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  بنك سورية واملهجر ش.م.م.ع
  ركة مسامهة مغفلة سورية عامةش

 املرحلية املوجزة املوحدة ات املاليةإيضاحات حول املعلوم
 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال

 )غري مد قة(
  

 نشاط املصر و  موضوع -2

نيسان  03م. واتريخ /03دلو الوزرا  ر    مت الرتخيص لبنك سعورية واملهجر ش.م.م.ع )البنك( كشعركة سعورية مسعامهة مغفلة عامة روجد  رار ر سة
اخلا  إبحداث املصععععععار  اخلاصععععععة واملشععععععرتكة يف اجل هورية العربية السععععععورية واملسععععععجل يف السععععععجل  0332لعام  08وفقاً ألحكام القانون ر    0330

 .0330كانون األول   09اتريخ  20933التجارا حتت الر   

 .0334كانون الاان   7/ بوصفه بنكاً خاصاً بتاريخ 9ديرية مفوضية احلكومة حتت الر   /سجل البنك يف سجل املصار  امل سوك لدى م

لرية سععورية ك ا  233سععه   ي ة السععه  الواحد اال ية  83,433,333لرية سععورية موزعاً عل   8.343.333.333يبلغ رأس املال املكتتد به واملدفوع 
 .0302 حزيران 03يف 

لرية سععورية للسعععه  الواحد، و د مت زايدة رأس املال  533سعععه  بقي ة ا ية  0,333,333موزع عل   2,533,333,333 نسععو البنك برأ ال مقدار 
سورية لرية  533سه  بقي ة ا ية  7,033,333لرية سورية موزع عل   0,333,333,333إىل  0323كانون األول   02بشعكل تدراي ليصل بتاريخ 

 الواحد. للسه 

لرية سورية  433,333,333وافقت اهليئة العامة لل سعامهني عل  زايدة رأس املال وذلك بتوزيع جز  من األرابي احملتجزة بقي ة  0322نيسعان  4بتاريخ 
سه  بقي ة ا ية  8,333,333لرية سورية موزع عل   4,333,333,333عل  شكل أسه  دانية لل سامهني كل حسد نسبة متلكه ليصبح رأس املال 

 .0322كانون األول   02للسه  الواحد بتاريخ  لرية سورية 533

سععه  بقي ة  43,333,333، متت املوافقة عل  جتزاة أسععه  البنك لتصععبح 0320نيسععان  04خالل اجت اع اهليئة العامة غري العادية لل سععامهني بتاريخ 
 لرية سورية للسه  الواحد. 233

 0,333,333,333وافقت اهليئة العامة للبنك عل  زايدة رأس املال ربلغ  0328نيسععان  05 خالل اجت اع اهليئة العامة غري العادية لل سععامهني بتاريخ
وضع   س  من االحتياطي اخلا  ليصيح رأس املال  0327لرية سعورية عن طريق ضع  األرابي املرتاك ة القابلة للتوزيع بعد إطفا  اخلسعاار حا هناية عام 

 لرية سورية. 3,333,333,333

، ا رتي دلو اإلدارة عل  اهليئة العامة للبنك زايدة رأس املال عن طريق ضعععععععععع  0329أاير  8هليئة العامة غري العادية لل سععععععععععامهني بتاريخ خالل اجت اع ا
فقة بيئة ، حصععععععل البنك عل  موا0329حزيران  20األرابي املدورة القابلة للتوزيع وتوزيع األسععععععه  النامجة عن بم  الزايدة عل  املسععععععامهني داانً. بتاريخ 

لرية سورية وذلك  7,033,333,333لرية سورية ليصبح رأ اله بعد الزايدة  2,033,333,333األوراق واألسواق املالية عل  زايدة رأ ال البنك رقدار 
عل  موافقة  0329آب  3ك ا حصععل البنك بتاريخ   املركزا،صععدرت موافقة مصععر  سععورية  0329متوز  00/ /ا م. بتاريخ 733روجد القرار ر   

أيلول  0، ومت توزيع األسععععععه  اعانية عل  املسععععععامهني كل حسععععععد نسععععععبة متلكه بتاريخ 0080وزارة التجارة الداخلية ومحاية املسععععععتهلك روجد القرار ر   
0329. 
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زايدة رأس املال عن طريق ض   ة للبنكعامي دلو اإلدارة عل  اهليئة ال، ا رت  0303وز مت 03خالل اجت اع اهليئة العامة غري العادية لل سامهني بتاريخ 
حصل البنك عل   0303آب  28اريخ املسامهني داانً، وبت األرابي املدورة القابلة للتوزيع إىل رأس املال، وتوزيع األسه  النامجة عن بم  الزايدة عل 

لرية  8,343,333,333ورية ليصبح رأ اله بعد الزايدة س لرية 2,443,333,333و در  غ ورية املركزا عل  زايدة رأ ال البنك ربلموافقة مصر  س
لداخلية ومحاية املستهلك   مصاد ة وزارة التجارة احصل البنك عل 0303أيلول  20اريخ /  وبت 23/  4405ر    سورية وذلك روجد الكتاب

روجد القرار ر    ق املالية وذلكاوافقة بيئة األوراق واألسو ، ك ا حصل البنك عل  م 0089اهليئة العامة بزايدة رأس املال روجد  رار ر    رعل   را
 .0303تشرين األول  5 ه بتاريخعل  املسامهني كل حسد نسبة متلك وزيع األسه  اعانيةتومت  0303أيلول  02/م بتاريخ  237

منتشرة داخل اجل هورية العربية  0303آذار  02فرع ك ا يف  09يقوم البنك بتقدمي مجيع األع ال املصرفية واملالية من خالل مركز  وفروعه والبالغ عددبا 
 السورية يف كل من دمشق وري  دمشق وحلد والالذ ية ومحاة ومحص وطرطوس ودرعا والسويدا  واحلسكة.

وع للبنك متوزعة يف محص وري  دمشق فر  يبلغ عدد الفروع ال  مت إيقا  الع ل فيها م  تاً نتيجة للظرو  ال  متر هبا اجل هورية العربية السورية هبا مثانية
 )عدرا( وحلد ودرعا واحلسكة )القامشلي(.

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

 إن أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لدوراق املالية.

تشعععرين  05لية احملدودة املسععع ولية وال  ابشعععرت أع اهلا يف يف شعععركة سعععورية واملهجر للخدمات املا %50يسعععاب  بنك سعععورية واملهجر ش.م.م.ع بنسعععبة 
 /م الصادر عن بيئة األوراق واألسواق املالية السورية. 235بقرار ر    0339األول 

 املصعععععععععععععععر  ةإدار من  بعل دلو )غري معد قععة(  0302 أيلول 03أشعععععععععععععععهر املنتهيععة يف  تسعععععععععععععععععةاملعلومععات املعاليعة املرحليععة املوجزة لفرتة المتعت املوافقعة عل  
 ./233/يف اجت اعه ر    0302تشرين األول  02 بتاريخ

 
 تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -0

 احملاسبية السياسات أب 

 مت ال  احملاسبية اتالسياس مع مت ا لة 0302أيلول 03 يف املنتهية للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف املتبعة احملاسبية السياسات إن
 أصبحت وال  التالية املعدلة الدولية املالية التقارير معايري تباعإ مت ذلك، ومع. 0303 األول كانون 02 يف املنتهية للسنة املالية القواا  إعداد يف تباعهاإ

 بشكل ت  ر مل وال  ،لل صر  املوجزة املرحلية املالية علوماتامل اعداد يف ،0302 الاان كانون أول بعد أو يف تبدأ ال  املالية للفرتات املفعول سارية
 احملاسبية املعاجلة عل  ن ري هلا يكون  د ننه عل اً ، السابقة والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفصاحات املبالغ عل  جوبرا

 .املستقبلية والرتتيبات لل عامالت

 الاانية املرحلة تعديالت – الفاادة لسعر عياريةامل اإلصالحات

 نتيجة املالية التقارير عل  ت  ر  د وال  الفاادة لسعر املعيارية اإلصالحات من الاانية املرحلة بتطبيقاملصر    ام ،0302 الاان كانون أول من عتباراً ا

 الفاادة سعر معيار استبدال عن الناشئة التحوط عال ات أو التعا دية النقدية التدفقات عل  التغريات آاثر ذلك يف را ،الفاادة سعر معيار إلصالي

 احملاسبة ومعيار 23 ر  ، و 4 ر  ، 7   ، ر 9 ر   املالية للتقارير الدولية املعايري يف الواردة املتطلبات بعض من إعفا  التعديالت توفر .بديل مرجعي بسعر

 .التحوط وحماسبة اإلاار والتزامات املالية واملطلوابت لل وجودات التعا دية النقدية التدفقات حتديد اسأس يف ابلتغريات املتعلقة 09 ر   الدويل
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 إصالي يتطلبه والما املالية املطلوابت أو لل وجودات التعا دية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغري ابالعرتا  املنش ة تقوم أن التعديالت تتطلد

 ملتطلبات حمددة استانا ات يوفر فإنه ،ذلك إىل ابإلضافة. املالية املطلوابت أو لل وجودات الفعلي الفاادة معدل حتديث طريق عن اادةالف معدل معيار

 .التحوط حماسبة

 املتعلقة املشتقة غري ةاملالي واملطلوابت واملوجودات العادلة القي ة وحتوطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق في ا أولية دراسة إبجرا  املصر   ام

 .املصر  نتااج عل  الفاادة سعر إلصالي جوبرا أ ر يوجد ال نهأ وتبني 0302 عام بعد تستحق وال  البنوك بني القياسية ابلفاادة

 
 اسات احملاسبيةالسي -0

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املصععععرفية السععععورية النافمة  04ملعيار احملاسععععبة الدويل ر    قة وفقاً مت إعداد املعلومات االلية املوحدة املوجزة املرف
 وتعلي ات و رارات دلو النقد والتسلي 

ج أع ال املصر  لفرتة ك ا أن نتاا  ،ية السنويةإن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتض ن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املال
 .0302كانون األول   02ة املنتهية يف )غري مد قة( ال متال ابلضرورة م شراً عل  النتااج املتو عة للسن 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال

الية ال  يت  تقيي ها عل  املوجودات املالية ومشتقات األدوات امل بعض ية ابستانا وفقاً ملبدأ التكلفة التارخي املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
 أساس القي ة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة. 

روجد ترتيد تقريبعي  وجزةاملرحلية املة مت تصني  احلسعاابت يف املوجودات واملطلعوابت حسد طبيععة كل منها وجعرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحد
 تبعاً لسيولتها النسبية.
 اد.، وع لة اال تصاملرحلية املوجزةابللرية السورية )ل.س.(، ع لعة إعداد املعلومات املاليعة املوحدة  املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 

 .0302 أيلول 03 ا يف كوالشركة التابعة له   لبنك سورية واملهجر ش.م.م.ع لومات املالية املرحليةعل  املع تش ل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة
 أسو التقيي 

 العادلة:كلفة التارخيية ابستانا  البنود التالية ال  يت   ياسها ابلقي ة تمت إعداد البياانت عل  أساس مبدأ ال
 ة من خالل الدخل.املالية احملددة عل  اساس القي ة العادلدوات األ -

 االستا ارات يف حقوق امللكية. -

 .احملددة عل  أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملالية  وراقاأل -

 املالية املشتقة ال  يت   ياسها ابلقي ة العادلة.دوات األ -

 ساسية بي مدرجة أدان :إن السياسات احملاسبية األ

 :التوحيد أسو -(أ)

. يت  حتقيق السيطرة 0302 أيلول 03املالية لل صر  وشركته التابعة )"اع وعة"( ك ا يف  علوماتاملالية املوحدة املرحلية املوجزة عل  املمات علو تشت ل امل
لطة التحك  ابجلهة س عندما يكون لل ج وعة حقوق من العوااد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستا ر فيها وهلا  درة الت  ري عل  بم  العوااد من خالل

 املستا ر فيها. 
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 تسيطر اع وعة ابلتحديد عل  اجلهة املستا ر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى اع وعة:

 سلطة حتك  ابجلهة املستا ر فيها )احلقوق القاا ة ال  تعطيها القدرة عل  توجيه األنشطة املتعلقة ابجلهة املستا ر فيها(. •

 رية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستا ر فيها.حقوق من العوااد املتغ •

 القدرة عل  استخدام سلطتها عل  اجلهة املستا ر فيها لت  ر عل  عواادبا. •
لبية غمن املفرتض أن احلصول عل  أغلبية حقوق التصويت ي دا إىل السيطرة، لكي تقوم اع وعة بت ييد بم  الفرضية وعندما ال يكون لل ج وعة أ

ة عوق امل ا لة يف اجلهة املستا ر فيها، نخم اع وعة بعني االعتبار مجيع احلقااق والظرو  ذات الصلة يف تقيي  ما إذا كان لدى اع و األصوات أو احلق
 سلطة التحك  يف اجلهة املستا ر فيها، را يف ذلك:

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

 ئة عن ترتيبات تعا دية أخرى.احلقوق الناش •

 حقوق التصويت لل ج وعة وحقوق التصويت احملت لة. •
ن العناصر الاال ة متقوم اع وعة إبعادة تقيي  سيطرهتا عل  اجلهة املستا ر فيها إذا كانت احلقااق والظرو  تشري إىل أن بناك تغيريات يف واحد أو أكار 

 ابعة. ما حتصل اع وعة عل  السيطرة عل  الشركة التابعة ويتو   عندما تفقد اع وعة السيطرة عل  الشركة التللسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند
رحلي املوجز من اتريخ ملتدرل املوجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاري  للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد ا

 اب اع وعة السيطرة حا اتريخ تو   اع وعة عن السيطرة عل  الشركة التابعة.اكتس
طرة(، حا ة غري املسيهتعود األرابي أو اخلساار وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم لل ج وعة وإىل حقوق اال لية )اجل

ل ة غري املسيطرة(. عند الضرورة، يت  إجرا  تعديالت عل  البياانت املالية للشركات التابعة جلعه)اجل لية لو كان بما ي دا إىل عجز يف أرصدة حقوق األ
 سياساهتا احملاسبية تت اش  مع السياسات احملاسبية لل ج وعة.

 عند التوحيد. يات ض ن اع وعةيت  حم  مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاري  والتدفقات النقدية الناجتة عن ع ل
 الع الت األجنبية (ب)

واريخ )ع الت أجنبية( يت  تسجيلها عل  أساس أسعار القطع الساادة بت املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةإن الع ليات بع الت غري ع لة إعداد 
 ملايل املوحدابلع الت األجنبية عل  أساس أسعار القطع الساادة بتاريخ بيان الوضع ا الع ليات. بتاريخ كل بيان وضع مايل يت  إعادة حتويل البنود املالية

 ك ععععععا يف لرية سعععععععععععععععوريععععععة للععععععدوالر األمريكي 2.053)مقععععععابععععععل  0302 أيلول 03ك ععععععا يف   لرية سعععععععععععععععوريععععععة للععععععدوالر األمريكي 0.520حيععععععث بلغ 
طع الساادة يف سعار القأسجلة عل  أساس القي ة العادلة يعاد حتويلها عل  أساس ن البنود غري املالية ابلع الت األجنبية املإ. (0303كانون األول   02

 ال يعاد حتويلها. نبيةأجكلفة التارخيية بع لة تن البنود غري املالية ال  جرى تقيي ها عل  أساس الإالتاريخ الما مت فيه حتديد القي ة العادلة. 
ددة لفرتة ال  نشعععععععع ت فيها، ابسععععععععتانا  فرو ات القطع عل  الع ليات املنفمة بقصععععععععد التحو ط ملخاطر حمفرو ات القطع يف األرابي أو اخلسععععععععاار يف ا تقيد

ت  مدينة مطلوبة من أو داانة متوجبة إىل نشاط أجن  من غري املقرر أو املتو ع تسديدبا ي بع الت أجنبية وفرو ات القطع عل  بنعععععععععععود مالية متال أرصدة
فرغ عن ومن مث تقيد يف الدخل عند الت لكية،ظهاربا يف حسععععاب فرو ات حتويل ع الت أجنبية ضعععع ن حقوق املإخر و تسععععجيلها يف الدخل الشععععامل اآل

 صايف املسامهة.
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 األدوات املالية )ل(
 .يف األحكام التعا دية لدداة صبح املصر  طرفاً ياملايل لل صر  عندما  بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

املالية  ابلقي ة العادلة. ك ا ُتضعا  تكالي  املعامالت املتعلقة مباشعرة اب تنا  أو إصدار املوجودات قاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرت  هبا مبداياً تُ 
دات املالية أو إىل القي ة العادلة لل وجو ( األرابي أو اخلسعععععععععععععععاارواملطلوابت املعاليعة )فال  املوجودات املعاليعة واملطلوابت املعالية ابلقي ة العادلة من خالل 

الية أو مطلوابت م املطلوابت املالية، أو تطري منها، حسد اإل تضا ، عند اإلعرتا  األويل. ك ا تُابت تكالي  املعاملة املتعلقة مباشرة اب تنا  موجودات
 .رةمباشرة يف الربح أو اخلسا ارأو اخلسا ألرابيمالية ابلقي ة العادلة من خالل ا

 :عاجل بما الفرق حماسبياً عل  النحو التايليإذا كان سعر املعاملة خيتل  عن القي ة العادلة عند اإلعرتا  األويل، فإن املصر  
إذا مت إ بات القي ة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت مت ا لة أو بناً  عل  أسلوب تقيي  يستخدم فقط بياانت  •

 األول(؛ اليوممنم ن مالحظتها، فإنه يُعرت  ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتا  األويل )أا ربح أو خسارة من أسواق لك

وم األول من خالل الي منم يل ربح أو خسارةسجيف مجيع احلاالت األخرى، تُعدل القي ة العادلة لتت اش  مع سعر املعاملة )أا أنه سيت  ت •
 ة الدفرتية األولية لدصل أو اإللتزام(.تض ينه / تض ينها يف القي 

غيري يف عامل ، فقط إىل احلد الما ينشععع  فيه عن تمنطقيالربح أو اخلسعععارة امل جلة إىل الربح أو اخلسعععارة عل  أسعععاس  تسعععجيلعرتا  األويل، يت  بعد اال
 .لتزام)را يف ذلك الو ت( أيخم  املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإل

 املوجودات املالية
ألصل املايل ا تُابت مجيع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شعرا  أو بيع أحد األصول املالية روجد عقد تتطلد شروطه تسلي 

ية املصععنفة عل  املعاملة، ابسععتانا  تلك املوجودات املالضعع ن اإلطار الزما احملدد من السععوق املعا، ويقاس مبداياً ابلقي ة العادلة ابإلضععافة إىل تكالي  
(. ك ا تُابت تكالي  املعامالت املتعلقة مباشرة اب تنا  موجودات مالية مصنفة ابلقي ة FVTPLأساس القي ة العادلة من خالل األرابي أو اخلساار )

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

كلفة املطف ة أو القي ة العادلة تالحقاً ابل 9ر   س مجيع املوجودات املالية املعرت  هبا وال  تقع ضعع ن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية اد  يا
 :التحديدعل  أساس منوذل أع ال املنش ة إلدارة األصول املالية وخصااص التدفقات النقدية التعا دية لل وجودات املالية. وعل  وجه 

عات املبلغ و تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذل أع ال بدفها حتصيل التدفقات النقدية التعا دية، وال  هلا تدفقات نقدية تعا دية بي فقط مدف •
 و املطف ة؛الحقاً ابلتكلفة  (SPPI) القاا األصلي والفاادة عل  املبلغ األصلي 

 يذل أع ال بدفها حتصيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدين، وال  هلا تدفقات نقدية تعا دية بتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منو  •
 ( الحقاً ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ وSPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفاادة عل  املبلغ األصلي القاا  )

سه  بعد ذلك ابلقي ة ألاالدين ال  تدار عل  أساس القي ة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستا ارات  تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )مال أدوات •
 .العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 :دةح عل  أساس كل أصل عل  ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغا  بعد االعرتا  األويل ومع ذلك، اوز لل صر  إجرا  اال
عتبار حمت ل  تاجرة أو السه  غري حمتفظ هبا للاوز لل صر  أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغا  إدرال التغيريات الالحقة يف القي ة العادلة الستا ار أ •

 الشامل اآلخر؛ والدخل  يف(، IFRS 3) 0الدويل للتقارير املالية ر    حوذ يف د وعة األع ال ال  ينطبق عليها املعيارستمعرت  به من امل

  (FVTOCIالقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) كلفة املطف ة أو معايريتاوز لل صر  تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغا  تتوافق مع ال •
شار إليه فيار القي ة بشكل كبري )ي خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاس  أو تقليلهات   ياسها ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو يك ا 

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

ارة دلتصعععععني  األصعععععل املايل. ك ا مندد املصعععععر  مناذل الع ل عل  مسعععععتوى يعكو كيفية إ أسعععععاسعععععياً  يعترب تقيي  مناذل الع ل إلدارة األصعععععول املالية أمراً 
لتحقيق بد  أع ال معني. ال يعت د منوذل الع ل اخلا  ابملصر  عل  نوااي اإلدارة في ا يتعلق نداة فردية، وابلتايل يقي   د وعات األصول املالية معاً 

 .منوذل الع ل عند مستوى جت يع أعل  وليو عل  أساس كل أداة عل  حدة

واته املالية ال  تعكو كيفية إدارة املصععععععر  ألصععععععوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية. حتدد لدى املصععععععر  أكار من منوذل أع ال واحد إلدارة أد
 .مناذل أع ال املصر  ما إذا كانت التدفقات النقدية سو  تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع األصول املالية أو كليه ا

، يُعاد تصني  الربح / اخلسارة املرتاك ة املعرت  هبا (FVTOCI)  ري ة العادلة من خالل الدخل الشعامل اآلخعندما ُتسعتبعد أداة الدين املقاسعة ابلق
عل  أهنا مقاسة  ةمن حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة. وعل  النقيض من ذلك، وفصو  االستا ار يف األسه  املعين سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر

إىل الربح  حقاً ال خالل الدخل الشععامل اآلخر، ال يعاد تصععني  الربح / اخلسععارة املرتاك ة املعرت  هبا سععابقاً يف الدخل الشععامل اآلخرابلقي ة العادلة من 
 .أو اخلسارة ولكن حتول ض ن حقوق امللكية

 .خر للتدنكلفة املطف ة أو ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلتختضع أدوات الدين ال  تقاس الحقاً ابل
القي ة العادلة من خالل  ريكلفة املطف ة أو معايتيف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصر  خيار القي ة العادلة وكملك حدد أدوات الدين ال  تفي ابل

 (.FVTPL) ارأو اخلسا رابياأل ( ك ا مت  ياسها ابلقي ة العادلة من خاللFVTOCI)الدخل الشامل اآلخر 

 راأو اخلسا رابيودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل األاملوج

 :بي (FVTPL) ارأو اخلسا رابياملوجودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل األ

 و/وأ ؛(SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة عل  املبلغ األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية ال  ال تكون •

 أو بيعها؛و ات احملتفظ هبا يف منوذل أع ال فال  االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا املوجود •

 .ابستخدام خيار القي ة العادلة ارأو اخلسا رابياملوجودات احملددة ابلقي ة العادلة من خالل األ •

 يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ انجتة عن خسااري أو ابأر نية عرتا الامع ، لةدلعاا ابلقي ة تقاس بم  املوجودات

 إعادة التصني 

لبات التصني  والقياس . تسرا متطاملالية املت  رة املوجودات تصني ، فإنه يعاد روجودات ماليةتفظ روجبه املصر  منا الم تغري منوذل األع الإذا 
ينتج عنه إعادة تصني   ال  تعقد التغيري يف منوذل األع ال والما ليوم األول من فرتة التقرير األويلمن ا اً املتعلقة ابلفئة اجلديدة ن ر مستقبلي اعتبار 

 ل صر . لاألصول املالية 
 تدن  ي ة املوجودات املالية

 ي أو اخلساار:خالل األراب صصصات اخلساار االات انية املتو عة عل  األدوات املالية التالية ال  مل تقاس ابلقي ة العادلة منيستدرك املصر  

 .القروض والسل  للبنوك •

  روض ودفعات مقدمة للع ال . •

 مدينون روجد  بوالت. •

 أوراق استا ار الديون. •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الض ان املايل الصادرة •
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 .ال يت  إ بات خسارة تدن القي ة يف استا ارات األسه 

خسعععاار اإلات ان  عتباربا بشعععكل منفصعععل أدان (، اد  ياسا)ال  يت   (POCI) شعععرتاة أو الناشعععئة ذات التدن االات انابسعععتانا  املوجودات املالية امل
 :من خالل صصص خسارة ربلغ مساوا املتو عة

ل  األدوات املالية مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية ع خسارة اات انية متو عة شهراً، أا 20خسارة اات انية متو عة ملدة  •
 أو (؛2بعد اتريخ اإلبالغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً  20ال  لكن حتقيقها يف غضون 

ملدى احلياة ال  تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملت لة عل  مدى ع ر  خسارة اات انية متو عة خسارة اات انية متو عة ملدى احلياة، أا •
 .(0واملرحلة  0إليها يف املرحلة األداة املالية )املشار 

خسععععععارة للخسععععععارة االات انية املتو عة عل  مدى احلياة لدداة املالية إذا زادت صاطر االات ان عل  تلك األداة املالية بشععععععكل كبري منم  تكوين م ونةاد 
 . شهراً  20اخلسارة االات انية املتو عة ملدة  ربلغ يعادل عةاخلسارة االات انية املتو  االعرتا  األويل. وفصو  مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

النقدية  حت الية للقي ة احلالية خلسععععععاار االات ان، وتقاس عل  أهنا القي ة احلالية للفرق بني التدفقاتاخلسععععععاار االات انية املتو عة بي تقدير مرجح ابالإن 
ة، صصومة وفقاً تو ع املصر  تلقيها وال  تنش  من ترجيح عدة سيناريوبات ا تصادية مستقبليياملستحقة لل صر  روجد العقد والتدفقات النقدية ال  

 .لدصل ليةلسعر الفاادة الفع
بي الفرق بني القي ة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة  اخلسارة االات انية املتو عة فصو  التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 و ؛القرضتو ع املصر  تلقيها يف حالة السحد من يا  ام املقرتض بسحد القرض والتدفقات النقدية ال  لل صر  إذ

 بي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املض ونة ان صاً  اخلسارة االات انية املتو عة فصو  عقود الض ان املايل، فإن •
 .املالك أو املدين أو أا طر  آخر تو ع املصر  استالمها منيأا مبالغ 

عل  أساس فردا، أو عل  أساس مجاعي حملافظ القروض ال  تتقاس  خصااص صاطر ا تصادية با لة. ويستند  يقيو املصر  اخلسارة االات انية املتو عة
 ا إذا كان يُقاس الفعال األصلي لدصل، بصر  النظر ع  ياس بدل اخلسارة إىل القي ة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لدصل ابستخدام سعر الفاادة

 .عل  أساس فردا أو عل  أساس مجاعي

 ات انياً ااملوجودات املالية املتدنية 

. ويشععار ةل وجودات املاليلاات انياً عند و وع حدث أو أكار له ن ري ضععار عل  التدفقات النقدية املسععتقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتمنصععل "التدن" يف امل
 :. تش ل األدلة عل  التدن االات ان بياانت لكن مالحظتها حول األحداث التالية0إىل املوجودات املالية ذات التدن االات ان ك وجودات املرحلة 

 أو املصدر؛صعوبة مالية كبرية لل قرتض أو  •

 أو املت خر؛خرق للعقد مال احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازاًل؛، ألسباب ا تصادية أو تعا دية تتعلق ابلصعوبة املالية لل قرتض،  يام املصر  رنح املقرتض •

 أو املالية؛اختفا  سوق نشط لدوراق املالية بسبد الصعوابت  •

 .شرا  أصل مايل بسعر صفض ختفيضاً كبرياً يعكو خساار االات ان املتكبدة •

إىل موجودات ذات  ةاألصول املالي ول د يتسعبد الت  ري املشعرتك لعدة أحداث يف حتوبداًل من ذلك، ، حتديد حدث منفرد يقوم املصعر  ويف حال تعمر
 القي ةأو  املطف ة ابلتكلفة ةاملقاس املوجودات املالية ال  متال لدين د حصل تدن اات ان ألدوات ا نکاإذا ما يقوم املصر  بتقيي  .  ي ة اات انية متدنية

العاادة و  الدين السععياديةات ان يف أدوات ان بناك تدن کاإذا ما  لتقيي . تقرير كل اتريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشععامل اآلخرخال منلة دلعاا
 .زايدة الت ويلعلی  ملقرتضاعاادات السندات والتصني  االات ان و درة  عوامل مالللشركات، يعترب املصر  
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 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية اات انياً 

ألن األصل يكون ذو  ي ة اات انية منخفضة عند  ( بطريقة صتلفة نظراً POCIيت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية اات انيًا )
االعرتا  األويل ك خصص  حلياة منماالعرتا  األويل. وفصو  بم  املوجودات، يستدرك املصر  مجيع التغريات يف اخلسارة االات انية املتو عة عل  مدى ا

 .خسارة، وتستدرك أا تغيريات يف الربح أو اخلسارة. ي دا التغيري اإلاايب ملال بم  األصول إىل حتقيق مكاسد تدن القي ة
 التخل  عن السداد

يف  ياس  ي ة اخلسارة  تخدم تعري  التخل  عن السداديُعترب تعري  التخل  عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االات انية املتو عة. يس
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخل  عن السداد بو  20ملدة  االات انية املتو عة ويف حتديد ما إذا كان صصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة االات انية املتو عة

وحتديد الزايدة الكبرية يف  اخلساار االات انية املتو عة ت  ر عل  كل من  ياسال   ؛(Probability of Default)أحد مكوانت نسبة احت ال التعار 
 .صاطر االات ان

 :يعترب املصر  ما يلي راابة حدث ختل  عن السداد
 يوماً فصو  أا التزام اات ان مه  إىل املصر ؛ أو 93ختل  املقرتض عن السداد ألكار من  •
 .اماته االات انية لل صر  ابلكاملمن غري احملت ل أن يدفع املقرتض التز  •

ُيص   تعري  التخل  عن السداد بشكل مناسد ليعكو اخلصااص املختلفة ألنواع صتلفة من األصول. وتعترب السحوابت عل  تسهيالت اات انية 
 .مستحقة الدفع رجرد إنتهاك الع يل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

  ملعلومات ال  تقي  اد تقيي  ما إذا كان من غري احملت ل أن يدفع املقرتض التزامه االات ان، أيخم املصر  يف احلسبان امل شرات النوعية والك ية. وتعت د عن
ابلتجزاة. إن  د لإل راضعل  نوع األصل، وعل  سبيل املاال يف اإل راض امل سسي، فإن امل شر النوعي املستخدم بو خرق العهود، وبو أمر غري مناس

صر  مصادر امل شرات الك ية، مال الت خر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطر  املقابل ذاته، بي مدخالت رايسية يف بما التحليل. ك ا يستخدم امل
 معلومات متنوعة لتقيي  التخل  عن السداد وال  ُتَطور داخلياً أو يت  احلصول عليها من مصادر خارجية. 

 الزايدة الكبرية يف صاطر االات ان
ا كانت بناك زايدة  ذيرا د املصر  مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الض ان املايل ال  ختضع ملتطلبات اخنفاض القي ة لتقيي  ما إ

خلسارة طر االات ان، فإن املصر  يقيو صصصات اخلسارة عل  أساس اكبرية يف صاطر االات ان منم االعرتا  األويل. إذا كانت بناك زايدة كبرية يف صا
 .شهراً  20االات انية املتو عة مدى احلياة بدالً من 

طر حدوث التخل  يف اعند تقيي  ما إذا كانت صاطر االات ان عل  األداة املالية  د ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منم االعرتا  األويل، يقوم املصر  رقارنة ص
رتة االستحقاق فلسداد عل  األداة املالية يف اتريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لدداة مع وجود خطر حدوث ختل  عن السداد كان متو عاً لا

الً من املعلومات الك ية والنوعية عتبار كاملتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتا  ابألداة املالية ألول مرة. عند إجرا  بما التقيي ، أيخم املصر  ابال
  اخلربة التارخيية لل صر  لال  تكون معقولة و ابلة للدع ، را يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، بناً  ع

 وتقيي  اخلبري االات ان را يف ذلك املعلومات املستقبلية.
 املالية وجوداتاستبعاد املتعديل و 

و تُعدل بطريقة أخرى بني أ لل وجودات املاليةعند إعادة التفاوض عل  الشروط التعا دية ال  حتك  التدفقات النقدية  املوجودات املاليةمندث التعديل يف 
ريخ مستقبلي. ابإلضافة ة التعا دية سوا  عل  الفور أو يف اتاالعرتا  األويل واستحقاق األصل املايل. ي  ر التعديل عل  مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدي

النقدية عل  الفور  تلملك، سيشكل إدخال أو تعديل املوا يق القاا ة لقرض  اا  تعديالً حا إذا مل ت  ر بم  املوا يق اجلديدة أو املعدلة بعد عل  التدفقا
الما ينش  عندما  سبيل املاال التغيري يف زايدة معدل الفاادة )عل ا كان امليااق مستوفياً أم ال عل  ما إذ ولكنها  د ت  ر عل  التدفقات النقدية اعت اداً 

  .يت  خرق املوا يق(
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دم االعرتا  لسياسة املصر ، ي دا التعديل إىل ع اً عرتا . ووفققي  املصر  ما إذا كان بما التعديل ي دا إىل إلغا  االي، املوجودات املاليةعند تعديل 
 ما ينتج عنه اختال  كبري يف الشروط. عند

عرتا  ابألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لدصل )را يف ذلك انتها  الصالحية الناجتة عن يلغي املصر  اال
تفظ بكافة منملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل منول املصر  أو التعديل مع شروط صتلفة إىل حد كبري(، أو عندما منول األصل املايل وكافة صاطر ومزااي 

املرتبط ابملبالغ  مصاطر ومزااي امللكية بشكل جوبرا واست ر يف السيطرة عل  املوجودات احملولة، فإن املصر  يعرت  حبصته احملتفظ هبا يف األصل وااللتزا
 قر أيضاً يزااي ملكية األصل املايل احملول، فإن املصر  يست ر يف اإلعرتا  ابألصل املايل و ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصر  بكافة صاطر وميال   د 

 . رتاض مض ون للعاادات املستل ةاب

اخلساار  دين واألرابي/ود وع اإلعتبار املستل  وامل ل وجوداتابلكامل، فإنه يُعرت  ابلفرق بني القي ة الدفرتية ل ابملوجودات املاليةعند إلغا  اإلعرتا  
من  العادلة  ت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، إبستانا  االستا ار يف األسه  احملددة ابلقي ةتراكاملرتاك ة ال  مت إ باهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

أو  دخل الشامل اآلخر إىل الربحيف ال ، حيث ال تصن  األرابي / اخلساار املرتاك ة املعرت  هبا سابقاً (FVTOCI) خالل الدخل الشامل اآلخر
 .اخلسارة

(، فإن املصر  ةاحملول ملوجوداتفال  ابلكامل )عل  سبيل املاال عندما منتفظ املصر  فيار إعادة شرا  جز  من ا ابملوجودات املاليةعرتا  عند إلغا  اال
ه عل  أساس القي  العادلة عرت  بيعد يه كتحسني مست ر واجلز  الما مل درجيزال يبني اجلز  الما ما  لل وجودات املاليةخيصص القي ة الدفرتية السابقة 

ملستل  للجز  الما ا النسبية لتلك األجزا  يف اتريخ التحويل. يت  إ بات الفرق بني القي ة الدفرتية املخصصة للجز  الما مل يعد معرت  به ود وع اإلعتبار
ألرابي / اخلساار املرتاك ة اصت له واعرت  هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة. يت  توزيع مل يعد معرت  به وأا أرابي / خساار تراك ية ُخص

ية لتلك األجزا . بال  اعرت  هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز  الما ما يزال يعرت  به واجلز  الما مل يعد يُعرت  به عل  أساس القي  العادلة النس
  االستا ارات يف األسه  احملددة ك قاسة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يعاد تصني  األرابي / اخلساار ال ينطبق بما عل

 .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة املرتاك ة املعرت  هبا سابقاً 
 الشطد

ت معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف د لها أو يف جز  منها(. بم  بي يت  شطد القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصر  تو عا
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطد. لال الشطد  هاحلالة عندما يقرر املصر  نن

وبة نة ابلقوانني والتعلي ات النافمة حملاولة اسرتداد المم  املدينة املستحقة عل  املوجودات املالية املشطيف حال  ام املصر  ابالستعاحدث إلغا  اإلعرتا ، 
 فإنه يت   يدبا يف بيان الدخل عند اسرتدادبا.

 املايل الوضعيف بيان  عرض صصص اخلسارة االات انية املتو عة

 :املايل ك ا يلي وضعليف بيان ا يت  عرض صصصات اخلساار االات انية املتو عة

 كلفة املطف ة: كاستقطاع من القي ة الدفرتية اإلمجالية لدصول؛تلل وجودات املالية املقاسة ابل •
ال يت  إ بات صصص خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) :ألدوات الدين ال  تقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

ي ابلقي ة العادلة. ومع ذلك، يت  تض ني صصص اخلسارة كجز  من مبلغ إعادة التقيي  يف التغري املرتاك  يف القي ة حيث أن القي ة الدفرتية ب
 وراق مالية؛أالعادلة الستا ارات يف 

 و ك خصص؛التزامات القروض وعقود الض ان املايل:   •
عل  مكون التزام القرض  اخلسارة االات انية املتو عة   حتديدعندما تشت ل األداة املالية عل  مكون مسحوب وغري مسحوب، وال لكن لل صر  •

بشكل منفصل عن تلك عل  املكون املسحوب: فإن املصر  يقدم صصص خسارة د ع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اع ع كخص  من 
 .مجايل لل كون املسحوب ك خصصالقي ة الدفرتية اإلمجالية لل كون املسحوب. تُعرض أا زايدة يف صصص اخلسارة عن املبلغ اإل
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 املطلوابت املالية وحقوق امللكية )ه(

 .تصن  أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما ك طلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملض ون الرتتيد التعا دا

كون ة أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط  د تإن املطلوابت املالية بي التزام تعا دا بتسلي  نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالي
حيث يكون املصر   اتقشتاملغري  من دوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر  وبو عقدنغري مواتية لل صر  أو عقد سيت  تسويته أو ررا يت  تسويته 

سويتها املشتقات عل  حقوق امللكية اخلاصة ال  سيت  أو لكن ت كون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقديملزم أو  د 
 .فال  تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر 

 أدوات حقوق امللكية

يُعرت  ندوات حقوق امللكية الصادرة عن املصر   .لوابهتاأداة حقوق امللكية بي أا عقد يابت فاادة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خص  مجيع مط
 .وفقاً للعوااد املستل ة، بعد خص  تكالي  اإلصدار املباشرة

 أسه  اخلزينة

عند  الربح أو اخلسارة / خسارة يف ربحيُعرت  إبعادة شرا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر  وختص  مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يت  إ بات أا 
 .شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر 

 أدوات مركبة

ملض ون  اً بشكل منفصل ك طلوابت مالية وحقوق ملكية وفقصر  تصن  األجزا  املكونة لددوات املركبة )مال األوراق القابلة للتحويل( الصادرة من امل
ل ت املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الما سيت  تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدا اثبت أو أصالرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزاما

 .بو أداة حقوق ملكية صر مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابمل
 حالة وجود ااد يف سوق األدوات امل ا لة غري القابلة للتحويل. ويفيف اتريخ اإلصدار، تُقدر القي ة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفاادة الس

حا إطفااها  ةمشتقات غري مض نة ذات صلة، يت  فصلها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية عل  أساس التكلفة املطف ة ابستخدام طريقة الفاادة الفعال
 .عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق األداة

 ليةاملطلوابت املا
 ."" أو "املطلوابت املالية األخرىارأو اخلسا رابيُتصن  املطلوابت املالية إما ك طلوابت مالية "ابلقي ة العادلة من خالل األ

 املطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

الحقاً  (FVTPL)عل  أهنا ابلقي ة العادلة من خالل األرابي أو اخلساار يت   ياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا لل تاجرة وال  مل يت  حتديدبا 
 ابلتكلفة املطف ة ابستخدام طريقة الفاادة الفعلية.

 .(FVTPL)عندما يت  االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت  تعيينها عل  أهنا  (FVTPL)يت  تصني  املطلوابت املالية عل  أهنا 
 ة يم املايل فال  االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملت ل الما لكن أن يدفعه مشرتا كجز  من دمج األع ال ابلقلكن حتديد اإللتزا

 :( عند االعرتا  األويل إذاFVTPLالعادلة من خالل الربح أو اخلسارة )
 أو لملك؛االعرتا  الما  د ينش  خالفاً  كان بما التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو •
 ادلة، وفقاً با عل  أساس القي ة الع من د وعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليه ا، وال  تدار ويقي  أدا كان اإللتزام املايل ُيشكل جز اً  •

 ،ما األساس؛ أوعل  ب بتشكيل املصر  مقدمة داخلياً  إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستا ار املو ق لل صر ، وكانت املعلومات املتعلقة
بعقد  9   ر من عقد منتوا عل  مشتق واحد أو أكار من املشتقات، ويس ح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً إذا كان اإللتزام املايل يشكل جز  •

 (. FVTPL(بجني ابلكامل )املركد( ليت  حتديد  ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
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 تقا  املوجودات واملطلوابت املالية )و(
نوا املصر  يتقا  املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقي ة الصافية فقط عندما يكون بناك حق  انون لع ل ذلك أو عندما 

 املطلوابت بشكل متزامن. إما القيام ابلتسوية عل  أساس صايف القي ة وإما أن منقق املوجودات ويسدد

 القي ة العادلة )ز(
ريخ أو دفعه لتحويل التزام روجد ع لية منظ ة بني متشاركني يف السوق يف اتصل ن القي عة العادلة بي السعر الما لكن احلصول عليه من بيع األإ

 القياس.
االعتبار عند ع لية تسعري  عنيبخمبا اللتزام وال  يقوم املتشاركني يف السوق نأو اصل والتزام معني استناداً إىل خصااص األصل يت   ياس القي ة العادلة أل

 .األصل أو االلتزام يف اتريخ القياس

لدصل  خم بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق عل  انتال منافع ا تصادية من خالل التوظيفات الفضل ية ابأللغري املاصول لة لدديت   ياس القي ة العا
 .صلن خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الما  د يقوم بتوظيفات فضل  لدأو م

عت اد تقنيات لقياس يقوم املصر  اب داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصر  ابعت اد أسعار السوق لتقيي  
 .  ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق صالقي ة العادلة نخم يف االعتبار االستع ال األ

 العادلة:مستوايت التسلسل اهلرمي للقي ة  20ر    حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
 س؛ ايف األسواق النشطة لدصول أو االلتزامات املتطابقة ال  لكن لل نش ة الوصول إليها يف اتريخ القيسعار املعلنة )غري املعدلة( األ :2املستوى  -
 املدخالت عدا األسعار املعلنة املتض نة يف املستوى األول وال  تعترب ملحوظة لدصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ :0املستوى  -
 املدخالت غري امللحوظة لدصل أو االلتزام. :0املستوى  -

. يت  يان وضع مايلبعقد املشتقات ويعاد  ياسها الحقاً إىل  ي تها العادلة يف اتريخ كل  ابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام يت  إ بات املشتقات املالية مبداياً 
و يت االعرتا  يف ت إ بات األرابي / اخلساار الناجتة يف الربح أو اخلسارة عل  الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة ك داة حتوط، ويف بم  احلالة يعت د

 ال ة التحوط. الربح أو اخلسارة عل  طبيعة ع

 األدوات املالية املشتقة )ي(

مايل. يت   يان وضعبابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد  ياسها الحقاً إىل  ي تها العادلة يف اتريخ كل  يت  إ بات املشتقات املالية مبداياً 
و يت االعرتا  فور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة ك داة حتوط، ويف بم  احلالة يعت د تعل  ال بيان األرابي أو اخلساارإ بات األرابي / اخلساار الناجتة يف 

 .عل  طبيعة عال ة التحوط بيان األرابي أو اخلسااريف 

 املشتقات املتض نة

لة عندما ال تكون ك شتقات منفص   نةاألدوات املالية واألخرى أو العقود املتض نة األخرى ذات املشتقات املتضيت  التعامل مع املشتقات املتض نة يف 
 :صاطربا وخصااصها مرتبطة بشكل و يق رخاطر العقود املضيفة

 ال تقاس العقود املضيفة ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  
    9ليست من ض ن األصول ض ن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر. 

 عقود الض ان املايل )ط( 

املايل بو عقد يتطلد من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة ال  تكبدبا بسبد إخفاق املدين احملدد يف سداد  عقد الض ان
  .املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين
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ربح أو حالة عدم حتديدبا ابلقي ة العادلة من خالل ال ابلقي ة العادلة هلا، ويف تقاس عقود الض اانت املالية الصادرة من كيان يعود لل صر  مبداياً 
 الحقاً:اخلسارة وال  ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يت   ياسها 

 ؛ و9ربلغ صصص اخلسارة احملدد وفقاً لل عيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر    •

رادات لل صر ، املرتاك  املعرت  به وفقًا لسياسات حتصيل اإلي ربحبلغ ال، م، مطروحًا منه، عندما يكون ذلك مناسباً املبلغ املعرت  به مبداياً  •
 أيه ا أكرب.

 .(FVTPL) دد املصر  أا عقود ض ان مايل ابلقي ة العادلة من خالل األرابي أو اخلساارمنمل 
 حماسبة التحوط  )ا(

طات التدفقات وصاطر سعر الفاادة يف حتوطات القي ة العادلة أو حتو  مُندد املصر  بعض املشتقات ك دوات حتوط في ا يتعلق رخاطر الع الت األجنبية
التزامات  عل ن  األجالنقدية أو حتوطات صايف االستا ارات يف الع ليات األجنبية حسد اال تضا . ك ا يت  احملاسبة عن حتوطات صاطر الصر  

 يستخدمال ، لملكاإلضافة بي ة العادلة عل  حتوطات حمفظة صاطر سعر الفاادة. كتحوطات للتدفق النقدا. ال يطبق املصر  حماسبة التحوط للقصر   امل
التحوط ملعيار التقارير املالية يطبق  واعد حماسبة ، أا أن املصر  09  واعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل ر   ملواصلة  إلعفااملصر  ا

 .9 ر   الدويل

املصر  العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابإلضافة إىل أبدا  إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام رعامالت  يو ق، عند بداية عال ة التحوط
عند بداية التحوط وعل  أساس مست ر، يو ق املصر  ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقا  التغريات يف القي ة ، حتوط متنوعة. عالوة عل  ذلك

ط و التدفقات النقدية للبند املتحوط له ال  لكن أن تعزى للخطر املتحوط له، وال  تل  عندبا مجيع عال ات التحوط متطلبات فعالية التحالعادلة أو 
 :التالية
 و التحوط؛جد عال ة ا تصادية بني البند املتحوط له وبني أداة اتو  •

 ؛ وبم  العال ة اال تصادية صاطر االات ان عل  تغريات القي ة ال  تنتج عن أ ر يهي نال  •

 نسبة التحوط لعال ة التحوط بي نفسها الناجتة عن ك ية البند املتحوط له وال  يقوم املصر  ابلتحوط له فعليًا وك ية أداة التحوط ال  •
 .يستخدمها املصر  ابلفعل للتحوط لتلك الك ية من البند املتحوط له

 ن أجل االمتاال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مال بم  احلاالت،  د يت  تطبيق اإليقا  عل  جز يقوم املصر  إبعادة توازن عال ة التحوط م
 ال يت  يلفقط من عال ة التحوط. عل  سبيل املاال،  د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جز  من بند التحوط ال يعد جز اً من عال ة التحوط، وابلتا

 .حلج  بند التحوط الما مل يعد جز اً من عال ة التحوط إيقا  حماسبة التحوط إال

عن الوفا  رتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال بد  إدارة املخاطر لعال ة التحوط بم  بو ذات  التحوط عال ةتو فت إذا 
 ط( حبيث جتت ع معايري الت بيل مرة أخرى. الشي ، فإن املصر  يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط )مال إعادة توازن التحو 

لعقد اخليار يف  ةيف بعض عال ات التحوط، مندد املصر  القي ة احلقيقية للخيارات فقط. ويف بم  احلالة، ي جل تغيري القي ة العادلة ملكون القي ة الزمني
سارة عندما ال تحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلالدخل الشامل اآلخر، عل  مدى فرتة التحوط، إىل احلد الما يتعلق به ابلبند امل

ا  ابلبنود غري رت ي دا البند املتحوط له إىل اإلعرتا  ابلبنود غري املالية. ال تتض ن سياسة املصر  إلدارة املخاطر حتوطات البنود ال  ت دا إىل االع
 .الية فقطاملالية، وذلك ألن صاطر املصر  تتعلق ابملواد امل

ار املتعلق ابلبند املتحوط يإن البنود املتحوط هلا وال  منددبا املصر  بي بنود حتوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية، با يعا أنه ُتطف  القي ة الزمنية األصلية للخ
 .حوطلاابت( عل  مدى فرتة عال ة التله من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عل  أساس منطقي )عل  سبيل املاال، وفقاً لطريقة القسط ا
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 .رب الع التط علتحو دوات األأو الفرق عل  أساس الع الت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد املصر  من التحديد العنصر عال ابعض في 
ر عل  أساس الع لة أمراً عنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصوتعترب معاجلة ال ،يف بم  احلالة، ُتطبق معاملة با لة للحالة املطبقة عل  القي ة الزمنية للخيارات

واملشتقات  طاختيارايً ويطبق اخليار عل  أساس كل حتوط عل  حدى، فال  معاجلة القي ة الزمنية للخيارات ال  تعترب إلزامية. وفصو  عال ات التحو 
عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق عل  أساس الع لة من التصني ، فإن اآلجلة أو الع الت األجنبية مال مقايضات أسعار الفاادة عرب الع الت، 

 املصر  يعرت  ع وماً ابلعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.

 التحوطات ابلقي ة العادلة

ددة ابلقي ة العادلة أداة حقوق امللكية احمل يُعرت  بتغري القي ة العادلة ألدوات التحوط امل بلة يف األرابي أو اخلساار في ا عدا عندما حتوط أداة التحوط
أداة  طحتو عندما لة دلعاالقي ة ط اتحوت عال ا املصر مندد ل  من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف بم  احلالة، يُعرت  به يف الدخل الشامل اآلخر. 

 (. FVTOCIابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )احملددة ل لكية ط أداة حقوق التحوا
جرا  إهلا و  املخاطر املتحوطی لالما لكن أن يعزى إلة دلعاا القي ةغيري يف تابللة دلعاا يت   ياسه ابلقي ةللبند املتحوط له الما مل  القي ة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القي ة (FVTOCI) آلخر. وفصو  أدوات الدين ال  تُقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل ااخلسارةأو بح رلافي  مقابل يد 

ملتحوط له يف الربح أو ا الدفرتية ك ا بي ابلفعل ابلقي ة العادلة، ولكن يُدرل جز  الربح أو اخلسارة من القي ة العادلة عل  البند املتحوط له املرتبط ابخلطر
لكية حمددة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اخلسارة بداًل من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق م

(FVTOCIتبق  أرابي / خساار التحوط يف ،) ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر. 
 .عندما يُعرت  ركاسد / خساار التحوط يف األرابي أو اخلساار، فإنه يُعرت  هبا يف نفو البند مال البند املتحوط له

   عن حماسبة التحوط إال عندما تتو   عال ة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا  ابملعايري امل بلة )بعد إعادة التوازن، إن وجدت(. يتض نال يتو   املصر 
لة للقي ة دلعااقي ة لاتعديل   طفاإيت  ذلك حاالت انتها  صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إهنالبا أو بارستها، ومنتسد االستبعاد لد ر املستقبلي. ك ا 

العادلة من خالل بالقي ة ة أو ل طف ا ابلتكلفةل قاسة الدين )أا أدوات ا الفعليةة لفاادل اطريقة معدُتستخدم بش هنا لتي ط هلا وال تحود الدفترية للبنوا
 ط. لتحوامحاسبة ريخ التو   عن ال يتجاوز اتيخ رمن تا اً  بدرة لخساأو الربح الها في ط ل تحوال خاطر اعن  الناتجالدخل الشامل اآلخر( 
 حتوطات التدفق النقدا

قدية يف احتياطي نُيستدرك اجلز  الفعال من التغريات يف القي ة العادلة لل شتقات وأدوات التحوط األخرى امل بلة وال  حتدد وت بل كتحوطات للتدفقات ال
اية التحوط ابلتغري الرتاك ي يف القي ة العادلة للبند املتحوط له من بد حمصوراً التحوط للتدفقات النقدية، وبو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، 

 .منه أا مبالغ أعيد تدويربا إىل الربح أو اخلسارة مطروحاً 

ي  ر فيها بند التحوط  يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات ال  لكيةيعاد تصني  املبالغ املعرت  هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل
الربح أو لی إ فوراً  بما املبلغ تصني ، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتو عيعد املصر   ملعل  الربح أو اخلسارة، يف نفو سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا 

 اخلسارة.

ت(. ويش ل   ابملعايري امل بلة )بعد إعادة التوازن، إن وجديتو   املصر  عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو   عال ة التحوط )أو جز  منها( عن الوفا
بدرجة كبرية، اًل ت ذلك احلاالت ال  تنتهي فيها أداة التحوط أو يت  بيعها أو إهنالبا أو بارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أمراً حم

قوق امللكية   هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراك ة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف حومُنتسد التو   ن ر مستقبلي. تبق  أا أرابي / خساار معرت 
تصني  األرابي  دويعرت  هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو ع، فإنه يعا

 .ويعرت  هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة ةلكي/ اخلساار املرتاك ة يف حقوق امل
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 حتوطات صايف االستا ارات يف الع ليات األجنبية

أداة علی  خساار/  أرابيا  بتُعاجل حتوطات صايف االستا ارات يف الع ليات األجنبية حماسبيًا عل  حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعرت  
 .وتراك  يف احتياطي حتويل الع الت األجنبية حوط يف الدخل الشامل اآلخرل للتلفعاا التحوط املتعلقة ابجلز 

ألرابي أو اخلساار اىل إيُعاد تصني  األرابي واخلساار الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلز  الفعال للتحوط املرتاك  يف احتياطي حتويل الع الت األجنبية 
 .ألجنبية العاادة للع لة األجنبية ك ا بو موضح أعال بنفو الطريقة كفرو ات أسعار صر  الع الت ا

  روض وتسليفات )ك(

يفات لالقروض والتسليفات بي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو  ابلة للتحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل انشط. تظهر القروض والتس
 انية املتو عة. عل  أساس التكلفة املطف ة بعد تنعزيل م ونة اخلساار االات 

 موجودات اثبتة مادية  )ل(

 تظهر املوجودات الاابتة املادية عل  أساس التكلفعة التارخيية، بعد تنعزيل االستهالكات املرتاك ة وخسارة تدن القي ة، إن وجدت. 
ستع ال طريقة ات عل  حساب نفقعات رأ الية، ابيت  احتساب استهالك املوجودات الاابتة املادية إلطفا  تكلفة املوجودات، ابستانا  األراضي والدفع

 التالية:القسط الاابت عل  مدى مدة اخلدمة املقدرة لدصول املعنية ابعت اد األع ار اإلنتاجية 
   %  
 5  مبان 
 03-23  وأاثث وأجهزة معدات 
 03  نقل وسااط 
 03  أجهزة احلاسد 
 03  امل جور عل  حتسينات 

لناجتة عن استبعاد أا من املوجودات الاابتة يت  حتديدبا ابلفرق بني عاادات البيع والقي ة الدفرتية لل وجودات ويت  تسجيلها ض ن إن األرابي واخلساار ا
 بيان الدخل.

 موجودات غري مل وسة  )م(

 بار التدن يف  ي تها.أدان  وبي ختضع الختية األع ار االنتاج غري املل وسة، ابستانا  الشهرة، ابستع ال طريقة القسط الاابت وفق املوجوداتإطفا   يت 
   %  
 03  حاسوب برامج 
 03  الفروغ 

 املوجودات ال  آلت ملكيتها لل صر  وفاً  لديون مستحقة )ن(

ل بم  اكلفة ان ص أا خساار تدن مرتاك ة. إن متلك متلقد مت متلك عقارات تنفيمًا لض اانت عل   عروض وتسليفات. تظهر بم  املوجودات ابل
ل  عن خاملوجودات بو منظ   من  بل السلطات املصرفية احمللية ال  توجد تصفية بم  املوجودات خالل مهلة سنتني من اتريخ الت لك. ويف حال الت

 مللكية.ا التصفية فإن السلطة املنظ ة املعنية توجد ختصيص احتياطي خا  للتصفية ي خم من األرابي السنوية الصافية ويظهر ض ن بنود حقوق
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 ملوجوداتااملست لكة من األفضل أن تستخدم للع ليات الداخلية أو اد أن تباع. يت  نقل  املوجوداتوفقًا لسياسة املصر  يت  حتديد ما إذا كانت 
 املوجوداتأ ل. يت  نقل  ، أيه ااملشاهبة حسد  ي تها املست لكة أو القي ة الدفرتية لدصل املض ون األصلي املوجوداتاملفيدة للع ليات الداخلية لفئة 

غري املالية  لل وجوداتيع بال  يت  حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، لل وجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقي ة العادلة أو القي ة العادلة ان صاً تكالي  ال
  يف اتريخ الت لك وذلك متاشياً مع سياسة املصر .

 مل وسة وغري مل وسة التدن يف  ي ة موجودات  )س(

فا  لديون( لتحديد يبتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصر  رراجعة القي  الدفرتية ملوجوداته املل وسة وغري املل وسة )را فيها املوجودات امل خوذة است
ل لتحديد ، يت  تقدير القي ة االسرتدادية لدصفي ا إذا كان يوجد أا م شر نن تلك املوجودات  د أصاهبا خسارة تدن يف  ي تها. إن وجد بكما م شر

 مدى خسارة تدن القي ة )إن وجدت(.

تدفقات كلفة البيع والقي ة االستع الية. عند حتديد القي ة االستع الية، يت  حس  التالقي ة االسرتدادية بي القي ة األعل  ما بني القي ة العادلة ان ص 
زمة لدصل ا احلالية ابستع ال نسبة حس   بل الضريبة تعكو تقديرات السوق احلالية للقي ة الزمنية للنقد واملخاطر املالالنقدية املستقبلية املقدرة إىل  ي ته

 الما مل يت  بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

ارة تدنعي القي ة دفرتية لدصل لتوازا القي ة االسرتدادية. تقيد خسإذا كان تقدير القي عة االسرتدادية لدصل أ عل من  ي ته الدفرتية، يت  إنقا  القي ة ال
كتخفيض لوفر   ةحااًل يف األرابي أو اخلساار، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقي ة إعادة التقيي ، ويف بم  احلالة تعامل خسارة تدن القي 

 إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.

لقي ة انعكست الحقاً، يت  زايدة القي ة الدفرتية لدصل )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( إىل أن تصل إىل التقدير املعد ل لقي تها يف حال أن خسارة تدن ا
صل )وحدة ن  ي ة لدداالسرتدادية، لكن حبيث أن القي ة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القي ة الدفرتية ال  كان لكن أن حتدد في ا لو مل يت   يد خسارة ت

قي ة ب منتجة لتدفقات نقدية( يف سنوات سابقة. يت   يد عكو خسارة تدن القي ة حااًل يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً 
 إعادة التقيي ، ويف بم  احلالة يعامل عكو خسارة تدن القي ة كزايدة لوفر إعادة التقيي  )املقيد سابقاً(.

 ضات هناية اخلدمة لل وظفنيم ونة تعوي )ع(
 بم ال إن املصر  مسجل يف م سسة الت مينات االجت اعية يف اجل هورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  الت مينات عن موظفيه إىل امل سسة. مت

نات االجت اعية. ض من م سسة الت مياتفاق املصر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سو  منصل املوظفون عل  بما التعوي املسامهات
 ليو عل  املصر  أا التزامات أخرى جتا  موظفيه في ا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.

 امل وانت ) (
إجرا   ديت   يد امل وانت إذا، نتيجة حدث سابق، ترتد عل  املصر  موجد  انون أو استنتاجي لكن تقدير  بشكل مو وق، وأنه من احملت ل أن يتوج

 ا تصادية إىل اخلارل لتسديد املوجد.  منافعدفق ت
 صايف إيرادات الفوااد ) (

ددة ابلقي ة العادلة من يت  إ بات إيرادات وأعبا  الفوااد جل يع األدوات املالية ابستانا  تلك املصنفة عل  أهنا حمتفظ هبا لل تاجرة أو تلك املقاسة أو احمل
. ك ا ُتدرل الفوااد ابستخدام طريقة الفاادة الفعالة بيان الدخلت الفوااد" كع "إيرادات فوااد" و "أعبا  فوااد " يف خالل األرابي الصافية يف "صايف إيرادا

أرابي عل  حمفظة ض ن حركة القي ة العادلة خالل الفرتة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة رابيعل  األدوات املالية املقاسة ابلقي ة العادلة من خالل األ
 ".راأو اخلسا رابيابلقي ة العادلة من خالل األاملالية لل تاجرة  األدوات
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بو السعر الما خُيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لدداة املالية خالل الع ر املتو ع لدداة املالية أو، عند  (EIR) يةمعدل الفاادة الفعل
وط التعا دية أو املطلوابت املالية. ك ا تقدر التدفقات النقدية املستقبلية رراعاة مجيع الشر  لل وجودات اإل تضا ، لفرتة أ صر، إىل صايف القي ة الدفرتية

 .لدداة
 راض مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستل ة بني أطرا  العقد وال  تكون إضافية وتنسد مباشرة إىل ترتيبات اإل يةيتض ن احتساب سعر الفاادة الفعل

ألرابي ا، وتكالي  املعاملة، ومجيع األ ساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفي ا يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقي ة العادلة من خالل احملددة
 .أواخلساار، تُابت تكالي  املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتا  األويل

ياً )أا بيق معدل الفاادة الفعال عل  القي ة الدفرتية اإلمجالية لل وجودات املالية غري املتدنية اات انحُتتسد إيرادات الفوااد / أعبا  الفوااد من خالل تط
ة. وفصو  املوجودات كلفة املطف ة لل طلوابت املاليتكلفة املطف ة لدصل املايل  بل التسوية ألا صصص خسارة اات انية متو عة( أو إىل التعل  أساس ال
دنية اات انياً )أا إمجايل كلفة املطف ة لل وجودات املالية املتتاات انياً، حُتتسد إيرادات الفوااد من خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال عل  ال املالية املتدنية

، فإن (POCI)ًا يشرتيت وبي متدنية اات اناصصص خساار اإلات ان املتو عة(. أما فصو  املوجودات املالية ال  نش ت أو  القي ة الدفرتية ان صاً 
 .التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األصل املايل يف حتديد (ECLs( يعكو اخلساار االات انية املتو عة )EIRمعدل الفاادة الفعال )

 صايف إيرادات الرسوم والع والت )ق(

ز ًا ال يتجزأ من معدل الفاادة الفعال )انظر أعال (. ك ا تتض ن الرسوم تتض ن إيرادات الرسوم والع والت واألعبا  رسومًا غري الرسوم ال  تشكل ج
لل صر ، ض ن أمور أخرى، الرسوم املفروضة عل  خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات  الدخلاملدرجة يف بما اجلز  من بيان 

 لإل راض ورسوم الت ويل املشرتك للقروض.  القروض عندما يكون من غري احملت ل أن ي دا ذلك إىل ترتيد حمدد

 .حُتتسد أعبا  الرسوم والع والت في ا يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات

 أرابي عل  حمفظة األوراق املالية لل تاجرة ابلقي ة العادلة من خالل األرابي أو اخلساارصايف  )ر(

لة لل وجودات واخلساار الناجتة عن التغريات يف القي ة العاد رابيخالل الربح أو اخلسارة مجيع األ يش ل صايف الدخل من األدوات املالية ابلقي ة العادلة من
 لصلة.ذات األسه  ي اباوأراد الفوادات وأعبا  ايرإلك ذب ا في املالية واملطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل األرابي أو اخلساار 

 توزيعات األرابي )ش(

 .وزيعات األرابي عند إ بات حق استالم املدفوعاتتتحقق إيرادات ت

 الضرااد )ت(

 الضرااد مبالغ الضرااد املستحقة والضرااد امل جلة. مصاري متال 
 اخلاضعةمن صايف األرابي  % 05، والما حدد الضريبة رعدل 0332نيسان  23اتريخ  08منتسد املصر  م ونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 

، و د مت تعديلها ابلقانون 0320متوز  0من  ي ة الضريبة وال  بدأ تطبيقها ابتداً  من  %5ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار رعدل  ،للضريبة
 .0328كانون الاان   2من  ي ة الضريبة ابتداً  من  %23لتصبح رعدل  0327للعام  43ر   

ري اجلااز ابي الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبد استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غاألرابي اخلاضعة للضريبة عن األر  ختتل 
 تنعزيلها من الوعا  الضري .

 البياانت املالية والقي ة يفإن الضرااد امل جلة بي الضرااد املتو ع دفعها أو اسرتدادبا نتيجة الفرو ات الزمنية امل  تة بني  ي ة املوجودات أو املطلوابت 
ضري  أو حتقيق لال  يت  احتساب الربح الضري  عل  أساسها. وحتتسد الضرااد امل جلة وفقاً للنسد الضريبية ال  يتو ع تطبيقها عند تسوية االلتزام ا

  املوجودات الضريبية امل جلة.
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االعرتا  بين ا يت   .ال  سينتج عنها مبالغ سو  تدخل يف احتساب الربح الضري  مستقبالً يت  االعرتا  ابملطلوابت الضريبية امل جلة للفرو ات الزمنية 
 ابملوجودات الضريبية امل جلة للفرو ات الزمنية ال  سينتج عنها مبالغ سو  تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضري .

تلك املوجودات  ويت  ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من املالية املوحدةيت  مراجعة رصيد املوجودات الضريبية امل جلة يف اتريخ البياانت 
 الضريبية جزاياً أو كلياً.

نون ضريبة الدخل امنتسد املصر  م ونة ضريبة ريع رلوس األموال املتداولة عل  إيرادات املصر  املتحققة خارل أراضي اجل هورية العربية السورية وفقاً لق
من إمجايل اإليرادات  %7.5، والما حدد الضريبة رعدل 0329نيسان  09الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  2008/0والقرار ر    0330/ لعام 04ر   /

  2تداً  من من  ي ة الضريبة اب %23من  ي ة الضريبة ورس  اإلدارة احمللية رعدل  %23يف اخلارل ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار رعدل 
 .0329كانون الاان 

 النقد وما يوازا النقد )ث(

 يتض ن النقد وما يوازا النقد أرصدة ذات استحقا ات تعا دية أساسية تقل عن  ال ة أشهر.

 
 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير -4

، يتوجد عل  اإلدارة أن تتخم  رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية 0 االيضاي عند تطبيق السياسات احملاسبية لل صر ، املمكورة يف
عترب ت ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن عل  أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى

 تل  عن بم  التقديرات. ذات صلة. إن النتااج الفعلية  د خت
لية ال  منصل فيها تعديل ايت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رة، يت  إجرا  القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل

 الية وفرتات الحقة. حقة إذا كان التعديل ي  ر عل  الفرتة احلالتقدير وذلك إذا كان التعديل ي  ر فقط عل  تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات ال

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

 صصص اخلساار االات انية املتو عة

اطر الزايدة اهلامة يف صاطر وتقدير صيتطلد من إدارة املصر  استخدام إجتهادات وتقديرات بامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا 
يرات املستخدمة داإلات ان لل وجودات املالية بعد اإلعرتا  األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساار اإلات ان املتو عة. إن أب  السياسات والتق

 من  بل إدارة املصر  مفصلة أدان :

 تقيي  منوذل األع ال

ال. مندد مدفوعات املبلغ األصلي والفاادة عل  املبلغ األصلي القاا  واختبار منوذل األع  نتااج اختبار ىلعات املالية يعت د تصني  و ياس املوجود
ك  لتحقيق بد  أع ال معني. ويتض ن بما التقيي  احل منوذل األع ال عل  مستوى يعكو كيفية إدارة د وعات املوجودات املالية معاً  املصر 

. كيفية إدارهتاو  دلة ذات الصلة را يف ذلك كيفية تقيي  أدا  املوجودات و ياس أدااها، واملخاطر ال  ت  ر عل  أدا  املوجوداتالما يعكو مجيع األ
ه  حقا ها لفتيرا د املصر  املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال  مت استبعادبا  بل اس

حول ما إذا   صر ل لل صاسبد استبعادبا وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلد  من األع ال احملتفظ هبا. وتعترب املرا بة جز اً من التقيي  املتو 
 منوذل األع ال يفبناك تغيري  ألنوإذا كان من غري املناسد ، كان منوذل األع ال الما يت  روجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً 

 لتصني  تلك املوجودات. اً مستقبلي اً وابلتايل يت  إدخال تغيري 
  



 

- 03 - 

 زايدة بامة يف صاطر االات ان
اخلسارة االات انية عل  األوىل، أو شهراً ملوجودات املرحلة  (20)يت   ياس اخلسارة االات انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة االات انية املتو عة ملدة 

نم . ينتقل األصل إىل املرحلة الاانية يف حال زايدة صاطر االات ان بشكل كبري مالاالاةأو املرحلة  الاانيةلع ر الزما لل وجودات من املرحلة مدى ا
ان ا إذا كانت صاطر االات ما الما يشكل زايدة كبرية يف صاطر االات ان. وعند تقيي  م (9)لتقارير املالية ر   ل. ال مندد املعيار الدويل ويلاالعرتا  األ

 التقديرات املستخدمة يف يف االعتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة صر أيخم امل، ألا من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبري
 (.0و 0و 2ض ن املراحل الاالث )وال  ت دا إىل تغري التصني   من  بل إدارة املصر  املتعلقة ابلتغري امله  يف صاطر اإلات ان

 إنشا  د وعات من املوجودات ذات خصااص صاطر اات انية با لة
اة، دعندما يت   ياس خساار االات ان املتو عة عل  أساس مجاعي، يت  جت يع األدوات املالية عل  أساس خصااص املخاطر املشرتكة )مال نوع األ

ريخ االعرتا  األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املو ع اجلغرايف لل قرتض، اخل(. يرا د درجة صاطر االات ان، نوع الض اانت، ات
مدى مال مة خصااص صاطر االات ان بشكل مست ر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال با لة. إن بما األمر مطلوب لض ان أنه يف حالة تغيري  املصر 

بناك إعادة تقسي  لل وجودات بشكل مناسد. و د ينتج عن ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل خصااص صاطر االات ان، تكون 
 حمفظة حالية تعكو بشكل أفضل خصااص صاطر االات ان امل ا لة لتلك اع وعة من املوجودات.

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ

ة( وابلتايل عند حدوث زايدة كبرية يف صاطر االات ان )أو عندما تنعكو تلك الزايدة الكبري  حملافظ أكار شيوعاً يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني ا
ض ن احملافظ ال   إىل آخر، أو العكو، ولكنها  د حتدث أيضاً  شهراً  (20)تنتقل األصول من اخلساار االات انية املتو عة ال  ترتاوي مدهتا بني 

 أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلساار االات انية املتو عة نظراً  شهراً  (20)فو األساس من اخلساار االات انية املتو عة ملدة يست ر  ياسها عل  ن
 .الختال  صاطر االات ان من احملافظ

 املصادر الرايسية للتقديرات غري امل كدة  .ب(4)

ر أمهية عل  املبالغ املعرت  هبا يف وال  هلا الت  ري األكا  صر يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية للفي ا يلي التقديرات الرايسية ال  استخدمتها اإلدارة 
 :البياانت املالية

 مبدأ االست رارية:

ال يف   امت إدارة املصر  بتقيي   درة املصر  عل  االست رار ك نش ة مست رة وبي مقتنعة نن املصر  لتلك املوارد الالزمة ملواصلة األع
املستقبل املنظور. ابإلضافة إىل ذلك، إن إدارة املصر  ليست عل  عل  نا شكوك جوبرية ال   د ت  ر بشكل جوبرا عل   درة املصر  عل  

 االست رار ك نش ة مست رة. وابلتايل إن البياانت املالية املوحدة حمضرة عل  أساس مبدأ االست رارية.
 حتديد القي  العادلة:

)ز(.  0القي ة العادلة ملوجودات مالية ليو هلا سعر سوق لكن حلظه يتطلد استع ال تقنيات تقيي  ك ا بو ممكور يف االيضاي  إن حتديد
تفاوتة م وابلنسبة لددوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعاربا  ليلة الشفافية، فإن القي ة العادلعة تكون أ ل موضوعية، وتتطلد درجات

 كام تعت د عل  السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وصاطر أخرى ت  ر عل  األداة املعنية.من األح
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ون فيها كتستخدم املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احلاالت ال  ت
 اريخ التقيي  ضعيفة بما إن وجدت، واد أن تبق  الغعاية من  يععاس القععي ة العععادلة نفسها، أا أن متال السعر املقبول للتفرغ عنهاحركة السعوق بت

ملتوفرة ات اممن مالك األدوات املالية أو صاحد االلتزام ملطلوابت أدوات مالية. يت  الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعت اد عل  أفضل املعلو 
لداخلية ا يف ظل الظرو  احمليطة، وال  لكن أن تتض ن املعلومات املتوفرة لدى املنش ة ابإلضافة إىل تطبيق معدالت حس  معينة ع الً ابالجرا ات

ابي أو اخلساار ر لل صر  وذلك ض ن منوذل التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة األوراق املالية الظابرة عل  أساس القي ة العادلة من خالل األ
 وعل  أساس الكلفة املطف ة.

ة بكل املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلالنظرة  ،حتديد العدد والوزن النس  للسيناريوبات
 سيناريو

لية ملختل  احملركات ولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبمعلومات مستقبلية معق صر يستخدم امل، عند  ياس اخلسارة االات انية املتو عة
 اال تصادية وكي  ت  ر بم  احملركات عل  بعضها البعض.

 احت ال التعارنسبة 
 عل  السداد عن لتعارا الحت الية راً تقدياحت ال التعار  نسبةيف  ياس اخلسارة االات انية املتو عة. وتعترب  رايسياً  احت ال التعار مدخالً  نسبة تشكل
 فرت  زمنية معينة، وال  تش ل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرو  املستقبلية. مدى

 يف حال التعاراخلسارة 

ت النقدية التعا دية املستحقة وتلك ا. وبو يستند إىل الفرق بني التدفقيف السدادالتعار  عنبي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعار تعترب اخلسارة 
 ال  يتو ع امل ول حتصيلها، مع األخم يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الض اانت اإلضافية والتعديالت االات انية املتكاملة.

 األع ار اإلنتاجية املقدرة لل وجودات الاابتة:

 ار اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية م شرات تدعو ( أعال  إن املصر  يراجع األع0يف اإليضاي ر   ) موضحك ا بو 
 إىل تغيري األع ار املقدرة لل وجودات الاابتة.

 تدن  ي ة املوجودات غري املالية وتكوين امل وانت الالزمة:

ية وذلك من خالل إجرا  غري املالالقي ة االسرتدادية لدصول  الرابنة ال  متر هبا اجل هورية العربية السورية،  امت اإلدارة بتقدير الظرو يف ظل 
م وانت  . ابعتقاد اإلدارة، ال توجد م شرات لتكوينالدفرتية هلم  األصول لتحديد في ا إذا كان بناك أا م شر عل  تدن  ي تها للقي مراجعة 

 تدن إضافية.
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 لدى مصر  سورية املركزاأرصدة و  نقد -5

 مايلي:يتض ن بما البند 

   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   ()مد قة 0303     )غري مد قة(     
   ل.س.     ل.س.     

  23,532,828,920    29,040,083,047  نقد يف اخلزينة
   47,235,393    77,482,009  نقد يف الفروع املغلقة*

 ركزا:امل مصر  سوريةأرصدة لدى 

   07,389,433,953    03,045,553,484  جارية وحتت الطلد حساابت 
  40,734,333,333    85,438,333,333  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار** 
   9,859,207,423    27,470,207,440  احتياطي نقدا الزامي *** 

 ( 430,295,858) (  877,334,305) صصص خساار اات انية متو عة

   99,799,007,200    3,877252,339,48   اع وع
 

 السنةالفرتة /في ا يلي احلركة عل  األرصدة لدى بنوك مركزية خالل 

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 س.ل.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   89,350,598,070    -     -     89,350,598,070  الفرتةبداية يف  ك ا  الرصيد
 ( 20,305,435,383)   -     -   ( 20,305,435,383) الفرتةالتغري خالل 

  57,399,545,043    -     -     57,399,545,043  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  200,203,377,903    -     -    903,377,203200,  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 
 

  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  07,744,059,533    -     -     07,744,059,533  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد

   22,303,343,338    -     -     22,303,343,338  التغري خالل السنة
  843,880,298,05    -     -     843,880,298,05  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  89,350,598,070    -     -     89,350,598,070  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 السنة الفرتة / درصدة لدى بنوك مركزية خالللصص اخلساار االات انية املتو عة ل  صفي ا يلي احلركة ع

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  430,295,858    -     -     430,295,858  الفرتةبداية يف  ك ا الرصيد
  85,228,099    -     -     85,228,099  الفرتةالتغري خالل 

  089,753,038    -     -     089,753,038 تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  877,334,305    -     -     877,334,305  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 
 

  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  228,407,077    -     -     228,407,077  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  57,320,390    -     -     57,320,390  التغري خالل السنة

  003,743,088    -     -     003,743,088  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  430,295,858    -     -     430,295,858  الرصيد ك ا يف هناية السنة

االستانااية ال  متر  ا  الع ل به م  تاً نتيجة للظرو الشهبا  مول( الما مت إيق –لال مبلغ نقد يف الفروع املغلقة النقد املوجود يف الفرع )حلد  *
لك الظرو  لتعود م  تًا حلني زوال ت بهل هبا اجل هورية العربية السورية، وذلك بعد احلصول عل  موافقة مصر  سورية املركزا عل  إيقا  الع 

 بعدبا إىل اخلدمة.

لرية سورية، وأرصدة ابلع الت األجنبية يبلغ د وعها مقوماً ابللرية السورية  25,338,920يتكون بما الرصيد من أرصدة ابللرية السورية د وعها 
لرية سورية،  25,338,920)مقابل أرصدة ابللرية السورية د وعها  0302 أيلول 03لرية سورية حسد سعر الصر  ك ا يف  32,870,427

 (.0303كانون األول   02لرية سورية حسد سعر الصر  ك ا يف  02,493,784 وأرصدة ابلع الت األجنبية يبلغ د وعها مقوماً ابللرية السورية

دة يف اوعل  الرغ  من أن تلك األرصدة مغطاة بعقود نمني إال أن احت الية عدم دفع التعويض من  بل شركة الت مني نتيجة األوضاع األمنية السا
 47,235,393)مقابل مبلغ  0302 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  77,482,009 مناطق الفروع املغلقة جعلت املصر  يقوم ابحتجاز م وانت ربلغ

(، تظهر ض ن صصص املخاطر احملت لة، تغطي املخاطر ال  ال تش لها بوليصة الت مني وذلك لسد أا 0303كانون األول   02لرية سورية ك ا يف 
 (.27بيعته أو  ي ته )راجع اإليضاي ر   ضرر  د يصيد املصر  أو فروعه املنتشرة يف احملافظات عل  اختال  ط

 )مقابل مبلغ  0302 أيلول 03أشهر ك ا يف   ال ةلرية سورية خالل فرتة تزيد عن  85,438,333,333يش ل بما البند مبلغ  **
 (.0303كانون األول   02لرية سورية ك ا يف  40,734,333,333

ل لعاملة يف سورية، عل  البنك االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لدى مصر  سورية املركزا عل  شكوفقًا للقوانني واألنظ ة ال  ختضع هلا املصار  ا ***
لرية سورية وال   27.470.207.440مبلغ  0302 أيلول 03ودااع من دون فوااد، و د بلغ رصيد االحتياطي لدى مصر  سورية املركزا ك ا يف 

مقابل  0303كانون الاان   02/م.ن( اتريخ 7دلو النقد والتسلي  ر   )  رارد إىل ااع الع ال  وذلك ابالستنامن متوسط ود %5متال نسبة 
 . إن بما االحتياطي إلزامي وال يت  استع اله خالل أنشطة املصر  التشغيلية.0303كانون األول   02لرية سورية ك ا يف  9,859,207,423مبلغ 
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 صار املأرصدة لدى  -3

 مايلي:يتض ن بما البند 

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03يف  ك ا  
  اع وع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 228,984,390,458    228,307,204,454    057,559,334  حساابت جارية وحتت الطلد
  283,433,333    -     283,433,333  أ ل( أشهر أو  ال ةودااع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

 ( 23,993,524,325) ( 23,993,472,278) (  40,807) خساار اات انية متو عة صصص

   507,923,237    237,303,330,073    238,274,579,440  
 

  ()مد قة 0303كانون األول   02ك ا يف   
  اع وع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 93,307,838,209    89,298,833,253    809,332,980  الطلد حساابت جارية وحتت
 33,045,335,422    33,233,073,709    008,708,370  ودااع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة  ال ة أشهر أو أ ل(

 ( 9,335,003,254) ( 9,335,290,857) (  07,097) صصص خساار اات انية متو عة

   2,337,730,058    245,309,953,308    243,737,350,093  
 

 السنة: الفرتة / في ا يلي احلركة عل  األرصدة لدى املصار  خالل
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  253,070,870,553    553,930,872   254,703,908,370    2,388,972,337  الفرتةبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     03,033,855  ( 03,033,855)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة الاالاة
  -     -     -     -   األرصدة اجلديدة خالل الفرتة

 ( 73,397,339,244)   -   ( 73,397,339,244)   -   رتةالفاألرصدة املسددة خالل 
 ( 29,085,003,237)   -   ( 28,802,820,380) ( 550,400,485) الفرتةالتغري خالل 

   58,874,505,029    553,987,440    58,078,340,740     44,895,304  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

   229,235,390,458    2,208,028,239   227,443,402,200    583,444,253  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 
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  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  40,595,593,083    293,002,872    40,837,703,350    502,307,857  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  0,882,230,233    -     0,882,230,233    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة
 ( 08,340,920) ( 4,433,233)   -   ( 00,340,820) األرصدة املسددة خالل السنة

  5,779,338,235    -     5,009,800,330    549,004,530  التغري خالل السنة
   230,245,388,757    035,200,233  230,748,024,357    02,740,333  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  253,070,870,553    2553,930,87   254,703,908,370    72,388,972,33  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / درصدة لدى املصار  خالل لفي ا يلي احلركة عل  صصص اخلساار االات انية املتو عة 
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  9,335,003,254    553,930,872    9,238,008,983     07,097  الفرتةبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     2,098,037  ( 2,098,037)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة الاالاة

 املسرتد من اخلساار االات انية املتو عة عل 
 ( 8,020,950,832)   -   ( 8,020,950,832)   -   الفرتةاملسددة خالل  رصدةاأل 

  0,243,079,337    08,938,588    0,222,422,803  (  742) الفرتةالتغري خالل 
  7,098,833,995    553,987,440    3,847,830,072     23,082  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  23,993,524,325    8,2392,208,02    9,850,050,339     40,807  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 

 
  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2,099,003,270    293,002,872    2,030,980,379     25,000  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
 اخلساار االات انية املتو عة عل  

  003,003,033    -     003,003,033    -   اجلديدة خالل السنة األرصدة 
 املسرتد من اخلساار االات انية املتو عة عل 

 ( 4.433.309) ( 4,433,233)   -   (  509) املسددة خالل السنة رصدةاأل 
  4,900,727,329    -     4,900,729,095  (  2,373) التغري خالل السنة

  0,307,003,392    035,200,233    0,330,293,020     24,079  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

   9,335,003,254    553,930,872    9,238,008,983     07,097  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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لرية  253.204.244.878)مقابل  0302 أيلول 03ك ا يف لرية سورية   228,984,390,458فوااد  بلغت األرصدة لدى املصار  ال  ال تتقاض 
 (.0303كانون األول   02سورية ك ا يف 

لرية سورية و ام البنك ابحتساب صصصات اخلساار  230,830,582,333بلغت األرصدة لدى املصار  املودعة يف مصار  لبنانية مبلغ و در  
ث ي عة املشكلة لقا  األرصدة لدى املصار  اللبنانية حبسد توجيهات مصر  سورية املركزا املتعلقة ابحتساب اخلساار االات انية املتو عة حاالات انية املتو 

 لرية سورية. 9,258,730,038بلغت بم  املخصصات 
 .0303ن األول كانو   02وك ا يف  0302 أيلول 03لقا  اعت ادات مستندية ك ا يف  ال يوجد أرصدة مقيدة السحد

 .0303كانون األول   02والسنة املنتهية يف  0302 أيلول 03ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف 
 
 إيداعات لدى املصار  -7

 يتض ن بما البند ما يلي:
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03 ك ا يف   
  اع وع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 279,544,349,792  272,844,349,792  7,733,333,333 أشهر( 0ودااع ألجل )استحقا ها األصلي أكار من 
 (  23,253,040,024) ( 23,255,393,530) ( 545,820) خساار اات انية متو عة صصص

  7,399,454,288  255,388,050,089 230,087,837,477 
 

  (مد قة) 0303كانون األول   02ك ا يف    
  اع وع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  00,000,750,300  05,800,750,300  3,533,333,333 أشهر( 0ودااع ألجل )استحقا ها األصلي أكار من 
 (  2,389,733,074) ( 2,389,034,903) ( 555,444) صصص خساار اات انية متو عة

  3,499,444,553  4,200,548,2300  03,300,990,358  
 

 السنة: الفرتة / في ا يلي احلركة عل  اإليداعات لدى املصار  خالل

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  00,000,750,300    -     05,800,750,300    3,533,333,333  الفرتةبداية يف  ك ا  الرصيد
   70,382,327,833    -     70,382,327,833    -   الفرتةاإليداعات اجلديدة خالل 

  03,033,543,793    -     05,333,543,793    2,033,333,333  ةفرت التغري خالل ال
   48,009,208,257    -     48,009,208,257    -   جة تغري أسعار الصر نتيتعديالت 

   279,544,349,792    -   272,844,349,792    7,733,333,333  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 
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  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     ة الاالاةاملرحل     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  03,557,398,907    -     04,750,398,907    5,835,333,333  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
 ( 0,333,333,333)   -     -   ( 0,333,333,333) اإليداعات املسددة خالل السنة

 ( 20,420,054,973)   -   ( 23,238,054,973)   0,395,333,333  التغري خالل السنة
  27,278,939,382    -     27,278,939,382    -   يجة تغري أسعار الصر تتعديالت ن

  00,000,750,300    -     05,800,750,300    3,533,333,333  الرصيد ك ا يف هناية السنة

 :السنة الفرتة / يداعات لدى املصار  خالللإلة في ا يلي احلركة عل  صصص اخلساار االات انية املتو ع

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03املنتهية يف أشهر  تسعةال لفرتة    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2,389,733,074    -     2,389,034,903     555,444  الفرتةبداية يف  ك ا  الرصيد
 اخلساار االات انية املتو عة عل  

   5,800,004,400    -     5,800,004,400    -   الفرتةاجلديدة خالل  اإليداعات 
  4,900,822,408    -     4,900,802,333  (  9,300) الفرتةالتغري خالل 

   0,732,003,379    -     32,003,3790,7    -   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  23,253,040,024    -     23,255,393,530     545,820  الفرتةالرصيد ك ا يف هناية 
 

  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2,550,430,303    -     2,550,905,478     478,248  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
 املسرتد من اخلساار االات انية املتو عة عل 

 (  032,705)   -     -   ( 032,705) املسددة خالل السنةاإليداعات  
 ( 0,503,050,550)   -   ( 0,503,500,280 )    079,303  التغري خالل السنة

   0,353,822,303    -     0,353,822,305  (  339) تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  2,389,733,074    -     2,389,034,903     555,444  الرصيد ك ا يف هناية السنة

لرية سورية، و ام البنك ابحتساب صصصات اخلساار  240,033,742,980بلغت اإليداعات لدى املصار  املودعة يف مصار  لبنانية مبلغ و در  
االات انية املتو عة ساار ساب اخلاالات انية املتو عة املشكلة لقا  األرصدة لدى املصار  اللبنانية حبسد توجيهات مصر  سورية املركزا املتعلقة ابحت

 سورية. ةلري  23,330,039,070حيث بلغت بم  املخصصات مبلغ 
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 سهيالت االات انية املباشرةالتصايف  –8

 يتض ن بما البند مايلي:
   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
  )مد قة( 0303     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     
  537.434.237    444,730,733  حساابت جارية مدينة 
  24.500.300.385    09,097,037,804   روض وسل  
   235.200.000    70,087,340  سندات حمسومة 
  0,230,504,240    3,773,334,387   روض جتزاة  
   209.893.330    000,507,223  حساابت داانة صدفة مدينة 
 (  340,334,005) ( 2,080,593,853) عن القروض فوااد مقبوضة مقدماً  
    05,509,030,503    27,835,082,250   

 لكربى:الشركات ا
  443,488,720    083,843,330  حساابت جارية مدينة 
  23,779,972,737    23,902,088,358   روض وسل  
  05,434,382    04,830,382  سندات حمسومة 
  05,320,300    07,244,050  صدفة مدينة داانةحساابت  
 (  023,433,737) ( 253,590,937) فوااد مقبوضة مقدماً  
    37,540,08827,0    522,333,470,30  

 امل سسات الصغرية واملتوسطة:
  33,975,455    30,900,230  حساابت جارية مدينة 
  0,750,352,978    20,435,979,233   روض وسل  
   79,338,352    47,504,030  سندات حمسومة 
  27,255,894    5,242,004  صدفة مدينة دااتةحساابت  
 (  200,832,534) ( 279,939,090) مقدماً  فوااد مقبوضة 
    20,430,358,530    40,785,993,47  

 األفراد:
  2,043,529,043    0,284,087,503  وسل   روض 
 (  000,380,770) ( 070,037,947) عن القروض فوااد مقبوضة مقدماً  

    2,822,379,579    2,300,803,474   
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   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
  )مد قة( 0303     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     
 

  2,927,324,893    4,592,327,232  القروض العقارية
   97,703,503    033,052,300  ة صدفة مدينةداانحساابت 

 (  84,350,050 ) ( 370,785,730) عن القروض فوااد مقبوضة مقدماً 

    4,228,380,392    32,903,380,28  
   27,835,082,250    05,509,030,503  إمجايل التسهيالت االات انية

 (  0,933,457,583) ( 3,433,705,239) خساار اات انية متو عة  صصص
 (  0,870,384,983) ( 5,579,030,950) فوااد معلقة

   222,302,808,58    9900,559,404,0  صايف التسهيالت االات انية املباشرة

 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملات انية االتسهيالت في ا يلي احلركة عل  أرصدة ال
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  27,835,082,250    3,835,874,949    0,522,795,270    8,407,722,300  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 278,339,325)   278,339,325  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     2,389,503,070  ( 2,389,503,070) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية

  23,580,750,075     03,299    043,550,300    23,040,279,454  فرتةخالل الالتسهيالت اجلديدة 
 ( 2,493,095,375) ( 090,097,334) ( 337,370,787) ( 409,005,004) فرتةالتسهيالت املسددة خالل ال

 ( 0,007,344,385)   040,352,079  ( 2,303,377,730) ( 2,354,028,032) التغري خالل الفرتة
 ( 09,905,498)   -   ( 09,905,498)   -   التسهيالت املعدومة

  5,329,295,053    5,327,325,255    2,583,280     20  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  05,509,030,503    22,800,734,328    0,502,229,283    02,275,479,723  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
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  ()مد قة 0303 كانون األول  20ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  28,328,534,772    0,402,583,838    2,589,935,200    20,597,370,783  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 220,208,902)   220,208,902  األوىل ما مت حتويله إىل املرحلة 

  -     -     2,375,890,808  ( 2,375,890,808) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية
  -     293,355,933  ( 293,355,933)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة الاالاة

  4,795,347,228    -     2,305,337,009    0,773,309,789  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 0,903,440,943) ( 202,497,284) ( 388,029,787) ( 0,233,703,939) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 4,530,393,398)   037,000,530    -   ( 4,839,929,332) التغري خالل السنة
 ( 287,054,530)   -   ( 287,054,530)   -   التسهيالت املعدومة

  0,338,030,834    0,337,935,793     058,338       تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  27,835,082,250    3,835,874,949    0,522,795,270    8,407,722,300  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 

 لفرتة/ السنة:في ا يلي احلركة عل  صصص اخلسارة االات انية املباشرة املتو عة خالل ا
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   0,933,457,583    0,833,353,383     45,805,030    48,573,097  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 2,024,947)   2,024,947  حتويله إىل املرحلة األوىل ما مت 

  -     -     22,493,299  ( 22,493,299) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية
 اخلساار االات انية املتو عة عل  

  93,023,048    -     2,325,239    89,095,279  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 من اخلساار االات انية املتو عة املسرتد 

 ( 293,985,875) ( 280,090,000) ( 3,208,054) ( 0,534,299) عل  التسهيالت املسددة 
   40.873.098    28,403,539    43.908.422  ( 25,470,580) ةالتغري خالل الفرت 

 ( 09,905,498)   -   ( 09,905,498)   -   *التسهيالت املعدومة
   0.593.990.023    0,595,492,044    2.533.933    -   **يالت نتيجة تغري أسعار الصر تعد

  3,433,705,239    3,007,374,577    50,497,249    239,550,440  ةالرصيد ك ا يف هناية الفرت 
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  )مد قة( 0303 كانون األول  02ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0,443,737,358    0,234,890,583    003,800,530    234.983.573  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   (  507,393)    507,393  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     7,032,037  ( 7,032,037) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية
  -     09,970,707  ( 09,970,707)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة الاالاة

 اخلساار االات انية املتو عة عل  
  04,895,773    -     20,333,434    00,089,033  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

 و عة املسرتد من اخلساار االات انية املت
 ( 99,509,828) ( 39,797,947) ( 8,208,529) ( 02.330.050) عل  التسهيالت املسددة 

   24,330,980    74,383,353  ( 0,925,353) ( 57,237,327) التغري خالل السنة
 ( 287.054.530)   -   ( 287,054,530)   -   التسهيالت املعدومة*

   2.397.374.495    2,333,032,333    00,900,474    3,843,932   **تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 
  0,933,457,583    0,833,353,383    45,805,030    48.573.097  الرصيد ك ا يف هناية السنة

)مقابل  0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةسورية مقابل شطد تسهيالت فرتة ال ةلري  09.905.498مت استخدام صصصات ربلغ  *
 ( وذلك نتيجة القيام رج وعة من التسوايت مع بعض الع ال .0303كانون األول   02لرية سورية للسنة املنتهية يف  287.054.530

تشكلت فرو ات أسعار الصر  نتيجة تكوين صصصات ابلع لة األجنبية مقابل التسهيالت امل نوحة ابلع لة األجنبية، حيث نتج بما الفرق عن  **
 تغري سعر صر  الع الت األجنبية عل  بم  املخصصات.

  تتلخص حركة الفوااد املعلقة ك ا يلي:
   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   ()مد قة 0303     )غري مد قة(     
   ل.س.     ل.س.     

  2,022,348,582    0,870,384,983  الفرتة / السنة أول يف الرصيد
   084,290,382    400,033,792  إضافات خالل الفرتة / السنة

 (  204,922,370) ( 205,352,333) الفوااد احملولة لإليرادات اسرتدادات
   2,430,254,993    0,439,539,775  فرو ات أسعار الصر 

   0,870,384,983    5,579,030,950  الفرتة / السنة هناية يف الرصيد
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 ابلقي ة العادلة من خالل بيان الدخل مالية تموجودا -9

 يتض ن بما البند مايلي:
   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   )مد قة( 0303     )غري مد قة(     
  ل.س.     ل.س.     

  4.300.380    3.274.773  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة / السنة
  2.540.388     887,009  لةالتغري ابلقي ة العاد

  3.274.773    7,330,339  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة / السنة

 
 آلخرالشامل اابلقي ة العادلة من خالل بيان الدخل  مالية موجودات -23

 يتض ن بما البند مايلي:
   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   )مد قة( 0303     )غري مد قة(     
  ل.س.     ل.س.     

  074.052.333    073.304.338  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة / السنة
  -     202.480.298  الفرتة / السنةاالستا ارات اجلديدة خالل 

 (  0.323.990 )   203,305,073  التغري ابلقي ة العادلة

  073.304.338    508,250,303  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة / السنة

من أسه  الشركة وبي شركة مدرجة يف سوق دمشق لدوراق املالية، ومت تقيي ه بسعر  %5.35متال استا ار البنك يف الشركة السورية أروب للت مني بنسبة 
  السوق. يعتزم البنك االحتفاظ هبما االستا ار عل  املدى البعيد.

من أسه  الشركة وبي شركة غري مدرجة يف سوق دمشق لدوراق املالية، يعتزم  %4,075قروض بنسبة استا ار البنك يف شركة م سسة ض ان صاطر ال
 البنك االحتفاظ هبما االستا ار عل  املدى البعيد.

 البنك من عوااد سه  حصة 03,053، مقابل توزيع سه  02,730البنك عل  شكل أسه  دانية، حيث بلغت حصة 0302مت توزيع عوااد خالل عام 
 .0303عام 
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 / التزامات عقود اإلاار حقوق استخدام األصول املست جرة -22

 يتكون بما البند با يلي:
   حقوق استخدام األصول املست جرة     
   اع وع     مبان     
   .س.ل     ل.س.     
 كلفة التارخييةتال

  200,085,279    200,085,279  0303كانون الاان   2الرصيد ك ا يف 

  0,004,733     0,004,733  إضافات

  205,739,879    205,739,879  0303كانون األول   02الرصيد ك ا يف 
   2,332,709    2,332,709  إضافات

   203,722,328    203,722,328  0302 أيلول 03الرصيد ك ا يف 
 املرتاك ستهالك اال

 ( 50,920,397) ( 50,920,397) 0303كانون الاان   2الرصيد ك ا يف 

 ( 53,207,220) ( 53,207,220) إضافات، أعبا  السنة
 ( 234,309,039) ( 234,309,039) 0303األول كانون  02الرصيد ك ا يف 

 ( 29,209,037) ( 29,209,037) فرتةإضافات، أعبا  ال

 ( 200,238,423) ( 200,238,423) 0302 أيلول 03الرصيد ك ا يف 
 رتيةالقي ة الدف

   20,540,030    20,540,030  0302 أيلول 03الرصيد ك ا يف صايف 

   02,373,373    02,373,373  0303كانون األول   02الرصيد ك ا يف صايف 
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   اراالتزامات عقود األ     
   اع وع     مبان     
   .س.ل     ل.س.     

  45,279,008    45,279,008  0303كانون الاان   2الرصيد ك ا يف 
   0,004,733    0,004,733  إضافات
  0,372,373    0,372,373  سنةالفاادة خالل المصرو  

 ( 04,490,030) ( 04,490,030) املدفوع خالل السنة

  03,382,340    03,382,340  0303كانون األول   02الرصيد ك ا يف 
  2,332,709    2,332,709  إضافات
  837,329     837,329  فرتةل الالفاادة خالمصرو  

 ( 25,323,933) ( 25,323,933) فرتةاملدفوع خالل ال

  20,879,443    20,879,443  0302 أيلول 03الرصيد ك ا يف 
 

 كانت ك ا يلي: اا ة الدخل  خالل من ار اإن احلركة عل  عقود اإل
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال     
     0302     0303   
   ل.س.     ل.س.     

   009.580    45,494,775  مصاري  عقود إاار  صرية املدة 
   04.323.500    29,209,037  ابتالك حقوق استخدام األصول املست جرة

   2.575.883     837,329  ارافوااد عل  التزامات عقود األ

    35.402.332    05.902.993  
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 وجودات أخرىم -02

 مايلي:يتض ن بما البند 

   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03 ك ا يف    
   ()مد قة 0303     )غري مد قة(      
   ل.س.     ل.س.     

 فوااد وإيرادات برس  القبض:
  054,777,538    2,384,080,000  ماليةمصار  وم سسات  
  2,370,043,093    0,437,289,993  بنوك مركزية 
   23,549,083    79,523,005   روض وتسليفات 

    4,272,389,347    2,440,570,244  
  040,040,033    578,924,784  دفعات مقدمة إىل موردا املوجودات الاابتة

  005,774,393    543,035,332  مصاري  مدفوعة مقدماً 
  0,079,043    0,079,043  مصاري   ضااية

  8,754,303    20,053,333  تراخيص ع ل سل  
  05,205,389    73,840,200  صزون مطبوعات و رطاسية

  4,008,492    4,597,007  طوابع 
   05,040,533    53,035,970  حساابت مدينة أخرى

    5,449,544,830    0.387.002.743   
لرية  45,028,733د ل مصاري  بم  الدعاوى لقروض املتو فني عن الدفع حيث بلغت برفع دعاوى  ضااية عل  مديا ا 0320يقوم البنك منم عام 

(، ك ا  ام البنك بتسديد  ي  بوالص حياة وحريق 0303كانون األول   02لرية سورية ك ا يف  48.083.723)مقابل  0302 أيلول 03سورية ك ا يف 
كانون األول   02لرية سورية ك ا يف  475.953)مقابل مبلغ  0302 أيلول 03ك ا يف لرية سورية   553,030مستحقة من املقرتضني املمكورين بقي ة 

 (. و د  ام البنك نخم صصصات مقابل بم  املصاري  املدفوعة بكامل القي ة.0303
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 وديعة د دة لدى مصر  سورية املركزا -02

 %23يتوجد عل  مصار  القطاع اخلا  أن حتتجز  0332/ لعام 08نون ر   /قالل التعلي ات التنفيمية / للفقرة /ب/ من20بناً  عل  أحكام املادة /
 من رأ اهلا لدى مصر  سورية املركزا كحساب د د لكن اسرتداد  عند تصفية املصر .

 يتض ن بما البند مايلي:

   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف     
   )مد قة( 0303     )غري مد قة(      
   ل.س.     ل.س.     

  379,789,833    379,789,833  أرصدة ابللرية السورية
   4,092,030,083    8.780.433.770  أرصدة ابلدوالر األمريكي

    9,430,293,570    5,373,990,283   
 
 صار املودااع  -42

 يتض ن بما البند مايلي:

  )غري مد قة( 0302 أيلول 03يف  ك ا   
  اع وع   مصار  خارجية   ليةحممصار     
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  2,309,359,933  23,040,024  2,308,723,383 وحتت الطلدحساابت جارية 
  2,382,255,533  -   2,382,255,533  ال ة أشهر(أكار من )استحقا ها األصلي  ودااع ألجل

  0,239,870,290  23,040,024  0,203,025,433  
 
 

  ()مد قة 0303كانون األول   02يف ك ا    
  اع وع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  07,355,870,989  07,003,834,808  029.339.232 حساابت جارية وحتت الطلد
  503,203,048  -   503,203,048 )استحقا ها األصلي أكار من  ال ة أشهر( ودااع ألجل

  9849,245,43  07,003,834,808  08,283,323,007  
 

 .0302 أيلول 03ك ا يف ال توجد أية أرصدة مكشوفة لدى املصار  اللبنانية  

 .0302 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  200,075بلغت  ي ة األرصدة املودعة من  بل املصار  اللبنانية مبلغ و در  

  



 

- 47 - 

 الزابانودااع   -52

 بما البند مايلي: يتض ن
   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
  ()مد قة 0303     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     

 الشركات الكربى
  34,023,323,450    237,059,375,290  حساابت جارية وحتت الطلد 
  4,000,043,479    9,397,377,357  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار 
   052,707,300    029,748,933  مقيدة السحد(حساابت د دة ) 

    227,073,532,253    38,384,589,930   
   األفراد )التجزاة(

   33,939,994,330    227,388,302,053  حساابت جارية وحتت الطلد 
   0,347,483,807    0,582,873,805  ودااع توفري 
   53,203,345,320    87,058,370,253  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار 

    037,908,534,007    203,707,505,852   

    005,035,335,490    289,400,225,824  
  202,283,323,454    004,447,393,549  الطلد وحتت جارية حساابت  
   0,347,483,807    0,582,873,805  التوفري ودااع  
  54,040,092,492   93,955,749,020  إلشعار وخاضعة ألجل ودااع  
   052,707,300    029,748,933  حساابت د دة )مقيدة السحد(  

  289,400,225,824    005,035,335,490  اع وع  

 من إمجايل الودااع ك ا يف %0.00لرية سورية أا ما نسبته  7.553.050.543بلغت ودااع القطاع التعاون واملشرتك والقطاع العام داخل سورية 
 .(0303كانون األول   02من إمجايل الودااع ك ا يف  %0.40سورية أا ما نسبته  4.580.903.223مقابل ) 0302 يلولأ 03

مقابل ) 0302 أيلول 03إمجايل الودااع ك ا يف  %39.33لرية سورية أا ما نسبته  004.352.407.797بلغت الودااع ال  ال حت ل فوااد 
 .(0303كانون األول   02من إمجايل الودااع ك ا يف  %39.00نسبته لرية سورية أا ما  202.030.029.024

 لرية سورية ك ا يف 052.707.300مقابل ) 0302 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  029.748.933( الودااع احملجوزة )املقيدة السحدبلغت 
 .(0303 كانون األول  02

كانون األول   02لرية سورية ك ا يف  70.949.232.002مقابل ) 0302 أيلول 03لرية سورية ك ا يف  200,084,297,330  دةبلغت الودااع اع
0303). 
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 نمينات نقدية -32

 يتض ن بما البند مايلي:

   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   ()مد قة 0303     )غري مد قة(      
   ل.س.     ل.س.     

  27,838,552    28,885,040  شرةنمينات مقابل تسهيالت مبا
   0,504,787,573    4,334,734,390  نمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   0,770,245,030    2,734,050,558  نمينات نقدية مقابل بوالص
  -     39,455,504  بامش تعهدات تصدير

  -     383,533,333  أخرى
    3,597,898,508    5,025,832,409   

 
 صصصات متنوعة -72

  يتض ن بما البند ما يلي:

   كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
   ()مد قة 0303     )غري مد قة(      
   ل.س.     ل.س.     

  2,950,475,905    0,787,588,308  غري مباشرةتسهيالت  خساار اات انية متو عةصصص 
  2,732,350,023    0,049,720,338  مصار -خارل امليزانية  أرصدة-متو عة صصص خساار اات انية 

   872,970,205    2,505,244,955  فرو ات صناديق الفروعم ونة 
  83,008,539    03,332,850  صصص ملواجهة أعبا  حمت لة

  034,883,900    005,030,555  صصص فروع متضررة*
   52,832,332    0,530,08423   م ونة تقلبات أسعار الصر 

    8,903,070,080    4,830,327,730  
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 :في ا يلي حركة املخصصات املتنوعة

    ن ري فرو ات   املستخدم   ما مت   خالل املكون   رصيد    
  ةفرت رصيد هناية ال   أسعار الصر    فرتةخالل ال   رد  لإليرادات   فرتةال   فرتةبداية ال    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )غري مد قة(: 0302 أيلول 30ك ا يف 
 تسهيالت–صصص خساار اات انية متو عة 

  0.787.588.308  2,884,949,053  -  ( 72,052,530)  02,424,925  2.950.475.905 اات انية غري مباشرة  
  صصص خساار اات انية متو عة

  0.049.720.338  2,502,879,922  -  ( 05,999,024)  50,279,232  2.732.350.023 ار مص-)أرصدة خارل امليزانية(  
  2.505.244.955  730,554,003 ( 50,880,433)  -   20,533,333  872,970,205 م ونة فرو ات صناديق الفروع
  03.332.850  -  ( 99,233,727)  -   45,333,333  83,008,539 صصص ملواجهة أعبا  حمت لة

  005.030.555  -   -   -   03,075,300  034,883,900 صصص فروع متضررة
  230.530.084  -   -   -   53,732,080  52,832,332 م ونة تقلبات اسعار الصر 

   4,830,327,730  020.272.302  (97.053.773 ) (250,349,227 ) 4,223,080,482  8.903.070.080  
 
    ن ري فرو ات   املستخدم   ما مت   اللخ املكون   رصيد    
  لسنةرصيد هناية ا   أسعار الصر    سنةخالل ال   رد  لإليرادات   سنةال   لسنةبداية ا    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  )مد قة( 0303كانون األول   02
 تسهيالت–صصص خساار اات انية متو عة 

  2.950.475.905  2.002.320.403  -  ( 0.887.708)  03.023.778  397.509.445 اات انية غري مباشرة  
 صصص خساار اات انية متو عة 

  2.732.350.023  990.830.053  -  ( 920.927)  409.055.029  079.537.558 مصار -)أرصدة خارل امليزانية(  
  872,970,205  459,504,958 ( 020,503)  -   28,333,333  094,332,397 م ونة فرو ات صناديق الفروع
  83,008,539  -  ( 09,880,249)  -   33,333,333  33,222,728 صصص ملواجهة أعبا  حمت لة

  034,883,900  -   -   -   03,883,039  284,333,354 صصص فروع متضررة
  3252,832,3  -   -   -   45,390,490  3,738,539 م ونة تقلبات اسعار الصر 

   22,300,509,58  599.444.858  (.345.8320 ) (43.393.339 ) 80,384,942,30  4,830,327,730  
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رة بناً  عل  دراسة األضرار ال  حلقت بفروع البنك املغلقة والكاانة يف مناطق غري آمنة، و د تناول بما املخصص فروع ر مت تكوين صصص فروع متض *
 .نة(، حلد )الشيخ جنار(، دير الزور ) يد اإلنشا (()محص )س  سنرت(، حلد )املدي

لرية  77,482,009منها صصصات نقدية بلغت  0302 أيلول 03يف  ك ا  لرية سورية 005,030,555صصص فروع متضررة مبلغ  بلغ رصيد 
 .لرية سورية 257,782,003سورية وموجودات اثبتة بلغت 

 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملغري  انيةات االتسهيالت في ا يلي احلركة عل  أرصدة ال
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  29,289,053,900    0,790,408,522    0,800,308,234    22,570,083,047  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   ( 240,933,333)   240,933,333  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
   -   ( 02,445,333)   2,005,390,708   ( 2.024.047.708)  ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية

  037,023,333    -     -     037,023,333  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
 ( 7,383,033,733) (  593,333) ( 959,840,235) ( 3,705,907,505) التسهيالت املسددة خالل الفرتة

  2,388,329,034  (  253,333)   782,042,573    037,507,304  التغري خالل الفرتة
   5,055,024,777    0,738,333,333    238,088,285    2,478,903,590  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  28,024,243,030    7,509,050,522    4,943,227,490    5,808,739,033  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  ()مد قة 0303كانون األول   02    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  8.997.978.948    2,005,024,557    2,249,399,830    3,520,334,588  سنةالبداية يف  ك ا  صيدالر 
  -     -   ( 7,533,333)   7,533,333  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
  -     -     2,098,098,527  ( 2,098,098,527) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية

  2,374,003,050    -     233,333,333    2,574,003,050  خالل السنة التسهيالت اجلديدة
 ( 2,385,932,092)   -   ( 077,043,833) ( 838,533,485) التسهيالت املسددة خالل السنة

  3,387,738,092  ( 2,773,343)   2,532,972,578   4,587,520,759  التغري خالل الفرتة
  0,525,044,300    0,433,333,333    58,539,370    993,705,553  ر الصر تعديالت نتيجة تغري أسعا

  29,289,053,900    0,790,408,522    0,800,308,234    22,570,083,047  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 :السنةخالل الفرتة/  باشرةاملتو عة للتسهيالت غري امل ات انيةفي ا يلي احلركة عل  صصص اخلساار اال
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2.950.475.905    2.937.000.533    28.203.483    07.300.909  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  -     -   (  257,770)    257,770   املرحلة األوىلما مت حتويله إىل

  -   (  230,785)   0,087,004  ( 0,200,409) ما مت حتويله إىل املرحلة الاانية
 اخلساار االات انية املتو عة عل  

   2,203,503    -     -     2,203,503  فرتةالالتسهيالت اجلديدة خالل  
 ت انية املتو عة املسرتد من اخلساار االا

 ( 29,040,583) (  440,533) ( 0,988,703) ( 25,820,033) عل  التسهيالت املسددة 
 ( 02,709,597) ( 02,402,025) ( 0,347,380) ( 3,352,099) التغري خالل الفرتة

   0532,884,949,    2,884,333,333     079,703     339,303  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  0,787,588,308    0,739,085,333    24,890,834    0,439,734  فرتةالالرصيد ك ا يف هناية 
 
 

  ()مد قة 0303كانون األول   02    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  397,509,445    373,903,053    0,493,380    27,200,220  سنةال بدايةيف  ك ا  الرصيد
  -     -   (  2.940)    2.940  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

  -     -     4,050,304  ( 4,050,304)  اانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال
 اخلساار االات انية املتو عة عل  

   7,808,279    -      570,234    7,033,375  السنةالتسهيالت اجلديدة خالل  
 املسرتد من اخلساار االات انية املتو عة 

 ( 0,887,708)   -   (  994,049) ( 2,890,479) عل  التسهيالت املسددة 
  28.070.599     093,053    9.827.353    8,258,390  سنةالتغري خالل ال

   2.002.320.403    2,003,333,333     884.822     708,329  صر تعديالت نتيجة تغري أسعار ال

  2,950,475,905    2,937,000,533    28,203,483    07,300,909  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 السنة: الفرتة / في ا يلي احلركة عل  األرصدة خارل امليزانية مصار  خالل
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0,447,050,854    2,377,477,034    077,078,250    490,097,007  فرتةالبداية يف  ك ا  الرصيد
 ( 2,877,333)   -     -   ( 2,877,333) خالل الفرتة األرصدة املسددة

   0,248,005,230    2,520,800,304    003,250,275    439,058,050  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  4,590,722,323    0,293,033,998     530,502,008    899,878,393  فرتةالالرصيد ك ا يف هناية 
 

  )مد قة( 0303كانون األول   02ك ا يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  873,344,370    504,859,897    248,494,833    290,389,023  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
  0,333,333    -     0,333,333    -   األرصدة اجلديدة خالل السنة

 ( 02,000,230)   -   ( 00,332,530) ( 8,372,543) سنةالل الخ األرصدة املسددة
   2,599,542,884    2,240,327,437    248,544,853    038,079,532  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  0,447,050,854    2,377,477,034    077,078,250    490,097,007  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 

  :السنة الفرتة / اخلساار االات انية املتو عة أرصدة خارل امليزانية مصار  خاللركة عل  صصص في ا يلي احل
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03 يف ك ا    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2,732,350,023    2,377,477,053    00,844,033    003,548  فرتةال بدايةيف  ك ا  الرصيد
  اخلساار االات انية املتو عةاملسرتد من 

 (  278)   -     -   (   278) عل  األرصدة املسددة 
  03,283,335    -     03,097,753  (  227,392) فرتةالالتغري خالل 

  2,502,879,922    2,520,800,304    8,770,580    395080,  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  0,049,720,338    0,293,033,993    58,925,344    495,074  فرتةالالرصيد ك ا يف هناية 
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  )مد قة( 0303كانون األول   02ك ا يف    
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  079,537,558    037,409,949    22,930,700    224,873  سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد
 عل  األرصدة  اخلساار االات انية املتو عة

   043.343    -      043.343    -   سنةاجلديدة خالل ال 

  اخلساار االات انية املتو عةاملسرتد من 
 (  920,927)   -   ( 920,508) (   2,079) صدة املسددةعل  األر  

  409.339.070    407.330.309    2,094,957     20,087  فرتةالالتغري خالل 

   990.830.053    980.445.078    22,250,238    034,734  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 

  2,732,350,023    2,377,477,053    03300,844,    003,548  الرصيد ك ا يف هناية السنة

 
 ضريبة الدخل -82

 :يلي ك ا بي الدخل ضريبة صصص عل  احلركة
 :صصص ضريبة الدخل -أ

  للسنة املنتهية     أشهر  تسعةلفرتة ال     
  كانون األول  02يف      أيلول 03املنتهية يف      
  ()مد قة 0303     )غري مد قة( 0302     
  ل.س.     ل.س.     

  430.884.023    455,830,048  الفرتة / السنة أول يف الرصيد
 (  430.884.023) ( 455,830,048) ضريبة الدخل املدفوعة

  040.079.373    202,302,030  مصرو  ضريبة الريع عل  اإليرادات خارل القطر
  208.879.783    -   فرو ات سعر الصر  عل  ضريبة الريع

  -     492,939,523  ضريبة الدخل عن الفرتة/السنة  مصرو 
  -   ( 58,887,732) ضريبة ريع مدفوعة 

  70.340.798    -   ضريبة دخل عن سنوات سابقة

   455.830.048    534,350,222  الفرتة / السنة هناية يف الرصيد
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 :مصرو  ضريبة الدخل -ب
  )غري مد قة( يلولأ 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال     
     0302     0303  
  ل.س.     ل.س.     

 للفرتة ضريبة الدخل  / )إيراد( مصرو 
 (  232,438,273)   393,438,833  من ضريبة الدخل( %23وضريبة إعادة اإلع ار ) 

  000,333,543    202,302,030  مصرو  ضريبة الريع عل  اإليرادات خارل القطر

  200,298,073    808,233,230  للفرتة لمصرو  ضريبة الدخ

 

 :موجودات ضريبية م جلة -ل

 احلركة عل  املوجودات الضريبية امل جلة بي ك ا يلي:
   كانون األول  02     أيلول 03ك ا يف      
   )مد قة( 0303     )غري مد قة( 0302     
   ل.س.     ل.س.     

   70.094.023    034,559,093  السنة الفرتة / الرصيد ك ا يف بداية
  200.035.383    -   / السنة إيراد ضريبة الدخل عن الفرتة

  -   ( 034,559,093) مصرو  إطفا  موجودات ضريبية م جلة

   034.559.093    -   السنةالفرتة / ة امل جلة ك ا يف هناية يرصيد املوجودات الضريب
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 :الضري  حالرب مع احملاس  الربح تسوية ملخص -د
  )غري مد قة( أيلول 03املنتهية يف  أشهر تسعةال لفرتة     
     0302     0303  
  ل.س.     ل.س.     
  05,034,405,422    33,053,734,723  الضريبة  بلالفرتة  ربح

 :يضا 
  28,309,337    43,338,990  الشركة التابعةخساار  
   2,330,443,290    4,852,878,305   عةنفقة صصص اخلساار االات انية املتو  
  0,425,323    0,430,252  إطفا  الفروغ 
  50,373,394    59,087,705  استهالك املبان 
   09,008,385    53,732,080  م ونة تغري أسعار الصر  
  -     45,333,333  نفقة صصص صاطر حمت لة 
  -     20,533,333  م ونة فرو ات صناديق الفروع 
  -     03,075,300  صصص فروع متضررة 
  78,945,998    -   م وانت غري مقبولة ضريبياً  
 زل:عين
 ( 000,949,534 ) ( 255,388,087) مصاري  متت تغطيتها من م وانت مرفوضة مسبقا 
 ( 5,285,320,932 ) ( 23.293.203.333) أرابي تقيي  القطع املخصص لزايدة مركز القطع البنيوا غري احملققة 
 ( 09,053,333,333 ) ( 44.934.833.333) أرابي تقيي  مركز القطع البنيوا غري احملققة 
 ( 08,333,333 )   -   اسرتداد م ونة سل  متعهدين 
 ( 0,595,303,333 ) ( 2,432,034,007) *إيرادات خارل القطر 

 ( 7,304,333 )   -   نفقات زايدة رأس املال
   -   ( 2,348,405) خدامات صصص دعاوى  ضاايةاست 
  -   ( 09,905,498) صصص اخلساار االات انية املتو عة خداماست 

 ( 2435,300,33 )   0,500,320,788  (اخلسارة الضريبية(الربح اخلاضع للضريبة 
  %05     %05   نسبة ضريبة الدخل

    300,250,453   ( 232,438,273 ) 
  %23     %23   دة اإلع ارإعانسبة 
   -     30,025,053  إعادة اإلع اررس  

 ( 232,438,273 )   393,438,833  مصرو  ضريبة الدخل
    393,438,833   ( 232,438,273 ) 

ة وفقاً لقانون ضريبة بية السوريمنتسد املصر  م ونة ضريبة ريع رلوس األموال املتداولة عل  إيرادات املصر  املتحققة خارل أراضي اجل هورية العر  *
 من %7.5، والما حدد الضريبة رعدل 0329نيسان  09الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  2008/0والقرار ر    0330/ لعام 04الدخل ر   /

من  ي ة  %23اإلدارة احمللية رعدل من  ي ة الضريبة ورس   %23إمجايل اإليرادات يف اخلارل ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلع ار رعدل 
  .0329كانون الاان   2الضريبة ابتداً  من 
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 مطلوابت أخرى -92

 يتض ن بما البند مايلي:

  كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
  (ة)مد ق 0303     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     

 فوااد مستحقة غري مدفوعة:
  889,740,500    2,594,923,452  الع ال ودااع  
  05,247,225    279,373,400  ودااع مصار  
    2,774,583,880    924,893,347  

  2,037,473,329    0,053,030,890  شيكات مصد ة و يد التحصيل وحواالت
  003,045,880    007,879,880  أماانت ضريبية ورسوم حكومية

  222,232,338    283,707,078  فوعةمصاري  مستحقة غري مد
  20,544,048    20,507,902  ابي غري مدفوعة عن سنوات سابقةأنصبة أر 
  34,547,320    250,034,903  ذم  داانة

  28,995,040    40,395,599  ع ال  كفاالت-ع والت مقبوضة مقدماً 
  874,223,874    294,077,024  مكافآت موظفني مستحقة

  005,043,400    435,578,037  هنية مستحقةأتعاب م
  7,239,355    700,388,338  تحصيل من مقاصة املصر  املركزامبالغ مستحقة ال
   90,040,804    209,028,903  مطلوابت أخرى

    7,005,099,532    4,338,904,350   
 

 احتياطي التغري يف القي ة العادلة  -03

 يلي:  اك  الية ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات ميتض ن بما البند 

  كانون األول  02ك ا يف      0302 أيلول 03ك ا يف      
  )مد قة( 0303     )غري مد قة(      
  ل.س.     ل.س.     

  208.747.933  205,203,938 الرصيد يف بداية الفرتة / السنة
 ( 0.323.990)  203,305,073 دخل الشامل اآلخرت املالية من خالل اللة لل وجوداة العادالتغري يف القي 

  072,233,078  205.203.938  
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 احملققة واألرابي املدورة غري احملققة  األرابي املدورة -20

يت   0339شباط  20بتاريخ  950/233/2والتع ي  ر    0338لعام  030بناً  عل  تعلي ات مصر  سورية املركزا و رار دلو النقد والتسلي  ر   
ساار ملدورة. بلغت اخلافصل األرابي املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي  مركز القطع البنيوا من حساب األرابي 

بين ا بلغت  .0303 كانون األول 02ك ا يف و  0302 أيلول 03يف  ك ا  لرية سورية 490.457.884 املرتاك ة احملققة يف اتريخ البياانت املالية املوحدة
 .0303كانون األول   02  ا يفوك 0302 أيلول 03ا يف ك لرية سورية   48.033.434.593األرابي املدورة غري احملققة يف اتريخ البياانت املالية املوحدة 

 

 الداانة فواادال -00
 يتض ن بما البند مايلي:

  )غري مد قة( أيلول 03نتهية يف أشهر امل تسعةال لفرتة  
   0302   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  0,983,980,002  2,895,593,274 فوااد أرصدة وايداعات لدى املصار 
  2,340,357,934  0,933,333,533 املركزا  ةيمصر  سور لدى رصدة وايداعات أفوااد 

  89,804,359  -  املركزا ةمصر  سوريلدى فوااد شهادات ايداع 
 تسهيالت اات انية مباشرة:

 :لل  سسات

  49,058,840  0,079,000 حساابت جارية مدينة 
  2,049,433,032  2,045,387,745  روض وسل  
  2,395,833  -  سندات حمسومة 
  80,930,575  205,352,333 فوااد مسرتدة من ديون غري منتجة  

 ة(:لدفراد )التجزا
  577,355,239  030,377,758  روض وسل  

  3,738,990,223  5,333,402,938  
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 الفوااد املدينة  -00
  يتض ن بما البند مايلي:

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة   
   0302   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  077,057,082  000,000,985 ودااع مصار 
 ودااع ع ال 

  250,484,539  254,090,285 ودااع توفري 
  927,200,400  583,973,038 ودااع ألجل وخاضعة إلشعار 
   303,033   045.840 نمينات نقدية 

  2,330,949,002  2,048,522,578  
 
 اخلساار االات انية املتو عة / )اسرتداد( صصص مصرو  -40

 يلي:يتكون بما البند با 

   قة()غري مد أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
   0302   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  72,373,329    85.228.099  أرصدة لدى بنوك مركزية
  0,379,424,944  ( 3.370.570.204) أرصدة لدى املصار 

 ( 0,205,700,720)   23.735.245.832  إيداعات لدى املصار 
 ( 05,757,357) ( 53.799.209) التسهيالت االات انية املباشرة

  448.039.944  ( 49.803.347) لتسهيالت االات انية غري املباشرةا
   8.495.005    03.279.887  مصار -أرصدة خارل امليزانية 

 (  540,574) ( 2.348.405) أتعاب  ضااية

  4.395.283.830    0,355,803,899   
 
 الفرتةربح  منالنصيد األساسي واملخف ض للسه   -50

 مايلي: يتض ن بما البند

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة   
   0302   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  509.533.890  ( 2,720,222,209) الفرتة أرابي)خساار( / 
   04.542.320.932    32,233,903,333  غري حمققة أرابي

    05.382.270.790    8,87259,447,83  صايف ربح الفرتة متض ناً األرابي غري احملققة
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 مت احتساب النصيد األساسي واملخفض للسه  ك ا يلي:
  )غري مد قة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
  0302   0303  

  ل.س.   ل.س.   

  05.382.270.790    59,447,838,872  ربح الفرتة صايف
   333,43383,    83,433,333  املتوسط املرج ح لعدد األسه 

   433.30     388.35   الفرتة ربحنصيد السه  األساسي واملخفض من 

 يتطابق نصيد السه  األساسي واملخفض يف القي ة لعدم وجود أدوات أصدربا املصر  ذات ن ري عل  نصيد السه  يف األرابي عند حتويلها. 
 

 النقد وما يوازا النقد -30

 يتض ن بما البند مايلي:

  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة  
  0302   0303  

  ل.س.   ل.س.   
   9.940.704.803    29,040,083,047  نقد يف اخلزينة

  00.304.933.334    03,045,553,484   تستحق خالل  ال ة أشهرر  سورية املركزا أرصدة لدى مصنقد و  
 يضا : 

 252.395.428.932    229,235,390,458   ال ة أشهر أرصدة لدى املصار  تستحق خالل 
 ينعزل:
 ( 554.937.337) ( 2,208,028,239) رصدة متنازع عليهاأ 
 ( 05.842.730.075) ( 2,309,359,933) ودااع املصار  ال  تستحق خالل  ال ة أشهر 

  9.759257.877.08    03233,575,750,2  النقد وما يوازا النقد يف هناية الفرتة
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 املعامالت مع األطرا  ذات العال ة -70
والع والت التجارية  ابستخدام أسعار الفوااد املس وحةالعليا ض ن النشاطات االعتيادية و  دارةاإلو  دارةأعضا  دلو اإلخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني و  ام املصر  ابلد

 :السنةالفرتة/ عامالت مع اجلهات ذات العال ة خالل في ا يلي ملخص املو 
      :حداملو  بنود داخل بيان الوضع املايل -أ

   )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف   
 كانون األول   02ك ا يف      وكبار دارةدلو اإل أعضا         
  )مد قة( 0303   وعاع    املسامهني وكبار املوظفني  الشركات احلليفة   الشركة األم  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  األرصدة املدينة 

  35,833,274,397  227,038,743,873  -   -   227,038,743,873 ةأرصدة وحساابت جارية مدين
  -   05,203,333,333  -   -   05,203,333,333 ودااع ألجل 

 ( 2.790.933.388) ( 20,509,827,588)  -   -  ( 20,509,827,588) صصص اخلساار االات انية املتو عة
  285,203,938  004,094,703  -   004,094,703  -  استا ارات ومسامهات

 الداانة األرصدة 
  07,335,880,334  895,803,295  003,203,003  375,577,384   200,075 حساابت جارية داانة

  798,337,330  0,252,402,847  -   0,252,402,847  -  ودااع ألجل
 :بنود خارل امليزانية -ب

  077,078,250  530,502,008  -   -   530,502,008 كفاالت واردة
 أشهر  تسعةلفرتة ال   )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
  أيلول 03يف  املنتهية      وكبار دارةأعضا  دلو اإل        
  ) غري مد قة( 0303   اع وع   املسامهني وكبار املوظفني  الشركات احلليفة   األمالشركة   

 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  :املوحد بيان الدخلبنود  -ل
  2.350.887.379  049,454,307  -   -   049,454,307 فوااد وع والت داانة
  277.440.370  07,379,400  -   25,080,959  20,095,474 فوااد وع والت مدينة

  208.490.784  230,344,442  -   230,344,442  -  مصاري  الت مني
  04.530.349  34,323,530  -   34,323,530  -  نمني صحي موظفني
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 :منافع اإلدارة التنفيمية العليا -د

 عليا وأعضا  دلو إدارة املصر :في ا يلي ملخص ملنافع )رواتد ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيمية ال
  (غري مد قة) أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة  

   0302   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  082,883,907  574,773,743 رواتد ومكافآت

  574,773,743  082,883,907  

 تعامالت مع أطرا  ذات عال ة أخرى -ه

. إن (ملس وليةشركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة ا) لل صر  والشركة التابعة املالية علوماتامل ،املوجزةلية املالية املوحدة املرح علوماتتش ل امل
 التابعة موضحة ك ا يلي: الشركة  حقوق ملكيةحصة املصر  يف 

  التابعةرأ ال الشركة حصة املصر  من   
 كانون األول  02ك ا يف    أيلول 03ك ا يف    
  )مد قة( 0303   )غري مد قة(  0302  بة امللكيةنس  
  ل.س.   ل.س.  %  

  258.323.202  207,035,455 %50 شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية

رأ ال شركة سورية واملهجر لرية سورية. بلغت حصة البنك من  033,333,333يبلغ رأ ال شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية 
 لرية سورية ال غري. 253,333,333للخدمات املالية احملدودة املس ولية 

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

ع اهلا االعتيادية( بتعامالت جتارية مع املصار  ذات العال ة وكبار املسامهني ابإلضافة إىل التعامالت مع أعضا  اإلدارة العليا  امت اع وعة )ض ن أ
طرا  ذات العال ة دحبدود التعامالت التجارية الساادة، وابستخدام أسعار الفوااد والع والت التجارية الساادة. إن مجيع التسهيالت االات انية امل نوحة ل

 تعترب عاملة ومل ي خم هلا أية صصصات.
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 توزيع التعرضات االات انية حسد درجة املخاطر  -80
 توزيع التعرضات االات انية حسد درجة املخاطر:

 تتوزع التعرضات االات انية املباشرة حسد درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:-أ
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
      املرحلة الاالاة     الاانية املرحلة     املرحلة األوىل    
  اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  02,443,082,227    -     2,509,353,729    29,923,704,098  املنخفضة املخاطر 4-2الدرجات من 
  0,033,027,785    -     2,332,430,437    2,034,755,028  حتت املرا بة 7-5الدرجات من 

  27,702,228    27,702,228    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
   9,533,333    9,533,333    -     -   مشكوك يف حتصيلها  9درجة ال

  22,835,540,533   22,835,540,533    -     -   ديون رديئة  23الدرجة 
  05,509,030,503    22,800,734,328    0,502,229,283    02,275,479,723  إمجايل التسهيالت املباشرة

 ( 5,579,030,950) ( 5,579,030,950)   -     -   الفوااد املعلقة
 ( 3,433,705,239) ( 3,007,374,577) ( 50,497,249) ( 239,550,440) صصص اخلساار االات انية املتو عة

  00,559,404,099    25,883,389    0,477,300,307    02,335,903,070  صايف التسهيالت االات انية
 

  ()مد قة 0303ن األول كانو   02للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  9,947,344,723    -     2,558,859,995    8,088,284,702  املنخفضة املخاطر 4-2الدرجات من 
  990,432,488    -     950,905,277    09,503,022  حتت املرا بة 7-5الدرجات من 

  039,289,789    039,289,789    -     -   ىدون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة 
  3,353,385,233   3,353,385,233    -     -   ديون رديئة  23الدرجة 

  27,835,082,250    3,835,874,949    0,522,795,270    8,407,722,300  إمجايل التسهيالت املباشرة
 ( 0,870,384,983) ( 0,870,384,983)   -     -   وااد املعلقةالف

 ( 0.933.457.583) ( 0.833.353.383) ( 45.805.030) ( 48.573.097) صصص اخلساار االات انية املتو عة

  22.302.808.582    283.700.877    0.435.939.939    8.079.204.705  صايف التسهيالت االات انية
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 التعرضات االات انية غري املباشرة حسد درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: تتوزع-ب
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف تسعةلفرتة ال    
      املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة    عةاخلساار االات انية املتو    اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  7,002,873,724    -     2,490,237,524    5,808,739,033  املنخفضة املخاطر 4-2الدرجات من 
  0,450,339,978    -     0,450,339,978    -   حتت املرا بة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة 
  7,509,050,522    7,509,050,522    -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة 
  -     -     -     -   ديون رديئة  23الدرجة 

  28,024,243,030    7,509,050,522    4,943,227,490    5,808,739,033  يل التسهيالت املباشرةإمجا
 ( 0,787,588,308) ( 0,739,085,333) ( 24,890,834) ( 0,439,734) صصص اخلساار االات انية املتو عة

  24,503,552,575    38,5220,739,9    4,902,000,308    5,805,059,403  صايف التسهيالت االات انية

 
  )مد قة( 0303كانون األول   02للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
  ملتو عةاخلساار االات انية ا     اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  20,900,709,739    -     2,437,324,059   22,435,205,423  املنخفضة املخاطر 4-2الدرجات من 
   0,430,278,340    -     0,053,300,835    237,254,807  حتت املرا بة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة 
  0,790,408,522    0,790,408,522    -     -   ديون رديئة 23الدرجة 

  29,289,053,900    0,790,408,522    0,800,308,234    22,570,083,047  إمجايل التسهيالت غري املباشرة
 ( 2,950,475,905) ( 2,937,000,533) ( 28,203,483) ( 07,300,909) صصص اخلساار االات انية املتو عة

  27.003.883.997    2.883.223.322    0.835.527.378    22.545.047.038  صايف التسهيالت االات انية غري املباشرة
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 وفق اجلدول التايل: حسد فئات التصني  االات ان الداخلي لل صر تتوزع التعرضات االات انية جتا  املصار  
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف يف    
   املرحلة الاالاة      املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    
  اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة     ملتو عةاخلساار االات انية ا    اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
   ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 :أرصدة لدى مصر  سورية املركزا
  200,203,377,903    -     -     200,203,377,903  منخفضة املخاطر 4إىل  2الدرجات من  
  -     -     -     -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  23الدرجة  

  200,203,377,903    -     -     200,203,377,903  أرصدة لدى مصر  سورية املركزا  إمجايل
 (  877,334,305)   -     -   (  877,334,305) صصص اخلساار االات انية املتو عة  

  200,049,320,032    -     -     200,049,320,032  صايف أرصدة لدى مصر  سورية املركزا 
 :صار أرصدة لدى امل

  507,959,335    -     -     507,959,335  منخفضة املخاطر 4إىل  2الدرجات من  
  227,443,402,200    -     227,443,402,200    -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة  
  2,283,730,003    2,208,028,239    -     40,485,252  ديون رديئة  23الدرجة  

  229,235,390,458    2,208,028,239    227,443,402,200    583,444,253  إمجايل أرصدة لدى املصار  
 (  23,993,524,325) (  2,208,028,239) ( 9,850,050,339) (   40,807) صص اخلساار االات انية املتو عةص

  238,274,579,440    -     237,594,278,204    583,432,029  صايف أرصدة لدى املصار  
 :يداعات لدى املصار إ

  7,733,333,333    -     -     7,733,333,333  منخفضة املخاطر  4إىل  2الدرجات من  
  272,844,349,792    -     272,844,349,792    -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  23الدرجة  

  279,544,349,792    -     272,844,349,792    7,733,333,333  إمجايل ايداعات لدى املصار  
 (  23,253,040,024)   -   ) 23,255,393,530) (   545,820) صصص اخلساار االات انية املتو عة  

  230,087,837,477    -     255,388,050,089    7,399,454,288  صايف ايداعات لدى املصار  
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  )مد قة( 0303كانون األول   02ك ا يف    
   املرحلة الاالاة      الاانية املرحلة     املرحلة األوىل    
  اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة     اخلساار االات انية املتو عة   
   اع وع     عل  مدى ع ر الرصيد     عل  مدى ع ر الرصيد     شهراً  20عل  مدى     
   ل.س.     ل.س.     س.ل.     ل.س.    

 :أرصدة لدى مصر  سورية املركزا
  89,350,598,070    -     -     89,350,598,070  منخفضة املخاطر 4إىل  2الدرجات من  
  -     -     -     -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   حتصيلها  مشكوك يف 9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  23الدرجة  

  89,350,598,070    -     -     89,350,598,070  إمجايل أرصدة لدى مصر  سورية املركزا 
 (  430,295,858)   -     -   (  430,295,858) صصص اخلساار االات انية املتو عة  

  89,053,430,524    -     -     89,053,430,524  مصر  سورية املركزا  صايف أرصدة لدى
 :أرصدة لدى املصار 

  2,388,972,337    -     -     2,388,972,337  منخفضة املخاطر 4إىل  2الدرجات من  
  254,703,908,370    -     254,703,908,370    -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8ة الدرج 
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة  
  553,930,872    553,930,872    -     -   ديون رديئة  23الدرجة  

  253,070,870,553    553,930,872    254,703,908,370    2,388,972,337  إمجايل أرصدة لدى املصار  
 (  9,335,003,254) (  553,930,872) ( 9,238,008,983) (   07,097) خلساار االات انية املتو عة  صصص ا

  243,737,350,093    -     245,328,739,383    2,388,944,023  صايف أرصدة لدى املصار  
 :يداعات لدى املصار إ

  3,533,333,333    -     -     3,533,333,333  منخفضة املخاطر  4إىل  2الدرجات من  
  05,800,750,300    -     05,800,750,300    -   حتت املرا بة  7إىل  5الدرجات من  
  -     -     -     -   دون املستوى  8الدرجة  
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها  9الدرجة  
  -     -     -     -   ديون رديئة  23الدرجة  

  00,000,750,300    -     05,800,750,300    3,533,333,333  داعات لدى املصار  إمجايل اي
 (  2,389,733,074)   -   ( 2,389,034,903) (   555,444) صصص اخلساار االات انية املتو عة  

  03,300,990,358    -     04,200,548,230    3,499,444,553  صايف ايداعات لدى املصار  
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 الرتكز حسد القطاع اال تصادا -90

 جلدول التايل الرتكز يف التعرضات االات انية حسد القطاع اال تصادا وك ا يلي:يوضح ا
 ،أفراد                 
  اع وع   وأخرىخدمات    زراعة   عقارات    جتارة   صناعة   مايل  
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   ل.س.  

  200,049,320,032  -   -   -   -   -   200,049,320,032 زااملرك سورية مصر  دىل أرصدة
  238,274,579,440  -   -   -   -   -   238,274,579,440  مصار  لدى أرصدة

  230,087,837,477  -   -   -   -   -   230,087,837,477 املصار  لدى إيداعات
  00,559,404,099  0,345,090,902  973,392,287  0,804,805,503  3,283,339,333  9,049,098,759  388,525,003 املباشرة اإلات انية التسهيالت صايف

  4,272,389,347  0,707,837  0,042,205  7,845,933  00,797,983  00,490,078  4,233,874,492 أخرى موجودات
  9,430,293,570  -   -   -   -   -   9,430,293,570 املركزا سورية مصر  لدى د دة وديعة

 أيلول 03اإلمجايل ك ا يف 
  442,334,703,809  0,349,202,788  974,300,020  0,800,372,403  3,030,437,343  9,082,892,307  428,330,583,303 )غري مد ق( 0302 

  األول كانون  02 يف ك ااإلمجايل  
  084,207,450,479  2.007.730.493  039.908.357  2.723.472.890  0.302.548.524  4.009.050.345  070.450.489.474 )مد ق( 0303 
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 ( ك ا يلي:9تتوزع التعرضات االات انية حسد القطاع اال تصادا وفق مراحل التصني ، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     

  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    تصادا / املرحلةالقطاع اال   
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  428,330,583,303    -     034,833,238,573    250,030,428,344  مايل
  9,082,892,307    7,034,084    903,080,783    8,044,240,870  صناعة
  3,030,437,343    3,350,880    2,030,904,805    4,800,809,908  جتارة

  0,800,372,403    2,280,334    232,230,344    0,703,085,708  عقارات
  974,300,020    -     80,333,539    893,402,830  زراعة

  02,7880,349,2     385,732    2,504,489    0,343,902,508  أفراد وخدمات

  442,334,703,809    25,883,390    037,079,734,800    270,739,209,904   اإلمجايل
 
 

  )مد قة( 0303كانون األول   02ك ا يف     
  اع وع     املرحلة الاالاة     املرحلة الاانية     املرحلة األوىل    القطاع اال تصادا / املرحلة  

 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  070,450,489,474    -     273,339,740,222    230,440,747,030  مايل

  4,009,050,345    252,043,833    2,308,372,703    0,249,004,459  صناعة
  0,302,548,524    02,807,507    2,087,937,053    2,732,750,302  جتارة

  2,723,472,890    0,048,702    220,028,390    2,332,934,479  عقارات
  039,908,357    -     -     039,908,357  زراعة

   2,007,730,493    2,037,738    07,320,204    2,039,442,334  أفراد وخدمات

  084,207,450,479    283,703,883    270,475,720,323    222,475,339,580   اإلمجايل
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 التحليل القطاعي -03

 يضاي معلومات عن  طاعات أع ال املصر :تض ن اإلي -أ
 أشهر  تسعةال لفرتة   )غري مد قة(  0302 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةال لفرتة    
  أيلول 03املنتهية يف                    
  (غري مد قة) 0303   اع وع   أخرى   اخلزينة   الشركات   األفراد    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   .س.ل   ل.س.   ل.س.    

  42,022,492,298  72,403,745,230  20,499,985  38,490,205,078  2,579,294,075  2,042,925,504 إمجايل الدخل التشغيلي
 ( 0,355,803,899) ( 4,395,283,830)  -  ( 4,830,872,320)  53,700,453  53,953,732 متو عةات انية اخساار صصص تدن 

  09,255,334,099   33,702,558,033  20,499,985  30,393,034,035  2,305,907,805  2,090,833,085 ع ال القطاع نتااج أ
  -    -   -   -   -   -  مصاري  تشغيلية للقطاع

 ( 0,952,008,888) ( 3,474,850,344) ( 3,474,850,344)  -   -   -  موزعة عل  القطاعات غري مصاري  
  05,034,405,422   33,053,734,723 ( 3,430,050,359)  30,393,034,035  2,305,907,805  2,090,833,085 لضريبةالربح  بل ا

 ( 000,333,543) ( 202,302,030) ( 202,302,030)  -   -   -  مصرو  ضريبة الريع عل  إيرادات خارل
  38,273232,4 ( 393,438,833) ( 393,438,833)  -   -   -   ضريبة الدخل 

  05,370,007,342   59,408,334,554 ( 7,093,450,802)  30,393,034,035  2,305,907,805  2,090,833,085 صايف ربح الفرتة
  909,859,043  2,980,297,753  2,980,297,753  -   -   -  املصروفات الرأ الية

  035,470,242  070,080,887  070,080,887  -   -   -  االستهالكات واإلطفا ات
 
  كانون األول  02ك ا يف    )غري مد قة( 0302 أيلول 03ك ا يف     
  )مد قة( 0303   اع وع   أخرى   اخلزينة   الشركات   األفراد    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

  094,778,353,323  433,345,438,004  -   407,333,457,593  28,073,478,293  5,038,470,544 موجودات القطاع
  285,203,938  004,094,703  -   004,094,703  -   -  االستا ار يف شركات حليفة

  3,340,999,079  8,385,950,030  8,385,950,030  -   -   -  موجودات غري موزعة عل  القطاعات

  032,337,283,030  439,355,755,030  8,385,950,030  03407,003,850,0  28,073,478,293  5,038,470,544 د وع املوجودات
  008,843,233,598  043,738,043,493  -   9,480,777,093  203,505,379,333  033,753,084,304 مطلوابت القطاع

  0,400,294,288  0,994,340,405  0,994,340,405  -   -   -  مطلوابت غري موزعة عل  القطاعات

  040,078,054,783  053,730,080,902  0,994,340,405  9,480,777,093  203,505,379,333  033,753,084,304 تد وع املطلواب
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 معلومات عن التوزيع اجلغرايف: -ب

شرة يف تيبني بما اإليضاي التوزيع اجلغرايف ألع ال املصر  حيث لارس نشاطه بشكل رايسي من خالل مركز  الرايسي يف القطر وبشبكة فروعه املن
 اجل هورية العربية السورية.

 في ا يلي توزيع إيرادات وموجودات املصر  ومصاريفه الرأ الية حسد القطاع اجلغرايف:
  )غري مد قة( 0302 أيلول 03يف أشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال     
  اع وع   خارل سورية   داخل سورية   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  72,403,745,230  2,247,277,909  73,079,537,000  لدخل التشغيليإمجايل ا 
  2.980.297.753  -   2.980.297.753  املصروفات الرأ الية 

 
  (غري مد قة) 0303 أيلول 03يف أشهر املنتهية  تسعةلفرتة ال     
  اع وع   خارل سورية   داخل سورية   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
   42,022,492,298  0,004,233,894  08,887,003,034  ايل الدخل التشغيليإمج 
  909,859,043  -   909,859,043  املصروفات الرأ الية 

 
 ة رأس املالكفاي -20

 روجد الصادرة سدالن خالل من املال رأس كفاية مدى مرا بة يت . املختلفة أنشطته تالزم ال  املخاطر ملواجهة مناسد مال رأس عل  املصر  منافظ
 . املركزا سورية مصر  خالل من تبنيها يت  وال  الدولية ابزل مقررات

  ر   التسلي و  النقد دلو  رار حسد %8 والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت عل  ابحملافظة املصر  يلتزم

  انيةاالات ابلرتكزات املتعلقة النسد كافة يراعي ا(، ك الدولية ابزل جلنة حسد %8) 0337 الاان كانون 04 بتاريخ الصادر( 4ب/ن م/050)
 .الرتكزات لتلك ك  شر التنظي ي املال رأس تستخدم وال 
 . أنشطته يف املخاطر ووص  اال تصادية الظرو  عل  تطرأ ال  التغريات ضو  يف اعليه تعديالت وارا ماله رأس بيكلية املصر  يدير
لو د فظ البنك عل  رأ ال مناسد ملواجهة املخاطر ال  تالزم أنشطته املختلفة. يت  مرا بة مدى كفاية رأس املال من خالل النسد الصادرة عنمنا

 النقد والتسلي  واملستندة إىل مقررات ابزل الدولية.
 ه.الظرو  اال تصادية ووص  املخاطر يف أنشطتيدير البنك بيكلية رأ اله وارا تعديالت عليه يف ضو  التغريات ال  تطرأ عل  
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 :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
 كانون األول  02ك ا يف       أيلول 03ك ا يف     
   )مد قة( 0303     )غري مد قة( 0302    
  ل.س.     ل.س.    

 رأس املال األساسي:
  8,785,855,533    8.733.352.289  رأس املال املكتتد به واملدفوع  
  2,400,073,043   2,400,073,043  االحتياطي القانون 
  330,500,245    330,500,245  االحتياطي اخلا  

 48,033,434,593    48,033,434,593  * أرابي مدورة غري حمققة 
 ( 490,457,884) ( 490,457,884) حمققة خساار مرتاك ة 
 القطع البنيوا غري احملققة الناجتةفرو ات تقيي   
   -     44.934.833.333  عن ن ري ارتفاع أسعار الصر   
   230.509.093.090    58,590,733,339   

 ينعزل منها:
 ( 73,543,880) ( 83.005.943) صايف موجودات غري مل وسة 
   58,500,250,703    230.450.933.043  صايف رأس املال األساسي 
  ضا  رأس املال املساعد: ي

  املالية ابلقي ة العادلة منصايف األرابي غري احملققة عن االستا ارات  
   37,535,454    205.580.209  منها  %53بعد خص   خالل بيان الدخل الشامل اآلخر  
 امل وانت املكونة لقا  اخلساار االات انية املتو عة للتعرضات 
   0.097.780.480    5.090.902.099  ** األوىل والاانيةاملصنفة ض ن املرحلتني   

   8.532.330832.9    238.982.434.884  د وع رأس املال التنظي ي )األموال اخلاصة(
  072.800.598.353    402.400.722.933  رصاطر االات ان وصاطر املوجودات األخرى املرجحة ابملخاط 
  2,587,059,333    0.400.053.333  ملرجحة ابملخاطرصاطر حساابت خارل امليزانية ا 
   2,232,480,333    0.744.332.333  صاطر السوق 
   0,950,997,044    4.027.543.353  املخاطر التشغيلية 

   78.505.407.9940    443.829.230.953  د وع املوجودات وااللتزامات خارل امليزانية املرجحة ابملخاطر
   %00.03     %04.70   ة رأس املال )%(نسبة كفاي

   %02.32     %00.47   (%املال األساسي )رأس  كفايةنسبة  
  %99.35     %87.45   )%( لكيةنسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق امل

لاامنة من  رار دلو النقد والتسلي  والما تض ن تعديل املادة ا 0324شباط  03( اتريخ 4/م ن/ب2388دلو النقد والتسلي  ر   )  رارصدر 
حبيث يت  إدرال فرو ات تقيي  مركز القطع البنيوا غري احملققة ض ن األموال اخلاصة األساسية ألغراض  0338شباط  4( اتريخ 2ب/م ن/030ر   )

 .0337( الصادر عام 4/م ن/ب050احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار دلو النقد والتسلي  ر   )
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ال واملخاطر ك حد س املبعني اإلعتبار كلفة رأ دارةدورا، وكجز  من تلك املراجعة، أيخم دلو اإل بشكلرأس املال  بيكليةرراجعة  دارةيقوم دلو اإل
 رأس مال املصر  وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ور لة االحتياطيات. إدارةالعوامل األساسية يف 

الصادرين عن مصر  سورية  0303حزيران  00 /  بتاريخ0030/23 والقرار 0303شباط  03بتاريخ  / 2033/23 قرارين ر  نا ً عل  الب *
ملبلغ فرو ات ل. يتض ن بما ااملركزا مت إدرال أرابي تقيي  مركز القطع البنيوا ض ن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املا

 يوا غري احملققة الناجتة عن ن ري ارتفاع الصر . تقيي  مركز القطع البن

يت  االعرتا  ابمل وانت املكونة لقا   0329آذار  3لصادر بتاريخ ا  /280/0 بناً  عل  أحكام املادة الاامنة من  رار دلو النقد والتسلي  ر   **
اوز  ي ة امل وانت ىل والاانية( ض ن األموال اخلاصة املساندة عل  أال تتجاخلساار االات انية املتو عة للتعرضات املنتجة )املصنفة ض ن املرحلتني األو 

من املوجودات  %2.05املعرت  هبا ض ن بم  األموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر الت ويل )يف حال وجود ( ما نسبته 
 املرجحة ابملخاطر.

 
 رل امليزانية(حمت لة )خا اات انية ارتباطات والتزامات -00

 والتزامات اات انية ) ي ة ا ية(: ارتباطات -أ
 كانون األول  02 ك ا يف    أيلول 03ك ا يف    
  )مد قة( 0303   )غري مد قة( 0302   
  ل.س.   ل.س.   

 كفاالت:
  923.080.428    2,229,878,204  دفع 
  3.002.873.340    23,843,033,040  حسن التنفيم 
   443.039.333    333,323007,  أخرى 
   20,030,294,473    7.594.037.433  

    اعت ادات
  0.447.050.854    4,590,722,323  كفاالت بنوك وجهات أخرى

  23.830.283.543    5,374,290,997  سقو  تسهيالت اات انية مباشرة غري مستغلة
   790.838.900    52,7032,303,7  سقو  تسهيالت اات انية غري مباشرة غري مستغلة

   00,937,852,029    02.303.339.773   

 ارتباطات والتزامات تعا دية: -ب
 كانون األول  02 ك ا يف    أيلول 03ك ا يف    
  )مد قة( 0303   )غري مد قة( 0302   
  ل.س.   ل.س.   

 عقود إاار فروع
  75.770.530  00,070,530 استحقا ها لغاية سنة 
  20.000.433  7,070,743 ا ها أكار من سنةاستحق 
  03,343,030  88.997.300   
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 أر ام املقارنة -00

 0303كانون األول   02 للسنة املنتهية يف بيان الوضع املايل وبيان األرابي واخلساار والدخل الشامل اآلخرمت إعادة تصني  بعض أر ام املقارنة يف 
  .0302 أيلول 03ملنتهية يف ا فرتةلتتناسد مع أر ام التصني  لل

 :بيان الوضع املايل املوحد

    التبويد ك ا يف   التبويد ك ا يف     
  املبلغ ابللرية السورية   0302 أيلول 03   3030كانون األول   02   البيان  

 عادة تبويد املستحق لقا  ضريبةإ 
  080,259,453  خلصصص ضريبة الد  مطلوابت أخرى  ريع رلوس األموال املتداولة  

 إعادة تبويد استا ار املصر  يف 
  85.530.233  موجودات مالية ابلقي ة  أخرى موجودات  م سسة ض ان صاطر القروض  
 العادلة من خالل        
   الدخل الشامل اآلخر        

  النقدية املوحدبيان التدفقات 

    التبويد ك ا يف   التبويد ك ا يف     
  املبلغ ابللرية السورية   0302 أيلول 03   3030 أيلول 03   البيان  

  080,259,453  الضريبةربح السنة  بل   مطلوابت أخرى عادة تبويد ضريبة ريع رلوس األموال املتداولةإ 

 

 COVID)-(19 أ ر انتشار فريوس كوروان -40

أدى و  وى العامل، با تسبد يف تعطيل األنشطة التجارية واال تصادية،عرب مناطق جغرافية صتلفة عل  مست (COVID-19انتشر فريوس كوروان )
 حلدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة اال تصاد العاملي.

 د يتسبد  يرا د املصر  الوضع عن كاد و د  ام بتفعيل خطته الست رارية األع ال وبارسات إدارة املخاطر األخرى إلدارة االضطراابت احملت لة ال 
 عل  أع ال املصر  وع لياته وأدااه املايل. ( COVID-19تفشي فريوس كوروان )فيها 

  منت ل ن ربا. ل امت اإلدارة بتقيي  ن ري اجلااحة عند حتديد الزايدة الكبرية يف صاطر االات ان وتقيي  م شرات تدن القي ة لل خاطر يف القطاعات ا
إعداد   ري جوبرا عل  التعرضات االات انية واالعرتا  ابخلساار االات انية املتو عة وصصصاهتا لغاية اتريخوبناً  عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن بناك ن

 .0302 أيلول 03واملعلومات املالية للفرتة املنتهية يف  0303كانون األول   02البياانت املالية للسنة املنتهية يف 

والتعامي  والكتد املتعلقة به،  ام املصر  وبعد إعالم  0303آذار  03/م ن بتاريخ 05لتسلي  ر   التزاماً ألحكام القرار الصادر عن دلو النقد وا
و جزايًا ملدة أكليًا ( COVID-19الع ال  بعدة وساال، بت جيل كافة األ ساط املستحقة لتسهيالت الع ال  املت  رين من انتشار فريوس كوروان )

ة واحدة فقط، وذلك للع ال  الراغبني ابالستفادة من بما القرار واملصنفني ض ن املرحلتني األوىل والاانية فقط  ال ة أشهر من استحقا ها األصلي وملر 
الداخلي  وبعد دراسة تدفقاهت  النقدية. ومت ذلك دون اعتبار ع لية نجيل األ ساط بيكلة أو جدولة وبملك مت احلفاظ عل  كل من التصني  االات ان

 د صن  هبا الع يل، ك ا مت احلفاظ عل  املخصصات احملتجزة بغض النظر عن نجيل األ ساط املستحقة. والتزم املصر  كملك را  واملرحلة ال  كان
  ورد ابلقرار املمكور بتقاضي الفوااد التعا دية فقط عل  مدة الت جيل دون فرض أا ع والت أو غرامات أو فوااد نخري.
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موضوع القرار وتعديالته عل  معدل الفاادة الفعلي عل  حمفظة التسلي  ومل يتبني وجود أ ر بام للفرتة احلالية  ك ا مت دراسة أ ر نجيل الدفعات
سعر بواملستقبلية، حيث أن معدل الفاادة الفعلي يعرب عن سعر الفاادة السنوا مع أخم العامل الرتاك ي بعني االعتبار وبو مرتبط بشكل أساسي 

 دفعات السنوية، األمر الما طرأ عليه تغيري بشكل جزاي ولفرتات  صرية نسبياً.الفاادة اال ي وعدد ال
 
 االبنيو أرابي غري حمققة انجتة عن تقيي  القطع املخصص لزايدة مركز القطع  -50

اخلاصة اتباعها  والما حدد األسو ال  يتوجد عل  املصار  0303 كانون األول 02اتريخ  (/م.ن 532)صدر  رار دلو النقد والتسلي  ر   
التقدم بطلبات  املادة الرابعة منه "لكن لل صار  عند القيام بزايدة راس املال عن طريق أسه  منحة في ا خيص حصة املسامهني غري املقي ني واملتض نة

أو من )و النقد والتسلي  عل  موافقة دلحبيث يت  تكوين بما املركز بعد احلصول  تكوين مركز القطع البنيوا وفق الضوابط احملددة ابلقرارات الناظ ة،
 والفرتة احملددة إلمتام ذلك" . (ابلتنسيق مع املصر  املعا)مراحل تكوين املركز البنيوا  ، حيث مندد هبم  املوافقة(يفوضه

عل  رأس املال عن  ات احلاصلةالزايد مت مراسلة مصر  سورية املركزا فصو  طلد احلصول عل  املوافقات الالزمة لتكوين مركز  طع بنيوا مقابل
لغ مت احتجازبا أل والتسلي  هبما اخلصو  السي ا تصفية أية مبا طريق توزيع أسه  منحة وسيت  االلتزام بكافة الضوابط ال  ستصدر عن دلو النقد

 .املوافق عليه أصوالً  غراض تكوين مركز القطع البنيوا وال  تتجاوز املبلغ
 
   املصر القضااي املقامة عل -30

املعلومات  ر عل  هلا أا أ ، وال  ليو صر برأا اإلدارة واملستشار القانون لل صر د وعة من القضااي املرفوعة، معظ ها لصاحل امل صر املعل  
 .0302 أيلول 03ك ا يف املالية املوحدة املرحلية املوجزة  


