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 2202آذار    31املنتهية يف    أشهر   ثالثة ال لفرتة  
 



 

 
 
 

 بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( 
 شركة مسامهة مغفلة عامة 

 املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة 

 وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية 
 2202آذار    31املنتهية يف    أشهر   ثالثة ال لفرتة  

 
 
 احملتوايت   جدول 

 
 صفحـــة  



 2-1 مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزةتقرير 
 

  املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة
 
 3 بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز  
 
 4 املوحد املرحلي املوجز  الدخل بيان  
  
 5 املوحد املرحلي املوجز الشامل الدخل بيان  

 
 6 املرحلي املوجز بيان التغيريات يف حقوق امللكية املوحد  
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   . ع . م . م . ش بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(  
 إيضاحات حول املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة 

 2202آذار    31املنتهية يف    أشهر   ثالثة ال لفرتة  
 )غري مد قة( 

  

 عامة معلومات -1
  2007حزيران    21/و بتاريخ  4مبوجب  رار سلا الوزراا ر    ش.م.م.ع )البنك( كشركة مسامهة مغفلة    بنك االئتمان األهلي )اي يت يب( رخيص   ت مت

 لد  وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك.  2005آب  30بتاريخ   (14456السجل التجاري ر   )وح ل على 
 سورية.  – بوصف  م رفاً خاصاً. اخت  البنك مركزاً رئيسياً ل  يف دمشق   12سجل البنك لد  مفوضية احلكومة تت ر   

مليون سه  بقيمة إمسية أل  لرية سورية للسه  الواحد، و د مت زايدة رأس املال بتاريخ    2.5مليار لرية سورية موزع إىل    2.5أتسا البنك برأمسال مقداره  
لرية سورية،    لي بح مخسة مليارات وثالمثائة ومخسون مليون   2010حزيران    21لي ل إىل مخسة مليارات لرية سورية وزايدة أخر  يف    2009آب    20

 لي ل إىل مخسة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون ومخسمائة أل  لرية سورية.   2011حزيران  1كما متت زايدة رأس املال بتاريخ 
للسه  لت بح    2012حزيران    6بتاريخ   القيمة اامسية  من    100مت تعديل  بدالً  امل  1.000لرية سورية  يتفق مع أحكام  مبا   ادة  لرية سورية وذلك 

لرية    5.724.500.000لي بح رأس مال البنك والبالغ    2011شباط    14/ اتريخ  29/ من  انون الشركات ال ادر  ملرسوم التشريعي ر   / 91/
 لرية سورية للسه  الواحد.  100سه  بقيمة إمسية   57.245.000سورية موزعاً على  

ي ل إىل ستة مليارات ومليون وأربعمئة وستة وستون ألفاً ومثامنئة لرية سورية موزع إىل  متت زايدة رأس مال امل رك ل ، 2020تشرين الثاا   16بتاريخ  
 لرية سورية للسه  الواحد.  100سه  بقيمة إمسية   60.014.668

" لي بح " بنك االئتمان    ، وافقت اةيئة العامة غري العادية للم رك على تغيري اس  امل رك من "بنك عوده سورية ش.م.م.ع2020متوز    28بتاريخ  
/  ملوافقة على ه ا التعديل وال ي مت  85، وصدر  رار رائسة سلا الوزراا ر   /"Ahli Trust Bank (ATB)"  –ي يت يب( ش.م.م.ع  ااألهلي )

/م ن  ملوافقة  8التسلي  ر    كما صدر تبعاً  رار سلا النقد و   ،2021كانون الثاا    13/ بتاريخ  2021-2نشره يف اجلريدة الرمسية يف العدد ر   /
، و د مت شهر ه ا التغيري أصوالً يف السجل التجاري املعّدل  2021شباط    17/ من النظام األساسي للم رك بتاريخ  2على تعديل املادة ر   / 
 . 2021ان نيس  5ليت  بدا العمل والتداول  الس  اجلديد للم رك اعتباراً من اتريخ  2021آذار   31للم رك ال ادر بتاريخ 

فروع متو فة عن العمل بسبب    3فرعاً منها    18يقوم البنك بتقدمي مجيع األعمال امل رفية واملالية من خالل مركزه وفروع  داخل اجلمهورية وعددها  
   .الظروك الراهنة 

 إن أسه  البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية. 
على األكثر    %49سورية حبدود    -، وافقت اةيئة العامة غري العادية للم رك على شراا بنك بيمو السعودي الفرنسي  2021كانون الثاا    26بتاريخ  

ة  صدر  رار رائس  2021آذار    4من رأمسال امل رك وذلك بعد أن صدرت املوافقة املبدئية من م رك سورية املركزي على عملية الشراا، وبتاريخ  
بلغت نسبة مسامهة بنك بيمو السعودي الفرنسي    2021آذار    29/م و(  ملوافقة النهائية على عملية الشراا. وعلي  بتاريخ  20سلا الوزراا ر   )

 . 2022آذار  31بتاريخ إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للم رك كما يف  % 47وبلغت من رأمسال امل رك،  46.05%
دودة املسوولية واملسجلة يف السجل التجاري  احمل  كابيتال  أهلي ترستيف شركة    %99.99ش.م.م.ع بنسبة      بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(يساه

 . 2009كانون الثاا   27بتاريخ   15663تت ر   

للشركة التابعة أهلي ترست كابيتال احملدودة املسوولية يت  توحيدها  . والبياانت املالية  ش.م.م.ع  االئتمان األهلي )اي يت يب(إن البياانت املالية لبنك  
 مع البياانت املالية جملموعة بنك بيمو السعودي الفرنسي. 

  . 2022أيلول  27مبوافقة سلا اادارة بتاريخ   2022 آذار 31كما يف للم رك   املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة متت املوافقة على إصدار 
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 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  - 2

 أه  السياسات احملاسبية   - أ 

داد القوائ  املالية للسنة  إن السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة متماثلة مع السياسات احملاسبية اليت مت اتباعها يف إع
 أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت  . ومع ذلك، تـ  اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت 2021كانون األول    31املنتهية يف  

   املوجزة: ف احات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية واليت مل توثر بشكل جوهري على املبالغ واا  ،2022الثاا تبدأ يف أو بعد أول كانون 

 مرجع اطار املفاهي     – (  3تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 

كما أهنا تضي     .1989سنة  بداًل من إطار    2018حبيث يشري إىل ااطار املفاهيمي لسنة    3املعيار الدويل للتقارير املالية ر      ث التعديالت ُتدّ  
، وهو أن تطبق املنش ة املستحوذة  37يتعلق  اللتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل ر      متطلباً   3إىل املعيار الدويل للتقارير املالية ر    

لتحديد ما إذا كان هناك التزام  ائ  يف اتريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة.  لنسبة للضريبة اليت ستندرح ضمن   37معيار احملاسبة الدويل ر    
  21الدولية ر      ة التقارير املالي : الرسوم، تطُبق املنش ة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات  21ر    لتقارير املالية الدولية  نطاق تفسري جلنة تفسريات ا 

 لتحديد ما إذا كان احلدث امللزم ال ي نتج عن  التزام بسداد الضريبة  د و ع حبلول اتريخ االستحواذ.   

 نش ة املستحوذة ال تعرتك  ملوجودات احملتملة املستحوذ عليها يف اندماح األعمال.  وأخرياً، تضي  التعديالت بيااًن صرحًيا أبن امل

 تكلفة الوفاا  لعقد    - العقود املثقلة    -   37تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر    

تتعلق مباشرة  لعقد". تتكون التكالي   الوفاا"  لعقد تشمل "التكالي  اليت  التعديالت أن "تكلفة  التكالي     تنص  املتعلقة مباشرة  لعقد من 
على سبيل  )وتوزيع التكالي  األخر  اليت تتعلق مباشرة بتنفي  العقد   (املباشرة د أو املواعلى سبيل املثال العمالة املباشرة  )ااضافية للوفاا هب ا العقد  

   (. ة يف الوفاا العقداملثال توزيع م اري  االستهالك ألحد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدم 

التعديالت للمرة األوىل.  تطبق التعديالت على العقود اليت مل ت ّ  املنش ة فيها بكافة التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنش ة  
لتطبيق التعديالت مبدئًيا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألر ح    ال يت  تعديل أر ام املقارنة. وبداًل من ذلك، يتعني على املنش ة االعرتاك  ألثر الرتاكمي 

 املدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق امللكية، كما هو مالئ ، يف اتريخ التطبيق األويل.   

  بل االستخدام املق ود.    املتح الت   - واملعدات  ( املمتلكات واآلالت  16تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر   ) 

ي بح ه ا األصل متاًحا لالستخدام من تكلفة أي بند من     بل أنالتعديالت خب   أي عائدات انجتة من بيع األصناك اليت مت إنتاجها    ال تسمح
 لطريقة اليت    بنود املمتلكات واآلالت واملعدات، أي العائدات احملققة أثناا إحضار األصل إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة ل  اجناز األعمال 

ىل جانب التكالي  ذات ال لة ضمن الربح أو اخلسارة. وتقيا املنش ة تكلفة  تستهدفها اادارة. و لتايل، تعرتك املنش ة بعائدات تلك املبيعات إ
 ( "املخزون. "  2ه ه البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدويل ر   )

ان  ( ذلك على أن  تقيي  ملا إذا ك16)  احملاسبة الدويلتوضح التعديالت أيضا معىن "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سلي ". وحيدد معيار  
 السلع أو اخلدمات أو أتجريها لآلخرين أو ألغراض إدارية.    دأو تورياألداا الفين واملادي لألصل أكن استخدام  يف إنتاح  

أو اخلسارة وإذا مل يت  عرضها بشكل منف ل يف  ائمة الدخل الشامل، ينبغي أن تف ح القوائ  املالية عن  يمة العائدات والتكلفة املدرجة يف الربح 
يتضمن تلك العائدات والتكلفة يف  ائمة الدخل    ( بنود) ليت تتعلق ببنود منتجة وليست إحد  ارجات األنشطة االعتيادية للمنش ة، وأي بند  وا

 الشامل.   

زمة ةا اجناز  تطبق التعديالت أبثر رجعي، ولكن فقط على بنود املمتلكات واآلالت واملعدات اليت مت إحضارها إىل املو ع واحلالة التشغيلية الال
 يالت للمرة األوىل.   األعمال  لطريقة اليت تستهدفها اادارة يف أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة يف القوائ  املالية اليت تطبق فيها املنش ة التعد
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أو أي بند آخر من بنود  )لألر ح املدورة    ينبغي على املنش ة االعرتاك  ألثر الرتاكمي للتطبيق األويل للتعديالت كتعديل على الرصيد االفتتاحي 
 يف بداية تلك الفرتة األوىل املعروضة. (  حقوق امللكية، كما هو مالئ 

   2020-   2018التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  
 مرة  املعايري الدولية للتقارير املالية ألول   تطبيق - ( 1املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )

ة املرتاكمة. نتيجة  يقدم التعديل إعفاًا إضافًيا للشركة التابعة اليت ت بح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق  حملاسبة عن فروق الرتمج
  ن ( أ 1ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية ر   )  ( أ   16د .)ة ا التعديل، أكن اآلن للشركة التابعة اليت تستخدم ااعفاا املن وع علي  يف الفقرة  

بناًا على اتريخ    األم،ختتار أيًضا  ياس فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات األجنبية  لقيمة الدفرتية اليت سيت  إدراجها يف القوائ  املالية للشركة  
ة، إذا مل يت  إجراا تعديالت على إجرااات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماح األعمال اليت  انتقال الشركة األم إىل تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالي 

ن وع علي  يف  استحوذت الشركة األم من خالةا على الشركة التابعة. يتُاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرتك خيار مماثل  الستفادة من ااعفاا امل 
 . ( أ  16.  الفقرة )د 
 : األدوات املالية  9دويل للتقارير املالية ر   املعيار ال

يف املئة" لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعرتاك  اللتزام املايل، تقوم املنش ة بتضمني الرسوم املدفوعة    10"  يوضح التعديل أن  عند تطبيق اختبار
عة أو املستلمة سواا من املنش ة أو املقرض نيابًة عن الغري. يطُبق التعديل  واملقرض، مبا يف ذلك الرسوم املدفو   (املقرتض)أو املستلمة فقط بني املنش ة  

   .أبثر مستقبلي على التعديالت واملبادالت اليت تدث يف أو بعد التاريخ ال ي تطبق في  املنش ة التعديل للمرة األوىل 
 الزراعة   -  41معيار احملاسبة الدويل ر   

( للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند  ياس القيمة العادلة. يعمل ه ا على  41يلغي التعديل متطلب معيار احملاسبة الدويل ر   )
(،  ياس القيمة العادلة، الستخدام  13قارير املالية ر   )( مع متطلبات املعيار الدويل للت41مواامة  ياس القيمة العادلة يف معيار احملاسبة الدويل )

عدّ ين من تديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت اخل 
ُ
    بل  التدفقات النقدية املتسقة داخلًيا ومعدالت اخل   ومتكني امل

 خ   الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت اخل   ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.  

 يت  تطبيق التعديل أبثر مستقبلي، أي لقياس القيمة العادلة يف أو بعد التاريخ ال ي تقوم في  املنش ة بتطبيق التعديل.   

 : معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال ادرة وغري سارية املفعول بعد  - ب

 :يلي  كما املالية القوائ  بتاريخ  كما  بعد املفعول سارية غري  لكن  ال ادرة أدانه الواردة واملعدلة  اجلديدة  املالية للتقارير  الدولية املعايري  تطبق الشركة مل

 للفرتات  املفعول  سارية  لة واملعدّ  اجلديدة   املعايري 
 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

على املعيار يت     20۲۰حزيران  ( عقود الت مني )مبا يف ذلك تعديالت  17املعيار الدويل للتقارير املالية )
 ( 17تطبيق التعديالت أبثر الدويل للتقارير املالية )

( مبادئ االعرتاك بعقود الت مني و ياسها وعرضها وااف اح عنها  17حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ) 
 ( عقود الت مني. 4وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية )

( منوذجا عاماً، يت  تعديل  لعقود الت مني مع ميزات املشاركة،  17يل للتقارير املالية )يستعرض املعيار الدو 
املوصوك على أن  هنج الرسوم املتغرية. يت  تبسيط النموذح العام إذا مت استيفاا معايري معينة عن طريق  

  ياس االلتزام  لتغطية املتبقية  ستخدام هنج خت يص األ ساط. 

يت  تطبيق التعديالت أبثر رجعي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، ما مل يكن ذلك غري  2023الثاا 
عملي، ويف ه ه احلالة يت  تطبيق هنج  

 هنج القيمة العادلة  األثر الرجعي املعدل أو 
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النموذح ا  النقدية  يستخدم  التدفقات  الت كد من  املبلغ والتو يت وعدم  لعام االفرتاضات احلالية لتقدير 
املستقبلية ويقيا بشكل صريح تكلفة عدم الت كد. أيخ  يف االعتبار أسعار الفائدة يف السوق وأتثري  

 خيارات وضماانت حاملي الواثئق. 

( ملعاجلة املخاوك  17للتقارير املالية )، أصدر اجمللا تعديالت على املعيار الدويل  ۲۰۲۰يف حزيران  
جل التعديالت اتريخ  و (. ت17وتدايت التنفي  اليت مت تديدها بعد نشر املعيار الدويل للتقارير املالية ) 

( )متضمنا التعديالت( إىل فرتات إعداد التقارير  ۱۷التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية ر   )
. ويف الو ت نفس ، أصدر اجمللا متديدا لإلعفاا  2023 أو بعد أول كانون الثاا  السنوية اليت تبدأ يف

( )تعديالت على املعايري الدولية اعداد  ۹املو ت من تطبيق املعيار الدويل اعداد التقارير املالية ر   )
يار الدويل للتقارير املالية  (( اليت متدد اتريخ انتهاا ااعفاا الثابت واملو ت من تطبيق املع 4التقارير املالية )

إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاا   4يف املعيار الدويل للتقارير املالية  9ر   
۲۰۲۳ . 

لغرض متطلبات االنتقال، يكون اتريخ التطبيق األويل هو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق  
ر للمرة األوىل، ويكون اتريخ االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريخ التطبيق  فيها املنش ة املعيا

 األويل. 

(: بيع أو مشاركة  ۲۸( ومعيار احملاسبة الدويل ر   ) 10تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
 املوجودات بني مستثمر وشركت  الزميلة أو مشروع  املشرتك. 

معيار احملاسبة الدويل ر    ( وعلى  10إن التعديالت اليت أجريت على املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) 
تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة أبصول بني املستثمر وشركت  الزميلة أو مشروع   (  ۲۸)

املشرتك. تنص التعديالت تديداً على أن األر ح أو اخلسائر الناجتة عن فقدان السيطرة على الشركة  
ة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتك واليت يت  معاجلتها  التابعة اليت ال تنطوي على نشاط جتاري يف معامل 

حماسبيا  ستخدام طريقة حقوق امللكية، يت  االعرتاك هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط يف  
حدود ح ص املستثمرين من غري ذوي العال ة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك. و ملثل، فإن  

جتة عن إعادة  ياس االستثمارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة )واليت أصبحت  األر ح واخلسائر النا
شركة زميلة أو مشروع مشرتك يت  احملاسبة عنها  ستخدام طريقة حقوق امللكية( يت  االعرتاك هبا ضمن  

شركة  ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط يف حدود ح ص املستثمرين من غري ذوي العال ة يف ال
 الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتك اجلديد. 

نسمح  لتطبيق   السراين مل حيدد اتريخ 
 املبكر 

 ت ني  االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة  - (  1تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ر   ) 
تزامات يف  ائمة  ( توثر فقط على عرض االل ۱إن التعديالت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدويل ر   )

املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة وليا على  يمة أو تو يت االعرتاك أبي أصل أو التزام أو إيرادات  
ت ني    أن  التعديالت  توضح  البنود.  تلك  عنها حول  ااف اح  اليت مت  املعلومات  أو  م اري ،  أو 

ئمة يف هناية فرتة التقرير، وتدد أن الت ني   االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القا 
ال يت ثر  لتو عات حول ما إذا كانت املنش ة ستمارس حقها يف أتجيل تسوية االلتزام، كما توضح أن  

تطبق التعديالت أبثر رجعي على الفرتات  
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، مع السماح  لتطبيق  2023الثاا 
 املبكر  
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احلقوق تعد  ائمة إذا مت االلتزام  لتعهدات يف هناية فرتة التقرير، وتقدم تعريفا لـ "التسوية " لتوضح أهنا  
 لنقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخر  أو اخلدمات إىل الطرك املقابل. تشري إىل تويل ا

القوائ  املالية وبيان امل 1تعديالت على معيار احملاسبة الدويل )  الدولية اعداد  ( عرض  للمعايري  مارسة 
 ااف اح عن السياسات احملاسبية  - ( إصدار األحكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدويل  احملاسبة  معيار  متطلبات  التعديالت  احملاسبية.  (  ۱تغري  السياسات  يتعلق  اف اح عن  فيما 
السياسة   معلومات   " م طلح  التعديالت  احملاسبية  تستبدل  السياسات  "مب طلح"  اجلوهرية  احملاسبية 

اةامة“. تعترب معلومات السياسة احملاسبية مهمة إذا كان، عند النظر إليها جنبا إىل جنب املعلومات  
األخر  املدرجة يف القوائ  املالية للمنش ة من املتو ع بشكل معقول أن توثر على القرارات اليت يتخ ها  

 ون للقوائ  املالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائ  املالية. املستخدمون األساسي
( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1كما مت تعديل الفقرات الداعمة يف معيار احملاسبة الدويل ر   )

.  " اليت تتعلق  ملعامالت غري املادية أو األحداث أو الظروك األخر  غري مهمة وال يلزم ااف اح عنها 
أو   األحداث  أو  ال لة  ذات  املعامالت  طبيعة  بسبب  احملاسبية جوهرية  السياسة  معلومات  تكون   د 
الظروك األخر ، حىت لو كانت املبالغ غري جوهرية. ومع ذلك، ليست كل معلومات السياسة احملاسبية  

ضع سلا املعايري  املتعلقة  ملعامالت املادية أو األحداث أو الظروك األخر  هي جوهرية حبد ذاهتا. و 
أيضا إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األمهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة يف  

 .اخلاع  ملعايري الدولية اعداد التقارير املالية ( ۲بيان املمارسة )

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون الثاا 
  لتطبيق املبكر ويت  تطبيق  أبثر رجعي.  

(  2ال تتوي تعديالت بيان املمارسة ) 
على املعايري الدولية اعداد التقارير املالية  
 على اتريخ سراين أو متطلبات انتقالية. 

 ( الدويل  احملاسبة  معيار  على  والتغ - (  8تعديالت  احملاسبية،  احملاسبية  السياسات  التقديرات  يف  يريات 
 تعري  التقديرات احملاسبية - واألخطاا  

تستبدل التعديالت تعري  التقديرات احملاسبية بتعري  التغيري يف التقديرات احملاسبية. مبوجب التعري   
اجلديد، فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية يف القوائ  املالية اليت ختضع لعدم الت كد من القياس".  

احتفظ اجمللا مبفهوم التغيريات يف التقديرات  مت ح ك تعري  التغيري يف التقديرات احملاسبية. ومع ذلك،  
 احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:  

 ال يعترب التغيري يف التقدير احملاس  الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ت حيحاً خلط .  •
التقدير احمل • لتطوير  املستخدم  القياس  أسلوب  التغيري يف أحد املدخالت أو  اس  هي  إن أتثريات 

 تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن ت حيح أخطاا الفرتة السابقة. 
( مثالني  اجمللا  ) 5و  4أضاك  الدويل  احملاسبة  معيار  بتنفي   اخلاصة  اارشادات  إىل  امل احب  8(   ،)

 ت. ( ألن   د يسبب ارتباكا يف ضوا التعديال3للمعيار. ح ك اجمللا مثاالً واحداً )مثال 

، مع السماح  2023أول كانون الثاا 
  لتطبيق املبكر 

الضرائب املوجلة املتعلقة  ألصول وااللتزامات  - ( الضرائب  12تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ) 
 الناشئة عن معاملة واحدة  

التعديالت، ال تطبق املنش ة   التعديالت استثناا آخر من ااعفاا من االعرتاك األويل. مبوجب  تقدم 
روق مو تة ومتساوية خاضعة للضريبة و ابلة للخ  .  إعفاا االعرتاك األويل للمعامالت اليت تودي إىل ف

اعتمادا على  انون الضرائب املعمول ب ،  د تنش  الفروق املو تة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتاك  
األويل أبصل والتزام يف معاملة ال متثل اندماح أعمال وال توثر على الربح احملاس  أو الربح اخلاضع للضريبة  

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون الثاا 
  لتطبيق املبكر 
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يل املثال،  د ينش  ه ا عند االعرتاك  لتزام عقد اانار وما يقابل  من حق استخدام األصل  على سب
يف اتريخ بدا عقد اانار. بعد التعديالت على    16بتطبيق املعيار الدويل اعداد التقارير املالية ر    

ملطلو ت الضريبة املوجلة  يتعني على املنش ة االعرتاك  ملوجودات وا  (، ۱۲معيار احملاسبة الدويل ر   )
ذات ال لة، مع إدراح أي أصل ضري  موجل خيضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل  

الدويل ر   )(.  ۱۲ر   ) ملعيار احملاسبة  ال ي يوضح كيفية  (  ۱۲يضي  اجمللا أيضا مثااًل توضيحيا 
اليت تدث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضة.  تطبيق التعديالت. تنطبق التعديالت على املعامالت  

  اضافة إىل ذلك، يف بداية أ رب فرتة مقارنة، تعرتك املنش ة مبا يلي: 
موجودات ضريبية موجلة )إىل احلد ال ي يكون في  من احملتمل توفر ربح خاضع للضريبة أكن يف   •

للخ  (   القابل  املو ت  الفرق  استخدام  القابلة  مقابل   املو تة  الفروق  والتزام ضري  موجل جلميع 
 للخ   واخلاضعة للضريبة املرتبطة مبا يلي: 

 حق استخدام املوجودات والتزامات اانار.  -
إيقاك التشغيل واالستعادة واملطلو ت املماثلة واملبالغ املقابلة املعرتك هبا كجزا من تكلفة   -

 األصل ذي ال لة 
األويل للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألر ح املدورة )أو أي مكون  األثر الرتاكمي للتطبيق   •

 آخر من حقوق امللكية، حسب اال تضاا( يف ذلك التاريخ. 
عندما تكون  ابلة للتطبيق واعتماد  املوحدة املرحلية املوجزة للمجموعة  تتو ع اادارة تطبيق ه ه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف القوائ  املالية  

ية املوجزة للمجموعة يف فرتة التطبيق  ه ه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة  د ال يكون ةا أي أتثري جوهري على القوائ  املالية املوحدة املرحل
 األويل. 

 
 السياسات احملاسبية  - 3

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية 

  .إن أه  السياسات احملاسبية املطبقة هي م كورة أدانه

ـــبة   املوجزة املرفـقة وفـقاً املرحلـية  لـية املوحـدة مت إعـداد املعلوـمات امـلا املتعلق  لتـقارير امـلالـية املرحلـية ووفـقاً للقوانني امل ــــــــــــــرفية   34اـلدويل ر    ملعـيار احملـاســــــــــــ
 .السورية الناف ة وتعليمات و رارات سلا النقد والتسلي 

لفرتة     رك أعمال امل   كما أن نتائج   ،إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واايضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية 
 . 2022كانون األول   31)غري مد قة( ال متثل  لضرورة موشراً على النتائج املتو عة للسنة املنتهية يف   2022آذار   31املنتهية يف  أشهر ثالثة ال

املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يت  تقييمها    بعض   وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية  ستثناا  املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة  
   .بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة  القيمة العادلةأساس على 

مبوجب ترتيب تقريبـي    املرحلية املوجزةمت ت ني  احلسـا ت يف املوجودات واملطلـو ت حسب طبيعـة كل منها وجـر  تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة  
 . تبعاً لسيولتها النسبية 

 . وعملة اال ت اد  التشغيلية للم رك، العملة  وهي  (،ل.س. للرية السورية ) املرحلية املوجزةاملوحدة تظهر املعلومات املالية 
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كما يف    والشركة التابعة  .ع .م .م .ش   بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(  تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية ل
 . 2022آذار   31

 التوحيد  أسا ( أ )

  املرحلية املوجزة   املالية   علومات تتضمن امل شركة مسامهة مغفلة عامة    -  بنك االئتمان األهلي )اي يت يب(  ل   املرحلية املوجزة   املالية املوحدة  علومات املن  إ
 . امل رك لسيطرة والشركة اخلاضعة   للم رك

 حني:  امل ركتتحقق السيطرة عند 
 يكون لدي  سلطة على الشركة املستثمر فيها؛  •
 لعوائد متغرية من مشاركت  مع الشركة املستثمر فيها؛ و يكون لدي  حقوق،  أو    تعرض،ي •
 . يكون لدي  القدرة على استخدام  وت  للت ثري على عوائدها •

  أن هناك تغيريات على واحدإىل   ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروك تشريأو   سيطري د  كان  إبعادة تقدير ما إذا  امل ركقوم ي
 . العناصر الثالثة من السيطرة امل كورة أعاله أكثر من أو 

كانت حقوق الت ويت    ذاإأغلبية حقوق الت ويت للشركة املستثمر فيها، فقد يكون لدي  السلطة على الشركة املستثمر فيها    امل ركلك أ عندما ال 
عترب امل رك مجيع احلقائق والظروك ذات ال لة يف تقيي  ما  ي . القدرة العملية لتوجي  األنشطة ذات ال لة للشركة املستثمر فيها مبفرده  كافية لتعطي  

 ال، مبا يف ذلك: أو  حقوق الت ويت للم رك يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطي  القوة كانتإذا  
 سه  أصحاب األصوات األخر ؛ أ حلقوق الت ويت  لنسبة حلج  وتوزيع  امل ركحج  امتالك  •
 األطراك األخر ؛ أو   ، وأصحاب األصوات األخر امل ركتفظ هبا حي حقوق الت ويت احملتملة اليت  •
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخر  ؛ و  •
لتوجي  األنشطة ذات ال لة عندما تتاح أو    لدي ،   امل رك أن  إىل    ي و ائع وظروك إضافية تشري أ • القدرة احلالية  القيام  إىل    ليا لدي ، 

 . رارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط الت ويت يف اجتماعات املسامهني السابقة  لق 

عباا  أو إيرادات    تدرح   .قد امل رك السيطرة على الشركة التابعة يف سيطر امل رك على الشركة التابعة ويتو   عندما  ييبدأ توحيد شركة اتبعة عندما  
 . السيطرة حىت اتريخ فقدان  السيطرة على الشركة التابعة  امل ركمن اتريخ كسب  بيان الدخل املباعة خالل السنة يف أو  الشركة التابعة املشرتاة

أو    ر ح ن األإ   . غري مباشرةأو    مباشرة   امل ركلكها  أاخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال  أو    احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزا من الربح
م واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري  الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األاخلسائر وكل عن ر يف الدخل 

 القيام مبا يلي:  على شركة اتبعة، عندئ  نب علي   ذا فقد امل رك السيطرةإيت  تعديل البياانت املالية للشركة التابعة    . تضاا املسيطرة عند اا
 االعرتاك مبوجودات )مبا يف ذلك الشهرة( ومطلو ت الشركة التابعة؛  إلغاا •
 عرتاك  ملبلغ ألي ح ص غري مسيطرة؛ اال إلغاا •
 ؛ لكيةجنبية الظاهر ضمن حقوق املأحتياطي فرو ات تويل عمالت عرتاك  اال إلغاا •
 ض النقدي املستل ؛ ي عو ت ة العادلة لليمعرتاك  لقاال •
 ي استثمار حمتفظ ب ؛ العادلة ألعرتاك  لقيمة اال •
 خسارة؛ و أو  ما ربحإ ن  أ عرتاك أبي فرق انتج على اال •
إىل    نقلها مباشرة أو    اخلسائر،أو    ر ح حساب األإىل    عادة ت ني  املبالغ املعرتك هبا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق  لشركة التابعةإ •

 . خر  ذلك املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ ر ح األ
 الشركات التابعة املوحدة من:  تتكون
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 مركز الشركة     
  نشاط الشركة    نسبة امللكية    القانوا    اس  الشركة  

 املتعلقة تقدمي االستشارات وتليل ونشر املعلومات   %  99.99   سورية    كابيتال احملدودة املسوولية   أهلي ترستشركة 
 رسة أعمال شراا  ا ممإىل   ألوراق املالية  اضافة        

 . اب الشركة وحساب الغرياملالية حلساألوراق  وبيع       

 العمالت األجنبية  ( ب)
أســــــعار القطع الســــــائدة  أســــــاس    )عمالت أجنبية( يت  تســــــجيلها علىاملوحدة املرحلية املوجزة املالية    علوماتإن العمليات بعمالت غري عملة إعداد امل

أســـعار القطع الســـائدة بتاريخ بيان الوضــع  أســـاس    تويل البنود املالية  لعمالت األجنبية علىإعادة    بتاريخ كل بيان وضـــع مايل يت   .بتواريخ العمليات
 31كما يف    لرية ســـــــــــورية للدوالر األمريكي 2.512)مقابل    2022ذار  آ  31كما يف    لرية ســـــــــــورية للدوالر األمريكي  2.512  حيث بلغ املايل املوحد

سـعار القطع السـائدة يف أسـاس  على أالقيمة العادلة يعاد تويلها  سـاس  على أن البنود غري املالية  لعمالت األجنبية املسـجلة  إ  .(2021كانون األول  
 .ال يعاد تويلها أجنبيةالكلفة التارخيية بعملة ساس على أن البنود غري املالية اليت جر  تقييمها إ .التاريخ ال ي مت في  تديد القيمة العادلة

اخلســـــائر يف الفرتة اليت نشـــــ ت فيها،  ســـــتثناا فرو ات القطع على العمليات املنف ة بق ـــــد التحّوط ملخاطر حمددة ر ح أو  فرو ات القطع يف األ  تقيد
املتو ع تسديدها يت  أو    نشاط أجن  من غري املقررإىل    دائنة متوجبةأو    مدينة مطلوبة من  أرصدةبعمالت أجنبية وفرو ات القطع على بنـود مالية متثل  

ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن   لكية،ظهارها يف حساب فــــرو ات تويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املإخل الشامل اآلخر و تسجيلها يف الد
 .صايف املسامهة

 األدوات املالية  ( ح )
 .يف األحكام التعا دية لألداة اً  بح امل رك طرفياملايل للم رك عندما  بيان الوضعيُعرتك  ملوجودات واملطلو ت املالية يف 

إصـــــــدار املوجودات  أو    كما ُتضـــــــاك تكالي  املعامالت املتعلقة مباشـــــــرة   تناا  . لقيمة العادلة  اً لو ت املالية املعرتك هبا مبدئيتُقاس املوجودات واملط
القيمـة العـادـلة للموجودات  إىل   (اخلســـــــــــــــائرر ح أو األـلة من خالل املـالـية واملطلو ت املـالـية )خبالك املوجودات املـالـية واملطلو ت املـالـية  لقيمـة العـاد

  كما تُثبت تكالي  املعاملة املتعلقة مباشــرة   تناا موجودات مالية  .عند ااعرتاك األويل،  حســب اا تضــاا،  تطرح منها، أو  املطلو ت املاليةأو    املالية
 .اخلسارةأو  مباشرة يف الربح ئراخلساأو  ر حألمطلو ت مالية  لقيمة العادلة من خالل اأو 

 :لى النحو التايلعاجل ه ا الفرق حماسبياً عيفإن امل رك ، إذا كان سعر املعاملة خيتل  عن القيمة العادلة عند ااعرتاك األويل
بناًا على أسلوب تقيي  يستخدم فقط بياانت  أو    مطلو ت متماثلة أو    إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات  •

 األول(؛ اليوم من  خسارة أو   اخلسارة عند ااعرتاك األويل )أي ربح أو  فإن  يُعرتك  لفرق يف الربح ، من أسواق أكن مالحظتها 

اليوم األول من    من   خسارةأو    تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أن  سيت  أتجيل ربح،  يف مجيع احلاالت األخر  •
 . االتزام(أو صل خالل تضمين  / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لأل 

احلد ال ي ينش  في  عن تغيري يف عامل  إىل    ، فقطمنطقيساس  على أاخلسارة  أو    الربحإىل    املوجلةاخلسارة  أو    الربح  تسجيليت   ،  عرتاك األويلبعد اال
 .االتزامأو صل )مبا يف ذلك الو ت( أيخ ه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األ

 املوجودات املالية 
ــل  املالية مبوجب عقد تتطلب شــــروط  تســــلي  األصــــول  األ بيع أحدأو    املتاجرة حيث يكون شــــرااتُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتك هبا يف اتريخ   صـ

ــافة،  املايل ضـــــــــمن ااطار الزمين احملدد من الســـــــــوق املعين ــتثناا تلك املوجودات املالية  ،  تكالي  املعاملةإىل    ويقاس مبدئياً  لقيمة العادلة  اضـــــــ  ســـــــ
كما تُثبت تكالي  املعامالت املتعلقة مباشرة   تناا موجودات مالية    . (FVTPL)  خالل األر ح أو اخلسائرن  القيمة العادلة مساس  على أامل نفة  

 .اخلسارةأو  اخلسارة مباشرة يف الربحأو  م نفة  لقيمة العادلة من خالل الربح
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القيمـة  أو     لكلفـة املطفـ ة الحقـاً   9ر    اعـداد التقـارير املـاليـة   الـدويلنـب  يـاس مجيع املوجودات املـاليـة املعرتك هبـا واليت تقع ضــــــــــــــمن نطـاق املعيـار  
 :وعلى وج  التحديد .املالية وخ ائص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املاليةصول األ دارةمنوذح أعمال املنش ة اساس على أالعادلة 

واليت ةا تدفقات نقدية تعا دية هي فقط مدفوعات  ،  ت يل التدفقات النقدية التعا ديةتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذح أعمال هدفها   •
  لتكلفة املطف ة ؛ و  الحقاً  (SPPI)املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ 

  واليت ةا تدفقات نقدية تعا دية هي ،  الدينتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذح أعمال هدفها ت يل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات   •
  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و  الحقاً  ( SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  )

ألسه  بعد ذلك  لقيمة  ااحملتفظ هبا للبيع( واستثمارات  أو    القيمة العادلة ساس  على أتُقاس مجيع أدوات الدين األخر  )مثل أدوات الدين اليت تدار   •
 . اخلسارةأو  العادلة من خالل الربح

 :على حدةأصل كل ساس  على أ ةاملالي  ملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاا بعد االعرتاك األويل الاإجراا  نوز للم رك، ومع ذلك
اعتبار حمتمل  أو    نوز للم رك أن خيتار بشكل غري  ابل لإللغاا إدراح التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه  غري حمتفظ هبا للمتاجرة •

 لدخل الشامل اآلخر؛ ويف ا   (،IFRS 3)  3الدويل للتقارير املالية ر    وذ يف سموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار حستمعرتك ب  من امل
(  FVTOCIالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )  معايري القيمةأو    نوز للم رك تعيني أداة دين غري  ابلة لإللغاا تتوافق مع الكلفة املطف ة •

تقليل  بشكل كبري )يشار إلي  خبيار  أو    إزالة عدم التطابق احملاس إىل    خلسارة إذا أد  ذلك اأو    ت   ياسها  لقيمة العادلة من خالل الربح ي كما  
 . القيمة العادلة( 

 خالل الدخل الشامل اآلخر  لقيمة العادلة من أو  أدوات الدين  لكلفة املطف ة  ( د )

ــول  األ دارةيعترب تقيي  مناذح العمل ا ــي  املالية أمراً صـ ــاسـ ــني  األ  اً أسـ ــل  لت ـ ــتو  يعكا كيفية    .املايلصـ ــرك مناذح العمل على مسـ  إدارةكما حيدد امل ـ
و لتايل  ،  فيما يتعلق أبداة فردية دارةال يعتمد منوذح العمل اخلاع  مل ـــــرك على نوااي اا  .لتحقيق هدك أعمال معني  اً املالية معصـــــول  األ  سموعات

 .كل أداة على حدةساس  على أيقي  منوذح العمل عند مستو  جتميع أعلى وليا 

تدد   .امل ــرك ألصــول  املالية من أجل توليد التدفقات النقدية  إدارةاملالية اليت تعكا كيفية    أدوات  دارةلد  امل ــرك أكثر من منوذح أعمال واحد ا
 .كليهماأو   املاليةصول األ بيعأو  مناذح أعمال امل رك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوك تنتج عن ت يل التدفقات النقدية التعا دية

يُعاد ت ــني  الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرتك  ،  (FVTOCI) آلخرعندما ُتســتبعد أداة الدين املقاســة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل ا
على أهنا    ة ــوع االســتثمار يف األســه  املعينوخب،  وعلى النقيض من ذلك .اخلســارةأو    الربحإىل    هبا ســابقاً يف الدخل الشــامل اآلخرمن حقوق امللكية

  الحقاً  آلخرمقاســة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر،ال يعاد ت ــني  الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرتك هبا ســابقاً يف الدخل الشــامل ا
 .اخلسارة ولكن تول ضمن حقوق امللكيةأو  الربحإىل 

 .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدا  لقيمةأو   لكلفة املطف ة الحقاً  ختضع أدوات الدين اليت تقاس
ــابقة العادلة من    معايري القيمةأو    طبق امل ـــــــــرك خيار القيمة العادلة وك لك حدد أدوات الدين اليت تفي  لكلفة املطف ة،  يف فرتة التقرير احلالية والســـــــ
 .(FVTPL) ئراخلساأو  ر حاأل خالل( كما مت  ياسها  لقيمة العادلة من FVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر)

 ر ئاخلساأو  ر ح املوجودات املالية  لقيمة العادلة من خالل األ

 :هي  (FVTPL) ئر اخلساأو  ر ح املوجودات املالية  لقيمة العادلة من خالل األ

 و/و أ(؛SPPIوالفائدة على املبلغ األصلي )فقط مدفوعات املبلغ األصلي   املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون •

 االحتفاظ هبا وبيعها ؛ أو أو  املوجودات احملتفظ هبا يف منوذح أعمال خبالك االحتفاظ هبا لتح يل التدفقات النقدية التعا دية •

 .  ستخدام خيار القيمة العادلة ئر اخلساأو  ر ح املوجودات احملددة  لقيمة العادلة من خالل األ •

 . اخلسارةأو  يف الربح   لقياسإعادة ا انجتة عن   خسائرأو  أر ح   أبية عرتاكمعاال،  العادلة   لقيمة  ه ه املوجوداتتقاس 
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 : إعادة الت ني  

تسري متطلبات الت ني  والقياس    .املالية املت ثرة  املوجودات  ت ني  فإن  يعاد  ،  مبوجودات مالية تفظ مبوجب  امل رك  حي ي  ال   تغري منوذح األعمالإذا  
  ت ني  إعادة   عن اليت تعقب التغيري يف منوذح األعمال وال ي ينتج    يوم األول من فرتة التقرير األويل من ال  اً املتعلقة  لفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

   .لم رك لاملالية صول األ
 تدا  يمة املوجودات املالية: 

 اخلسائر:ر ح أو ا  ات اخلسائر االئتمانية املتو عة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس  لقيمة العادلة من خالل األيستدرك امل رك 

 . القروض والسل  للبنوك  •

 .  روض ودفعات مقدمة للعمالا  •

 . مدينون مبوجب  بوالت •

 . أوراق استثمار الديون  •

   .التزامات القروض ال ادرة •

 . عقود الضمان املايل ال ادرة  •

 ال يت  إثبات خسارة تدا القيمة يف استثمارات األسه 

خسـائر اائتمان    نب  ياس،  عتبارها بشـكل منف ـل أدانه(ا)اليت يت    (POCI) الناشـئة ذات التدا االئتمااأو    سـتثناا املوجودات املالية املشـرتاة
 :مساويمن خالل ا ص خسارة مببلغ  املتو عة

مد  احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية    خسارة إئتمانية متو عة  أي ،  شهراً   12خسارة إئتمانية متو عة ملدة   •
 ( ؛ أو 1)يشار إليها يف املرحلة ،  بعد اتريخ اابالغ  اً شهر   12ن تقيقها يف غضون اليت أك

ملد  احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مد    خسارة إئتمانية متو عة  أي، متو عة ملد  احلياة  خسارة إئتمانية •
 . (3واملرحلة   2عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

ادت ااطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــكل كبري من   خســارة للخســارة اائتمانية املتو عة على مد  احلياة لألداة املالية إذا ز   تكوين موونةنب  
  .اً شهر  12ملدة  اخلسارة اائتمانية املتو عة مببلغ يعادل اخلسارة اائتمانية املتو عة تقاس، وخب وع مجيع األدوات املالية األخر  .االعرتاك األويل

حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية  املتو عة هي تقدير مرجح  ال  انيةائر اائتمساخلإن  
  تو ع امل ــرك تلقيها واليت تنشــ  من ترجيح عدة ســيناريوهات ا ت ــادية مســتقبلية، ا ــومةياملســتحقة للم ــرك مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت  

 .لألصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
املسحوبة  • القروض غري  التزامات  املتو عة   فإن ،  خب وع  اائتمانية  التعا دية    اخلسارة  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  الفرق بني  هي 

 السحب من القرض؛ و تو ع امل رك تلقيها يف حالة ي إذا  ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت  املستحقة للم رك 

د حامل أداة الدين املضمونة  هي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسدي   اخلسارة اائتمانية املتو عة  فإن،  خب وع عقود الضمان املايل  •
 . أي طرك آخر أو  املدين أو   تو ع امل رك استالمها من املالكيأي مبالغ  اً ان  

  .مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاســــ  خ ــــائص ااطر ا ت ــــادية مماثلة ســــاس  على أ، أو  فرديســــاس  أ  املتو عة علىيقيا امل ــــرك اخلســــارة اائتمانية  
 سـتخدام سـعر الفائدة الفعال األصـلي لألصـل، ب ـرك النظر عما إذا  صـل  القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألإىل    ويسـتند  ياس بدل اخلسـارة

 .مجاعيأساس على أو  فرديساس على أكان يُقاس 
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 : ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

  .للموجودات املالية أكثر ل  أتثري ضــــــــــار على التدفقات النقدية املســــــــــتقبلية املقدرة أو   إئتمانياً عند و وع حدث  ةاملالي  وجوداتحي ــــــــــل "التدا" يف امل
تشــمل األدلة على التدا االئتماا بياانت أكن مالحظتها حول األحداث   .3املوجودات املالية ذات التدا اائتماا كموجودات املرحلة  إىل    ويشــار
 :التالية

 امل در ؛ أو أو  صعوبة مالية كبرية للمقرتض •

 املت خر ؛ أو أو  خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي  •

 ؛ أو تنازالً ،  تعا دية تتعلق  ل عوبة املالية للمقرتضأو    ألسباب ا ت ادية،  يام امل رك مبنح املقرتض •

 اختفاا سوق نشط لألوراق املالية بسبب ال عو ت املالية ؛ أو  •

 . مايل بسعر افض ختفيضاً كبرياً يعكا خسائر االئتمان املتكبدةأصل شراا  •

موجودات  إىل    املاليةصـــــول  األ  ول د يتســـــبب الت ثري املشـــــرتك لعدة أحداث يف ت،  وبداًل من ذلك،  تديد حدث منفرد  يقوم امل ـــــرك ويف حال تع ر
  املطف ة   لكلفة  ةاملقاســـــ  املوجودات املالية  اليت متثل  لدين د ح ـــــل تدا إئتماا ألدوات ا  نما إذا کايقوم امل ـــــرك بتقيي     .ذات  يمة ائتمانية متدنية

  الدين الســـــــياديةئتماا يف أدوات  اهناك تدا    ما إذا کانلتقيي   .تقرير  كل  اتريخ  يف (FVTOCI) خالل الدخل الشـــــــامل اآلخرمنالقيمة العادلةأو  
 زايدة التمويل علیملقرتضاعائدات السندات والت ني  االئتماا و درة  عوامل مثلبعني االعتبار امل رك   خوالعائدة للشركات، أي

 : )POCI( املنش ة املتدنية إئتمانياً أو  املوجودات املالية املشرتاة

يكون ذو  يمة ائتمانية منخفضة عند  صل  ألن األ  اً طريقة اتلفة نظر ( بPOCIاملنش ة املتدنية إئتمانياً) أو    املوجودات املالية املشرتاةيت  التعامل مع  
املتو عة على مد  احلياة من  االعرتاك األويل    يستدرك امل رك مجيع التغريات يف اخلسارة اائتمانية،  وخب وع ه ه املوجودات  . االعرتاك األويل

 . تقيق مكاسب تدا القيمة إىل صول األ يودي التغيري اانايب ملثل ه ه  . اخلسارةأو   وتستدرك أي تغيريات يف الربح،  كمخ ص خسارة
 : التخل  عن السداد

يستخدم تعري  التخل  عن السداد يف  ياس  يمة اخلسارة    . يُعترب تعري  التخل  عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند تديد اخلسارة اائتمانية املتو عة 
احلياة، ألن التخل  عن السداد  ملد  أو  شهراً   12ملدة  اخلسارة اائتمانية املتو عةإىل   ويف تديد ما إذا كان ا ص اخلسارة يستند  اائتمانية املتو عة

زايدة  وتديد ال  اخلسائر اائتمانية املتو عة   ( ؛اليت توثر على كل من  ياسProbability of Defaultهو أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر )
 . الكبرية يف ااطر االئتمان 

 :يعترب امل رك ما يلي مبثابة حدث ختل  عن السداد
 امل رك ؛ أو إىل  خب وع أي التزام ائتماا مه  اً يوم 90السداد ألكثر من قرتض عن ختل  امل •
 . من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامات  اائتمانية للم رك  لكامل  •

وتعترب السحو ت على تسهيالت ائتمانية    . ُي م  تعري  التخل  عن السداد بشكل مناسب ليعكا اخل ائص املختلفة ألنواع اتلفة من األصول 
 . مت إعالم  حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسددأو  اً  حمدداً قة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حدمستح 

  عتمد املعلومات اليت وت   . أيخ  امل رك يف احلسبان املوشرات النوعية والكمية ،  عند تقيي  ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزام  االئتماا
وهو أمر غري مناسب  ،  فإن املوشر النوعي املستخدم هو خرق العهود،  وعلى سبيل املثال يف اا راض املوسسي،  تقيي  على نوع األصلل يف اتستخدم  

  . الت رئيسية يف ه ا التحليلهي مدخ،  مثل الت خر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرك املقابل ذات  ،  إن املوشرات الكمية  . لإل راض  لتجزئة
   . يت  احل ول عليها من م ادر خارجية أو  اً داخليكما يستخدم امل رك م ادر معلومات متنوعة لتقيي  التخل  عن السداد واليت تَُطور  
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 : الزايدة الكبرية يف ااطر االئتمان 
ذا كانت هناك  يرا ب امل رك مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض ال ادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي  ما إ

أساس  اخلسارة على    فإن امل رك يقيا ا  ات،  إذا كانت هناك زايدة كبرية يف ااطر االئتمان   .زايدة كبرية يف ااطر االئتمان من  االعرتاك األويل 
 . شهراً   12اخلسارة اائتمانية املتو عة مد  احلياة بداًل من 

يقوم امل رك مبقارنة ااطر حدوث التخل   ،  من  االعرتاك األويل  كبرياً   اً األداة املالية  د ارتفعت ارتفاعما إذا كانت ااطر االئتمان على  عند تقيي   
املالية يف   األداة  السداد على  استناداً يف  التقرير  السدادإىل    اتريخ  املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختل  عن  متو عاً   ااستحقاق  لفرتة    كان 

من املعلومات     العتبار كالً   ه ا التقيي ، أيخ  امل ركإجراا    عند  .عرتاك  ألداة املالية ألول مرة االستحقاق املتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت اال
بناًا على  ،  جهد ال مربر ل  أو    مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة،  الكمية والنوعية اليت تكون معقولة و ابلة للدع 

 . اخلربة التارخيية للم رك وتقيي  اخلبري اائتماا مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية 

 : وجودات املالية تعديل واستبعاد امل

تُعدل بطريقة أخر   أو   التفاوض على الشروط التعا دية اليت تك  التدفقات النقدية للموجودات املاليةإعادة  حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند
  . يف اتريخ مستقبليأو  يوثر التعديل على مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سواا على الفور   .املايل صل بني االعرتاك األويل واستحقاق األ 

املعدلة بعد على التدفقات  أو    تعديل املواثيق القائمة لقرض  ائ  تعديالً حىت إذا مل توثر ه ه املواثيق اجلديدةأو    سيشكل إدخال ،   اضافة ل لك
على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال ) على سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل    اً وثر على التدفقات النقدية اعتمادا  د ت النقدية على الفور ولكنه

 . الفائدة ال ي ينش  عندما يت  خرق املواثيق( 

عدم االعرتاك  إىل    يودي التعديل ،  لسياسة امل رك  ووفقاً   . إلغاا االعرتاكإىل     ا التعديل يودي  امل رك ما إذا كان هقيي ،  عند تعديل املوجودات املالية 
   . عندما ينتج عن  اختالك كبري يف الشروط

)مبا يف ذلك انتهاا ال الحية الناجتة عن  صل  املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لأل صل  عرتاك  أليلغي امل رك اال
تفظ  حيأو    إذا مل حيول امل رك . كيان آخرإىل  صل  املايل وكافة ااطر ومزااي ملكية األصل  عندما حيول األ، أو  كبري( حد  إىل    التعديل مع شروط اتلفة 

وااللتزام املرتبط  صل  احملتفظ هبا يف األ   فإن امل رك يعرتك حب ت  ،  يف السيطرة على املوجودات احملولة   مزااي امللكية بشكل جوهري واستمر بكافة ااطر و 
قر  املايل ويصل  فإن امل رك يستمر يف ااعرتاك  أل،  املايل احملول صل  إذا احتفظ امل رك بكافة ااطر ومزااي ملكية األ  . اليت  د يضطر لدفعها   ملبالغ 
 .  رتاض مضمون للعائدات املستلمة   اً أيض

اخلسائر   / ر حفإن  يُعرتك  لفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وسموع ااعتبار املستل  واملدين واأل،  ملوجودات املالية  لكامل  عند إلغاا ااعرتاك 
  إبستثناا االستثمار يف األسه  احملددة  لقيمة العادلة ،  اخلسارةأو   اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح  املرتاكمة

  الربح إىل  يف الدخل الشامل اآلخر اً سائر املرتاكمة املعرتك هبا سابق/ اخل ر ح حيث ال ت ن  األ، (FVTOCI)خل الشامل اآلخر من خالل الد
 . اخلسارةأو 

فإن  ،  املوجودات احملولة( شراا جزا من  إعادة    عرتاك  ملوجودات املالية خبالك  لكامل )على سبيل املثال عندما حيتفظ امل رك خبيار عند إلغاا اال
أساس  لى  امل رك خي ص القيمة الدفرتية السابقة للموجودات املالية بني اجلزا ال ي ما يزال يدرج  كتحسني مستمر واجلزا ال ي مل يعد يعرتك ب  ع

جزا ال ي مل يعد معرتك ب  وسموع ااعتبار  يت  إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخ  ة لل   . القي  العادلة النسبية لتلك األجزاا يف اتريخ التحويل 
يت  توزيع    . اخلسارةأو   / خسائر تراكمية ُخ  ت ل  واعرتك هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح  أر ح املستل  للجزا ال ي مل يعد معرتك ب  وأي  

القي   أساس ا يزال يعرتك ب  واجلزا ال ي مل يعد يُعرتك ب  على  / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتك هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزا ال ي م  ر حاأل
حيث ال  ،  ال ينطبق ه ا على االستثمارات يف األسه  احملددة كمقاسة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   .العادلة النسبية لتلك األجزاا 

 . اخلسارةأو   الربحإىل   خريف الدخل الشامل اآل اً سائر املرتاكمة املعرتك هبا سابق/ اخل ر ح يعاد ت ني  األ
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 : الشطب

ه ه هي   .يف جزا منها( أو    يت  شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لد  امل رك تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف سملها 
أثل    .م ادر دخل  د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطبأو  أصول  احلالة عندما يقرر امل رك أبن  ال يوجد لد  املقرتض  

حقة على املوجودات  يف حال  ام امل رك  الستعانة  لقوانني والتعليمات الناف ة حملاولة اسرتداد ال م  املدينة املست،  الشطب حدث إلغاا ااعرتاك
 . املالية املشطوبة فإن  يت   يدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها

 : يف بيان الوضع املايل   عرض ا ص اخلسارة اائتمانية املتو عة

 :يف بيان الوضع املايل كما يلي  يت  عرض ا  ات اخلسائر اائتمانية املتو عة 
 املطف ة: كاستقطاع من القيمة الدفرتية اامجالية لألصول؛ للموجودات املالية املقاسة  لكلفة  •
ال يت  إثبات ا ص خسارة يف بيان الوضع املايل   (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

 القيمة  التقيي  يف التغري املرتاك  يف إعادة    اخلسارة كجزا من مبلغيت  تضمني ا ص  ، ومع ذلك   . حيث أن القيمة الدفرتية هي  لقيمة العادلة
 وراق مالية؛ العادلة الستثمارات يف أ

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخ ص ؛ و  •
مكون التزام القرض   املتو عة علىاخلسارة اائتمانية    تديد  وال أكن للم رك،  عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب  •

يُعرض املبلغ اجملمع كخ   من    .فإن امل رك يقدم ا ص خسارة سمع لكال املكونني:  بشكل منف ل عن تلك على املكون املسحوب 
 . تُعرض أي زايدة يف ا ص اخلسارة عن املبلغ اامجايل للمكون املسحوب كمخ ص  . القيمة الدفرتية اامجالية للمكون املسحوب

 املطلو ت املالية وحقوق امللكية  ( ه )
 . كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعا دي أو   ت ن  أدوات الدين وحقوق امللكية ال ادرة إما كمطلو ت مالية 

كيان آخر وفق شروط  د تكون  مطلو ت مالية مع  أو    لتبادل موجودات ماليةأو    مايل آخرأصل  أو    إن املطلو ت املالية هي التزام تعا دي بتسلي  نقد
رمبا يت  تسويت  أبدوات حقوق امللكية اخلاصة  مل رك وهو عقد من غري املشتقات حيث يكون امل رك  أو    سيت  تسويت    عقد أو    غري مواتية للم رك

أكن  أو    امللكية اخلاصة اليت سيت عقد املشتقات على حقوق  أو     د يكون ملزم بتسلي  عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ب ،أو    ملزم
 . مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة  مل ركأصل تسويتها خبالك تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو 

 : أدوات حقوق امللكية
دوات حقوق امللكية ال ادرة عن امل رك  يُعرتك أب  .أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خ   مجيع مطلو هتا 

 . بعد خ   تكالي  ااصدار املباشرة، وفقاً للعوائد املستلمة 
 : سه  اخلزينة أ

اخلسارة أو    ال يت  إثبات أي ربح / خسارة يف الربح   .يُعرتك إبعادة شراا أدوات حقوق امللكية اخلاصة  مل رك وخت   مباشرة يف حقوق املسامهني
 . إلغاا أدوات حقوق امللكية اخلاصة  مل ركأو   إصدارأو  بيع أو  عند شراا 

 : أدوات مركبة 
املركبة )مثل  املكونة لألدوات  ال ادرة من امل رك بشكل منف لاألوراق    ت ن  األجزاا  للتحويل(  مالية وحقوق ملكية وفق  القابلة    اً كمطلو ت 

  إن خيار التحويل ال ي سيت  تسويت  من خالل تبديل مبلغ نقدي اثبت   .ملضمون الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية 
 . مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة  مل رك هو أداة حقوق ملكية أصل أو 
ويف حالة    . تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلو ت  ستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل ،   اتريخ ااصدار يف

ائدة الفعالة حىت  التكلفة املطف ة  ستخدام طريقة الفأساس  يت  ف لها أوالً وتسجل   ي املطلو ت املالية على  ،  وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة 
  . يف اتريخ استحقاق األداةأو  إطفائها عند التحويل 
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 : املطلو ت املالية 
 ". "املطلو ت املالية األخر أو   اخلسائر" ر ح أو ُت ن  املطلو ت املالية إما كمطلو ت مالية " لقيمة العادلة من خالل األ

 : اخلسارةأو   املطلو ت املالية  لقيمة العادلة من خالل الربح
  الحقاً   (FVTPL)اخلسائر ر ح أو  ا  لقيمة العادلة من خالل األ املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت  تديدها على أهنيت   ياس االلتزامات  

 .  لكلفة املطف ة  ستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 . (FVTPL)ا يت  تعيينها على أهنأو  عندما يت  االحتفاظ  اللتزام املايل للتداول  (FVTPL)هنا  ت  ت ني  املطلو ت املالية على أ ي

ااعتبار احملتمل ال ي أكن أن يدفع  مشرتي كجزا من دمج األعمال  أو    أكن تديد االتزام املايل خبالك االلتزام املايل احملتفظ ب  لغرض املتاجرة
 :( عند االعرتاك األويل إذا FVTPLاخلسارة )أو    لقيمة العادلة من خالل الربح 

 االعرتاك ال ي  د ينش  خالفاً ل لك ؛ أو أو   يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياسأو  كان ه ا التعيني يلغي •
،  القيمة العادلةاس  أسها على  اي  أداواليت تدار ويق ،  كليهماأو   مطلو ت ماليةأو  من سموعة موجودات مالية  اً كان االتزام املايل يُشكل جزا •

على ه ا األساس؛    االستثمار املوثق للم رك، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل امل رك مقدمة داخلياً أو    املخاطر  إدارة  اسرتاتيجية  اً وفق
 ، أو

بعقد  9ملعيار الدويل للتقارير املالية ر    ويسمح ا،  أكثر من املشتقات أو   من عقد حيتوي على مشتق واحد ا كان االتزام املايل يشكل جزااً إذ •
   . ((FVTPLاخلسارة أو   هجني  لكامل )املركب( ليت  تديده  لقيمة العادلة من خالل الربح

 ع املوجودات واملطلو ت املالية تقا ( و)
امل رك  عندما ينوي  أو    يكون هناك حق  انوا لعمل ذلكتقاع املوجودات واملطلو ت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل  لقيمة ال افية فقط عندما  

 . ن حيقق املوجودات ويسدد املطلو ت بشكل متزامن صايف القيمة وإما أأساس  إما القيام  لتسوية على  

 القيمة العادلة  ( ز)
مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريخ  دفع  لتحويل التزام  أو  صل  ال ي أكن احل ول علي  من بيع األ ن القيمـة العادلة هي السعر  إ

 . القياس
االعتبار عند عملية    اليت يقوم املتشاركني يف السوق أبخ ها بعنيااللتزام و أو  صل  خ ائص األ إىل    والتزام معني استناداً صل  أليت   ياس القيمة العادلة  

 . االلتزام يف اتريخ القياس أو صل تسعري األ 

خ  بعني االعتبار  درة متشارك يف السوق على انتاح منافع ا ت ادية من خالل التوظيفات الفضلى  ية  ألغري املال صول  لة لأل القيمة العاد يت   ياس  
 . صل ق ال ي  د يقوم بتوظيفات فضلى لأل من خالل بيع  ملتشارك آخر يف السو أو صل لأل 

يقوم امل رك  عتماد تقنيات    داة نشطاً إذا مل يكن سوق األ .  املالية املتداولة يف سوق مايل نشطدوات   أ السوق لتقيي   أسعار  يقوم امل رك  عتماد  
 .   ى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقة أتخ  يف االعتبار االستعمال األلقياس القيمة العادل

 : ادلةمستوايت التسلسل اةرمي للقيمة الع13 ر   حدد املعيار الدويل للتقارير املالية 
ليها يف اتريخ  طابقة اليت أكن للمنش ة الوصول إااللتزامات املتأو  صول  سعار املعلنة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة لألاأل : 1املستو   -

 القياس؛ 
غري  أو    بشكل مباشر  ما التزام إأو  صل  تو  األول واليت تعترب ملحوظة لأل املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املس : 2املستو   -

 مباشر؛ 
 . االلتزام أو صل  لألاملدخالت غري امللحوظة  : 3املستو   -
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  .  يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل الحقاً إىل    د  ياسها  لقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعا  اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدئيي
ويف ه ه احلالة يعتمد تو يت االعرتاك ،  اخلسارة على الفور ما مل تدد املشتقة وتكون فعالة ك داة توطأو    / اخلسائر الناجتة يف الربح  ر حيت  إثبات األ

   . اخلسارة على طبيعة عال ة التحوطأو   يف الربح

 األدوات املالية املشتقة  ( ح )

  . مايل    يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضعالحقاً إىل    عقد املشتقات ويعاد  ياسها    لقيمة العادلة يف اتريخ إبرام   اً ت  إثبات املشتقات املالية مبدئيي
تو يت  ويف ه ه احلالة يعتمد  ،  اخلسائر على الفور ما مل تدد املشتقة وتكون فعالة ك داة توط ر ح أو  / اخلسائر الناجتة يف بيان األ ر ح يت  إثبات األ

 . اخلسائر على طبيعة عال ة التحوط ر ح أو االعرتاك يف بيان األ
 : املشتقات املتضمنة

تقات املتضمنة كمشتقات منف لة عندما ال تكون  ذات املشاألخر     العقود املتضمنة أو    خر  دوات املالية واألاأليت  التعامل مع املشتقات املتضمنة يف  
 وثيق مبخاطر العقود املضيفة: ااطرها وخ ائ ها مرتبطة بشكل 

 اخلسارةأو   ال تقاس العقود املضيفة  لقيمة العادلة من خالل الربح •
 . 9ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر   صول األ  ليست من ضمن •

 عقود الضمان املايل  ( ط )
حامل  عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد يف سداد  عقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من امل در أن يسدد دفعات حمددة لتعويض  

 . لشروط أداة الدين وفقاً  املدفوعات عند استحقا ها 
أو    ويف حالة عدم تديدها  لقيمة العادلة من خالل الربح،   لقيمة العادلة ةا   اً مبدئي  تقاس عقود الضماانت املالية ال ادرة من كيان يعود للم رك

 :الحقاً  يت   ياسها ، مايل أصل واليت ال تنتج عن تويل  اخلسارة 
 ؛ و 9ارير املالية ر   للمعيار الدويل اعداد التقوفقاً   مببلغ ا ص اخلسارة احملدد •
،  اايرادات للم رك لسياسات ت يل  وفقاً    ك  املعرتك ب  مبلغ الربح املرتا ،  اً عندما يكون ذلك مناسب،  مطروحاً من ،  اً املبلغ املعرتك ب  مبدئي •

 . أيهما أكرب 
 . (FVTPL)  خالل األر ح أو اخلسائر مل حيدد امل رك أي عقود ضمان مايل  لقيمة العادلة من 

 حماسبة التحوط   ( ي)
القيمة   الفائدة يف توطات  األجنبية وااطر سعر  العمالت  يتعلق مبخاطر  فيما  املشتقات ك دوات توط  بعض  امل رك  توطات  أو    العادلةحُيدد 

  على األجن   كما يت  احملاسبة عن توطات ااطر ال رك    .توطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب اال تضاا أو    التدفقات النقدية
   اضافة   .ال يطبق امل رك حماسبة التحوط للقيمة العادلة على توطات حمفظة ااطر سعر الفائدة  . التزامات امل رك كتحوطات للتدفق النقدي 

أي أن امل رك يطبق  واعد حماسبة  ،  39ال يستخدم امل رك ااعفاا ملواصلة  واعد حماسبة التحوط  ستخدام معيار احملاسبة الدويل ر    ،  ل لك 
 . 9  ر  التحوط ملعيار التقارير املالية الدويل 

املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت    إدارةأهداك  إىل    يوثق امل رك العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط ل ،  اضافة،  عند بداية عال ة التحوط
تقاع التغريات يف القيمة  يوثق امل رك ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف  ،  مستمرأساس  عند بداية التحوط وعلى ، عالوة على ذلك  .توط متنوعة 

واليت تل  عندها مجيع عال ات التحوط متطلبات فعالية التحوط  ،  التدفقات النقدية للبند املتحوط ل  اليت أكن أن تعز  للخطر املتحوط ل أو    العادلة 
 :التالية 
 تواجد عال ة ا ت ادية بني البند املتحوط ل  وبني أداة التحوط ؛ و  •
  ااطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن ه ه العال ة اال ت ادية؛ و  ال يهيمن أثر  •



 

- 24  - 

  نسبة التحوط لعال ة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط ل  واليت يقوم امل رك  لتحوط ل  فعلياً وكمية أداة التحوط اليت  •
 . حوط ل  يستخدمها امل رك  لفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املت

 د يت  تطبيق اايقاك على  ، يف مثل ه ه احلاالت   .يقوم امل رك إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة
و لتايل  ،  من عال ة التحوط   جزااً    د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزا من بند التحوط ال يعد،  على سبيل املثال   .جزا فقط من عال ة التحوط 
 . من عال ة التحوط  جزااً  حلج  بند التحوط ال ي مل يعد إال   ال يت  إيقاك حماسبة التحوط 

املخاطر لعال ة التحوط ه ه هو ذات    إدارةإذا تو فت عال ة التحوط عن الوفاا مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدك  
   .توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري الت هيل مرة أخر  إعادة     رك يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط )مثلالشيا، فإن امل 

يوجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار  ، ويف ه ه احلالة  . حيدد امل رك القيمة احلقيقية للخيارات فقط، يف بعض عال ات التحوط 
اخلسارة  أو    الربح إىل    احلد ال ي يتعلق ب   لبند املتحوط ل  ويعاد ت نيف  من حقوق امللكيةإىل    ، الشامل اآلخر، على مد  فرتة التحوطيف الدخل  

العرتاك  اإىل    املخاطر توطات البنود اليت تودي  دارةال تتضمن سياسة امل رك ا   . ااعرتاك  لبنود غري املاليةإىل    عندماال يودي البند املتحوط ل 
 . وذلك ألن ااطر امل رك تتعلق  ملواد املالية فقط،  لبنود غري املالية

مما يعين أن  ُتطف  القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق  لبند  ،  إن البنود املتحوط ةا واليت حيددها امل رك هي بنود توط ذات صلة  لفرتة الزمنية 
 . لطريقة القسط الثابت( على مد  فرتة عال ة التحوط وفقاً    ،منطقي )على سبيل املثالأساس  اخلسارة على  أو    الربحإىل    املتحوط ل  من حقوق امللكية
  ط عرب العمالت الفرق على أساس العمالت ألدوات التحو أو  للعقود اآلجلة   اآلجليستبعد امل رك من التحديد العن ر ،  يف بعض عال ات التحوط 

العملة  أساس  وتعترب معاجلة العن ر اآلجل للعقد اآلجل والعن ر على    بقة على القيمة الزمنية للخيارات،مماثلة للحالة املط ُتطبق معاملة  ،  يف ه ه احلالة
وخب وع عال ات التحوط    .خبالك معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية ،  كل توط على حد  أساس  أمراً اختيارايً ويطبق اخليار على  

العملة من  أساس  الفرق على  أو    عندما يُستبعد العن ر اآلجل ،  العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت أو    اآلجلة   واملشتقات 
 . فإن امل رك يعرتك عموماً  لعن ر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر ، الت ني  

 : التحوطات  لقيمة العادلة 
اخلسائر فيما عدا عندما توط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة  لقيمة العادلة  ر ح أو  ألدوات التحوط املوهلة يف األيُعرتك بتغري القيمة العادلة  

أداة    توطالعادلة عندما    القيمة   توط   عال ات  امل ركمل حيدد    .يُعرتك ب  يف الدخل الشامل اآلخر ،  من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف ه ه احلالة 
   . (FVTOCI لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) احملددة   التحوط أداة حقوق امللكية 

جراا  إاملتحوط ةا و املخاطر ال ي أكن أن يعز  إلی القيمة العادلة لتغيري يف   لقيمة العادلةالقيمة الدفرتية للبند املتحوط ل  ال ي مل يت   ياس    تُعدل
، ال تُعدل القيمة  (FVTOCI) وخب وع أدوات الدين اليت تُقاس  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   .اخلسارةأو    الربح  يف  مقابل  يد  

  الربح   اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط ل  املرتبط  خلطر املتحوط ل  يفأو    ولكن يُدرح جزا الربح،  الدفرتية كما هي  لفعل  لقيمة العادلة 
عندما يكون البند املتحوط ل  أداة حقوق ملكية حمددة  لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .اخلسارة بداًل من الدخل الشامل اآلخر أو  
(FVTOCI )  ، ملطابقة أداة التحوط لدخل الشامل اآلخريف ا / خسائر التحوط    أر ح تبقى . 

 . فإن  يُعرتك هبا يف نفا البند مثل البند املتحوط ل  ، اخلسائر ر ح أو التحوط يف األعندما يُعرتك مبكاسب / خسائر 
  . التوازن، إن وجدت(إعادة    عندما تتو   عال ة التحوط )أو جزا منها( عن الوفاا  ملعايري املوهلة )بعدإال    ال يتو   امل رك عن حماسبة التحوط

  القيمة   تعديل  إطفاا   كما يت   .وحيتسب االستبعاد لألثر املستقبلي ،  ممارستهاأو    إهناؤها أو  بيعهاأو  يتضمن ذلك حاالت انتهاا صالحية أداة التحوط
العادلة     لقيمةأو    املطف ة   لكلفة   الفائدة الفعلية )أي أدوات الديناملقاسة  معدل  بش هنا طريقة   املتحوط ةا واليت ُتستخدم  للبنود   الدفرتية  للقيمة  العادلة 

   .التحوط  اتريخ ال يتجاوز اتريخ التو   عن حماسبة من  بدااً  اخلسارةأو   الربح يف  ةا  املتحوط  املخاطر عن  الناتج من خالل الدخل الشامل اآلخر( 
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 : توطات التدفق النقدي
املوهلة واليت تدد وتوهل كتحوطات للتدفقات النقدية يف  يُستدرك اجلزا الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخر   

ملتحوط ل  من   لتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند ا  اً حم ور ،  وهو مكون منف ل يف الدخل الشامل اآلخر ،  احتياطي التحوط للتدفقات النقدية
 . اخلسارةأو   الربحإىل  من  أي مبالغ أعيد تدويرها  اً بداية التحوط مطروح

اخلسارة يف الفرتات اليت يوثر فيها بند التحوط  أو    يف بيان الربح  لكية يعاد ت ني  املبالغ املعرتك هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك  يف حقوق امل
    يعاد ت ني  ه ا املبلغ فوراً إلی الربحفإن،  إذا مل يعد امل رك يتو ع حدوث املعاملة.  يف نفا سطر البند املتحوط ل  املستدرك ،  اخلسارةأو    على الربح

 . اخلسارةأو 
  . إن وجدت(،  التوازن إعادة    يتو   امل رك عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو   عال ة التحوط )أو جزا منها( عن الوفاا  ملعايري املوهلة )بعد

أمراً حمتمالً    عندما ال يعترب حدوث معاملة توط حمددة، أو  ممارستهاأو    إهناؤهاأو    يت  بيعهاأو    ويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط
/ خسائر معرتك هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت    أر حأي    تبقى  . وحُيتسب التو   أبثر مستقبلي،  بدرجة كبرية 

فإن   ، عندما ي بح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو ع .اخلسارةأو  يف حقوق امللكية ويعرتك هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح 
 . اخلسارةأو   ويعرتك هبا مباشرة يف الربح لكية حقوق امل/ اخلسائر املرتاكمة يف  ر ح يعاد ت ني  األ

 : توطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية 

أداة    علی  / خسائر   أر ح  ويعرتك أبي   .ات النقدية تُعاجل توطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشاب  لتحوطات التدفق
 . وتراك  يف احتياطي تويل العمالت األجنبية  الفعال للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر التحوط املتعلقة  جلزا

ر ح أو  ألا إىل    اطي تويل العمالت األجنبيةواخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة  جلزا الفعال للتحوط املرتاك  يف احتي  ر حيُعاد ت ني  األ
 . ة األجنبية كما هو موضح أعاله العمالت األجنبية العائدة للعمل  نفا الطريقة كفرو ات أسعار صرك اخلسائر ب 

  روض وتسليفات  ( ك)

تظهر القروض والتسليفات    .وغري مدرجة يف سوق مايل انشط ،   ابلة للتحديد أو    القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة 
 . الكلفة املطف ة بعد تنـزيل موونة اخلسائر االئتمانية املتو عة أساس على 

 اثبتة مادية   موجودات  ( ل)

   .ن وجدت إ، املرتاكمة وخسارة تدا القيمة بعد تنـزيل االستهالكات ،  الكلفـة التارخيية أساس الثابتة املادية على وجودات امل تظهر 
 ستعمال طريقة  ،  راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية ستثناا األ،  تكلفة املوجودات  طفاااملادية االثابتة  وجودات  امل  يت  احتساب استهالك

 : تاليةة النتاجي األعمار اا املعنية  عتماد صول ت على مد  مدة اخلدمة املقدرة لألالقسط الثاب
  عدد السنوات     
 40  مباا  
 10 -5  وأاثث احلاسب وأجهزة معدات  
 10-5  نقل وسائط  
 25-3  امل جور على تسينات  

الثابتة يت  تديدها  لفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت  تسجيلها    واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات  ر حن األإ
 . الدخلضمن بيان 
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 موجودات غري ملموسة   ( م )

أدانه وهي ختضع الختبار التدا يف  األعمار االنتاجية    غري امللموسة،  ستثناا الشهرة،  ستعمال طريقة القسط الثابت وفق  املوجودات  إطفاا  يت 
 .  يمتها 

  عدد السنوات     
 5  حاسوب برامج 
 70   الفروغ 

 املوجودات اليت آلت ملكيتها للم رك وفاًا لديون مستحقة  ( ن )

ن متلك مثل ه ه  إ  . فة ان ص أي خسائر تدا مرتاكمة لكلوجودات  تظهر ه ه امل  .لضماانت على  ـروض وتسليفات   متلك عقارات تنفي اً   مت لقد  
ويف حال التخل     .خالل مهلة سنتني من اتريخ التملك   املوجوداتهو منظّ  من  بل السلطات امل رفية احمللية اليت توجب ت فية ه ه    املوجودات
 . لكية ة ويظهر ضمن بنود حقوق املالسنوية ال افي  ر حفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب خت يص احتياطي خاع للت فية يوخ  من األعن الت 

  املوجودات يت  نقل  .  نب أن تباع أو    املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية   املوجودات وفقاً لسياسة امل رك يت  تديد ما إذا كانت  
  املوجودات   يت  نقل  .املضمون األصلي، أيهما أ ل صل  القيمة الدفرتية لألأو    املشاهبة حسب  يمتها املستملكة  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة  

غري    للموجوداتتكالي  البيع   القيمة العادلة ان  اً أو    ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ هبا للبيع  لقيمة العادلة اليت يت  تديد خيار بيعها 
 . مع سياسة امل ركاشياً املالية يف اتريخ التملك وذلك مت 

 ملموسة وغري ملموسة   موجودات التدا يف  يمة  ( س )

ديد  امل خوذة استيفاا لديون( لتح  املوجوداتامللموسة وغري امللموسة )مبا فيها    وجودات امل رك مبراجعة القي  الدفرتية مليقوم  ،  مايل   وضع  بتاريخ كل بيان
صل  لأل  يت  تقدير القيمة االسرتدادية ،  ن وجد هك ا موشرإ   . صاهبا خسارة تدا يف  يمتهاوجودات  د أ ن تلك املي موشر أبذا كان يوجد أإ فيما  

 . خسارة تدا القيمة )إن وجدت(  لتحديد مد 
يت  حس  التدفقات  ، عند تديد القيمة االستعمالية  .ية القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ان ص كلفة البيع والقيمة االستعمال 

رات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة   يمتها احلالية  ستعمال نسبة حس   بل الضريبة تعكا تقديإىل    النقدية املستقبلية املقدرة
 . ليةال ي مل يت  بش ن  تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبصل لأل 
خسارة تدنـي  تقيد    . لتوازي القيمة االسرتداديةصل  لأل نقاع القيمة الدفرتية  يت  إ،   ـل من  يمت  الدفرتية أصل  لأل   ذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية إ

ويف ه ه احلالة تعامل خسارة تدا القيمة كتخفيض  ،  التقيي دفرتايً بقيمة إعادة    املختص مسجلصل  األكان    إذاإال    ، اخلسائرر ح أو  يف األ حااًل    القيمة
 . التقيي  ) املقيد سابقاً (إعادة  لوفر 

التقدير املعّدل  إىل    ن ت لأ إىل    ()وحدة منتجة لتدفقات نقدية صل  لأل يت  زايدة القيمة الدفرتية  ،  الحقاً   ن خسارة تدا القيمة انعكستيف حال أ 
ن تدد فيما لو مل يت   يد خسارة تدا  يمة  القيمة الدفرتية اليت كان أكن أ  ن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوقأ لكن حبيث  ،  لقيمتها االسرتدادية 

املختص  صل  األكان    إذاإال    ،يف بيان الدخل حااًل    يت   يد عكا خسارة تدا القيمة   .( يف سنوات سابقة لتدفقات نقديةحدة منتجة  و )صل  لأل 
 . ()املقيد سابقاً   التقيي إعادة   ويف ه ه احلالة يعامل عكا خسارة تدا القيمة كزايدة لوفر،  التقيي إعادة  بقيمة دفرتايً    مسجل

 اخلدمة للموظفني موونة تعويضات هناية  ( ع )

  ه ه متثل    . املوسسة إىل    إن امل رك مسجل يف موسسة الت مينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ  الت مينات عن موظفي  
  . اتفاق امل رك مع موظفي  حول تعويض هناية اخلدمة و لتايل سوك حي ل املوظفون على ه ا التعويض من موسسة الت مينات االجتماعية   املسامهات

  . ليا على امل رك أي التزامات أخر  جتاه موظفي  فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة 
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 املووانت  ( ك)

  يتوجب أن    ن  من احملتمل نتاجي أكن تقديره بشكل موثوق، وأ استأو    ترتب على امل رك موجب  انوا ،  نتيجة حدث سابق،  إذا  يت   يد املووانت
   .اخلارح لتسديد املوجب إىل   ا ت ادية منافع تدفق  إجراا 

 الفوائد إيرادات  صايف  ( ع)

احملددة  لقيمة العادلة  أو    تلك املقاسة أو    حمتفظ هبا للمتاجرةوأعباا الفوائد جلميع األدوات املالية  ستثناا تلك امل نفة على أهنا  إيرادات    يت  إثبات 
اخلسائر  ستخدام طريقة الفائدة  ر ح أو  الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباا فوائد " يف حساب األإيرادات    ال افية يف "صايف  ر حمن خالل األ

ضمن حركة القيمة العادلة خالل   (FVTPL) اخلسارةأو    ر حيمة العادلة من خالل األ كما تُدرح الفوائد على األدوات املالية املقاسة  لق  .الفعالة 
 . "رئاخلساأو  ر ح  لقيمة العادلة من خالل األمتاجرة دوات املالية للعلى حمافظة األ  أر حانظر"صايف  ، الفرتة

،  النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتو ع لألداة املالية أوهو السعر ال ي خُيفض  لضبط التدفقات  (EIR)  معدل الفائدة الفعلية
كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط  .املطلو ت املاليةأو    صايف القيمة الدفرتية للموجودات إىل    لفرتة أ  ر،،  عند اا تضاا
 . التعا دية لألداة

ترتيبات  إىل    املستلمة بني أطراك العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرةأو    فائدة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة يتضمن احتساب سعر ال
ملدرجة  لقيمة العادلة من خالل  وفيما يتعلق  ملوجودات املالية ا . اخل ومات األخر أو  ومجيع األ ساط األخر ، وتكالي  املعاملة ، اا راض احملددة

 . اخلسارة عند ااعرتاك األويل أو   تُثبت تكالي  املعامالت يف الربح،  اخلسائر  أو  ر ح ألا
الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اامجالية للموجودات املالية غري املتدنية إئتمانياً )أي  أعباا    الفوائد /إيرادات    ُتتسب
وخب وع املوجودات    .الكلفة املطف ة للمطلو ت املالية إىل    أو  املايل  بل التسوية ألي ا ص خسارة ائتمانية متو عة(صل  الكلفة املطف ة لأل ساس  على أ

الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطف ة للموجودات املالية املتدنية إئتمانياً )أي إمجايل  إيرادات    ُتتسب،  املالية املتدنية إئتمانياً 
فإن  ، (POCI)  إشرتيت وهي متدنية إئتمانياً أو   أما خب وع املوجودات املالية اليت نش ت . ا ص خسائر اائتمان املتو عة(  القيمة الدفرتية ان  اً 

 . املايل صل يف تديد التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األ  ( ECLs( يعكا اخلسائر اائتمانية املتو عة ) EIRمعدل الفائدة الفعال )

 والعموالت الرسوم إيرادات  صايف  ( ق )

كما تتضمن الرسوم    .ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال )انظر أعاله(  جزااً  غري الرسوم اليت تشكلرسوماً  الرسوم والعموالت واألعبااإيرادات  تتضمن
م االستخدام املتعلقة  ورسوم عد ،  الرسوم املفروضة على خدمة القرض،  ضمن أمور أخر ،  اخلسارة للم رك أو    املدرجة يف ه ا اجلزا من بيان الربح

   . ترتيب حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروضإىل   يودي ذلكأن     لتزامات القروض عندما يكون من غري احملتمل

 . الرسوم والعموالت فيما يتعلق  خلدمات عند استالم اخلدماتأعباا  ُتتسب

 اخلسائر ر ح أو  لقيمة العادلة من خالل األ متاجرة  املالية للاألوراق  على حمفظة أر ح صايف  ( ر)

الربح  العادلة من خالل  املالية  لقيمة  الدخل من األدوات  األأو    يشمل صايف  العادلة    ر ح اخلسارة مجيع  القيمة  التغريات يف  الناجتة عن  واخلسائر 
 . األسه  ذات ال لة وأر ح   الفوائدأعباا إيرادات و  اخلسائر مبايفذلك و ر ح أللموجودات املالية واملطلو ت املالية  لقيمة العادلة من خالل األ

 ر ح توزيعات األ ( ش)

 . عند إثبات حق استالم املدفوعات ر حتوزيعات األإيرادات  تتحقق 
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 الضرائب  ( ت)

 . الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املوجلة م اري  متثل 
  ر ح % من صايف األ  25، وال ي حدد الضريبة مبعدل  2001نيسان    16اتريخ    28ألحكام القانون  وفقاً    حيتسب امل رك موونة ضريبة الدخل

، و د مت  2013متوز    2الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداًا من  من  يمة    %5املسامهة الوطنية اعادة ااعمار مبعدل  إىل    ،  اضافة للضريبة  اخلاضعة
 . 2018كانون الثاا    1من  يمة الضريبة ابتداًا من   %10لت بح مبعدل   2017للعام   46تعديلها  لقانون ر   

ال افية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز    ر حاخلاضعة للضريبة عن األ  ر حاأل  ختتل 
 . تنـزيلها من الوعاا الضري 

البياانت املالية والقيمة  املطلو ت يف  أو    اسرتدادها نتيجة الفرو ات الزمنية املو تة بني  يمة املوجودات أو    إن الضرائب املوجلة هي الضرائب املتو ع دفعها 
تقيق  أو    للنسب الضريبية اليت يتو ع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضري وفقاً    وتتسب الضرائب املوجلة   . اليت يت  احتساب الربح الضري  على أساسها

 . املوجودات الضريبية املوجلة 
االعرتاك بينما يت     .سينتج عنها مبالغ سوك تدخل يف احتساب الربح الضري  مستقبالً   يت  االعرتاك  ملطلو ت الضريبية املوجلة للفرو ات الزمنية اليت 

 .  ملوجودات الضريبية املوجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوك تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضري  
ويت  ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من  ة املرحلية املوجزة  داملوحاملالية    ملعلومات يت  مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املوجلة يف اتريخ ا

 . كلياً أو   تلك املوجودات الضريبية جزئياً 
ريبة  انون ضحيتسب امل رك موونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات امل رك املتحققة خارح أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق

من    %7.5، وال ي حدد الضريبة مبعدل  2019نيسان    29ال ادر عن وزارة املالية بتاريخ    1238/3والقرار ر      2003/ لعام  24الدخل ر   /
من  يمة    %10من  يمة الضريبة ورس  اادارة احمللية مبعدل    % 10إمجايل اايرادات يف اخلارح  اضافة إىل املسامهة الوطنية اعادة ااعمار مبعدل  

 . 2019كانون الثاا    1الضريبة ابتداًا من 
اتريخ    16/ 1445وال ادرة بتعمي  م رك سورية املركزي ر   ع/  2022شباط    22اتريخ    ع /129/2بناًا على مداولة سلا النقد والتسلي  ر    

املتضمنة الطلب من امل ارك اعتبار م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املقابل للتعرضات امل نفة ضمن املرحلتني األوىل    2022آذار    23
ر م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املقابل للتعرضات االئتمانية امل نفة ضمن  والثانية )التعرضات املنتجة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبا

، وذلك  2021للعام  املرحلة الثالثة كنفقة مقبولة ضريبياً، ومعاجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة النامجة عما ذكر أعاله ضمن التسوايت الضريبية  
، وبناا علي  مت تعديل املعاجلة الضريبية مل روك ا ص اخلسائر االئتمانية للتعرضات امل نفة ضمن املرحلة الثالثة  ضمن البياانت املالية املعدة للنشر

 . تبعاً ل لك  2020- 2019واعتباره كنفقة مقبولة ضريبياً وتعديل  ائمة التعديل الضري  لألعوام  
 ال يوجد أثر ة ا التعديل على الضرائب املدفوعة للسنوات السابقة نظراً لوجود خسائر ضريبية مقبولة ضريبياً عن السنوات السابقة.  

 النقد وما يوازي النقد  ( ث)
 . ساسية تقل عن ثالثة أشهر ذات استحقا ات تعا دية أ أرصدةيتضمن النقد وما يوازي النقد 
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 ساسية لعدم اليقني يف التقدير احملاسبية اةامة وامل ادر األ املقررات   -   4
تتخ   رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي   أن    دارة، يتوجب على اا 3امل كورة يف االيضاح  ،  عند تطبيق السياسات احملاسبية للم رك

اخلربة السابقة وعوامل  ساس  على أن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن  إ  .خر  ال تتوضح بسهولة من م ادر أالدفرتية ملوجودات ومطلو ت  
   .النتائج الفعلية  د ختتل  عن ه ه التقديراتن إ  .تعترب ذات صلة أخر  

رتة املالية اليت حي ل فيها  القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفإجراا    يت   ، يت  مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا ب ورة مستمرة
كان التعديل يوثر على الفرتة احلالية وفرتات    إذايف فرتة التعديل وفرتات الحقة  أو    كان التعديل يوثر فقط على تلك الفرتة،   إذاتعديل التقدير وذلك  

   .الحقة 
 املقررات احملاسبية اةامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  أ( . 4)

 ا ص اخلسائر اائتمانية املتو عة 
امل رك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير ااطر الزايدة اةامة يف    إدارةيتطلب من  

أه  السياسات والتقديرات  ن إ   . ر اائتمان املتو عةااطر اائتمان للموجودات املالية بعد ااعرتاك األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائ 
 : أدانه  رة امل رك مف لةااملستخدمة من  بل إد
 تقيي  منوذح األعمال 

  . مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  واختبار منوذح األعمال  نتائج اختباريعتمد ت ني  و ياس املوجودات املالية علی
ويتضمن ه ا التقيي     . لتحقيق هدك أعمال معني  ًً اسموعات املوجودات املالية مع  إدارةمنوذح األعمال على مستو  يعكا كيفية    امل ركحيدد  

وكيفية    يفية تقيي  أداا املوجودات و ياس أدائها، واملخاطر اليت توثر على أداا املوجوداتاحلك  ال ي يعكا مجيع األدلة ذات ال لة مبا يف ذلك ك
املطف ة  .دارهتاإ املقاسة  لكلفة  املالية  املوجودات  امل رك  استبعادها  بل  أو    يرا ب  مت  اآلخر واليت  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  القيمة 

صل  ا من التقيي  املتو   جزااً   وتعترب املرا بة   . نت األسباب متفقة مع اةدك من األعمال احملتفظ هبا استحقا ها لفه  سبب استبعادها وما إذا كا 
هناك    ألنوإذا كان من غري املناسب  ،  اً ملوجودات املالية املتبقية مناسب حول ما إذا كان منوذح األعمال ال ي يت  مبوجب  االحتفاظ     ركللم

 . لت ني  تلك املوجودات  اً مستقبلي اً لتايل يت  إدخال تغيري تغيري يف منوذح األعمال و  

 زايدة هامة يف ااطر االئتمان 
اخلسارة االئتمانية  ، أو  األوىل شهراً ملوجودات املرحلة    ( 12)يت   ياس اخلسارة االئتمانية املتو عة كمخ ص يعادل اخلسارة االئتمانية املتو عة ملدة 

اطر االئتمان بشكل كبري  املرحلة الثانية يف حال زايدة اإىل  صل  ينتقل األ   .الثالثة املرحلة  أو    الثانية على مد  العمر الزمين للموجودات من املرحلة  
وعند تقيي  ما إذا كانت ااطر    .ما ال ي يشكل زايدة كبرية يف ااطر االئتمان   (9)لتقارير املالية ر    ل ال حيدد املعيار الدويل    .ويلمن  االعرتاك األ

بشكل كبري  ارتفعت  املوجودات  د  من  امل،  االئتمان ألي  والنوعي   ركأيخ   الكمية  املعلومات  االعتبار  واملدعومة يف  املعقولة  املستقبلية  يف  ة 
  2و  1  ضمن املراحل الثالث ) تغري الت نيإىل   واليت تودي   امل رك املتعلقة  لتغري امله  يف ااطر اائتمان   إدارةملستخدمة من  بل  التقديرات ا

 . (3و
 مانية مماثلة إنشاا سموعات من املوجودات ذات خ ائص ااطر ائت

خ ائص املخاطر املشرتكة )مثل نوع األداة،  ساس على أ مجاعي، يت  جتميع األدوات املالية ساس  على أعندما يت   ياس خسائر االئتمان املتو عة 
يرا ب    . اخل(   درجة ااطر االئتمان، نوع الضماانت، اتريخ االعرتاك األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ ااستحقاق، ال ناعة، املو ع اجلغرايف للمقرتض، 

إن ه ا األمر مطلوب لضمان أن  يف حالة    .اثلة مد  مالامة خ ائص ااطر االئتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إذا كانت ال تزال مم  امل رك
  نقل موجودات أو    و د ينتج عن ذلك إنشاا حمافظ جديدة  .تقسي  للموجودات بشكل مناسبإعادة    تغيري خ ائص ااطر االئتمان، تكون هناك

 . حمفظة حالية تعكا بشكل أفضل خ ائص ااطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات إىل 
  



 

- 30  - 

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ
حدوث زايدة كبرية يف ااطر االئتمان )أو عندما تنعكا تلك الزايدة الكبرية(    عند  اً واحلركات بني احملافظ أكثر شيوع  تقسي  احملافظإعادة    يعد

ضمن    اً العكا، ولكنها  د تدث أيضأو    آخر، إىل    اً ر شه  (12)من اخلسائر االئتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني  صول  األ   و لتايل تنتقل
اخلسائر  مد  احلياة ولكن مقدار تغيريات  أو    شهراً   (12)من اخلسائر االئتمانية املتو عة ملدة  ساس  احملافظ اليت يستمر  ياسها على نفا األ

 . الختالك ااطر االئتمان من احملافظ اً االئتمانية املتو عة نظر 
 امل ادر الرئيسية للتقديرات غري املوكدة  ب( . 4)

واليت ةا الت ثري األكثر أمهية على املبالغ املعرتك هبا   م رك يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل  دارةفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اا
 : البياانت املاليةيف 

 مبدأ االستمرارية:
بتقيي   درة امل رك على االستمرار كمنش ة مستمرة وهي مقتنعة أبن امل رك أ  إدارة امت   عمال يف  تلك املوارد الالزمة ملواصلة األامل رك 

ي شكوك جوهرية اليت  د توثر بشكل جوهري على  درة امل رك  امل رك ليست على عل  أب  إدارةن  لك، إ ذإىل     اضافة  .املستقبل املنظور
 . مبدأ االستمرارية ساس  على أحمضرة املوحدة املرحلية املوجزة ت املالية ن املعلوماإ  و لتايل . على االستمرار كمنش ة مستمرة

 :ة تديد القي  العادل 
  . ( ز )  3االيضاح  ن تديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليا ةا سعر سوق أكن حلظ  يتطلب استعمال تقنيات تقيي  كما هو م كور يف  إ

وتتطلب درجات متفاوتة  ،  فإن القيمة العادلـة تكون أ ل موضوعية ،  سعارها  ليلة الشفافية الية املتداولة بشكل غري متكرر وأ دوات املو لنسبة لأل
 . توثر على األداة املعنية أخر    وااطر،  افرتاضات تسعري ، كيدةعوامل سوق غري أ، الرتكيز ، من األحكام تعتمد على السيولة 

كون فيها  تستخدم املعطيات غري املنظورة يف  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، و لتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
متثل السعر املقبول للتفرغ  أن    يــاس القــيمة العــادلة نفسها، أن تبقى الغـاية من  ين وجدت، ونب ألسـوق بتاريخ التقيي  ضعيفة ه ا إحركة ا 

املعلومات  فضل  يات غري املنظورة  العتماد على أاملعط إىل    يت  الوصول  . مالية  أدوات صاحب االلتزام ملطلو ت  أو    املالية   دوات عنها من مالك األ 
 الجرااات  تطبيق معدالت حس  معينة عمالً إىل   تتضمن املعلومات املتوفرة لد  املنش ة  اضافة أن  املتوفرة يف ظل الظروك احمليطة، واليت أكن 

خالل األر ح أو  ن  القيمة العادلة مساس  على أاملالية الظاهرة  األوراق    الداخلية للم رك وذلك ضمن منوذح التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة
 . الكلفة املطف ةساس على أ و  اخلسائر

املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وتديد املعلومات املستقبلية ذات ال لة بكل  النظرة  ،تديد العدد والوزن النس  للسيناريوهات
 سيناريو 

املتو عة  االئتمانية  اخلسارة  امل،  عند  ياس  تستند   ركيستخدم  معقولة ومدعومة  املستقبلية ملختل   إىل    معلومات مستقبلية  احلركة  افرتاضات 
 . احملركات اال ت ادية وكي  توثر ه ه احملركات على بعضها البعض 

 احتمال التعثر نسبة 
  على  السداد   عن   التعثر   الحتمالية  تقديراً احتمال التعثر    نسبة وتعترب    . يف  ياس اخلسارة االئتمانية املتو عة  اً رئيسي  احتمال التعثر مدخالً   نسبة   تشكل
 . واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة  لظروك املستقبلية، فرته زمنية معينة مد 

 يف حال التعثر اخلسارة 

الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة  إىل    وهو يستند   . يف السدادالتعثر    عن هي تقدير للخسارة الناجتة  يف حال التعثر  تعترب اخلسارة  
 . وتلك اليت يتو ع املمول ت يلها، مع األخ  يف ااعتبار التدفقات النقدية من الضماانت ااضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة 
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 :الثابتة   للموجوداتاألعمار اانتاجية املقدرة  

 خالل الفرتة مل تظهر أية موشرات تدعو   .اانتاجية يف هناية كل فرتة مالية  ( أعاله إن امل رك يراجع األعمار3يف اايضاح ر   )   موضحكما هو  
 . الثابتة  موجوداتتغيري األعمار املقدرة للإىل  

 :تدا  يمة املوجودات غري املالية وتكوين املووانت الالزمة 

إجراا    غري املالية وذلك من خاللصول  بتقدير القيمة االسرتدادية لأل  دارةالراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية،  امت اا  الظروكيف ظل  
، ال توجد موشرات لتكوين مووانت  دارة عتقاد اا .هناك أي موشر على تدا  يمتها لتحديد فيما إذا كان  صول  األ  الدفرتية ة ه  للقي مراجعة  

 . تدا إضافية 
 
 املركزي سورية م رك لد  أرصدةو  نقد -5

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(  2202  
  ل.س.    ل.س.   

   17.692.094.585    22.058.575.298  نقد يف اخلزينة  
 : أرصدة لد  م رك سورية املركزي 

   104.310.232.336    87.902.339.298  حسا ت جارية وتت الطلب  
   11.168.091.121    11.394.100.915  احتياطي نقدي إلزامي*  

 (  52.371.496) (  70.346.028) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  

   121.284.669.483    133.118.046.546  

  
ر     * الوزراا  ال ادر عن رائسة سلا  القرار  السورية وبناًا على  العربية  اجلمهورية  املطبقة يف  امل رفية  والتشريعات  للقوانني   اتريخ   5938وفقاً 

 حتياطي نقدي  على امل ارك أن تتفظ    2020كانون الثاا    21/م ن( ال ادر بتاريخ  7و رار سلا النقد والتسلي  ر   )  2011أاير    2 
 السكين.  االدخار من متوسط الودائع تت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل  ستثناا ودائع  % 5ة املركزي بنسبة إلزامي لد  م رك سوري 

 امي وال يت  استعمال  يف األنشطة التشغيلية للم رك. إن ه ا االحتياطي إلز  
 . ال يوجد نقد لد  الفروع املغلقة  

 : السنةالفرتة / ركزي خالل م رك سورية امل  فيما يلي احلركة على األرصدة لد  
  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      الثانية املرحلة       املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  115.478.323.457    -     -    115.478.323.457  ة فرت الالرصيد كما يف بداية 
 (  16.018.268.229)   -     -   (  16.018.268.229 )  ة فرت التغري خالل ال

 (  163.615.015)   -     -   (  163.615.015) ال ركتعديالت نتيجة تغري أسعار 
  99.296.440.213    -     -     99.296.440.213  ة فرت الرصيد كما يف هناية ال 
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  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  38.591.439.745    -     -     38.591.439.745  الرصيد كما يف بداية السنة 
  61.670.227.228    -     -     61.670.227.228  التغري خالل السنة 

  15.216.656.484    -     -     15.216.656.484  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك

  115.478.323.457    -     -    115.478.323.457  الرصيد كما يف هناية السنة 

 . 2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف  2022آذار  31يف   فرتة الثالثة أشهر املنتهية ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 

 
 السنة: الفرتة / خالل ركزي م رك سورية امل  لد  رصدة  لألفيما يلي احلركة على ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة  

  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  52.371.496    -     -     52.371.496  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
  18.073.475    -     -     18.073.475  فرتة التغري خالل ال

 (   98.943)   -     -   (   98.943) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك
  70.346.028    -     -     70.346.028  فرتة الرصيد كما يف هناية ال 

 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  28.288.944    -     -     28.288.944  الرصيد كما يف بداية السنة 
 (  11.395.973)   -     -   (  11.395.973) التغري خالل السنة 

   52535.478.    -     -     35.478.525  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك
  52.371.496    -     -     52.371.496  الرصيد كما يف هناية السنة 

 . 2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف  2022آذار  31يف   فرتة الثالثة أشهر املنتهية ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
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 م ارك لد  أرصدة -6

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2202آذار   31كما يف     
  اجملموع    خارجية   م ارك    حملية   م ارك    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 183.522.368.029 182.302.547.688   1.219.820.341 الطلب  تت و  جارية  حسا ت
  6.500.000.000  -   6.500.000.000 أشهر أوأ ل(   3ودائع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

 (  30.841.052.959) (  30.839.206.560) (  1.846.399) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  
   7.717.973.942    151.463.341.128   159.181.315.070  
 
  )مد قة(   1202األول    كانون   31كما يف     
  اجملموع    خارجية   م ارك    حملية   م ارك    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 214.673.185.852   212.800.019.277    1.873.166.575  حسا ت جارية وتت الطلب 
  3.500.000.000    -     3.500.000.000  أشهر أو أ ل(   3ودائع ألجل )استحقا ها األصلي خالل فرتة 

 (  36.909.499.577) (  36.906.600.225) (  2.899.352) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  
   5.370.267.223    175.893.419.052   181.263.686.275  

فوائد   تتقاضى  ال  اليت  امل ارك  لد   األرصدة  يف    183.522.368.029بلغت  سورية كما  مد قة(  2022  آذار  31لرية  )مقابل  )غري 
 . ( )مد قة(  2021كانون األول   31لرية سورية كما يف   214.673.185.852

 . 2021كانون األول    31يف  كما  و   2022  آذار  31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات جتارية )أتمينات نقدية مقابل اعتمادات( كما يف  
 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على األرصدة لد  امل ارك خالل 

  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  218.173.185.852    211.694.404.339    -     6.478.781.513  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
 ( 27.977.146.398) ( 30.337.063.942)   -     2.359.917.544  خالل الفرتة التغري 

 ( 173.671.425) ( 145.332.213)   -   ( 28.339.212) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 
  190.022.368.029    181.212.008.184    -     8.810.359.845  ة الفرت الرصيد كما يف هناية  

 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  165.290.749.669    -     156.365.325.156    8.925.424.513  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     119.152.537.511  (119.152.537.511)   -   ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

 ( 53.927.504.256) ( 13.006.521.008) ( 37.212.787.645) ( 3.708.195.603) خالل السنة التغري 
  106.809.940.439    105.548.387.836    -     1.261.552.603  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

   218.173.185.852    211.694.404.339    -     6.478.781.513  الرصيد كما يف هناية السنة 



 

- 34  - 

 . 2022آذار  31يف   فرتة الثالثة أشهر املنتهية ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
 

 السنة: الفرتة / ألرصدة لد  امل ارك خالل لفيما يلي احلركة على ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة  
  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  36.909.499.577    36.906.579.774    -     2.919.803  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
 (  6.065.889.323) (  6.064.860.552)   -   (  1.028.771) فرتة خالل الالتغري 

 (  52.557.29) (  292.532.8)   -   (   24.466) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 
  30.841.052.959    30.839.186.393    -     1.866.566  فرتة الرصيد كما يف هناية ال 

 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  10.466.825.984    -     10.457.549.984    9.276.000  بداية السنة الرصيد كما يف 
  -     6.624.669.316  (  6.624.669.316)   -   ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

  12.507.239.519    16.348.928.570  (  3.832.880.668)  (  8.808.383) خالل السنة التغري 
   13.935.434.074    13.932.981.888    -     2.452.186  أسعار ال رك تعديالت نتيجة تغري 

  36.909.499.577    36.906.579.774    -     2.919.803  الرصيد كما يف هناية السنة 
مت ت ني  التعرضات االئتمانية املباشرة لد  امل ارك اللبنانية   2022شباط  22. ال ادر بتاريخ  /م.ن15بناًا على  رار سلا النقد والتسلي  ر   

 ضمن املرحلة الثالثة. 
  211.694.404.339)مقابل مبلغ   2022آذار   31لرية سورية كما يف  181.212.008.184بلغت األرصدة لد  امل ارك يف دولة لبنان مبلغ 

 (. 2021األول كانون   31لرية سورية كما يف 
ركزي  و ام امل رك  حتساب ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املشكل لقاا األرصدة لد  امل ارك يف دولة لبنان حبسب توجيهات م رك سورية امل 

سورية   لرية  30.839.186.393، حيث بلغت ه ه املخ  ات مبلغ 2022شباط  22/م.ن. ال ادر بتاريخ 15و رار سلا النقد والتسلي  ر    
وبلغت نسبة    (2021كانون األول    31لرية سورية للسنة املنتهية يف    36.906.579.747)مقابل مبلغ    2022آذار    31يف    لفرتة الثالثة أشهر املنتهية

 (. 2021كانون األول   31كما يف   %17.43)مقابل   2022آذار  31كما يف   %17.02التغطية 
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 م ارك   لد    إيداعات  - 7
 البند مما يلي: يتكون ه ا 
  مد قة( غري  )   2022آذار   31كما يف     

  اجملموع    م ارك خارجية    م ارك حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  33.031.000.000    32.656.000.000    375.000.000  ودائع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر( 
 (   6.067.399.506 )  (  6.067.357.325) (   42.181) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  

 (   59.869.325 )  (  59.869.325)   -   فوائد معلقة 
   374.957.819    26.528.773.350    26.903.731.169  
 

  ( د قة )م   1202األول    كانون   31كما يف     
  اجملموع    م ارك خارجية    م ارك حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  375.000.000    -     375.000.000  ودائع ألجل )استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر( 
 (    42.181 )    -   (   42.181) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  

   374.957.819     -    374.957.819  
 

 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على اايداعات لد  امل ارك خالل 
  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  375.000.000    -     -     375.000.000  ة فرت الرصيد كما يف بداية ال
  32.656.000.000    32.656.000.000    -     -   فرتة التغري خالل ال

  33.031.000.000    32.656.000.000    -     375.000.000  فرتة الرصيد كما يف هناية ال 
 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  1.000.000.000    -     -     1.000.000.000  الرصيد كما يف بداية السنة 
 (  625.000.000)   -     -   (  625.000.000) التغري خالل السنة 

  375.000.000    -     -     375.000.000  الرصيد كما يف هناية السنة 

   .2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف  2022آذار  31يف   فرتة الثالثة أشهر املنتهية ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 
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 السنة: الفرتة / إليداعات لد  امل ارك خالل لفيما يلي احلركة على ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة  
  )غري مد قة(   2202آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

   42.181    -     -      42.181  فرتة الرصيد كما يف بداية ال
   6.067.357.325    6.067.357.325    -     -   فرتة الالتغري خالل 

   6.067.399.506    6.067.357.325    -      42.181  فرتة ال  الرصيد كما يف هناية 
 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

   18.589    -     -      18.589  الرصيد كما يف بداية السنة 
    23.592    -     -      23.592  التغري خالل السنة 

    42.181    -     -      42.181  الرصيد كما يف هناية السنة 

 . 2021كانون األول   31والسنة املنتهية يف  2022آذار  31يف   فرتة الثالثة أشهر املنتهية ال يوجد تويالت بني املراحل الثالث خالل 

 . 2022آذار  31لرية سورية كما يف  32.656.000.000بلغت اايداعات لد  امل ارك اللبنانية 

لد  امل ارك يف دولة لبنان حبسب توجيهات م رك سورية  اايداعات  و ام امل رك  حتساب ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املشكل لقاا  
لرية    6.067.357.325، حيث بلغت ه ه املخ  ات مبلغ  2022شباط    22/م.ن. ال ادر بتاريخ 15املركزي و رار سلا النقد والتسلي  ر    

 . 2022آذار   31كما يف   %18.58وبلغت نسبة التغطية  2022آذار  31سورية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي: 
  كانون األول   31كما يف       آذار   31كما يف     
   )مد قة(   1202     )غري مد قة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
  -     -   الرصيد كما يف بداية الفرتة / السنة  

 يضاك: 
  -     59.869.325  الفرتة / السنة  الفوائد املعلقة خالل 
  -     59.869.325  الرصيد كما يف هناية الفرتة / السنة  
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 الدخل الشامل اآلخرمالية  لقيمة العادلة من خالل  موجودات -8
 يتكون ه ا البند مما يلي: 

  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

 سو ية  أسعار  ةا متوفر  غري  لقيمة العادلة   مالية موجودات 
  821.989.808    821.989.808  الشركة السورية العربية للت مني*  –  أسه  
   248.236.400    248.236.400 ** موسسة ضمان ااطر القروض – أسه   
   1.070.226.208    1.070.226.208  
من رأمسال الشــركة علماً أبن أســه  الشــركة غري مدرجة يف ســوق دمشـق    %5أثل املبلغ اســتثمار امل ــرك يف الشــركة الســورية العربية للت مني بنســبة   *

 .عتزم امل رك االحتفاظ هب ا االستثمار على املد  البعيديلألوراق املالية. 
وهي شـركة مسـامهة مغفلة خاصـة خاضـعة ألحكام القانون ر     %4.96بنسـبة  القروض  أثل ه ا البند اسـتثمار امل ـرك يف موسـسـة ضـمان ااطر   **

 استكمال سداد مسامهة امل رك يف املوسسة. 2021، مت خالل العام 2016/ لعام 12/
 و د كانت احلركة على ه ه االستثمارات وفق اجلدول التايل:

  كانون األول   31كما يف       آذار   31كما يف     
   )مد قة(   1202     )غري مد قة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
  510.955.581    1.070.226.208  السنة  الفرتة /  الرصيد كما يف بداية 
  148.941.840    -   إضافات  
   410.328.787    -   األر ح الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة  
  1.070.226.208    1.070.226.208  الفرتة / السنة الرصيد كما يف هناية  

 ر يف القيمة العادلة التايل:ـو د كانت احلركة على احتياطي التغي
  كانون األول   31كما يف       آذار   31كما يف     
   )مد قة(   1202     )غري مد قة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
  361.661.021    771.989.808  الفرتة / السنة الرصيد كما يف بداية  
 األر ح الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة  
   410.328.787    -   لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    للموجودات املالية  
  771.989.808    771.989.808  الفرتة / السنة الرصيد كما يف هناية  
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 املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف -9
 يتكون ه ا البند مما يلي: 

  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
   ل.س.    ل.س.   

 الشركات الكرب  
   2.159.848.018    380.010.379  مدينة  جارية  حسا ت 
   31.979.407.159    38.906.271.609  وسل     روض 
 (  498.203.452) (  663.168.853)  روض وسل  عن مقدماً   مقبوضة  فوائد 
    372.000     372.000  حمسومة  سندات 

   38.623.485.135    33.641.423.725   
 فراد )التجزئة( األ
   2.633.178.054    2.746.907.355  بطا ات ائتمان  
  4.872.278.749    6.559.472.179   روض وسل   
   4.783.775.055    5.084.420.235  العقارية القروض  

   14.390.799.769    12.289.231.858  
 الشركات ال غرية واملتوسطة 

   251.464.426    211.708.611   روض وسل   
 (  18.999.825) (  10.924.360) وسل    روض عن مقدماً   مقبوضة  فوائد 

   200.784.251    232.464.601   

   46.163.120.184    53.215.069.155  اجملموع 
 (  2.313.641.202) (  2.370.295.588) ا ص خسائر ائتمانية متو عة  

 (  3.890.004.807) (  4.014.453.572) معلقة   فوائد

  39.959.474.175    46.830.319.995  املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صايف 
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 : السنة  /خالل الفرتة باشرة املئتمانية اال تسهيالت ة الأرصدفيما يلي احلركة على 
  )غري مد قة(   2202آذار    31الثة أشهر املنتهية يف لفرتة الث     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  46.163.120.184    5.776.042.790    3.106.413.120    37.280.664.274  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  196.262.156)   196.262.156  املرحلة األوىل  إىل   ما مت تويل 
  -     -     4.401.129.226  (  4.401.129.226) الثانية املرحلة إىل   ما مت تويل 

  -     80.640.362  (  76.746.013) (  3.894.349) املرحلة الثالثة إىل   تويل ما مت 
    8.556.717.668    -     2.892.092.560    5.664.625.108  التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 
 (  165.287.776) (  80.609.530) (  144.815) (  84.533.431) التسهيالت املسددة خالل الفرتة 

 (  1.318.728.150)   152.485.009  (  1.224.842.722) (  246.370.437) التغري خالل الفرتة 
 (  20.752.771) (  20.752.771)   -     -   شطوبة التسهيالت امل

  53.215.069.155    5.907.805.860    8.901.639.200   38.405.624.095  الرصيد كما يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  33.758.212.293    5.040.271.713    10.048.925.662    18.669.014.918  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -   (  84.952.477) (  5.585.247.956)   5.670.200.433    األوىل ما مت تويل  إىل املرحلة

  -     -     641.967.246  (  641.967.246) ما مت تويل  إىل املرحلة الثانية 
  -     23.514.240  (  20.677.714) (  2.836.526) ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

  9.827.424.927    -     8.576.544    9.818.848.383  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 (  1.408.792.808) (  385.489.770) (  528.039.436) (  495.263.602) التسهيالت املسددة خالل السنة 

   3.234.746.275    431.169.587  (  1.459.091.226)   4.262.667.914  التغري خالل السنة 
 (  544.313.310) (  544.313.310)   -     -   التسهيالت املشطوبة 

  1.295.842.807    1.295.842.807    -     -   تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك

  46.163.120.184    5.776.042.790    3.106.413.120    37.280.664.274   الرصيد كما يف هناية السنة 
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 فيما يلي احلركة على ا ص اخلسارة االئتمانية املتو عة خالل الفرتة/ السنة: 
  )غري مد قة(   2202آذار    31الثة أشهر املنتهية يف لفرتة الث     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  2.313.641.202    1.770.793.251    97.218.423    445.629.528  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  5.021.987)   5.021.987  ما مت تويل  إىل املرحلة األوىل  
  -     -     58.228.613  (  58.228.613) ما مت تويل  إىل املرحلة الثانية 
  -     873.193  (  771.592) (  101.601) ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

  خسارة التدا على التسهيالت 
  137.283.178    -     73.195.939    64.087.239  اجلديدة خالل الفرتة   

 املسرتد من خسارة التدا على 
 (  59.347.727) (  59.122.195) (   50.639) (  174.893) التسهيالت املسددة  

 (  23.087.398)   35.064.114  (  1.769.245) (  56.382.267) التغري خالل الفرتة 
   31.806.33    331.806.3    -     -   التسهيالت املشطوبة * 

  2.370.295.588    1.749.414.696    221.029.512    399.851.380  الرصيد كما يف هناية الفرتة 
 
  )مد قة(   1202كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  2.539.169.132    1.970.743.847    231.014.302    337.410.983  سنة البداية يف  كما الرصيد
  -   ( 18.382.187) ( 72.962.920)   91.345.107    األوىل إىل املرحلة تويل ما مت 
  -     -     15.225.450  ( 15.225.450) إىل املرحلة الثانية  تويل ما مت 

  -      822.227  (  810.876) (  11.351) ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 
  على  التدا  خسارة

  180.093.958    -      53.792    180.040.166  اجلديدة  التسهيالت 
 خسارة التدا املسرتد من 

 ( 344.004.429) ( 322.540.609) ( 11.710.257) ( 9.753.563) التسهيالت املسددة على  
 ( 239.240.533) ( 37.473.101) ( 63.591.068) ( 138.176.364) التغري خالل السنة 

 ( 53.767.032) ( 53.767.032)   -     -   * املشطوبةالتسهيالت 
  نتيجةتعديالت 

   231.390.106    231.390.106    -     -   ال رك **  أسعارتغري  

  2.313.641.202    1.770.793.251    97.218.423    445.629.528  الرصيد كما يف هناية السنة 

استخدام  مقابل  ري مد قة( ))غ  2022آذار    31املنتهية يف    الثالثة أشهر  لفرتة  تسهيالت شطب  مقابل    مل يت  استخدام أي مبلغ من املخ  ات *
وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسوايت مع بعض    )مد قة((  2021كانون األول    31يف  للسنة املنتهية    لرية سورية   53.767.032مبلغ  

  . العمالا 
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نتيجة تكوين ا  ات  لعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة  لعملة األجنبية، حيث نتج ه ا الفرق    تشكلت فرو ات أسعار ال رك ** 
 . عن تغري سعر صرك العمالت األجنبية على ه ه املخ  ات

  الفوائد املعلقة كما يلي: تتلخص حركة 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
   ل.س.    ل.س.   

   2.802.845.293    3.890.004.807  الفرتة / السنة  بداية يف كما   الرصيد
 يضاك: 

   959.262.499    160.901.347  الفرتة / السنة الفوائد املعلقة خالل  
 ينـزل: 

 (  490.382.072) (  13.893.478) الفرتة / السنة الفوائد املعلقة احملولة لإليرادات خالل  
 (  490.546.278) (  22.559.104) الفرتة / السنة الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل  
   1.108.825.365    -   أتثري فرو ات أسعار ال رك  

   8073.890.004.    4.014.453.572  الفرتة / السنة الرصيد كما يف هناية 
 
 موجودات أخر  -01

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

 فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض 
   35.177.055    108.384.565  م ارك  
   320.991.448    251.891.523  شركات   -تسهيالت ائتمانية مباشرة  
   99.340.606    123.578.406  أفراد   -تسهيالت ائتمانية مباشرة  
   483.854.494    455.509.109   

   343.776.720    260.132.921  مقدماً مدفوعة    م اري  أتمني
   1.875.000    9.981.549  مكاتب وفروع  إناراتعن   مدفوعة مقدماً م اري   

   577.940.548    1.426.290.921  م اري  أخر  مدفوعة مقدماً 
   109.628.105    108.031.078  عموالت مستحقة من م ارك  

    877.405     854.070  طوابع الازون 
    909.718     909.718  اآليل مبالغ مستحقة التح يل من مقاصة ال راك 

   40.312.567    5.512.320  حواالت وشيكات  يد التح يل 
   373.144.383    373.144.383  ضرائب  يد االسرتداد 

   36.932.500    36.932.500  موجودات آلت ملكيتها للم رك وفاا لديون مستحقة* 
   90.580.144    162.004.995  ذم  مدينة أخر  

   2.867.648.949    2.031.486.199   
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، و د  2009حزيران    18أثل املبلغ  يمة عقار مت احل ول علي  استيفاا للتسهيالت االئتمانية العائدة ألحد العمالا مبوجب العقد املربم بتاريخ   *
، على أن تت  ت فية العقار خالل سنتني من اتريخ  2009متوز    1بتاريخ    5/100/4062مت احل ول على موافقة م رك سورية املركزي ر    

، ونظراً لتدا القيمة السو ية للعقار عن القيمة الدفرتية وجتنباً لتحقق  2002عام    23/ب من القانون ر    100/2إبرام العقد وفق أحكام املادة  
  آذار 31حبيث ت بح لغاية    4/م ن/ب1103قرار ر    خسائر نتيجة عملية ت فية العقار ح ل امل رك على مهلة لت فية العقار مبوجب ال

، ومت متديد املهلة أيضاً  2015حزيران    10اتريخ    4/م ن/ب1278وفقاً للقرار ر      2015كانون األول    31، كما مت متديد املهلة لغاية 2015
للقرار ر      2016كانون األول    31لغاية   /م ن  35صدر القرار    2017باط  ش  23. بتاريخ  2016أاير    19اتريخ    4/م ن/ب 1378وفقاً 

، إال أن  مل يتسىن للم رك ت فية العقار  2017حزيران    6املتضمن إلزام امل رك بت فية العقار امل كور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ  
ال ي منح    م ن. /14ر    صدر القرار    2019نيسان    1، وبتاريخ  ضمن املدة احملددة، ل لك مت الطلب من م رك سورية املركزي متديد املهلة 

ت فية العقارات املستملكة لقاا ديون، علماً أبن  مل تت  ت فية العقار  لاللتزام بوللمرة األخرية    2019كانون األول    31  امل ارك مهلة حىت اتريخ
 حىت اتريخ إعداد املعلومات املالية املوحدة للم رك. 

. ال ي منح مجيع امل ارك العاملة نتيجة الظروك االستثنائية اليت مرت هبا البالد اليت تسببت  /م.ن 67صدر القرار ر      2021آذار    25وبتاريخ   
لت فية العقارات املستملكة لقاا ديون، ويف حال عدم االلتزام    2021كانون األول    31مهلة حىت اتريخ    (COVID-19)هبا جائحة كوروان  

 . 2012نيسان   26/م.و اتريخ 5727ن  رار سلا الوزراا ر   / سيت  تطبيق أحكام الفقرة /ح/ من املادة اخلامسة م

مة وبناًا علی ه ا مت االعرتاك خبسارة تدا يف  يت اخنفاضاً يف الق هر مة العقار واليت أظي   بتخمني 2015 ام امل رك خالل الربع الثاا من عام  
 ة. ي ة سور ري ل 55.398.750مة يمة العقار بقي 

 يلي:  املوجودات اليت آلت ملكيتها للم رك وفاا لديون مستحقة كما كانت حركة 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   
   92.331.250    92.331.250  السنة الفرتة /رصيد بداية  
 (  55.398.750) (  55.398.750) ا ص تدا موجودات آلت ملكيتها للم رك 

   36.932.500    36.932.500  السنة الفرتة /رصيد هناية  

  لرية سورية كما يف   273.273.553لرية سورية )مقابل    187.907.297مبلغ    )غري مد قة(  2022آذار    31تتضمن املوجودات األخر  كما يف  
 . ( متثل م اري  الدعاو  القضائية املستحقة من املقرتضني املتعثرين و د مت تغطية ه ه املبالغ  لكامل  ملووانت)مد قة(  2021كانون األول   31
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 ار ول املست جرة / التزامات عقود اان حقوق استخدام األص  - 11
 يتكون ه ا البند مما يلي: 

   حقوق استخدام األصول املست جرة      
   اجملموع      مباا      
   . س . ل      ل.س.      
 كلفة التارخيية ت ال 

   1.686.430.863    1.686.430.863  1202كانون الثاا   1الرصيد كما يف 
   279.159.862    279.159.862  إضافات 

 (  166.721.112) (  166.721.112) استبعادات 
  1.798.869.613    1.798.869.613  )مد قة(  2021كانون األول   31الرصيد كما يف 

   50.953.367    50.953.367  إضافات 
   1.849.822.980    1.849.822.980  )غري مد قة(   2202آذار  31الرصيد كما يف 

 املرتاك  ستهالك  اال 
 (  470.741.352) (  470.741.352) 2021كانون الثاا   1الرصيد كما يف 

 (  373.199.789) (  373.199.789) إضافات، أعباا السنة 
   166.721.112    166.721.112  استبعادات 

 (  677.220.029) (  677.220.029) )مد قة(  2021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (  108.955.402) (  108.955.402) فرتة إضافات، أعباا ال 
 (  786.175.431) (  786.175.431) )غري مد قة(   2202آذار  31الرصيد كما يف 

  1.063.647.549    1.063.647.549  )غري مد قة(  2202آذار  31الرصيد كما يف صايف 
   1.121.649.584    1.121.649.584  )مد قة(   1202كانون األول   31الرصيد كما يف صايف 

 
   ار التزامات عقود اان      
   اجملموع      مباا      
   . س . ل      ل.س.      

  25.875.327    25.875.327  1220كانون الثاا   1الرصيد كما يف 
  279.159.862    279.159.862  إضافات 

  2.679.864    2.679.864  سنة الفائدة خالل ال
 (  115.872.000) (  115.872.000) ة سن املدفوع خالل ال
  191.843.053    191.843.053  )مد قة(  2021كانون األول   31الرصيد كما يف 

  50.953.367    50.953.367  إضافات 
  1.518.329    1.518.329  فرتة ل الفائدة خالل ا
 (  25.756.370) (  25.756.370) فرتة املدفوع خالل ال 
  218.558.379    218.558.379  )غري مد قة(   2202آذار  31الرصيد كما يف 
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 كانت كما يلي:  ائمة الدخل  خالل من  وعقود اانار   رية املدة ارنصول املست جرة والتزامات عقود اا إن احلركة على حقوق استخدام األ 
  آذار )غري مد قة(  31يف  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية       
   )معّدلة(   2021   2022  
   ل.س.      ل.س.      

  8.883.370    3.660.516  م اري  عقود إنار   رية املدة  
   204.954    1.518.329  نار فوائد على التزامات عقود اا

   83.333.554    108.955.402  اهتالك حقوق استخدام األصول املست جرة
   114.134.247    92.421.878   
 
 سورية املركزي   م رك وديعة سمدة لد    - 21

يتوجب على م ــــــــــــــارك القطاع اخلاع أن تتجز    2001( لعام  28ر   )( للفقرة )ب( من التعليمات التنفي ية للقانون  12بناًا على أحكام املادة )
 . ركسورية املركزي كحساب سمد بدون فوائد أكن اسرتداده عند ت فية امل م ركمن رأمساةا لد   10%

 سورية املركزي كالتايل: م ركبلغ رصيد الوديعة اجملمدة لد  
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

   248.744.580    248.744.580  لرية سورية 
   17.295.831.474    17.295.831.474  دوالر أمريكي 

   17.544.576.054    17.544.576.054   
 
  ارك  امل ودائع     - 31

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  )غري مد قة(   2202آذار   31كما يف     
  اجملموع    م ارك خارجية    م ارك حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  24.521.513.818  570.081.578  23.951.432.240 حسا ت جارية وتت الطلب 
  23.951.432.240  570.081.578  24.521.513.818  
 
  ( )مد قة   1202كانون األول    31كما يف     
  اجملموع    م ارك خارجية    م ارك حملية    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  19.598.049.446  566.563.362  08419.031.486. حسا ت جارية وتت الطلب 

  19.031.486.084  566.563.362  19.598.049.446  
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 ودائع الز ئن  - 41

 : يلييتكون ه ا البند مما
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   
   122.907.442.668    118.874.928.955  حسا ت جارية وتت الطلب  
   63.387.003.890    63.994.310.120  ألجل وخاضعة اشعار ودائع  
   10.708.530.682    10.422.072.587  ودائع التوفري  
   864.661.548    882.469.781  حسا ت سمدة أخر   

   194.173.781.443    197.867.638.788   

  دائع الز ئن من إمجايل و   %0.45 )غري مد قة( أي ما نسبت   2022آذار  31كما يف لرية سورية    882.469.781األخر  مدة اجمل سا ت احل بلغت 
من إمجايل ودائع الز ئن(، وهي ختص حسا ت    %0.44أي ما نسبت     )مد قة(  2021كانون األول    31لرية سورية كما يف    864.661.548)مقابل  

 وحسا ت لقاا بيوع عقارية.  احلجز االحتياطي والتنفي ي وحسا ت  اكتتاب رأس مال شركات  يد الت سيا

)غري مد قة(    2022آذار    31كما يف  من إمجايل ودائع الز ئن    %0.01لرية سورية أي ما نسبت     19.780.822بلغت ودائع القطاع العام السوري  
 (. )مد قة(  2021كانون األول   31من إمجايل ودائع الز ئن كما يف  % 0.51لرية سورية أي ما نسبت   1.000.000.000)مقابل 

)غري  2022آذار    31من إمجايل ودائع الز ئن كما يف    %64.84لرية سورية أي ما نسبت     125.908.065.176بلغت الودائع اليت ال تمل فوائد  
 . ( )مد قة(  2021كانون األول   31من إمجايل ودائع الز ئن كما يف   %63.06لرية سورية أي ما نسبت   124.765.849.236)مقابل مد قة(  

 
 أتمينات نقدية -15

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

   110.472.482    110.980.998  مباشرة أتمينات مقابل تسهيالت 
   2.644.852.134    2.767.194.863  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
   10.081.663.115    3.791.097.195  أتمينات نقدية مقابل بوالص شحن 

   21.113.000    22.383.000  أتمينات نقدية أخر * 

   6.691.656.056    12.858.100.731   

 . متثل الت مينات النقدية األخر  أتمينات مقابل ال ناديق احلديدية املوجرة لعمالا امل رك *
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 ا  ات متنوعة -61
 احلركة على املخ  ات املتنوعة هي كما يلي: 

 رصيد هناية      ما مت رده      املستخدم خالل      فرو ات أتثري       املكون خالل      رصيد بداية    
   الفرتة / السنة      إىل اايرادات      الفرتة / السنة      أسعار صرك      الفرتة /السنة      الفرتة / السنة    

 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ( )غري مد قة   2022آذار    31
  35.332.246   -     -     -     4.077.309    31.254.937  القطع التشغيلي ا ص مركز 

  115.903.984   -     -     -     -     115.903.984  ات مقابل أعباا ضريبية حمتملة* ا  
  140.194.499    -     -   ( 2.072.501)   -     142.267.000  *ا  ات مقابل أعباا حمتملة*

  81.257.231    -     -     -     -     81.257.231  ا  ات أخر 

  370.683.152    4.077.309   (2.072.501 )   -     -    372.687.960  
 ا ص خسائر ائتمانية متو عة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة وتسهيالت مباشرة غري مستغلة 

   9.636.380  (  15.355.347)   -     -     -     24.991.727  املرحلة األوىل -ا ص تدا تسهيالت إئتمانية غري مباشرة 
   4.917.175    -     -     -     4.917.175   -   املرحلة الثانية  -ا ص تدا تسهيالت إئتمانية غري مباشرة 

  1.478.564    -     -     -     -     1.478.564  املرحلة الثالثة  -غري مباشرة  ا ص تدا تسهيالت إئتمانية
 – ا ص خسائر ائتمانية متو عة 

   1.954.260.717    -     -   (  3.013)   -     1.954.263.730  املرحلة األوىل -م ارك –أرصدة خارح امليزانية  
 – ا ص خسائر ائتمانية متو عة 

   840,913    -     -     -     -      840.913  املرحلة الثالثة  -م ارك –أرصدة خارح امليزانية  

   9341.981.574.    4.917.175   (3.013  )   -   (15.355.347  )  91.971.133.74  

   2.352.258.086    4848.994.   (42.075.51 )   -   (15.355.347  )  2.343.821.709  
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 رصيد هناية      ما مت رده      املستخدم خالل      أتثري فرو ات      املكون خالل      رصيد بداية    
   الفرتة / السنة      إىل اايرادات      الفرتة / السنة      أسعار صرك      الفرتة /السنة      الفرتة / السنة    
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

 )مد قة(   1202كانون األول    31
  31.254.937  (  29.516.517)   -     -     -     60.771.454  ا ص مركز القطع التشغيلي 

  115.903.984  (  57.332.557)   -     -     23.298.125    149.938.416  ات مقابل أعباا ضريبية حمتملة* ا  
  142.267.000    -     -     65.619.500    -     76.647.500  *مقابل أعباا حمتملة*ا  ات 

  81.257.231    -     -     16.889.432    -     64.367.799  ا  ات أخر 

   351.725.169    23.298.125    82.508.932     -   (86.849.074  )  370.683.152  
 ائتمانية متو عة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة وتسهيالت مباشرة غري مستغلة ا ص خسائر  

  24,991,727    -     -     12,848,936    10,162,541    1,980,250  املرحلة األوىل -ا ص تدا تسهيالت إئتمانية غري مباشرة 
  -   (  19,097,436)   -     -     -     19,097,436  ة املرحلة الثاني -ا ص تدا تسهيالت إئتمانية غري مباشرة 
  1,478,564  (  2,665,260)   -     -     -     4,143,824  املرحلة الثالثة  -ا ص تدا تسهيالت إئتمانية غري مباشرة 

 – ا ص خسائر ائتمانية متو عة 
   1,954,263,730    -     -     949,027,105    43,218,507    962,018,118  املرحلة األوىل -م ارك –أرصدة خارح امليزانية  

 – ا ص خسائر ائتمانية متو عة 
  -   (   466,145)   -     -     -      466,145  املرحلة الثانية  -م ارك –أرصدة خارح امليزانية  

 – ا ص خسائر ائتمانية متو عة 
   840,913    -     -     -      840,913    -   املرحلة الثالثة  -م ارك –أرصدة خارح امليزانية  

   987,705,773    54,221,961    961,876,041     -   (22,228,841  )  1,981,574,934  

   1,339,430,942    77,520,086    1,044,384,973     -   (109,077,915  )  2,352,258,086  

مببلغ و دره  ق الدوائر املالية عن السنوات السابقة  بند ا  ات مقابل أعباا ضريبية حمتملة مووانت إضافية مت تشكيلها يف سنوات سابقة وذلك ملواجهة أعباا ضريبية حمتملة  د تنتج عن تد ي   يتضمن *
 (. )مد قة(  2021كانون األول   31لرية سورية كما يف  115.903.984 )غري مد قة( )مقابل  2022آذار  31سورية كما يف   115.903.984

  142.267.000)مقابل  )غري مد قة(    2022آذار    31لرية سورية كما يف    140.194.499يتضمن بند ا  ات مقابل أعباا حمتملة مووانت إضافية على بوالص الت مني حيث بلغت  يمة ه ه املخ  ات   ** 
حيث تغطي ه ه املبالغ احلد األدىن من املخاطر اليت ال تشملها بولي ة الت مني وذلك لسد أي ضرر  د ي يب امل رك على اختالك  يمت  أو    )مد قة((   2021كانون األول    31لرية سورية كما يف  

 طبيعت . 
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 : فيما يلي احلركة على أرصدة امل ارك خارح امليزانية خالل السنة 

  )غري مد قة(   2202  آذار   31  املنتهية يف ة  فرت لل    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  19,935,552,082    4.526.000    -     19,931,026,082  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
 ( 173.696.203)   -     -   ( 173.696.203) ال رك تعديالت نتيجة تغري أسعار 
  19.761.855.879    4.526.000    -     19.757.329.879  الرصيد كما يف هناية السنة 

 

  )مد قة(   2021كانون األول    31  للسنة املنتهية يف    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  14,885,629,016    -     4,526,000    14,881,103,016  سنة البداية يف  كما  الرصيد
   -     4.526.000  ( 4.526.000)   -   ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

 ( 3.950.711.693)   -     -   ( 3.950.711.693) التغري خالل السنة 
  9,000,634,759    -     -     9,000,634,759  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

  19,935,552,082    4.526.000    -     19,931,026,082  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 : املتو عة ألرصدة امل ارك خارح امليزانية خالل السنة   ئتمانية فيما يلي احلركة على ا ص اخلسائر اال 

  )غري مد قة(   2202  آذار   31  ة املنتهية يف فرت لل    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  1.955.104.643    840.913    -     1,954,263,730  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
 (  3.013)   -     -   (  3.013) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

  1.955.101.630    840.913    -     1.954.260.717  الرصيد كما يف هناية السنة 

  )مد قة(   2021كانون األول    31  للسنة املنتهية يف    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

   962,484,263    -     466,145    962,018,118  سنة البداية يف  كما  الرصيد
   -     466.145  ( 466.145)   -   ما مت تويل  إىل املرحلة الثالثة 

  43.593.275    374.768    -     43.218.507  التغري خالل السنة 
  949.027.105    -     -     949.027.105  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

  1.955.104.643    840.913    -     1,954,263,730  الرصيد كما يف هناية السنة 
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 التسهيالت االئتمانية غري املباشرة خالل السنة: فيما يلي احلركة على أرصدة  

  )غري مد قة(   2202  آذار   31  ة املنتهية يف فرت لل    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  3,344,213,907    8,550,000    -     3,335,663,907  الفرتة بداية يف  كما  الرصيد
  -     -     105.048.107  ( 105.048.107) ثانية ما مت تويل  إىل املرحلة ال

 ( 112.205.388)   -     259.471.662  ( 371.677.050) فرتة التغري خالل ال
 ( 1.388.575)   -     -   ( 1.388.575) تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

  3.230.619.944    8,550,000    364.519.769    2.857.550.175  فرتة الرصيد كما يف هناية ال
 

  )مد قة(   2021كانون األول    31  للسنة املنتهية يف    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  1,887,847,824    13,038,000    695,930,200    1,178,879,624  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 611,517,500)   611,517,500  ما مت تويل  إىل املرحلة األوىل 

  917,525,000    -     -     917,525,000  التسهيالت اجلديدة خالل السنة 
 ( 153,912,000) ( 4,488,000) ( 84,412,700) ( 65,011,300) السنة التسهيالت املستحقة خالل 

  20,788,018    -     -     20,788,018  التغري خالل السنة 
  671,965,065    -     -     671,965,065  تعديالت نتيجة تغري أسعار ال رك 

  3,344,213,907    8,550,000    -     3,335,663,907  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 :غلة خالل السنة ت وتسهيالت مباشرة غري مس   غري املباشرة االئتمانية  احلركة على ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة للتسهيالت  فيما يلي  

  )غري مد قة(   2202  آذار   31  ة املنتهية يف فرت لل    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  26,470,291    1,478,564    -     24,991,727  فرتة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -     2.236.983  ( 2.236.983) ثانية ما مت تويل  إىل املرحلة ال

 ( 10.438.172)   -     2.680.192  ( 13.118.364) فرتة التغري خالل ال

  16.032.119    1,478,564    4.917.175    9.636.380  فرتة الرصيد كما يف هناية ال
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  )مد قة(   2021كانون األول    31  للسنة املنتهية يف    
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     
 ل.س.      . س . ل      . س . ل      . س . ل     

  25,221,510    4,143,824    19,097,436    1,980,250  سنة البداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 18,001,813)   18,001,813  ما مت تويل  إىل املرحلة األوىل  

 ( 11.600.155) ( 2.665.260) ( 1.095.623) ( 7.839.272) التغري خالل السنة 
  12.848.936    -     -     12.848.936  جة تغري أسعار ال رك تعديالت نتي

  26,470,291    1,478,564    -     24,991,727  الرصيد كما يف هناية السنة 
 
 ا ص الضريبة -71

 احلركة على ا ص الضريبة هي كما يلي: 
 : ا ص الضريبة  -أ
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

   371.144.972    111.894.450  السنة  الفرتة /  بدايةيف كما الرصيد  
 ( 367.556.690) ( 111.328.320) *  السنة الفرتة /خالل ضريبة املدفوعة ال

   528.000    -   م روك ضريبة دخل الشركة التابعة 
  -     251.514.236  السنة  الفرتة /الضريبة املشكلة خالل  
   107.778.168  (  0338.1) فرو ات أسعار صرك 

   111.894.450    252.042.236  السنة  الفرتة /يف هناية  كما الرصيد  

)ضمناً( حسب التواريخ احملددة ل لك، ومت تسديد ا  ات الضريبة كما وردت يف ه ه البياانت،    2020إىل    2005الضريبية عن األعوام  مت تقدمي البياانت  
 يف حني وصلت مراحل التكلي  عن ه ه السنوات نتيجة ألعمال التد يق اليت  امت هبا الدوائر الضريبية إىل ما يلي: 

لالستفادة    2016لرية سورية خالل العام   136.315.337ومت دفع مبلغ    .لرية سورية   160.205.654بلغ إضايف  درهمت تكلي  امل رك مب:  2011عام  ال
 . تقدمي اعرتاض لد  الدوائر املالية من ااعفاا على فوائد الت خري وحس  السداد املبكر.ومت 

 اعرتاض لد  الدوائر املالية. ، ومت سداد ه ا املبلغ، ومت تقدمي لرية سورية  241.064.346التكلي  مببلغ إضايف  دره مت   :2012عام ال

  يد املراجعة لد  الدوائر الضريبية.  2020إىل  2013من ما زالت األعوام  

انون ضريبة الدخل ر    حيتسب امل رك موونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات امل رك املتحققة خارح أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لق
من إمجايل اايرادات يف    %7.5، وال ي حدد الضريبة مبعدل  2019نيسان    29ال ادر عن وزارة املالية بتاريخ    1238/3والقرار ر      2003/ لعام  24/

كانون الثاا    1من  يمة الضريبة ابتداًا من    %10من  يمة الضريبة ورس  اادارة احمللية مبعدل    %10اخلارح  اضافة إىل املسامهة الوطنية اعادة ااعمار مبعدل  
 . يقوم امل رك  حتساب مبلغ الضريبة بشكل شهري وتوريد مبلغ الضريبة تبعاً يف بداية العام التايل. 2019
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صلية   لعملة األ  2020، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عن إيرادات امل رك خارح سورية عن العام 2021كانون الثاا   12مت بتاريخ  *
يع سورية   367.556.690ادل  مبا  بتاريخ  لرية  مت  الثاا    5، كما  العام    2022كانون  عن  ضريبة  يعادل   2021تسديد  مبا  األصلية    لعملة 

 . لرية سورية   111.328.320

 : ملخص تسوية الربح احملاس  مع الربح الضري   -ب

 كما يلي:   ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجزمت احتساب 
  )غري مد قة( آذار   31كما يف    
  )معّدلة(   0212   2022  
  ل.س.    ل.س.   

 ( 1.259.598.017)   3.464.842.923  الفرتة  بل الضريبة  ربح)خسارة( / 
 يضاك: 

   8.876.525    8.876.525  استهالك املباا  
    356.122     356.122  الفروغ  إطفاا 
   6.127.490    7.600.872  تسينات مباا مملوكة استهالك  
   667.196     2.369.650  غري مقبولة ضريبياً أخر    م اري  
   2.133.328     4.077.309  مركز القطع التشغيلي  ا ص  
   -      4.097.499  اتبعة  ةخسائر شرك 
   3.803.279.203    84.639.472  ا ص خسائر ائتمانية متو عة )مرحلة أوىل واثنية(  

  ينـزل:
 ( 2.229.790)   -   شركة اتبعة   أر ح 
 ( 8.550.419) ( 80.120.422) نفقات  ضائية مستحقة من مقرتضني متعثرين  اسرتداد 
 إيراد فوائد حمققة خارح سورية خاضعة  
 ( 584.527.445)   -   لضريبة نوعية أخر   
 ) 475.026.022) ( 475.026.022) 2017لعام  املقبولة ضريبياً اخلسائر املدورة  
 ( 1.008.554.047) ( 1.008.554.047) 2018لعام  دورة املقبولة ضريبياً اخلسائر امل 
  877.407.155    877.407.155  2019األر ح الضريبية لعام  
   429.116.435    429.116.435  2020األر ح الضريبية لعام  
   -   ( 2.405.086.255) 0212الضريبية لعام  سائراخل 
   51.789.477.71    6914.597.21  اخلاضعة للضريبة  (سائراخلاألر ح / ) 

 الفرتة أر ح ضريبة الدخل املستحقة عن 
   447.369.429    228.649.305  اخلاضعة للضريبة(   ر حمن األ 25%)  

   44.736.943    22.864.931  (  %10ااعمار )إعادة  ضريبة

    2492.106.37    251.514.236  م روك ضريبة الدخل 
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  23اتريخ    1445/16وال ادرة بتعمي  م رك سورية املركزي ر   ع/  2022شباط    22اتريخ  ع  /129/2بناًا على مداولة سلا النقد والتسلي  ر    
والثاني  2022آذار   األوىل  املرحلتني  امل نفة ضمن  للتعرضات  املقابل  املتو عة  االئتمانية  اخلسائر  م روك ا ص  اعتبار  امل ارك  من  الطلب  ة  املتضمنة 

ر م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املقابل للتعرضات االئتمانية امل نفة ضمن املرحلة الثالثة  )التعرضات املنتجة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبا 
، وذلك ضمن البياانت  2021كنفقة مقبولة ضريبياً، ومعاجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة النامجة عما ذكر أعاله ضمن التسوايت الضريبية للعام  

بولة  ، وبناا علي  مت تعديل املعاجلة الضريبية مل روك ا ص اخلسائر االئتمانية للتعرضات امل نفة ضمن املرحلة الثالثة واعتباره كنفقة مق املالية املعدة للنشر 
 تبعاً ل لك.   2020- 2019ضريبياً وتعديل  ائمة التعديل الضري  لألعوام 

التعرضات االئتمانية املباشرة لد  امل ارك يف دولة لبنان ضمن  ت ني  كافة    2022شباط    22/م.ن اتريخ  15بناًا على  رار سلا النقد والتسلي  ر    ومت  
لرية سورية وال ي    7,834,505,246والبالغ    2020- 2019املرحلة الثالثة.  ام امل رك مبعاجلة م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املكون سابقاً يف األعوام  

ضمن امل اري  املرفوضة ضريبياً،    129/2/2022بناا على مداولة سلا النقد والتسلي  ر      2020-2019لألعوام  اعترب يف البياانت الضريبية املعدلة  
آذار    31لرية سورية مرفوضاً ضريبياً للفرتة املنتهية يف    3.803.279.203حيث مت اعتبار م روك اخلسائر االئتمانية املتو عة للمرحلتني األوىل والثانية والبالغ  

2021 . 
 
 مطلو ت أخر  -81

 : يتكون ه ا البند مما يلي 
  كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف    
  )مد قة(   1202   )غري مد قة(   2202  
  ل.س.    ل.س.   

  فوائد مستحقة غري مدفوعة: 
   131.418.846    246.789.287  ودائع الز ئن  
   6.024.421    1.257.894  أتمينات نقدية  

   248.047.181    137.443.267   
   1.535.999.287    3.182.874.984  شيكات  يد التح يل حواالت و 

   811.690.149    201.297.378  غرفة التقاع 
   293.508.112    1.316.203.155  م اري  مستحقة وغري مدفوعة 

   622.980.305    439.080.071  ضرائب مستحقة 
   50.564.787    61.059.783  أتمينات اجتماعية 

   147.523.243    147.523.243  مستحقات شبكة البطا ات االلكرتونية 
   190.601.667    119.126.042  إيرادات مقبوضة مقدماً 

   2.092.287    2.092.287  أن بة أر ح موزعة غري مدفوعة 
   398.984.119    3375.662.76  حسا ت دائنة أخر   

   6.092.966.887    4.191.387.223   
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 رأس املال املكتتب ب  واملدفوع  - 19

لرية ســـورية   100ســـه  بقيمة إمسية  درها   60.014.668. موزع على  لرية ســـورية  6.001.466.800يبلغ رأس مال امل ـــرك امل ـــرح واملكتتب ب  واملدفوع 
 مجيع أسه  امل رك اامسية تقس  إىل فئتني:. 2021كانون األول   31يف وكما  2022 آذار 31للسه  الواحد كما يف 

ــتثناا الســـوريني املقيمني يف وهي األســـه  اليت ال نوز متلكها إال من  بل أشـــخاع ســـوريني طبيعيني أو اعتباريني وتســـدد  يمتها  للريات    -فئة أ الســـورية.  سـ
 %51نشـرة م ـرك سـورية املركزي. تشـكل ه ه الفئة نسـبة  رك  صـسـعر  حسـب     ألسـه   لقطع األجن   هتاخلارح الل ين يتوجب عليه  تسـديد  يمة اكتتا 

 من رأس مال البنك.

حسب  عرب أو أجانب بقرار من سلا الوزراا وتسدد  يمتها  لقطع األجن   وهي األسه  اليت نوز متلكها من  بل أشخاع طبيعيني أو اعتباريني  -فئة ب
 من رأس مال البنك. %49نشرة م رك سورية املركزي. تشكل ه ه الفئة رك صسعر 

ــراا بنك بيمو الســـعودي الفرنســـي  2021كانون الثاا    26بتاريخ   على األكثر من    %49حبدود  ســـورية   -، وافقت اةيئة العامة غري العادية للم ـــرك على شـ
صــدر  رار رائســة سلا الوزراا   2021آذار   4رأمسال امل ــرك وذلك بعد أن صــدرت املوافقة املبدئية من م ــرك ســورية املركزي على عملية الشــراا، وبتاريخ  

من رأمسال    %46.05ك بيمو الســـعودي الفرنســـي  بلغت نســـبة مســـامهة بن 2021آذار    29/م و(  ملوافقة النهائية على عملية الشـــراا. وعلي  بتاريخ  20ر   )
بتاريخ إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة لفرتة الثالثة أشــهر املنتهية   %47وبلغت    امل ــرك، وذلك لغاية اتريخ املعلومات املالية املوحدة للم ــرك

 .2022آذار  31يف 
 سعودي الفرنسي للح ص كما يلي:و د أصبح توزيع فئات األسه  بعد شراا بنك بيمو ال

 من رأس مال البنك. %98تشكل  -فئة أ
 من رأس مال البنك. %2تشكل  -بفئة 

ال ي    2005لعام    35واملرسوم ر      2001لعام    28املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون ر      3، صدر القانون ر    2010كانون الثاا    4بتاريخ  
مليارات لرية سورية و د منحت البنوك املرخ ة مهلة ثالث سنوات    10لرأمسال البنوك العاملة يف اجلمهورية العربية السورية لي بح  يتضمن زايدة احلد األدىن  

 رار    مت متديد املهلة لت بح مخا سنوات، ومبوجب  2013لعام    63لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساةا إىل احلد األدىن املطلوب، ومبوجب املرسوم التشريعي ر    
، حيث سيت   2016، واليت انتهت مبوجب القرار امل كور خالل عام  سنوات   6مت متديد املهلة لت بح    2015نيسان    22/م اتريخ  13رائسة سلا الوزراا ر    

 األصول.  متابعة موضوع الزايدة املطلوبة عند استالم البنك التوجيهات املطلوبة من  بل اجلهات الر ابية كوهنا صاحبة االخت اع حسب 
 
 حمققة غري    مدورة   أر ح  - 02

تعليمات   النقد والتسلي  ر      م ركبناًا على  املركزي و رار سلا  بتاريخ   952/100/1والتعمي  ر      2008لعام    1/م ن/ ب  362سورية   ال ادر 
  ر حتقيي  مركز القطع البنيوي وغري القابلة للتوزيع من حساب األ إعادة    املدورة لفرو ات القطع غري احملققة الناجتة عن  ر حيت  ف ل األ  2009  شباط  12

 .املدورة

لرية سورية كما    133.895.162.133)غري مد قة( )مقابل    2022آذار    31لرية سورية كما يف    133.895.162.133بلغت األر ح املدورة غري احملققة  
  . )مد قة(( 2021كانون األول   31يف 
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 الفوائد الدائنة -12

 يتكون ه ا البند ممايلي: 
  )غري مد قة(   آذار 13أشهر املنتهية يف    ثالثة فرتة ال ل        
  )معّدلة(   0212     2022       
 ل.س.      ل.س.        

 تسهيالت ائتمانية مباشرة
 كرب    شركات 
   910.097.194    1.182.685.667    روض وسل    
    11.422    -    حمسومة سندات   
   42.629.820    15.598.092   حسا ت جارية مدينة   
 : أفراد  
   138.974.209    267.604.427    روض وسل    
   25.369.643    8.304.668   ل دفة وفوائد أتخري مقبوضة  حسا ت جارية مدينة   
 صغرية ومتوسطة: شركات  

   6.354.516    7.886.040    روض وسل    

     1.482.078.894    1.123.436.804   
   650.240.063    85.153.253   وودائع لد  امل ارك  أرصدة 

     1.567.232.147    1.773.676.867   
 
 الفوائد املدينة -22

 : مما يلي  يتكون ه ا البند 
  )غري مد قة(   آذار 31أشهر املنتهية يف    ثالثة فرتة ال ل        
  )معّدلة(   2021     2022       
 ل.س.      ل.س.        

   1.313.951    -    ودائع امل ارك 
     ودائع الز ئن 

   123.194.778    130.003.239   ودائع التوفري   
   461.788.862    476.534.692   ودائع ألجل   

   4.556.212    1.455.182   أتمينات نقدية 

     607.993.113    590.853.803   
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 ا ص خسائر ائتمانية متو عة م روك -32

 : مما يلي  يتكون ه ا البند 
  )غري مد قة(   آذار 31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  ل        
  )معّدلة(   0212     2022       
 ل.س.      ل.س.        

   8.069.560    18.073.475  لد  م رك سورية املركزي م روك ا ص أرصدة  
   3.765.147.211  (  6.065.889.323) م روك ا ص أرصدة لد  امل ارك )اسرتداد( / 
 (   18.589)   6.067.357.325  إيداعات لد  امل ارك   ا ص ( اسرتداد م روك / )
 (  212.756.669)   54.848.052  ا ص تسهيالت ائتمانية مباشرة  ( اسرتداد م روك / )

 (  9.362.532) (  210.438.17) ا ص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة   اسرتداد
     63.951.357    3.551.078.981   
 
 العائدة إىل مسامهي امل رك األساسية واملخففة السه رحبية  -42

 كما يلي:    ركمسامهي املإىل   العائد مت احتساب ح ة السه  األساسية واملخففة من ربح الفرتة 
  )غري مد قة(   آذار 31أشهر املنتهية يف    ثالثة فرتة ال ل        
  )معّدلة(   0212     2022     

 (  1.811.142.143)   3.213.328.695  )لرية سورية(    ركعائد ملسامهي املة الالفرت )خسارة(   /  ربح
   60.014.668    60.014.668  التداول خالل الفرتة )سه ( املتوسط املرجح لعدد األسه   يد 

 (  30.18 )    53.54   األساسية واملخففة )لرية سورية(  رحبية السه 

 . عند تويلها  ر حذات أتثري على ح ة السه  يف األ  رك تتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها امل
 
 النقد وما يوازي النقد  - 52

 يتكون ه ا البند ممايلي: 
  )غري مد قة(   آذار 31أشهر املنتهية يف    ثالثة رتة ال لف        
     2022     2021  
  ل.س.      ل.س.      

  14.221.395.144    22.058.575.298    نقد يف اخلزينة
 سورية املركزي )استحقا ها األصلي   م ركلد     أرصدةنقد و 

   34.279.350.548    87.902.339.298  * ( أ لأو  أشهر   3خالل فرتة  
   109.314.136.351    190.022.368.029  أ ل( أو    أشهر 3لد  م ارك )استحقا ها األصلي خالل فرتة  أرصدة 

 (  9.095.532.442) (  24.521.513.818) أ ل( أو    أشهر 3)استحقا ها األصلي خالل فرتة ودائع م ارك 

    275.461.768.807    148.719.349.601   

. اليومية، ل لك ال يعترب جزا من النقد وما يوازي النقد التشغيلية   رك سورية املركزي يف أنشطة امل م ركالنقدي االزامي لد    االحتياطيال يستخدم  *
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 املعامالت مع األطراك ذوي العال ة -62
العليا بتعامالت جتارية مع امل ــــارك ذات العال ة وكبار املســــامهني حبدود التعامالت التجارية الســــائدة املســــموح هبا،   دارةالتعامالت مع أعضــــاا ااإىل    )ضــــمن أعمال  االعتيادية(  اضــــافة   ــــركيقوم امل

  .و ستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدة
 بنود بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز

 املالية للم رك والشركة التابعة:  املعلومات ، املوجزة املعلومات املالية املوحدة املرحلية تشمل 
   رأس مال الشركة          
  1202     2022    نسبة امللكية    اس  الشركة   
 ل.س.      ل.س.          
   270.000.000    270.000.000   %99.99   سوولية احملدودة امل  كابيتال ست  أهلي تر شركة  

 :تعامالت مع أطراك ذات عال ة 
 من خالل بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز كما يلي:  2022آذار  31كانت التعامالت مع األطراك ذات العال ة كما يف لقد  

  اجملموع    اجلهة ذات العال ة    
 كانون األول   31كما يف     آذار   31كما يف        بنك بيمو لبنان    بنك بيمو    
  2021   2202     دارة ااأعضاا سلا     ش.م.ل.    السعودي الفرنسي    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 :املرحلي املوجز   بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد 
 املوجودات  
  197.219.126.797  167.236.279.931  -   166.990.167.971  246.111.960 حسا ت جارية مدينة  
  727.418.565  57.498.599  57.498.599  -   -  تسهيالت ائتمانية  
 املطلو ت  
  101.031.894  121.426.996  57.498.599  -   63.928.397 حسا ت جارية دائنة  
   100.000   100.000   100.000  -   -  أتمينات نقدية  
  -    74.219   74.219  -   -  الفائدة مستحقة القبض  

 :املرحلي املوجز   املايل املوحد بنود خارح بيان الوضع  
  1.000.000.000  1.000.000.000  -   -   1.000.000.000  كفاالت صادرة  

  1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000  -   -  ضماانت واردة لقاا تسهيالت ائتمانية  
  375.000.000  375.000.000  375.000.000  -   -  كفاالت واردة لقاا تسهيالت ائتمانية 
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 بنود بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز   - ب
  اجملموع    اجلهة ذات العال ة    
 يف   لفرتة الثالثة أشهر املنتهية    لفرتة الثالثة أشهر املنتهية            
 معّدلة  )   2021ر آذا   31  آذار  31يف        بنك بيمو لبنان    بيمو بنك     
  غري مد قة(    )غري مد قة(   2202   دارة ااسلا    أعضاا    ش.م.ل.    السعودي الفرنسي    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 عناصر  ائمة الدخل املوحدة:
  573.650.366  20.004.011  20.004.011  -   -  فوائد دائنة   
 ( 6.989.531)  -   -   -   -  مدينة  فوائد 
   140.079   38.267   38.267  -   -  عموالت دائنة  
 ( 441.028.181)  -   -   -   -  عموالت مدينة  
 ( 43.382.492)  -   -   -   -  م اري  اتمني  

 
 دارة التنفي ية وأعضاا سلا اا   دارة تعويضات اا  - ح 
  )غري مد قة(   آذار 31أشهر املنتهية يف    ثالثة لفرتة ال        
  )معّدلة(   2021     0222     
  ل.س.      ل.س.      

   332.430.000    493.837.140  العليا  دارةتعويضات ومكافآت موظفي اا 
   000.500.1    46.874.999  دارةتعويضات أعضاا سلا اا 

    540.712.139    333.930.000  
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 املخاطر   إدارة  - 72

 مقدمة

 رك يقوم على تديد وفه  وتقيي  املخاطر اليت تواج  عمل امل   ركاملخاطر هي جزا أساسي من أعمال امل ارك وااطار العام ادارة املخاطر يف امل
ــتوايت احملدودة واملقبولة واختاذ ااجرااات الالزمة   املخاطر للوصــــول إىل التوازن األمثل بني عاملي املخاطرة   لضــــبط حج والت كد من بقائها ضــــمن املســ

 والعائد.

ــغيل. ااطر الســـــــوق تتضـــــــمن ااطر أ ــيولة، وااطر التشـــــ ــعار الفائدة وااطر  إن أه  أنواع املخاطر هي ااطر االئتمان، ااطر الســـــــوق، ااطر الســـــ ســـــ
  العمالت.

 االسرتاتيجيات العامة واةيكل التنظيمي ادارة املخاطر 

 تتلخص اسرتاتيجية امل رك مبا يتعلق إبدارة املخاطر  لنقاط التالية:  •
 صل يف أعمال امل رك التجارية ومساندة اسرتاتيجيات  هب ا اخل وع. ا مواكبة التطور احل  
آاثر أية أحداث غري    من خالل إناد التوازن األمثل بني عاملي املخاطرة والعائد إضافة إىل ختفي   رك  املايل للم املسامهة يف تطور الوضع   

 على رأمسال امل رك وأر ح .   متو عة  د توثر سلباً 
مل رك أن  العمل على صياغة مد  القابلية للمخاطرة لد  امل رك اليت تدد السقوك للمخاطر اليت من ضمنها نب على إدارة ا  

 تعمل. 
 .املرا بة املتواصلة ملستو  املخاطر يف امل رك من أجل الت كد من مد  االلتزام مبستوايت سقوك املخاطر احملددة  

القبول هبا، فيما يتعلق بكل نوع من    رك سلا اادارة هو اجلهة املسوولة عن تديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقوك الق و  اليت أكن للم  •
. يوافق سلا اادارة على سياسات وإجرااات إدارة  Risk Appetiteتعرض ةا وهي ما يعرك بــ "القابلية للمخاطر" ي ملخاطر اليت  أنواع ا 

 واجهها امل رك مستقباًل. ي واجهها أو أكن أن  ي املخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى دورايً تقارير عن املخاطر اليت  

جمللا اادارة ومهمتها ااشراك على إدارة املخاطر بشكل عام وتقيي  فعاليتها إضافة إىل مراجعة وا رتاح سياسات  جلنة إدارة املخاطر التابعة   •
 رك،  وإجرااات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورفعها إىل سلا اادارة، كما أن ه ه اللجنة مسوولة عن مرا بة تطور مستو  املخاطر يف امل 

 بارات اجلهد وتقيي  نتائجها وهي صلة الوصل بني إدارة املخاطر وسلا اادارة. تديد سيناريوهات اخت 

 غري تنفي يني من أعضاا سلا اادارة  اضافة إىل مدير إدارة املخاطر وجتتمع بشكل دوري.   أعضاا   3تت ل  اللجنة من  

 طر وتقوم مبراجعة التقارير ال ادرة عن  س  إدارة املخاطر. اللجنة التنفي ية تشارك يف صياغة السياسات وااجرااات املتعلقة إبدارة املخا  •

لسوق  جلنة إدارة املوجودات واملطلو ت وهي مسوولة عن اختاذ ومتابعة القرارات املتعلقة جبميع األعمال يف امل رك واليت ينتج عنها ااطر ا •
بة تطبيق أسا إدارة املخاطر وااللتزام  لسقوك احملددة والسياسات   اضافة إىل تديد اسرتاتيجيات مواجهة ه ه املخاطر ومرا   السيولة وااطر  

 وااجرااات املوافق عليها من  بل سلا اادارة.   

واجهها  ي بشكل مستقل فيما يتعلق  ملخاطر اليت    التقيد  اجرااات والسياسات املعتمدة، وإبداا الرأي أيضاً   ا مهمته   يف امل رك   إدارة املخاطر  •
إدارة املخاطر    تلتزم إبصدار التقارير الدورية عن ه ه املخاطر ورفعها إىل جلنة إدارة املخاطر وإىل اادارة العليا وسلا اادارة.    ، ويقوم  رك امل 

  لتعليمات والقرارات ال ادرة عن م رك سورية املركزي املتعلقة ب . 
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 اةيكل التنظيمي لدائرة املخاطر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم بتد يق عملية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مد  توافق امل رك مع ااجرااات والسياسات املتبعة، وتت  منا شة  التد يق الداخلي   •
 نتائج التد يق مع اادارة وترفع التقارير واال رتاحات إىل جلنة التد يق. 

  ياس املخاطر ونظام التقارير 

الفعلية    يت   ياس املخاطر بطريقة تعكا اخلسائر املتو عة  بناًا على تقدير إمجايل اخلسائر  املتو عة  العادية واخلسائر غري  تنتج يف الظروك  اليت أكن أن 
أثر أسوأ     ستخدام طرق إح ائية. ه ه الطرق تعتمد على االحتماالت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكا الظروك اال ت ادية. كما تت  دراسة 

 تنتج عن الظروك االستثنائية.   االحتماالت اليت أكن أن 

املخاطر بقياس    يت  مرا بة وضبط املخاطر بناًا على السقوك املعتمدة اليت تعكا اسرتاتيجية امل رك وحدود ومستوايت املخاطر املقبولة. كما تقوم إدارة 
 القدرة اامجالية لتحمل املخاطر ومقارنتها  ملخاطر اامجالية مبختل  أنواعها. 

وجلنة   ملعلومات من مجيع وحدات العمل ألغراض التحليل واملرا بة والتعرك على املخاطر يف مرحلة مبكرة كما يت  تقدمي تقرير إىل سلا اادارة يت  جتميع ا 
ئن والقطاعات  إدارة املخاطر يتضمن إمجايل ااطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يت  التحليل بشكل مف ل ربعي حسب  طاعات األعمال والز  
بتقيي  ا ص اخلسائر االئتمانية بشكل ربعي. يستل  سلا اادارة تقريراً شاماًل عن املخاطر بشكل ربع سنوي   لتزويده جبميع  اجلغرافية وتقوم اادارة 

 امل رك. املعلومات الالزمة لتقيي  املخاطر يف  

 سياسات وإجرااات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض املخاطر 

 ااطر االئتمان 

رك على إدارة ااطر االئتمان هي ااطر حدوث خسائر نتيجة ختل  أو عجز الطرك اآلخر عن الوفاا  لتزامات  جتاه امل رك. تعمل إدارة املخاطر يف امل  
 طاع أو منطقة جغرافية، كما تقوم    السقوك والر ابة على ااطر الرتكزات االئتمانية على مستو  العميل )فرد أو موسسة( وحج  التعرض االئتماا لكل 

ولكل  طاع أو   بتحديد مستوايت ااطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقوك ملقدار املخاطر املقبولة للعال ة مع املقرتض الواحد أو سموعة املقرتضني 
  منطقة جغرافية. 
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ك اليت مت تديدها بقرارات سلا النقد والتسلي  ذات ال لة و د يرأتي سلا  إن العامل األساسي يف سياسة إدارة ومرا بة املخاطر االئتمانية هو السقو 
هداك اليت  اادارة تديد سقوك دون السقوك املشار إليها أعاله وذلك تبعاً لشروط التشغيل واليت تعكا اسرتاتيجية امل رك يف تعامل  مع السوق واأل 

تدد مستو  املخاطر الق و  املقبول هبا من  بل امل رك واليت ال نب جتاوزها. تتضمن ه ه    عمل لتحقيقها، ويف الو ت نفس  بناا على ه ه السقوك ي 
 السقوك احلدود االئتمانية بشكل عام وبشكل حمدد يف  طاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة. 

تعرض ةا امل رك ومقارنتها  لسقوك  ي ياس املخاطر اليت  يت  بشكل دوري متابعة ودراسة البياانت واألر ام ال ادرة عن إدارة التسلي  من أجل تديد و  
رارات املناسبة فيما يتعلق  احملددة و لتايل رفع نتائج ه ه الدراسات إىل اادارة العليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير ف لية إىل سلا اادارة من أجل اختاذ الق 

 هب ه املخاطر. 

يب وممارسات لتخفي  ااطر االئتمان منها احل ول على ضماانت حيث يت   بول الضماانت وفقاً ملعايري وأسا  على عدة أسال   وتعتمد إدارة املخاطر أيضاً 
 معتمدة ووفقاً للتعليمات الناف ة. 

 تركزات املخاطر 

أو ذات ظروك ا ت ادية متماثلة  د  تنش  الرتكزات عند  يام سموعة من املراسلني أو العمالا أبعمال متشاهبة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة  
الظروك األخر . تدل  توثر على  درة املراسلني أو العمالا على اايفاا  لتزاماهت  التعا دية واليت ممكن أن تت ثر بنفا التغريات اال ت ادية والسياسية و 

 الرتكزات على حساسية امل رك جتاه  طاع ا ت ادي معني أو  طاع جغرايف معني. 

 ات وإجرااات امل رك أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزايدة يف الرتكزات وإدارة ااطر االئتمان وضبطها. حددت سياس 

 ااطر االئتمان 

تعمل إدارة املخاطر يف امل رك على إدارة   . ااطر االئتمان هي ااطر حدوث خسائر نتيجة ختل  أو عجز الطرك اآلخر عن الوفاا  لتزامات  جتاه امل رك 
، كما تقوم  السقوك والر ابة على ااطر الرتكزات االئتمانية على مستو  العميل )فرد أو موسسة( وحج  التعرض االئتماا لكل  طاع أو منطقة جغرافية 

للعال ة مع املقرتض الواحد أو سموعة املقرتضني ولكل  طاع أو  بتحديد مستوايت ااطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقوك ملقدار املخاطر املقبولة 
 . منطقة جغرافية 
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 الرتكز حسب القطاع اال ت ادي:
 )غري مد قة( حسب القطاع اال ت ادي: 2022آذار  31ات االئتمانية كما يف يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرض

  اجملموع    خدمات أفراد و    زراعة    عقارات    جتارة     صناعة    مايل    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  99.226.094.185  -   -   -   -   -   99.226.094.185 لد  م رك سورية املركزي  أرصدة
  159.181.315.070  -   -   -   -   -   159.181.315.070 لد  م ارك   أرصدة

  26.903.731.169  -   -   -   -   -   26.903.731.169 لد  م ارك  إيداعات 
  46.830.319.995  18.063.895.888  2.140.329.218   444.599.674  14.929.332.632  11.252.162.583  -  صايف التسهيالت اائتمانية املباشرة 

  483.854.494  158.969.073  43.273.503   2.893.122  74.383.500  95.950.731  108.384.565 موجودات أخر  
  17.544.576.054  -   -   -   -   -   17.544.576.054 ي وديعة سمدة لد  م رك سورية املركز 

  350.169.890.967  18.222.864.961  2.183.602.721   447.492.796  15.003.716.132  11.348.113.314  302.964.101.043 مد قة( )غري 2202آذار  31الرصيد كما يف

  355.024.155.393  14.419.141.244  2.048.298.737   509.764.528  14.399.011.769  9.003.589.951  314.644.349.164 )مد قة( 1202كانون األول    31الرصيد كما يف 
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 ( كما يلي: 9االئتمانية حسب القطاع اال ت ادي وفق مراحل الت ني ، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر   ) تتوزع التعرضات 
  مد قة(   )غري   2202آذار   31كما يف      
  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     القطاع اال ت ادي / املرحلة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

   302.964.101.043    176.961.464.471    -     126.002.636.572   مايل
  11.348.113.314    22.705.243    3.689.238.496    7.636.169.575   صناعة 
  15.003.716.132    -     3.073.071.365    11.930.644.767   جتارة

  447.492.796    -     392.149.832    55.342.964   عقارات
  2.183.602.721    -     -     2.183.602.721   زراعة

  18.222.864.961    129.494.237    1.590.693.354    16.502.677.370  أفراد وخدمات 
  350.169.890.967    177.113.663.951    8.745.153.047    164.311.073.969   اامجايل 

 
  )مد قة(   1202كانون األول   31كما يف     

  اجملموع      املرحلة الثالثة      املرحلة الثانية      املرحلة األوىل     القطاع اال ت ادي / املرحلة   
 ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.     

  314.644.349.164    -    174.787.824.592   139.856.524.572   مايل 
  9.003.589.951    7.291.917    2.309.125.065    6.687.172.969   صناعة 
  14.399.011.769    -     215.636.453    14.183.375.316   جتارة

  509.764.528    -     99.740.110    410.024.418   عقارات 
  2.048.298.737    -     -     2.048.298.737   زراعة 

  14.419.141.244    114.771.699    473.329.457    13.831.040.088  أفراد وخدمات 
  355.024.155.393    122.063.616  177.885.655.677   0177.016.436.10   اامجايل 

 
 التحليل القطاعي  - 82

 معلومات عن  طاعات أعمال امل رك: .أ

 يت  تنظي  امل رك ألغراض إدارية من خالل  طاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حسا ت األفراد -
 حسا ت املوسسات -
 اخلزينة -
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 فيما يلي معلومات عن  طاعات أعمال امل رك: 
 لفرتة الثالثة أشهر             
 آذار   31املنتهية يف       )غري مد قة(   2202آذار   31  الثالثة أشهر املنتهية يف لفرتة         

  مد قة( غري  معّدلة  )   1202     اجملموع      أخر       اخلزينة      املوسسات      األفراد        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  4.374.628.158    8.486.204.638    80.120.422    422.345.706    2.537.554.249    5.446.184.261   إمجايل الدخل التشغيلي  
   -     -     -   ( 504.044.721)   149.409.821    354.634.900   التحويالت بني القطاعات 

 ( 3.551.078.981) ( 63.951.357)   -   ( 19.541.477) ( 62.565.686)   18.155.806  متو عة  ائتمانية خسائرا ص   م روك
   823.549.177    8.422.253.281    80.120.422  ( 101.240.492)   2.624.398.384    5.818.974.967    نتائج األعمال 

 ( 2.083.147.194) ( 4.957.410.358) ( 4.957.410.358)   -     -     -   القطاعات  م اري  غري موزعة على 
 ( 1.259.598.017)   3.464.842.923  ( 4.877.289.936) ( 101.240.492)   2.624.398.384    5.818.974.967    بل الضريبة  )اخلسارة(/  الربح

 ( 492.106.372) ( 251.514.236) ( 251.514.236)   -     -     -     ضريبة  م روك ال 
 ( 59.437.750)   -     -     -     -     -    ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة 

 ( 1.811.142.139)   3.213.328.687  ( 5.128.804.172) ( 101.240.492)   2.624.398.384    5.818.974.967   الفرتة )خسارة( /  ربح صايف 
 
 كانون األول   31كما يف       )غري مد قة(   2202آذار   31كما يف         

  ( )مد قة   1202     اجملموع      أخر       اخلزينة      املوسسات      األفراد        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

 معلومات أخر : 
   373.864.630.971   373.342.047.011     -     326.135.347.369    36.079.023.587    11.127.676.055    موجودات القطاع  
  6.618.777.651    7.477.859.049    7.477.859.049    -     -     -   موزعة على القطاعات غري موجودات  
  380.483.408.622    380.819.906.060    7.477.859.049   326.135.347.369    36.079.023.587    11.127.676.055   سموع املوجودات  
   230.461.232.232    225.634.998.499    -     24.521.513.818    81.700.342.934    119.413.141.747    مطلو ت القطاع  
  6.709.939.545    8.659.342.029    8.659.342.029    -     -     -   موزعة على القطاعات  غري مطلو ت  
  237.171.171.777    234.294.340.528    8.659.342.029    24.521.513.818    81.700.342.934    119.413.141.747   سموع املطلو ت   

   1.167.653.073    185.295.700    185.295.700    -     -     -     امل اري  الرأمسالية 
 361.681.046    110.787.040    110.787.040    -     -     -    ات طفاااالستهالكات واا
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 معلومات التوزيع اجلغرايف: .ب

الرئيسي يف القطر وشبكة فروع  املنتشرة يف اجلمهورية  يبني ه ا اايضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال امل رك حيث أارس نشاط  بشكل رئيسي من خالل مركزه  
 . العربية السورية 
 :امل رك وم اريف  الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفإيرادات  فيما يلي توزيع

  )غري مد قة(   2202آذار   31نتهية يف  لفرتة الثالثة أشهر امل   
  اجملموع    خارح سورية    داخل سورية       
  ل.س.    ل.س.    ل.س.       

  8.486.204.638  -   8.486.204.638     إمجايل الدخل التشغيلي 
  185.295.700  -   185.295.700     الرأمسالية  اري امل 
 
  مد قة( غري  معّدلة  )   1202آذار   31نتهية يف  لفرتة الثالثة أشهر امل   
  اجملموع    خارح سورية    داخل سورية       
  ل.س.    ل.س.    ل.س.       

  4.374.628.158  584.527.445  3.790.100.713     إمجايل الدخل التشغيلي 
  38.529.600  -   38.529.600     الرأمسالية  اري امل 

 
 كفاية رأس املال  - 29
يت  مرا بة مد  كفاية رأس املال من خالل النسب ال ادرة مبوجب    . على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطت  املختلفةامل رك    افظحي

 . يها من خالل م رك سورية املركزي مقررات  زل الدولية واليت يت  تبن
(  4/م ن/ب253والتسلي  ر   )  حسب  رار سلا النقد   % 8دىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  حملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم امل رك  
حسب جلنة  زل الدولية(،كما يراعي كافة النسب املتعلقة  لرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال    %8)  2007كانون الثاا    24ال ادر بتاريخ  

 . التنظيمي كموشر لتلك الرتكزات 
   .  ت ادية ووص  املخاطر يف أنشطت  يدير امل رك هيكلية رأس مال  ونري تعديالت علي  يف ضوا التغريات اليت تطرأ على الظروك اال 

وبشكل  امل رك   عملي، ويف سبيل ذلك  ركإن أمهية كفاية رأس املال أتيت من كون رأس املال م در أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت  د تواج  امل
ال   إدارةمستمر على تسني ورفع كفاات  يف   املاملخاطر  املي ، و  رك يت  د تواج  نشاطات وتوظيفات  لكافة  خاطر اليت  د تكتن   قوم  ملتابعة احلثيثة 

إىل    قوم بوضع األسا الكفيلة بتخفيض التعرض ة ه املخاطر  در اامكان لتجنب اخلسائر اليت  د توثر على متانة رأس املال، و اضافةيتوظيفات ، و 
يف تقيق أهداك كفاية  امل رك    تطلبات اجلهات الر ابية، األمر ال ي يساعدعلى تسني إجرااات الر ابة الداخلية واالمتثال األفضل مل امل رك    عملي ذلك  

 . رأس املال
 . كما هو موضح يف اجلدول أدانه يتكون رأس املال التنظيمي من صايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندة

تعليمات  إىل    النقد والتسلي  يف سورية ذات ال لة واليت تستند يف مضموهنايت   ياس املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقاً لتعليمات و رارات سلا  
 ياس ااطر  ومقررات جلنة  زل، وبشكل عام يت   ياس ه ه املخاطر وفقاً ألسلوب املوشر األساسي مع مراعاة تعليمات سلا النقد والتسلي ، حيث يت   

ان التثقيل امل كورة يف تعليمات سلا النقد والتسلي  وذلك بعد طرح املووانت والضماانت املقبولة،  االئتمان وفقاً للت ني  االئتماا إن وجد ووفقاً ألوز 
تعليمات اجمللا، وأخرياً  أما  لنسبة ملخاطر السوق فت  أخ   يمة مراكز القطع األجن  التشغيلية احملمولة وذلك بعد تثقيلها أبوزان التثقيل املشار إليها يف 

طر التشغيلية وفقاً ألسلوب املوشر األساسي حيث يت  أخ  متوسط ثالثة سنوات ل ايف إيراد امل رك من الفوائد والعموالت ومن مث تثقيل  يت   ياس املخا
  . الناتج أبوزان التثقيل امل كورة يف تعليمات اجمللا 
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 يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال: 
   كانون األول   31كما يف       آذار  31كما يف       
   ( )مد قة   1202     )غري مد قة(   2202     
   ل.س.       ل.س.      

   6.001.467.556    6.001.467.548  رأس املال املكتتب ب  واملدفوع 
   1.321.808.674    1.321.808.674  االحتياطي القانوا 
   1.321.808.674    1.321.808.674  االحتياطي اخلاع 

   133.895.162.133    133.895.162.133  أر ح مدورة غري حمققة 
 (  248.037.021) (   235.206.678) صايف املوجودات غري امللموسة  

 (  248.236.400) (   248.236.400)   صايف األسه  واملسامهات يف امل ارك واملوسسات املالية
 املبالغ املمنوحة إىل كبار املسامهني وأعضاا سلا اادارة  

 (  1.938.076.153) (   1.901.709.444)   أو املستعملة من  بله  )أيهما أكرب( 
 (  36.932.500) (   36.932.500) موجودات آلت ملكيتها للم رك وفاا لديون مستحقة 

   140.068.964.963    140.118.162.007  األساسية األموال اخلاصة صايف 
 ساعد بنود رأس املال امل 

 صايف األر ح غري احملققة عن املوجودات املالية من  
   385.994.904    385.994.904  منها   %50خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خ    

 ا  ات لقاا اخلسائر االئتمانية املتو عة للتعرضات امل نفة 
   2.577.394.708    2.661.907.760  ضمن املرحلتني األوىل والثانية*  

   2.963.389.612    3.047.902.664  األموال اخلاصة املساعدة

   143.032.354.575    143.166.064.671  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي( 
  306.187.886.300    316.814.954.693  املوجودات املرجحة  ملخاطر 

   9.027.454.690    8.881.872.666  حسا ت خارح امليزانية املرجحة  ملخاطر 
   2.408.413.964    1.054.305.122  ااطر السوق 

   8.999.426.860    8.999.426.860  املخاطر التشغيلية 

   326.623.181.814    1335.750.559.34   اجملموع
   %43.79     %42.64   نسبة كفاية رأس املال )%( 

   %42.88     %41.73   ( %نسبة كفاية رأس املال األساسي ) 
   %97.74     %95.62   )%(  حقوق املسامهنينسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل 

ة ضمن املرحلتني  فاملكونة لقاا اخلسائر االئتمانية املتو عة للتعرضات امل ن   ملخ  ات/م ن( يت  االعرتاك  4التسلي  ر   )و مبوجب  رار سلا النقد   *
ها رصيد حساب  إلي  اً املعرتك هبا ضمن ه ه األموال، مضاف خ  ات األوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز  يمة امل

ليمات كفاية األموال  اطر االئتمان احملتسبة وفقاً لتعمن املوجودات املرجحة مبخ  %1.25حال وجوده(، ما نسبت   يف  )   االحتياطي العام ملخاطر التمويل
  . اخلاصية ال افية 
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املادة الثامنة من  رار سلا النقد والتسلي  ر    وال ي تضمن تعديل    2014شباط    26( اتريخ  4/م ن/ب1088والتسلي  ر   )  النقدصدر  رار سلا  
حبيث يت  إدراح فرو ات تقيي  مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب    2008شباط    4( اتريخ  1/م ن/ب362)

 . 2007عام ( ال ادر 4/م ن/ب253كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار سلا النقد والتسلي  ر   )
 
 ( إمسية ارتباطات والتزامات ائتمانية خارح امليزانية ) يمة   - 03

 : مما يلي  يتكون ه ا البند 
   كانون األول   31كما يف       آذار  31كما يف       
   )مد قة(   1202     )غري مد قة( 2202     
   ل.س.       ل.س.     

 الكفاالت املعطاة للز ئن: 
   14.720.000    14.720.000  دفع 
   3.166.343.907    3.157.599.944  حسن تنفي   
   163.150.000    58.300.000  أخر  

   3.344.213.907    3.230.619.944  اجملموع
   19.935.552.082    19.761.855.879  الكفاالت ال ادرة للم ارك

   2.776.878     2.547.204  سقوك تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة 
   1.391.651.983    2.821.180.121  سقوك تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة 

   25.816.203.148    24.674.194.850   
 
 تعديل القوائ  املالية  - 13

اتريخ    1445/16وال ادرة بتعمي  م رك سورية املركزي ر   ع/  2022شباط    22اتريخ  ع  /129/2بناًا على مداولة سلا النقد والتسلي  ر    
ة  املتضمنة الطلب من امل ارك اعتبار م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املقابل للتعرضات امل نفة ضمن املرحلتني األوىل والثاني  2022آذار    23

ر م روك ا ص اخلسائر االئتمانية املتو عة املقابل للتعرضات االئتمانية امل نفة ضمن املرحلة  )التعرضات املنتجة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبا 
، وذلك ضمن  2021الثالثة كنفقة مقبولة ضريبياً، ومعاجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة النامجة عما ذكر أعاله ضمن التسوايت الضريبية للعام  

، وبناا علي  مت تعديل املعاجلة الضريبية مل روك ا ص اخلسائر االئتمانية للتعرضات امل نفة ضمن املرحلة الثالثة واعتباره  البياانت املالية املعدة للنشر 
 . )غري مد قة(   2021  آذار 31للفرتة املنتهية  يف  كنفقة مقبولة ضريبياً وتعديل  ائمة التعديل الضري   

 األثر على الدخل الشامل 
  التعديل بعد     التعديل    التعديل  بل       
  ل.س.    ل.س.    ل.س.      

 (  492,106,372) (  492,106,372)   -    م روك ضريبة الدخل  

      -   (492,106,372  ) (492,106,372  ) 
 حقوق امللكية األثر على  

  التعديل بعد     التعديل     بل التعديل      

  ل.س.    ل.س.    ل.س.      
  66.831.607.259  (  492,106,372)   67.323.713.631   سموع حقوق امللكية 

    67.323.713.631   (492,106,372  )  66.831.607.259   
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 أر ام املقارنة   - 23

ة احلالية. مل توثر إعادة التبويب ه ه على حقوق امللكية  رت لتتناسب مع تبويب أرصدة الف  2021آذار    31املنتهية يف    ةرت مت إعادة تبويب بعض األرصدة للف 
 أو خسارة الفرتة السابقة. 

 : بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز 

  يف   التبويب كما    كما يف  التبويب       
  املبلغ  للرية السورية    2022آذار    31   1202آذار    31   البيان   

   8,550,419   إيرادات أخر   م اري  تشغيلية أخر    إعادة تبويب م اري  تشغيلية  
 
 الدعاو  القضائية  - 33

تقوم  ختاذ كل ما يلزم لتح يل أموال امل رك حبيث     رك يعترب التقاضي من األمور الشائعة لد  القطاع امل ريف نظراً لطبيعة عمل ، حيث أن إدارة امل
عديد من  يكون اللجوا إىل القضاا ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنف ت فيها إجرااات التوصل إىل حل تفاوضي، وعلي  فإن امل رك  د أ ام ال

 ام بعض املدينني برفع دعاو  ختاص  أخر  ألسباب اتلفة، ويف  الدعاو  القضائية على بعض املدينني هبدك ت يل الديون املتعثرة. من جهة أخر   
زمة من أجل  كال احلالتني فإن  لد  امل رك سموعة من ااجرااات يت  إتباعها لتقيي  ه ه القضااي، حيث يت  طلب االستشارات الفنية والقانونية الال

. برأي اادارة واملستشار القانوا للم رك لن يكون ةا  املايل   بيان الوضع  الزمة علىتبيان احتمالية وجود خسائر من عدم  و لتايل إجراا التعديالت ال 
 . 2022آذار  31كما يف   املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةأي أثر على 

 


