.117.261.29    863.927.063.6    741.400.432.3     664.788.764.19  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
 

  )مد قة(   1202كانون ا ول    31  يف كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     

  25.598.658.814    3.686.065.521    10.337.291.588    11.575.301.705  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -   (   3.500) (  3.664.955.748)   3.664.959.248  ما مل  ويله إىل املرحلة ا وىل  
   -   (  422.556.306)   2.602.419.121  (  2.179.862.815) ما مل  ويله إىل املرحلة الثانية 
   -     417.987.830  (  417.908.288) (   79.542) ة لثما مل  ويله إىل املرحلة الثا

 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   الديون املعدومة 
 زايدة انتج عب  )نقص( / 

 (  7.730.411.753)   401.776.489  (  3.261.616.739) (  4.870.571.503) أرصدة الزابيب التغي يف  
  7.707.651.409     10.089     383.550   7.707.257.770  السنة التسهي ت اهديدة خ ل 

 (  1.647.374.691) (  642.952) (  17.103.893) (  1.629.627.846) التسهي ت املسددة خ ل السنة 
  1.497.185.669    1.497.093.113    -      92.556  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573  هناية السنة الرصيد كاا يف 
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 السنة:   /   فياا يلي احلركة علن خمةص اخلسارة االيتاانية املتو عة خ ل الفرتة
  )غي مد قة(   2202  أيلول  30  يف   كاا     
  اجملاوع      الثالثة املرحلة       املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      م س م ل      م س م ل      م س م ل     

  2.591.930.635    2.245.433.073    269.923.532    76.574.030  فرتة البداية يف  كاا  الرصيد
  -   (   2.420) (  102.137.018)   102.139.438  ما مل  ويله إىل املرحلة ا وىل  

  -   (   2.773)    10.302.311  (  10.299.538) الثانية ما مل  ويله إىل املرحلة 
  -     5.528.839  (  5.527.781) (   1.058) الثالثة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 انتج عب التغي يف زايدة )نقص( / 
 5.776.793   51.010.085    42.209.246 (  87.442.538) خماطر اليتاان  

 (  134.252.261) (  63.041.725) (  61.263.015) (  9.947.521) أرصدة الزابيب  التغي يف
  71.439.727     1.500    42.326.187   29.112.040  ة فرت التسهي ت اهديدة خ ل ال 
 (  33.175.102) (  18.800.398) (  4.817.617) (  9.557.087) ة فرت التسهي ت املسددة خ ل ال 

  791.461.43    745.461.43    -      46  الةر  أسعار تعدي ت نتيجة تغي 

  583.181.545.2    926.587.263.2    845.015.191    812.577.90  الرصيد كاا يف هناية الفرتة 
 

  ( )مد قة   1202كانون ا ول    31  يف كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  2.123.733.558    1.564.181.773    467.401.277    92.150.508  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -   (   3.720) (  219.318.355)   219.322.075  ما مل  ويله إىل املرحلة ا وىل  

  -   (  168.031.578)   185.953.961  (  17.922.383) ة نياملرحلة الثاما مل  ويله إىل 
   -     7.096.217  (  7.095.107) (   1.110) لثة ما مل  ويله إىل املرحلة الثا

 عب التغي يف  ةزايدة انجت )نقص( / 
 (  132.016.191)   161.085.364  (  92.045.330) (  201.056.225) االيتاان خماطر  

 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   الديون املعدومة 
 انتج عب التغي يف زايدة )نقص( / 

 (  93.765.018) (  78.742.904)   3.975.914  (  18.998.028) أرصدة الزابيب  
  18.120.347     3.000    -     18.117.347  التسهي ت اهديدة خ ل السنة 
 (  83.263.912) (  616.830) (  67.608.928) (  15.038.154) التسهي ت املسددة خ ل السنة 

   760.461.751    760.461.751    -     -   تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر 

  2.591.930.635    2.245.433.073    269.923.532    76.574.030  الرصيد كاا يف هناية السنة 
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 الفوايد املعلقة: 

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(      
  لمسم      لمسم      
   1.960.920.414    3.212.953.427  الفرتة / السنة الرصيد أول  
   543.438.622    442.039.178  الفرتة / السنة الفوايد املعلقة خ ل  
 (  28.031.190) (  170.442.991) ينعزل الفوايد احملولة لإليرادات  
  736.625.581    50.864.596  فروق أسعار صر   

   3.212.953.427    210.414.535.3  الفرتة / السنة الرصيد آخر  
 
 اآلخر الشامل    خ ل الدخل موجودات مالية ابلقياة العادلة مب   - 9

 يتكون ه ا البند  ا يلي: 
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   2021     )غي مد قة(      
 لمسم      لمسم      
   209.591.500    209.591.500  مسامهات يف مةسسات مالية*  
   803.840.000    964.800.000  )مةر  لبنان املركزي(** سندات   
   -     2.119.419.366  )مةر  سورية املركزي(***سندات   
 (  803.840.000) (  000.800.964) خمةص اخلسارة االيتاانية املتو عة** 

    2.329.010.866    209.591.500   
سه  بقياة إ ية    2.095.915لةاحل بنك الشرق مبلكية  القروض  خماطر  ضاان    مةسسةصدرت شهادة ملكية أسه  يف    2021آب    30بتاريو   *

مب رأ ال املةسسة و د سددت ه ه القياة كاملةم مل اعتبار القياة العادلة ض ه االسه  بتاريو    %4.12لية سورية للسه  الواحد ما يعادل    100
 مطابقة للتكلفة التارخييةم  2022 أيلول  30

 دوالر أمريكيم  320.000شراء سند مب مةر  لبنان املركزي بقياة   2018كانون الثان   1مل بتاريو  ** 
 وفق املواصفات التالية: 

 املةدر: مةر  لبنان املركزيم 
 م CCCدرجة التةنيف احلالية: 

 دورية الفايدة: نةف سنويةم 
 % 6.15معدالت الفايدة: 
 % 5.96معدالت العايد: 

 م 2020حزيران  19استحقا ات السند: 
م مل يت  االلتزا. بدفع  ياة ه ه السندات والفوايد املستحقة عليها وعليه  ام  إدارة املةر   2020حزيران    19مل استحقاق ه ه السندات بتاريو  

خمةص اخلسارة االيتاانية املتو عة املقابل ضا انجتة عب تغي  ت و إن الزايدة يف كل مب  ياة السندا  بتشكيل مةونة عب كامل  ياة ه ه السنداتم 
 سعر صر  اللية السورية مقابل الدوالر ا مريكيم 
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لعا.    2مبزاد ا وراق املالية احلكومية ر      طرحها لإلكتتابسندات اخلزينة والو مل  سند مب    1.050بشراء    2022بنك الشرق خ ل شهر آب    . ا * **
مع العل  أن الكتتاب مل بع وة إصدار مبا  سنتنيب   جل    % 8.41  ومبعدل عايد مرجح )سعر الكوبون( لكل سند    2.000.000بقياة  2022
 م لية سورية   20.691.753يعادل 

 
 التزامات عقود الت جي   / حقوق استخدا. ا صول املست جرة   - 10

 يتكون ه ا البند  ا يلي: 
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  لمسم      لمسم      

   732.905.772    732.905.772  حقوق استخدا. أصول مست جرة
 (   131.181.009) (  985.387.263) جماع استه ك حقوق استخدا. موجودات مست جرة 

   601.724.763    787.517.469  صايف حقوق استخدا. موجودات مست جرة 

   172.877.830    541.617.152  التزامات عقود الت جي 

 ست جرة كاا يلي: امل صول ا تتوزع حقوق استخدا. 
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  لمسم      لمسم      
  206.522.213    601,724,763  / السنة  فرتة الرصيد كاا يف بداية ال 
   450.000.000    -   زايدة يف حقوق استخدا. ا صول املةجرة 
 (   54.797.450 )  (  976.206.132) مةرو  االسته ك  
  601.724.763    787.517.469  فرتة / السنة ال الرصيد كاا يف هناية  
 

 تتوزع حقوق التزامات عقود الت جي كاا يلي: 
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  لمسم      لمسم      
  190.658.809    172,877,830  فرتة / السنة الرصيد كاا يف بداية ال 
  450.000.000    -   التزامات عقود الت جي زايدة يف  
 (   475.500.000) (  25.500.000) مبالغ مسددة  
   7.719.021    711.239.5  مةرو  الفوايد  

  172.877.830    541.617.152  فرتة / السنة الرصيد كاا يف هناية ال  
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   خمةص ضريبة الدخل  - 11

 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

   كانون ا ول   31كاا يف       أيلول   30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202     
   لمسم      لمسم      

  83.747.248    231.772.102  خمةص ضريبة الدخل انجتة عب ربح الفرتة / السنة 

   ملخص تسوية الربح احملاسد مع الربح الضريد واحتساب مةرو  ضريبة الدخل
   )غي مد قة(   أيلول  30كاا يف       
     2202     1202   
   لمسم      لمسم      

  38,337,172,952    14.387.274.328   بل الضريبة  ربحصايف ال
   31,568,647    44,526,164  سته ك املبان ا

   1,079,672,699    1.024.966.279  إيتاانية متو عة مرحلة أوىل واثنية  ات خمةة
 (  36,204,906) (  13,643,062) ( 17خمةةات متنوعة )إيضاح 

 (  68,182,573) (  296,041,709) اهاهورية العربية السورية  خارجفوايد حمققة مب 
 (  36,366,888,424) (  14,972,739,851) أرابح انجتة عب تقيي  القطع البنيوي
  95,109,283    96,679,097  مشرتاةاسته ك  سينات البناء عب فروع  

 (  13,500,000)   50,000,000  فرو ات أسعار صر  غي حمققة مةونة 
  -   (  738.163.339.1) خساير مدورة مب سنوات سابقة 

   3,058,747,678  (  492.142.018.1) الربح الضريد 
   %25     %25   معدل الضريبة 
  764,686,920    -   ضريبة الدخل 

  76,468,699    -   ( %10) عاار الإعادة ضريبة 
  841,155,619    -   مةرو  ضريبة الدخل 

 
  68,182,573    709.041.296  فوايد حمققة خارج اهاهورية العربية السورية 

   5.113.694    22,203,128  ( % 7.5) ضريبة ريع رؤوس ا موال يف اخلارج 
   511.369     2,220,313  % 10 العاار ضريبة إعادة 

   511.369     2,220,313  % 10ضريبة إدارة حملية  

    6.136.432    26,643,754  ريع رؤوس ا موال يف اخلارج إعايل ضريبة 

   847,292,051    26,643,754  إعايل الضرايب  
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 : يلي  ااخ ل الفرتة / السنة ك خمةص ضريبة الدخلإن حركة 
   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(        
   لمسم      لمسم      

   1.251.565.892    83,747,248  الفرتة / السنة  الرصيد بداية 
   7.618.720    26,643,754  ضريبة ريع علن فوايد حمققة مب اخلارج* 

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

   83.747.248    231.772.102  الفرتة / السنة  الرصيد هناية

  لقانون ضريبة  حيتسب املةر  مةونة ضريبة ريع رؤوس ا موال املتداولة علن إيرادات املةر  املتحققة خارج أراضي اهاهورية العربية السورية وفقام
مب    %7.5ب وال ي حدد الضريبة مبعدل  2019نيسان    29الةادر عب وزارة املالية بتاريو    1238/3والقرار ر      2003/ لعا.  24الدخل ر   /

مب  ياة    % 10عدل  مب  ياة الضريبة ورس  الدارة احمللية مب   %10إعايل اليرادات يف اخلارج ابلضافة إىل املسامهة الوطنية لعادة العاار مبعدل  
 م 2019كانون الثان    1الضريبة ابتداءم مب 

 التنفي ية املتعلقة بتو ي  وكيفية الدفع مستقب مم  التعلياات مل تةدر 
وال ي مل مب خ له    2016وب  2015ب  2014ب  2013ب  2012صدر  رار هنة الطعب عب تكاليف ا عوا.    2020كانون ا ول    8بتاريو  

 املة   ض ه السنواتب ومل يعرتض املةر  علن  رار ه ه اللجنةم تثبي  التكليف 
وال ي مل مب خ له تثبي  التكليف املة   ض ا العا.ب ومل يعرتض املةر     2017صدر  رار هنة الطعب عب تكليف عا.    2021شباط    1بتاريو  

 علن  رار ه ه اللجنةم 
ب وال ي مل مب خ له تثبي  التكليف املة   ض ا العا. ومل يعرتض  2018ليف عا.  صدر  رار هنة الطعب عب تك  2021كانون ا ول    7بتاريو  

 هي تكاليف  طعيةم   2018لغاية  2009املةر  علن  رار ه ه اللجنةم وب لك تكون كافة التكاليف الضريبية عب ا عوا. 
 م 2022أيلول  30 ررت إدارة املةر  عد. احتساب ضريبة دخل مةجل للفرتة املنتهية يف 
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 أخر  موجودات   - 21

 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   2120     )غي مد قة(        
   لمسم      لمسم      
 فوايد حمققة غي مستحقة القبض:  
  -     23,036,087  خ ل الدخل الشامل اآلخر استثاارات مالية ابلقياة العادلة مب  
    1.030.579    2.207.512  التسهي ت االيتاانية  
   558.788.175    920,899,783  املةار  حساابت لد   
    809,143,519    559.818.754   

    175.109    213,974  طوابع مالية 
   29.057.798    35,795,316  إلارات مدفوعة مقدمام 
   225.605.076    282,921,119  مةاريف مدفوعة مقدمام 

    3.515.185     3,750,201   مينات مدفوعة 
    2.809.969    13,107,830  حساابت مدينة أخر 

  -     897,097,787  * مالية دمشق  -دفعات مقدمة
  -     1,350,000,000  ملكيتها للاةر  وفاء لديون مستحقة موجودات اثبتة آل   

    746,029,3923,    820.981.891   

حيث    م2020إىل    2013عب تكليف بضريبة رواتب وأجور مع غرامات مستحقه عليهاب صادر عب مديرية مالية دمشق عب السنوات مب    ةعبار  *
ن   ام  إدارة املةر  بتسديد مبلغ التكليف مع االعرتاض علن صحته والت كيد علن عد.  بول املةر  بهب كاا مل االعرتاض إىل هنة الطعب كو 

برفع    إدارة املةر تند إىل أي حقايق أو أساس واضح ومنطقيب الحقاَ صدر  رار هنة الطعب برفض ه ا االعرتاضب عليه  ام   ه ا التكليف ال يس
جاوعة  اعرتاض إىل هنة إعادة النظر ابلتزامب مع اختا  إجراءات أخر  حلفظ حقوق املةر  تتاثل برفع دعو   ضايية إىل اههات املختةة مدعاه مب

مل يةدر  رار هنة إعادة النظر   البياانت حىت اتريو صدور ه ه الرباهني الو تةكد علن عد. أحقية ه ا التكليف و فظ املةر  عليهم مب احلقايق و 
 وال تزال الدعو  منظورة أما. القضاء املختصم 

 
 مةر  سورية املركزي وديعة جمادة لد    - 31

مب رأ اضا لد     %10يتوجب علن مةار  القطاع اخلاؤ أن  تجز   2001( لعا. 28ر   )( للفقرة )ب( مب القانون  12بناءم علن أحكا. املادة )
 يتكون ه ا البند  ا يلي: مةر  سورية املركزي كحساب جماد ميكب اسرتداده عند تةفية املةر م  

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(        
   لمسم      لمسم      

   278,598,000    278,598,000  لية سورية 
   7.273.377.685    8,729,790,494  دوالر أمريكي 

    9,008,388,494    7.551.975.685    
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 مةار   ودايع   - 41

 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

  )غي مد قة(   2202  أيلول  30كاا يف     
  اجملاوع    مةار  خارجية    مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  128,994,458  -   128,994,458 حساابت جارية 
  -   -   -  ودايع  جل )تستحق خ ل فرتة ث ثة أشهر أو أ ل( 

  128,994,458   -  128,994,458  
 

  )مد قة(   1202  ا ولكانون    31كاا يف     
  اجملاوع    مةار  خارجية    مةار  حملية    
 لمسم    لمسم    لمسم    

  158.725.540  -   158.725.540 حساابت جارية 
  -   -   -  ودايع  جل )تستحق خ ل فرتة ث ثة أشهر أو أ ل( 

  158.725.540   -  158.725.540  
 
 ودايع الزابيب  - 51

 يلي:    ايتكون ه ا البند 

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف      
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  لمسم      لمسم      

   85.391.596.178    81.423.013.913  حساابت جارية و   الطلب 
   1.725.013.538    1,728,780,831  ودايع التوفي 

  45.059.805.366    29,498,139,630  لشعار ودايع  جل وخاضعة 
   733.862.708    856,455,144  احلساابت اجملادة 

    518.389.506.113    132.910.277.790   

مب إعايل الودايع   % 12.07  أي ما نسبته   2022  أيلول   30لية سورية كاا يف    13.699.131.064بلغ  ودايع القطاع العا. السوري   *
 م ( مب إعايل الودايع % 9.60أي ما نسبته  2021كانون ا ول   31لية سورية كاا يف   12.759.129.874)مقابل 

مب إعايل الودايع    %72,49أي ما نسبته    2022  أيلول  30لية سورية كاا يف    82,279,469,055  بلغ  الودايع الو ال  ال فوايد *
 مب إعايل الودايع(م  % 64.8أي ما نسبته  2021كانون ا ول   31لية سورية كاا يف   86.125.458.886)مقابل 

سورية كاا  لية   733.862.708)مقابل   2022 أيلول   30لية سورية كاا يف   856.455.144 (مقيدة السحباجملادة )احلساابت بلغ   *
 (م 2021كانون ا ول   31يف 
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 مينات نقدية    - 61

 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف      
   ( )مد قة   1202     )غي مد قة(        
  لمسم      لمسم      

   38.010.328    620,759,220   مينات مقابل تسهي ت مباشرة 
   8.064.604.546    6,915,055,916   مينات مقابل تسهي ت غي مباشرة

  261.010.365    415,427,178   مينات مقابل تعهدات تةدير 
   54.980.000    89,880,000   مينات نقدية أخر * 

    8,041,122,314    8.418.605.239   

  ماملةر متثل الت مينات النقدية ا خر   مينات مقابل الةناديق احلديدية املةجرة لعا ء 
 
 خمةةات متنوعة  - 71

 يتكون ه ا البند  ا يلي: 

   كانون ا ول   31كاا يف       2022  أيلول  30كاا يف       
   )مد قة(   1202     )غي مد قة(      
  لمسم      لمسم      

   569.199.313    593.795.939  مةار  مالية  كفاالت - خمةص خساير ايتاانية متو عة 
 ايتاانية متو عة علن التسهي ت االيتاانية خمةص خساير 

   1.779.458    3.815.432  مباشرة غي مستغلة  املباشرة وتسهي ت غي   
   15.000.000    -   خمةص ملواجهة أعباء حمتالة 
   28.000.000    000.000.78  خمةص تقلبات أسعار القطع 

    371.611.675    613.978.771   

لب علن املةار  أن تقو. يف هناية كل شهر بتكويب مةونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل    1/. ن/ ب362بناءم علن املادة السابعة مب القرار ر    
 م مب وسطي مركز القطع التشغيلي الةايف خ ل الشهر السابق % 5علن ا  ل نسبة 
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  )غي مد قة(   2202  أيلول   30كاا يف     
  رصيد    فرو ات    ما مل    املستخد.    املكون       
  فرتة هناية ال    أسعار الةر     رده لإليرادات    ة فرت خ ل ال    ة فرت خ ل ال    الفرتة بداية     
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 خمةص خساير ايتاانية متو عة علن التسهي ت االيتاانية غي املباشرة وتسهي ت مباشرة غي مستغلة: 
   2.627.545    -   ) 136.814(   -     2.681.231    83,128  املرحلة ا وىل  –خمةص مقابل تسهي ت ايتاانية غي مباشرة 

 363.956    -   ( 508.443)   -     -     872,399  املرحلة الثانية  –تسهي ت ايتاانية غي مباشرة خمةص مقابل 
   931.823    -     -     -     -     823,931  املرحلة الثالثة  –خمةص مقابل تسهي ت ايتاانية غي مباشرة 

   1,779,458    2.681.231     -   (645.257 )   -    3.815.432   
 593.795.939   14.750.866   -     -     9.845.760   569,199,313  مةار  مالية  كفاالت- متو عة ايتاانية   خساير خمةص 

   -     -    ( 13.643.062) ( 1.356.938)   -     15,000,000  خمةص ملواجهة أعباء حمتالة 
  000.000.78    -   ( 000.00017.)   -     000.000.67    28,000,000  خمةص تقلبات أسعار القطع 

   613,978,771    991.526.79   (1.356.938 ) (319.288.31 ) 866.750.14    371.611.675  

 
  )مد قة(   1220كانون ا ول    31كاا يف     

  رصيد    فرو ات    ما مل    املستخد.    املكون       
  هناية السنة    أسعار الةر     رده لإليرادات    خ ل السنة    خ ل السنة    بداية السنة    
  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

 خمةص خساير ايتاانية متو عة علن التسهي ت االيتاانية غي املباشرة وتسهي ت مباشرة غي مستغلة: 
   83.128    -   ( 583.573)   -     -     666.701  املرحلة ا وىل  –خمةص مقابل تسهي ت ايتاانية غي مباشرة 
   872.399    -   ( 109.010)   -     759.087    222.322  املرحلة الثانية  –خمةص مقابل تسهي ت ايتاانية غي مباشرة 
   823.931    -     -     -     -     823.931  املرحلة الثالثة  –خمةص مقابل تسهي ت ايتاانية غي مباشرة 

   1.712.954    759.087     -   (692.583 )   -    1.779.458   
  569.199.313    255,570,827   ( 18.456.410)   -     39,079,305    293.005.591  مةرو  خمةص كفاالت خارج امليزانية 

  15.000.000    -   ( 36.204.906) ( 1.942.943)   15.000.000    38.147.849  خمةص ملواجهة أعباء حمتالة 
  28.000.000    -   ( 106.000.000)   -    101.500.000    32.500.000  خمةص تقلبات أسعار القطع 

   365.366.394    156.338.392  (1.942.943 ) (161.353.899 )  255,570,827    613.978.771  
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 السنة:  الفرتة /  فياا يلي احلركة علن جمال أرصدة التسهي ت االيتاانية غي املباشرة خ ل
  )غي مد قة(   2220  أيلول   30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

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

  -     -     4.792.784.170  ( 4.792.784.170) ثانية مل  ويله إىل املرحلة ال ما
  -     2.335.000  ( 2.335.000)   -   الثالثة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 ( 3.168.046)   -   ( 210.796) ( 2.957.250) عب التغي يف أرصدة الزابيب نقص انتج 
  1.868.657.000    -     -     1.868.657.000  التسهي ت اهديدة خ ل السنة 

 ( 4.085.260) ( 307.150) ( 650.000) ( 3.128.110) فرتة التسهي ت املسددة خ ل ال
   532.681.127    -     707.018.378  ( 175.337.250) تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  236.636.905.6    134.687.6    822.424.29    280.524.869.6  فرتة الرصيد كاا يف هناية ال
 

  )مد قة(   1220ا ول كانون    31كاا يف     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  3.036.264.308    4.352.134    8.933.349    3.022.978.825  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     -   ( 5.238.617.640)   5.238.617.640  ما مل  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     2.623.555.467  ( 2.623.555.467) ما مل  ويله إىل املرحلة الثانية 
   -     307.150  ( 307.150)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الثالثة 

 ( 100.520.650)   -   ( 146.500) ( 100.374.150) نقص انتج عب التغي يف أرصدة الزابيب
  174.790.000    -     -     174.790.000  التسهي ت اهديدة خ ل السنة 
 ( 433.926.989)   -   ( 6.244.053) ( 427.682.936) التسهي ت املسددة خ ل السنة 

   2.239.944.341    -     2.645.447.144  ( 405.502.803) تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  4.916.551.010    4.659.284    32.620.617    4.879.271.109  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

 السنة: الفرتة / غي املباشرة خ ل االيتاانية فياا يلي احلركة علن خمةص اخلساير االيتاانية املتو عة للتسهي ت 
  )غي مد قة(   2202  أيلول   30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  1,779,458    823,931    872,399     83,128  فرتة الرصيد كاا يف بداية ال
 (  578.839)   -   ( 499.705) (  79.134) عب التغي يف أرصدة الزابيب نقص انتج 

  2.681.231    -     -     2.681.231  التسهي ت اهديدة خ ل الفرتة 
 (  418.66)   -   (  738.8) (  680.57) فرتة التسهي ت املسددة خ ل ال

  432.815.3    823.931    956.363    545.627.2  فرتة الرصيد كاا يف هناية ال
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  ( د قة )م   1220كانون ا ول   31كاا يف     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

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

   721.110    -     721.110    -   عب التغي يف خماطر االيتاان ة انجت زايدة
 (  239.911)   -   (  26.052) ( 213.859) انتج عب التغي يف أرصدة الزابيب نقص

 (  414.695)   -   (  82.958) ( 331.737) التسهي ت املسددة خ ل السنة 
  1.779.458    823.931    872.399     83.128  الرصيد كاا يف هناية السنة 

 
 السنة: الفرتة / خ ل  مةار  مالية كفاالت فياا يلي احلركة علن جمال أرصدة  

  )غي مد قة( 2220  أيلول   30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  30.215.145.290    7.018.248    -     30.208.127.042  فرتة الرصيد كاا يف بداية ال
  776.696.790    -     -     776.696.790 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

   066.842.005.31    7.018.248    -     818.823.998.30  فرتة الرصيد كاا يف هناية ال
 

  )مد قة(   1220كانون ا ول   31يف كاا      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  17.625.436.064    -     7.018.248    17.618.417.816  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     7.018.248  ( 7.018.248)   -   الثالثة ما مل  ويله إىل املرحلة 

 ( 1.303.750.981)   -     -   ( 1.303.750.981) ا رصدة املسددة خ ل السنة 
   13.893.460.207    -     -     13.893.460.207  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  30.215.145.290    7.018.248    -     30.208.127.042  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 

 السنة:  الفرتة /  خ ل مةار  مالية  كفاالت-متو عة ايتاانية  خسايرخمةص فياا يلي احلركة علن 
  )غي مد قة( 2202  أيلول   30كاا يف      
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  569.199.313    1.403.509    -     567.795.804  فرتة الرصيد كاا يف بداية ال
 عب التغي يف  ةزايدة انجت)نقص( / 

 9.845.760    2.105.580   -     7.740.180  خماطر االيتاان  
   866.750.14    -     -     866.750.14 تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

   939.795.593    089.509.3    -     850.286.590  ة فرت الرصيد كاا يف هناية ال
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  )مد قة(   1220كانون ا ول   31كاا يف     
  اجملاوع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل     
 لمسم      لمسم      لمسم      لمسم     

  293.005.591    -     1.052.726    291.952.865  الرصيد كاا يف بداية السنة 
  -     1.052.726  ( 1.052.726)   -   ما مل  ويله إىل املرحلة الثالثة 

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

 ( 18.456.410)   -     -   ( 18.456.410) ا رصدة املسددة خ ل السنة 
   255,570,827    -     -     255,570,827  تعدي ت نتيجة تغي أسعار الةر  

  569.199.313    1.403.509    -     567.795.804  لرصيد كاا يف هناية السنة ا

 
 أخر  مطلوابت   - 81

 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

  كانون ا ول   31كاا يف      أيلول   30كاا يف       
  )مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202     
  لمسم      لمسم      

   661.197.227    595,500,958  فوايد حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الزابيب 
   1.449.067.567    2,876,954,020  شيكات مةرفية وأوامر دفع  

   35.695.273    420,589,853  شيكات مةد ة 
   13.748.251    33,958,251  اشرتاكات مةسسة الت مينات االجتااعية املستحقة 

   76.892.911    88,363,260  ضرايب مقتطعة علن رواتب وأجور املوظفني 
   30.435.843    35,332,981  ضريبة ريع رؤوس ا موال املتداولة )وضريبة غي مقي ( 

   19.921.380     8,348,872  ة مستحقة رسو. حكومي
   21.240.000    25,267,605  مةاريف كهرابء وهاتف مستحقة الدفع

   17.157.750    26,651,740  داينون خمتلفون 
   32.217.040    -   موردون 

   66.761.878    72.061.317  أرصدة داينة أخر  
   620,000,000    -   مكافآت  
   252,250,460    788.776.824  مستحقة الدفع نفقات  

    645.805.007.5    3.296.585.580   
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 املدفوع  و   رأس املال املكتتب به  - 19
 القياة املعادلة                 

  بتاريو االكتتاب      دوالر أمريكي       عدد ا سه      )غي مد قة(  2202  أيلول  30كاا يف 
  لمسم                 

  1,173,830,000    -     11,738,300  رأس املال املدفوع ابللية السورية 
  1,326,170,000    28.954.529    13,261,700  رأس املال املدفوع ابلدوالر ا مريكي )سجل ابللية السورية( 

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

  729.393.500    580.727    7.293.935  اثنية  -عاليات ترمي  ملركز القطع البنيوي 

    41.250.000    29.839.423    4.125.000.000  
 

 القياة املعادلة            
  بتاريو االكتتاب      دوالر أمريكي      ا سه  عدد      )مد قة(   1220كانون ا ول    31كاا يف  

  لمسم                 
  1,173,830,000    -     11,738,300  رأس املال املدفوع ابللية السورية 

  1,326,170,000    28.954.529    13,261,700  رأس املال املدفوع ابلدوالر ا مريكي )سجل ابللية السورية( 
  762,989,500    -     7,629,895  املال زايدة رأس 

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

    41.250.000    29.839.423    4.125.000.000  

 بتاريو   لية سورية للسه  الواحدم  1.000سه  بقياة إ ية  2.500.000لية سورية موزع علن    2.500.000.000املةر  برأ ال مقداره   سس  
 م وافق  هيئة ا وراق وا سواق املالية السورية علن تعديل القياة اال ية لسه  بنك الشرق لتةبح ماية لية سورية للسه  الواحد 2012أيلول  4

ال ي    2005لعا.    35واملرسو. ر      2001لعا.    28املتضاب تعديل بعض أحكا. مواد القانون ر      3صدر القانون ر      2010كانون الثان    4ريو  بتا
ار  املرخةة  مليارات لية سوريةب و د منح  املة   10يتضاب زايدة احلد ا دىن لرأ ال املةار  التقليدية العاملة يف اهاهورية العربية السورية ليةبح 

 م 2011لعا.    17   مهلة ث ث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ اضا إىل احلد ا دىن املطلوبب و د مل متديد املهلة لتةبح أربع سنوات مبوجب القانون ر 

/ وال ي تضاب زايدة املهلة املانوحة للاةار  التقليدية يف اهاهورية العربية السورية لزايدة احلد ا دىن  63صدر املرسو. التشريعي ر   / 2013يف عا. 
دة رؤوس  املتضاب متديد املهلة املانوحة لزاي   2015نيسان    22/.مو اتريو  13ب ومب مث صدر  رار جملس الوزراء ر    2014لرأ اضا حىت هناية العا.  

ينتظر املةر  صدور تعلياات جديدة مب السلطات الر ابية    م2015حبيث تةبح س  سنوات أي حىت هناية العا.    أخر أموال املةار  سنة إضافية  
   الختا  الجراءات املناسبة هب ا اخلةوؤم

فق نشرة صر  العا ت ا جنبية مقابل الدوالر ا مريكي  ابثنو عشر عالية لعادة ترمي  املركز القطع البنيوي و لك و   2017 ا. املةر  خ ل عا. 
 دوالر أمريكيم  1.291.211بتاريو الرتمي  ءعايل بلغ 

ب عقدت اضيئة العامة غي العادية والو تقو. مقا. اضيئة العامة العادية للاةر  و ررت زايدة رأس مال املةر  مببلغ إعايل  2018نيسان    30بتاريو  
  سه  و لك بعد احلةول علن موافقة اههات الر ابيةم  2.500.000لية سورية موزع علن    250.000.000و دره 
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وافق جملس مفوضي هيئة ا وراق وا سواق املالية السورية علن الطلب املقد. مب  بل املةر  خبةوؤ اعتااد أسه  زايدة    2018أيلول    3بتاريو  
تبلغ  سه  بقي  2.500.000رأ ال املةر  والبالغ عددها   لية سورية بغرض زايدة رأس املال عب طريق ض  جزء مب    250.000.000اة إعالية 

 لية سوريةم  179.450.500لية سورية وكامل رصيد ا رابح املدورة مببلغ  70.549.500االحتياطي اخلاؤ مببلغ 

 كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املالم   2018آب  13امل كورة )ك سه  جمانية( علن املسامهني املسجلني يف هناية يو.  مل توزيع ا سه 

و ررت زايدة رأس مال املةر  عب طريق ض  جزء مب رصيد  والو تقو. مبقا. اضيئة العامة العادية  العادية  غي  ب عقدت اضيئة العامة  2020متوز    8بتاريو  
لية سورية    4.125.000.000لية سورية إىل رأس املالب ليةبح رأس مال املةر  بعد الزايدة مبلغ    1.375.000.000ا رابح املدورة مببلغ و دره  

بتاريو    100سه  بقياة إ ية    41.250.000موزع علن   الواحدم  ب حةل املةر  علن موافقة هيئة ا وراق  2020أيلول    15لية سورية للسه  
  بتاريو اكتساب احلق املعتاد مب اضيئة ا سه  امل كورة )ك سه  جمانية( علن املسامهني املسجلني    ختةيص  وملوا سواق املالية السورية بزايدة رأس املال  

 م / مب النظا. ا ساسي تبعام ل لك 6ادة ر   /امل عدل كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه    2020أيلول   29يو. 

بعالية ترمي  ملركز القطع البنيوي و لك وفق نشرة    2021حيث  ا. املةر  خ ل عا.    29.839.423بلغ رأس املال املكتتب به ابلدوالر ا مريكي  
نتج عب ا خ  بعني االعتبار حةة غي املقياني يف    ميكي دوالر أمر   884.894العا ت ا جنبية مقابل الدوالر ا مريكي بتاريو الرتمي  ءعايل بلغ  

 رأس املال بعد إمتا. عالية زايدة رأس املالم 

 حيةل املةر  علن موافقة مةر  سورية املركزي علن ربط الوديعة اجملادة مقابل رأس املالم  ب ملرحلية املوجزةامل علوماتلتاريو إعداد امل
 
 واخلاؤ   القانون   االحتياطي  - 02

  25% مب صايف ا رابح السنوية حىت بلوغه    10االحتياطي القانون مبعدل    2011شباط    24اتريو    29مب  انون الشركات ر      197املادة    حددت
 % مب رأس املالم 

مب   %100مب صايف ا رابح السنوية حىت بلوغه   % 10االحتياطي اخلاؤ مبعدل  2002( لعا. 23مب  انون النقد ا ساسي ر   )  97املادة  حددت
 رأس املالم 

حهنا تشكل الفارق بني جماوع اليرادات احملققة    2011شباط    24اتريو    29مب  انون الشركات ر      200مل تعريف ا رابح الةافية حسب املادة  
 وجماوع املةروفات واالسته ك  بل تنعزيل خمةص ضريبة الدخل علن ا رابحم  
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 الداينة   الفوايد  - 12

 يلي: يتكون ه ا البند  ا  
  )غي مد قة(   أيلول  30املنتهية يف    أشهر   تسعة ال لفرتة       
     2202     1202  
  لمسم      لمسم      

 مباشرة:  ايتاانية تسهي ت  
   16.676.399    34,673,002  حساابت جارية مدينة  
   2,414,888,316    2.304.263.400   روض وسلف  
   32,753,031    717.569.167  فوايد حمفوظة اسرتداد   

    2,506,506,119    2,464,317,746   

   714,864,372    1,181,620,087  ات لد  مةار   إيداعأرصدة و 
   26,837,087    21,763,696  اآلخر الشامل  خ ل الدخل موجودات مالية ابلقياة العادلة مب 

    1,203,383,783    741,701,459   

    3,709,889,902    3,206,019,205   
 
 الفوايد املدينة  - 22

 يلي: يتكون ه ا البند  ا  
  )غي مد قة(   أيلول  30املنتهية يف    أشهر   تسعة ال لفرتة       
     2202     1220   
  لمسم      لمسم      

 : ودايع زابيب
    41,595     14,430  حساابت جارية  
   87,169,534    107,408,062  توفي ودايع   
   1,868,408,568    1,734,708,372  ودايع  جل  
    17,543    25,151,377  الت مينات النقدية  

    1,867,282,241    1,955,637,240   
   23,601,780    20,458,755  ودايع مةار  

    1,887,740,996    1,979,239,020   
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 خمةص اخلساير االيتاانية املتو عةمةرو  /  (اسرتداد) -32

 يلي: يتكون ه ا البند  ا  

  )غي مد قة(   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة ال لفرتة       
     2202     1202  
  م س م ل      م س م ل      

 : لد  بنوك مركزية دة اأرص-خمةص خساير ايتاانية متو عة 
 (  21,875,342)   578.821.17  املرحلة ا وىل 

    578.821.17   (21,875,342  ) 
 : لد  املةار  أرصدة-خمةص خساير ايتاانية متو عة 

 (  101,416,788) (  1.046.699.231) املرحلة ا وىل 
   -   (  495.736.521.9) الثالثة املرحلة 

   (726.435.568.10  ) (101,416,788  ) 
 : لد  املةار   إيداعات-خمةص خساير ايتاانية متو عة 

 (  1.039.410.390) (  51.216.438) املرحلة ا وىل 
   -     10.342.837.023  املرحلة الثالثة 

    585.62010.291.   (1.039.410.390  ) 
 : كفاالت مةار  مالية - خمةص خساير ايتاانية متو عة 

 (  30,444,524) (   7.740.180) املرحلة ا وىل 
   -   (   580.105.2) املرحلة الثالثة 

   (760.845.9   ) (30,444,524  ) 
 : ايتاانية مباشرة تسهي ت -خمةص خساير ايتاانية متو عة 

   194.082.507  (  14.003.736) املرحلة ا وىل 
  -     78.907.687  املرحلة الثانية 
   -     25.306.892  املرحلة الثالثة 

    843.90.210    194.082.507   
 : يتاانية غي مباشرةا تسهي ت -خمةص خساير ايتاانية متو عة 

   688.145 (   2.544.417) املرحلة ا وىل 
   -      508.443  املرحلة الثانية 

   (2.035.974   )  688.145    

   (454.664.180  ) (998.376.392  ) 
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 نفقات املوظفني  - 42

 يتكون ه ا البند  ا يلي: 
  )غي مد قة(   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة ال لفرتة       
     2202     1202  
  لمسم      لمسم      

   555,192,433    1,699,960,992  رواتب املوظفني 

  19,078,159    55,418,543  نفقات التدريب والت هيل 
   77,677,620    215,661,997  االجتااعية مسامهة املةر  ابلت مينات 

    962,500    -   ال ختضع للضريبة    أخر وتعويضات   تعويض التاثيل
   6,300,000    -   تعويض هناية اخلدمة 
   786,172,942    428,858,369  مكافآت وع وات 

    5,344,270     9,296,379  *خمتلفة علن عالية التوظيف نفقات 
  20,170,452    20,250,000  م بس موظفني 

  39,333,353    148,745,552  ** تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب 
    4,541,177   11,549,227  مزااي عينية خاضعة للضريبة 

   32,660,706    59,605,546  الت مني الةحي 

    2,649,346,605    1,547,433,612   

 يت لف ه ا البند مب نفقات فحوصات طبية ما  بل التوظيفب رسو. إ امة للاوظفني ا جانب ورسو. أخر م  *

 يت لف ه ا البند مب تعويض مدارسب إ امة وتنق ت وأتعاب عال إضايف وتعويض صندوقم  ** 
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 أخر  ة  ي يل مةاريف تشغ  - 52
 يتكون ه ا البند  ا يلي: 

  )غي مد قة(   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة ال لفرتة       
     2202     2120  
  لمسم      لمسم      

   32,775,117    99,005,256  نفقات السفر واملهاات 
   57,232,270    59.181.578  يف هيئات ودورايت  االشرتاكات

   109,821,245    70,941,105  أخر  ونفقات  انونية  الضرايب و الرسو.  
   60,614,480    58,374,126  ع ن الدعاية وال

   16,060,980    29,903,683  نفقات استقبال 
   147,400,750    227,226,507  تعاب مهنية أ

   282,510,019    548,444,648  ونفقات حراسة   حص  الةيانة وا  
   81,329,214    150,993,599   مني ضد ا خطار واحلريق 

   346,174,750    1,002,881,643  والتدفئة   الكهرابءب املياه
   19,022,189    60,873,443  نفقات االتةاالت 

   65,098,571    172.787.896  املطبوعات والقرطاسية 
   178,544,281    58,603,528  مةاريف إلار 
    8,826,950    35,220,900  الربيد والشحب 

   90,846,855    113,539,703  ونفقات أخر  تعويضات جملس الدارة
    4,305,000    10,394,000  مةاريف السيارات 
  -      8,949,475  مةاريف البطا ات 

   27,425,233    ,98131,848  أخر  نفقات تشغيلية خمتلفة  

    990.169.739.2    1,527,987,904   
 
 واملخففة السه  ا ساسية    رحبية  - 62

 مل احتساب حةة السه  ا ساسية واملخففة كاا يلي: 
  )غي مد قة(   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة ال لفرتة       
     2202     1202  

  37,489,880,901    14.360.630.574  الفرتة )لمسم( ربح  صايف 
   41,250,000    41,250,000  املتوسط املرجح لعدد ا سه 

   908.85     14.348   السه  ا ساسية واملخففة )لمسم( ربح 

 تتطابق رحبية السه  ا ساسية واملخففة يف القياة لعد. وجود أدوات أصدرها املةر   ات  ثي علن حةة السه  يف ا رابح عند  ويلهام 
  



 

 - 53 - 

 ما يوازي النقد و   النقد  - 72
 يلي:   يتكون ه ا البند  ا

  كانون ا ول   31كاا يف       أيلول   30كاا يف       أيلول   30كاا يف      
  )مد قة(   1202     )غي مد قة(   1202     )غي مد قة(   2202    
  لمسم      لمسم      لمسم     

  91.804.977.225    107,665,068,235    65.786.999.374  مةر  سورية املركزي * النقد وأرصدة لد  
 يضا : 

 أرصدة لد  مةار  )استحقا ها ا صلي  
  33.443.889.564    30,374,643,752    90.323.807.104  أشهر أو أ ل(  3خ ل فرتة    

 ينعزل: 
 ودايع مةار  )استحقا ها ا صلي 
 (  158.725.540) (  159,597,854) (  458.994.128) أ ل(  أشهر أو   3خ ل فرتة    

    155.981.812.020    137,880,114,133    125.090.141.249   

 يوازي النقدم  يعترب جزء مب النقد وما  يستخد. احتياطي الودايع لد  مةر  سورية املركزي يف أنشطة املةر  التشغيلية اليومية ل لك ال  ال *
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  ات الع  ة عاليات ا طرا    - 82

 تتضاب ا طرا   ات الع  ة: 
 .ليفة ويقةد ب لك التعام ت مع الشريك االسرتاتيجي البنك اللبنان الفرنسياحلالتةوي  يف املةر  أو الشركة  حقوق أو أكثر مب   %10املسامهني ال يب ميتلكون  م1
   وأ رابيه  مب الدرجة الرابعة وأنسبايه  حىت الدرجة الثانيةم أعضاء جملس إدارة املةر  والشركات املرتبطة هب  م2
 .ورؤساء الوحدات  التنفي يةيالدارة التنفي ية وتشال املدير العا. ومساعديه ومدراء املديرايت التنفي ية وغ م3

  )غي مد قة(   2202  أيلول   30كاا يف    
  كانون ا ول   31كاا يف        أعضاء جملس الدارة وكبار         
  ة( د ق )م   1220   اجملاوع    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة ا .   

  لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   امليزانيةبنود بيان الوضع املايل/ داخل -أ
 حساابت مدينة  

  29.808.037.558  85.547.016.586  -   69.802.543.783  15.744.472.803 أرصدة لد  املةار  املقربة 
 ( 417.130.763) ( 12.917.282.435)  -  ( 1.053.775.696) ( 11.863.506.739) مةونة مكونة علن احلساابت اهارية 
  47.582.304.000  -   -   -   -  ودايع  جل لد  املةار  املقربة 
 ( 10.136.172.030)  -   -   -   -  مةوانت مكونة علن ودايع  جل

  18.601.951  -   -   -   -  فوايد مستحقة غي مقبوضة 
 (  3.965.373)  -   -   -   -  مةوانت مكونة علن فوايد مستحقة غي حمققة 

   166.854  021.844.108  021.844.108  -   -   روض كبار املوظفني 
 064.966.880.3  68.748.768.087  021.844.108  172.578.738.72  66.851.842.197  

 حساابت داينة  
 حساابت أعضاء جملس الدارة 

  53.243.000  571.687.186  571.687.186  -   -  وكبار املوظفني وكبار املسامهني  
  -   -  571.687.186  571.687.186  53.243.000  

 بنود خارج امليزانية-ب
  35.079.215.039  35.997.593.347  4.991.751.281  30.998.823.818   7.018.248 الية م مةار  كفاالت 

 ( 5.433.269.062) ( 6.650.226.621) ( 281.751.991.4) ( 1.654.966.251) ( 3.509.089) الية م مةار  مةوانت كفاالت 
 3.509.159   29.343.857.567   -  29.347.366.726  29.645.945.977  
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  )غي مد قة(   2220  أيلول   30املنتهية يف    أشهر   تسعة ال لفرتة    
  املنتهية يف أشهر    تسعة ال لفرتة        وكبار   دارة أعضاء جملس ال         
  مد قة( غي  )   1202  أيلول   30   اجملاوع    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة ا .   
  لمسم     لمسم    لمسم    لمسم    لمسم   

   بيان الدخلبنود -ب
 68.193.162  302.186.072   6.144.363  209.105.473  86.936.236 فوايد داينة 
 (  24.534.829) ( 040.426.22) ( 285.967.1)  -  ( 755.458.20) فوايد مدينة 

 66.477.481  473.105.209  77.07814.   279.760.032   43.658.333  

  -    51.087.304  -   50.981.548   105.756 داينة عاوالت 

 ( 19.662.341) ( 297.336.42)  -  ( 297.336.42)  -  عاوالت مدينة 

 756.105   8.645.251   -  8.751.007   (19.662.341 ) 

 66.583.237  217.750.724  4.177.078   288.511.039   .99223.995  
 الفوايد والعاوالت السارية مع الزابيبب وعا م بقرارات جملس النقد والتسليف هب ا اخلةوؤم  أسعار إن عيع التعام ت املساوحة مع ا طرا   وي الع  ة تت  ضاب النشاطات االعتيادية للاةر  وابستخدا.  

 م 2021 أيلول 30يف كاا    %7و 2022 أيلول   30كاا يف   %9و %7ما بني بلغ  معدالت الفوايد علن القروض املانوحة لكبار املوظفني 
  30  يف   علن الدوالر ا مريكي  %0.22و   %0.15بني    )مقابل  2022  أيلول  30  يفللدره  المارا)    %2.9و للدوالر ا مريكي    %2.95بلغ معدل الفايدة علن الودايع لد  املةر  ا . واملةار  الشقيقة بني  

 م ( 2021 أيلول
 : دارةوجملس ال  التنفي ية دارةتعويضات ال -ج

  )غي مد قة(   أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة ال لفرتة    فياا يلي ملخص ملنافع الدارة التنفي ية العليا للاةر : 
     2202     1220  
  لمسم      لمسم      

   241.813.151    527.976.188  العليا  دارةرواتب ال 
  12.055.325    1.830.000  مكافآت 

    529.806.188    253.868.476   

 م 2021 أيلول  30 يف  كااو  2022 أيلول  30كاا يف لية سورية    81.000.000مبلغ  دارةتعويضات جملس البلغ  
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 إدارة املخاطر  - 29

 خماطر االيتاان  م أ
   :املباشرة حسب درجة املخاطر  يتاانيةتوزع التسهي ت اال 

 )غي مد قة( وفق اهدول التايل:  2022 أيلول 30ملخاطر االيتاان )بعد خمةص التدن و بل الضااانت وخمةةات املخاطر ا خر ( حسب فئات التةنيف االيتاان الداخلي للاةر  كاا يف  التعرضات
 وفق اهدول التايل:  2022 ولأيل 30تتوزع التعرضات االيتاانية املباشرة حسب فئات التةنيف االيتاان الداخلي للاةر  كاا يف 

  2022  أيلول   30يف   كاا       
      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة ا وىل            
  االيتاانية املتو عة اخلساير       اخلساير االيتاانية املتو عة      اخلساير االيتاانية املتو عة      اخلساير االيتاانية املتو عة              
  اجملاوع      علن مد  عار الرصيد      علن مد  عار الرصيد      شهرام   12علن مد        احتاال التعثر       
  م س م ل      م س م ل      م س م ل      م س م ل      %       

  1.253.281.042    -     -     1.253.281.042    0.924-0.502   مستو  مرتفع اهودة االيتاانية  2إىل  1الدرجات مب 
  18.511.507.622    -     -     18.511.507.622    3.134-1.133   مستو  متوسط اهودة االيتاانية  4إىل  3الدرجات مب 
  3.432.400.741    -     3.432.400.741    -     17.201-3.841   منخفض اهودة االيتاانية  مستو   7إىل  5الدرجات مب 
  863.927.063.6    863.927.063.6    -     -     100   االيتاانية املتعثرة  التعرضات 10إىل  8الدرجات مب 

 29.261.117.268    6.063.927.863    3.432.400.741    19.764.788.664       إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة 
 ( 3.535.414.210) ( 3.535.414.210)   -     -         الفوايد املعلقة 

 ( 583.181.545.2) ( 926.587.263.2) ( 845.015.191) ( 812.577.90)       املتو عة خمةص اخلساير االيتاانية 
  475.521.180.23    727.925.264    896.384.241.3    852.210.674.19       املباشرة صايف التسهي ت االيتاانية 

  %10     %90     %6     %0.5        التغطية )%( نسبة 
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 وفق اهدول التايل:  2021كانون ا ول   31تتوزع التعرضات االيتاانية املباشرة حسب فئات التةنيف االيتاان الداخلي للاةر  كاا يف 
  2021كانون ا ول    31يف   كاا       
      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة ا وىل            
  اخلساير االيتاانية املتو عة      اخلساير االيتاانية املتو عة      اخلساير االيتاانية املتو عة      اخلساير االيتاانية املتو عة              
  اجملاوع      الرصيد علن مد  عار       علن مد  عار الرصيد      شهرام   12علن مد        احتاال التعثر       
  م س م ل      م س م ل      م س م ل      م س م ل      %       

  602.983.301    -     -     602.983.301    0.495-0.911   مستو  مرتفع اهودة االيتاانية  2إىل  1الدرجات مب 
  13.664.486.272    -     -     13.664.486.272    1.117-3.089   مستو  متوسط اهودة االيتاانية  4إىل  3الدرجات مب 
  5.577.169.691    -     5.577.169.691    -     3.786-16.958   منخفض اهودة االيتاانية  مستو   7إىل  5الدرجات مب 
  5.579.730.284    5.579.730.284    -     -     100   االيتاانية املتعثرة  التعرضات 10إىل  8الدرجات مب 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573       إعايل التسهي ت االيتاانية املباشرة 
 ( 3.212.953.427) ( 3.212.953.427)   -     -         الفوايد املعلقة 

 ( 2.591.930.635) ( 2.245.433.073) ( 23.532269.9) ( 76.574.030)       املتو عة خمةص اخلساير االيتاانية 
  19.619.485.486    121.343.784    5.307.246.159    14.190.895.543       املباشرة صايف التسهي ت االيتاانية 

 %12     %95     %5     %1        نسبة التغطية )%( 
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 الرتكز حسب القطاع اال تةادي: (1
 يوضح اهدول التايل الرتكز يف التعرضات االيتاانية حسب القطاع اال تةادي:

  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف     
  اجملاوع    خدمات    أفراد    زراعي    حكومي    عقارات    جتارة    صناعة    مايل    
 لمسم    لمسم    م لمس    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

  79.710.252.622  -    -    -    -    -    -    -    79.710.252.622 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  77.393.968.258  -    -    -    -    -    -    -    77.393.968.258 أرصدة لد  مةار  

 3.155.845.736  -    -    -    -    -    -    -    3.155.845.736 إيداعات لد  مةار  
  23.180.521.475  3.217.887.364  288.977.149  2.350.170.615  -    995.903.758  3.764.978.126  12.562.604.463  -   التسهي ت االيتاانية املباشرة 

 ماملوجودات املالية ابلقياة العادلة  
 2.329.010.866  -    -    -    2.119.419.366  -    -    -    209.591.500 خ ل الدخل الشامل اآلخر مب   

  809.143.519  -    2.207.512  -    -    -    -    -    806.936.007 املوجودات ا خر  
  9.008.388.494  -    -    -    -    -    -    -    9.008.388.494 مةر  سورية املركزي  وديعة جمادة لد  

  097.130.587.195  364.887.217.3  661.184.291  615.170.350.2  366.419.119.2  758.903.995  126.978.764.3  463.604.562.12  761.982.284.170 االعايل 
 
  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف     
  اجملاوع    خدمات    أفراد    زراعي    حكومي    عقارات    جتارة    صناعة    مايل    
 لمسم    لمسم    م لمس    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    

  104.285.312.765  -   -   -   -   -   -   -   104.285.312.765 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  33.017.199.960  -   -   -   -   -   -   -   33.017.199.960 أرصدة لد  مةار  

  38.131.044.899  -   -   -   -   -   -   -   38.131.044.899 إيداعات لد  مةار  
  19.619.485.486  3.725.546.909  150.431.765  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  -  التسهي ت االيتاانية املباشرة 

 املوجودات املالية ابلقياة العادلة  
  209.591.500  -   -   -   -   -   -   -   209.591.500 خ ل الدخل الشامل اآلخر مب  

  559.818.754  -   1.030.579  -   -   -   -   -   558.788.175 موجودات أخر  
  7.551.975.685  -   -   -   -   -   -   -   7.551.975.685 مةر  سورية املركزي  وديعة جمادة لد 

  203.374.429.049  3.725.546.909  151.462.344  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  183.753.912.984 العايل
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 خماطر السوق: -ب

 ثر القياة السعو ية أو التةعنيف  هي خماطر ترتب خسعارة يف اليرادات وحقوق املسعامهني نتيجة حدوث تقلبات يف أسععار الفايدة أو أسععار الةعر  أو  
 االيتاان أو التدفقات النقدية  داة ماليةم

 إدارة خماطر السوق: -

وأسعععععار    يعال  سعععع  إدارة خماطر السععععوق والسععععيولة علن مرا بة املخاطر الو  د تواجه املةععععر  فياا يتعلق مبخاطر السععععوق بشععععقيه خماطر أسعععععار الفوايد
املايل للاةععر ب تقو. ه ه الوحدة ابلتعاون مع خمتلف اههات املعنية مبرا بة عيع خماطر السععوق الناشععئة عب أنشععطة    الةععر  ومد   ثيها علن الوضععع

علن مواجهة ظرو  غي اعتيادية وفق سعععععيناريوهات حمتالةم يت   لك عب طريق إصعععععدار   ةعععععر املةعععععر ب وتقو. بفحوصعععععات ضعععععاغطة الختبار  درة امل
الدارة تقارير مب وإىل هنة املوجودات واملطلوابت حيث أن إدارة خماطر السعععوق هي جزء أسعععاسعععي مب مسعععةولياهتا ليتبع  لك رفع التوصعععيات إىل جملس 

 ةماملناسبة    مظلة متطلبات احلوكا اتالختا  القرار 

 أساليب ختفيف خماطر السوق: -

ة عب وكاالت التةعععنيف  إن املرا بة الدورية املسعععتارة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية  خبار البنوك الو يتعامل معها املةعععر  وخاصعععة الةعععادر 
ما وابلتايل العال علن جتنبهم ه ا ابلضعععافة إىل ب ل العناية ال زمة يف جتنب كافة أنواع الرتكزات سعععواء يف   رالعاملية كفيلة حن تبني احتاالية حدوث خط

 معينة و لك وفقام ملعايي وسقو  حمددة مسبقام حبسب السياسات والجراءاتم  العا ت أو بلدان أو بنوك
 :( خماطر أسعار الفايدة1)

ال  ثي التغيات يف أسعار الفايدة علن أرابح املةر  املستقبلية أو علن القياة اال تةادية حلقوق املسامهني ابلضافة  تنج  خماطر أسعار الفايدة عب احتا
ت واملطلوابت   ثرها علن القياة السو ية لألدوات املاليةم يتعرض املةر  ملخاطر أسعار الفايدة نتيجة لعد. توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودا 

 رة حج  القروض إىل الودايع للوصول للاستو  ا مثل ال ي خيفف مب تعرض املةر  لتقلبات أسعار الفايدةم ومعاي
الفايدة مب  تتضاب سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدودام حلساسية أسعار الفايدة وتقو. هنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار  

الفايدة السايدة واملتو عة ومقارنتها  خ ل اجتااعاهتا الدورية   كاا وتت  دراسة الفجوات يف استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد   ثيها حسعار 
 لز. ا مرم  ا ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إ 

 

 :(%2الوصف الكاي ملخاطر أسعار الفايدة )التغي بسعر الفايدة 

 ( % 2الفايدة ) زايدة بسعر  
    )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف       
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفايدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا رابح واخلساير(    الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
  400.859.985    534.479.981    26.723.999.029   دوالر أمريكي  
  75.643.275    100.857.700    5.042.884.976    يورو 
   954.683.020    1.272.910.693    63.645.534.647   دره  إمارا)  
 (  574.495.519) (  765.994.025) (  38.299.701.258)   لية سورية  



 

 - 60 - 

  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفايدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا رابح واخلساير(    الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
  1.059.084.299    1.412.112.398    70.605.619.917   دوالر أمريكي  
  54.969.046    73.292.061    3.664.603.072    يورو 
   5.090     6.786     339.303   جنيه اسرتليين  
 (  361.453.499) (  481.937.999) (  24.096.899.965)   لية سورية  
   3.140     4.186     209.313   فرنك سويسري  

 
 ( % 2نقص بسعر الفايدة ) 

  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفايدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا رابح واخلساير(    الرتاكاية    العالة   
  لمسم     لمسم     لمسم      
 (  400.859.985) (  534.479.981)   26.723.999.029   دوالر أمريكي  
 (  75.643.275) (  100.857.700)   5.042.884.976    يورو 
 (  954.683.020) (  1.272.910.693)   63.645.534.647   دره  إمارا)  
   574.495.519    765.994.025  (  38.299.701.258)   لية سورية  

 
  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفايدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )ا رابح واخلساير(    الرتاكاية    العالة   
  لمسم    لمسم    لمسم      
 (  1.059.084.299) (  1.412.112.398)   70.605.619.917   دوالر أمريكي  
 (  54.969.046) (  73.292.061)   3.664.603.072    يورو 
 (   5.090) (   6.786)    339.303   جنيه اسرتليين  
   361.453.499    481.937.999  (  24.096.899.965)   لية سورية  
 (   3.140) (   4.186)    209.313   فرنك سويسري  

 ( خماطر أسعار الةر :2) 
رابح أو  ياة أصععععععععول ومطاليب  هي املخاطر الناعة عب تغي  ياة العا ت ا جنبية  ياسععععععععام ابلعالة احمللية وما ينتج عب ه ه التغيات مب خسععععععععاير اب 

 املةر م
 ميعترب املةر  اللية السورية العالة الرييسية له

 بضبط خماطر تغي أسعار الةر  عب طريق:يقو. بنك الشرق 
 تبين سياسة متحفظة يف إدارته لعالياته ابلعالة ا جنبية مبا يساه  يف جتنب التقلبات الكبيةم م1
  احلفاظ علن مركز القطع البنيوي وفق التعلياات الناظاة ملةر  سورية املركزيم م2
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 ا جنبيةماحملافظة علن نسبة سيولة مرتفعة ابلعا ت  م3
 % يف أسعار الةر  علن رحبية وأداء املةر م 10تنفي  اختبار جهد بدراسة أثر تغي نسبة  م4

 يقو. املةر  ءعداد  ليل احلساسية ملرا بة أثر التغيات علن صايف ا رابح واخلساير يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الةر م
 ( يف سعر الةر  % 10زايدة ) 

  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف    
 ا ثر علن حقوق      ا ثر علن ا رابح      مركز       
  امللكية      واخلساير      القطع     العالة   
 لمسم      لمسم      لمسم       
  2.812.376.615    2.867.008.613    28.670.086.131   دوالر أمريكي  
  15.887.402    21.183.203    211.832.029    يورو 
    18.328     24.437     244.373   جنيه اسرتليين  
  6.283.085.250    6.262.628.191    62.626.281.906   دره  امارا)  
   34.550     46.067    460.669   عا ت أخر   

 
  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف    
 ا ثر علن حقوق      ا ثر علن ا رابح      مركز       
  امللكية      واخلساير      القطع     العالة   
 لمسم      لمسم      لمسم       
   7.475.352.299    7.468.582.046    74.685.820.462   دوالر أمريكي  
 (  27.230.949) (  36.307.933) (  363.079.326)   يورو 
    26.520     35.360     353.595   جنيه اسرتليين  
    12.568     16.758     167.576   فرنك سويسري  
  1.065.609    1.420.812    14.208.124   عا ت أخر   

 
 ( يف سعر الةر  % 10نقص ) 

  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف    
 ا ثر علن حقوق      ا ثر علن ا رابح      مركز       
  امللكية      واخلساير      القطع     العالة   
 لمسم      لمسم      لمسم       
 (  2.812.376.615) (  2.867.008.613)   28.670.086.131   دوالر أمريكي  
 (  15.887.402) (  21.183.203)   211.832.029    يورو 
 (   18.328) (   24.437)    244.373   جنيه اسرتليين  
 (  6.283.085.250) (  6.262.628.191)   62.626.281.906   دره  امارا)  
 (   34.550) (   46.067)    460.669   عا ت أخر   
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  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف    
 ا ثر علن حقوق      ا ثر علن ا رابح      مركز       
  امللكية      واخلساير      القطع     العالة   
 لمسم      لمسم      لمسم       
 (  7.475.352.299) (  7.468.582.046)   74.685.820.462   دوالر أمريكي  
   27.230.949   36.307.933 (  363.079.326)   يورو 
 (   26.520) (   35.360)    353.595   جنيه اسرتليين  
 (   12.568) (   16.758)    167.576   فرنك سويسري  
 (  1.065.609) (  1.420.812)   14.208.124   عا ت أخر   

 

 التحليل القطاعي  - 30

 أم معلومات عب  طاعات أعاال املةر :

 يت  تنظي  املةر   غراض إدارية مب خ ل  طاعات ا عاال الرييسية التالية:
 واخلدمات ا خر محساابت ا فراد: يشال متابعة ودايع العا ء وا عاال الةغية ومنحه  القروض والديون  -

 اخلاصة ابلعا ء مب املةسساتم حساابت املةسسات: يشال متابعة الودايع والتسهي ت االيتاانية واخلدمات املةرفية ا خر   -

 اخلزينة: يشال ه ا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال املةر م  -
 فياا يلي معلومات عب  طاعات أعاال املةر :

  )غي مد قة(   2022  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة فرتة ال   
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    ا فراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
  20.443.165.657  -    19.112.111.102  1.719.409.973 (  388.355.418)  إعايل الدخل التشغيلي  
 (  454.664.180)  -   (  279.839.268)  302.910.87   523.264 مةرو  خمةص اخلساير االيتاانية   

 20.262.501.203  -    18.843.271.823  1.807.320.275 (  388.090.895)  نتايج أعاال القطاع  
 (  587.226.875.5) (  587.226.875.5)  -    -    -   مةاريف غي موزعة علن القطاعات  
  14.387.274.328  -    -    -    -    الربح  بل الضرايب    

 (  754.643.26)  -    -    -    -    مةرو  ضريبة الدخل   

  574.630.360.14  -    -    -    -    صايف ربح الفرتة  
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  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف    
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    ا فراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
 199.860.949.513  -   174.558.801.159  25.010.963.693  291.184.661  موجودات القطاع  
  704.245.594.18  704.245.594.18  -    -    -   القطاعات موجودات غي موزعة علن   

  056.194.455.218  704.245.594.18 159.801.558.174  693.963.010.25  661.184.291  جماوع املوجودات  
 121.676.506.289  -    128.994.458  77.049.367.092  44.498.144.739  مطلوابت القطاع  
  789.806.938.5  789.806.938.5  -    -    -   القطاعات مطلوابت غي موزعة علن   

  078.313.615.127  789.806.938.5  458.994.128  092.367.049.77  739.144.498.44  جماوع املطلوابت  
 831.824.449  -    -    -    -    مةاريف رأ الية  
  318.146.447  -    -    -    -    استه كات وإطفاءات  
 

  )غي مد قة(   2021  أيلول  30أشهر املنتهية يف    تسعة فرتة ال   
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    ا فراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
  42.664.970.375  -    40.527.727.858  2.713.744.068 (  576.501.551)  إعايل الدخل التشغيلي  
 (  998.376.392)  -   (  1.315.319.945)  316.689.998   253.555 اليتاانية  مةرو  خمةص اخلساير ا 

  .3.9835941.666  -    39.212.407.913  3.030.434.066 (  576.247.996)  نتايج أعاال القطاع  
 (  3.329.421.031) (  3.329.421.031)  -    -    -   مةاريف غي موزعة علن القطاعات  
  38.337.172.952  -    -    -    -    الربح  بل الضرايب    

 (  847.292.051)  -    -    -    -    مةرو  ضريبة الدخل   

  37.489.880.901  -    -    -    -    صايف ربح الفرتة  
 
  )مد قة(   2021كانون ا ول    31كاا يف    
  اجملاوع    أخر     اخلزينة    املةسسات    ا فراد    البيان   
 لمسم    لمسم    لمسم    لمسم    لمسم      
  207.831.617.761  -   188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  موجودات القطاع  
  14.302.431.145  14.302.431.145  -    -    -   موجودات غي موزعة علن القطاعات  
  222.134.048.906  14.302.431.145 188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  جماوع املوجودات  
  141.487.608.570  -    158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  مطلوابت القطاع  
  4.167.189.428  4.167.189.428  -    -    -   مطلوابت غي موزعة علن القطاعات  
  145.654.797.998  4.167.189.428  158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  جماوع املطلوابت  
  1.350.271.781  -    -    -    -    مةاريف رأ الية  
   368.143.293  -    -    -    -    استه كات وإطفاءات  
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 التوزيع اهغرايف:م معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلارجم  ميارس املةر  نشاطه بشكل رييسي يف القطر وال يوجد

 املةر :التوزيع اهغرايف  عاال  اليضاحميثل ه ا 
  )غي مد قة(   2022  أيلول  30كاا يف    
  اجملاوع    خارج سورية    سورية داخل    
  لمسم    لمسم    لمسم   

  20.443.165.657  ( 35.806.173)   20.478.971.830  إعايل الدخل التشغيلي 
 218.455.194.560    72.629.734.154    145.825.460.406  جماوع املوجودات

  831.824.449    -     831.824.449  املةروفات الرأ الية 
 

  )غي مد قة(   2021  أيلول  30كاا يف    
  اجملاوع    خارج سورية    سورية داخل    
  لمسم    لمسم    لمسم   

  42.664.970.375  ( 239.074.523)  42.904.044.898  إعايل الدخل التشغيلي 
  240.641.488.983    64.288.436.323   176.353.052.660  جماوع املوجودات

  815.442.543    -    815.442.543  املةروفات الرأ الية 
 

 إدارة رأس املال  - 31

ت ز. أنشعطته املختلفةم يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال مب خ ل النسعب الةعادرة مبوجب حيافظ املةعر  علن رأس مال مناسعب ملواجهة املخاطر الو  
 مقررات ابزل الدولية والو يت  تبنيها مب خ ل مةر  سورية املركزيم

حسععععب   %8ة املركزي )حسععععب تعلياات مةععععر  سععععوري  %8يلتز. املةععععر  ابحملافظة علن معدالت تفوق احلد ا دىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  
 هنة ابزل الدولية(ب كاا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االيتاانية والو تستخد. رأس املال التنظياي كاةشر لتلك الرتكزاتم

 طتهم يدير املةر  هيكلية رأس ماله ولري تعدي ت عليه يف ضوء التغيات الو تطرأ علن الظرو  اال تةادية ووصف املخاطر يف أنش 
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 رأس املال: كفاية
 :يتضاب ه ا البند ما يلي 

  كانون ا ول   31كاا يف       أيلول   30كاا يف     
  )مد قة(   2021     )غي مد قة(   2022   
  لمسم      لمسم    

   4.125.000.000    4.125.000.000  رأس املال املكتتب به واملدفوع  
   967.472.434    967.472.434  االحتياطي القانون 
   896.922.934    896.922.934  االحتياطي اخلاؤ 

   1.489.298.783    1.489.298.783  أرابح مرتاكاة حمققة 
   69.000.556.757    69.000.556.757  *أرابح مرتاكاة غي حمققة

 ( 101.034.960) ( 74.738.483 ) صايف املوجودات الثابتة غي ملاوسة
 مبالغ  نوحة إىل كبار املسامهني وأعضاء جملس الدارة  

 ( 4.864.069.749 ) ( 4.991.751.281) أو املستعالة مب  بله  )أيهاا أكرب( 
 ( 209.591.500)  ( 209.591.500 ) ر  واملةسسات املالية اصايف ا سه  واملسامهات يف املة

   71.304.554.699    644.169.203.71  ا ساسية صايف ا موال اخلاصة  
 بنود رأس املال املساعد: 

  -     14.972.739.851  أرابح غي حمققة انجتة عب تقيي  مركز القطع البنيوي 
   1.501.461.526    828.389.912  خمةةات لقاء اخلساير االيتاانية املتو عة

   1.501.461.526    .679.129.88515  ا موال اخلاصة املساعدة  
   72.806.016.225    323.299.088.87  صايف ا موال اخلاصة )رأس املال التنظياي( 

   114.405.692.500    66.410.911.232  جماوع املوجودات املرجحة ابملخاطر  
   5.711.229.540   6.580.275.010  حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 

 ( 4.667.544.000)   2.598.785.000  خماطر السوق 
   3.373.837.076    3.373.837.075  املخاطر التشغيلية 

   118.823.215.116    317808.963.78.  جماوع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
   % 61.27     % 110.29   نسبة كفاية رأس املال )%( 

   % 60.01     % 90.17   نسبة كفاية رأس املال ا ساسي )%(
   % 93.23     % 78.38   نسبة رأس املال ا ساسي إىل إعايل احلقوق امللكية 

ب وال ي تضاب تعديل املادة الثامنة مب  رار جملس النقد والتسليف  2014شباط    26اتريو    4/. ن/ب1088صدر  رار جملس النقد والتسليف ر     *
حبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  القطع البنيوي غي احملققة ضاب ا موال اخلاصة ا ساسية  غراض    2008شباط  4اتريو    1/. ن / ب 362ر    

 م  2007لعا.  4/. ن/ب  253والتسليف ر     احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار جملس النقد

النقد   **  لقاء اخلساير االيتاانية املتو عة للتعرضات املةنفة ضاب  4التسليف ر   )و مبوجب  رار جملس  يت  االعرتا  ابملخةةات املكونة  /. ن( 
ت املعرت  هبا ضاب ه ه ا موالب مضافام إليها رصيد  املرحلتني ا وىل والثانية ضاب ا موال اخلاصة املساندةب و لك علن أال تتجاوز  ياة املخةةا

مب املوجودات املرجحة مبخاطر االيتاان احملتسبة وفقام لتعلياات    % 1.25حساب االحتياطي العا. ملخاطر التاويل )يف حال وجوده(ب ما نسبته  
  كفاية ا موال اخلاصة الةافيةم 
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مع مراعاة   %8نسععبة كفاية رأس املال عب   لال تقلب أن    2007كانون الثان    24اتريو    4/. ن/ ب  253بناءم علن  رار جملس النقد والتسععليف ر    
 النسب املتعلقة ابلرتكزات االيتاانية والو تستخد. رأس املال التنظياي كاةشر ضام

 
 ارتباطات والتزامات حمتالة  - 32

  ا يلي:  يتكون ه ا البند 

 ارتباطات والتزامات ايتاانية ) ياة ا ية(:  -
  كانون ا ول   31كاا يف       أيلول   30كاا يف     
  )مد قة(   2021     )غي مد قة(   2022   
 لمسم      لمسم    

  والتزامات ايتاانية  ارتباطات 
 كفاالت زابيب: 

   4.916.551.010   6.905.636.236  حسب تنفي   
   2.610.103.648    4.405.815.490  تةدير تعهدات   
   11.311.451.726   7.526.654.658   

   30.215.145.290    31.005.842.066  كفاالت بنوك 
   224.044.189    100.000.000  سقو  تسهي ت ايتاانية غي مستعالة 

   42.417.293.792    37.965.844.137   
 

 أحداث الحقة  - 33

 املال:زايدة رأس 

زايدة رأس املال عب طريق ض  جزء مب ا رابح  بب  2022حزيران    13اضيئة العامة غي العادية والو تقو. مقا. اضيئة العادية للاةر  بتاريو  الحقام لقرار  
مب رأ ال  %25ورية )أي بزايدة بنسبة  لية س  1.031.250.000مببلغ و درة   2021كانون ا ول    31املدورة يف البياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  

لية سعععععورية    100سعععععه  بقياة إ ية    51.562.500لية سعععععورية موزع علن    5.156.250.000املةعععععر (ب ليةعععععبح رأ ال املةعععععر  بعد الزايدة مبلغ  
  25/10/2022و ديد موعد اسعععععتحقاق املسعععععامهني مل اعتااد أسعععععه  الزايدة    مللسعععععه  الواحد وتوزيع ا سعععععه  الناعة عب ه ه الزايدة للاسعععععامهني جماانم 

  م11/10/2022.( بتاريو /175مبوجب  رار جملس املفوضني )




