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 شرقبنك ال
  شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

 املرحلية املوجزة املالية املعلوماتإيضاحات حول 
 )غي مدمقة( 0303 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة 

  
 
 معلومات عامة -1

  نسعععععععععععععععيس املوعععععععععععععععرف يفما مبعععل البنعععك اللبنعععاين الفرنسعععععععععععععععي م.م.ل. م %49بنك الشرق )املورف( هو شركة مسامهة عامة سورية مملوكة بنسبة 
 سعععععععععععععسل املوعععععععععععععرف يف السعععععععععععععسل التساري رت 0331لعام  08/م.و. ومبوجب مانون املوعععععععععععععارف رم  06مبوجب القرار رم   0338نيسعععععععععععععان  13
 بوصفه مورفا  خاصا . 19ويف سسل املوارف رت الرم  ا 0338كانون األول 00بتاري،  15616الرم  

. للسعععه  الواحدلية سعععورية  15333سعععه  بقيمة ا ية 055335333موزع علأب لية سعععورية  0553353335333ومد نسععس املوعععرف برأس مال مقداره 
  الواحد  ية لسه  بنك الشرق لتوبح ما ة لية سورية للسهلية السورية علأب تعديل القيمة ا األوراق واألسواق املا وافقت هيئة 0310أيلول  4بتاري، 

 إمجايلبل  مب لعامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورفا عقدت اةيئة ا0318نيسان  03تاري، وب
 133ية سه  بقيمة ا  0755335333وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه  البنك سه   055335333لية سورية موزع علأب  05353335333ومدره 

  .لية سورية للسه  الواحد
 املدورة األرابح رصيد ما جزء ض  طريق عا املورف مال رأس زايدة ومررت غي العادية لبنك الشرقا العامة اةيئة عقدت ا0303 متوز 8 ،بتاري

 الزايدة بعد املورف مال رأس وبحياملالا ل رأس ( إىل سورية لية / ل.س. )مليار وثنمثا ة ومخس وسبعون مليون1507553335333ومدره / مببل 

/ )واحد وأربعون 4150535333 علأب / موزع سورية( مليارات ومئة ومخس وعشرون مليون لية ة/ ل.س. )أربع 4510553335333ومدره / مبل 
 الواحد.  للسه  سورية لية مئة إ ية مليون ومئتان ومخسون الف( سه  بقيمة

 ختوي  وم. املال السورية ابعتماد أسه  زايدة رأس املالية واألسواق األوراق جملس مفوضي هيئة علأب موافقة املورف ا حول0303 أيلول 15 بتاري،

اتري، اكتساب املسامهني احلق يف احلوول علأب أسه  هذه الزايدة والذي حدد ما مبل هيئة  يف املسسلني املسامهني املذكورة ك سه  جمانية علأب األسه 
 10/13/0303ومد حول املورف بتاري، املال.  رأس يف مسامهته نسبة حبسب كلك  ولل ا0303 أيلول 09يوم نهاية باألوراق واألسواق املالية 

النظام  ما /6رم / املادة تعديلجيري  وعليهالنها ية علأب إصدارة أسه  الزايدة املذكورة. السورية  املالية واألسواق األوراق مفوضي هيئةعلأب موافقة جملس 
وسوق دمشق  السورية املالية واألسواق األوراق هيئةس املال أصو   لد  كل ما أوإدراج أسه  زايدة ر ك واستكمال إجراءات تسسيل تبعا  لذل األساسي
 املايل. 

 سورية.-اختذ املورف مركزا  ر يسا  له يف دمشق
ة جادة عقار يالشععععععنن تنظي  عرنوس صعععععاحل -أنشعععععطة وخدمات موعععععرفية ما خنل مقر إدارته الر يسعععععي الكا ا يف دمشعععععقيقوم املوعععععرف بتقد  عدة 

ا حلب)جرماان(ا  ا ريف دمشق(ا والغسايناحلريقةا املالكيا املنتشعرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق )الشعنن وفروعه التسععة 0005/13
 فرع مح  بعد يقاف العمل يفم إا إضافة إىل مكتبه الكا ا يف مرف  النلمية. مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الراهنة اوطرطوس االنلميةا مح 

 .0310آب  03( اتري، 0150/16احلوول علأب موافقة مورف سورية املركزي رم  )
لية سورية بتاري،  707518ا ومد بل  سعر اإلغنق للسه  يف السوق 0313 كانون األول  19وراق املالية بتاري، م إدراج أسعه  املورف يف سوق األ

 .0303 أيلول 03
تشععععريا األول  07بتاري،  0303 أيلول 03أشععععهر املنتهية يف  تسعععععةواملدير العام علأب املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ال دارةاإل وافق ر يس جملس

0303. 
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 تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية   -0

 للسنة املالية املنتهية يفلية البياانت املاك اليت اتبعت يف إعداد تلمع  متفقةجزة حلية املو ر امل املالية علوماتتبعة يف إعداد اململإن السياسات احملاسبية ا
 :دون أن يكون ةا أي نثي 0303كانون الثاين   1ما  عتبارا  ق التعدينت التالية اطبياملورف بتا مام 0319كانون األول   01

 ." ألعمالا " تعريف (0تعدينت علأب معيار التقارير املالية الدويل رم  )
ا ملساعدة " الماندماج األع" ( 0ر املالية الدويل رم  )يار تقيف معيار ال " األعمال" يف ر  احملاسبة الدولية تعدينت علأب تعيصدر جملس معايأ

ت يندتعام  . توضح هذه ال " ألعمال" اعليها ينطبق عليها تعريف  حولوجودات املستاملاملنش ت علأب رديد ما إلا كانت جمموعة األنشطة و 
ودةا ي عناصر أعمال غي موجأأب استبدال للسوق مادريا عا أعمال غي تقيي  ما إلا كان املشاركون يفتل كما  احلد األدىن ملتطلبات األعمالا
دخال إصرجاتا و ملافات األعمال و يتعر  فعليها جوهريةا وتضيستحول ت علأب تقيي  ما إلا كانت العملية املآوتضيف توجيهات ملساعدة املنش

 اختياري.بشكل يمة العادلة قبار تركز التاخ

أو بعد بداية أول  ، استحوالها يفيكون اتر ياليت و  يت تكون إما اندماج األعمال أو استحوال علأب األصوللاملعامنت ا لأبجيب تطبيق التعدينت ع
ت ارف إعادة النظر يف هذه املعامنت اليت حدثت يف فرت املو لأب. وابلتايلا   يتعني ع0303كانون الثاين   1 أو بعد يفاليت تبدأ و بنغ سنوية إ ةفرت 

 سابقة. يسمح ابلتطبيق املبكر ةذه التعدينت وجيب اإلفواح عنها.

ن تطبيق هذه إا فبيق األويلتط، اليردث عند أو بعد اتر  يت  الر املعامنت أو األحداث األخ لأبع مستقبليألن التعدينت تطبق صثر  ا  نظر  
 .لا ينتج عنه أثر علأب املورف   املاليةا لقو ا لأبالتعدينت ع

 (7م  )ر ية الدويل ال( ومعيار التقارير امل9أب معيار التقارير املالية الدويل رم  )لدة عفا تعديل معد ت ال

اءات اليت فات اإلعليد ما عمدع لشمت 7ومعيار التقارير املالية الدويل رم   9دة ملعيار التقارير املالية الدويل رم  فا إن تعدينت معايي معد ت ال
م دىل حالة ما عإتعديل عنمة التحوط إلا أد  ال ت ثردة. ت اف ت الدر بتعديل معايي معشل مباشك تت ثر بليتتنطبق علأب مجيع عنمات التحوط ا

 يكون هناك عدم . نتيسة ةذا التعديلا مداة التحوطدىل املعيارا لبند التحوط أو أإو حس  التدفقات النقدية املستندة / أ ن توميت وش ا بقالتي

بدال معيار معدل تأو حس  التدفقات النقدية املستندة إىل املعيارا لبند التحوط او أداة التحوطا خنل الفرتة السابقة  س/  ا حول توميت وقتي
كانت املعاملة املتومعة حمتملة للغاية وما إلا كان ما   ا فيما إلاقمد يودي للك إىل عدم التي(ا RFR)دة خايل ما املصاطر فا دة احلايل بسعر فا ال
 ن تكون عنمة التحوط فعالة للغاية.أتومع ملا

دة فا بسعر  يلدة احلافا الر سعني مبل استبدال معيار قرتة عدم اليفمتة واليت متكا حماسبة التحوط ما ا ستمرار خنل و م إعفاءات التعدينتتوفر 
 (.RFR)ما املصاطر  خايل

 أنه   إ  ارجعي ثرص التطبيقويت   ااملبكرابلتطبيق اح ممع الس 0303كانون الثاين  1بعد و أ يف أية اليت تبدلاملارتات فال لأبع التعدينتري ست
 ة.قعنمات روط اب ستفادة ما التسارب السابي أميكا تعيني ا و  التطبيقعند  ا  قمسبها  اغإلنمات روط م عأي ميكا إعادة 

 املرحلة األوىلا حيول جملس معايي احملاسبة الدولية تركيزه إىل املسا ل اليت مد توثر علأب التقارير املالية عند استبدال معيار معدلا نتهاء ما  دبع
 .ويشار إىل للك ابملرحلة الثانية ما مشروع جملس معايي احملاسبة الدوليةا (RFR) احلايل بسعر فا دة خال ما املصاطر الفا دة

إهناء الذي يتطلب  عنمات التحوط إىل احلدعلأب التعديل   يوثر عا مل يق  املورف ابلتطبيق املبكر للتعدينت حيث أن عدم التيقا الناشئ 
 العنمة.
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 رية "اجلوه" ف يتعر  :(8  )م( ومعيار احملاسبة الدويل ر 1  )متعدينت علأب معيار احملاسبة الدويل ر 

السياسات " ( 8ويل رم  )دومعيار احملاسبة ال ة "عرض القوا   املالي" ( 1سبة الدولية تعدينت علأب معيار احملاسبة الدويل رم  ) احملاييمعا جملسدر صأ
عريف. توانب معينة ما الوتوضيح ج كافةضما املعايي   " جوهري"  هوف ما يا لتوحيد تعر " واألخطاء احملاسبية تقديراتيف ال والتغيياتاحملاسبية 

ت اليت يتصذها ار ر قنثي بشكل معقول علأب ال إخفا هاا أوفها أوإغفاةا ذح عا جاملعلومات تعترب جوهرية إلا نت أنف اجلديد علأب يتعر ل  اين
 ليت توفر معلومات مالية حمددة حول املنش ة.ااملاليةا و  القوا  ك تلاس سض العامة علأب أراغأل   املالية لاو قستصدمون األساسيون للامل

ء ااتا سو حتاج املورف إىل تقيي  ما إلا كانت املعلوميو أمهية املعلومات أو كليهما. سأستعتمد علأب طبيعة  " اجلوهرية"  أنح التعدينت توض
 يقومن الية. جيب علأب املورف عند تطبيق التعدينت يف ومت مبكر امل  اقوا جوهرية يف سياق ال أخر اك مع معلومات ارت و اب شأي ردبشكل ف

 فواح عنها.إلطبيقها صثر مستقبلي واتب

 املرحلية املوجزة للمورف.ية املوحدة لاملاعلومات علأب امل أثر " ي" جوهر ف ما هو ريكون للتعدينت علأب تعين أما غي املتومع 

 
 السياسات احملاسبية -0

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقا  للقوانني املوعععععععععععععععرفية السعععععععععععععععورية النافذة  04ملرفقة وفقا  ملعيار احملاسعععععععععععععععبة الدويل رم  م إعداد املعلومات املالية املوجزة ا
 .وتعليمات ومرارات جملس النقد والتسليف

 تسعةاللفرتة  ورفملكما أن نتا ج أعمال ا  االسنويةاإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية و  كافة املعلوماتإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة   تتضما  
 .0303كانون األول   01)غي مدمقة(   متثل ابلضرورة موشرا  علأب النتا ج املتومعة للسنة املنتهية يف  0303 أيلول 03 املنتهية يف أشهر

 أساساليت يت  تقييمها علأب ملالية ا دواتومشتقات األاملوجودات املالية  بعض ءملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنا وفقا   املرحلية املوجزة م إعداد املعلومات املالية
 . املرحلية املوجزة بتاري، املعلومات املالية القيمة العادلة

 تقريبعي تبعا   وجب ترتيبمب املرحلية املوجزة م تونيف احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر  تبويبها يف املعلومات املالية
 لسيولتها النسبية.

 ا وعملة ا متواد.املرحلية املوجزة ابللية السورية )ل.س.(ا عملعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 

 احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدانه.  إن أه  السياسات

 العمنت األجنبية: -أ
 يت  رويل أرصدة مث ة بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود.مبا يف للك اإليرادات واألعباء ابلعمنت األجنبية إىل اللية السوريا رّول كافة العمليات

 1056 ارف املركزيالورف احملددة ما مبل املو سعارساابت خارج امليزانية ابلعمنت األجنبية إىل اللية السورية وفقا  ألاحلاملوجودات واملطلوابت و 
لية  488560ولية سورية للدو ر األمريكي  406)مقابل  0303 أيلول 03لية سورية لليورو كما يف  1470566لية سورية للدو ر األمريكي و

 (. يت  ميد فرومات القطع يف بيان الدخل.0319كانون األول   01سورية لليورو كما يف 

ية عمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهر يف بيان التدفقات النقديةا جر  رويله إىل اللإن التدفق النقدي ابلعمنت األجنبية الناتج أو املست
وللك ابسعتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الذي جر  رويله علأب أساس  0303 أيلول 03السورية علأب أساس سعر الورف يف 

  .سعر الورف بنهاية الفرتة السابقة
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 .وجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعمنت األجنبية والظاهرة ابلقيمة العادلة يف اتري، رديد ميمتها العادلةامليت  رويل 
 التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعمنت األجنبية غي النقدية )مثل األسه ( كسزء ما التغي يف القيمة العادلة. فروماتيت  تسسيل 

 املالية دواتاأل -ب
 .وبح املورف طرف ا يف األحكام التعامدية لألداةياملايل للمورف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

املوجودات  رابلقيمة العادلة. كما ُتضععاف تكاليف املعامنت املتعلقة مباشععرة ابمتناء أو إصععدا مبد يا  تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا 
ة العادلة للموجودات ( إىل القيماألرابح أو اخلسعععععععععا راملالية واملطلوابت املالية )خبنف املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة ما خنل 

متناء موجودات املة املتعلقة مباشععععععرة اباملالية أو املطلوابت املاليةا أو تطرح منهاا حسععععععب اإلمتضععععععاءا عند اإلعرتاف األويل. كما تُثبت تكاليف املع
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة  رأو اخلسا ألرابحمالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة ما خنل ا

 :عاجل هذا الفرق حماسبيا  علأب النحو التايليإلا كان سعر املعاملة خيتلف عا القيمة العادلة عند اإلعرتاف األويلا فإن املورف 
 إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نش  ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناء  علأب أسلوب تقيي  يستصدم فق  بياانت إلا م •

 م األول(؛اليو منذ ما أسواق ميكا منحظتهاا فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل )أي ربح أو خسارة 

وم األول ما خنل الي منذ تُعدل القيمة العادلة لتتماشأب مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  نجيل ربح أو خسارة اخر األيف مجيع احلا ت  •
 أو اإللتزام(.صل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لأل

عا تغيي يف  ا فق  إىل احلد الذي ينشععع  فيهيمنطقالربح أو اخلسعععارة املوجلة إىل الربح أو اخلسعععارة علأب أسعععاس  تسعععسيلعرتاف األويلا يت  بعد ا 
 اإللتزام.أو صل عامل )مبا يف للك الومت( أيخذه املشاركون يف السوق بعني ا عتبار عند تسعي األ

 املوجودات املالية
صل تطلب شروطه تسلي  األعقد تاملالية مبوجب  صولتُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتري، املتاجرة حيث يكون شراء أو بيع أحد األ

جودات املالية و املايل ضععععما اإلطار الزمد احملدد ما السعععععوق املعدا ويقاس مبد يا  ابلقيمة العادلة ابإلضععععافة إىل تكاليف املعاملةا ابسعععععتثناء تلك امل
منت املتعلقة مباشعععععرة ابمتناء موجودات (. كما تُثبت تكاليف املعاFVTPLاملوعععععنفة علأب أسعععععاس القيمة العادلة ما خنل األرابح واخلسعععععا ر )

 .مالية مونفة ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

لعادلة ابلكلفة املطف ة أو القيمة ا  حقا   9جيب مياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضما نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 
 :املالية وخوا   التدفقات النقدية التعامدية للموجودات املالية. وعلأب وجه التحديد صولاأل دارةعلأب أساس منولج أعمال املنش ة إل

الديا احملتفظ هبا يف منولج أعمال هدفها رويل التدفقات النقدية التعامديةا واليت ةا تدفقات نقدية تعامدية هي فق   أدواتتقاس  •
 ا  حقا  ابلتكلفة املطف ة ؛ و(SPPI) ي القا  صلي والفا دة علأب املبل  األصلات املبل  األمدفوع

 ةا تدفقات نقدية الدياا واليت أدواتالديا احملتفظ هبا يف منولج أعمال هدفها رويل التدفقات النقدية التعامدية وبيع  أدواتتقاس  •
؛ اآلخر(  حقا  ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل SPPIي القا   )صلاملبل  األ ي والفا دة علأبصلمدفوعات املبل  األ تعامدية هي

 و

ألسه  بعد االديا اليت تدار علأب أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثمارات  أدوات)مثل  خر األالديا  أدواتتُقاس مجيع  •
 .للك ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة

 :علأب حدةصل أعلأب أساس كل  ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغاء بعد ا عرتاف األويل للكا جيوز للمورف إجراء ا  ومع
جرة أو ات النحقة يف القيمة العادلة  ستثمار أسه  غي حمتفظ هبا للمتاالتغي جيوز للمورف أن خيتار بشكل غي مابل لإللغاء إدراج  •

الدخل  يف (اIFRS 3) 0الدويل للتقارير املالية رم   حول يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستر حمتمل معرتف به ما املإلعتبا
  ؛ واآلخرالشامل 



 

- 14 - 

 خراآل القيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل جيوز للمورف تعيني أداة ديا غي مابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطف ة أو معايي •
(FVTOCI كما )خلسارة إلا أد  للك إىل إزالة عدم التطابق احملاس  أو تقليله بشكلات  مياسها ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو ي  

 .كبي )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 .اآلخرالديا ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل  أدوات -ج

 إدارةفية املايل. كما حيدد املورف منالج العمل علأب مستو  يعكس كيصل أساسي ا لتونيف األ ا  املالية أمر  صعولاأل دارةمنالج العمل إليعترب تقيي  
اة فرديةا فيما يتعلق صد دارةلتحقيق هدف أعمال معني.   يعتمد منولج العمل اخلال ابملوعععععععععععععععرف علأب نوااي اإل معا  املعالية  صعععععععععععععععولجمموععات األ

 .تايل يقي  منولج العمل عند مستو  جتميع أعلأب وليس علأب أساس كل أداة علأب حدةوابل

النقدية.  ه املالية ما أجل توليد التدفقاتصععععولاملوععععرف أل إدارةا املالية اليت تعكس كيفية أدواهت دارةلد  املوععععرف أكثر ما منولج أعمال واحد إل
 .املالية أو كليهما ولصقدية سوف تنتج عا رويل التدفقات النقدية التعامدية أو بيع األردد منالج أعمال املورف ما إلا كانت التدفقات الن

ا يُعاد تونيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف (FVTOCI)اآلخرعندما ُتستبعد أداة الديا املقاسة ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل 
علأب  ةعينوول ا ستثمار يف األسه  اململلكية إىل الربح أو اخلسارة. وعلأب النقيض ما للكا وخبما حقوق ا اآلخرهبا سعابقا  يف الدخل الشعامل 

 آلخراا   يعاد تونيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا سابقا  يف الدخل الشامل اآلخرأهنا مقاسة ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل 
 .رول ضما حقوق امللكية  حقا  إىل الربح أو اخلسارة ولكا

 .للتدين اآلخرالديا اليت تقاس  حقا  ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل  أدواتختضع 

العادلة ما  القيمة الديا اليت تفي ابلكلفة املطف ة أو معايي أدواتيف فرتة التقرير احلالية والسابقةا طبق املورف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد 
 (.FVTPL)  رأو اخلسا رابحاأل ( كما م مياسها ابلقيمة العادلة ما خنلFVTOCI) اآلخرخنل الدخل الشامل 

 ر أو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل األ

 :هي (FVTPL)  رأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل األ

 و/وأ؛  (SPPIي )صلي والفا دة علأب املبل  األصلفق  مدفوعات املبل  األ ات التدفقات النقدية التعامدية اليت   تكوناملوجودات ل •

 أو بيعها؛و املوجودات احملتفظ هبا يف منولج أعمال خبنف ا حتفاظ هبا لتحويل التدفقات النقدية التعامدية أو ا حتفاظ هبا  •

 .ابستصدام خيار القيمة العادلة  رأو اخلسا رابحادلة ما خنل األاملوجودات احملددة ابلقيمة الع •

 يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ انجتة عا خسا رح أو باأر صية عرتاف امع ا لةدلعاا ميمةبال تقاس هذه املوجودات
 إعادة التونيف

ي متطلبات التونيف والقياس . تسر املالية املت ثرة املوجودات تونيفعاد ا فإنه يمبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املورف حيي الذ تغي منولج األعمالإلا 
ألعمال والذي ينتج عنه إعادة تونيف يف منولج ا التغيما اليوم األول ما فرتة التقرير األوىل اليت تعقب  ا  املتعلقة ابلفئة اجلديدة صثر مستقبلي اعتبار 

  مورف.للاملالية  صولاأل
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 ت املالية:تدين ميمة املوجودا

 ا ر:املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة ما خنل األرابح أو اخلس دواتخمووات اخلسا ر ا  تمانية املتومعة علأب األيستدرك املورف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 مروض ودفعات مقدمة للعمنء. •

 مدينون مبوجب مبو ت. •

 الديون.أوراق استثمار  •
  ادرة.الوالتزامات القروض  •

 .عقود الضمان املايل الوادرة •

 .  يت  إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسه 

خسعععععا ر  عتبارها بشعععععكل منفوعععععل أدانه(ا جيب مياسا)اليت يت   (POCI) ابسعععععتثناء املوجودات املالية املشعععععرتاة أو الناشعععععئة لات التدين ا  تماين
 :  مساويما خنل خمو  خسارة مببل اإل تمان املتومعة

املالية  دواتمد  احلياة الناجتة عا تلك األحداث ا فرتاضية علأب األ خسارة إ تمانية متومعة شهرا ا أي 10خسارة إ تمانية متومعة ملدة  •
 ( ؛ أو1بعد اتري، اإلبنغا )يشار إليها يف املرحلة  شهرا   10اليت ميكا رقيقها يف غضون 

ملد  احلياة اليت تنتج عا مجيع األحداث ا فرتاضية احملتملة علأب مد   خسارة إ تمانية متومعة أيخسارة إ تمانية متومعة ملد  احلياةا  •
 .(0واملرحلة  0عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

ة بشعععكل كبي أب تلك األداة املاليخسعععارة للصسعععارة اإل تمانية املتومعة علأب مد  احلياة لألداة املالية إلا زادت خماطر ا  تمان عل تكويا موونةجيب 
 10اخلسعععععارة اإل تمانية املتومعة ملدة  مببل  يعادل اخلسعععععارة اإل تمانية املتومعة ا تقاسخر األاملالية  دواتمنذ ا عرتاف األويل. وخبوعععععول مجيع األ

 . شهرا  

بني التدفقات  ا  تمانا وتقاس علأب أهنا القيمة احلالية للفرقحتمالية للقيمة احلالية خلسعععععععععا ر اخلسعععععععععا ر اإل تمانية املتومعة هي تقدير مرجح اب إن 
وادية مستقبليةا تومع املورف تلقيها واليت تنش  ما ترجيح عدة سيناريوهات امتيالنقدية املستحقة للمورف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .صللأل ليةخموومة وفقا  لسعر الفا دة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعامدية املستحقة  اخلسارة اإل تمانية املتومعة ي املسحوبةا فإنخبوول التزامات القروض غ •

 تومع املورف تلقيها يف حالة السحب ما القرض ؛ ويللمورف إلا مام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

هي الفرق بني املدفوعات املتومعة لتسديد حامل أداة الديا املضمونة انمو ا  مانية املتومعةاخلسارة اإل ت خبوول عقود الضمان املايلا فإن •
 .تومع املورف استنمها ما املالك أو املديا أو أي طرف آخريأي مبال  

لة. خماطر امتوادية مماث علأب أسعاس فرديا أو علأب أسعاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسع  خوا   يقيس املوعرف اخلسعارة اإل تمانية املتومعة
ا بورف النظر عما صللأل يصلابستصدام سعر الفا دة الفعال األصل ويسعتند مياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتومعة لأل

 .إلا كان يُقاس علأب أساس فردي أو علأب أساس مجاعي
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 املوجودات املالية املتدنية إ تمانيا  

. لموجودات املاليةلإ تمانيا  عند وموع حدث أو أكثر له نثي ضععععار علأب التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتيف املحيوععععل "التدين" 
. تشعععععععععععععععمعل األدلة علأب التدين ا  تماين بياانت ميكا منحظتها حول 0ويشعععععععععععععععار إىل املوجودات املعاليعة لات التعدين اإل تمعاين كموجودات املرحلعة 

 :اث التاليةاألحد

 أو املودر؛صعوبة مالية كبية للمقرتض أو  •

 أو املت خر؛خرق للعقد مثل احلدث ا فرتاضي أو  •

 أو تناز  ؛ا ألسباب امتوادية أو تعامدية تتعلق ابلوعوبة املالية للمقرتضا ميام املورف مبنح املقرتض •

 أو املالية؛اختفاء سوق نش  لألوراق املالية بسبب الوعوابت  •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضا  كبيا  يعكس خسا ر ا  تمان املتكبدةأصل شراء  •

اىل موجودات  املالية صولاأل ولوبد   ما للكا مد يتسبب الت ثي املشرتك لعدة أحداث يف را رديد حدث منفرد يقوم املورف ويف حال تعذر
 املطف ة ابلكلفة ةاملقاس املوجودات املالية اليت متثل لدياا دواتدين إ تماين ألمد حول ت نکاإلا ما يقوم املورف بتقيي  . لات ميمة ا تمانية متدنية

يا الد أدواتن هناك تدين إ تماين يف کاإلا ما  لتقيي . تقرير كل اتري،في  (FVTOCI) اآلخرل الدخل الشامل خن مالة دلعاا القيمةأو 
 .يلزايدة التمو علی  ملقرتضاالسندات والتونيف ا  تماين ومدرة  عا دات عوامل مثلركاتا يعترب املورف شوالعا دة لل السيادية

 (POCI)املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية إ تمانيا  

ند منصفضة عيكون لو ميمة ا تمانية صل ( بطريقة خمتلفة نظر ا ألن األPOCIيت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية إ تمانيا  )
ألويل  ا ا عرتاف األويل. وخبوول هذه املوجوداتا يستدرك املورف مجيع التغيات يف اخلسارة اإل تمانية املتومعة علأب مد  احلياة منذ ا عرتاف

 .لقيمةا إىل رقيق مكاسب تدين صولاإلجيايب ملثل هذه األ التغيكمصو  خسارةا وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارة. يودي 

 التصلف عا السداد 
اس ميمة ييُعترب تعريف التصلف عا السداد أمرا  يف غاية األمهية عند رديد اخلسارة اإل تمانية املتومعة. يستصدم تعريف التصلف عا السداد يف م

شهرا  أو ملد  احلياةا ألن التصلف  10ملدة  عةاخلسارة اإل تمانية املتوم اخلسارة اإل تمانية املتومعة ويف رديد ما إلا كان خمو  اخلسارة يستند إىل
 اخلسا ر اإل تمانية املتومعة اليت توثر علأب كل ما مياس ( ؛Probability of Default) نسبة احتمال التعثرعا السداد هو أحد مكوانت 

 .ورديد الزايدة الكبية يف خماطر ا  تمان 
 الزايدة الكبية يف خماطر ا  تمان

مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الوادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إلا كانت  يرامب املورف
سارة خلهناك زايدة كبية يف خماطر ا  تمان منذ ا عرتاف األويل. إلا كانت هناك زايدة كبية يف خماطر ا  تمانا فإن املورف يقيس خمووات ا

 .شهرا   10أساس اخلسارة اإل تمانية املتومعة مد  احلياة بد   ما  علأب

نة خماطر حدوث التصلف مبقار  ورفعند تقيي  ما إلا كانت خماطر ا  تمان علأب األداة املالية مد ارتفعت ارتفاع ا كبيا منذ ا عرتاف األويلا يقوم امل
ان متومع ا لفرتة ك  عا السداد ا  إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلفيف السداد علأب األداة املالية يف اتري، التقرير استناد

اب عتبار كٍل ما  ورفاملخذ عند إجراء هذا التقيي ا أي مرة.ا ستحقاق املتبقية يف اتري، التقرير احلايل عندما م ا عرتاف ابألداة املالية ألول 
ر لها معقولة ومابلة للدع ا مبا يف للك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد   مرب  املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون

 وتقيي  اخلبي اإل تماين مبا يف للك املعلومات املستقبلية. مورفبناء  علأب اخلربة التارخيية لل
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 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة  اليةللموجودات املعند إعادة التفاوض علأب الشروط التعامدية اليت رك  التدفقات النقدية  ودات املاليةاملوجحيدث التعديل يف 
ري، املايل. يوثر التعديل علأب مبل  و/أو توميت التدفقات النقدية التعامدية سواء علأب الفور أو يف اتصل بني ا عرتاف األويل واستحقاق األ أخر 

 أبابإلضافة لذلكا سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القا مة لقرض ما   تعدين  حىت إلا مل توثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عل مستقبلي.
يف زايدة  التغيل االتدفقات النقدية علأب الفور ولكنها مد توثر علأب التدفقات النقدية اعتماد ا علأب ما إلا كان امليثاق مستوفيا  أم   ) علأب سبيل املث

 .معدل الفا دة الذي ينش  عندما يت  خرق املواثيق(
ل إىل عدم لسياسة املورفا يودي التعدي ا  عرتاف. ووفققي  املورف ما إلا كان هذا التعديل يودي إىل إلغاء ا يا املوجودات املاليةعند تعديل 

 ا عرتاف عندما ينتج عنه اختنف كبي يف الشروط. 
لك انتهاء الونحية الناجتة )مبا يف لصل املايل فق  عندما تنتهي صنحية احلقوق التعامدية للتدفقات النقدية لألصل عرتاف ابألا يلغي املورف 

املورف أو  إىل كيان آخر. إلا مل حيولصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل عا التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبي(ا أو عندما حيول األ
صل ألارتفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمرت يف السيطرة علأب املوجودات احملولةا فإن املورف يعرتف حبوتها احملتفظ هبا يف 

مر يف اإلعرتاف رف يستاملايل احملولا فإن املوصل ضطر لدفعها. إلا احتفظ املورف بكافة خماطر ومزااي ملكية األيوا لتزام املرتب  ابملبال  اليت مد 
 .مرتاض مضمون للعا دات املستلمةقر أيض ا ابياملايل و صل ابأل

ل  واملديا واألرابح/ وجمموع اإلعتبار املست لموجوداتابلكاملا فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل ابملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعرتاف 
  احملددة مت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةا إبستثناء ا ستثمار يف األسهتراكو  اآلخرشامل اخلسا ر املرتاكمة اليت م إثباهتا يف الدخل ال

لشامل يف الدخل ا ا حيث   تونف األرابح / اخلسا ر املرتاكمة املعرتف هبا سابقا  (FVTOCI)اآلخرما خنل الدخل الشامل  ابلقيمة العادلة
 .إىل الربح أو اخلسارة اآلخر

 املايل الوضعيف بيان  اخلسارة اإل تمانية املتومعة عرض خمو 

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يت  عرض خمووات اخلسا ر اإل تمانية املتومعة

 ؛صولللموجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة: كاستقطاع ما القيمة الدفرتية اإلمجالية لأل  •
  يت  إثبات خمو  خسارة يف بيان  (FVTOCI) :اآلخرخنل الدخل الشامل الديا اليت تقاس ابلقيمة العادلة ما  دواتأل  •

الوضع املايل حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة. ومع للكا يت  تضمني خمو  اخلسارة كسزء ما مبل  إعادة التقيي  يف التغي 
 املرتاك  يف القيمة العادلة  ستثمارات يف اوراق مالية؛

 و كمصو ؛لقروض وعقود الضمان املايل:  التزامات ا  •
علأب مكون  اخلسارة اإل تمانية املتومعة عندما تشتمل األداة املالية علأب مكون مسحوب وغي مسحوبا و  ميكا للمورف رديد  •

بل  اجملمع  التزام القرض بشكل منفول عا تلك علأب املكون املسحوب: فإن املورف يقدم خمو  خسارة جممع لكن املكونني. يُعرض امل
كصو  ما القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أي زايدة يف خمو  اخلسارة عا املبل  اإلمجايل للمكون املسحوب  

 .كمصو 
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 املطلوابت املالية وحقوق امللكية  -د

 .ن الرتتيب التعامديالديا وحقوق امللكية الوادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقا  ملضمو  أدواتتونف 

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط مد أصل إن املطلوابت املالية هي التزام تعامدي بتسلي  نقد أو 
حيث يكون  اتشتقاملغي  ام حقوق امللكية اخلاصة ابملورف وهو عقد دواتصتكون غي مواتية للمورف أو عقد سيت  تسويته أو رمبا يت  تسويته 

و حقوق امللكية اخلاصة بها أو عقد املشتقات علأب حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت  أ أدواتكون ملزم بتسلي  عدد متغي ما ياملورف ملزم أو مد 
 .ملورفحقوق امللكية اخلاصة اب أدواتمايل آخر( لعدد حمدد ما أصل ميكا تسويتها خبنف تبادل مبل  حمدد ما النقد )أو 

 حقوق امللكية أدوات

حقوق امللكية الوادرة عا  دواتيُعرتف ص .أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فا دة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خو  مجيع مطلوابهتا
 .املورف وفقا  للعوا د املستلمةا بعد خو  تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة

ارة يف الربح أو اخلسارة / خس ربححقوق امللكية اخلاصة ابملورف وختو  مباشرة يف حقوق املسامهني.   يت  إثبات أي  أدواتيُعرتف إبعادة شراء 
 .حقوق امللكية اخلاصة ابملورف أدواتعند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

 مركبة أدوات

 وفقا  ة بشكل منفول كمطلوابت مالية وحقوق ملكيورف الوادرة ما املاملركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل(  دواتتونف األجزاء املكونة لأل
بل  نقدي حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيت  تسويته ما خنل تبديل م أدواتملضمون الرتتيبات التعامدية وتعريفات ا لتزامات املالية و 

 .هو أداة حقوق ملكية ورفملحقوق امللكية اخلاصة اب أدواتمايل آخر بعدد حمدد ما أصل اثبت أو 

لتحويل. ويف حالة املماثلة غي القابلة ل دواتيف اتري، اإلصدارا تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستصدام معدل الفا دة السا د يف سوق األ
قة الفا دة الفعالة ة املطف ة ابستصدام طريوجود مشتقات غي مضمنة لات صلةا يت  فولها أو   وتسسل ابمي املطلوابت املالية علأب أساس التكلف

 .حىت إطفا ها عند التحويل أو يف اتري، استحقاق األداة

 املطلوابت املالية
 ."خر األ" أو "املطلوابت املالية  رأو اخلسا رابحُتونف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة ما خنل األ

 العادلة ما خنل الربح أو اخلسارةاملطلوابت املالية ابلقيمة 

يمة العادلة ما خنل واليت مل يت  رديدها علأب اهنا ابلق اليت مل يت  مياسها ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخريت  مياس ا لتزامات املالية 
 . حقا ابلكلفة املطف ة ابستصدام طريقة الفا دة الفعلية (FVTPL)األرابح أو اخلسا ر 

 .(FVTPL)عندما يت  ا حتفاظ اب لتزام املايل للتداول أو يت  تعينها علأب اهنا  (FVTPL)يت  تونيف املطلوابت املالية علأب اهنا 
عمال دمج األ اميكا رديد اإللتزام املايل خبنف ا لتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكا أن يدفعه مشرتي كسزء م

 :( عند ا عرتاف األويل إلاFVTPLابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة )
 أو لذلك؛كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي ما عدم تناسق القياس أو ا عرتاف الذي مد ينش  خنفا   •
ا كليهماا واليت تدار ويقيي  أدا ها علأب أساس القيمة العادلةما جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو   جزءا  كان اإللتزام املايل ُيشكل  •

 األساس؛لأب هذا ع املصاطر أو ا ستثمار املوثق للمورفا وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املورف مقدمة داخليا   إدارةإلسرتاتيسية  وفقا  
 أو

 د( بعق9كثر ما املشتقاتا ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية )ما عقد حيتوي علأب مشتق واحد أو أ جزءا  إلا كان اإللتزام املايل يشكل  •
 (. (FVTPLهسني ابلكامل )املركب( ليت  رديده ابلقيمة العادلة ما خنل الربح أو اخلسارة 
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 املالية:تقال املوجودات واملطلوابت  -ه
ا ينوي الوافية فق  عندما يكون هناك حق مانوين لعمل للك أو عندمتقال املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة 

 ساس صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزاما.ابلتسوية علأب أاملورف اما القيام 
 العادلة:القيمة  -و

سوق يف اتري، ل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف الأو دفعه لتحويصل ان القيمعة العادلة هي السعر الذي ميكا احلوول عليه ما بيع األ
 القياس.

ار عند عملية أو ا لتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق ابخذها يف ا عتبصل والتزام معني استنادا  اىل خوا   األصل يت  مياس القيمة العادلة أل
 .أو ا لتزام يف اتري، القياسصل تسعي األ

فضلأب بعني ا عتبار مدرة متشارك يف السوق علأب انتاج منافع امتوادية ما خنل التوظيفات الخذ ية ابأللغي املا صوللة لألدلقيمة العايت  مياس ا
 .صلأو ما خنل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي مد يقوم بتوظيفات فضلأب لألصل لأل

تماد تقنيات مل يكا سوق ا داة نشطا يقوم املورف ابع إلا .املتداولة يف سوق مايل نش ه املالية أدواتالسوق لتقيي   أسعاريقوم املورف ابعتماد 
 .يف ا عتبار ا ستعمال ا موأب ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقخذ لقياس القيمة العادلة ن

 مستوايت التسلسل اةرمي للقيمة العادلة: IFRS 10 حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
، أو ا لتزامات املتطابقة اليت ميكا للمنش ة الوصول اليها يف اتري صوليف األسواق النشطة لألاملعلنة )غي املعدلة(  سعاراأل : 1املستو   -

 القياس؛ 
 ر أو غي مباشر؛شأو التزام أما بشكل مباصل املعلنة املتضمنة يف املستو  األول واليت تعترب ملحوظة لأل سعاراملدخنت عدا األ : 0املستو   
 أو ا لتزام.صل املدخنت غي امللحوظة لأل : 0املستو   -

 مايل.بيان وضع  اتري، كل إىل ميمتها العادلة يف  حقا  ابلقيمة العادلة يف اتري، إبرام عقد املشتقات ويعاد مياسها  مبد يا  يت  إثبات املشتقات املالية 
 الربح أو اخلسارة علأب الفور ما مل ردد املشتقة وتكون فعالة ك داة روطا ويف هذه احلالة يعتمد توميتيت  إثبات األرابح / اخلسا ر الناجتة يف 

 ا عرتاف يف الربح أو اخلسارة علأب طبيعة عنمة التحوط. 

 املوجودات الثابتة: -ز
ين يف القيمة إن عععععععععععععزيل ا ستهنكات املرتاكمة وموونة التدعلأب أساس سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تنا إظهار املوجودات الثابتة جر 

 وجدت.
مار اإلنتاجية بطريقة القسععععع  الثابت علأب مد  األعا رض والدفعات املسعععععبقة علأب نفقات رأ اليةا ابسعععععتثناء األجيري اسعععععتهنك املوجودات الثابتة
 ابعتماد املعد ت السنوية التالية:

    %  
 0 مباين  
 15 وأاثثمعدات وأجهزة   
 13 أجهزة احلاسب اآليل  
 13 رسينات علأب املباين  

ت  ميد الربح واخلسارة يف . يصلوالقيمة الدفرتية لأل ستبعادما املوجودات الثابتة الفرق بني عا دات ا أصل عا  ستبعادميثل الربح أو اخلسارة ما ا
  بيان الدخل.
 ك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت  تسسيل أي تغي يف التقديرات صثر مستقبلي.ستهنعام يت  مراجعة طريقة احتساب اإل يف هناية كل
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 املوجودات الثابتة غي املادية: -ح
 القيمة إن يفتظهر املوجودات الثابتة غي املادية علأب أسععععععاس سعععععععر التكلفة التارخيية ابلليات السععععععورية بعد تنععععععععععععععععععععزيل اإلطفاء املرتاك  وموونة التدين 

 وجدت.
 تسسيلويت   ملالية املرحلية املوجزةاملعلومات ايت  مراجعة التدين يف ميمتها يف اتري، ا اليت عمرها الزمد غي حمدد املاديةغي الثابتة لموجودات ل بةابلنس

 .بيان الدخليف ميمتها يف  أي تدنٍ 
 :د ت السنوية التاليةابعتماد املعطفاء املوجودات الثابتة غي املادية علأب مد  األعمار ا نتاجية إ جيري

 %03  برامج املعلوماتية  
 ا خنفاض يف ميمة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية: -ط

تلك  صني موشععععععععر أ كان يوجده املادية وغي املادية لتحديد فيما إلا  صعععععععوليقوم املوععععععععرف مبراجعة القي  الدفرتية ألا يف اتري، كل بيان وضعععععععع مايل
ة )إن لتحديد مد  خسععععارة تدين القيمصععععل سعععرتدادية لألا يت  تقدير القيمة اإلن وجد هكذا موشععععرإ .سعععارة تدٍن يف ميمتهاصععععاهبا خمد أ صعععولاأل

 .وجدت(

يت  حسععععععععع  ا عماليةسعععععععععتعند رديد القيمة اإل .ا سعععععععععتعماليةلفة البيع والقيمة سعععععععععرتدادية هي القيمة األعلأب ما بني القيمة العادلة انم  كاإل القيمة
النقدية املسععععععتقبلية املقدرة إىل ميمتها احلالية ابسععععععتعمال نسععععععبة حسعععععع  مبل الضععععععريبة تعكس تقديرات السععععععوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد التدفقات 

 .الذي مل يت  بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملصاطر املنزمة لأل

دادية. تقيد خسارة تدنعععي سرت لتوازي القيمة اإلصل يت  إنقال القيمة الدفرتية لألا ميمته الدفرتية أمعععل ماصل سرتدادية لألكان تقدير القيمعععة اإل  إلا
القيمة   ويف هذه احلالة تعامل خسععععععارة تدينا املصت  مسععععععسل دفرتاي  بقيمة إعادة التقيي صععععععل إ  إلا كان األا القيمة حا   يف األرابح أو اخلسععععععا ر

 كتصفيض لوفر إعادة التقيي .

لكا حبيث ا رتداديةسالتقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل أن تول إىل صل يت  زايدة القيمة الدفرتية لألا حال أن خسارة تدين القيمة انعكست  حقا   يف
يت   .نوات سععابقةيف سععصععل ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة   تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكا أن ردد فيما لو مل يت  ميد خسععارة تدين ميمة لأل

 هذه احلالة يعامل ويفا املصت  مسسل دفرتاي  بقيمة إعادة التقيي صل إ  إلا كان األا ميد عكس خسعارة تدين القيمة حا   يف األرابح أو اخلسا ر
 لقيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي .عكس خسارة تدين ا

 املووانت: -ي
تمل تسععععديد وما احملا ايل علأب املوععععرف )مانوين أو اسععععتنتاجي( انتج عا حدث حوععععل يف املاضععععييت  تكويا املوونة عندما يكون هنالك التزام ح

ا تاري، بيان الوضع املايلتقدير للمبل  املتوجب لتسديد ا لتزام املايل ب أفضلا لتزام وميكا تقدير مبل  ا لتزام بشكل موثوق به. متثل املوونة املكونة 
فإن  ار وعدم اليقني احمليطني هبذا ا لتزام. عندما ردد املوونة اب ستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد ا لتزامبعني ا عتبار املصاطخذ مع األ

 ميمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية ةذه التدفقات النقدية.
 اشرتاكات موسسة الت مينات اإلجتماعية وتعويض هناية اخلدمة: -ك

وسعسعة الت مينات ا جتماعية يف اجلمهورية العربية السعورية ويسعدد بشكل منتظ  الت مينات عا موظفيه إىل املوسسة. متثل إن املوعرف مسعسل يف م
هذه املسعععامهات اتفاق املوعععرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سعععوف حيوعععل املوظفون علأب هذا التعويض ما موسعععسعععة الت مينات 

 جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة. أخر رف أية التزامات ا جتماعية. ليس علأب املو
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 ا عرتاف ابإليراد ورقق املوروف: -ل
وا د علأب القروض ونسبة الفا دة املطبقة ابستثناء الفصعل ا عرتاف إبيرادات وموعاريف الفوا د علأب أسعاس ا سعتحقاق الزمد ابإلسعتناد إىل األ يت 

علأب ا ساس النقدي حبيث يت  ميد إيرادات الفوا د عند رققها الفعلي. يت  ا عرتاف ابإليرادات الناجتة عا اخلدمات املورفية والتسليفات الظاهرة 
 عند رققها مبوجب العقود. تتحقق أنوبة األرابح ما ا ستثمارات عندما يوبح للمورف احلق ابستنم املبال  العا دة ةا. 

 القروض والتسليفات: -م
ظهر القروض ت .شعععععععع والتسععععععععليفات هي موجودات مالية غي مشععععععععتقة لات دفعات اثبتة أو مابلة للتحديد وغي مدرجة يف سععععععععوق مايل ان روضالق

ون الرديئة واملشكوك تسعسل الدي .سعاس الكلفة املعدلة بعد تنععععععععععععععععزيل الفا دة غي احملققة وبعد موونة خسعا ر الديون حيث ينطبقوالتسعليفات علأب أ
 .ية و/أو فا دهتاصلوك واحتمال بعدم رويل ميمتها األلأب األساس النقدي وللك لوجود شكبتحويلها ع

 كفا ت مالية: -ن
عسز عا إجراء  ا  معّين ا  ان عقود الكفا ت املالية هي عقود توجب علأب املوعرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عا خسارة ترتبت ألن مدين

ا عتمادكتب اا  عدة اشكال مانونية للمقاضاة )كفا تخذ ميكا ةذه العقود ان ن .مبوجب شعروط أداة ديا أو أداء شعروط حمددة دفعة مسعتحقة
 .عقود ضمان ا تماين(

عدلة و حقا  ُرمل يف الدفاتر علأب أسععععععععععاس القيمة األعلأب ما بني هذه القيمة املا تُقّيد مطلوابت الكفا ت املالية أوليا  علأب أسععععععععععاس ميمتها العادلة
ية )يف و ُتدرج الكفا ت املالية ضعععععععععما حسعععععععععاابت التسععععععععع .قيمة احلالية للدفعة املتومعة )عندما يوعععععععععبح ما احملتمل إجراء دفعة ما جراء الكفالة(وال

 املوجودات( ويف املطلوابت.

 سه : التوزيعات النقدية لأل  -س
كما يت    حقوق امللكية عند املوافقة عليها ما مبل مسعامهي املوعرف. زيلها ماالعادية كالتزام ويت  تنعععععععععععععععع سعه األ بتوزيعات األرابح عايت  ا عرتاف 

  اإلفواح عا توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتري، بيان الوضع املايل.

 :صايف ايرادات الفوا د -ع

ة أو احملددة ابلقيمة العادلة متاجرة أو تلك املقاسيت  إثبات إيرادات وأعباء الفوا د جلميع األدوات املالية ابستثناء تلك املونفة علأب أهنا حمتفظ هبا لل
طريقة الفا دة  أو اخلسا ر ابستصدام ما خنل األرابح الوافية يف "صايف إيرادات الفوا د" كع "إيرادات فوا د" و "أعباء فوا د " يف حساب األرابح

ضما حركة القيمة العادلة خنل  (FVTPL) ما خنل األرابح أو اخلسارةالفعالة. كما ُتدرج الفوا د علأب األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة 
 ." ة.فرت ال

ومع لألداة املالية العمر املتهو السعععععر الذي خُيفض ابلضععععب  التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة لألداة املالية خنل  (EIR) معدل الفا دة الفعلية
ية مبراعاة مجيع كما تقدر التدفقات النقدية املسععععععتقبل يمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املالية.لفرتة أموععععععرا إىل صععععععايف القا ا عند اإلمتضععععععاءأو

 .الشروط التعامدية لألداة

رتيبات تيتضعما احتسعاب سعر الفا دة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل 
مة العادلة ما ملدرجة ابلقيومجيع األمسعععععععععاط األخر  أو اخلوععععععععععومات األخر . وفيما يتعلق ابملوجودات املالية اا وتكاليف املعاملةا مراض احملددةاإل

 تُثبت تكاليف املعامنت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل.ا ألرابح أواخلسا رخنل ا
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انيا  ا د ما خنل تطبيق معدل الفا دة الفعال علأب القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي املتدنية إ تمُرتسععب إيرادات الفوا د / أعباء الفو 
خبوول و  )أي علأب أساس الكلفة املطف ة لألصل املايل مبل التسوية ألي خمو  خسارة ا تمانية متومعة( أو إىل الكلفة املطف ة للمطلوابت املالية.

 ُرتسعععععععععععععععب إيرادات الفوا د ما خنل تطبيق معدل الفا دة الفعال علأب الكلفة املطف ة للموجودات املالية املتدنيةا ليعة املتدنية إ تمانيا  املوجودات املعا
ا خموععع  خسعععا ر اإل تمان املتومعة(. أما خبوعععول املوجودات املالية اليت نشععع ت أو إشعععرتيت وه دنية مت يإ تمانيا  )أي إمجايل القيمة الدفرتية انموععع 

( يف رديد التدفقات النقدية املسعععععتقبلية املتومع ECLs( يعكس اخلسعععععا ر اإل تمانية املتومعة )EIRفإن معدل الفا دة الفعال )ا (POCI)إ تمانيا  
 .استنمها ما األصل املايل

 حساابت ا تمانية: -ف
هذه  نعكستآت لات الوععلة إىل أصععحاب احلسععاابت. بناء عليها مجيع احلسععاابت ا  تمانية علأب أسععس غي تقديرية وتنتمي املصاطر واملكاف تعقد

 .احلساابت خارج بيان الوضع املايل

 حوة السه  ما األرابح: -ل
اب سععهمه العادية. يت  احتسععسععاسععية وحوععة السععه  ما األرابح املصفضععة ابلنسععبة ألاملوععرف معلومات حول حوععة السععه  ما األرابح األ يعرض

سه  دد األسعه  العادية للمورف علأب املعدل املوزون لعاسعية بتقسعي  صعايف الربح أو اخلسعارة للفرتة العا د حلملة األحوعة السعه  ما األرابح ا سع
 واملعدله  العادية سعععملة األالعا د حلالعادية املتداولة خنل الفرتة. يت  احتسعععاب حوعععة السعععه  ما األرابح املصفضعععة عرب تعديل الربح أو اخلسعععارة 

  املمنوح للموظفنيا سعععععععهسعععععععه  العادية واليت تتضعععععععما خيار األميع نثيات التصفيضعععععععات احملتملة علأب األجبسعععععععه  العادية املتداولة املوزون لعدد األ
 حسبما ينطبق.

 :الدخل ضريبة -ق
 الضرا ب مبال  الضرا ب املستحقة والضرا ب املوجلة. مواريفمتثل 

ما صايف األرابح  % 05والذي حدد الضريبة مبعدل ا 0331نيسان  16اتري،  08ون حيتسعب املوعرف موونة ضريبة الدخل وفقا  ألحكام القان
 .ما ميمة الضريبة %13مبعدل  ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمارا للضريبة اخلاضعة
  غي اجلا ز بة وإضععافة املبالاخلاضعععة للضععري بسععبب اسععتبعاد املبال  غيبيان الدخل األرابح اخلاضعععة للضععريبة عا األرابح الوععافية الواردة يف  ختتلف

 تنعزيلها ما الوعاء الضري .
ملعلومات املالية ااملوجلة هي الضعععرا ب املتومع دفعها أو اسعععرتدادها نتيسة الفرومات الزمنية املومتة بني ميمة املوجودات أو املطلوابت يف  الضعععرا بإن 

بيقها عند بح الضعععري  علأب أسعععاسعععها. ورتسعععب الضعععرا ب املوجلة وفقا  للنسعععب الضعععريبية اليت يتومع تطوالقيمة اليت يت  احتسعععاب الر  املرحلية املوجزة
 تسوية ا لتزام الضري  أو رقيق املوجودات الضريبية املوجلة.

ضععععري  مسععععتقبن. بينما يت  لابملطلوابت الضععععريبية املوجلة للفرومات الزمنية اليت سععععينتج عنها مبال  سععععوف تدخل يف احتسععععاب الربح ا ا عرتافيت  
 .ابملوجودات الضريبية املوجلة للفرومات الزمنية اليت سينتج عنها مبال  سوف تنزل مستقبن  عند احتساب الربح الضري  ا عرتاف

ع عدم امكانية ا سعععععتفادة ما مويت  ختفيضعععععها يف حالة تو  املعلومات املالية املرحلية املوجزةرصعععععيد املوجودات الضعععععريبية املوجلة يف اتري،  مراجعةيت  
 تلك املوجودات الضريبية جز يا  أو كليا .

 يوازي النقد:النقد وما   -ر

بنوك دة لد  وتتضعععما: النقد واألرصعععا ية ثنثة أشععهر ف مل(صعععل)اسعععتحقاماهتا األ هو النقد واألرصععدة النقدية اليت تسعععتحق خنل مدة ثنثة أشععهر
اسعتحقاماهتا ) ودا ع البنوك واملوسعسعات املوعرفية اليت تسعتحق خنل مدة ثنثة أشعهرزل ععععععععععععععععوتنا سعات املوعرفيةواألرصعدة لد  البنوك واملوسع مركزية
 واألرصدة املقيدة السحب. ية ثنثة أشهر ف مل(صلاأل
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 معلومات القطاعات: -م
لك املتعلقة ضعة ملصاطر وعوا د ختتلف عا تمطاع العمل ميثل جمموعة ما املوجودات والعمليات اليت تشرتك معا  يف تقد  منتسات أو خدمات خا

 .أخر بقطاعات أعمال 

بقطاعات  ية حمددة خاضععععععععععععة ملصاطر وعوا د ختتلف عا تلك املتعلقةامتوعععععععععععادالقطاع اجلغرايف الذي يرتب  يف تقد  منتسات أو خدمات يف بيئة 
 .أخر ية امتوادتعمل يف بيئات 

 حا ت عدم الت كد اجلوهرية  -ت

 9تكويا خموعععععععع  خسععععععععا ر ا تمانية متومعة لإليداعات واألرصععععععععدة لد  املوععععععععارف اللبنانية وفقا  للمعيار الدويل للتقارير املالية رم  مام املوععععععععرف ب
(IFRS9 ومد م احتسعععععععععععععاب سعععععععععععععيناريوهات متومعة للصسعععععععععععععا ر احملتملة يف ظل حالة عدم الت كدا حيث م اعتماد .)سععععععععععععععيناريوهات  رتفاع  0

لد  املورف القدرة علأب تكويا خمو  للصسا ر الناجتة عا هذه السيناريوهات ما حس  األرابح  مانية املتومعةا وكاناملصووات للصسا ر ا  ت
 ا دون املساس ابألرابح املدورة أو رأس املال.0303أيلول  03احلالية لغاية 

التغطية  املتضعمنة ضعما هذه السيناريوهات حسب نسب واعتمدت ا دارة تكويا خموع  للصسعا ر ا  تمانية املتومعة لألرصعدة املوجودة يف لبنان
 التالية:
 نسبة تغطية لسندات لبنان )املستحقة سابقا (  133% •

 نسبة تغطية للودا ع ألجل املوجودة يف موارف لبنانية. 9% •

املورف علأب حساب  تضصي  ملواريف ومل يت  اعتماد السيناريوهات الضاغطة جتنبا  لتشكيل مووانت مد   يكون املورف حباجة ةاا مما مد يعترب
 األرابح احملققة.

ملوععريف اولكا وبسععبب عدم وضععوح الرؤية حول األوضععاع املالية القا مة حاليا  يف لبنانا مما مد يسععبب تغيات مسععتقبلية مد توثر سععلبا  علأب القطاع 
البياانت املالية  واجهة مثل هذه التغيات ورديد األثر املتومع علأباللبناينا مل تتمكا إدارة املورف ما الت كد ما التقدير املوكد ةذه املصووات مل

 .0303كانون األول   01للمورف كما يف 
 
 أحكام حماسبية مهمة وموادر أساسية للتقديرات وا فرتاضات -4

ات واملطلوابت غي املتوفرة ما دفرتية للموجوداملورف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة ال إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبيةا علأب 
النتا ج الفعلية عا هذه  ومد ختتلف تعترب لات صلةا أخر ة وعلأب عوامل . تعتمد هذه التقديرات وا فرتاضات املتعلقة هبا علأب عامل اخلرب أخر موادر 
 وا فرتاضات. التقديرات

ها تعديل التقدير ء القيود الناجتة عا تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيول فيتت  مراجعة التقديرات وا فرتاضات بشكل دوري. يت  إجرا
 لية وفرتات  حقة. اوللك إلا كانت هذه املراجعة توثر حوراي  علأب هذه الفرتةا أو يف فرتة املراجعة وفرتات  حقة إلا كانت املراجعة توثر علأب الفرتة احل

 اسبية اةامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:املقررات احمل .1ا4

 خمو  اخلسا ر اإل تمانية املتومعة

املورف استصدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبال  التدفقات النقدية املستقبلية وأوماهتا وتقدير خماطر الزايدة اةامة يف  إدارةيتطلب ما 
  السياسات والتقديرات ن أهبلية خلسا ر اإل تمان املتومعة. إاألويل هبا ومعلومات القياس املستقخماطر اإل تمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف 

 .املستصدمة ما مبل إدرة املورف مفولة
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 تقيي  منولج األعمال

ار منولج األعمال.   واختبي القا صلي والفا دة علأب املبل  األصلر مدفوعات املبل  األختبااعلی نتا ج يعتمد تونيف ومياس املوجودات املالية 
تقيي  لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضما هذا ال معا  جمموعات املوجودات املالية  إدارةمنولج األعمال علأب مستو  يعكس كيفية  املورفحيدد 

وكيفية  داء املوجوداتوثر علأب أاحلك  الذي يعكس مجيع األدلة لات الولة مبا يف للك كيفية تقيي  أداء املوجودات ومياس أدا هاا واملصاطر اليت ت
عادها مبل واليت م استب اآلخر. يرامب املورف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل ادارهتا

صل اا التقيي  املتو م جزءا   املرامبة استحقامها لفه  سبب استبعادها وما إلا كانت األسباب متفقة مع اةدف ما األعمال احملتفظ هبا. وتعترب
ما إلا كان  وإلا كان ما غي املناسبا حول ما إلا كان منولج األعمال الذي يت  مبوجبه ا حتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسب ا ورفللم

 هناك تغيي يف منولج األعمال وابلتايل يت  إدخال تغيي ا مستقبلي ا لتونيف تلك املوجودات.

 زايدة هامة يف خماطر ا  تمان

اخلسارة ا  تمانية األوىلا أو شهرا  ملوجودات املرحلة  (10)يت  مياس اخلسارة ا  تمانية املتومعة كمصو  يعادل اخلسارة ا  تمانية املتومعة ملدة 
مان بشكل كبي املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر ا  تإىل صل . ينتقل األالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلأب مد  العمر الزمد للموجودات ما املرحلة 

ما الذي يشكل زايدة كبية يف خماطر ا  تمان. وعند تقيي  ما إلا كانت  (9)لتقارير املالية رم  ل.   حيدد املعيار الدويل ويلمنذ ا عرتاف األ
 واملدعومة.  ا عتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولةيف ورفاملخذ أيا خماطر ا  تمان ألي ما املوجودات مد ارتفعت بشكل كبي

 1واليت تودي اىل تغي التونيف ضما املراحل الثنث ) املورف املتعلقة ابلتغي امله  يف خماطر اإل تمان إدارةن التقديرات واملستصدمة ما مبل إ
 (.0و 0و

 تمانية مماثلةإنشاء جمموعات ما املوجودات لات خوا   خماطر ا 

األداةا  املالية علأب أساس خوا   املصاطر املشرتكة )مثل نوع دواتعندما يت  مياس خسا ر ا  تمان املتومعة علأب أساس مجاعيا يت  جتميع األ
ايف للمقرتضا اخل(. يرامب ر درجة خماطر ا  تمانا نوع الضماانتا اتري، ا عرتاف األويلا الفرتة املتبقية لتاري، اإلستحقاقا الوناعةا املومع اجلغ

مد  منءمة خوا   خماطر ا  تمان بشكل مستمر لتقيي  ما إلا كانت   تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة  املورف
قل موجودات ن تغيي خوا   خماطر ا  تمانا تكون هناك إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناسب. ومد ينتج عا للك إنشاء حمافظ جديدة أو

 خوا   خماطر ا  تمان املماثلة لتلك اجملموعة ما املوجودات. أفضلإىل حمفظة حالية تعكس بشكل 

 بني احملافظ  نتقالإعادة تقسي  احملافظ وا

لك الزايدة الكبية( تيعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوع ا عند حدوث زايدة كبية يف خماطر ا  تمان )أو عندما تنعكس 
إىل آخرا أو العكسا ولكنها مد ردث أيض ا ضما  شهرا   (10)ما اخلسا ر ا  تمانية املتومعة اليت ترتاوح مدهتا بني  صولوابلتايل تنتقل األ

مقدار تغييات اخلسا ر  شهرا أو مد  احلياة ولكا (10)احملافظ اليت يستمر مياسها علأب نفس األساس ما اخلسا ر ا  تمانية املتومعة ملدة 
 .ا  تمانية املتومعة نظر ا  ختنف خماطر ا  تمان ما احملافظ
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 املوادر الر يسية للتقديرات غي املوكدة  .0ا4

أب املبال  املعرتف هبا ثر أمهية علواليت ةا الت ثي األك مورفيف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل دارةفيما يلي التقديرات الر يسية اليت استصدمتها اإل
 :البياانت املاليةيف 

 ا ستمرارية:مبدأ 

ة ا عمال يف صلااملورف بتقيي  مدرة املورف علأب ا ستمرار كمنش ة مستمرة وهي مقتنعة صن املورف ميتلك املوارد النزمة ملو  إدارةمامت 
ف ي شكوك جوهرية اليت مد توثر بشكل جوهري علأب مدرة املور املورف ليست علأب عل  اب إدارةاملستقبل املنظور. ابإلضافة اىل للكا ان 

 علأب ا ستمرار كمنش ة مستمرة. وابلتايل ان البياانت املالية حمضرة علأب اساس مبدأ ا ستمرارية.
 العادلة:رديد القي  

)و(.  0ضاح   كما هو مذكور يف ا ين رديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس ةا سعر سوق ميكا حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييإ
فاوتة ها مليلة الشفافيةا فإن القيمة العادلعة تكون أمل موضوعيةا وتتطلب درجات متأسعار املالية املتداولة بشكل غي متكرر و  دواتوابلنسبة لأل

 وثر علأب األداة املعنية.ت أخر يدةا افرتاضات تسعيا وخماطر لسيولةا الرتكيزا عوامل سوق غي أكما األحكام تعتمد علأب ا

ون فيها كتستصدم املعطيات غي املنظورة يف مياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةا وابلتايل تنطبق يف احلا ت اليت ت
املقبول للتفرغ  سهاا اي ان متثل السعرحركة السعوق بتاري، التقيي  ضعيفة هذا ان وجدتا وجيب ان تبقأب الغعاية ما ميععاس القععيمة العععادلة نف

املعلومات  فضلأمالية. يت  الوصول اىل املعطيات غي املنظورة اب عتماد علأب  أدواتاملالية أو صاحب ا لتزام ملطلوابت  دواتعنها ما مالك األ
ينة عمن اب جراءات ضافة اىل تطبيق معد ت حس  معاملتوفرة يف ظل الظروف احمليطةا واليت ميكا ان تتضما املعلومات املتوفرة لد  املنش ة ابإل

 حالداخلية للمورف وللك ضما منولج التقيي  املستصدم يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظاهرة علأب أساس القيمة العادلة ما خنل األراب
 واخلسا ر وعلأب أساس الكلفة املطف ة.

ة بكل املستقبلية لكل نوع ما أنواع املنتسات / السوق ورديد املعلومات املستقبلية لات الول النظرةرديد العدد والوزن النس  للسيناريوهات 
 سيناريو

صتلف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل ورفيستصدم املا عند مياس اخلسارة ا  تمانية املتومعة
 ه احملركات علأب بعضها البعض.احملركات ا متوادية وكيف توثر هذ

 احتمال التعثرنسبة 

 علأب السداد عا التعثر  حتمالية را  تقدياحتمال التعثر  نسبةاحتمال التعثر مدخن  ر يسي ا يف مياس اخلسارة ا  تمانية املتومعة. وتعترب  نسبة تشكل
 ات والتومعات املتعلقة ابلظروف املستقبلية.زمنية معينةا واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية وا فرتاض ةفرت  مد 

 يف حال التعثراخلسارة 

تعامدية املستحقة داد. وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية اللسن التعثر يف اعهي تقدير للصسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
مع األخذ يف و  قات النقدية ما الضماانت اإلضافية والتعدينت ا  تمانية املتكاملةيف اإلعتبار التدفخذ وتلك اليت يتومع املمول رويلهاا مع األ

 ا عتبار الظروف املستقبلية أيضا .
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 الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية املقدرة لأل

تدعو  لفرتة مل تظهر أية موشرات( أعنه إن املورف يراجع األعمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خنل ا0كما هو موضح يف اإليضاح رم  )
 الثابتة. صولإىل تغيي األعمار املقدرة لأل

 تدين ميمة املوجودات غي املالية وتكويا املووانت النزمة

نل إجراء لية وللك ما خغي املا صولبتقدير القيمة ا سرتدادية لأل دارةيف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السوريةا مامت اإل
تكويا مووانت ا   توجد موشرات لدارةلتحديد فيما إلا كان هناك أي موشر علأب تدين ميمتها. ابعتقاد اإل صولمراجعة للقي  الدفرتية ةذه األ

 تدين إضافية.

 

  بنوك مركزيةأرصدة لد  و  نقد -5

 يلي: اممهذا البند  يتكون
   األولكانون   01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(     
   ل.س.     ل.س.     

   0515056715746    6541056405996  نقد يف اخلزينة
 أرصدة لد  بنوك مركزية:

   00559651835009    48590053015369  حساابت جارية ورت الطلب 
   0564854905816    7580150305019  ودا ع ألجل 
   0536659945503    5550757615706  ي إلزامياحتياطي نقد 

    68571556435313    01546550435401   
 ( 6850635086) ( 11985469511) خمو  خسا ر ا تمانية متومعة

    68551751735899    01509753835305   

ما متوس  ودا ع  %5ا حتياطي اإللزامي علأب الودا ع إىل  / الذي حدد مبوجبه نسبة5908راء رم  /مرار ر يس جملس الوز  0311أاير  0صدر بتاري، 
ة املركزي يالعمنء ملغيا  القرارات السابقة اليت تتطلب القوانني والتشريعات املورفية ما املوارف أن رتفظ ابحتياطي نقدي الزامي لد  مورف سور 

س ابستثناء ودا ع اإلدخار السكد وللك اب ستناد إىل القرار الوادر عا جملما جمموع الودا ع رت الطلبا ودا ع التوفي والودا ع ألجل  %13بنسبة 
 .0311كانون الثاين   01الوادر بتاري،  4/م ن/ب 708والقرار  0338أاير  5الوادر بتاري،  4/م ن/ب 089النقد والتسليف رم  

 ح للمورف مبوجبه بسحب الفا ض عا ا حتياطي اإللزامي الذي  / م ن7مرار مورف سورية املركزي رم   0303كانون الثاين   01صدر بتاري، 
 املتوجب تشكيله وللك وفق حدود دنيا حمددة حبسب عملة ا حتياطيا وللك بعد احلوول علأب موافقة مورف سورية املركزي. 

 إن هذا ا حتياطي إلزامي و يت  استعماله خنل أنشطة البنك التشغيلية.
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 السنةالفرتة /لد  بنوك مركزية خنل  أرصدةفيما يلي احلركة علأب 

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  08501156685675    -     -     08501156685675  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 عا التغي يف انتج)نق ( 
  (1505050175886)    -     -     (1505050175886 ) أرصدة لد  بنوك مركزية 

  50056455040505    -     -     50056455040505  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  40503159965316    -     -     46050315996531  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

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

   01541856155500    -     -     01541856155500  الرصيد كما يف بداية السنة
 غي يفزايدة انجتة عا الت

   5555055595007    -     -     5555055595007  أرصدة لد  بنوك مركزية 
  1504354905815    -     -     1504354905815  األرصدة اجلديدة خنل السنة

  08501156685675    -     -     08501156685675  الرصيد كما يف هناية السنة

 

 السنة الفرتة /   تمانية املتومعة األرصدة لد  بنوك مركزية خنلفيما يلي احلركة علأب خمو  اخلسا ر ا

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  6850635086    -     -     6850635086  ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 انتج عا التغي يف زايدة
  5750415706    -     -     5750415706  أرصدة لد  بنوك مركزية 

  7059665989    -     -     9895966570  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

   15115496198    -     -     15111985469  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  )مدمقة( 0319كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   1656675059    -     -     1656675059  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عا التغي يف

   0050405349    -     -     0050405349  صدة لد  بنوك مركزيةأر  
  0850495978    -     -     0850495978  األرصدة اجلديدة خنل السنة

  6850635086    -     -     6850635086  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 أرصدة لد  موارف  -6

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

  17590558865380    16586353905517    1536557905565  حساابت جارية ورت الطلب
  14591859845760    14591859845760    -   أشهر 0ودا ع استحقامها األصلي أمل ما 

 ( 9145154895471) ( 5385154875781) ( 156935436) متومعةخمو  خسا ر ا تمانية 

   9153645130515    03509150965771    01505550985903  

 
  ()مدمقة 9031كانون األول   01يف  كما   
  اجملموع   موارف خارجية   موارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  0568653815978    40151875956    0506458945300  حساابت جارية ورت الطلب
  0556654835333    0556654835333    -   أشهر 0ودا ع استحقامها األصلي أمل ما 

 ( 14354885507) ( 10655885550) ( 058995985) خمو  خسا ر ا تمانية متومعة

   0506359945307    0585153795434    6511053705441  

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

  6505055615978    -     0565650805430    0559651795576  ةفرت الكما يف بداية الرصيد  
 عا التغي يف ةزايدة انجت
  16536055455495    -     10571554075554    04851175941  أرصدة لد  املوارف 

  15077605508510    -     7953105108580    4505604551654  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  84450058445873    -     79050550805948    1754635900535  ةفرت الالرصيد كما يف هناية 
 

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

   0501150705077    -     -     0501150705077  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     1585157365879  ( 1585157365879) ثانيةما م رويله إىل املرحلة ال

 دة / )نق ( انتج عا التغي يفزاي
   47457385631    -   ( 1576158345477)   0500655105378  أرصدة لد  املوارف 

  0556654835333    -     0556654835333    -   األرصدة اجلديدة خنل السنة

  6505055615978    -     0565650805430    0559651795576  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 السنة:الفرتة /  فيما يلي احلركة علأب خمو  اخلسارة ا  تمانية املتومعة خنل

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    
  14354885507    -     10654135854    453775680  ةفرت اليف بداية  الرصيد كما

 انجتة عا التغي يف زايدة / )نق (
  1530851435564    -     1536853165017  ( 0958755650) أرصدة لد  املوارف 

  81058405013    -     37854705079    7055073501  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  9145154895471    -     1495915480589    555570576  ةفرت الد كما يف هناية الرصي
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  )مدمقة( 0319كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   5145596    -     -      5145596  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     4785615  ( 4785615) ثانيةما م رويله إىل املرحلة ال
 زايدة انجتة عا التغي يف

  659105967    -     058715065    453415730  أرصدة لد  املوارف 
  10053635974    -     10053635974    -   األرصدة اجلديدة خنل السنة

  14354885507    -     10654135854    453775680  صيد كما يف هناية السنةالر 
 
 ات لد  موارف إيداع -7

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

  9593154445155    9593154445155    -   أشهر( 0ي أكثر ما صلودا ع ألجل )استحقامها األ
 ( 81857105488) ( 81857105488)   -   خمو  خسا ر ا تمانية متومعة

    -    9538057035667    9538057035667  
 

  ()مدمقة 9031كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   موارف خارجية   موارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  7540659335904    7540659335904    -   أشهر( 0ا ع ألجل )استحقامها األصلي أكثر ما ود
  04050605575    04050605575    -   نمينات ا عتمادات املستندية
 ( 49857405515) ( 49857405515)   -   خمو  خسا ر ا تمانية متومعة

    -    7508154195984    7508154195984  
 
 السنة:الفرتة / ا يلي احلركة علأب إيداعات لد  املوارف خنل فيم

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

  7578351605499    -     3591975175503     63458605583  الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 انتج عا التغي يف نق 
 ( 9570750085067)   -   ( 9545059345501) ( 07050005706) أرصدة الزاب ا 

   90055385848511    -     90055385056511    49053335333  نتيسة تغي أسعار الورف تعدينت

  9593154445155    -     0115935537759    84455085800 الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مدمقة( 0319كانون األول   01كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   8509658355376    -     -     8509658355376  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     7599156355371  ( 7599156355371) لثانيةما م رويله إىل املرحلة ا

 انتج عا التغي يف نق 
 ( 85959345150)   -   ( 81650345150) ( 4056335333) إيداعات لد  املوارف 

  04050605575    -     -     04050605575  اإليداعات اجلديدة خنل السنة

  7578351605499    -     7517550335919     63458605583  ما يف هناية السنةالرصيد ك
 

 
 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة علأب خمو  اخلسارة ا  تمانية املتومعة خنل

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

  49857405515    -     49556185000    051055080  الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 انتج عا التغي يف ( / زايدةنق )

  (10359415963 )   -     (10051045790 )   051805800   إيداعات لد  املوارف 
   90059115453    -     04554945453     6885417  نتيسة تغي أسعار الورف تعدينت

  81857105488    -     68559875810    830570555  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

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

  5359345194    -     -     5359345194  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     5351005607  ( 5351005607) ثانيةما م رويله إىل املرحلة ال
 زايدة انجتة عا التغي يف

  44554955595    -     44554955595    -   إيداعات لد  املوارف 
   050405706    -     -     050405706  ل السنةاإليداعات اجلديدة خن

  49857405515    -     49556185000    051055080  الرصيد كما يف هناية السنة
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 باشرةامل تمانية اإلتسهينت صايف ال -8

 يتضما هذا البند مايلي:
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
  ()مدمقة 0319     )غي مدمقة(      
  ل.س.     ل.س.     

  الشركات الكرب 
   1556165069    1751665077  كمبيا ت )سندات حمسومة( 
   50054405843    1573451405736  حساابت جارية مدينة 
   03540555195590    05578058965308  مروض وسلف 

    07553550365101    03596055785730   
 قروض العقاريةاألفراد وال

   01053365377    0356145806  حساابت جارية مدينة  
   0356435504    1555635711  مروض وسلف 

    0651755547    00056465631   
 الشركات الوغية واملتوسطة

   10757455195    15053045765  حساابت جارية مدينة 
   653545381    458365135  مروض وسلف 

    84358735157    14057995076   
   01504153045579    07569950005508  إمجايل التسهينت ا  تمانية املباشرة 
 ( 1519855075408) ( 0503155385819) خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 
 ( 1513751735795) ( 7558695515800) فوا د معلقة )حمفوظة( 

   09530550065056    00566551075853  صايف التسهينت ا  تمانية املباشرة
ما إمجايل التسهينت  %10570أي ما نسبته  0303 أيلول 03لية سورية كما يف  0550455095575املباشرة غي املنتسة  بلغت التسهينت ا  تمانية

ما إمجايل التسهينت ا  تمانية  %7510ته أي ما نسب 0319كانون األول   01لية سورية كما يف  0500053595653مقابل )ا  تمانية املباشرة 
 (.املباشرة

 %6554أي ما نسبته  0303 أيلول 03لية سورية كما يف  1569159605736بلغت التسهينت ا  تمانية املباشرة غي املنتسة بعد تنعزيل الفوا د املعلقة 
أي ما نسبته  0319كانون األول   01لية سورية كما يف  1510458885855مقابل )بعد تنعزيل الفوا د املعلقة التسهينت ا  تمانية املباشرة إمجايل ما 

 (.بعد تنعزيل الفوا د املعلقة التسهينت ا  تمانية املباشرةإمجايل ما  0570%
 0303 أيلول 03 لية سورية كما يف 8005901لية سورية وم حسز خمووات ةا بقيمة  450505104بلغت التسهينت غي املباشرة غي العاملة 

 .0319كانون األول   01و
 .0319كانون األول   01و 0303 أيلول 03  توجد تسهينت ا تمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف
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 :خنل الفرتة/ السنة باشرةامل تمانية ا تسهينت ال فيما يلي احلركة علأب أرصدة
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  01504153045579    0500053595653    0554859055967    06556353085960  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     7589153485413  ( 7589153485413) ما م رويله إىل املرحلة الثانية
 عا التغي يف ةانجت / )نق ( زايدة

 ( 0500859865113)   07858155505    41451365743  ( 0590159385075) أرصدة الزاب ا 
  0503954435968    -     -     0503954435968  ةفرت الخنل التسهينت اجلديدة 

 ( 7590158395781) ( 159345669) ( 13956735710) ( 7580350045433) ةفرت لاالتسهينت املسددة خنل 
  4503955505880    3695153155569    -     8105050905980 نتيسة تغي أسعار الورفتعدينت 

  07569950005508    5755055045509    13574454135435    55851054035070  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  )مدمقة( 9031كانون األول   01للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  05568758195361    0534551795006    6540150435805    17501150985933  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 1539850065863)   1539850065863  م رويله إىل املرحلة األوىل ما 

  -     08950375000  ( 051085910) ( 08753785013) ما م رويله إىل املرحلة الثالثة
 ( 8757055039) ( 8757055039)   -     -   الديون املعدومة

 زايدة / )نق ( انتج عا التغي يف
 ( 07953545880)   03559855836  ( 4356985493) ( 44450405199) الزاب اأرصدة  

  17588553915944    0751395584    1594555995695    15593050805665  التسهينت اجلديدة خنل السنة
 ( 11578759195495) ( 04059755100) ( 4568658535065) ( 6585853945397) التسهينت املسددة خنل السنة

 ( 7751865809) ( 1457015957) (  05) ( 6054645857) تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  01504153045579    5305000535956    7055485905596    06556353085960  الرصيد كما يف هناية السنة
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 السنة:فيما يلي احلركة علأب خمو  اخلسارة ا  تمانية املتومعة خنل الفرتة/ 
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  1519855075408    91459835104    10059665540    15955835761  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

  -     -     -     -   ما م رويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     5354085463  ( 5354085463) لثانيةما م رويله إىل املرحلة ا

 عا التغي يف ةزايدة انجت
   09859185179    -     09859185179   -   خماطر اإل تمان 

 عا التغي يف ةانجتزايدة / )نق ( 
  0956535655    4550885307  ( 551745078) ( 5605394) ة الزاب اأرصد 

  0357895037    -     -     0357895037  ةفرت الالتسهينت اجلديدة خنل 
 ( 0557395066) ( 158365373) ( 058105037) ( 0153935889) ةفرت الالتسهينت املسددة خنل 

  57950005516    57158535307    -     547975480 الورف أسعارتعدينت نتيسة تغي 

  0503155385819    1550354105118    75595655006    13557735134  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  ()مدمقة 9031كانون األول   01 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  1506650775340    1530753405150    00451305780    1550005137  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 1353575968)   1353575968  ما م رويله إىل املرحلة األوىل 

  -     4355486  ( 4355486)   -   ةلثما م رويله إىل املرحلة الثا
 دة / )نق ( انتج عا التغي يفزاي

  6959735791    13158105340  ( 0158045937) (  65044) خماطر اإل تمان 
 ( 658745494) ( 658745494)   -     -   الديون املعدومة

 زايدة / )نق ( انتج عا التغي يف
  9658545109  ( 458855918)   6053885774    0956515080  أرصدة الزاب ا 

  10055055069    -     0054795599    9953555773  التسهينت اجلديدة خنل السنة
 ( 45150435051) ( 19054045404) ( 05054365051) ( 454395566) التسهينت املسددة خنل السنة

 ( 953955168) ( 953945711)   -   (  457) تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  1519855075408    91459835104    10059665540    15955835761  هناية السنة الرصيد كما يف
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 الفوا د املعلقة:

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     
   ()مدمقة 9031     )غي مدمقة(      
  ل.س.     ل.س.     
   99753535177    1513751735795  الفرتة / السنةالرصيد أول  
   00454015368    08158935597  الفرتة / السنةالفوا د املعلقة خنل  
 ( 0758005489) (  0345560) ينعزل الفوا د احملولة لإليرادات 
 ( 556075046)   44057195343  فروق أسعار صرف 
 ( 8358535715)   -   ينعزل الفوا د املعلقة اليت م شطبها 
   1513751735795    1580055755869  / السنةالفرتة الرصيد آخر  
 
 اآلخرالشامل  خنل الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة ما  -9

إىل  %05814مبعد ت فا دة ترتاوح ما  ا وسيادية لبنانيةآسيويةخليسيةا مام املورف بشراء استثمارات ما أسواق مالية ا 0319خنل عام 
ا وهي نتنيسترتاوح استحقاماهتا ما سنة إىل  اآلخرالشامل  خنل الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة ما نيفها كم تو للدو ر األمريكي 55965%

 تتكون مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(     
  ل.س.     ل.س.     

  -     -   شهادات إيداع
  جودات مالية متوفر ةا أسعار سومية:مو 

   53355685017    -   لات عا د اثبت لوانترليل السندات واأل 

     -    53355685017   
 دو ر أمريكي. 451315130شراء سندات ما مورف لبنان املركزي بقيمة  0315متوز  7م بتاري، 
 دو ر أمريكي. 9965053نان املركزي بقيمة شراء سندات ما مورف لب 0317كانون األول   01م بتاري، 
 دو ر أمريكي. 053375900شراء سندات ما مورف لبنان املركزي بقيمة  0318كانون الثاين   1م بتاري، 

 وفق املواصفات التالية:
 املودر: مورف لبنان املركزي.

 .CCCدرجة التونيف احلالية: 
 دورية الفا دة: نوف سنوية.

 %6515-55154معد ت الفا دة: 
 %5596 -4591معد ت العا د: 

وم إطفاء عنوهتا  0319وحولت ابلكامل خنل شهر تشريا الثاين ما عام  السنداتما هذه دو ر أمريكي  656835333ما يعادل  م استحقاق
  .0303حزيران  19، دو ر أمريكي الذي استحق بتاري 0035333دو ر أمريكي وبقي مستحق ما ميمته  1355086املتعلقة والبالغة 
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 علأب الشكل التايل: )غي مدمقة( 0303أيلول  03تظهر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف 
      سندات موسسات        
    سندات حكومية     مالية ومورفية لات     سندات شركات لات   
  اجملموع     لات عا د اثبت     عا د اثبت     *عا د اثبت    
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  43159035333    43159035333    -     -   القيمة ا  ية للسندات واأللوانت
  157385163    157385163    -     -   العنوة

  43056085163    43056085163    -     -   القيمة الدفرتية للسندات واأللوانت
 ( 157385163) ( 157385163)   -     -   إطفاء العنوة

 ( 43159035333) ( 43159035333)   -     -   النق  يف القيمة العادلة

   -     -     -     -  
 

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

  57555035333    10955035333    -     40653335333  انتالقيمة ا  ية للسندات واأللو 
  5658065963     5905963    -     5650445333  العنوة

  60050565963    14351105963    -     49050445333  القيمة الدفرتية للسندات واأللوانت
 ( 5154945880) (  4775068)   -   ( 5153175515) إطفاء العنوة

 ( 8350905763) ( 0355895763)   -   ( 4957345333) نق  يف القيمة العادلةال

  09155005485     -    13953455800    53355685017  

وم رويل ميمتها مع الفوا د  0303متوز  01*م استحقاق هذه السندات بتاري، 
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 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة -13

 يتكون هذا البند مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(     
  ل.س.     ل.س.     
  1543353335333    -   القيمة اإل ية 
 (  6053335333)   -   اخلو  

  1500753335333   -   القيمة الدفرتية 

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

 
 جيحقوق استصدام األصول املست جرة / التزامات عقود الت  -11

 يتكون هذا البند مما يلي:
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(     
  ل.س.     ل.س.     

   06654805371    08059355770  حقوق استصدام أصول مست جرة
 (  3865134504) ( 1955839565) جممع استهنك حقوق استصدام موجودات مست جرة

   00050965967    57753965017  صايف حقوق استصدام موجودات مست جرة
   00451105076    90455805188  التزامات عقود الت جي

 ست جرة كما يلي:املصول األتتوزع حقوق استصدام 
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   قة()مدم 0319     )غي مدمقة(     
  ل.س.     ل.س.     
  -     00050965967  / السنة فرتةالرصيد كما يف بداية ال 
  06654805371    -   16أثر التطبيق األويل للمعيار رم   
  -     1654005731  زايدة يف حقوق استصدام األصول املوجرة 
 (  0453865134 ) ( 3915700501) موروف ا ستهنك 

  00050965967    57753965017  فرتة / السنةالهناية  الرصيد كما يف 
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 تتوزع حقوق التزامات عقود الت جي كما يلي:
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(     
  ل.س.     ل.س.     
  -     00451105076  فرتة / السنةالرصيد كما يف بداية ال 
  00956465737    -   16أثر التطبيق األويل للمعيار رم   
 (  0555335333)   -   إطفاء رصيد مواريف إجيار مدفوعة مقدما  كما يف أول الفرتة / السنة 
  -   ( 4056775033) مبال  مسددة 
   959655669    751485848  موروف الفوا د 

  00451105076    18855805904   فرتة / السنةالرصيد كما يف هناية ال 
 
  موجودات ضريبية موجلة/ خمو  ضريبة الدخل  -01

 يتكون هذا البند ممايلي:

   كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 9031     )غي مدمقة( 0303     
   ل.س.     ل.س.     

 ( 93751395738) ( 91757085367) خمو  ضريبة الدخل انجتة عا ربح الفرتة / السنة
 يف القيمة العادلة للموجودات  التغيانجتة عا  ضريبيةموجودات 

   0353705443    -   الدخل الشامل اآلخرما خنل املالية  
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 املوجلة ملص  تسوية الربح احملاس  مع الربح الضري  واحتساب موروف ضريبة الدخل
   )غي مدمقة( أيلول 03ية يف أشهر املنته تسعةلفرتة ال     
     0303     9031   
   ل.س.     ل.س.     

   0564959515935    05508050705464  صايف الربح مبل الضريبة
   0453085640    0650835900  إستهنك املباين

 ( 14954615499)   1504358005095  خمو  التسهينت ا  تمانية
 ( 155335333)   0955335333  (18خمووات متنوعة )إيضاح 

 ( 00857945004) ( 18058185001) اجلمهورية العربية السورية خارجفوا د حمققة ما 
  -   ( 00574057105783) أرابح انجتة عا تقيي  القطع البنيوي

   6050065393    6135685574  استهنك رسينات البناء عا فروع مشرتاة
   0505654635814    5091059005319  الربح الضري 
   %05     %05   معدل الضريبة
 ( 56451155034) ( 70355345800) ضريبة الدخل

 ( 5654115503) ( 7053535480) (%13) عماراإلإعادة ضريبة 
 ( 60355065704) ( 83055555035) موروف ضريبة الدخل

  -   ( 1654505647) ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلارج
   (80353385950 ) (60355065704 ) 
  ل الشامل اآلخرابلقيمة العادلة ما خنل الدخة دديف القيمة العادلة للموجودات املالية احمل التغيالضريبية املوجلة الناجتة عا  املوجوداتاحتساب م 

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     كما يلي:
   )مدمقة( 9031     )غي مدمقة(      
   ل.س.     ل.س.     

 يف القيمة العادلة  التغيخسا ر انجتة عا 
 ( 8350905763)   -   ما خنل الدخل الشامل اآلخرللموجودات املالية  

   %05     %05   معدل الضريبة 
     -    0353705443   

 :مايليخنل الفرتة / السنة ك خمو  ضريبة الدخلإن حركة 
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(      
   ل.س.     ل.س.     

   05858695793    93751395738  الفرتة / السنة الرصيد بداية
   0853995534    1654505647  ضريبة ريع علأب فوا د حمققة ما اخلارج*

  83950935590    83055555035  الفرتة / السنةضريبة دخل 
 ( 19950535179) ( 83950935590) ضريبة مدفوعة
    93751395738    91757085367  الفرتة / السنةالرصيد هناية 
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   قانون ضريبة ل حيتسب املورف موونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة علأب إيرادات املورف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقا
ما  %755ا والذي حدد الضريبة مبعدل 0319نيسان  09الوادر عا وزارة املالية بتاري،  1008/0والقرار رم   0330/ لعام 04الدخل رم  /

ما ميمة  %13عدل ما ميمة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية مب %13إمجايل اإليرادات يف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 
 .0319كانون الثاين   1الضريبة ابتداء  ما 

 .ا يت  الدفع حاليا  بشكل ربعي عا هذه الضرا باملتعلقة بتوميت وكيفية الدفع مستقبن   التنفيذيةمل تودر التعليمات 
. مام املورف بتقد  0316وا 0315ا 0314ا 0310ا 0310لمورف عا ضرا ب األعوام ل صدر التكليف املومت ا0303آب  16بتاري، 

 ا ولتاري، إعداد املعلومات املرحلية املوجزة مل يودر مرار بش ن هذا ا عرتاض.0303أيلول  15بتاري،  التكليفاعرتاض علأب هذا 
تشريا  06مام املورف بتقد  اعرتاض علأب هذا التكليف بتاري، . 0317استنم التكليف املومت عا ضريبة عام  م ا0303 أيلول 07 بتاري،
 ا ولتاري، إعداد املعلومات املرحلية املوجزة مل يودر مرار بش ن هذا ا عرتاض.0303األول 

 كما يلي:  ما خنل الدخل الشامل اآلخريف القيمة العادلة للموجودات املالية  التغياملوجلة الناجتة عا إن حركة املوجودات الضريبية 
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(      
   ل.س.     ل.س.     

  5854495617    0353705443  الفرتة / السنةرصيد أول 
 ( 0850765177) ( 0353705443) ما خنل الدخل الشامل اآلخريف القيمة العادلة للموجودات املالية  التغي

   3537054430    -   الفرتة / السنةرصيد آخر 
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 أخر موجودات  -01
 يلي: يتكون هذا البند مما

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(      
   ل.س.     ل.س.     

 استثمارات مالية  فوا د حمققة غي مستحقة القبض
   5453045648    -    شهادات إيداع لد  مورف سورية املركزي 

 استثمارات مالية ابلقيمة العادلة ما فوا د حمققة غي مستحقة القبض
   959105861    -   خنل الدخل الشامل اآلخر  
    1585053     1165880  التسهينت ا  تمانية 
   16656805016    08156335361  حساابت لد  املوارف 
    08157165944    00357795375   
    1755934    1905884  وابع ماليةط

   050805096    0954145043  إجيارات مدفوعة مقدما  
   0158075860    -   مواريف مدفوعة مقدما  

   -     154935333  مواريف مدفوعة مقدما  لفرع ميد اإلجناز
   158955903    051345411  نمينات مدفوعة

    875137    150005090  حساابت مدينة أخر 
   154575533    -   حساابت مدينة ميد التحويل

  -     10956495688  أتعاب استشاريني
   8058065633    8058065633  مسامهات يف موسسات مالية سورية

    50957085163    05050405064   
 
 مورف سورية املركزيوديعة جممدة لد    -41

ما رأ اةا لد   %13يتوجب علأب موارف القطاع اخلال أن رتسز  0331( لعام 08رم  )ب( ما القانون ( للفقرة )10بناء  علأب أحكام املادة )
اطي علما  صنه يت  التواصل مع مورف سورية املركزي خبوول حسز ا حتي مورف سورية املركزي كحساب جممد ميكا اسرتداده عند توفية املورف.

 يتكون هذا البند مما يلي: .0303حسزها خنل شهر تشريا األول ما عام عا الزايدة اجلديدة لرأس املال املتومع 
   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 9031     )غي مدمقة(      
   ل.س.     ل.س.     

   14153985333    14153985333  لية سورية
   1754641506054    0560656885840  دو ر أمريكي

    0577757865840    1543055155464   
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  موارفودا ع   -51

 يلي: يتكون هذا البند مما

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

  18958785050  -   18958785050 حساابت جارية

  18958785050   -  95878505018  
 

  )مدمقة( 9031 كانون األول 01كما يف    
  اجملموع   موارف خارجية   موارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  60557645935  053005853  60057415355 حساابت جارية
  1595455035333  1595455035333  -  ودا ع ألجل )تستحق خنل فرتة ثنثة أشهر أو أمل(

  55600574153  1595755405853  0559350845935  
 
 ودا ع الزاب ا -61

 يتكون هذا البند ممايلي:

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     
   ()مدمقة 9031     )غي مدمقة(      
  ل.س.     ل.س.     

   06514054355959    50514358735800  حساابت جارية ورت الطلب
   0510656605789    1588658065166  وفيودا ع الت

   01551659185045    09589056465553  ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار
   16751045807    00555005577  احلساابت اجملمدة

    94505558775116    59595451015903   

ما إمجايل الودا ع )مقابل  %9545أي ما نسبته  0303 لأيلو  03لية سورية كما يف  8593459755700بلغت ودا ع القطاع العام السوري 
 ما إمجايل الودا ع(. %9501أي ما نسبته  0319كانون األول   01لية سورية كما يف  5558056005800

)مقابل ما إمجايل الودا ع  %55558أي ما نسبته  0303 أيلول 03لية سورية كما يف  50508959945433بلغت الودا ع اليت   رمل فوا د 
 ما إمجايل الودا ع(.%40588أي ما نسبته  0319كانون األول   01لية سورية كما يف  06501355435788

كانون األول   01لية سورية كما يف  16751045807)مقابل  0303 أيلول 03لية سورية كما يف  00555005577احلساابت مقيدة السحب بلغت 
0319.) 
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 مينات نقديةن -71

 يلي: ا البند ممايتكون هذ

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف     
   ()مدمقة 0319     )غي مدمقة(      
  ل.س.     ل.س.     

   00655075513    04956865009  نمينات مقابل تسهينت مباشرة
   56956605805    4560151895068  نمينات مقابل تسهينت غي مباشرة

   1567350985099    1958835333  ات نقدية أخر *نمين

    5533357555597    0557655885644   

 15عادل ي متثل الت مينات النقدية األخر  نمينات مقابل الوناديق احلديدية املوجرة لعمنء املورفا إضافة إىل موونة استياد يت  احتسازها مبا% 
ما القيمة املقابلة  %05ا وموونة مبا يعادل اسععععععتنم كتاب ررير ما مديرية ا متوععععععادن فوا د وللك حىت جازة بدو ما القيمة املقابلة ملشعععععروع اإل

د والتسارة اخلارجية اإلجازة وفقا  لقرار وزارة ا متوا حسزملشعروع اإلجازة ابللية السورية علأب أن يت  ررير املبل  احملتسز بعد مرور شهر ما اتري، 
 .0319تشريا الثاين  01اري، / الوادر بت944رم  /

 
 خمووات متنوعة -81

 يتكون هذا البند مما يلي:

   كانون األول  01كما يف      0303 أيلول 03كما يف      
   )مدمقة( 0319     )غي مدمقة(      
  ل.س.     ل.س.     

   1950055607    04750585005  كفا ت موارف مالية  - خمو  خسا ر ا تمانية متومعة
   953085690    0950015414  غي املباشرة -خمو  خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا  تمانية 

   456365153    -   خمو  ملواجهة أعباء حمتملة
   455335333    0453335333  خمو  تقلبات أسعار القطع

    00355795609    0750735473   

جيب علأب املوارف أن تقوم يف هناية كل شهر بتكويا موونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل  4/م ن/ ب060رار رم  بناء  علأب املادة السابعة ما الق
 .ما وسطي مركز القطع التشغيلي الوايف خنل الشهر السابق %5علأب األمل نسبة 
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  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف    
  صيدر    فرومات   ما م   املستصدم   املكون      
  فرتةهناية ال   أسعار الورف   رده لإليرادات   ةفرت خنل ال   ةفرت خنل ال   الفرتةبداية    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 خمو  خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا  تمانية غي املباشرة:
   4305819    0305443  ( 0575805)   -     -     4595034  ألوىلاملرحلة ا –خمو  مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة 
   0759905664    958955001    -     -     0350405875    757555558  املرحلة الثانية –خمو  مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة 
   1800590    -     -     -     -     1800590  املرحلة الثالثة –خمو  مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة 

   953085690    0350405875     -   (0575805 )  1353975671    0950015414  
  04750585005    0959465769    -     -    19851855809    1950055607  موارف ماليةكفا ت  -متومعة ا تمانية  خسا رخمو  

  -     -   ( 450345831) ( 4315049)   -     456365153  خمو  ملواجهة أعباء حمتملة
  5333533304    -     -     -     5333553309    455335333  خمو  تقلبات أسعار القطع

   0750735473    47353085048  (0495431 ) (606546054 )  3445344543    60955795003  

 
  )مدمقة( 0319كانون األول   01كما يف    

  رصيد   فرومات   ما م   املستصدم   املكون      
  هناية السنة   أسعار الورف   رده لإليرادات   خنل السنة   خنل السنة   بداية السنة   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 خمو  خسا ر ا تمانية متومعة علأب التسهينت ا  تمانية غي املباشرة:
  4595034    -   ( 1935784)   -     4555439    1945579  املرحلة األوىل –ل تسهينت ا تمانية غي مباشرة خمو  مقاب

   757555558  ( 1335555) ( 1475988)   -     -     853345131  املرحلة الثانية –خمو  مقابل تسهينت ا تمانية غي مباشرة 
   8005901    -     -     -     8005901    -   املرحلة الثالثة –مباشرة خمو  مقابل تسهينت ا تمانية غي 

   851985683    150795043     -   (0085770 ) (1335555 )  953085690  
  1950055607    -     -     -     1950055607    -   موارف ماليةكفا ت  -متومعة ا تمانية  خسا رخمو  

  456365153    -   ( 1565753) ( 056715766)   459045666    055335333  اء حمتملةخمو  ملواجهة أعب
  455335333    -   ( 955335333)   -     1353335333    453335333  خمو  تقلبات أسعار القطع

   1456985683    6005055409   (056715766 ) (095995550 ) (1335555 )  0750735473  
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 السنة: الفرتة / جممل أرصدة التسهينت ا  تمانية غي املباشرة خنلا يلي احلركة علأب فيم
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  1504856015075    450505104    03651305039    1530851655900  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 ( 50459315837)   -     -   ( 50459315837) انتج عا التغي يف أرصدة الزاب ا نق 

   0576951045017    -     -     0576951045017  فرتةالتسهينت اجلديدة خنل ال
 ( 1516857185561)   -   ( 553335333)  ( 1516057185561) فرتةالتسهينت املسددة خنل ال

   1518356355993    -     01956615693    96359445033  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  0549457415014    450505104    40357645899    0536956045181  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

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

  83955755790    450505104    00359045176    57450895480  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 054165033)   054165033  ما م رويله إىل املرحلة األوىل 

 زايدة / )نق ( انتج عا التغي 
  055635696    -   ( 551435333)   857335696  يف أرصدة الزاب ا 

  67551685550    -     -     67551685550  التسهينت اجلديدة خنل السنة
 ( 00554955401)   -   ( 1459075010) ( 00355685138) التسهينت املسددة خنل السنة

 ( 451885045)   -   ( 050475454) ( 158435891) دينت نتيسة تغي أسعار الورفتع

  1504856015075    450505104    03651305039    1530851655900  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة /  غي املباشرة خنلا  تمانية احلركة علأب خمو  اخلسا ر ا  تمانية املتومعة للتسهينت فيما يلي 
  )غي مدمقة(0303 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  953085690    8005901    757555558    4595034  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
   8045058    -     8045058    -   خماطر ا  تمان يف زايدة انجتة عا التغي

  059815371    -     058145030    1665769  زايدة انجتة عا التغي يف أرصدة الزاب ا
  1650695701    -     1656945015  ( 4045594) فرتةالتسهينت املسددة خنل ال

  1135397567    -     195500958    0305443  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  0950015414    1800590    4075990566    4305819  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  (دمقة)م 9031كانون األول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  851985683    -     853345131    1945579  صيد كما يف بداية السنةالر 
   735491    -     -      735491  زايدة انجتة عا التغي يف خماطر ا  تمان

 انتج عا التغي  زايدة / )نق (
   8405807    8005901  ( 1475988)   1665884  أرصدة الزاب ا يف 

   0185304    -     -     0185304 سنةالتسهينت اجلديدة خنل ال
 (  1935784)   -     -   ( 1935784) التسهينت املسددة خنل السنة

 (  1335555)   -   ( 1335555)   -   تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  953085690    8005901    757555558    4595034  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / خنل  موارف ماليةكفا ت ركة علأب جممل أرصدة  فيما يلي احل
  )غي مدمقة(0303 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  5568156885445    -     -     5568156885445  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  -     -     753185048  ( 753185048) ما م رويله إىل املرحلة الثانية

   11506556555853    -     -     11506556555853  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

  50955044594761    -     753185048    16594350065347  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

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

  5579155965705    -     -     5579155965705  الرصيد كما يف بداية السنة
 نق  انتج عا التغي 

 ( 13959385083)   -     -   ) 13959385083( كفا تيف أرصدة ال 

  5568156885445    -     -     5568156885445  الرصيد كما يف هناية السنة

 السنة: الفرتة / خنل موارف ماليةكفا ت  -متومعة ا تمانية  خسا رخمو  فيما يلي احلركة علأب 
  )غي مدمقة(0303 أيلول 03كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     ىلاملرحلة األو     
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  1950055607    -     -     1950055607  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     153135608  ( 153135608) ما م رويله إىل املرحلة الثانية

  19851855809    -     -     19851855809  كفا تدة العا التغي يف أرص ةزايدة انجت
  0959465769    -     -     0959465769  تعدينت نتيسة تغي أسعار الورف

   04750585005    -     153135608    04650475597  الرصيد كما يف هناية السنة



 

 - 47 - 

  )مدمقة( 9031كانون األول   01كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  -     -     -     -   الرصيد كما يف بداية السنة
  1950055607    -     -     1950055607  الكفا ت عا التغي يف أرصدة ةزايدة انجت

  1950055607    -     -     1950055607  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 أخر مطلوابت  -91

 يلي: يتكون هذا البند مما

  كانون األول  01كما يف     أيلول 03كما يف      
  )مدمقة( 9031     )غي مدمقة( 0303     
  ل.س.     ل.س.     

   151405170    -   فوا د مستحقة حلساابت مورفية
   04658505091    50354685008  ابت الزاب افوا د حمققة غي مستحقة الدفع حلسا

   73150775005    69856615045  شيكات مورفية وأوامر دفع 
   9758045070    10054155738  شيكات مودمة

   755885458    950675675  اشرتاكات موسسة الت مينات ا جتماعية املستحقة
   4550605081    4551465700  ضرا ب مقتطعة علأب رواتب وأجور املوظفني

   0050635004    0455065865  ما اخلارجضريبة ريع رؤوس األموال 
   1056975403    7959045143  رسوم حكومية مستحقة

   657465060    1156905411  مواريف كهرابء وهاتف مستحقة الدفع
   658875705    1659785003  أتعاب مهنية استشارية مستحقة

   855155333    158075584  دا نون خمتلفون
   951895439    -   موردون

   550355733    1458915196  أرصدة دا نة أخر 
   0759605533    06053005317  نفقات مستحقة الدفع

    1580759445100    1503955005051   
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  املدفوعو  رأس املال املكتتب به -03
 يتكون هذا البند مما يلي:

 القيمة املعادلة                
  بتاري، ا كتتاب     دو ر أمريكي      عدد األسه     )غي مدمقة( 0303أيلول  03كما يف 

  ل.س.                
  1516359835333    -     1156395833   رأس املال املدفوع ابللية السورية

  05353335333    -     055335333   زايدة رأس املال
   00050535333    750395106    050005533   بيع ما مركز القطع البنيوي عمليات 

 (  00050535333 ) (  750395106 ) (  050005533 )  عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي
  1500953035333    0859545509    1050935033  رأس املال املدفوع ابلدو ر )سسل ابللية السورية(

  1507553335333    -     1057535333   الزايدة رأس امل
     4150535333    0859545509    4510553335333  
 

 القيمة املعادلة           
  بتاري، ا كتتاب     دو ر أمريكي     عدد األسه     )مدمقة( 0319كانون األول   01كما يف 

  ل.س.                
  1541359835333    -     1451395833   يةرأس املال املدفوع ابللية السور 

   00050535333    750395106    050005533   عمليات بيع ما مركز القطع البنيوي 
 (  00050535333 ) (  750395106 ) (  050005533 )  عمليات ترمي  ملركز القطع البنيوي

  1500953035333    0859545509    3105093503  رأس املال املدفوع ابلدو ر )سسل ابللية السورية(
     0755335333    0859545509    0575353335333  

 4بتاري،  لية سورية للسه  الواحد. 15333سه  بقيمة إ ية 055335333لية سورية موزع علأب  0553353335333نسس املورف برأ ال مقداره 
اري، تلسورية علأب تعديل القيمة ا  ية لسه  بنك الشرق لتوبح ما ة لية سورية للسه  الواحد بوافقت هيئة األوراق واألسواق املالية ا 0310أيلول 
ومدره  مجايلإا عقدت اةيئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورف مببل  0318نيسان  03

لية  133سه  بقيمة ا ية  0755335333وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه  البنك سه   055335333أب لية سورية موزع عل 05353335333
 سورية للسه  الواحد. 

الذي  0335لعام  05واملرسوم رم   0331لعام  08املتضما تعديل بعض أحكام مواد القانون رم   0صدر القانون رم   0313كانون الثاين   4بتاري، 
مليارات لية سوريةا ومد منحت املوارف املرخوة  13د األدىن لرأ ال املوارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليوبح يتضما زايدة احل

 .0311لعام  17  مهلة ثنث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ اةا إىل احلد األدىن املطلوبا ومد م متديد املهلة لتوبح أربع سنوات مبوجب القانون رم
/ والذي تضما زايدة املهلة املمنوحة للموارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد األدىن 60صدر املرسوم التشريعي رم  / 0310يف عام 

د املهلة املمنوحة لزايدة رؤوس املتضما متدي 0315نيسان  00/م.و اتري، 10ا وما مث صدر مرار جملس الوزراء رم  0314لرأ اةا حىت هناية العام 
ينتظر املورف صدور تعليمات جديدة ما السلطات الرمابية  .0315حبيث توبح ست سنوات أي حىت هناية العام  أخر أموال املوارف سنة إضافية 

   ختال اإلجراءات املناسبة هبذا اخلوول.
للعام  الثالثوالربع  0319كز القطع البنيوي خنل عام ر أية عمليات ترمي  ملر ومل جت 0859545509بل  رأس املال املكتتب به ابلدو ر األمريكي 

0303. 
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ابثنيت عشر عملية إلعادة ترمي  املركز القطع البنيوي وللك وفق نشرة صرف العمنت األجنبية مقابل الدو ر األمريكي  0317مام املورف خنل عام 
 ر أمريكي.دو  150915011بتاري، الرتمي  إبمجايل بل  

ا عقدت اةيئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اةيئة العامة العادية للمورف ومررت زايدة رأس مال املورف مببل  إمجايل 0318نيسان  03بتاري، 
 سه  وللك بعد احلوول علأب موافقة اجلهات الرمابية. 055335333لية سورية موزع علأب  05353335333ومدره 
وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية علأب الطلب املقدم ما مبل املورف خبوول اعتماد أسه  زايدة  0318ول أيل 0بتاري، 

لية سورية بغرض زايدة رأس املال عا طريق ض  جزء ما  05353335333سه  بقيمة إمجالية تبل   055335333رأ ال املورف والبال  عددها 
 لية سورية. 17954535533لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة مببل   7355495533مببل  ا حتياطي اخلال 
 كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال.  0318آب  10املذكورة )ك سه  جمانية( علأب املسامهني املسسلني يف هناية يوم  م توزيع األسه 

ة ومررت زايدة رأس مال املوعععععععععععرف عا طريق ضععععععععععع  جزء ما رصعععععععععععيد األرابح املدورة مببل  ومدره العاديغي ا عقدت اةيئة العامة 0303متوز  8بتاري، 
 4150535333لية سععورية موزع علأب  4510553335333لية سععورية إىل رأس املالا ليوععبح رأس مال املوععرف بعد الزايدة مبل   1507553335333
ا حوعل املوعرف علأب موافقة هيئة األوراق واألسعواق املالية السورية بزايدة 0303أيلول  15لية سعورية للسعه  الواحد. بتاري،  133سعه  بقيمة إ ية 

كل   0303أيلول  09يوم  بتاري، اكتسعععاب احلق املعتمد ما اةيئةاألسعععه  املذكورة )ك سعععه  جمانية( علأب املسعععامهني املسعععسلني  ختوعععي  ومرأس املال 
 ./ ما النظام األساسي تبعا  لذلك6عديل املادة رم  /ت جيريحبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه 

 
 واخلال القانوين ا حتياطي -10

 05ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  % 13ا حتياطي القانوين مبعدل  0311شباط  04اتري،  09ما مانون الشركات رم   197املادة  حددت
 ما رأس املال. %

 %133ما صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  %13ا حتياطي اخلال مبعدل  0330( لعام 00ساسي رم  )ما مانون النقد األ 97املادة  حددت
 ما رأس املال.

صهنا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة  0311شباط  04اتري،  09ما مانون الشركات رم   033م تعريف األرابح الوافية حسب املادة 
 نك مبل تنعزيل خمو  ضريبة الدخل علأب األرابح. وجمموع املوروفات وا سته
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 الدا نة الفوا د -00

 يتكون هذا البند مما يلي:
  )غي مدمقة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة     
    0303     9031  
  ل.س.     ل.س.    

 تسهينت إ تمانية مباشرة:
   653385660    1054515089  حساابت جارية مدينة 
   0560051435609    0593850745716  مروض وسلف 
   0758005489  ( 054055583) اسرتداد فوا د حمفوظة)موروف(/ 
   0591854335505    0566659715781   

   05654745053    43359645865  ات لد  موارف إيداعأرصدة و 
   10054065503    4357695707  اآلخرالشامل  خنل الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة ما 

  0851455035    -   شهادات إيداع لد  مورف سورية املركزي
   44157045590    40753455975   
   0506351055117    0539453175756   
 
 الفوا د املدينة -00

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

 :ودا ع زاب ا
    1315880     1495716  حساابت جارية 
   9155005589    13050745653  ودا ع توفي 
   1540551905417    1577650675005  ودا ع ألجل 
   5350035018    1957835006  الت مينات النقدية 
   1589856715807    1556753595136   

   4651005905    1058715534  ودا ع موارف
   1591155405001    1561051905341   
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 خمو  اخلسا ر ا  تمانية املتومعة (اسرتداد)/ موروف  -04

 يلي:يتكون هذا البند مما 

  )غي مدمقة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاللفرتة        
       0303     9031  
  .س.ل     .س.ل       

 ( 759445876)   5750415706  لد  بنوك مركزية أرصدة-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 
 ( 159915070)   1530851435564  لد  املوارف أرصدة-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 
 ( 7957785883) ( 10359415963) لد  املوارف إيداعات-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة ما  –مانية متومعة خمو  خسا ر ا ت
  1654015498    03058965071  خنل الدخل الشامل اآلخر 

  08954335397    40056485875  ا تمانية مباشرة تسهينت-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 
 ( 15178310 )   0353855353   تمانية غي مباشرةا تسهينت-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 
  -     19851855809  موارف –خارج امليزانية  أرصدة-خمو  خسا ر ا تمانية متومعة 

 (  4675181 )   -   موروف خمو  موجودات أخر 
 ( 951305638)   -   موروف خمو  وديعة جممدة لد  مورف سورية املركزي

 (  7615759)   -   ت أسعار الورف( مع فروما9رم  )للتقارير املالية  أثر تطبيق املعيار الدويل
   1581350565465   ( 03456365337 ) 
 
 نفقات املوظفني -50

 يتكون هذا البند مما يلي:
  )غي مدمقة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاللفرتة     
    0303     9031  
  ل.س.     ل.س.    

   04053715487    04853355703  رواتب املوظفني

   0358805497    1456385360  ات التدريب والت هيلنفق
   4358995373    5751735080  مسامهة املورف ابلت مينات اإلجتماعية

   1858775768    150355333    ختضع للضريبة  أخر وتعويضات  تعويض التمثيل
  058455753     5055333  تعويض هناية اخلدمة
   10955015674    00055965731  مكافآت وعنوات

   1055335333    057365433  خمتلفة علأب عملية التوظيفنفقات 
   050005053    1055335333  موظفنيمنبس 

  1857355959    0559935310  تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
   051775060    053995643  مزااي عينية خاضعة للضريبة

   506085000    1059095703  الت مني الوحي

   81054465548   ( 53053075083 ) 
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 أخر ة ييلمواريف تشغ -60
 يتكون هذا البند مما يلي:

  )غي مدمقة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاللفرتة     
    0303     9031  
  ل.س.     ل.س.    

   0351485991    1150385103  نفقات السفر واملهمات
   1159315400    0458455885  ورايتيف هيئات ود ا شرتاكات

   4854055080    1856315538  أخر  ونفقات مانونية الضرا بو الرسوم 
   0955335471    0656815547  عننالدعاية واإل

   456855001    758155899  نفقات استقبال
   4850315337    9158405374  تعاب مهنيةأ

   7059995567    14850355866  ونفقات حراسة حصنالويانة واأل
   0058095508    0657885770  واحلريق نمني ضد األخطار

   4957605580    5855965307  والتدفئة الكهرابءا املياه
   0059785411    1850475750  نفقات ا توا ت

   1457045571    0855885004  املطبوعات والقرطاسية
   4856405096    8051585008  مواريف إجيار

  755085646    -   موروف فوا د التزامات عقود الت جي 
   058385433    058775633  الربيد والشحا

   0956145694    8051795659  ونفقات أخر  دارةتعويضات جملس اإل
    9185033    154565633  مواريف السيارات

   550105964    5775135505  أخر نفقات تشغيلية خمتلفة 

   09656505603    45151305460   
 

 واملصففةالسه  األساسية  رحبية -07

 م احتساب حوة السه  األساسية واملصففة كما يلي:
  )غي مدمقة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاللفرتة     
    0303     9031  

  0530954055181    04556050605510  صايف ربح الفرتة )ل.س.(
  4150535333    4150535333  املرجح لعدد األسه  املتوس 

  49503     595545   *رحبية السه  األساسية واملصففة )ل.س.(

 تتطابق رحبية السه  األساسية واملصففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املورف لات نثي علأب حوة السه  يف األرابح عند رويلها.

  اسية واملصففة عا الفرتة السابقة بعد تعديل عدد األسه  الناجتة عا زايدة رأس املال.*م تعديل رحبية السه  األس
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 املتوس  املرجح لعدد األسه  كما يلي: احتساب م *
 املتوس  املرجح لعدد األسه        
  )غي مدمقة(أيلول  03فرتة التسعة أشهر املنتهية يف ل       

  0319     0303    عدد األسه    الفرتة  
  ل.س.     ل.س.        

  0755335333  0755335333  0755335333 0319أيلول  03
  1057535333  1057535333  1057535333 0303أيلول  03
      4150535333  4150535333  

بناء  علأب املعيار احملاس   األسه  اجملانيةبعدد ا 0303أيلول  03م تعديل املتوس  املرجح لعدد األسه  كما يف ا 03تبعا  ملا جاء يف اإليضاح رم  
وللك إلا ارتفع عدد األسه  العادية نتيسة ر لة أو إصدار  اة مقارنةفرت الذي يقضي بتعديل عدد األسه  صثر رجعي ما بداية أول  00الدويل رم  

 أسه  منحة أو جتز ة األسه .

 
 ما يوازي النقدو  النقد -80

 يتكون هذا البند ممايلي:
  كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف      أيلول 03كما يف     
  )مدمقة( 9031     )غي مدمقة( 0319     )غي مدمقة( 0303    
  ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   05574958505375    07580054505585    55504656755365  النقد وأرصدة لد  بنوك مركزية
 يضاف:

 رف )استحقامها األصليأرصدة لد  موا 
   6505055615978    4583556155505    00584458735844  أشهر أو أمل( 0خنل فرتة    

 ينعزل:
 ودا ع موارف )استحقامها األصلي 
 ( 0559350845935) ( 0599655415864) ( 18958785050) أشهر أو أمل( 0خنل فرتة    

    66558853315667    09564155065046    09541051095148   

 يستصدم احتياطي الودا ع لد  مورف سورية املركزي يف أنشطة املورف التشغيلية اليومية لذلك  يعترب جزء ما النقد وما يوازي النقد.  
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 لات العنمةعمليات األطراف  -90

 ما يلي: األطراف لات العنمةا واملوارف الشقيقة. تتضما أرصدة وعمليات الشركات املرتبطة هب و  العليا دارةمدراء املورفا واإل األطراف لات العنمةتتضما 
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
  كانون األول  01كما يف       أعضاء جملس اإلدارة وكبار        
  ة(دمق)م 9031   اجملموع   املسامهني وكبار املوظفني   الشركات احلليفة   الشركة األم  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  بيان الوضع املايل/ داخل امليزاينة بنود-أ
 حساابت مدينة 

  43553745788  16581056765801  -   6504857105799  13546459645300 أرصدة لد  املوارف املقربة
 (  055185905) ( 15151005151)  -  ( 058545170) ( 14750775978) موونة مكونة علأب احلساابت اجلارية
  11533050835900  04580354085916  -   80055095334  00599658895910 ودا ع ألجل لد  املوارف املقربة
 ( 60050435706) ( 0515455905380)  -  ( 557055007) ( 0514858665745) مووانت مكونة علأب ودا ع ألجل

  11353605583   850195049  -    005307   850875000 فوا د مستحقة غي مقبوضة
 (  659095660) (  7405004)  -  (  000) (  7405111) مووانت مكونة علأب فوا د مستحقة غي حمققة

  04050605575  -   -   -   -  هوامش بوال  واعتمادات
 (  155045391)  -   -   -   -  بوال  واعتمادات موونة هوامش

   4955954   0775891   0775891  -   -  مروض كبار املوظفني
 00517050545400  7516057345397  0775891   09500650065403  11500659545095  

 حساابت دا نة 
  1595455035333  -   -   -   -  حساابت املوارف

 حساابت أعضاء جملس اإلدارة 
  4459085000  4659515080  4659515080  -   -  وكبار املوظفني وكبار املسامهني 

   151405170  -   -   -   -  فوا د مستحقة غي مدفوعة
  -   -  4659515080  4659515080  0533356335496  

 بنود خارج امليزانية-ب
  5568156885445  16594750445095  -   16594350065347   753185048 اليةمموارف كفا ت 

 ( 1950055607) ( 05047505850)  -  ( 97046504755) ( 153135608) اليةمموارف مووانت كفا ت 
 653375603   31656905978545   -  31656995986537  5566054605818  
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  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةاللفرتة   
  املنتهية يفأشهر  تسعةاللفرتة       وكبار دارةأعضاء جملس اإل        
 مدمقة(غي ) 9031 أيلول 03   اجملموع   املسامهني وكبار املوظفني   ليفةالشركات احل   الشركة األم  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  بيان الدخلبنود -ب
  19650775664   16750545174   005039  055805170  16056475690 فوا د دا نة
 ( 5094507046) ( 1054635691) (  5895187)  -  ( 1058715534) فوا د مدينة

 15357765188  055805170  (5655878  ) 15057905480   15353355073  
 (  750835415)  1850375033  -   1850375033  -  عمو ت مدينة

 15357765188  0157935070  (5655878  ) 17053335680   14057045955  

 .ولالفوا د والعمو ت السارية مع الزاب اا وعمن  بقرارات جملس النقد والتسليف هبذا اخلو أسعارالنشاطات ا عتيادية للمورف وابستصدام  إن مجيع التعامنت املسموحة مع األطراف لوي العنمة تت  ضما
 .(0319 أيلول 03يف  كما %955و %7)مقابل  0303 أيلول 03كما يف  %7بلغت معد ت الفوا د علأب القروض املمنوحة لكبار املوظفني 

 .(0319لعام  %0و %0515 )مقابل 0303 أيلول 03يف  %3508و %3515ما بني  للدو رالفا دة علأب الودا ع لد  املورف األم  بل  معدل
 تعترب مجيع التسهينت مع األطراف لوي العنمة عاملة و  يوخذ ةا أي خمووات.

 :دارةوجملس اإل التنفيذية دارةتعويضات اإل-ج

 التنفيذية العليا للمورف: دارةفيما يلي ملص  ملنافع اإل
  ()غي مدمقة أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاللفرتة    

     0303     9031   
  ل.س.     ل.س.     

  4856805908    5150465683  العليا دارةرواتب اإل
  0059195874    6854945401  مكافآت

    058455680    -   خدمة هناية تعويضات 

    11151195741    7454495495   

 (.0319 أيلول 03كما لية سورية   0853305094)مقابل  0303 أيلول 03كما يف سورية   لية 0650755333مبل   دارةتعويضات جملس اإلبلغت 
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 املصاطر إدارة -03

 :خماطر ا  تمان -أ

ماين الداخلي حسعععععععب فئات التوعععععععنيف ا  ت (خر األملصاطر )بعد خموععععععع  التدين ومبل الضعععععععماانت وخمففات ا تتوزع التعرضعععععععات ا  تمانية املباشعععععععرة
 وفق اجلدول التايل: )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف للمورف  

 توزع التسهينت ا  تمانية املباشرة حسب درجة املصاطر:ت
     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 اخلسا ر اإل تمانية املتومعة     اخلسا ر اإل تمانية املتومعة     ة اخلسا ر اإل تمانية املتومع    
  اجملموع     علأب مد  عمر الرصيد     علأب مد  عمر الرصيد     شهر 10علأب مد      
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  4إىل  1الدرجات ما 
  10540350705558    -     -     10540350705558  منصفضة املصاطر 

  13574454135435    -     13574454135435    -   رت املرامبة 7إىل  5الدرجات ما 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف رويلها 9الدرجة 
  0550455095575    0550455095575    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 
  07569950005508    0550455095575    13574454135435    10540350705558  سهينت اإل تمانية املباشرةإمجايل الت

 ( 1580055755869) ( 1580055755869)   -     -   الفوا د املعلقة
 ( 9105031553858) ( 8155035410511) ( 59750065565) ( 13457735135) خمو  اخلسا ر ا  تمانية املتومعة

  00566551075853    16155515588    83853805913517    45455305105004  صايف التسهينت ا  تمانية 

 وفق اجلدول التايل: )مدمقة( 0319كانون األول   01تتوزع التعرضات ا  تمانية املباشرة حسب فئات التونيف ا  تماين الداخلي للمورف كما يف 
     املرحلة الثالثة     ملرحلة الثانيةا     املرحلة األوىل    
 اخلسا ر اإل تمانية املتومعة    اخلسا ر اإل تمانية املتومعة    اخلسا ر اإل تمانية املتومعة     
  اجملموع     علأب مد  عمر الرصيد     علأب مد  عمر الرصيد     شهر 10علأب مد      
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    
  4إىل  1ما الدرجات 
  06556353085960    -      -     06556353085960  منصفضة املصاطر 

  0554859055967    -     0554859055967    -   رت املرامبة 7إىل  5الدرجات ما 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  00055855795    00055855795    -     -   مشكوك يف رويلها 9الدرجة 
  8555159385470    8555159385470    -     -   ديون رديئة 13الدرجة 

  01504153045579    0500053595653    0554859055967   06556353085960  إمجايل التسهينت اإل تمانية املباشرة
 ( 1513751735795) ( 1513751735795)   -     -   الفوا د املعلقة

 ( 1519855075408) ( 04914598351) ( 40100596655) ( 61159558357) ا  تمانية املتومعةخمو  اخلسا ر 

  09530550065056    70150395938    4045054045959    10654335458503  صايف التسهينت ا  تمانية 
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 الرتكز حسب القطاع ا متوادي: (1
 حسب القطاع ا متوادي: يةز يف التعرضات ا  تمانيوضح اجلدول التايل الرتك

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف    
  اجملموع   خدمات   أفراد   حكومي   عقارات   جتارة   صناعة   مايل   
 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  60513055065930  -   -   -   -   -   -   60513055065930 بنوك مركزيةأرصدة لد  

  01505550985903  -   -   -   -   -   -   01505550985903 أرصدة لد  موارف
  9538057035667  -   -   -   -   -   -   9538057035667 ات لد  موارفإيداع

  00566551075853  4500450605609  1550765397  -   -   9515453805305  13507155175399  -  التسهينت اإل تمانية املباشرة
 املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل

  -   -   -   -   -   -   -   -  اآلخرالدخل الشامل   
  -   -   -   -   -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

   08157165944  -    1165880  -   -   -   -   08156335361 خر األاملوجودات 
  0577757865840  -   -   -   -   -   -   0577757865840 مورف سورية املركزي د وديعة جممدة ل

  103506650985106  4500450605609  1550905983  -   -   9515453805305  13507155175399  136563153405430  ا مجايل

 
  )مدمقة( 9031كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   خدمات   أفراد   حكومي   اتعقار    جتارة   صناعة   مايل   
 ل.س.   ل.س   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  08504054385089  -   -   -   -   -   -   08504054385089 أرصدة لد  بنوك مركزية
  6511053705441  -   -   -   -   -   -   6511053705441 أرصدة لد  موارف
  7508154195984  -   -   -   -   -   -   7508154195984 ارفإيداعات لد  مو

  09530550065056  4590754645375  0350715397  11759845198  -   16533450105150  7596551905800  -  التسهينت اإل تمانية املباشرة
 املوجودات املالية ابلقيمة العادلة ما خنل

  53355685017  -   -   13953455808  09155005479  -   -   -  الدخل الشامل اآلخر  
  1500753335333  -   -   1500753335333  -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة 

  00357795375  -    1585053  5450805543  956555979  -   -   16656805036 موجودات أخر 
  1543055155464  -   -   -   -   -   -   3055155464154 مورف سورية املركزي وديعة جممدة لد 

  74514453935906  4590754645375  0355095447  1561850105576  43151785458  16533450105150  7596551905800  40503753995084  اإلمجايل
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 .منتالع صرف أسعارو  الفوا د أسعار يف التقلبات عا السوق خماطر تنش  :السوق خماطر -ب

 .يومي بشكل ابلسقوف ومقارنتها سعاراأل يف التغي مرامبة ويت  املقبولةا املصاطر لقيمة سقوف ابعتماد دارةاإل جملس يقوم

 أساليب ختفيف خماطر السوق -
وادرة عا وكا ت التونيف عها وخاصة الإن املرامبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املورف م

ة يف جتنب كافة مالعاملية كفيلة صن تبني مبل ومٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وابلتايل العمل علأب جتنبه. هذا ابإلضافة إىل بذل العناية النز 
 .ايي وسقوف حمددة مسبقا  حبسب السياسات وا جراءاتأنواع الرتكزات سواء يف عمنت معينة أوبلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وللك وفقا  ملع

 خماطر السوق إدارة -
خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املصاطر السومية اليت مد تنس  عا عمليات املورف سواء يف املوجودات  إدارةردد سياسات وإجراءات 

مر ما الورف مقابل العمنت األجنبية هذا إىل جانب الت كد املست أسعاراملدينة أو تغي  الفوا د الدا نة أو أسعارأو يف املطلوابت وللك عند تغي 
 توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمنت يف كل األومات وما رقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة ما مبل مورف سورية املركزي.

 :الفا دة أسعارخماطر  (1)
املوععععرف ملصاطر  املاليةا يتعرض دواتالفا دة علأب أرابح املوععععرف أو علأب ميمة األ أسعععععارعا احتمال نثي التغيات يف  الفا دة أسعععععارتنس  خماطر 

الفوا د يف  سعععععارأالفا دة نتيسة لعدم توافق أو لوجود فسوة يف مبال  املوجودات واملطلوابت حسععععب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة  أسعععععار
 الفوا د علأب املوجودات واملطلوابت. أسعارعا طريق مراجعة  هذه املصاطر دارةمعينة ويقوم املورف إبفرتة زمنية 

الفا دة ما  سعارأاملوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر  إدارةالفا دة وتقوم جلنة  أسعارساسية حل ا  املوجودات واملطلوابت حدود إدارةتتضعما سعياسعة 
ومقارنتها  الفا دة السععععععععا دة واملتومعة سعععععععععار  دراسععععععععة الفسوات يف اسععععععععتحقامات املوجودات واملطلوابت ومد  نثرها صخنل اجتماعاهتا الدورية ويت

 لا لزم األمر.ليها وتطبيق اسرتاتيسيات التحوط إابحلدود املوافق ع
سوات الفوا د املصاطر ويت  مرامبة ف إدارةسيات الفا دة ما خنل اسععععععععرتاتي أسعععععععععارمد ردث نتيسة ارتفاع او اخنفاض ويت  احلد ما أية آاثر سععععععععلبية 

 بشكل مستمر ومقارنتها مع الفسوات املوافق عليها ضما سياسات املورف.
 

 :(%0)التغي بسعر الفا دة  الفا دة أسعارالوصف الكمي ملصاطر 

 (%0زايدة بسعر الفا دة )
    )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف      
 حساسية حقوق   إيراد الفا دةحساسية    الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلسا ر(   الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  48051335610    64451045151    00503657375549   دو ر أمريكي 
  4150605100    5551495511    0575754755544    يورو 
    15941     05588     1095414   جنيه اسرتليد 

 ( 00650365394) ( 44850745790) ( 00541057095606)   لية سورية 

   05460     45618    0035897   فرنك سويسري 
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  ()مدمقة 9031كانون األول   01كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفا دة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلسا ر(   الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  15155005705    03053015600    13513155815658   دو ر أمريكي 
 ( 153875333) ( 154495000) ( 7054665670)   يورو 
   501     738     055087   جنيه اسرتليد 
 ( 00357865661) ( 09450805015) ( 14571951135709)   لية سورية 
   010     417     035866   فرنك سويسري 

 

 (%0نق  بسعر الفا دة )

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفا دة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلسا ر(   الرتاكمية   العملة  
  ل.س.    ل.س.    ل.س.     
 ( 48051335610) ( 64451045151)   00503657375549   دو ر أمريكي 
 ( 4150605100) ( 5551495511)   0575754755544    يورو 
 (  15941) (  05588)    1095414   جنيه اسرتليد 

   00650365394    44850745790  ( 00541057095606)   لية سورية 
 

 (  05460) (  45618)    0035897   فرنك سويسري 
 

  ()مدمقة 0319كانون األول   01كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفا دة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلسا ر(   الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 15155005705) ( 03053015600)   13513155815658   دو ر أمريكي 
   153875333    154495000  ( 7054665670)   يورو 
 (  501) (  738)    055087   جنيه اسرتليد 
   00357865661    09450805015  ( 14571951135709)   لية سورية 
 (  010) (  417)    035866   فرنك سويسري 

 :الورف أسعار( خماطر 0)
 صرف العمنت األجنبية. أسعارب التغيات يف املالية بسب دواتتتمثل خماطر العمنت بتغي ميمة األ

يت  الت كد ما املورف بوضع حدود ملراكز العمنتا ويت  مرامبة املركز بشكل يومي ل إدارةيعترب املورف اللية السورية العملة الر يسية لها ويقوم جملس 
 عدم جتاوز املستوايت احملددة.

 .الورف سعارأثر التغيات علأب صايف األرابح واخلسا ر يف حال حدوث تغي معقول يف يقوم املورف إبعداد رليل احلساسية ملرامبة أ
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 ( يف سعر الورف%13زايدة )

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
 األثر علأب حقوق     األثر علأب األرابح     مركز      
  امللكية     واخلسا ر     القطع    العملة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.      
   0564558365380    0564858455160    06548854515609   دو ر أمريكي 
 ( 650765038) ( 855315744) ( 8553175406 )   يورو 
   175303     005736     0075363   جنيه اسرتليد 
   165613     005146     0015461   فرنك سويسري 
   6085039     8075610    850765117   أخر عمنت  

 
  ()مدمقة 0319كانون األول   01كما يف   
 األثر علأب حقوق     األثر علأب األرابح     مركز      
  امللكية     واخلسا ر     القطع    العملة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.      
  1505756055444    1505857345560    10558753455604   دو ر أمريكي 
 (  0055795) (  4045090) ( 450405901)   يورو 
   55871     75808     785076   جنيه اسرتليد 
   15565     05387     035866   فرنك سويسري 
   154495579    159005770    1950075715   عمنت أخر  

 
 ( يف سعر الورف%13نق  )

  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
 األثر علأب حقوق     األثر علأب األرابح     مركز      
  امللكية     واخلسا ر     القطع    العملة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.      
 ( 0564558365380) ( 0564858455160 )   06548854515609   دو ر أمريكي 
  650765038    855315744  ( 8553175406 )   يورو 
 (  175303) (  005736)    0075363   جنيه اسرتليد 
 (  165613) (  005146)    0015461   فرنك سويسري 
 (  6085039) (  8075610)   850765117   أخر عمنت  
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  )مدمقة( 9031كانون األول   01كما يف   
 األثر علأب حقوق     األثر علأب األرابح     مركز      
  لكيةامل     واخلسا ر     القطع    العملة  
 ل.س.     ل.س.     ل.س.      
 ( 1505756055444) ( 1505857345560)   10558753455604   دو ر أمريكي 
   0055795     4045090  ( 450405901)   يورو 
 (  55871) (  75808)    785076   جنيه اسرتليد 
 (  15565) (  05387)    035866   فرنك سويسري 
 ( 154495579) ( 159005770)   1950075715    عمنت أخر  

 
 التحليل القطاعي -10

 :مطاعات أعمال املورف . معلومات عاأ
 الر يسية التالية : عمالاألما خنل مطاعات ألغراض إدارية يت  تنظي  املورف 

  األفرادحساابت  -
 حساابت املوسسات  -
   اخلزينة  -

 :فطاعات أعمال املور فيما يلي معلومات عا م
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03 املنتهية يف أشهر تسعةالفرتة   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  08591850845745  -   06599754935106  0578059045575 ( 86053095956)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 ( 4655056581351)  -  ( 9745073507451) ( 40554605038) ( 5005180) و  اخلسا ر ا  تمانية موروف خم 

  83075138510850  -   50055600501951  7050475460506 ( 98605550510)  نتا ج أعمال القطاع 
 ( 1685157055755) ( 1685157055755)  -   -   -  مواريف غي موزعة علأب القطاعات 
  05508050705464  -   -   -   -   بح مبل الضرا بالر   

 ( 80353385950)  -   -   -   -   موروف ضريبة الدخل  

  51050455605060  -   -   -   -   ةصايف ربح الفرت  
 
  )غي مدمقة( 0319 أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةالفرتة   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  0553656405910  -   87055405375  0546859015360 ( 80458095005)  إمجايل الدخل التشغيلي 
  03456365337  -  ( 8051835081)  06656105157  0151705101 موروف خمو  اخلسا ر ا  تمانية  

  0581150495903  -   78950615794  0580555445003 ( 81056565394)  نتا ج أعمال القطاع 
 ( 1516150985315) ( 1516150985315)  -   -   -  مواريف غي موزعة علأب القطاعات 
  0564959515935  -   -   -   -   الربح مبل الضرا ب  

 ( 60355065704)  -   -   -   -   موروف ضريبة الدخل  

   0530954055181  -   -   -   -   صايف ربح السنة 
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  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  100593051555093  -   139500659335557  00564958615750  1550905983  موجودات القطاع 
  8584455185916  8584455185916  -   -   -  ة علأب القطاعاتموجودات غي موزع 

  141574656745036  8584455185916  139500659335557  00564958615750  1550905983  جمموع املوجودات 

  99544655135967  -   18958785050  15518750665401  84536950665090  مطلوابت القطاع 
  0505458055761  0505458055761  -   -   -  القطاعات مطلوابت غي موزعة علأب 

  130573150465708  0505458055761  18958785050  15518750665401  84536950665090  جمموع املطلوابت 
  5087875097  -   -   -   -   مواريف رأ الية 
  03156735009  -   -   -   -   استهنكات وإطفاءات 
 
  )مدمقة( 9031 كانون األول 01كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  75589450475036  -  44595750555664  03591654605395  0355095447  موجودات القطاع 
  5653505346508  5085653505346  -   -   -  موجودات غي موزعة علأب القطاعات 
  81594650905491  5653505346508 44459575055566  03591654605395  0355095447  جمموع املوجودات 
  65506758485761  -   0580751085195  04574050315179  07578854395087  مطلوابت القطاع 
  0510150605610  0510150605610  -   -   -  مطلوابت غي موزعة علأب القطاعات 
  67549951115074  0510150605610  0580751085195  04574050315179  07578854395087  جمموع املطلوابت 
  1561459345003  -   -   -   -   مواريف رأ الية 
  07756995447 ( 0453865131)  -   -   -   استهنكات وإطفاءات 

 التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلارج.  ملورف نشاطه بشكل ر يسي يف القطر و  يوجدميارس ا

 :املورفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 
  )غي مدمقة( 0303 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   سوريةخارج    سوريةداخل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  08591850845745  07950085634  08560953565141 إمجايل الدخل التشغيلي
  141574656745036  09507453075408  130507056465768 جمموع املوجودات

  50857875097   -   50857875097  الرأ الية املواريف
 

  )غي مدمقة( 9031 أيلول 03كما يف   
  اجملموع   خارج سورية   سوريةداخل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  0553656405910  09050005005  0501454035578  التشغيليإمجايل الدخل 
  84590551965991  18530656175794  66593855795197  جمموع املوجودات

  51350405583  -   51350405583  الرأ الية املواريف
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 رأس املال إدارة -00
الوادرة مبوجب  س املال ما خنل النسبأاملصتلفة. يت  مرامبة مد  كفاية ر نشطته أس مال مناسب ملواجهة املصاطر اليت تنزم أحيافظ املورف علأب ر 

 مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها ما خنل مورف سورية املركزي. 
 حسب تعليمات مورف سورية املركزي  %8س املال والبالغة أدىن ملتطلبات كفاية ر حملافظة علأب معد ت تفوق احلد األيلتزم املورف اب

 تلك الرتكزات.س املال التنظيمي كموشر لأيراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات ا  تمانية واليت تستصدم ر  ا(ا كمحسب جلنة ابزل الدولية 8%)
حملافظة اس ماله وجيري تعدينت عليه يف ضوء التغيات اليت تطرأ علأب الظروف ا متوادية ووصف املصاطر يف أنشطتها وهبدف أيدير املورف هيكلية ر 

رار مد يقرر املورف توزيع أرابح نقدية أو تدوير أرابحه أو ر لتها ويراعي املورف لد  اختاله م وحني رقيق أرابح أو التعديل علأب هيكل رأس املال
 :يتضما هذا البند ما يليبتوزيع األرابح تعليمات السلطات الرمابية هبذا اخلوول. 

  ون األولكان  01كما يف    أيلول 03كما يف   
  ()مدمقة 9031   )غي مدمقة( 0303  
  ألف ل.س.   ألف ل.س.   

   0575353335333    4510553335333  رأس املال املكتتب به واملدفوع 
   66051485663    66051485663  ا حتياطي القانوين
   59155995163    59155995163  ا حتياطي اخلال

   1559555865798    01050615590  حمققة  دورةأرابح م
   8589359545550    8589359545550  غي حمققة * دورةأرابح م

 خسا ر غي حمققة ملوجودات مالية ابلقيمة العادلة ما
 ( 4051375354 )   -   خنل الدخل الشامل اآلخر  

 املبال  املمنوحة إىل كبار املسامهني وأعضاء جملس
  -   ( 0551950315581) ه  )أيهما أكرب(اإلدارة أو املستعملة ما مبل 

  -     00574057105783  األرابح الناجتة عا تقيي  مركز القطع البنيوي
 ( 950995747 ) ( 1050445360 ) صايف املوجودات الثابتة غي ملموسة

   14540757805073    05569451005130  صايف األموال اخلاصة األساسية
 عد:بنود رأس املال املسا

   65355935333    1513354365034  خمووات لقاء اخلسا ر ا  تمانية املتومعة
   65355935333    1513354365034   األموال اخلاصة املساعدة

   15538850705073    06579455085037  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي(
   50534751965653    88530054965033  جمموع املوجودات املرجحة ابملصاطر 

   41057835048    95957105433  حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملصاطر
 ( 4154705333 )   10350875333  خماطر السوق

   0500750165130    0500750165130  املصاطر التشغيلية
   53335456455803    91058305915049  جمموع املوجودات وا لتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملصاطر

   %07561     %43508   نسبة كفاية رأس املال )%(
   %06540     %09537   نسبة كفاية رأس املال األساسي )%(

    %99590     %91540   نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق امللكية
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ملصووات املكونة لقاء اخلسا ر ا  تمانية املتومعة للتعرضات املونفة ضما /م ن( يت  ا عرتاف اب4مبوجب مرار جملس النقد التسليف رم  ) *
ليها إاملرحلتني األوىل والثانية ضما األموال اخلاصة املساندةا وللك علأب أ  تتساوز ميمة املصووات املعرتف هبا ضما هذه األموالا مضافا  

ما املوجودات املرجحة مبصاطر ا  تمان احملتسبة وفقا   %1505(ا ما نسبته رصيد حساب ا حتياطي العام ملصاطر التمويل )يف حال وجوده
 لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الوافية.
مع  %8جيب أن  تقل نسععععععععععبة كفاية رأس املال عا  0337كانون الثاين   04اتري،  4/م ن/ ب  050بناء  علأب مرار جملس النقد والتسععععععععععليف رم  

 لرتكزات ا  تمانية واليت تستصدم رأس املال التنظيمي كموشر ةا.مراعاة النسب املتعلقة اب
ا والذي تضعععععععععما تعديل املادة الثامنة ما مرار جملس النقد 0314شعععععععععباط  06اتري،  4/م ن/ب1388صعععععععععدر مرار جملس النقد والتسعععععععععليف رم   *

 طع البنيوي غي احملققة ضما األموال اخلاصة األساسيةحبيث يت  إدراج فرومات تقيي  الق 0338شباط  4اتري،  1/م ن / ب 060والتسليف رم  
 . 0337لعام  4/م ن/ب 050ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات مرار جملس النقد والتسليف رم  

 
 تزامات حمتملةلارتباطات و ا -00

 يتكون هذا البند ممايلي:

 ارتباطات والتزامات ا تمانية )ميمة ا ية(: -
  كانون األول  01كما يف      أيلول 03كما يف     
  )مدمقة( 9031     )غي مدمقة( 0303    
 ل.س.     ل.س.    

 إرتباطات والتزامات إ تمانية
 كفا ت زاب ا:

   4951705333    -   نمينات أولية 
   71359445839    0514155555981  حسا تنفيذ 
   14550435891    05051855000  أخر  
   0549457415014    93550585733   

   5568156885445    16594750445095  كفا ت بنوك
   04050605575    -   اعتمادات مستندية لنستياد

   4501757015045    61850415893  سقوف تسهينت ا تمانية غي مستعملة

   01536354075099    11504853415365   
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  COVID)-(19 أثر انتشار فيوس كوروان -40

 املالية املرحلية املوجزة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف املعلوماتمستمرة لغاية اتري، إعداد ( COVID-19ما زالت آاثر جا حة فايروس كوروان )
 املنشآت.ات و ب هذا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمالا وانعكس سلبا  علأب النشاط ا متوادي ملعظ  الشركا حيث سبّ 0303أيلول  03

ل /091/0وتعمي  مورف سورية املركزي رم   0303آلار  06م ن بتاري،  /05علأب تعليمات مرار جملس النقد والتسليف رم   مامت اإلدارة بناء  
  تعترب خسارة  ك ملدة ثنثة أشهر اعتبارا  ما اتري، نفال القرار وملرة واحدة فق .لبت خي سداد بعض العمنء ألمساط مروضه  خنل الفرتة ول

  يودي متديد فرتة إعفاء الدفع تلقا يا  إىل حدوث زايدة كبية يف خماطر ا  تمان بغرض حساب  .التعديل الناجتة عا هذه التعرضات جوهرية للمورف
ا حة املذكورة عدة املقرتضني املت ثريا ابجلوفقا  إلرشادات جملس معايي احملاسبة الدوليةا حيث أن هذه اإلجراءات اختذت ملسا اخلسا ر ا  تمانية املتومعة

  ستئناف دفعاهت  املنتظمة.
ت اليت حيتمل اكما مامت اإلدارة بتقيي  نثي اجلا حة عند رديد الزايدة الكبية يف خماطر ا  تمان وتقيي  موشرات تدين القيمة للمصاطر يف القطاع

غاية اتري، نثي جوهري علأب التعرضات ا  تمانية وا عرتاف ابخلسا ر ا  تمانية املتومعة وخموواهتا ل نثرها. وبناء  عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكا هناك
 املالية املرحلية املوجزة. املعلوماتإعداد 

استنادا  إىل  ملالية للمورفادرست اإلدارة اآلاثر احملتملة للتقلبات ا متوادية احلالية يف رديد املبال  املعلنة للموجودات واملطلوابت املالية وغي 
 املعلومات اليت ميكا منحظتها حيث يبقأب النشاط ا متوادي متقلبا  وتبقأب املبال  املسسلة حساسة ةذه التقلبات


