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 لتمويل الصغري  الوطني  لسؤسة  امل
 (سوري  خاص  مغفل  مةامه  شرك )

 بيان التغيريات يف حقوق امللكي 
  

 
 /  األرابح احملترزة              
  اجملموع   املرتاكم ()اخلةائر    صايف ربح الةن    احتياطي قانوين   ت ،ات وهبات   رأس املال  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  4.257.635.473    42.798.584         36.836.887    -     4.222.222.222  )معّدل ( 0202كانون ال اين  3الرصيد كما يف 
  6.222.222.222    -          -     -     6.222.222.222  يف رأس املال ةالزايد

   35.460.644    -     35.460.644    -     -     -   ةن أرابح ال
  -     -   ( 8.755.678)   8.755.678    -     -   احتياطي قانوين

  -     6.726.966  ( 6.726.966)   -     -     -   أرابح الةن  صصيص

   32.271.278.335    47.525.552    -     05.570.565    -     222.222.222.32  0202كانون األول   13لرصيد كما يف ا
 

  859.536.426  ( 64.455.157)   -     1.473.761    15.522.222    885.222.222  0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 
    05.458     05.458    -     -     -     -   9لي  رقم اأثر الت بيق األويل للمعيار الدويل للتقارير امل

 ( 9.622.368)   05.899.810    -     -   ( 15.522.222)   -   تعديات
  849.943.696  ( 18.512.267)   -     1.473.761    -     885.222.222   معّدل () 0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 

   1.335.222.222    -     -     -     -     1.335.222.222  الزايدة يف رأس املال
   90.671.775    -     90.671.775    -     -     -    ةنأرابح ال

  -     -   ( 31.145.304)   31.145.304    -     -   احتياطي قانوين
   -     79.108.653 ( 79.108.653)   -     -     -   أرابح الةن  صيصص

   4.257.635.473    42.798.584    -     36.836.887    -     222.222.222.4  معّدل () 0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
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 لتمويل الصغري  الوطني  لسؤسة  امل
 (سوري  خاص  مغفل  مةامه  شرك )

 التدفقات النقدي  بيان
  

  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف      
  )معّدل ( 0239     0202   إيضاح   
  ل.س.     ل.س.      

 التدفقات النقدي  من النشاطات التشغيلي :
  311.453.015    87.556.784   الربح قبل الضريب  

 النشاطات التشغيلي : منتعديات للوصول إىل التدفق النقدي 
   0.200.529    0.335.400  37 فوائد مدين  ،ل  األموال املقرتض  
  56.032.844    365.808.993  04 املتوقع  االئتماني  صص اخلةائر  مصروف 
   39.609.241    62.082.230  30.33 مصاريف االستهاق واإلطفا  
  399.902.9    777.715.05  9 استهاكات حقوق استخدا  األصول املةتأجرة 
   372.664     808.047  9 مات ،قود اإلجيارافوائد ،ل  التز  
  -   (  261.18)  أرابح بيع أصول اثبت  
     372.127.140    494.424.003  
 ريات يف رأس املال العامل:يالتغ
 ( 507.052.222)   507.052.222   لدى املصارفيدا،ات يف اإل/ )الزايدة( النقص  
 ( 3.951.908.253) ( 6.271.478.261)  الزايدة يف التةهيات االئتماني  
 ( 36.440.471) ( 35.049.951)  الزايدة يف الذمم املدين  األخرى 
   5.126.429    426.400.693   الزايدة يف الذمم الدائن  
   01.162.706    11.030.981   الزايدة يف املصاريف املةتحق  
 ( 31.933.231)   02.554.520   اإليرادات املقبوض  مقدماً يف / )النقص( الزايدة  
 ( 456.894.5) ( 442.777.46) 83 املدفو،  ضريب  الدخل 

 ( 858.758.488.0) ( 124.265.340.5)  صايف التغيريات يف رأس املال العامل
 ( 164.154.067.0) ( 314.758.799.4)  صايف النقد املةتخد  يف النشاطات التشغيلي 

 الست ماري :االتدفقات النقدي  من النشاطات 
 ( 491.878.728) ( 67.338.952) 33 موجودات اثبت  مادي  شرا 

   -      222.19   املتحصل من بيع أصول اثبت  مادي 
 ( 728.878.491) ( 952.279.67)  صايف النقد املةتخد  يف النشاطات االست ماري 
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 لتمويل الصغري  الوطني  لسؤسة  امل
 (سوري  خاص  مغفل  مةامه  شرك )

 التدفقات النقدي  بيان
  

  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف      
  )معّدل ( 0239     0202   إيضاح   
  ل.س.     ل.س.      

 التدفقات النقدي  من النشاطات التمويلي :
  1.335.222.222    6.222.222.222   رأس املال املكتتع به الزايدة يف 
 ( 306.160.522) ( 109.187.522) 31 املصرف املركزيوديع  رأس املال اجملمدة لدى الزايدة يف 

 ( 86.822.222) ( 39.022.222) 9 املدفو،ات ،ل  التزامات ،قود االجيار
 ( 222.222.42)   -    أموال مقرتض تةديدات 

  522.817.863.0    522.430.653.5  من النشاطات التمويلي صايف النقد 
  322.624.408    784.574.436   يف النقد وما يف حكمه الزايدة صايف

  105.786.14    751.192.315    ةنيف بداي  ال يف حكمهالنقد وما 

  751.192.315    369.965.939  07  يف هناي  الةنوما يف حكمه النقد 
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 لتمويل الصغري  الوطني  لسؤسة  امل
 (سوري  خاص  مغفل  مةامه  شرك )

 املالي   بياانتإيضاحات حول ال
 0202كانون األول   13للةن  املنتهي  يف 
   

 

 سوري ( مغفل  خاص  )شرك  مةامه  صغريلتمويل الالوطني  لسؤسة  املحول  ،ام  معلومات -3

 املايل ال ايناحلي بنا  -  البواب  ال امن مشروع-يعفور - دمشقريف  مركزها الرئيةي يف سوري  شرك  مةامه  مغفل  خاص املسؤسة  الوطني  للتمويل الصغري 
تقدمي التمويل الصغري واملتناهي الصغر ابالضاف  اىل خدمات  .غايتها0233 كانون األول 4مدهتا تةع  وتةعون ،اماً تبدأ من  38مكتع - 1طابق -

كما مت إشــهار وتعليماته التنفيذي . 0227شــبامل  35اتريخ  /35/ومالي  أخرى لشــرائح معين  من الةــكان وفقا ألحكا  املرســو  التشــريعي رقم  مصــرفي 
سوري  املركزي يف جلةتها املنعقدة  مصرف. كما وافقت جلن  إدارة 0230 كانون ال اين 06اتريخ  85وتةـريل الشـرك  يف الةـرل التراري حتت الرقم 

، صـــرفي ةـــات املالي  االجتما،ي  املاملسؤســـيف ســـرل  0للتمويل الصـــغري حتت الرقم  املسؤســـةـــ  الوطني ،ل  املوافق  ،ل  تةـــريل  0230 شـــبامل 31بتاريخ 
 .املصرف املركزياملودع لدى  ااهلحترير رأمسو 

لرية ســـوري  للةـــهم الواحد. متت زايدة رأمساهلا  322ســـهم بقيم  إمسي   1.122.222لرية ســـوري  موز،  ،ل   112.222.222ره دال وقأتســـةـــت برأمس
 لرية سوري . 322سهم قيم  كل سهم  322.222.222،ل  لرية سوري  موز،   32.222.222.222الحقاً بشكل تدرجيي ليصبح 

املسؤســــةــــ  من قبل مسؤســــةــــ  األمان  الةــــوري  للتنمي ، اجلمعي  العملي  الةــــوري  للمعلوماتي ، واهليئ  العام  للتشــــغيل وتنمي   أســــهم مت االكتتاب ،ل  كامل
كامل رأس املال، وابلتايل فإن البياانت املالي  للمسؤســةــات من   %98.75املشــرو،ات، وإن املةــامه  الك ى تعود ملسؤســةــ  األمان  الةــوري  للتنمي  بنةــب  

   األمان  الةوري  للتنمي . ةتدر  يف البياانت املالي  املوحدة ملسؤسسوف 
 قي ، طرطوس، جبل ، حلع، الةويدا ، ابإلضاف  إىل مكتيب محاه ومحص.الاذ ،لدى املسؤسة  ست  فروع موز،  بني تحافظ  دمشق

 
 ت بيق املعايري الدولي  إل،داد التقارير املالي   -0

 التقارير املالي  اجلديدة واملعدل املعايري الدولي  إل،داد  .3

وفقاً للةياسات  0239كانون األول   13وللةن  املنتهي  يف  0238كانون األول   13إب،داد البياانت املالي  للةن  املالي  املنتهي  يف  سؤسة امل تقام
، وذلك وفقاً لقرار جملس احملاسب  0239كانون ال اين   3غاي  ( ل9بةبع أتجيل ت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم ) يف سوري احملاسبي  املتبع  

 استناداً و  0238شبامل  05واق املالي  بتاريخ الصادر ،ن هيئ  األوراق واألس 31والتعميم رقم  0238( لعا  3والتدقيق يف سوري  يف جلةته رقم )
لدويل ا عياراملاملتضمن منح مسؤسةات التمويل الصغري مهل  لت بيق  0239متوز  1ل( اتريخ 9805/18/57احملاسب  والتدقيق رقم )إىل كتاب جملس 

ملوجوات واخلةائر االئتماني "، ري ما تةتكمل اإلجرا ات الازم  للت بيق / "اضمحال ا12سب  اإلسامي رقم // ومعيار احملا9لتقارير املالي  رقم /ل
 .0202بداي  ،ا  

، ""ت بيق املعايري الدولي  للتقارير املالي  ألول مرة 3، بت بيق مت لبات املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 0202 كانون األول  13تاريخ ب ت املسؤسة قام
 ذه املعايري.ه مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولي  للتقارير املالي  يف اتريخ التحول إىل وضعواليت تفر  ،ل  املنشأة أن حتّضر وتعر  بيان 
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 :سؤسة مكان للمعايري الدولي  للتقارير املالي  املذكورة أدانه، أتثري ها  ،ل  البياانت املالي  لل

 "األدوات املالي " 9املعيار الدويل التقارير املالي  رقم  .3،3
، حيث كان اتريخ الت بيق 0234الصادر ،ن اجمللس الدويل ملعايري احملاسب  يف متوز  9املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل تا،تمد

األدوات املالي   7التعديات املرتب   ابملعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل ت. ا،تمد0239كانون ال اين   3املبدئي هلذا املعيار يف 
 .0239احات" واليت مت ت بيقها ،ل  اإلفصاحات للعا  "اإلفص

 مت لبات جديدة خبصوص: 9يقد  املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 .تصنيف وقياس املوجودات وامل لوابت املالي  -أ

 .تدين قيم  املوجودات املالي  -ب
 سياس  التحومل العام . - 

 تصنيف وقياس املوجودات وامل لوابت املالي : أ(

قا  بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات والذي  9املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل ت، طبق0202كانون ال اين   13بتاريخ 
 .0239كانون ال اين   3وامل لوابت املالي  القائم  بتاريخ 

 أو القيم  العادل ، بنا ً  ابلتكلف  امل فأةسها بشكل الحق إما ، يتم قيا9 يع املوجودات املالي  ضمن ن اق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 ،ل  منوذ  أ،مال املنشأة إلدارة املوجودات املالي  وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالي :

يل التدفقات النقدي  صأدوات الّدين اليت يتم االحتفاظ هبا ضمن منوذ  أ،مال يتم حتقيق هدفه من خال حت ابلتكلف  امل فأةتقاس  -
التعاقدي ، وينشأ ،ن الشرومل التعاقدي  لاصل املايل يف تواريخ تحددة، تدفقات نقدي  تعد فقال دفعات من املبلغ األصلي والفائدة 

 ،ل  املبلغ األصلي القائم.
هبا ضمن منوذ  أ،مال (، أدوات الّدين اليت يتم االحتفاظ FVTOCIاآلخر )تقاس ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل  -

قدي  لاصل املايل، يف ،ن الشرومل التعا يتم حتقيق هدفه من خال حتصيل التدفقات النقدي  التعاقدي  وبيع األصول املالي ، وينشأ
 تواريخ تحددة، تدفقات نقدي  تعد فقال دفعات من املبلغ األصلي والفائدة ،ل  املبلغ األصلي القائم.

 (.FVTPLر )ئأو اخلةااألرابح  خرى ابلقيم  العادل  من خالين وحقوق امللكي  األكاف  أدوات الدّ   قياسيتم  -
 قو  ابختيارات ال رجوع ،نها، ،ند اإلثبات / اال،رتاف األويل ألصل مايل.تأن  سؤسة مميكن لل -
ل  القيم  العادعر  ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الاحق  يف ت تار، بشكل الرجوع ،نه أنصأن  سؤسة مللميكن  -

 أ،مال. معرتف هبا من قبل الشاري يف ،ملي  اندما /  لاست مارات يف أدوات حقوق ملكي  غري تحتفظ هبا للمتاجرة أو ال مت ل
اخلةائر،  أواألرابح  ضمن األدوات املقاس  ابلقيم  العادل  من خال صنفتتار، بشكل ال رجوع ،نه، أن صأن  سؤسة مللميكن  -

أو القيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هذا اخليار  ابلتكلف  امل فأةبق ،ليها شرومل القياس أدوات دين ين 
 احملاسيب.  ابقيزيل أو يقلص بشكل جوهري ،د  الت

و اخلةائر أاألرابح  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف  ،ندما يتم إلغا  إثبات أدوات دين مقاس -
نيف. أو اخلةائر ،ل  أنه تعديل إ،ادة تصاألرابح  اجملمع ، املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكي  إىل

أو ألرابح ا أما يف حال مت إلغا  ت بيت أدوات حقوق ملكي  مقاس  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر، يتم حتويل
  املدورة.األرابح  ع  املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، إىلاخلةائر اجملم
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أو القيم  العادل    فأةابلتكلف  املدوات الّدين املقاس  ألبتخصيص مسؤون  مقابل اخلةائر االئتماني  املتوقع  ابلنةب   سؤسة قو  املت -
 .من خال الدخل الشامل اآلخر )الفقرة ب أدانه(

 املوجودات املالي  وقيمتها الدفرتي ، موضح يف الفقرة "د" أدانه. إن األثر ،ل  تصنيف -

 تدين قيم  املوجودات املالي : ب(
بنموذ  "اخلةارة االئتماني  املتوقع ".  19منوذ  "اخلةارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسب  الدويل رقم  9يةتبدل املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 

اال،رتاف ابخلةائر االئتماني  املتوقع  والتغريات يف هذه اخلةائر االئتماني  املتوقع  يف هناي  كل فرتة  9 للتقارير املالي  رقم يت لع املعيار الدويل
تظار نمالي  من أجل إظهار أثر التغريات يف األخ ار االئتماني  من اتريخ اال،رتاف األساسي للموجودات املالي ، أي أنه مل يعد من الضروري ا

 حدث من أجل اال،رتاف ابخلةائر االئتماني .
قاس  ابلقيم  العادل  كلف  امل فأة )تشمل أدوات الّدين املتين بق منوذ  اخنفا  القيم  اجلديد ،ل   يع املوجودات املالي  اليت يتم قياسها ابل

 د الضمان املايل.من خال الدخل الشامل اآلخر(. كما ين بق هذا النموذ  ،ل  بعا التزامات الّدين و،قو 
 لقياس تدين قيم  املوجودات املالي  ،ل  تصنيفها ضمن إحدى املراحل ال اث كما يلي: سؤسة عتمد املت

شهراً. تتضمن األدوات املالي  اليت مل تشهد زايدة جوهري  ابملخاطر االئتماني  من اتريخ  30: خةارة ائتماني  متوقع  ملدة املرحل  األوىل
 ابلنةب  هلذه املوجودات املالي ، يتم احتةاب الفوائد بناً  ،ل  القيم  الدفرتي  قبل خةائر التدين. اال،رتاف األويل.

: خةارة ائتماني  متوقع  ،ل  مدى احلياة. تتضمن األدوات املالي  اليت شهدت زايدة جوهري  ابملخاطر االئتماني  من اتريخ املرحل  ال اني 
تنتج ليت ااال،رتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضو،ي  ،ل  تدين القيم . يتم احتةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع  

،ل  مدى حياة األصل املايل. يتم احتةاب الفوائد ،ل  القيم  الدفرتي  قبل خةائر ،ن  يع األحداث احملتمل  الوقوع 
 التدين.

 : خةارة ائتماني  متوقع  ،ل  مدى احلياة. تتضمن األدوات املالي  ذات دالل  موضو،ي  ،ل  تدين قيمتها بنهاي  الفرتة املالي . املرحل  ال ال  
   ،ل  مدى حياة األصل املايل.يتم احتةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع

، ،ل  قيم املوجودات املالي  وحقوق امللكي ، مفصل يف الفقرة "د" 9إن أثر ت بيق منوذ  تدين القيم  حةع املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 أدانه.

 :العام  سياس  التحومل  (

يدة للتحومل واليت توازن سياس  التحومل مع سياس  إدارة املخاطر. ال يغ ي ، قوا،د تحاسبي  جد9رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالي  
بصدد العمل ،ل  مشروع  IASBجملس املعايري احملاسبي  الدولي  سياس  التحومل الكلي، حيث أن  9املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 

 مةتقل هبذا اخلصوص.
 الشركات احلق بتأجيل ت بيق مت لبات سياس  التحومل حةع املعيار الدويل للتقارير املالي  9الدويل للتقارير املالي  رقم  املعيارمينح 
العمل ابملت لبات اجلديدة للتحومل حةع املعيار الدويل  سؤسة امل ت. قرر 19واالستمرار ابلعمل مبت لبات املعيار الدويل للمحاسب  رقم  9رقم 

 .9لي  رقم للتقارير املا

 .سؤسة ملل املالي  البياانتمل يكن لت بيق هذه املت لبات اجلديدة أي أثر ،ل  
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 االنتقال: د(

 أبثر رجعي، ابست نا  املذكورة أدانه: 9مت ت بيق التغريات ابلةياسات احملاسبي  الناجت  ،ن املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 

يف الرصيد  9رقم  املالي  للتقارير لاصول وااللتزامات املالي  الناجت  ،ن ت بيق املعيار الدويل مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتي  -
 .0239كانون ال اين   3االفتتاحي لارابح املدورة كما يف 

 ،ل  وقائع معروف  بتاريخ الت بيق األساسي، للقيا  ابلتقديرات التالي : سؤسة امل تا،تمد -
 املايل.صل حيتفظ ابألمنوذ  األ،مال الذي حتديد  *
االست مارات أبدوات حقوق ملكي  غري تحتفظ هبا للمتاجرة ضمن املوجودات املالي  ابلقيم  العادل  من  بعاتصنيف  *

 (.FVTOCIخال الدخل الشامل اآلخر )
  لاصل املايل، ن املخاطر االئتمانيأ سؤسة امل ت، ا،ت  ألداة الّدين خ ر ائتماين متدنٍ  الت بيق األويل، ويف حال كان بتاريخ *

 األويل ابألصل. اال،رتافمل تزداد بشكل كبري من اتريخ 
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 أثر التغريات ابلتصنيف والقياس
 .0239كانون ال اين   3أثر ،ل  القيم الدفرتي  للموجودات وامل لوابت املالي  كما يف  9للتقارير املالي  رقم ابست نا  بنود البياانت املالي  املذكورة أدانه، مل يكن لت بيق املعيار الدويل 

 التصنيف حةع      التصنيف حةع  
  9املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم       19املعيار احملاسب  الدويل للتقارير املالي  رقم   
  0239كانون ال اين   3كما يف    القياس   0238كانون األول   13كما يف   
     اخلةائر            
  القيم    التصنيف   اجملموع   االئتماني  املتوقع    إ،ادة تصنيف   القيم    التصنيف  

 املوجودات 
  14.416.448  التكلف  امل فأة  (  534) (  534)  -   14.416.960  التكلف  امل فأة أرصدة لدى املصارف

  858.890.758  التكلف  امل فأة    05.970   05.970  -   858.866.786  التكلف  امل فأة صايف التةهيات االئتماني  لافراد
 امللكي حقوق  

 ( 64.409.899)      05.458   05.458  -  ( 64.455.157)    اخلةائر املرتاكم  احملقق 
 

 التصنيف حةع      التصنيف حةع  
  9املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم       19احملاسب  الدويل للتقارير املالي  رقم املعيار   
  9023كانون األول   13كما يف    القياس   9023كانون األول   13كما يف   
     اخلةائر            
  القيم    التصنيف   اجملموع   االئتماني  املتوقع    إ،ادة تصنيف   القيم    التصنيف  

 املوجودات 
  305,639,129  التكلف  امل فأة  (  188) (  188)  -   305,639,697  التكلف  امل فأة أرصدة لدى املصارف

  507,392,518  التكلف  امل فأة  (  59,460) (  59,460)  -   507,052,222  التكلف  امل فأة لدى املصارفإيدا،ات 
  0,756,669,123    ( 31,656,161) ( 31,656,161)  -   0,772,105,664  التكلف  امل فأة لافرادصايف التةهيات االئتماني  

 امللكي حقوق  
  30,681,778    ( 3,174,367) ( 3,174,367)  -   34,257,945    االحتياطي القانوين

 ( 06,213,725)    ( 30,167,526) ( 30,167,526)  -  ( 31,664,399)    اخلةائر املرتاكم  احملقق 

           الدخل الشامل 
 ( 56,032,844)  -  ( 31,743,671) ( 31,743,671)  -  ( 40,469,373)    توقع املئتماني  االةائر اخل مصروف
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 "اإليراد من العقود مع العما " 35رقم ر الدويل للتقارير املالي  ااملعي .0،3

( 0236اإليراد من العقود مع العما  )املعدل يف نيةان  35يف الةن  احلالي  بت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل تقام
منوذجًا من مخس خ وات  35. أدخل املعيار الدويل رقم 0239كانون ال اين   3والةاري املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف أو بعد 

 اد.لا،رتاف ابإلير 

 .مسؤسة املالي  لل بياانتمل يكن له أي أثر ،ل  ال 35أن ت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل تقدر 

 "،قود اإلجيار" 36املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  .1،3

واملعاجل  احملاسبي  هلذه العقود يف البياانت املالي  للمسؤجر منوذجاً شامًا لتحديد ،قود اإلجيار  36يقد  املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
والتفةريات املتعلق  به ،ندما يصبح ساري  37مكان معيار احملاسب  الدويل رقم  36واملةتأجر. حيل املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 .0239كانون ال اين   3املفعول للفرتات املالي  اليت تبدأ كما يف أو بعد 

يخ قم بتعديل بياانت املقارن  للفرتة قبل اتر أبثر رجعي معّدل، وابلتايل مل ت 36بت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل تامق
 الت بيق.

 ب  الدويل احملاستغيريات جوهري  ،ل  املعاجل  احملاسبي  يف قيود املسؤجر مقارن  ابملعيار  36قد  املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم مل ي
 .37رقم 

 أثر التعريف اجلديد لعقود اإلجيار:

قو  إب،ادة تقييم ما إذا كان العقد مي ل ،قد تأبن ال  36من اإل،فا ات املتاح  يف املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة ةتفيد املست
الصادر ،ن جلن  تفةري التقارير  4والتفةري رقم  37إجيار أو ال. وابلتايل، فإن تعريف ،قود اإلجيار كما ورد يف معيار احملاسب  الدويل رقم 

 . 0239انون ال اين ك  3( سيةتمر العمل به لعقود اإلجيار املعقودة أو املعدل  قبل IFRIC4) املالي  الدولي 

بني ،قود اإلجيار  36إن التغريات يف تعريف ،قود اإلجيار، ترتبال بشكل رئيةي مببدأ الةي رة. مييز املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 تأجر:ةو،قود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدا  األصل احملدد خاضع لةي رة املةتأجر. تكون الةي رة بيد املةتأجر إذا كان للم

 احلق ابحلصول ،ل   يع املنافع االقتصادي  الناشئ  ،ن استخدا  األصل احملدد. -
 احلق ابالستخدا  املباشر لاصل احملدد. -

،ل   يع ،قود اإلجيار اليت ستنشأ أو تعّدل  36بت بيق تعريف ،قود اإلجيار حةع املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  سؤسة امل تقام
 مةتأجراً أو مسؤجراً(. سؤسة امل ت)سوا  كان 0239كانون ال اين   3ابتداً  من 

بدراس  مفصل  أظهرت أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري ن اق العقود اليت ين بق ،ليها تعريف  سؤسة امل تقام
 ،قود اإلجيار.

 أثر الةياسات احملاسبي  للمةتأجر

 اإلجيارات التشغيلي 
، 37رقم    سابقاً كتشغيلي  وفقاً ملعيار احملاسب  الدويل، املعاجل  احملاسبي  لعقود اإلجيار املصنف36سيغري املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 واليت كانت تظهر كبنود خار  امليزاني .

  .مسؤسة مل يكن لت بيق هذه املت بات اجلديدة أي أثر ،ل  البياانت املالي  لل
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 الةياسات احملاسبي  -1

 أسس إ،داد البياانت املالي 

 .لس النقد والتةليفالةوري  النافذة وتعليمات وقرارات جم صرفي وفقاً للقوانني املالدولي  للتقارير املالي ، و مت إ،داد البياانت املالي  وفقاً للمعايري 

 ساسي  هي مدرج  أدانه:الةياسات احملاسبي  األإن 

 :العمات األجنبي  -أ

 .البياانت املالي ليس لدى املسؤسة  أي تعامات أو أرصدة ابلعمات األجنبي  حىت اتريخ 
 املوجودات وامل لوابت املالي : -ب

 .داةيف األحكا  التعاقدي  لا اً طرف سؤسة صبح املت،ندما  مسؤسة املايل لل بيان الوضعيجعرتف ابملوجودات وامل لوابت املالي  يف 

تنا  أو إصدار املوجودات املتعلق  مباشرة ابقتجقاس املوجودات وامل لوابت املالي  املعرتف هبا مبدئياً ابلقيم  العادل . كما تجضاف تكاليف املعامات 
م  العادل  للموجودات ( إىل القيأو اخلةـــائراألرابح  املالي  وامل لوابت املالي  )خباف املوجودات املالي  وامل لوابت املالي  ابلقيم  العادل  من خال

ودات اإل،رتاف األويل. كما تج بت تكاليف املعامل  املتعلق  مباشــــرة ابقتنا  موجاملالي  أو امل لوابت املالي ، أو ت رح منها، حةــــع اإلقتضــــا ، ،ند 
 .رئأو اخلةااألرابح  مباشرة يف ئرأو اخلةااألرابح  مالي  أو م لوابت مالي  ابلقيم  العادل  من خال

 :ذا الفرق تحاسبياً ،ل  النحو التايلعاجل هت سؤسة إذا كان سعر املعامل  خيتلف ،ن القيم  العادل  ،ند اإل،رتاف األويل، فإن امل
إذا مت إثبات القيم  العادل  بةعر تحدد يف سوق نشال ملوجودات أو م لوابت متماثل  أو بناً  ،ل  أسلوب تقييم يةتخد  فقال بياانت  •

 ليو  األول(؛امنذ ر ،ند اإل،رتاف األويل )أي ربح أو خةارة ئأو اخلةااألرابح  من أسواق ميكن ماحظتها، فإنه يجعرتف ابلفرق يف

يو  األول من خال ال منذ يف  يع احلاالت األخرى، تجعدل القيم  العادل  لتتماش  مع سعر املعامل  )أي أنه سيتم أتجيل ربح أو خةارة •
 تضمينه / تضمينها يف القيم  الدفرتي  األولي  لاصل أو اإللتزا (.

يه ،ن تغيري يف ، فقال إىل احلد الذي ينشأ فمن قي،ل  أساس  رئأو اخلةااألرابح  الربح أو اخلةارة املسؤجل  إىل تةريلاف األويل، يتم ،رت بعد اال
 اإللتزا .،امل )مبا يف ذلك الوقت( أيخذه املشاركون يف الةوق بعني اال،تبار ،ند تةعري األصل أو 

 املوجودات املالي 
املالي  ويعرتف هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شـــــــرا  أو بيع أحد األصـــــــول املالي  مبوجع ،قد تت لع شـــــــروطه تةـــــــليم تج بت  يع املوجودات 

ك املوجودات لاألصـل املايل ضـمن اإلطار الزمين احملدد من الةوق املعين، ويقاس مبدئياً ابلقيم  العادل  ابإلضاف  إىل تكاليف املعامل ، ابست نا  ت
(. كما تج بت تكاليف املعامات املتعلق  مباشـــــــــرة ابقتنا  FVTPLواخلةـــــــــائر )األرابح  ف  ،ل  أســـــــــاس القيم  العادل  من خالاملالي  املصـــــــــن

 .رئأو اخلةااألرابح  ر مباشرة يفئأو اخلةااألرابح  موجودات مالي  مصنف  ابلقيم  العادل  من خال

كلف  امل فأة أو القيم  تالحقاً ابل 9قع ضـــــــــــــــمن ن اق املعيار الدويل إل،داد التقارير املالي  جيـع قيـاس  يع املوجودات املـاليـ  املعرتف هبـا واليت ت
 :يددالعادل  ،ل  أساس منوذ  أ،مال املنشأة إلدارة األصول املالي  وخصائص التدفقات النقدي  التعاقدي  للموجودات املالي . و،ل  وجه التح

فقال  ،مال هدفها حتصيل التدفقات النقدي  التعاقدي ، واليت هلا تدفقات نقدي  تعاقدي  هيتقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ  أ •
 و امل فأة؛حقاً ابلتكلف  ال (SPPI)  مدفو،ات املبلغ األصلي والفائدة ،ل  املبلغ األصلي القائم

هلا تدفقات نقدي   وبيع أدوات الدين، واليت تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ  أ،مال هدفها حتصيل التدفقات النقدي  التعاقدي  •
( الحقًا ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل SPPIمدفو،ات املبلغ األصلي والفائدة ،ل  املبلغ األصلي القائم ) تعاقدي  هي
 اآلخر؛ و
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بعد ألسهم ا احملتفظ هبا للبيع( واست ماراتتجقاس  يع أدوات الدين األخرى )م ل أدوات الدين اليت تدار ،ل  أساس القيم  العادل  أو  •
 .رئأو اخلةااألرابح  ذلك ابلقيم  العادل  من خال

 :ل ،ل  حدة،ل  أساس كل أص  املالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغا  بعد اال،رتاف األويل إجرا  اال مسؤسة ومع ذلك، جيوز لل
أن خيتار بشكل غري قابل لإللغا  إدرا  التغريات الاحق  يف القيم  العادل  الست مار أسهم غري تحتفظ هبا للمتاجرة أو  مسؤسة جيوز لل •

 يف (،IFRS 3) 1الدويل للتقارير املالي  رقم  حوذ يف جممو،  األ،مال اليت ين بق ،ليها املعيارةتإل،تبار تحتمل معرتف به من امل
 الدخل الشامل اآلخر؛ و

ن خال الدخل الشامل القيم  العادل  م كلف  امل فأة أو معايريتتعيني أداة دين تتوافق مع الاصاذ قرار غري قابل لإللغا  ب مسؤسة جيوز لل •
ر إذا أدى ذلك إىل إزال  ،د  الت ابق احملاسيب أو ئخلةااأو األرابح  تم قياسها ابلقيم  العادل  من خالي( كما FVTOCIاآلخر )
 .بشكل كبري )يشار إليه خبيار القيم  العادل (تقليله 

 كلف  امل فأة أو ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخرتأدوات الدين ابل

عكس كيفي  إدارة مناذ  العمل ،ل  مةتوى ي سؤسة دد املحتلتصنيف األصل املايل. كما  أساسياً  يعت  تقييم مناذ  العمل إلدارة األصول املالي  أمراً 
ردي ، ،ل  نوااي اإلدارة فيما يتعلق أبداة ف سؤســــــــةــــــــ جممو،ات األصــــــــول املالي  معاً لتحقيق هدف أ،مال معني. ال يعتمد منوذ  العمل اخلاص ابمل

 .وابلتايل يقيم منوذ  العمل ،ند مةتوى جتميع أ،ل  وليس ،ل  أساس كل أداة ،ل  حدة

النقدي .  ألصوله املالي  من أجل توليد التدفقات سؤسـة أك ر من منوذ  أ،مال واحد إلدارة أدواهتا املالي  اليت تعكس كيفي  إدارة امل ةـ سؤسـلدى امل
 .اما إذا كانت التدفقات النقدي  سوف تنتج ،ن حتصيل التدفقات النقدي  التعاقدي  أو بيع األصول املالي  أو كليهم سؤسة حتدد مناذ  أ،مال امل

املرتاكم   رئ/ اخلةــــااألرابح  ، يجعاد تصــــنيف(FVTOCI)،ندما تجةــــتبعد أداة الدين املقاســــ  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشــــامل اآلخر
 مار يفر. و،ل  النقيا من ذلك، وخبصـــوص االســــت ئأو اخلةـــابيان األرابح من حقوق امللكي  إىل  املعرتف هبا ســـابقاً يف الدخل الشـــامل اآلخر

هبا سابقاً يف  ر املرتاكم  املعرتفئ/ اخلةااألرابح  ،ل  أهنا مقاس  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر، ال يعاد تصنيف  املعينسهم األ
 .ولكن حتول ضمن حقوق امللكي  رئأو اخلةابيان األرابح الحقاً إىل  الدخل الشامل اآلخر

 .كلف  امل فأة أو ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر للتدينتصضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابل

 رئأو اخلةااألرابح  املوجودات املالي  ابلقيم  العادل  من خال

 :هي (FVTPL) ئرأو اخلةااألرابح  املوجودات املالي  ابلقيم  العادل  من خال

 و/وأ ؛(SPPIفقال مدفو،ات املبلغ األصلي والفائدة ،ل  املبلغ األصلي ) املوجودات ذات التدفقات النقدي  التعاقدي  اليت ال تكون •

 أو بيعها؛و املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ  أ،مال خباف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدي  التعاقدي  أو االحتفاظ هبا  •

 .ر القيم  العادل ابستخدا  خيا ئرأو اخلةااألرابح  املوجودات احملددة ابلقيم  العادل  من خال •

 ر.ئأو اخلةابيان األرابح  يف لقياسدة ا،اإ انجت  ،ن خةائرح أو باأر أبي  ،رتافالامع ، ل دلعاا قيم بال تقاس هذه املوجودات
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 تقييم منوذ  األ،مال
دد حت،مال. يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالي  ،ل  نتائج اختبار مدفو،ات املبلغ األصلي والفائدة ،ل  املبلغ األصلي القائم واختبار منوذ  األ

منوذ  األ،مال ،ل  مةتوى يعكس كيفي  إدارة جممو،ات املوجودات املالي  معاً لتحقيق هدف أ،مال معني. ويتضمن هذا التقييم احلكم  سؤسة امل
إدارهتا   الذي يعكس  يع األدل  ذات صل  مبا يف ذلك كيفي  تقييم أدا  املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تسؤثر ،ل  أدا  املوجودات وكيفي

املوجودات املالي  املقاس  ابلتكلف  امل فأة أو القيم  العادل  من خال الدخل الشامل اآلخر  سؤسة راقع املتوكيف يتم تعويا مدرا  املوجودات. 
قب  جز اً من اما إذا كانت األسباب متفق  مع اهلدف من األ،مال احملتفظ هبا. وتعت  املر  اواليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبع استبعاده

ن غري املناسع م التقييم املتواصل للمرمو،  حول ما إذا كان منوذ  األ،مال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالي  املتبقي  مناسباً، وإذا كان
 ما إذا كان هناق تغيري يف منوذ  األ،مال وابلتايل يتم إدخال تغيرياً مةتقبلياً لتصنيف تلك املوجودات.

 دة التصنيفإ،ا

ري مت لبات التصنيف والقياس . تةاملالي  املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات مالي  سؤسة تفظ مبوجبه املحتي الذ األ،مالتغري منوذ  إذا 
،نه إ،ادة تصنيف  من اليو  األول من فرتة التقرير األوىل اليت تعقع التغري يف منوذ  األ،مال والذي ينتج اً املتعلق  ابلفئ  اجلديدة أبثر مةتقبلي ا،تبار 

 .مسؤسة للاألصول املالي  
 إنشا  جممو،ات من املوجودات ذات خصائص  اطر ائتماني   اثل  

داة، املالي  ،ل  أساس خصائص املخاطر املشرتك  )م ل نوع األ ،ندما يتم قياس خةائر االئتمان املتوقع  ،ل  أساس  ا،ي، يتم جتميع األدوات
راقع تلمقرت (. لدرج   اطر االئتمان، املوقع، نوع الضماانت، اتريخ اال،رتاف األويل، الفرتة املتبقي  لتاريخ االستحقاق، الصنا، ، املوقع اجلغرايف 

ما إذا كانت التزال  اثل . إن هذا األمر م لوب لضمان أنه يف حال  تغيري  مدى مائم  خصائص  اطر االئتمان بشكل مةتمر لتقييم سؤسة امل
خصائص  اطر االئتمان، تكون هناق إ،ادة تقةيم للموجودات بشكل مناسع. وقد ينتج ،ن ذلك إنشا  تحافظ جديدة أو نقل موجودات إىل 

 مو،  من املوجودات.تحفظ  حالي  تعكس بشكل أفضل خصائص  اطر االئتمان املماثل  لتلك اجمل

 إ،ادة تقةيم احملافظ واحلركات بني احملافظ
 ( وهريدة اجليف  اطر االئتمان )أو ،ندما تنعكس تلك الزايجوهري  يعد إ،ادة تقةيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أك ر شيو،اً ،ند حدوث زايدة 

دث ، ولكنها قد حتوالعكس، اخلةائر االئتماني  املتوقع  ،ل  مدى احلياةشهراً إىل  (30)ملدة وابلتايل تنتقل األصول من اخلةائر االئتماني  املتوقع  
 أيضاً ضمن احملافظ اليت يةتمر قياسها ،ل  نفس األساس من اخلةائر االئتماني  املتوقع  نظراً الختاف  اطر االئتمان من احملافظ.

 النماذ  واالفرتاضات املةتخدم 
قع  واملوضح  يف اإليضاح و وافرتاضات متنو،  يف قياس القيم  العادل  للموجودات املالي  وكذلك يف تقييم خةارة االئتمان املتمناذ   سؤسة ةتخد  املت

(. يتم ت بيق احلكم ،ند حتديد أفضل النماذ  املائم  لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفرتاضات املةتخدم  يف تلك النماذ ، 13رقم )
 ن افرتاضات تتعلق ابلدوافع الرئيةي  ملخاطر االئتمان.واليت تتضم

 تصنيف وقياس املوجودات وامل لوابت املالي  -أ
األدوات املالي  أو مكوانت املوجودات املالي  ،ند اال،رتاف املبدئي إما كأصل مايل أو التزا  مايل أو كأداة ملكي  وفقاً  سؤسة صنف املت

 جلوهر اتفاقيات التعاهد وتعريف األداة. خيضع إ،ادة تصنيف األداة املالي  يف القوائم املالي  جلوهرها وليس لشكلها القانوين.
ضع و ،ن اال،رتاف املبدئي وكذلك إجرا  إ،ادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسباً، يف اتريخ كل قائم   التصنيف سؤسة دد املحتو 

  مايل.
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لتقارير املالي . غرا  إ،داد اابلقيم  العادل  أل سؤسة و،ند قياس املوجودات وامل لوابت املالي ، يعاد قياس بعا من موجودات وم لوابت امل
 ،ند تقدير القيم  العادل  ألي من املوجودات أو امل لوابت بياانت الةوق املتاح  القابل  للماحظ . سؤسة ةتعني املتو 
 تقييم القيم  العادل : -ب

تعت  القيم  العادل  الةعر الذي سيتم استامه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزا  يف معامل  منظم  يف الةوق األصلي )أو 
اً( يف اتريخ القياس وفقاً لظروف الةوق احلالي  )أي سعر البيع( بغا النظر ،ّما إذا كان ذلك الةعر ملحوظاً بشكل الةوق األك ر رحب
ا  يف بعني اال،تبار، خصائص األصل أو االلتز  سؤسة خذ املأتستخدا  أسلوب تقييم آخر. ،ند قياس القيم  العادل ، مباشر أو مقدرًا اب

 ،ند تةعري األصل أو االلتزا  يف اتريخ القياس. اال،تبارأخذ تلك اخلصائص بعني  حال رغع املشاركون يف الةوق
ابإلضاف  إىل ذلك، ولغاايت إ،داد التقارير املالي ، مت حتديد تةلةل القيم  العادل  الذي يصنف مدخات أساليع التقييم املةتخدم  

 لقياس القيم  العادل  ضمن ثاث  مةتوايت:
مدخات املةتوى األول ،بارة ،ن أسعار معلن  )غري معّدل ( يف الةوق النشال لاصول أو االلتزامات امل ابق  املةتوى األول: إن  -

 اليت تةت يع املنشأة الوصول إليها يف اتريخ القياس.
ضمينها يف املةتوى تاملةتوى ال اين: تتم ل مدخات املةتوى ال اين بكاف  املدخات اليت ال تعت  أسعارًا معلنًا ،نها واليت يتم  -

 األول. هذا وتكون هذه املدخات ملحوظ  لاصل أو االلتزا  إما بشكل مباشر أو غري مباشر.
 املةتوى ال الث: تعت  مدخات املةتوى ال الث مدخات غري ملحوظ  لاصل أو االلتزا . -

 تدين قيم  املوجودات املالي :
و اخلةائر، لناحي  أاألرابح  دات املالي ، ما ،دا تلك اليت هي ،ل  أساس القيم  العادل  من خاليف اتريخ كل بيان وضع مايل، يتم تقييم املوجو 

ي، نتير  حصـــول حدث أو أك ر بعد إجرا   يف قيمتها. يكون هنالك تدين وجود مسؤشـــرات تدين يف قيم  املوجودات املالي  ،ند وجود دليل حةـــّ
   املةتقبلي  املقدرة لاست مار قد أتثرت.القيد األويل للموجودات، إن التدفقات النقدي

الي  حلإن خةــائر تدين قيم  موجودات مةـــرل  ،ل  أســاس الكلف  امل فأة حتدد مبا يةـــاوي الفرق بني القيم  الدفرتي  للموجودات املالي  والقيم  ا
و اخلةائر وصفا القيم  الدفرتي  أاألرابح  تقيد اخلةائر يف للتدفقات النقدي  املةتقبلي  املقدرة احملةوم  ،ل  أساس نةب  الفائدة الفعلي  األصلي .

القيم  املقيدة  يتم ،كس خةـــارة تدينيف فرتة الحق ، للموجودات لتةـــاوي قيمتها االســـرتدادي  املقدرة. حصـــل اخنفا  يف خةـــارة تدين القيم ، 
لغه بتاريخ ،كس خةارة تدين القيم  ال تزيد ،ما كان ميكن أن تب أو اخلةائر ضمن حدود أن القيم  الدفرتي  لاست ماراألرابح  سابقاً من خال

 الكلف  امل فأة فيما لو مل يتم قيد خةارة تدين القيم .

مللكي  اابلنةـب  لاسـت مارات يف أوراق مالي  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشـامل اآلخر، فإن اخلةـائر املرتاكم  املةـرل  سابقاً ضمن حقوق 
ت مارات يف أوراق مةتمر ملدة طويل  يف القيم  العادل  لاس أو اخلةـائر ،ندما تكون خةـائر تدين القيم  م بت  حبصول تديناألرابح  يفيتم قيدها 

  مالي . إن أي زايدة يف القيم  العادل  لاســــــت مارات يف أوراق مالي  ابلقيم  العادل  من خال الدخل الشــــــامل اآلخر بشــــــكل مةــــــامهات، الحق
ادل  من يف القيم  العادل  لاســت مارات يف أوراق مالي  ابلقيم  العأو اخلةــائر. وإن أي زايدة األرابح  يف القيم ، ال تقيد يف حلصــول خةــارة تدين

يف القيم ، تقيد يف بيان حقوق امللكي  إال يف حال وجود دليل موضو،ي  خال الدخل الشامل اآلخر بشكل ديون، الحق  حلصول خةارة تدين
 .أو اخلةائرألرابح ا و اخلةائر امل بت  ضمن حقوق امللكي  إىل بيانأاألرابح  ،ل  إلغا  إثبات خةارة التدين يف القيم ، حيث يتم ،ندها حتويل
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 املوجودات املالي  املتدني  إئتمانياً 

. لموجودات املالي لإئتمانياً ،ند وقوع حدث أو أك ر له أتثري ضــار ،ل  التدفقات النقدي  املةــتقبلي  املقدرة   املالي وجوداتحيصـل "التدين" يف امل
. تشـــــــــــــــمل األدل  ،ل  التدين االئتماين بياانت ميكن ماحظتها حول 1املوجودات املالي  ذات التدين اإلئتماين كموجودات املرحل  ويشـــــــــــــــار إىل 
 :األحداث التالي 

 أو املصدر؛صعوب  مالي  كبرية للمقرت  أو  •

 أو املتأخر؛خرق للعقد م ل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازاًل؛صادي  أو تعاقدي  تتعلق ابلصعوب  املالي  للمقرت ، ، ألسباب اقتمبنح املقرت  سؤسة قيا  امل •

 أو املالي ؛اختفا  سوق نشال لاوراق املالي  بةبع الصعوابت  •

  .شرا  أصل مايل بةعر  فا صفيضاً كبرياً يعكس خةائر االئتمان املتكبدة •

اىل موجودات  ول املالي األص ولالتأثري املشرتق لعدة أحداث يف حتوبدالً من ذلك، قد يتةبع ، حتديد حدث منفرد ويف حال تعذر سؤسة قو  املت
 كلف تابل  املقاس  املوجودات املالي اليت مت ل لدينقد حصل تدين إئتماين ألدوات ا نکاإذا ما بتقييم  سؤسة قو  املت. ذات قيم  ائتماني  متدني 

ن هناق تدين إئتماين يف أدوات کاإذا ما  لتقييم. تقرير كل اتريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشامل اآلخرخا منل  دلعاا القيم أو  امل فأة
 .ايدة التمويلز ،لی  ملقرت ا،ائدات الةندات والتصنيف االئتماين وقدرة  ،وامل م ل سؤسة عت  املتركات، شوالعائدة لل الدين الةيادي 

 (POCI)املوجودات املالي  املشرتاة أو املنشأة املتدني  إئتمانياً 

ألن األصل يكون ذو قيم  ائتماني  منخفض   اً ( ب ريق   تلف  نظر POCIيتم التعامل مع املوجودات املالي  املشرتاة أو املنشأة املتدني  إئتمانيًا )
رتاف  يع التغريات يف اخلةارة اإلئتماني  املتوقع  ،ل  مدى احلياة منذ اال، سؤسة ةتدرق املتاألويل. وخبصوص هذه املوجودات،  ،ند اال،رتاف

 .القيم  ر. يسؤدي التغري اإلجيايب مل ل هذه األصول إىل حتقيق مكاسع تدينئأو اخلةااألرابح  األويل كمخصص خةارة، وتةتدرق أي تغيريات يف
 زايدة هام  يف  اطر االئتمان 

شهراً ملوجودات املرحل  األوىل، أو اخلةارة االئتماني  ،ل  مدى  30ني  املتوقع  كمخصص يعادل اخلةارة االئتماني  ملدة يتم قياس اخلةارة االئتما
منذ  جوهري لالعمر الزمين للموجودات من املرحل  ال اني  أو املرحل  ال ال  . ينتقل األصل إىل املرحل  ال اني  يف حال زايدة  اطر االئتمان بشك

يف  اطر االئتمان. و،ند تقييم ما إذا كانت  جوهري ما الذي يشكل زايدة  9اف املبدئي. ال حيدد املعيار الدويل إل،داد التقارير املالي  رقم اال،رت 
،وم . املعقول  واملداال،تبار املعلومات الكمي  والنو،ي  املةتقبلي   يف سؤسة خذ املأت، جوهري اطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل 

حل انيف ضمن املر يف  اطر االئتمان واليت تسؤدي إىل تغيري التص واجلوهري املتعلق  ابلتغيري املهم سؤسة إن التقديرات واملةتخدم  من قبل إدارة امل
 (.31)ال اث األوىل وال اني  وال ال   موضح  بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم 

 التخلف ،ن الةداد 
ف التخلف ،ن الةداد أمراً يف غاي  األمهي  ،ند حتديد اخلةارة اإلئتماني  املتوقع . يةتخد  تعريف التخلف ،ن الةداد يف قياس قيم  يجعت  تعري

شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف  30ملدة  اخلةارة اإلئتماني  املتوقع  اخلةارة اإلئتماني  املتوقع  ويف حتديد ما إذا كان  صص اخلةارة يةتند إىل
 اخلةائر اإلئتماني  املتوقع  اليت تسؤثر ،ل  كل من قياس (؛Probability of Default) نةب  احتمال التع ر،ن الةداد هو أحد مكوانت 

 االئتمان.وحتديد الزايدة الكبرية يف  اطر 
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 املالي  وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تجعدل ب ريق   الي للموجودات امل،ند إ،ادة التفاو  ،ل  الشرومل التعاقدي  اليت حتكم التدفقات النقدي   املوجودات املالي حيدث التعديل يف 
 اتريخ يف أخرى بني اال،رتاف األويل واستحقاق األصل املايل. يسؤثر التعديل ،ل  مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدي  التعاقدي  سوا  ،ل  الفور أو

عد ،ل  بقبلي. ابإلضاف  لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائم  لقر  قائم تعدياً حىت إذا مل تسؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدل  مةت
بيل امل ال التغري يف زايدة س )،ل ،ل  ما إذا كان املي اق مةتوفياً أ  ال  اً سؤثر ،ل  التدفقات النقدي  ا،تمادالتدفقات النقدي  ،ل  الفور ولكنها قد ت

 .معدل الفائدة الذي ينشأ ،ندما يتم خرق املواثيق(
لتعديل إىل ،د  ، يسؤدي اسؤسة لةياس  امل اً ،رتاف. ووفقما إذا كان هذا التعديل يسؤدي إىل إلغا  اال سؤسة قيم املت، املوجودات املالي ،ند تعديل 

 . اال،رتاف ،ندما ينتج ،نه اختاف كبري يف الشرومل
،رتاف ابألصل املايل فقال ،ندما تنتهي صاحي  احلقوق التعاقدي  للتدفقات النقدي  لاصل )مبا يف ذلك انتها  الصاحي  الناجت  اال سؤسة لغي املت

أو  سؤسة ول املحت ،ن التعديل مع شرومل  تلف  إىل حد كبري(، أو ،ندما حيول األصل املايل وكاف   اطر ومزااي ملكي  األصل إىل كيان آخر. إذا مل
تها احملتفظ هبا يف األصل عرتف حبصت سؤسة حتتفظ بكاف   اطر ومزااي امللكي  بشكل جوهري واستمرت يف الةي رة ،ل  املوجودات احملول ، فإن امل

ةتمر يف ت سؤسة إن املول، فبكاف   اطر ومزااي ملكي  األصل املايل احمل سؤسة امل تض ر لدفعها. إذا احتفظيوااللتزا  املرتبال ابملبالغ اليت قد 
 .قرتا  مضمون للعائدات املةتلم اباً قر أيضياإل،رتاف ابألصل املايل و 

 أو تلم واملدين واألرابحوجمموع اإل،تبار املة لموجوداتابلكامل، فإنه يجعرتف ابلفرق بني القيم  الدفرتي  ل ابملوجودات املالي ،ند إلغا  اإل،رتاف 
األسهم   نا  االست مار يفر، إبستئأو اخلةااألرابح  بيان مت يف حقوق امللكي  يفتراكاخلةائر املرتاكم  اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

 الدخل يف / اخلةائر املرتاكم  املعرتف هبا سابقاً األرابح  ، حيث ال تصنف(FVTOCI)من خال الدخل الشامل اآلخر احملددة ابلقيم  العادل 
 .رئأو اخلةااألرابح  بيان الشامل اآلخر إىل

  صص اخلةائر االئتماني  املتوقع  
استخدا  اجتهادات وتقديرات هام  لتقدير مبالغ التدفقات النقدي  املةتقبلي  وأوقاهتا وتقدير  اطر الزايدة اهلام  يف  سؤسة يت لع من إدارة امل

  اطرة االئتمان للموجودات املالي  بعد اال،رتاف األويل هبا ومعلومات القياس املةتقبلي  خلةائر االئتمان املتوقع . 

 :قرو  وتةليفات - 
والتةليفات  وغري مدرج  يف سوق مايل نشال. تظهر القرو ديد، رقابل  للتيفات هي موجودات مالي  غري مشتق  ذات دفعات اثبت  أو القرو  والتةل

 ،ل  أساس التكلف  امل فأة بعد تنزيل مسؤون  اخلةائر االئتماني  املتوقع .
للعما  األفراد  قتصادي  الةائدة والشرومل املالي األوضاع اال ،ل  اخل ات الةابق ، مدى مائم  مسؤون  خةائر القرو  بنا ً  تقيم اإلدارة ب ريق  مةتمرة

 وأدا  القرو  الفردي  واجلما،ي  يف إطار اتفاقات القرو .
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 املوجودات ال ابت  املادي : -د

 ، ان وجدت.رة تدين القيم املمتلكات واملعدات ،ل  اساس الكلف  التارخيي ، بعد تنـزيل االستهاكات املرتاكم  وخةا تظهر

ريق  ، ابست نا  االراضي والدفعات ،ل  حةاب نفقـات رأمسالي ، ابستعمال طاملادي  الطفا  تكلف  املوجودات يتم احتةاب استهاق االصول ال ابت 
 القةال ال ابت ،ل  مدى مدة اخلدم  املقدرة لاصول املعني  كما يلي:

  نةب  االستهاق   
   %  
 5  ،قارات 
 02  األاثث والترهيزات  
 02  األدوات املكتبي  واحلواسع 
 34  وسائل النقل 
 02  التحةينات ،ل  املأجور 

 كل ،ا ، يتم مراجع  طريق  احتةاب االستهاق ومدى مدة اخلدم  املقدرة ويتم تةريل أي تغيري يف التقديرات أبثر مةتقبلي.  هناي يف 
 واخلةائر الناجت  ،ن استبعاد او تقا،د اي من االصول ال ابت  يتم حتديدها ابلفرق بني ،ائدات البيع والقيم  الدفرتي  للموجودات ويتماألرابح  ان

 .او اخلةائراألرابح  ضمن تةريلها
 مادي :موجودات غري  -ه

 ي صضع الختبار التدين يف قيمتها.وه % 02وبنةب  ابستعمال طريق  القةال ال ابت ، ابست نا  الشهرة، املوجودات غري امللموس  اطفا يتم 

 :مسؤون  تعويضات هناي  اخلدم  للموظفني -و
 هذهإىل املسؤسة . مت ل  اةدد بشكل منتظم التأمينات ،ن موظفيهتيف اجلمهوري  العربي  الةوري  و  يف مسؤسة  التأمينات االجتما،ي   مةرل املسؤسة إن 

االجتما،ي .  لتأميناتاابلتايل سوف حيصل املوظفون ،ل  هذا التعويا من مسؤسة  حول تعويا هناي  اخلدم  و  امع موظفيه سؤسة املةامهات اتفاق امل
 فيما يتعلق بتعويا هناي  اخلدم . اأي التزامات أخرى جتاه موظفيه سؤسة ليس ،ل  امل

 :املسؤوانت -ز
 توجعيموجع قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وانه من احملتمل ان  أي نتير  حدث سابق املسؤسة ترتع ،ل   إذا تسؤوانامليتم قيد 

ابستعمال نةب  قبل   وقعتدفقات النقدي  املةتقبلي  امليتم حتديد املسؤوانت ،ن طريق حةم الت. اجرا  تدفق منافع اقتصادي  اىل اخلار  لتةديد املوجع
 قييمات الةوق احلالي  للقيم  الزمني  للنقد واملخاطر احملددة لالتزا ، حةبما ين بق.اليت تعكس ت الضريب 

 حتقق االيرادات واال،با : -ح

ات املصنف  دون ، ابست نا  القرو  والتةليفةبان رصيد االصل والنةب  امل بق تقيد ايرادات وا،با  الفوائد ،ل  اساس االستحقاق، مع االخذ ابحل
 .العاواتتتضمن ايرادات وا،با  الفوائد اطفا  احلةومات و  .ومشكوق بتحصيلها اليت يتم اال،رتاف بعائداهتا فقال ،ند حتقق اسرتدادهاالعادي  

والرسو  ل العموالت م   )من نةب  الفائدة الفعلي  ،ل  موجودات مالي  أو م لوابت مالي ساسياً أ وا،با  الرسو  والعموالت اليت تشكل جز اً  ايراداتان 
 .املكتةب  ،ل  القرو ( يتم ادراجها ضمن ايرادات وا،با  الفوائد

 .ايرادات الرسو  والعموالت االخرى ،ند تنفيذ اخلدمات املعني  تقيد
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 ضريب  الدخل: -مل

 الضرائع مبالغ الضرائع املةتحق  والضرائع املسؤجل . مصاريفمت ل 

األرابح  من صايف % 05، والذي حدد الضريب  مبعدل 0223نيةان  36اتريخ  08املسؤسة  مسؤون  ضريب  الدخل وفقًا ألحكا  القانون  حتتةع
 اخلاضع  للضريب .

الغ غري اجلائز تنـزيلها بالصافي  الواردة يف بيان الدخل بةبع استبعاد املبالغ غري اخلاضع  للضريب  وإضاف  املاألرابح  اخلاضع  للضريب  ،ناألرابح  صتلف
 من الو،ا  الضرييب.

ملعلومات املالي  املرحلي  اإن الضرائع املسؤجل  هي الضرائع املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتير  الفروقات الزمني  املسؤقت  بني قيم  املوجودات أو امل لوابت يف 
قها ،ند تةوي  االلتزا  تةع الضرائع املسؤجل  وفقاً للنةع الضريبي  اليت يتوقع ت بياليت يتم احتةاب الربح الضرييب ،ل  أساسها.  وحت والقيم  املوجزة

 الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبي  املسؤجل .

 اال،رتافا يتم ميتم اال،رتاف ابمل لوابت الضريبي  املسؤجل  للفروقات الزمني  اليت سينتج ،نها مبالغ سوف تدخل يف احتةاب الربح الضرييب مةتقبا. بين
 ابملوجودات الضريبي  املسؤجل  للفروقات الزمني  اليت سينتج ،نها مبالغ سوف تنزل مةتقبًا ،ند احتةاب الربح الضرييب.

بي  الضري املالي  ويتم صفيضها يف حال  توقع ،د  امكاني  االستفادة من تلك املوجودات هناي  الةن يتم مراجع  رصيد املوجودات الضريبي  املسؤجل  يف 
 جزئياً او كلياً.

 املنح احلكومي : -ي
هي مةا،دت حكومي  مقابل التزا  سابق أو مةتقبلي بشرومل تحددة متعلق بنشاطات التشغيل لدى املسؤسة . ويقصد ابحلكومي  يف معر  ت بيق 

 هذه الةياس  احلكوم  والوكاالت احلكومي  واهليئات املشاهب  سوا  أكانت تحلي  أو وطني  أو دولي .

 :النقد وما يوازي النقد -ق

 )استحقاقاهتا األصلي  ثاث  أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى هو النقد واألرصدة النقدي  اليت تةتحق خال مدة ثاث  أشهر
ال مدة ثاث  خي  اليت تةتحق صرفواملسؤسةات امل املصارف ، وتنـزل ودائع صرفيواملسؤسةات امل املصارفواألرصدة لدى  املصرف املركزي

 ( واألرصدة املقيدة الةحع.األصلي  ثاث  أشهر فأقل استحقاقاهتا) أشهر

 حص  الةهم من االرابح: -ل

. يتم احتةاب ادي سهمه العاملخفض  ابلنةب  ألاألرابح  ساسي  وحص  الةهم مناألاألرابح  تعر  املسؤسة  معلومات حول حص  الةهم من
 زون لعددالعادي  للمسؤسة  ،ل  املعدل املو األسهم  العائد حلمل  ةن و اخلةارة للأساسي  بتقةيم صايف الربح األاألرابح  حص  الةهم من

العادي  ألسهم ا املخفض  ،  تعديل الربح أو اخلةارة ،ل  محل األرابح  العادي  املتداول  خال الفرتة. يتم احتةاب حص  الةهم مناألسهم 
املمنوح األسهم  ارالعادي  واليت تتضمن خياألسهم  العادي  املتداول  جلميع أتثريات التخفيضات احملتمل  ،ل م األسه واملعدل املوزون لعدد

 للموظفني، حةبما ين بق.
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 املقررات احملاسبي  اهلام  واملصادر األساسي  لعد  اليقني يف التقرير -4
ري املتوفرة أن تةتعمل تقديرات وافرتاضات متعلق  ابلقيم  الدفرتي  للموجودات وامل لوابت غ سؤسة يف سياق ت بيق الةياسات احملاسبي ، ،ل  إدارة امل

لفعلي  ،ن امن مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلق  هبا ،ل  ،امل اخل ة و،ل  ،وامل أخرى تعت  ذات صل . وقد صتلف النتائج 
 هذه التقديرات واالفرتاضات.

ديل التقدير عاجع  التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يتم إجرا  القيود الناجت  ،ن تعديل التقديرات احملاسبي  يف الةن  املالي  اليت حيصل فيها تتتم مر 
الي  والةنوات احل وذلك إذا كانت هذه املراجع  تسؤثر حصرايً ،ل  هذه الةن ، أو يف سن  املراجع  وسنوات الحق  إذا كانت املراجع  تسؤثر ،ل  الةن 

 حق . اال
 املصادر الرئيةي  للتقديرات غري املسؤكدة

ك ر أمهي  ،ل  املبالغ املعرتف هبا واليت هلا التأثري األ مسؤسة فيما يلي التقديرات الرئيةي  اليت استخدمتها اإلدارة يف ،ملي  ت بيق الةياسات احملاسبي  لل
 يف القوائم املالي :

 النةيب لةناريوهات النظرة املةتقبلي  لكل من أنواع املنترات/ الةوق وحتديد املعلومات املةتقبلي  ذات الصل  بكل سيناريوحتديد العدد والوزن 
ختلف معلومات مةتقبلي  معقول  ومد،وم  تةتند إىل افرتاضات احلرك  املةتقبلي  مل سؤسة ةتخد  املتس اخلةارة االئتماني  املتوقع ، ،ند قيا

 قتصادي  وكيف أتثر هذه احملركات ،ل  بعضها البعا.احملركات اال
 راحتمالي  التع 

ةداد ،ل  مدى لتشكل احتمالي  التع ر مدخًا رئيةيًا يف قياس اخلةائر االئتماني  املتوقع . وتعت  احتمالي  التع ر تقديراً الحتمالي  التع ر ،ن ا
   واالفرتاضات والتوقعات املتعلق  ابلظروف املةتقبلي .فرتة زمني  معين ، واليت تشمل احتةاب البياانت التارخيي

 اخلةارة ابفرتا  التع ر
دي  التعاقدي  املةتحق  وتلك ةتند إىل الفرق بني التدفقات النقت يتعت  اخلةائر ابفرتا  التع ر تقدير للخةارة الناجت  ،ن التع ر يف الةداد. وه

 اال،تبار التدفقات النقدي  يف الضماانت اإلضافي  والتعديات االئتماني  املتكامل .اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ يف 
 قياس القيم  العادل  وإجرا ات التقييم
د  وجود بياانت الةوق املتاح  القابل  للماحظ . ويف حال ، سؤسة ةتخد  املتوامل لوابت املالي   املالي ،ند تقدير القيم  العادل  للموجودات 

  يد القيم  العادل  لادوات املالي .دالتقييمات ابالستعان  بنماذ  تقييم مناسب  لتح سؤسة ري املجتاملةتوى األول،  مدخات
 حتديد القيم العادل 

(. ب)1إن حتديد القيم  العادل  ملوجودات مالي  ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يت لع استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور يف اإليضاح 
تفاوت  من م وابلنةب  لادوات املالي  املتداول  بشكل غري متكرر وأسعارها قليل  الشفافي ، فإن القيم  العادلـ  تكون أقل موضو،ي ، وتت لع درجات

 خرى تسؤثر ،ل  األداة املعني .أاألحكا  تعتمد ،ل  الةيول ، الرتكيز، ،وامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تةعري، و اطر 
 يم  املوجودات وتكوين املسؤوانت الازم تدين ق

 توجد مسؤشرات اليف ظل الظروف الراهن  اليت متر هبا اجلمهوري  العربي  الةوري ، قامت اإلدارة بتقدير القيم  االسرتدادي  لاصول. اب،تقاد اإلدارة، 
 إضافي . لتكوين مسؤوانت تدين

 مبدأ االستمراري 
للتقارير  ويلعيار الدامل،ل  االستمرار يف العمل ،ل  أساس مبدأ االستمراري  وذلك حةع مت لبات  سؤسة قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة امل

ا هب . ا،تمدت اإلدارة بتقييمها ،ل  جممو،  من املسؤشرات املالي  والتشغيلي . تعتقد اإلدارة أنه وابلرغم من حال  ،د  االستقرار اليت متر3رقم املالي  
لي املنظور. بناً  ،ليه تلك املوارد الكافي  لاستمرار ابلعمل يف املدى املةتقبمت سؤسة الةوري  وحال  ،د  اليقني املةتقبلي ، فإن امل اجلمهوري  العربي 

  فقد مت إ،داد القوائم املالي  ،ل  أساس مبدأ االستمراري .
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 نقد يف الصندوق -5

  ا يلي:يتكون هذا البند 
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.    
   149.161  9.773.256  198.082.19  سوري  لرية- النقد يف الصندوق 

   198.082.19  9.773.256  149.161   
 
 صارفاملأرصدة لدى  -6

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين  3كما يف    األولكانون   13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  6.416.960  305.639.697  524.384.773 احمللي  املصارف لدى جاري  حةاابت 
  احمللي  ودائع لدى املصارف 
  08.222.222  -   222.522.176 أو أقل( أشهرثاث   )استحقاقها األصلي  
 (  534) (  188) (  0.703) املتوقع  ئتماني االةائر اخل صص  

   252.680.882  129.639.305  448.416.14  
 خال الةن :األرصدة لدى املصارف  احلرك  ،ل فيما يلي 

  0202كانون األول   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   305,639,697    -     -     305,639,697   لةنالرصيد كما يف بداي  ا
  838,820,224    -     -     838,820,224  األرصدة اجلديدة خال الةن 
 ( 61,716,912)   -     -   ( 61,716,912) األرصدة املةددة خال الةن 

   882,684,773    -     -     882,684,773   ةنالرصيد كما يف هناي  ال
 

  (معّدل ) 0239كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  14,416,960    -     -     14,416,960  بداي  الةن الرصيد كما يف 
   339,380,715    -     -     339,380,715  األرصدة اجلديدة خال الةن 
 ( 08,222,222)   -     -   ( 08,222,222) األرصدة املةددة خال الةن 

    305,639,697    -     -     305,639,697  ةن الرصيد كما يف هناي  ال
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 ارصدة لدى املصارف خال الةن :لفيما يلي احلرك  ،ل   صص اخلةائر االئتماني  املتوقع  

  0202كانون األول   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

    188    -     -      188   لةنا الرصيد كما يف بداي 
  0.512    -     -      0.512   ةنخال ال ةاألرصدة اجلديد

 (  397)   -     -   (  397)  األرصدة املةددة خال الةن

    0.703    -     -      0.703   ةنالرصيد كما يف هناي  ال
 

  (معّدل ) 0239كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  -     -     -     -   الرصيد كما يف بداي  الةن 
 أثر ت بيق املعيار الدويل 

   534    -     -      534  9للتقارير املالي  رقم  
   534    -     -      534 معّدل (لةن  )ا الرصيد كما يف بداي 

   168    -     -      168  خال الةن  ةاألرصدة اجلديد
 (  494)   -     -   (  494) األرصدة املةددة خال الةن 

    188    -     -      188  ةن الرصيد كما يف هناي  ال

 
 صارف امللدى  إيدا،ات -7

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.    
 ودائع لدى املصارف احمللي   
  -   507.052.222  -  (أك ر من ثاث  أشهر)استحقاقها األصلي   
  -   (  460.59)   -   املتوقع  ئتماني االةائر اخل صص  

    -  518.392.507   -  
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 احلرك  ،ل  اإليدا،ات لدى املصارف خال الةن :فيما يلي 

  0202كانون األول   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   507,052,222    -     -     507,052,222   لةنبداي  االرصيد كما يف 
 ( 507,052,222)   -     -   ( 507,052,222) املةددة خال الةن  اإليدا،ات

   -     -     -     -    ةنالرصيد كما يف هناي  ال
 

  (معّدل ) 0239كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  -     -     -     -    لةنالرصيد كما يف بداي  ا
   507,052,222    -     -     507,052,222  اجلديدة خال الةن  اإليدا،ات

   507,052,222    -     -     507,052,222   ةنالرصيد كما يف هناي  ال

 
 لدى املصارف خال الةن : يدا،اتإللفيما يلي احلرك  ،ل   صص اخلةائر االئتماني  املتوقع  

  0202كانون األول   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

   59.460    -     -      59.460  ةن لالرصيد كما يف بداي  ا
 (  59.460)   -     -   (  59.460)  املةددة خال الةن اإليدا،ات

  -     -     -     -    لةن  االرصيد كما يف هناي
 

  (معّدل ) 0239كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       ال اني املرحل       املرحل  األوىل    
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 -     -     -     -   الرصيد كما يف بداي  الةن 
 لمعيار الدويل األويل ل  بيقتالأثر 
  -     -     -     -   9للتقارير املالي  رقم  

  -     -     -     -   معّدل (لةن  )الرصيد كما يف بداي  ا
   59.460    -     -      59.460  خال الةن  ةاجلديد اإليدا،ات

    59.460    -     -      460.59  ةن الرصيد كما يف هناي  ال
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 صايف التةهيات االئتماني  لافراد -8

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  868.108.299    0.832.108.966    8.844.442.432  ئتماني اال تةهياتال 
 ( 39.167.657) ( 75.416.364) ( 013.448.859) املتوقع  االئتماني  ةائراخل  صص 
  9.919.304    03.951.591    53.136.872  غري مقبوض  مةتحق  فوائد و،موالت 

 (  6.828) ( 377.294) (  47.377) فوائد معلق  

   8.664.063.044    0.756.669.123    858.890.758  
 

 خال الةن :رصدة التةهيات االئتماني  أ احلرك  ،ل 

  0202كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  0.832.108.966    3.041.279    030.554.776    0.596.513.333  ةن البداي  يف  كما  الرصيد

  -     -   ( 62.505.584)   62.505.584  ما مت حتويله إىل املرحل  األوىل
  -   ( 093.522)   074.463.854  ( 074.372.154) ال اني ما مت حتويله إىل املرحل  

  -     3.417.522    -   ( 3.417.522) ما مت حتويله إىل املرحل  ال ال  
  7.093.199.503    9.871.405    455.412.071    6.806.295.801  اجلديدة خال الةن  التةهيات
 ( 3.047.434.650) ( 3.189.279) ( 383.267.409) ( 3.264.958.344) املةددة خال الةن التةهيات 

 ( 405.871.9) ( 405.871.9)   -     -   التةهيات املش وب 

  432.442.844.8    222.222.3    892.851.722    502.586.340.8  الرصيد كما يف هناي  الةن 
 

  )معّدل ( 0239كانون األول   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  868.108.299     60.105    84.231.017    784.050.517  ةن البداي  يف  كما  الرصيد

  -     -   ( 37.079.602)   37.079.602  ما مت حتويله إىل املرحل  األوىل
  -     -     54.611.756  ( 54.611.756) ما مت حتويله إىل املرحل  ال اني 
  -     0.563.670  ( 3.106.600) ( 3.015.252) ما مت حتويله إىل املرحل  ال ال  

  0.616.454.529    -     383.621.417    0.454.853.270  اجلديدة خال الةن  التةهيات
 ( 640.451.694) ( 938.182.3) ( 430.289.89) ( 130.981.621) خال الةن املةددة التةهيات 

   966.108.832.0    279.041.3    776.554.030    333.513.596.0  الرصيد كما يف هناي  الةن 
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 :خال الةن املتوقع  فيما يلي احلرك  ،ل   صص اخلةائر االئتماني  

  0202األول كانون   13للةن  املنتهي  يف    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  75.416.364    845.684    32.382.345    64.432.115  ةن البداي  يف  كما  الرصيد

  -     -   ( 1.182.393)    1.182.393  ما مت حتويله إىل املرحل  األوىل
  -   ( 345.752)   7.055.899  ( 7.332.349) ما مت حتويله إىل املرحل  ال اني 
  -      15.773    -   (  15.773) ما مت حتويله إىل املرحل  ال ال  

  026.384.281    32.217.655    12.347.154    365.999.274  التةهيات اجلديدة خال الةن 
 ( 42.097.961) ( 699.914) ( 5.948.367) ( 11.649.860) املةددة خال الةن التةهيات 

 ( 405.871.9) ( 405.871.9)   -     -   ش وب التةهيات املإطفا  

  859.448.013    223.022    242.055.18    838.991.390  الرصيد كما يف هناي  الةن 
 
 

  )معّدل ( 0239األول كانون   13ن  املنتهي  يفللة    
  اجملموع     املرحل  ال ال       املرحل  ال اني      املرحل  األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  39.191.609    39.191.609    -     -   الرصيد كما يف بداي  الةن 
 أثر الت بيق األويل للمعيار الدويل 

 (  05.970) ( 39.183.364)   1.289.964    36.065.008  9للتقارير املالي  رقم  
  39.167.657     30.465    1.289.964    36.065.008  لةن  )معّدل (الرصيد كما يف بداي  ا

  -     -   ( 836.002)    836.002  ما مت حتويله إىل املرحل  األوىل
  -     -     3.113.597   ( 3.113.597) ما مت حتويله إىل املرحل  ال اني 
  -      95.590  (  65.274) (  12.538) ما مت حتويله إىل املرحل  ال ال  

  71.341.465    811.290    9.565.071     60.745.322  التةهيات اجلديدة خال الةن 
 ( 36.993.957) (  30.464) ( 0.905.195) ( 34.254.298) التةهيات املةددة خال الةن 

 (  223.81) (  81.223)   -     -   إطفا  التةهيات املش وب 

  364.416.75    684.845    345.382.32     115.432.64  الرصيد كما يف هناي  الةن 
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 :احلرك  ،ل  الفوائد املعلق 
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

   01.192     6.828     377.294  الةن  ائد املعلق  كما يف بداي رصيد الفو 
   74.022     009.979     992.888  لةن فوائد معلق  خال ا

 :زلـين
 (  40.981) (  49.691) ( 493.697) الةن مةرتدات من الفوائد املعلق  خال  
 (  799.47) (  222.32) ( 609.328) الةن الفوائد املعلق  اليت مت ش بها خال  

   .37747     294.377     828.6   
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 :يلي كما الفروع مرا،اة مع التصنيف حةع اإلئتماني  التةهيات تتوزع

  0202 كانون األول 13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
 8.340.586.502  1.852.222  789.583.590  956.888.098  3.978.232.340  1.072.695.326  3.341.563.180  املرحل  األوىل 
  722.851.892  -   82.436.543  36.071.313  027.577.210  054.683.883  343.925.125  املرحل  ال اني  
  222.222.3  -   222.222.3  -   -   -   -   املرحل  ال ال   
   687.466.085.3  987.176.505.1  374.587.385.0  409.363.971  311.998.872  222.852.1  432.442.844.8  
 
 

  )معّدل ( 3902 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  0.596.513.333  -   036.035.452  34.570.452  697.093.143  3.397.043.007  473.032.641  املرحل  األوىل 
  030.554.776  -   34.052.722  -   54.383.097  82.885.372  61.017.629  املرحل  ال اني  
  279.041.3  -   -   -   552.345  -   509.297.3  املرحل  ال ال   
   783.545.515  197.306.078.3  388.638.753  452.570.34  352.466.012   -  966.108.832.0  
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 :يلي كما للنشاطات وفقاً  االئتماني  التةهيات تتوزع
 

  0202 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  038.147.252  -   67.553.022  -   66.259.552  80.577.222  0.359.122  زرا،ي  
 6.324.099.128  3.222.222  417.375.394  683.839.597  3.732.875.994  0.526.601.045  766.825.078  جتاري 
  760.431.305  -   364.091.552  7.109.852  389.038.788  395.037.375  026.151.760  صنا،ي 
  611.222  -   -   611.222  -   -   -   سكني  
  3.758.747.907  0.852.222  023.978.389  081.178.980  039.410.840  742.959.567  132.348.147  خدمات أخرى 

   687.466.085.3  987.176.505.1  374.587.385.0  409.363.971  311.998.872  222.852.1  432.442.844.8  
 
 

  )معّدل ( 3902 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  88.757.122  -   39.217.322  -   07.946.105  43.135.575  458.122  زرا،ي  
 0.396.936.371  -   348.124.052  30.394.752  595.405.901  3.254.688.476  186.120.774  جتاري 
  132.687.072  -   14.965.805  -   90.276.652  82.360.522  321.480.095  صنا،ي 
  6.499.572  -   -   781.122  3.832.980  3.085.473  0.639.837  سكني  
  027.468.651  -   08.358.975  3.594.422  14.158.128  322.674.175  40.680.595  خدمات أخرى 

   783.545.515  197.306.078.3  388.638.753  452.570.34  352.466.012   -  0.832.108.966  
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 :يلي كما للشرائح وفقاً  االئتماني  التةهيات تتوزع
  0202 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
   19.838.945  -   4.913.044   343.152  6.864.592  07.187.063   494.522  352.222إىل  322.222من 
   79.434.643  -   32.885.159  3.795.822  9.781.500  51.145.062  1.624.722  022.222إىل  352.222من 
   302.897.529  -   36.783.408  4.211.905  36.048.125  70.346.794  33.687.257  122.222إىل  022.222من 
   88.035.118  -   7.116.045  0.675.822  31.899.346  44.044.691  02.259.454  422.222إىل  122.222من 
   157.214.767  -   65.604.024  9.000.294  92.422.191  304.688.146  67.299.712  522.222إىل  422.222من 
  3.191.419.366  3.222.222  345.555.421  51.021.747  431.378.940  597.862.534  380.642.562  3.222.222إىل  522.222من 
  0.900.807.935  0.852.222  138.239.975  397.998.701  811.618.105  3.278.548.639  493.770.071  0.222.222إىل  3.222.222من 
   686.902.946  -   70.841.575  309.411.546  310.236.352  007.093.822  305.115.875  1.222.222إىل  0.222.222من 

  381.873.355.1  -   722.202.009  444.656.574  823.557.669  722.861.099.3  518.770.180  وما فوق 1.222.222
   687.466.085.3  987.176.505.1  374.587.385.0  409.363.971  311.998.872  222.852.1  432.442.844.8  
 

  )معّدل ( 3902 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  5.452.952  -   -   -   0.387.952  1.388.052   74.752  322.222إىل  52.222من 
  45.432.321  -   3.954.922   352.222  6.064.485  10.029.903  4.812.797  352.222إىل  322.222من 
  14.933.210  -   3.988.352  -   7.411.845  03.387.071  4.123.764  022.222إىل  352.222من 
  92.797.628  -   1.695.375  -   39.261.726  54.928.255  31.312.670  122.222إىل  022.222من 
    302.053.197  -   0.897.322  -   10.424.024  66.202.022  38.909.891  422.222إىل  122.222من 
  412.728.004  -   01.987.322  3.489.552  323.991.747  034.185.548  88.850.079  522.222إىل  422.222من 
  830.974.923  -   11.076.175  5.257.922  016.618.775  428.998.852  309.221.223  3.222.222إىل  522.222من 
  842.434.952  -   79.241.752  0.875.222  049.410.905  143.668.752  367.194.505  0.222.222إىل  3.222.222من 
   356.823.822  -   07.958.322  -   11.600.752  51.267.322  40.351.852  1.222.222إىل  0.222.222من 

  223.628.070  -   522.665.55  222.222.5  823.575.60  452.490.80  052.874.66  وما فوق 1.222.222
   783.545.515  197.306.078.3  388.638.753  452.570.34  352.466.012   -  966.108.832.0   
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 :يلي كما لاستحقاقات وفقاً  االئتماني  التةهيات تتوزع
  0202 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    

  087.279.902   325.479  13.478.621  04.287.697  72.244.002  331.167.420  47.996.539  أقل من شهر
  569.960.875   032.959  60.884.882  48.375.191  318.713.049  004.511.753  95.406.641  شهر 1 - 3بني 
  841.013.774   136.418  94.395.666  70.237.596  026.037.135  109.372.209  343.134.712  أشهر 6 - 1بني 
  834.572.304   136.418  91.211.061  69.994.462  398.882.445  137.192.880  314.954.616  أشهر 9 - 6بني 
  779.538.168   136.418   92.554.964  69.180.177  392.487.477  123.609.806  307.347.086   شهر 30 - 9بني 
  3.199.016.727   610.877  360.984.531  315.418.306  150.359.899  514.967.807  031.251.465  هرش 38 - 30بني 

  064.842.352.4  33.953.17  044.866.115  782.265.554  569.266.209.3  072.137.724.3  428.571.505  شهر 38أك ر من 
   687.466.085.3  987.176.505.1  374.587.385.0  409.363.971  311.998.872  222.852.1  432.442.844.8  
 

  )معّدل ( 0239 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    

  314.799.984  -   8.571.865   484.544  14.083.045  61.776.155  07.681.975  أقل من شهر
  062.443.021  -   37.347.712   969.287  66.637.038  303.542.166  54.366.820  شهر 1 - 3بني 
  164.362.506  -   05.703.595  3.451.613  91.081.839  366.959.438  76.740.261  أشهر 6 - 1بني 
  109.131.163  -   05.703.595  3.451.613  81.035.777  348.821.058  72.339.322  أشهر 9 - 6بني 
  122.181.142  -   05.629.357  3.468.185  77.529.920  314.079.160  63.536.514   شهر 30 - 9بني 
  521.458.572  -   48.188.574  0.464.619  311.657.066  036.387.760  320.762.109  هرش 38 - 30بني 

  980.773.937  -   614.121.79  511.078.6  963.250.061  876.579.406  978.556.340  شهر 38أك ر من 
   783.545.515  197.306.078.3  388.638.753  452.570.34  352.466.012   -  966.108.832.0  
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 :يلي كما املعتمدة والشرائح الفروع حةع خةائر ائتماني  متوقع   صص يتوزع
  0202 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  390.991.838   95.770  37.886.312  04.093.594  47.322.239  77.521.736  06.336.587  املرحل  األوىل 
  18.055.242  -   1.593.474  3.007.390  33.465.058  34.166.548  7.624.568  املرحل  ال اني  
  322.022  -   322.022  -   -   -   -   املرحل  ال ال   
   355.703.11  064.872.93  077.565.58  786.538.05  625.677.03  770.95   985.448.013  
 
 

  )معّدل ( 3902 كانون األول  13كما يف     
  اجملموع   محاه   الةويدا    حلع   طرطوس   الاذقي    دمشق   التصنيف 
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  64.432.115  -   5.578.319  179.230  37.698.345  09.458.474  33.096.565  املرحل  األوىل 
  32.382.345  -   709.451  -   0.516.639  1.680.569  1.013.524  املرحل  ال اني  
  684.845  -   -   -    332.09  -   574.836  املرحل  ال ال   
   641.144.35  241.343.11  874.061.02  230.179  590.127.6   -  364.416.75  
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 ،قود اإلجيار -9

 يتكون هذا البند  ا يلي:
 حقوق استخدا    
  التزامات ،قود اإلجيار   املةتأجرةاألصول    
  ل.س.   ل.س.   
  -     -   0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف  
  324.777.632    324.777.632  اإلضافات  
  -   ( 9.902.399) مصروف االستهاق 
  372.664    -   مصروف الفوائد 
 ( 86.822.222)   -   الدفعات 

  38.348.074    94.857.433  0239كانون األول  13الرصيد كما يف  
   001.479     001.479  اإلضافات  
  -   ( 05.715.777) مصروف االستهاق 
   808.047    -   مصروف الفوائد 
 ( 39.022.222)   -   الدفعات 

  -     69.145.331  0202كانون األول   13الرصيد كما يف  
 

 كانت كما يلي:دخل الشامل اآلخر  الو  اخلةائرأو األرابح  بيانإن احلرك  ،ل  ،قود اإلجيار من خال 

  كانون األول  13ن  املنتهي  يف للة   
  (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   
   02.263.193    15.489.999  مصاريف ،قود إجيار قصري املدة  
   9.902.399    05.715.777  األصول املةتأجرةاستهاق حقوق استخدا   
    664.372     047.808  فوائد التزامات ،قود اإلجيار 

   201.254.60    054.350.12  
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 ذمم مدين  أخرى -32

 ما يلي: هذا البند يتضمن
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  9.652.047  0.486.410  35.546.017 مصاريف مدفو،  مقدماً  
   72.600  0.510.203  3.812.028 فوائد مةتحق  ،ن ودائع لدى مصارف 
  583.320  3.146.733  4.018.670 ذمم مدين  أخرى 
  -   082.179.02  02.179.082 املةامه  يف مسؤسة  ضمان  اطر القرو * 

  197.994.43  444.744.06  32.123.973  
  ا يلي: املصاريف املدفو،  مقدماً  يتكون بند

  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  8.783.192   452.222  1.805.222 إجيار مدفوع مقدماً  
   400.141  3.885.536  8.035.107 أتمني مدفوع مقدماً  
   446.534   352.936  1.525.932 مصاريف أخرى مدفو،  مقدماً  

  35.546.017  0.486.410  9.652.047  

  من رأمسال املسؤسة . %3.20من مةامه  املسؤسة  يف رأمسال مسؤسة  ضمان  اطر القرو  والبالغ  %42مي ل  
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 موجودات اثبت  مادي   -33
 يتكون هذا البند  ا يلي:

 معدات         
  اجملموع   حتةينات ،ل  املأجور   أجهزة احلاسع اآليل   وأجهزة وأاثث   وسائل نقل   ،قارات   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  الكلف  التارخيي 
   86.158.123    15.248.450    38.686.565    10.601.084    -     -   )معّدل ( 0239كانون ال اين  3الرصيد يف 

   491.878.728    00.780.075    39.083.515    61.065.198    08.522.222    162.249.522   ضافاتاإل
 (  2064.12)   -     -   (  2064.12)   -     -    اتستبعاداال

   579.970.729    57.812.707   17.968.322    95.604.180    08.522.222    162.249.522  )معّدل ( 0239كانون األول   13الرصيد يف 
   67.338.952   5.372.922    04.252.722    17.897.152    -     -    ضافاتاإل
 (  222.361)   -     -   (  222.361)   -     -    الستبعاداتا

   659.908.646    607.223.61    822.238.60    710.158.311    222.522.08    522.249.162  0202كانون األول   13الرصيد يف 
 االستهاكات املرتاكم 

 ( 48.186.125) ( 04.287.885) ( 8.593.292) ( 35.727.112)   -     -   )معّدل ( 0239كانون ال اين   3الرصيد يف 
 ( 39.530.788) ( 4.972.153) ( 1.762.865 ) ( 8.426.570) ( 0.175.222)   -   اإلضافات، أ،با  الةن 

   064.120    -     -      064.120    -     -    االستبعادات

 ( 67.614.793) ( 09.258.016) ( 30.153.955) ( 01.849.622) ( 0.175.222)   -   )معّدل ( 0239كانون األول   13الرصيد يف 
 ( 62.003.530) ( 32.546.339) ( 7.617.370) ( 02.121.626) ( 1.710.342) ( 38.220.475) الةن اإلضافات، أ،با  

    261.360    -     -      261.360    -     -    االستبعادات

 ( 042.694.307) ( 155.624.19) ( 307.989.39) ( 341.993.41) ( 342.327.6) ( 475.220.38) 0202كانون األول   13الرصيد يف 
 صايف القيم  الدفرتي 

  439.014.539    070.197.01    671.209.40    589.167.89    862.190.00      205.247.140  0202كانون األول   13الرصيد يف 

  530.117.938    08.770.493    05.636.345    73.774.780    06.305.222    162.249.522  )معّدل ( 0239كانون األول   13الرصيد يف 
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 موجودات اثبت  غري مادي  -03
 يتكون هذا البند  ا يلي:

  ل.س.     
 الكلف  التارخيي :
   1.469.222     )معّدل ( 9023كانون ال اين   3الرصيد كما يف 

   1.469.222     )معّدل ( 9023كانون األول  13الرصيد كما يف 

  1.469.222     0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 اإلطفا ات:

 ( 1.339.041)    )معّدل ( 0239كانون ال اين   3الرصيد كما يف 
 (  336.055)    اإلضافات، أ،با  الةن 

 ( 1.015.498)    )معّدل ( 0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
 (  58.522)     ةناإلضافات، أ،با  ال

 ( 1.091.998)    0202كانون األول   13الرصيد كما يف 
 صايف القيم  الدفرتي :

   220.375     0202كانون األول   13الرصيد كما يف 

   011.520     )معّدل ( 0239كانون األول   13الرصيد كما يف 
 
 املصرف املركزي لدى اجملمدة املال رأس وديع  -13

املصرف كوديع  جممدة بدون فائدة يف   رأمساهلامن  %5إبيداع   ملزم املسؤسة ، فإن 0227/ 35/ من القانون رقم 7حبةع الفقرة )أ( من املادة /
 . تتكون هذه الوديع  ما يلي:املركزي

  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  44.052.222  44.052.222  372.630.522 الةن  الرصيد يف بداي  
  -   306.160.522  109.187.522 إضافات 

  522.222.222  372.630.522  44.052.222  
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 ذمم دائن  -43

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين 3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  -   6.515.905  176.522.222 األمان  الةوري  للتنمي مسؤسة  
  044.388.7  708.958.5  144.437.40 أخرىذمم دائن  

  144.937.438  651.494.30  7.388.044  
 
  مصاريف مةتحق  -53

 البند  ا يلي:يتكون هذا 
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  3.502.197  3.238.974  4.668.446 مةتحق  وكهراب  مياه

  113.576   183.258  3.316.487 وانرتنت وفاكس هاتف
  3.422.222  3.652.222  36.755.811 مةتحق أجور تدقيق واستشارات 

  1.251.014  30.583.964  33.505.558 رواتع وتعويضات وحوافز مةتحق 
  0.522.222  0.522.222  -  أجور قانوني  مةتحق 

  8.078.783  34.481.435  07.149.883 ضريب  رواتع وأجور مةتحق 
  087.868.3  097.243.1  807.560.5 أتمينات أجتما،ي  مةتحق 

  -   1.622.222  -  إجيارات مةتحق 
  -   -   7.317.523 املركزي مصرف سوري استعا  ،ن العما  يف 

  1.185.812  6.440.301  4.775.083 أخرى

  834.933.78  813.698.45  00.118.325  
 

 مقدماً  إيرادات مقبوض  -63

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين  3كما يف    األولكانون   13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3.789.606  1.051.631  01.828.335 فوائد غري مةتحق 
  35.175.222  -   -  *ت ،ات وهبات

  01.828.335  11.051.63  37.364.606  
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 الشكل التايل:وقد كانت حرك  الت ،ات واهلبات ،ل  
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  )معّدل ( 3902   )معّدل ( 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  -   35.175.222  -  الةن الرصيد يف بداي  
  15.222.222  42.222.222  -  إ ايل التمويل املةتلم 
 بيان األرابح  املبلغ املعرتف به يف

 ( 39.605.222) ( 55.175.222)  -  والدخل الشامل اآلخر أواخلةائر 

  35.175.222  -   -  الرصيد يف آخر الةن 

  لرية  75.222.222أتسيس املسؤسة ، إضاف  إىل مبلغ ذ اتريخ لرية سوري  من 122.222سوري  املركزي مببلغ  صرفمهي ،بارة ،ن ت ،ات من
مبقدار  0238الةوري  للتنمي  حبةع االتفاقي  اليت أبرمتها املسؤسة  معها ملنحها هذا الت ع ،ل  دفعتني األوىل يف ،ا  األمان  مسؤسة  من  سوري 

ري  تةتخد  يف و لرية س 75.222.222لرية سوري  ليصبح كامل املبلغ  42.222.222مبقدار  0239لرية سوري  وال اني  يف ،ا   15.222.222
 ،ها.منح القرو  مبختلف أنوا

 
 أموال مقرتض  -73

سنوات  لرية سوري  دون فائدة وملدة ثاث 52.222.222املوافق  ،ل  مقرتح القرتا  مبلغ  0238أاير  13قرر جملس اإلدارة يف اجتما،ه املنعقد يف 
 ان  الةوري  للتنمي  ،ل  أن يتم سداده كدفع  واحدة بعد انقضا  املدة املتفق ،ليها.من األم

 األموال املقرتض  ،ل  الشكل التايل: وقد كانت حرك 
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  )معّدل ( 3902   )معّدل ( 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  81.696.807  84.205.368  46.247.677 الرصيد يف بداي  الةن 
   108.143  0.200.529  0.335.400 الفائدة املةتحق  خال الةن  

  -   ( 42.222.222)  -  تةديدات

  84.205.368  46.247.677  48.361.299 الرصيد يف آخر الةن 
 
 / )موجودات ضريب  مسؤجل ( الدخل ضريب  صص  -83

 تتلخص حرك   صص ضريب  الدخل كما يلي:
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 0239   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 4.802.450)  5.894.456  42.777.462 الرصيد كما يف بداي  الةن 
  32.734.928  42.777.462  70.294.342 مصروف ضريب  الدخل للةن 

  -  ( 5.894.456) ( 442.777.46) الةن تةديدات خال 

   5.894.456  42.777.462  70.294.316 الةن  الرصيد كما يف هناي 
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 ملخص تةوي  الربح احملاسيب مع الربح الضرييب:
   كانون األول  13ن  املنتهي  يف للة    
  معّدل () 0239     0202    
  ل.س.     ل.س.    

  311.453.015    87.556.784   قبل الضريب لةنربح ا
  31.743.671    -   *9ت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  تتعديا

   795.302    -   *36تعديات ت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم 
 ( 40.306.026)   -   *تعديات

   87.556.784    325.863.800   
 :يضاف

  -     38.220.475  استهاق املباين 
   866.812    -   غرامات  الفات 
   951.550.43    356.623.049  مصروف  صص الديون املنتر  

  348.083.625    060.362.528  الربح الضرييب
  %05     %05   نةب  الضريب 

  423.272.17    65.542.307  صروف الضريب م
  1.727.242    6.554.231  من الضريب ( %32) رسم إ،ادة اإل،مار

   39    -   فروقات تدوير
  462.777.42    70.294.342  للةن مصروف ضريب  الدخل 

 بةبع تقدمي البياانت الضريبي  للمديري  املالي  ا،تمادًا ،ل   0238و 0239يتم تعديل ملخص تةوي  احملاسيب مع الربح الضرييب ،ن ،ا   مل
 و،ليه مل يتم تعديل هذه البياانت لت ابق البيان الضرييب. ،البياانت املالي  قبل التعديل

 املالرأس  -93

 :لرية سوري ، كما يلي 322سهم قيم  كل سهم  322.222.222لرية سوري  موز،  ،ل   32.222.222.222بلغ رأس مال املسؤسة  
  0202كانون األول   13كما يف    
  قيم  رأس املال   النةب    ،دد األسهم   
  ل.س.   %   سهم   

  9.875.222.222  98.75   98.752.222 مسؤسة  األمان  الةوري  للتنمي 
  65.222.222  2.65    652.222 اجلمعي  العلمي  الةوري  للمعلوماتي 

  222.222.62  62.2    222.622 اهليئ  العام  للتشغيل وتنمي  املشرو،ات

  322.222.222   322  32.222.222.222  
  



 

- 42 - 

  (معّدل ) 0239كانون األول   13كما يف    
  قيم  رأس املال   النةب    ،دد األسهم   
  ل.س.   %   سهم   

  1.875.222.222  96.875   18.752.222 مسؤسة  األمان  الةوري  للتنمي 
  65.222.222  3.605    652.222 اجلمعي  العلمي  الةوري  للمعلوماتي 

  222.222.62  3.522    222.622 وتنمي  املشرو،اتاهليئ  العام  للتشغيل 

  42.222.222   322  4.222.222.222  
 
  (معّدل ) 9023 كانون ال اين  3كما يف    
  قيم  رأس املال   النةب    ،دد األسهم   
  ل.س.   %   سهم   

  762.222.222  85.875   7.622.222 مسؤسة  األمان  الةوري  للتنمي 
  65.222.222  7.145    652.222 العلمي  الةوري  للمعلوماتي اجلمعي  

  222.222.62  6.782    222.622 اهليئ  العام  للتشغيل وتنمي  املشرو،ات

  228.852.2   322  .222885.222  
 

 احتياطي قانوين -02

 كما يلي:  االحتياطي القانوينتتلخص حرك  
  كانون ال اين 3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 9023   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3.273.493  1.473.761  36.836.887 الرصيد كما يف بداي  الةن 
  070.422.0  31.145.304  8.755.678 إضافات

  761.473.1  36.836.887  05.570.565 الرصيد كما يف هناي  الةن 

  701.220.04  311.453.015  87.556.784 الضريب الربح قبل 

  070.422.0  31.145.304  8.755.678 (%32)احتياطي قانوين 
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 التشغيلي  اإليرادات -30
  : يلي ما اإليرادات تتضمن

  كانون األول  13ن  املنتهي  يف للة   
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

 167.882.778  788.064.829 القرو (إيرادات خدمات )فوائد 
  63.126.252  328.361.322 أجور إداري  مرتب   ابلقرو 

  51.717.141  370.787.349 إيرادات فوائد اإليدا،ات املصرفي 
   49.691   493.697 املةرتد من الفوائد املعلق 

  -  ( 805.488.6)  و من فوائد و،موالت القر  مردودات
  912.037.261.3  864.971.480  
 
 إيرادات أخرى -00

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون األول  13ن  املنتهي  يف للة   
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

  -   51.522.222 ،موالت إدارة منتج غرس  أمل
  4.979.005  6.329.064 غرامات أتخري
  946.047.3  592.629.35 إيرادات متنو، 

  854.038.75  373.007.6  
 
 نفقات املوظفني -10

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

  317.017.309  082.362.389 رواتع وأجور
  40.704.599  85.327.752 منافع نقدي  أخرىو  ، ،اواتبدالت

  39.236.355  19.528.064 التأمينات االجتما،ي مةامه  املسؤسة  يف 
  -    222.122 تعويا هناي  اخلدم 

  021.276.425  881.977.398  
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 مصروف  صص اخلةائر االئتماني  املتوقع  -40

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

 (  306)    0.111  أرصدة لدى املصارف
    59.460  (  59.460) لدى املصارف إيدا،ات

  528.353.56    023.886.365  لافرادصايف التةهيات االئتماني  

   993.808.365    844.032.56  
 مصاريف إداري  و،مومي  -05

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  األولكانون   13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   
  02.263.193  15.489.999 إجيار

  0.522.222  1.919.022 أتعاب ورسو  قانوني 
  3.520.222  19.725.811 استشارات مهني  ومالي  وتقني 

  19.419.882  90.417.330 نفقات ورسو  حكومي 
  0.745.264  8.993.638 ضياف 
  7.947.095  66.974.507 صيان 
  4.784.997  31.731.834 أتمني

  7.481.353  00.574.715 قرطاسي  وم بو،ات واشرتاكات
  31.781.883  06.796.897 سفر وأقام  وتنقات

  7.490.664  31.060.640 كهراب  وما  واتصاالت
  6.831.179  37.137.044 وقود وتحروقات

  1.645.022  33.098.522 د،اي  وتةويق وحبث 
  -   5.423.222 مصاريف افتتاح فروع

  3.380.135  0.711.338 مصرفي ،موالت 
  3.243.812  0.332.222 سوري  املركزي صرف،موالت مدفو،  مل
  -    007.222 مصاريف قضائي 

  -   1.052.222 بدالت أ،ضا  جملس اإلدارة
  633.772.1  329.790.04 *أخرى متنو، 

  148.235.193  658.391.304  
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لرية سوري  ومصاريف خدمات املرافق العام  ومصاريف املكتع األخرى واليت بلغت  7.593.705مي ل هذا املبلغ مصاريف تنظيف بلغت  *
غت قيم  هذه املصاريف ،ل  ليف حني ب 0202كانون األول   13لرية سوري  ابإلضاف  إىل مصاريف أخرى وذلك للةن  املنتهي  يف  33.251.641

 .0239كانون األول   13لرية سوري  للةن  املنتهي  يف  163.222لرية سوري  ومبلغ  385.022التوايل مبلغ 
 
 حص  الةهم األساسي  واملخفف  -60

 مت احتةاب حص  الةهم األساسي  واملخفف  كما يلي:
  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   
  90.671.775    35.460.644   الةن ربح

  388.473.03    619.200.93  األسهم لعدد املرجح املتوسال

  4.10     72.3    ةنحص  الةهم من ربح ال
 

 الوس ي املرجح لعدد األسهم:
  0202كانون األول   13املنتهي  يف  للةن    
 الوس ي املرجح         
  لعدد األسهم   األاي ،دد    املكتتع هبااألسهم  ،دد   
  42.222.222  166   42.222.222 ةن يف بداي  الاألسهم  ،دد

 أسهم الزايدة املكتتع هبا
  08.436.667  143   12.222.222 0202كانون ال اين   06 
  4.860.437  110   5.070.522 0202شبامل  4 
  35.000.000  074   02.222.222 0202نيةان  0 
  111.503.0  390   522.707.4 0202حزيران  01 

  222.222.322     619.200.93  
 
   (لدّ ع)م 0239كانون األول   13للةن  املنتهي  يف    
 الوس ي املرجح         
  لعدد األسهم   ،دد األاي    املكتتع هبااألسهم  ،دد   
  8.852.222  162   8.852.222 يف بداي  الةن األسهم  ،دد

 املكتتع هباأسهم الزايدة 
  1.895.790  066   5.070.522 0239نيةان  4 
  8.633.333  355   02.222.222 0239متوز  05 
   334.085  7   5.877.522 0239كانون األول   01 

  42.222.222     03.473.388  
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 النقد ومايف حكمه -07

 يتكون هذا البند  ا يلي:
  كانون ال اين 3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 9023   (معّدل ) 3902   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  149.161  9.773.256  19.082.198 النقد يف الصندوق
  960.416.14  697.639.305  773.684.882 صرفي حةاابت جاري  لدى املصارف واملسؤسةات امل

  369.965.939  751.192.315  105.786.14  
 
 التعامات مع أطراف ذات ،اق  -08

ا  جملس ومع كبار املةامهني وأ،ض شرك  دايري() احلليف   والشرك )األمان  الةوري  للتنمي (األ   سؤسة قامت املسؤسة  ابلدخول يف معامات مع امل
 تراري .اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات اال،تيادي  واملةموح  ابستخدا  أسعار الفوائد والعموالت ال

 :يتكون هذا البند  ا يلي
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 9023   (معّدل ) 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 بنود بيان الوضع املايل

  6.505.222  6.515.905  176.522.222 األمان  الةوري  للتنمي (مسؤسة  ذمم دائن  ألطراف ذات ،اق  )
  84.205.368  46.247.677  48.361.299 األمان  الةوري  للتنمي (مسؤسة  ) أموال مقرتض 

  404.661.299  50.581.620  92.552.368  
 أو اخلةائر والدخل الشامل اآلخراألرابح  بنود بيان

  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

  15.175.222  -  األمان  الةوري  للتنمي (مسؤسة  ت ،ات وهبات )
  -   51.522.222 األمان  الةوري  للتنمي (مسؤسة  ،موالت إدارة منتج غرس  أمل )

  -   8.822.222 األمان  الةوري  للتنمي (مسؤسة  ) إجيارات
  14.793.249  6.359.442 مصاريف مدفو،  لقا  تعامات مع شرك  دايري

  68.459.442  72.366.249  
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 ملسؤسة :اارة دفيما يلي ملخص ملنافع )رواتع ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذي  العليا وأ،ضا  جملس إ
  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

  15.066.899  66.817.111 رواتع ومكافآت
  -   1.052.222 وتعويضات جملس اإلدارةبدالت 

  72.287.111  15.066.899  
 
 بيان التدفقات النقدي  -90

 ئتماني  ،ل  الشكل التايل:ألغرا  إ،داد بيان التدفقات النقدي  مت احتةاب الزايدة يف التةهيات اال
  كانون األول  13للةن  املنتهي  يف    
  )معّدل ( 0239   0202   
  ل.س.   ل.س.   

  0,832,108,966    8,844,442,432  (8)إيضاح رقم تةهيات ائتماني  كما يف هناي  الةن  
  03,951,591    53.136.872  (8)إيضاح رقم الةن   يف هناي كما   فوائد و،موالت مةتحق  غري مقبوض 

 (  377.294) (  47.377) (8)إيضاح رقم الفوائد املعلق  كما يف هناي  الةن  
    81,223    9,871,405  (8)إيضاح رقم  مش وب  تةهيات

   8,925,581,508    0,810,388,466  
 ينزل:
  868.108.299   0.832.108.966  (8)إيضاح رقم تةهيات ائتماني  كما يف بداي  الةن   
  9.919.304    03.951.591  (8)إيضاح رقم  كما يف بداي  الةن  فوائد و،موالت مةتحق  غري مقبوض  
 (  828.6) (  294.377) (8)إيضاح رقم الفوائد املعلق  كما يف بداي  الةن   

   0.810.325.465    878.062.435  

   6,271,478,261    3,951,908,253  

 
 القيم  العادل  -12

مقابل ) 0202 األول كانون 13 يف كما سوري  لرية 9.562.828.281 تةاوي لافراد االئتماني  التةهيات إل ايل العادل  القيم  إن
 فرضهات اليت اخلدم  لرسو  املرجح املتوسال مي ل %30 خصم معدل ابستخدا ( 0239 األول كانون 13 يف كما سوري  لرية 6.321.087.090

 .(0239 األول كانون 13 يف كما %37مقابل ) 0202 األول كانون 13 يف كما مرة ألول املمنوح  القرو  ،ل  سؤسة امل
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 املالي  املخاطر إدارة -31

 االئتمان  اطر -أ

 اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر

، قا  جملس اإلدارة بتشكيل وحدة مةتقل  إلدارة 5/5/0228اتريخ  4/  ن/ ب 192مبت لبات قرار جملس النقد والتةليف رقم  من املسؤسة التزاماً 
  والتشغيل لاملخاطر تتبع للرن  إدارة املخاطر املنب ق  ،ن جملس اإلدارة حبيث ترا،ي الوحدة من خال إجرا ات ،ملها تغ ي   اطر االئتمان والةيو 

 وغريها.

 يوضح اهليكل التنظيمي للمسؤسة  هيكل إدارة املخاطر كما يلي:
        

 اهليكل التنظيمي لوحدة إدارة املخاطر

      

   جملس اإلدارة  

       

   جلن  إدارة املخاطر  

       

   وحدة إدارة املخاطر  

       

   ضابال إدارة املخاطر  

        

  .التالي :  اطر االئتمان و اطر الةوق وهي  اطر تقلبات أسعار الفائدة و اطر الةيول  و اطر التشغيلتتعر  املسؤسة  للمخاطر 

جلن   ،يعت  جملس اإلدارة مةسؤول بصورة ،ام  ،ن وضع ومتابع  إدارة املخاطر اليت تتعر  هلا املسؤسة  وذلك من خال اللران وهي: جلن  التدقيق
ن  املكافآت والرتشيحات. تتتبع هذه اللران بشكل مباشر إىل جملس اإلدارة وترفع له التقارير بشكل دوري واليت حتوي تقييم جلن  املخاطر، جل احلوكم ،

 شامل للمخاطر وآليات التحومل امل لوب  

 اسرتاتيري  إدارة املخاطر:
 ضا  غري املسؤسة  وتشكيل جلن  إدارة  اطر تضم أ،فهم وتعزيز ثقاف  إدارة املخاطر بكاف  أشكاهلا وذلك ،ل  كاف  املةتوايت العامل  يف 

 .تنفيذيني من أ،ضا  جملس اإلدارة
 جي  و أتسيس وإجياد بني  أساسي  مائم  وكافي  مبا فيها اهليكل التنظيمي، العمليات، الةياسات واإلجرا ات، الكادر الكف  واألنظم  التكنول

 .دود وسياسات املخاطر املصادق ،ليهااليت تكفل وابستمرار إدارة املخاطر مبا ينةرم وح
 تأتسيس وإجياد بني  حتتي  مةتقل  إلدارة املخاطر واليت يكون أحد مهامها العمل ،ل  تقدمي تقارير مباشرة إىل جملس اإلدارة ،ن التعرضا 

  .والتراوزات ،ل  احلدود املوضو، 
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 مها  جلن  إدارة املخاطر:
  املخاطر يف املسؤسة  لرسم وحتديد سياس  إدارة املخاطر املرتب   ابلنشامل القائم للمسؤسة ، العمل بشكل متواصل مع وحدة إدارة

 .ابإلضاف  إىل تلك املتعلق  أبي نشامل أو منتج جديد
 التأكد ومتابع  قيا  اإلدارة العليا ابملعاجل  الفوري  ألي جتاوزات يتم التقرير ،نها من قبل إدارة املخاطر. 
  إدارة األزمات اليت قد تكون املسؤسة  ،رضً  هلا وذلك ابلتنةيق مع اإلدارة العليا للمسؤسة تقدمي خ ال ال وارئ و. 

 مها  اإلدارة العليا يف إدارة املخاطر:
 إجياد كاف  البىن الازم  إلدارة ومتابع  كاف  املخاطر اليت تتعر  هلا املسؤسة  بشكل مةتمر 
  تةا،د ،ل  حتديد املةسؤوليات والصاحيات بشكل واضح مبا يضمن  العمل ،ل  وضع سياسات، إجرا ات و   ات تنظيمي

فصل املها  والصاحيات وذلك لترنع أي تعار  يف املصاحل بني  تلف األقةا  من جه  ويفعل نظا  الضبال الداخلي من 
 جه  اثني  من خال حتديد قنوات التواصل اإلداري

 قبل جملس اإلدارة مبا يتفق مع سقوف املخاطر احملددة العمل ،ل  تنفيذ اسرتاتيري  املخاطر املعتمدة من 

 مها  التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر:
 التأكد من توفر البىن األساسي  الازم  إلدارة املخاطر ومن مدى استقالي  هذه الوحدة 
 التحقق من مدى التقيد ابألنظم  واإلجرا ات الواردة يف دليل إدارة املخاطر 
 ي  وفعالي  أنظم  التعرف ،ل  املخاطر وآليات قياسها املتبع  ،ل  مةتوى كاف  أنش   و،مليات املسؤسة تقييم مدى كفا 
  تقييم مدى كفاي  وفعالي  أنظم  الضبال الداخلي وإجرا ات الرقاب  املوضو،  يف سبيل التحكم ابملخاطر اليت مت التعرف ،ليها والتأكد

 من صح  قياس هذه املخاطر
 املعدة من قبل مدير وحدة املخاطر حول ت بيق اإلطار العا  إلدارة املخاطر وسر،  اإلباغ ،ن االحنرافات والبت  تقييم التقارير

 مبعاجلتها وإجرا ات التصحيح املتخذة
  ألنش   ا رفع تقارير دوري  إىل جلن  التدقيق أو إىل جملس اإلدارة لتقييم كفا ة وفعالي  إدارة املخاطر يف املسؤسة  ككل، وتقييم كاف

 والعاملني فيها ونقامل الضعف اليت تعرتيها، وأي احنرافات ،ن األنظم  والةياسات واإلجرا ات املوضو، .

 قياس املخاطر وأنظم  التقارير:

هذه احلدود وتعكس  .تتم مراقب  املخاطر من قبل إدارة املخاطر والةي رة ،ليها من خال مراقب  احلدود املةموح هبا لكل نوع من أنواع املخاطر
علومات م  ع املتاسرتاتيري  ،مل املسؤسة  و،وامل الةوق املختلف  احملي   ابإلضاف  إىل مةتوى املخاطر املقبول مع الرتكيز ،ل  ق ا،ات مالي  معين . وي

ل  جملس إدارة املسؤسة  املعلومات ، وحتليلها للتعرف املبكر ،ل  املخاطر املتوقع  اليت قد تنرم ،نها. مث تعر  هذه مسؤسة من اإلدارات املختلف  لل
كما يتم تدقيق ،مليات إدارة املخاطر بشكل دوري من قبل جلن  إدارة  .واللران املختص  والرئيس املباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات العاق 

 مناقش  نتائج التدقيق مع إدارات املسؤسة . املخاطر وذلك من خال فحص كفاي  اإلجرا ات املتخذة ومدى االلتزا  ابإلجرا ات امل لوب . ويتم

  اطر االئتمان:

 ته اتتم ل  اطر االئتمان مبخاطر تعر  املسؤسة  خلةائر مالي  يف حال مل يتمكن العميل أو ال رف املقابل يف أداة مالي  من الوفا  ابلتزام
  .العما  و  وتةليفات املسؤسة  إىلالتعاقدي ، وتنشأ تلك املخاطر بصورة أساسي  من قر 
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  ن ق  متقو  املسؤسة  إبدارة  اطر االئتمان ،ن طريق التنويع يف األنش   االئتماني  لتفادي تركز املخاطر مع أحد أو جممو،  من العما  ضمن
 . وتقو  املسؤسة  ابحلصول ،ل  ضماانت كلما كان ذلك ضرورايً   .،مل تحددة أو نشامل اقتصادي معني

 اليت تقو  هبا املسؤسة  لتخفيا  اطر االئتمان فيما يلي: وميكن تلخيص أهم اإلجرا ات
 إ،داد الدراسات االئتماني  ،ن العما  قبل التعامل معهم، وحتديد معدالت اخل ر االئتماين املتعلق  بذلك. 
 يت قد تنشأ يف حال  تع ر العما احلصول ،ل  الضماانت الكافي  لتخفيا حرم املخاطر ال. 
   توى الفردي   كل من املةالدوري  للعما  هبدف تقييم مراكزهم املالي  واالئتماني  وتقدير االخنفا  ابلقيم  ،لاملتابع  والدراس

 ي.والترميع
  ًلرتكيز املخاطر توزيع تحفظ  القرو  ،ل  ق ا،ات  تلف  تافيا. 

 الضماانت احملتفظ هبا:
االئتمان منها احلصول ،ل  ضماانت حيث يتم قبول الضماانت وفقا ملعايري وأسس سؤسة  ،ل  ،دة أساليع و ارسات لتخفيف  اطر تعتمد امل
  يوأبرز أنواع الضماانت: الرهوانت العقاري  والةيارات واملصاغ الذهبي  إضاف  للكفاالت الشخصي  والرواتع. تراقع اإلدارة القيم  الةوق .معتمدة

ر االئتماني  ئاقي ، ويتم مراجع  القيم  الةوقي  للضماانت خال دراس  كفاي   صص اخلةاللضماانت ويتم طلع ضماانت إضافي  وفقا لشرومل االتف
 هبذا الشأن. املصرف املركزيسنوي ووفقا ملت لبات  لكاملتوقع . وذلك بش

 التصنيف االئتماين الداخلي حملفظ  التةهيات االئتماني  لافراد:

دراس  العاق  اإلحصائي  و  ،ل  معايري وشرومل تحدد مةبقاً  دة للدخل والقرو  غري املولدة للدخل( بنا ً مت تقةيم احملفظ  إىل جممو،تني )القرو  املول
 (.Poolبينها وحةاب احتمال التع ر لتعرضات الترزئ  ،ل  مةتوى كل جممو،  من التعرضات )

 التصنيف االئتماين للمسؤسةات املالي :

رحل  األوىل تحلي  وابللرية الةوري  فقد مت تصنيف هذه التعرضات ضمن امل مصارفحيث أن تعرضات املسؤسة  جتاه املسؤسةات املالي  هي ابلكامل جتاه 
املركزي  صرف سوري مالصادرة ،ن  9ابلتعليمات اخلاص  بت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  التزاماً  %2.5مةاوي لـ PDوا،تماد احتمال التع ر 

 .0239للعا   4  ن ابلقرار 

يعت   ناحلال  اليت يعرز فيها العميل ،ن الوفا  ابلتزاماته جتاه املسؤسة ، إما نتير  تدهور أ،ماله أو ،د  رغبته يف الةداد، وبنا  ،ليه ميكتعريف التع ر: 
 العميل متع را يف إحدى احلاالت التالي :

 بةداد التزاماته جتاه املسؤسة ،د  قدرة أو رغب  العميل  -3
 إ،ان العميل إفاسه أو وضعه حتت التصفي  -0
 يو  أو أك ر ،ل  استحقاق الدين أو أحد أقةاطه أو فوائده 12مضي  -1

 احتمال التع ر:

( حلةاب احتمال التع ر ،ل  مةتوى كل Defaultحلةاب معدل التع ر التارخيي ) 0235مت اال،تماد ،ل  بياانت التةهيات االئتماني  منذ العا  
ناتج احمللي لجممو،  من جممو،ات احملفظ  ومن مث متت معايرة هذه البياانت ابملعلومات املتوفرة ذات الصل  من مسؤشرات االقتصاد الكلي )معدل النمو ل

يف نق    PIT (Point in timeادي ( إىل خال الدورة االقتص Trough the cycle) TTCاإل ايل(. وابلتايل حتويل احتمال التع ر من 
  زمني  تحددة(.
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ابلتعليمات اخلاص  بت بيق املعيار الدويل للتقارير املالي  رقم  التزاماً  %322ابلنةب  للتعرضات املصنف  ضمن املرحل  ال ال   فقد مت ا،تماد احتمال تع ر 
 .0239للعا   4/ن  املركزي ابلقرار رقم  مصرف سوري الصادرة ،ن  9

 اخلةارة ،ند التع ر:

 :سؤسة املضمن تحفظ   جممو، ابستخدا  الصيغ  التالي  لكل  اخلةارة ،ند التع ريتم حةاب 

LGD= (1-CR) * (1-RR) 
- LGD :Loss Given Default اخلةارة ،ند التع ر 
- CR :Cure rate  معدل الشفا 
- RR :Recovery Rate معدل االسرتداد 
وقا  املسؤسة  بت قيل  . (أساسي ومتشائم متفائل،)ب اث  سيناريوهات هي  اخلةارة ،ند التع رةاب حب تقدير اإلدارة،بنا ً ،ل   قامت املسؤسة ، -

 كل سيناريو ابحتمال حدوثه وفق تقدير اإلدارة
بنةب   ارة ،ند التع راخلةاستخدا  قررت املسؤسة  ، (املركزي مصرف سوري مبا يف ذلك )واملسؤسةات املالي  لدى املصارف  اتابلنةب  للتعرض -

 0239لعا   املركزي مصرف سوري  للتعليمات ذات الصل  الصادرة ،ن وفقاً  ٪ 45

 التعر  ،ند التع ر:

س مضافا إليها اابلنةب  للتعرضات املصنف  ضمن املرحلتني األوىل وال اني  فيتم تقدير التعر  ،ند التع ر من خال القيم  الدفرتي  لاصل بتاريخ القي
 .الفوائد املةتحق  غري املقبوض  ومع األخذ ابال،تبار كاف  التدفقات النقدي  املتوقع استخدامها من قبل العميل قبل اتريخ وقوع التع ر

 ق .لأما ابلنةب  للتعرضات املصنف  ضمن املرحل  ال ال   فيتم تقدير التعر  ،ند التع ر من خال الرصيد املةتعمل م روحا منه الفوائد املع

 :مبادئ حةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع 

ي  اليت للعقد والتدفقات النقد اً  التدفقات النقدي  املةتحق  وفقابلفرق بني( 9للمعيار الدويل للتقارير املالي  رقم اً وفق)تعرف اخلةائر االئتماني  املتوقع  
 .تتوقع املسؤسة  احلصول ،ليها  صوم  بةعر الفائدة الفعلي األصلي

ي  التعاقدي  داصذت املسؤسة  اخل وات التالي  من أجل حةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع  لفرتة تحددة من الزمن مع األخذ يف اال،تبار التدفقات النق
 :والةلوكي  املتوقع  لاصل املايل يف ن اق منهج اخنفا  القيم 

I.  مني  مةاوي  لعدد الدفعات إىل ،دد من الفرتات الز ( ريخ احلةاب واتريخ االستحقاقالفرتة بني ات)فصل الفرتة التعاقدي  املتبقي  لكل أصل مايل
 التعاقدي  املتبقي 

II.  التعر  ،ند التع ر تقدير 
III.   ابستخدا  الصيغ  التالي  حديحةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع  لكل تعر: 

MECL = MPD * LGD * MEAD * DF 
 :MECL  اخلةائر االئتماني  املتوقع  احلدي 
 :MPD احتمال التع ر احلدي 
 :LGD اخلةارة ،ند التع ر 
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 DF  هو ،امل اخلصم ،ل  أساس معدل الفائدة الفعلي يف اتريخ إنشا  األصل املايل ذي الصل. 
IV.  األساسي  ت لكل من الةيناريوهاتللمعاماًا املسؤسة  تقدير  تةتخد حةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع  لكل سيناريو مفرت ، حيث

 سؤسة يف كل سيناريو ابألوزان املقدرة من قبل املةائر ائتماني  اخلحةاب  ت قيليتم . واملتشائم واملتفائل
V.  شهر كمرموع اخلةائر االئتماني  املتوقع  احلدي   30احتةاب اخلةائر االئتماني  املتوقع  لـMECL  أو ،ل  اً شهر  30لفرتات زمني  مدهتا

،ل  مدى  MECLكمرموع اخلةائر االئتماني  املتوقع  احلدي    LECLمدى ،مر األصل املايل ذي الصل ، أيهما أقل، أو حةاب 
 ،مر األصل املايل ذي الصل  بناً  ،ل  مرحلته؛

VI.  ابلنةب  للمقرتضني املتع رين ،ن الةداد واملةتحقني، يتم حةابLECL ستخدا  تعر  حدي مباشرة لـلتعر  دون احلاج  إىل ا
MEAD أو احتمال تع ر حدي MPD . ن  واحدةس( ولكن غري املتع رين)يفرت  أن يكون العمر املتوقع للمقرتضني املةتحقني. 

 املراحل:

 :، يتم اال،رتاف ابخنفا  قيم  املوجودات املالي  ،ل  ثاث مراحل9 رقم للمعيار الدويل للتقارير املالي اً وفق

، يتم اال،رتاف ابخلةائر االئتماني  املتوقع  الناجت  ،ن أحداث التخلف (ضمن ن اق منهج اخنفا  القيم )،ند إنشا  أو شرا  أصل مايل  :3املرحل  
 ر الاحق ،يف تواريخ التقاري ويتم إنشا   صص خةارة( شهرًا 30اخلةائر االئتماني  املتوقع  ملدة )القادم  اً ،ن الةداد احملتمل  خال االثين ،شر شهر 

 مع ،د  وجود زايدة كبرية يف( ضمن ن اق منهج اخنفا  القيم )،ل  املوجودات املالي  احلالي  اً أيضاً شهر  30تن بق اخلةائر االئتماني  املتوقع  ملدة 
ةائر االئتماني  أي بدون خصم اخل)يتم احتةاب إيرادات الفوائد ،ل  إ ايل القيم  الدفرتي  لاصل املايل .  اطر االئتمان منذ اال،رتاف األويل هبا

 (.املتوقع 

وقع  تإذا زادت  اطر االئتمان اخلاص  أبصل مايل بشكل كبري منذ اال،رتاف األويل وال تعت  منخفض ، يتم اال،رتاف ابخلةائر االئتماني  امل :0املرحل  
 .حةاب إيرادات الفوائد هو نفةه ابلنةب  للمرحل  األوىل. مدى العمر،ل  

يف  اطر  ،،ند حتديد ما إذا كانت هناق زايدة كبرية يف  اطر االئتمان قد حدثت منذ اال،رتاف األويل، يتعني ،ل  املسؤسة  تقييم التغيري، إن وجد
 :م حتديد ذلك يف حال  ت بيق أي من املعايري التالي سيت. التخلف ،ن الةداد ،ل  مدى العمر املتوقع لاصل املايل

 :ال رف املقابل أو ،ل  مةتوى األصول املالي / ،ل  مةتوى املقرت  
ابلنةب  للتعرضات للبنوق واملسؤسةات املالي  أو تصل إىل يو  واحد للتعرضات للمقرتضني داخل ًا يوم 12 ،دد أاي  االستحقاق إىلصل ي •

 احملفظ  االئتماني .
 مع البنوق أو املسؤسةات املالي  األخرى. 1تصنيف املقرت  / ال رف املقابل يف املرحل   •
درجات است ماري ، درج  مضارب  واحدة أو من االست مار إىل درجات مضارب  ،ل  مقياس التصنيف  1صفيا تصنيف ال رف املقابل لـ  •

 (Fitch)اخلارجي لنموذ  
 ملقرت  / ال رف املقابل.خرق أي من الشرومل التعاقدي  من قبل ا •
 اخنفا  كبري يف قيم  الضماانت املرهون . •
 يف تعر  املقرت  / ال رف املقابل ملخاطر كبرية تتعلق ابلةمع  أو القانون أو غريها من املخاطر التشغيلي  اليت تسؤثر ،ل  قدرته أو رغبته •

 الوفا  ابلتزاماته؛
  (.إ،ادة هيكلتها/ ثاث  أشهر مع االلتزا  بشرومل األصول املالي  املعاد جدولتها حىت )إ،ادة جدول  أو إ،ادة هيكل  األصل املايل  •
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 ،ل  مةتوى اجملمو،ات:
 زايدة كبرية يف األسعار الداخلي  لاصول املالي  ضمن أي جممو، . •
 تغيري كبري يف األساليع الداخلي  املةتخدم  يف إدارة  اطر أي جممو، . •
 أو الضماانت لاصول املالي  املشاهب  لتلك املوجودة يف أي جممو، .زايدة كبرية يف أسعار الةوق  •
كتقريع حلال  اً  شهر  30ملدة  PDزايدة كبرية يف احتمالي  العمر االفرتاضي للتخلف ،ن الةداد ألي جممو،  )ميكن استخدا  احتمال تع ر  •

 التخلف ،ن الةداد مدى احلياة(
 .ضنيللمقرتضني داخل أي جممو،  أو ألي جممو،  من املقرت ...( االقتصادي  واملالي  والقانوني  )تغيريات ،كةي  كبرية يف بيئ  األ،مال  •

. الي  يف هذه املرحل ،ن الةداد، يتم تعليق الفائدة ،ل  األصول املاً إذا زادت املخاطر االئتماني  لاصل املايل إىل النق   اليت يعت  فيها متخلف :1املرحل  
 .0،ل  مدى العمر، كما هو احلال يف املرحل   ECLيتم اال،رتاف خبةائر ائتماني  متوقع  

 لضماانت و ففات املخاطر األخرى(:)بعد  صص اخلةائر االئتماني  املتوقع  وقبل ا التعر  ملخاطر االئتمان
  كانون ال اين  3كما يف    كانون األول  13كما يف    
  (معّدل ) 9023   (معّدل ) 3902   )غري مدقق ( 0202   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   

   149.161  9.773.256  19.082.198 نقد يف الصندوق
  14.416.448  305.639.129  882.680.252 أرصدة لدى املصارف

  -   507.392.518  -  لدى املصارف إيدا،ات
  858.890.758  0.756.669.123  8.664.063.044 صايف التةهيات االئتماني  لافراد

  32.123.973  06.744.444  43.994.197 ذمم مدين  أخرى
  44.052.222  522.630.372  222.222.522 املصرف املركزيالوديع  اجملمدة لدى 

 289.038.306.32  348.627.636.1  948.012.542  

 الةوق  اطر -ب
عار الفوائد النقدي  املةتقبلي  لادوات املالي  نتير  التغريات يف أسعار الةوق كنةع الفوائد، أسهي املخاطر اليت تسؤثر ،ل  القيم العادل  أو التدفقات 

 وأسعار الصرف األجنبي .

 :خاطر أسعار الفائدةمل التعرضات
  اطر نةع الفوائد

اطر معدالت الفوائد النقدي ، وتنشـــأ   ااملايل وتدفقاهت املسؤســـةـــ لعدة  اطر مرتب   بتأثري تغيريات معدالت الفوائد ،ل  وضـــع   معرضـــ املسؤســـةـــ إن 
 .نتير  ،د  التوازن فيما بني املوجودات وامل لوابت اليت تةتحق أو صضع لتغري يف معدالت الفائدة بتواريخ معين 

  إدارة نتر  لفوائد من خال ســـــياســـــإبدارة هذه املخاطر من خال متابع  تنةـــــيق إ،ادة تةـــــعري حةـــــاابت املوجودات وامل لوابت امل املسؤســـــةـــــ قو  ت
 املسؤسة .املخاطر اليت يتم مراجعتها دورايً من قبل إدارة املخاطر يف 
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  0202 كانون األول  13كما يف   
    بنود      من ست    من ثاث    من شهر   دون    
  اجملموع   غري حةاس    أك ر من سن    سن أشهر إىل    أشهر ست حىت    أشهر ثاث حىت    الشهر    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات:
  19.082.198  19.082.198  -   -   -   -   -  نقد يف الصندوق
  882.680.252  524.380.252  -   -   -   176.522.222  -  صارفاملأرصدة لدى 

  8.664.063.044  -   5.549.711.654  3.591.762.222  841.268.222  569.854.222  327.845.592 االئتماني  لافرادصايف التةهيات 
  69.145.331   69.145.331  -   -   -   -   -  حقوق استخدا  األصول املةتأجرة

  43.994.197  43.994.197  -   -   -   -   -  ذمم مدين  أخرى
  539.014.439  539.014.439  -   -   -   -   -  مادي  )صايف(موجودات اثبت  

   375.220   375.220  -   -   -   -   -  غري مادي  )صايف(اثبت  موجودات 
 وديع  رأس املال اجملمدة 

  522.222.222  522.222.222  -   -   -   -   -  املصرف املركزيلدى  
  601.970.734.32  3.674.033.179  5.549.711.654  2223.591.762.  841.268.222  946.154.222  327.845.592 جمموع املوجودات

 :امل لوابت
  438.937.144  438.937.144  -   -   -   -   -  ذمم دائن 

  78.933.834  78.933.834  -   -   -   -   -   مصاريف مةتحق 
  -   -   -   -   -   -   -  التزامات ،قود اإلجيار

  01.828.335  01.828.335  -   -   -   -   -  إيردات مقبوض  مقدماً 
  48.361.299  48.361.299  -   -   -   -   -  أموال مقرتض 

  70.294.316  70.294.316  -   -   -   -   -   صص ضريب  الدخل
  643.894.528  643.894.528  -   -   -   -   -  جمموع امل لوابت

  32.271.278.335  32.271.278.335  -   -   -   -   -  جمموع حقوق امللكي  
  32.734.970.601  32.734.970.601  -   -   -   -   -  جمموع امل لوابت وحقوق امللكي  

  -  ( 9.242.763.044)  5.549.711.654  2223.591.762.  841.268.222  946.154.222  327.845.592 فروة إ،ادة تةعري الفائدة
   -   -   9.242.763.044  1.493.207.592  3.897.067.592  3.254.399.592  327.845.592 الرتاكمي  فروة إ،ادة تةعري الفائدة
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  (معّدل ) 0239كانون األول   13كما يف   
     بنود      من ست    من ثاث    من شهر   دون    
  اجملموع   غري حةاس    أكرت من سن    أشهر إىل سن    أشهر ست حىت    أشهر ثاث حىت    الشهر    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 املوجودات:
  9.773.256  9.773.256  -   -   -   -   -  نقد يف الصندوق
  305.639.129  305.639.129  -   -   -   -   -  صارفاملأرصدة لدى 

  507.392.518  -   -   507.392.518  -   -   -  لدى الصارفإيدا،ات 
  0.756.669.123  -   3.403.012.556  609.178.740  161.676.614   062.310.897  80.052.470 صايف التةهيات االئتماني  لافراد
  94.857.433  94.857.433  -   -   -   -   -  حقوق استخدا  األصول املةتأجرة

  06.744.444  06.744.444  -   -   -   -   -  ذمم مدين  أخرى
  530.117.938  530.117.938  -   -   -   -   -  موجودات اثبت  مادي  )صايف(

   011.520   011.520  -   -   -   -   -  غري مادي  )صايف(اثبت  موجودات 
  وديع  رأس املال اجملمدة 

  372.630.522  522.630.372  -   -   -   -   -  املركزياملصرف لدى  
  979.215.004.4  942.376.342  12.5560.3.403  3.356.569.082  161.676.614  062.310.897  80.052.470 جمموع املوجودات

 :امل لوابت
  30.494.651  30.494.651  -   -   -   -   -  ذمم دائن 

  45.698.813  45.698.813  -   -   -   -   -   مصاريف مةتحق 
  38.348.074  38.348.074  -   -   -   -   -  التزامات ،قود اإلجيار

  1.051.631  1.051.631  -   -   -   -   -  إيردات مقبوض  مقدماً 
  46.247.677  46.247.677  -   -   -   -   -  أموال مقرتض 

  42.777.462  462.777.42  -   -   -   -   -   صص ضريب  الدخل
  366.402.528  366.402.528  -   -   -   -   -  جمموع امل لوابت

  4.257.635.473  4.257.635.473  -   -   -   -   -  جمموع حقوق امللكي  
  4.004.215.979  4.004.215.979  -   -   -   -   -  جمموع امل لوابت وحقوق امللكي  

  -  ( 1.081.859.819)  3.403.012.556  3.356.569.082  161.676.614  062.310.897  80.052.470 الفائدةفروة إ،ادة تةعري 
  -   -   1.081.859.819  3.860.609.081  726.262.221  140.181.169  80.052.470 الرتاكمي  فروة إ،ادة تةعري الفائدة
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  اطر أسعار الفائدة )حتليل احلةاسي (:
  0202 كانون األول  13كما يف   

 األثر ،ل     حةاسي  إيراد الفائدة      
  حقوق امللكي    )األرابح واخلةائر(   الفروة الرتاكمي    
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  -     69.802.550    1.493.207.592  (%0الزايدة بةعر الفائدة بنةب  )
  -   ( 69.802.550)   1.493.207.592  (%0النقص بةعر الفائدة بنةب  )

 
  (معّدل ) 0239كانون األول   13كما يف   

 األثر ،ل     حةاسي  إيراد الفائدة      
  حقوق امللكي    )األرابح واخلةائر(   الفروة الرتاكمي    
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   

  -     17.050.586    3.860.609.081  (%0الزايدة بةعر الفائدة بنةب  )
  -   ( 17.050.586)   3.860.609.081  (%0النقص بةعر الفائدة بنةب  )

 
 اطر العمات )حتليل احلةاسي (: 

 إن املسؤسة  غري معرض  ملخاطر العمات كوهنا المتلك تعامات إال ابللرية الةوري .

 او متويل نشـــاطاهتيف تواريخ اســـتحقاقها أ ا،ل  توفري التمويل الاز  لتأدي  التزاماهت املسؤســـةـــ تنشـــأ  اطر الةـــيول  من ،د  قدرة   اطر الةـــيول : - 
 بدون حتمل تكاليف مرتفع  أو حدوث خةائر.

 تتضمن إجرا ات إدارة  اطر الةيول  ما يلي:

 تنويع مصادر التمويل  -

 إىل تنويع مصادر التمويل. املسؤسة تةع  إدارة 
 حتليل آجال استحقاقات املوجودات وامل لوابت ومراقبتها  -

 بشكل يومي. اوم لوابهت اإضاف  إىل أي تغريات حتدث ،ل  موجوداهت اوم لوابهت ابدراس  سيول  موجوداهت املسؤسة قو  ت
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 :الةيول   اطر -  

 يلخص اجلدول أدانه توزيع امل لوابت )غري  صوم ( ،ل  أساس الفرتة املتبقي  لاستحقاق التعاقدي:

  0202كانون األول   13كما يف     
           من ست    من ثاث    من شهر   دون   ،ند ال لع   
  اجملموع   بدون استحقاق   أك ر من سن    أشهر إىل سن    أشهر ست حىت    أشهر ثاث حىت    الشهر   أاي  7إىل    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات:
  19.082.198  -   -   -   -   -   -   19.082.198  نقد يف الصندوق
  882.680.252  -   -   -   -   -   882.680.252   -  املصارفأرصدة لدى 

  8.664.063.044  -   5.549.711.654  3.591.762.222  841.268.222  569.854.222  327.845.592  -  صايف التةهيات االئتماني  لافراد

  69.145.331  -   41.677.325  30.919.489  6.199.403  4.349.275  0.382.201  -  حقوق استخدا  األصول املةتأجرة
  43.994.197  -   02.639.222  0.345.222  6.939.018  6.324.222  6.027.359  -  أخرىذمم مدين  

  539.014.439   539.014.439  -   -   -   -   -   -  موجودات اثبت  مادي  )ابلصايف(
   375.220   375.220  -   -   -   -   -   -  موجودات غري مادي  )ابلصايف(

  522.222.222  522.222.222  -   -   -   -   -   -  املركزياملصرف وديع  رأس املال لدى 
  601.970.734.32  3.239.429.403  95.634.209.75  3.628.844.489  856.186.659  582.327.275  996.934.800  19.082.198 جمموع املوجودات

 :امل لوابت وحقوق امللكي 
  438.937.144  174.746.415  -   -   -   44.372.929  -   -  ذمم دائن 

  78.933.834  -   -   -   -   10.930.728  45.999.326   -  مصاريف مةتحق 
  -   -   -   -   -   -   -   -  التزامات ،قود اإلجيار
  01.828.335  -   -   -   -   -   01.828.335  -  إيردات مقبوض  مقدماً 

  48.361.299  -   48.361.299  -   -   -   -   -  أموال مقرتض 
  70.294.316  -   -   70.294.316  -   -   -   -   صص ضريب  الدخل

  643.894.528  174.746.415  48.361.299  70.294.316  -   77.281.637  69.827.003  -  جمموع امل لوابت
  32.271.278.335  32.271.278.335  -   -   -   -   -   -  لكي صايف حقوق امل
  32.734.970.601  32.447.804.552  48.361.299  70.294.316  -   77.281.637  69.827.003  -  امللكي وحقوق  جمموع امل لوابت

  -  ( 9.408.435.309)  5.565.866.662  3.516.752.151  856.186.659  521.201.458  907.327.623  19.082.198 االستحقاقفروة 
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  (معّدل ) 0239كانون األول   13كما يف     
           من ست    من ثاث    من شهر   دون   ،ند ال لع   
  اجملموع   بدون استحقاق   أك ر من سن    أشهر إىل سن    أشهر ست حىت    أشهر ثاث حىت    الشهر   أاي  7إىل    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات:
  9.773.256  -   -   -   -   -   -   9.773.256 نقد يف الصندوق
  305.639.129  -   -   -   -   -   305.639.129  -  املصارفأرصدة لدى 

  507.392.518  -   -   507.392.518  -   -   -   -  لدى املصارف إيدا،ات
  0.756.669.123  -   3.403.012.556  609.178.740  161.676.614  062.310.897  80.052.470  -  صايف التةهيات االئتماني  لافراد

  94.857.433  -   94.857.433  -   -   -   -   -  حقوق استخدا  األصول املةتأجرة
  06.744.444  -   -   7.733.580  8.420.485  7.130.893  1.137.486  -  أخرىذمم مدين  
  530.117.938  530.117.938  -   -   -   -   -   -  اثبت  مادي  )ابلصايف(موجودات 

   011.520   011.520  -   -   -   -   -   -  موجودات غري مادي  )ابلصايف(
  522.630.372  522.630.372  -   -   -   -   -   -  املصرف املركزيوديع  رأس املال لدى 

  979.215.004.4  681.381.902  96773.536.28.  3.364.082.860  170.279.339  067.445.788  033.387.067  256.773.9 جمموع املوجودات
 :امل لوابت وحقوق امللكي 

  30.494.651  -   -   -   -   30.494.651  -   -  ذمم دائن 
  45.698.813  -   -   -   -   07.679.007  38.239.624  -  مصاريف مةتحق 

  38.348.074  -   38.348.074  -   -   -   -   -  التزامات ،قود اإلجيار
  1.051.631  -   -   -   -   -   1.051.631  -  إيردات مقبوض  مقدماً 

  46.247.677  -   46.247.677  -   -   -   -   -  أموال مقرتض 
  462.777.42  462.777.42  -   -   -   -   -   -   صص ضريب  الدخل

  366.402.528  42.777.462  64.395.953  -   -   42.371.882  703.071.03  -  جمموع امل لوابت

  4.257.635.473  4.257.635.473  -   -   -   -   -   -  لكي صايف حقوق امل

  4.004.215.979  4.298.190.913  64.395.953  -   -   42.371.882  703.071.03  -  لكي وحقوق امل جمموع امل لوابت

  -  ( 1.435.029.233)  3.453.890.236  3.364.082.860  339.279.170  007.073.928  252.934893.  9.773.256 االستحقاقفروة 
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 املال رأس إدارة -01
 ملت لبات األدىن احلد فوقت معدالت ،ل  ابحملافظ  املسؤسة  تلتز  ،املختلف  أنش تها تاز  اليت املخاطر ملواجه  مناسع مال رأس ،ل  املسؤسة  حتافظ
 ال اين تشرين 00 اتريخ 4 ب/ن  /  589 رقم والتةليف النقد جملس قرار) املركزي مصرف سوري  تعليمات حةع % 30 والبالغ  املال رأس كفاي 
 .الرتكزات لتلك كمسؤشر التنظيمي املال رأس تةتخد  واليت االئتماني  ابلرتكزات املتعلق  النةع كاف  ترا،ي ا، كم(0229
 مبا يتوافق مع أنش تها يف طراملخا ووصف االقتصادي  الظروف ،ل  ت رأ اليت التغريات ضو  يف ،ليه تعديات وجتري ارأمساهل هيكلي  املسؤسة  تدير

  .اخلصوص هبذا الرقابي  الةل ات تعليمات
 كفاي  رأس املال:

 :يتضمن هذا البند ما يلي

  كانون األول  13كما يف   
  (معّدل ) 9023   0202  
  ل.س.   ل.س.   

  4.222.222.222    32.222.222.222  املال رأس
   36.836.887    05.570.565  االحتياطي القانوين

   42.798.584    47.525.552  ترزةاحملاألرابح  صايف
 (  520.011) (  220.375) غري املادي صايف املوجودات ال ابت  

   4.257.183.969    32.270.921.331  األساسي  اخلاص  األموال صايف
  يضاف رأس املال املةا،د: 

 املسؤوانت املكون  لقا  اخلةائر االئتماني  املتوقع  للتعرضات 
   41.782.222    337.119.222  وال اني *املصنف  ضمن املرحلتني األوىل   

   4.323.363.969    32.392.040.331  اخلاص  األموال صايف
  ابملخاطر املرجح  امليزاني  خار  واإللتزامات املوجودات جمموع

   1.827.272.782    32.206.863.709  التشغيلي  و اطر الةوق
   %327.70     %323.61   )%( املال رأس كفاي  نةب 
  %326.57     %322.46   )%( األساسي املال رأس نةب 

يتم اال،رتاف ابملسؤوانت املكون   0239آذار  6لصادر بتاريخ ا ص/381/0 بناً  ،ل  أحكا  املادة ال امن  من قرار جملس النقد والتةليف رقم  *
تراوز قيم  املرحلتني األوىل وال اني ( ضمن األموال اخلاص  املةاندة ،ل  أال تلقا  اخلةائر االئتماني  املتوقع  للتعرضات املنتر  )املصنف  ضمن 

من  %3.05املسؤوانت املعرتف هبا ضمن هذه األموال مضافاً إليها رصيد حةاب االحتياطي العا  ملخاطر التمويل )يف حال وجوده( ما نةبته 
 املوجودات املرجح  ابملخاطر.
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 األرقا  املقارن  -11

  احلالي . مل تسؤثر ،ملي  إ،ادة التبويع ةنلتتناسع مع تبويع أرصدة ال 0239 كانون األول  13للةن  املنتهي  يف مت إ،ادة تبويع بعا األرصدة 
 (14الةابق  )إيضاح  ه ،ل  حقوق امللكي  أو ربح الةن هذ
 
 تعديل القوائم املالي  -41

وق امللكي  خال األ،وا  املركزي يف حق مصرف سوري ،رتاف هببات من األمان  الةوري  للتنمي  و اال أقامت املسؤسة  يف الفرتة املنتهي  بتصحيح خ 
وخ أ  ةمببلغ القرو  املمنوح  من اهلبات املذكور  املايل واال،رتاف ابإليراد سنوايً  وضعف هبا كإيراد مسؤجل يف قائم  الواال،رتا 0239و 0238

كضريب    %32، كما قامت بتصحيح خ أ زايدة  صص ضريب  الدخل بنةب  ابلقيم  اإلمسي  بدالَ من القيم  العادل   اال،رتاف األويل لاموال املقرتض
. إن أثر التعديات املذكورة موضح يف اإليضاح 0239كانون األول   13وخ أ يف نفقات املوظفني واملصاريف املةتحق  للةن  املنتهي  يف  إدارة تحلي 

 .دانهأ
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 بيان الوضع املايلألثر ،ل  ا
  3902كانون األول   13يف كما   
  الدويل تعديات املعيار   الدويل تعديات املعيار        
  بعد التعديل   إ،ادة تبويع   36للتقارير املالي  رقم    9للتقارير املالي  رقم    التعديات   قبل التعديل  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  9.773.256  3.600.915  -   -   -   8.348.303 نقد يف الصندوق
  305.639.129  -   -  (  187)  -   305.639.696 أرصدة لدى املصارف

  507.392.518  -   -  (  59.460)  -   507.052.222 لدى املصارفإيدا،ات 
 0.756.669.123  -   -  ( 31.656.161)  -  0.772.105.664 صايف التةهيات االئتماني  لافراد
  94.857.433  -   94.857.433  -   -   -  حقوق استخدا  أصول مةتأجرة

  06.744.444 ( 3.236.019) ( 77.524.057)  -   -   325.064.942 ذمم مدين  أخرى

  259.850.542.1  696.626  354.151.37 ( 030.736.31)  -  403.628.516.1 األثر ،ل  املوجودات
  30.494.651 ( 35.883.045(  -   -   -   08.175.898 ذمم دائن 

   45.698.813  36.450.940  -   -   33.006.085  38.239.624 مصاريف مةتحق 
   38.348.074  -   38.348.074  -      -  التزامات ،قود اإلجيار
   1.051.631   15.222  -   -   -   1.038.631 إيرادات مقبوض  مقدما

  46.247.677  -   -   -  ( 1.950.101)  52.222.222 أموال مقرتض 
  462.777.42  -   -   -  ( 203.727.1)  483.484.44  صص ضريب  الدخل

  366.402.528  697.626  074.348.38  -   1.566.943  344.298.596 لوابتاألثر ،ل  امل 

  36.836.887  -  (  79.530) ( 3.174.367)  4.030.603  34.257.945 القانويناالحتياطي 
  42.798.584  -  ( 735.628) ( 30.167.526)  67.545.897 ( 31.664.399) األرابح احملترزة
  -   -   -   -  ( 222.122.75)  222.122.75 ت ،ات وهبات

   57.635.473  -  ( 302.795) ( 671.743.31) ( 1.543.480)  746.691.75 األثر ،ل  حقوق امللكي 



 

- 12 - 

 بيان الوضع املايلألثر ،ل  ا
  9023  اينكانون ال  3يف كما   
  الدويل تعديات املعيار   الدويل تعديات املعيار        
  بعد التعديل   36للتقارير املالي  رقم    9للتقارير املالي  رقم    التعديات   قبل التعديل  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  14.416.448  -  )  534(  -   14.416.960 أرصدة لدى املصارف
  758.890.858  -    970.05  -   786.866.858 صايف التةهيات االئتماني  لافراد

  026.109.891  -    458.05  -   748.121.891 األثر ،ل  املوجودات

  84.205.368  -   -  ( 5.974.810)  92.222.222 أموال مقرتض 
  35.175.222  -   -   35.175.222  -  ت ،ات وهبات

  99.422.368  -   -   9.422.368  92.222.222 لوابتاألثر ،ل  امل 
  1.473.761  -   -   -   1.473.761 االحتياطي القانوين
 ( 18.512.267)  -    05.458  05.899.810 ( 64.455.157) / )اخلةائر املرتاكم ( األرابح احملترزة
  -   -   -  ( 222.122.15)  222.122.15 ت ،ات وهبات

 ( 15.258.124)  -    05.458 ( 9.422.368) ( 594.681.05) األثر ،ل  حقوق امللكي 
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 اآلخر الدخل الشاملو  أو اخلةائراألرابح  بيان ألثر ،ل ا
  3902 كانون األول 31يف كما   
  الدويل تعديات املعيار  الدويل تعديات املعيار        
  بعد التعديل   إ،ادة تبويع   36للتقارير املالي  رقم    9للتقارير املالي  رقم    التعديات   قبل التعديل  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

  480.971.864   49.689  -   -   -   480.904.375 اإليرادات التشغيلي 
  6.007.373 (  49.689)  -   -   -    6.076.862 إيرادات أخرى

 ( 0.200.529)  -   -   -  ( 0.200.529)  -  فوائد مدين  ،ل  األموال املقرتض 
  55.175.222  -   -   -   55.175.222  -  ت ،ات وهبات
 ( 398.977.881)  -   -   -  ( 9.551.735) (389.404.368) نفقات املوظفني

 ( 56.032.844)  -   -  ( 31.743.671)  -  ( 40.469.373)  صص اخلةائر االئتماني  املتوقع 
 ( 9.902.399)  -  ( 9.902.399)  -   -   -  استهاكات حقوق استخدا  األصول املةتأجرة

 ( 372.664)  -  ( 372.664)  -   -   -  فوائد ،ل  التزامات ،قود التأجري
 ( 304.391.658)  -   9.095.741  -  ( 3.670.572) (313.836.813) مصاريف إداري  و،مومي 
 ( 42.777.462)  -   -   -   1.727.203 ( 44.484.483) مصروف ضريب  الدخل

  330.120.838  -  ( 302.795) ( 671.743.31)  45.811.007  83.226.184 األثر ،ل  الدخل الشامل
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 (COVID-19كوروان )  جائح  آاثر انتشار يف -51

،ن  وجنم .واالقتصادي  التراري  األنش   تع يل يف تةبع  ا العامل، مةتوى ،ل   تلف  جغرافي  مناطق ،  COVID-19)) كوروان فريوس انتشر
ا خ ته بتفعيلمت قا وقد ك ع ،ن الوضع سؤسة امل راقعت .العاملي االقتصاد بيئ  يف اليقني ،د  من حال  حدوث COVID-19)) كوروان فريوس

 ،ل  COVID-19)) كوروان تفشي فريوس فيها يتةبع قد اليت احملتمل  االض راابت إلدارة األخرى املخاطر إدارة و ارسات األ،مال الستمراري 
 املايل. ا أدائها و و،ملياهت سؤسة امل أ،مال

رها. أتثري اجلائح  ،ند حتديد الزايدة الكبرية يف  اطر االئتمان وتقييم مسؤشرات تدين القيم  للمخاطر يف الق ا،ات اليت حيتمل أتثقامت اإلدارة بتقييم 
ريخ غاي  اتل وبناً  ،ليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن هناق أتثري جوهري ،ل  التعرضات االئتماني  واال،رتاف ابخلةائر االئتماني  املتوقع  و صصاهتا

 .0202كانون األول   13إ،داد البياانت املالي  املنتهي  يف 

 أفضل مت ل للمرمو،  واليت املالي  وغري املالي  للموجودات املعلن  املبالغ حتديد يف احلالي  االقتصادي  للتقلبات احملتمل  األاثر سؤسة امل إدارة درست
 .ماحظتها ميكن اليت املعلومات إىل استناداً  اإلدارة تقديرات

 
 أحداث الحق  -61

 يف اجلمهوري  العربي  الةوري ، ريصغاخلاص مبصارف التمويل ال (8)صدر القانون رقم  0203شبامل  36تاريخ الحقاً لتاريخ إ،داد البياانت املالي ، ب
ا  أبحكا  أصواًل، هبدف الوصول إىل االلتزا  التمع أحكا  هذا القانون ضمن املهل احملددة وفيق أوضا،ه تابإلجرا ات اخلاص  ل سؤسة قو  املتحيث 

ع م سؤسة ، وال ترى اإلدارة التنفيذي  أي تعار  تحتمل لتوفيق أوضاع امل0203شبامل  03/   ن اتريخ 60هذا القانون وتعليماته التنفيذي  رقم 
 أحكا  هذا القانون.

 
 البياانت املالي  ،ل  املوافق  -71

 .0203آب  0 يفالبياانت املالي   ،ل  اإلدارة جملس وافق


