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 بنك الشرق 
   شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

 ات حول البياانت املالية إيضاح 
 1220كانون األول    31للسنة املنتهية يف  

  

 معلومات عامة -1

 أتســـــــيس املصـــــــر  يفمت    .ل.م.الفرنســـــــي ش  لبنانبنك الالقبل    من %49يلوكة بنســـــــبة    ســـــــوريةعامة  شـــــــركة مســـــــامهة  هو   )املصـــــــر (  بنك الشـــــــرق
 ســـــــــــجل املصـــــــــــر  يف الســـــــــــجل التجاري  ت  2001لعام   28واوجع قانون املصـــــــــــار  رق     .و.م/26اوجع القرار رق    2008  نيســـــــــــان  10
 .بوصفه مصرفاو خاصاو  19املصار   ت الرق  ويف سجل ، 2008كانون األول 22بتاري   15616الرق  

لية سـورية للسـه  الواحد.    1.000سـه  بقيمة امسية  2.500.000لية سـورية موزي على   2.500.000.000وقد أتسـس املصـر  برأ  مال مقداره  
اامسية لســــه  بنك الشــــرق لتصــــبح مائة لية ســــورية للســــه  وافقت هيئة األوراق واألســــواق املالية الســــورية على تعديل القيمة    2012أيلول    4بتاري   

ــان    30تاري   الواحد وب ، عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصــــــر  وقررت زايدة رأ  مال املصــــــر  2018نيســــ
ســه   27.500.000  صــر كون العدد اع ال ألســه  املوب لك يســه    2.500.000لية ســورية موزي على    250.000.000وقدره    إ الابلغ  

 لية سورية للسه  الواحد.  100بقيمة امسية 

 طريق  عن املصر  مال رأ  زايدة وقررت ،واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية   غي العادية لبنك الشرق  العامة اهليئة عقدت ،2020 متوز 8   بتاري

املال،   رأ   سورية( إىل  لية  )مليار و يمثائة ومخس وسبعون مليون  ل. .   /1.375.000.000وقدره / ابلغ  املدورة األرابر  رصيد  من  جامل ض 
على   موزي سورية(  مليارات ومئة ومخس وعشرون مليون لية  ة )أربع  ل. .  / 4.125.000.000وقدره / مبلغ  الاايدة بعد  املصر   مال  رأ  صبح يل
 الواحد.   للسه  سورية  لية مئة إمسية ( سه  بقيمة ألف )واحد وأربعون مليون ومئتان ومخسون   / 41.250.000 /

 سورية. -اخت  املصر  مركااو رئيساو له يف دمشق

  ة تسع الوفروعه    شاري حافظ ابراهي    الشعين  - يف دمشق  الكائن   الرئيسيإدارته    مقر يقوم املصر  بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خيل  
،  وطرطو   اليذقيةو ،  مح  و ،  حلعو ، ريف دمشق )جرماان(  ( ، والغساناحلريقة ،  املالكي ،  الشعين)  داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق   املنتشرة
بعد احلصول على موافقة مصر     يف فري مح  مت إيقا  العمل  ،  يف ظل الظرو  الراهنة و   أنه إىل    مكتبه الكائن يف مرفد اليذقية. مع اعشارةإىل    إضافة 

 . 2012آب  30( خري  3153/16رق  ) سورية املركاي 

لية    14.1.304وقد بلغ سعر اعغيق للسه  يف السوق    2010  كانون األول   19وراق املالية بتاري   ألل  دمشق  مت إدراج أسه  املصر  يف سوق 
 . 2021كانون األول 30سورية بتاري  

اع  وافق  يف    دارة جملس  املنتهية  للسنة  املالية  البياانت  األول    31على  اجتماي    2021كانون  األوىل يف   ة املنعقد  2022  للعام   اجللسة 
اعوفوض  ،  2022شباط    15   بتاري جملس  للمصر   دارةرئيس  املالية  البياانت  على  والتوقيع  املالية وا   ابملوافقة  البياانت  على  وافق   ل ي 

 . للمسامهني  اهليئة العامةوهي خاضعة ملوافقة   2022نيسان  28بتاري  
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 تطبيق معايي التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  - 2

 معايي حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية  . أ 
  2021أول كانون الران   تباي املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعدإمت 
 نه   علماو   السابقة،السنوات  الواردة يف القوائ  املالية للسنة أو  فصاحات واليت مل ت  ر بشكل جوهري على املبالغ واع  للمصر ، عداد القوائ  املالية إيف 

 قد يكون هلا أت ي على املعاجلـة احملاسبيـة للمعاميت والرتتيبات املستقبلية. 

 : سعر الفائدة املعياري ار يصير معإ

الفائدة )تعدييت على املعيار الدول للتقارير املالية )  السابقة،يف السنة   ( ومعيار  9طبق املصر  تعدييت املرحلة األوىل عصير معيار سعر 
. تعاجل ه ه التعدييت متطلبات حماسبة التحوط احملددة للسمار اواصلة حماسبة التحوط  ( (7( واملعيار الدول للتقارير املالية )39احملاسبة الدول )

 الفائدة. لتحوطات املتد رة خيل فرتة عدم التيقن السابقة يت  تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة عصير معيار معدل ل

اسبة  ( ومعيار احمل9طبق املصر  يف السنة احلالية تعدييت املرحلة الرانية عصير معيار سعر الفائدة )تعدييت على املعايي الدولية للتقارير املالية )
(. إن تطبيق ه ه التعدييت  16( واملعيار الدول للتقارير املالية )4( واملعيار الدول للتقارير املالية )7( واملعيار الدول للتقارير املالية )39الدول )

شار إليها أيضا ابس    املعدات  ( ألسعار الفائدة املعيارية البديلة )يIBORتكن املصر  من عكس آاثر اانتقال من سعر ااقرتاض بني البنو  )
 (  ( دون التسبع يف أت يات حماسبية ا توفر معلومات مفيدة ملست دمي القوائ  املالية. RFRاخلالية من امل اطر ) 

ت اليت أدخلتها  ( لعيقات التحوط اليت ختضع ليسترناملا7تقدم التعدييت أيضا متطلبات إفصار جديدة على املعيار الدول للتقارير املالية رق  )
 (.  9التعدييت على املعيار الدول للتقارير املالية )

 يتطلبه وال ي  املطلوابت املالية أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات  ديد أسا  يف ابلتغي اباعرتا  املنشدة  تقوم أن التعدييت تتطلع

 حمددة استرناملات يوفر فإنه ذلك، إىل املالية. ابعضافة املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل  ديث طريق عن الفائدة معدل معيار إصير

 .التحوط  حماسبة ملتطلبات

  املتعلقة  املشتقة  غي  واملطلوابت املالية واملوجودات العادلة  القيمة و وطات النقدية للتدفقات ابلتعرض  يتعلق فيما أولية دراسة  تجرامل املصر   قام

 .املصر  نتائ   على الفائدة  سعر جوهري عصير  أ ر يوجد  ا  أنه  وتبني 2021عام  بعد   تستحق واليت   البنو  بني  القياسية ابلفائدة

 : 16على املعيار الدول ععداد التقارير املالية رق   تعديل- ۲۰۲۱حايران  30ملا بعد  19امتيازات اعجيار املتعلقة بكوفيد 

( اليت قدمت إعفامل  16)تعديل على املعيار الدول ععداد التقارير املالية رق   19اعتمد املصر  امتيازات ااجيار املتعلقة بكوفيد  السابق،يف العام 
  ععداد، من خيل تقدمي وسيلة عملية للمعايي الدولية  19جة مباشرة لكوفيد للمستدجرين يف احملاسبة عن امتيازات اعجيار اليت حد ت كنتي   عملياو 

املدفوعات    يف  ي أ ر ختفيض يف مدفوعات اعجيار بشدهنا ي  ر أ . كانت ه ه الوسيلة العملية متاحة امتيازات اعجيار حبيث أن  16التقارير املالية  
   .التاري  أو قبل ذلك  2021حايران   30املستحقة أصي يف 

تعديل على املعيار الدول ععداد  )  ۲۰۲۱حايران    30ملا بعد    19أصدر جملس املعايي امتيازات اعجيار ذات الصلة بكوفيد    ، 2021يف آذار  
 . ۲۰۲۲  حايران ۳۰( ال ي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق ختفيض مدفوعات اعجيار املستحقة أصي يف أو قبل 16التقارير املالية رق  

يعد تعديي لعقد اعجيار. جيع على املستدجر    19جر ابختيار عدم تقيي  ما إذا كان امتياز اعجيار املتعلق بكوفيد  دالعملية للمست   الوسيلةتسمح  
وال ي يطبق املعيار الدول ععداد    19حتساب أي تغيي يف مدفوعات اعجيار النات  عن امتياز اعجيار املتعلق بكوفيد  اال ي يقوم هب ا ااختيار  

 . كما لو أن التغيي مل يكن تعديي لعقد اعجيار   16رق  ية التقارير املال 
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 التالية: وفقط إذا مت استيفامل  يع الشروط  19نطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اعجيار اليت  دث كنتيجة مباشرة لكوفيد  

حد كبي نفس أو أقل من مقابل عقد اعجيار ال ي يسبق  ي دي التغيي يف مدفوعات اعجيار إىل تعديل املقابل لعقد اعجيار ال ي يكون إىل   •
 التغيي مباشرة 

امتياز اعجيار يفي هب ا الشرط  ) ۲۰۲۲حايران  30أي ختفيض يف مدفوعات اعجيار ي  ر فقط على املدفوعات املستحقة أصي يف أو قبل   •
 (. ۲۰۲۲  حايران ۳۰عات اعجيار اليت متتد إىل ما بعد وزايدة مدفو  ۲۰۲۲حايران  30إذا أدى إىل ختفيض مدفوعات اعجيار يف أو قبل 

 ا يوجد تغيي جوهري على شروط وأحكام عقد اعجيار  •

تد رة  مل يكن هنالك أي أت ي جوهري على اعفصاحات أو على املبالغ املدرجة يف ه ه القوائ  املالية حيث مل يكن لدى املصر  أي عقود إجيار م 
 ابلتعديل 

 : الية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغي سارية املفعول بعد معايي التقارير امل  . ب 

 وتفاصيلها  املالية القوائ  بتاري  كما،  بعد  املفعول سارية  غي  لكن  ة،الصادر  أدانه الواردة واملعدلة اجلديدة املالية  للتقارير  الدولية  املعايي املصر   يطبق  مل
 :يلي  كما

 لة واملعدّ  اجلديدة   املعايي 
 للفرتات  املفعول  سارية 

 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

على املعيار يت     20۲۰( عقود التدمني )اا يف ذلك تعدييت حايران  17املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 ( 17تطبيق التعدييت   ر الدول للتقارير املالية ) 

ااعرتا  بعقود التدمني وقياسها وعرضها واعفصار عنها  ( مبادئ  17حيدد املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 . ( عقود التدمني4وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية )

  املشاركة، يت  تعديله لعقود التدمني مع مياات    عاماو، ( منوذجا  17الدول للتقارير املالية )  املعيار  يستعرض 
يت  تبسيط النموذج العام إذا مت استيفامل معايي معينة عن طريق    املتغية.املوصو  على أنه هن  الرسوم  

 . قيا  االتاام ابلتغطية املتبقية ابست دام هن  ختصي  األقساط 
النقدية    النموذج يست دم   التدفقات  من  التدكد  والتوقيت وعدم  املبلغ  لتقدير  احلالية  اافرتاضات  العام 

دكد. أيخ  يف ااعتبار أسعار الفائدة يف السوق وأت ي  املستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم الت 
 خيارات وضماانت حاملي الواثئق. 

للتقارير املالية )  ،۲۰۲۰  ران يف حاي ( ملعاجلة امل او   17أصدر انيلس تعدييت على املعيار الدول 
ل التعدييت خري   ج  (. ت 17و دايت التنفي  اليت مت  ديدها بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية )

التعدييت( إىل فرتات إعداد التقارير    نا ( )متضم ۱۷التطبيق األول للمعيار الدول للتقارير املالية رق  )
أصدر انيلس متديدا لإلعفامل    نفسه، . ويف الوقت  2023السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الران  
( )تعدييت على املعايي الدولية ععداد  ۹ير املالية رق  )امل قت من تطبيق املعيار الدول ععداد التقار 

متدد خري  انتهامل اععفامل الرابت وامل قت من تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية   اليت  ((4التقارير املالية )
ول كانون الران  إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أ  4يف املعيار الدول للتقارير املالية    9رق   

۲۰۲۳ . 

يت  تطبيق التعدييت   ر رجعي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون  

، ما مل يكن ذلك غي  2023الران 
عملي، ويف ه ه احلالة يت  تطبيق هن   
 األ ر الرجعي املعدل أو هن  القيمة العادلة 
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بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق فيها    هو لغرض متطلبات اانتقال، يكون خري  التطبيق األول  
 األول. املنشدة املعيار للمرة األوىل، ويكون خري  اانتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة خري  التطبيق  

 

(: بيع أو مشاركة  ۲۸( ومعيار احملاسبة الدول رق  ) 10املالية رق  ) تعدييت على املعيار الدول للتقارير 
 املوجودات بني مسترمر وشركته الاميلة أو مشروعه املشرت . 

رق    معيار احملاسبة الدول على  ( و 10رق  )  املعيار الدول للتقارير املالية إن التعدييت اليت أجريت على  
بيع أو  (  ۲۸) فيها  اليت يكون  الاميلة أو مشروعه    مسامهة تعاجل احلاات  املسترمر وشركته   صول بني 

الناجتة عن فقدان السيطرة على الشركة    املشرت . التعدييت  ديداو على أن األرابر أو اخلسائر  تن  
واليت يت  معاجلتها    اليت ا تنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أول مشروي مشرت  التابعة 
خسارة الشركة األم فقط يف  أو  يت  ااعرتا  هبا ضمن ربح    امللكية،ابست دام طريقة حقوق    حماسبيا

فإن    وابملرل، املشرت .يف تلك الشركة الاميلة أو املشروي   العيقة  حدود حص  املسترمرين من غي ذوي
حملتفظ هبا يف أي شركة خبعة سابقة )واليت أصبحت  األرابر واخلسائر الناجتة عن إعادة قيا  ااسترمارات ا

هبا ضمن    ااعرتا و مشروي مشرت  يت  احملاسبة عنها ابست دام طريقة حقوق امللكية( يت   أميلة  ز شركة  
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط يف حدود حص  املسترمرين من غي ذوي العيقة يف الشركة  

 اجلديد. املشرت    الاميلة اجلديدة أو املشروي 

نسمح ابلتطبيق   السراين خري  مل حيدد  
 املبكر 

 االتاامات كمتداولة أو غي متداولة    تصنيف - (  1تعدييت على معيار احملاسبة الدول رق  ) 
( ت  ر فقط على عرض االتاامات يف قائمة  ۱إن التعدييت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدول رق  )

املركا املال كمتداولة أو غي متداولة وليس على قيمة أو توقيت ااعرتا   ي أصل أو التاام أو إيرادات  
البنود  مصاريف، أو   تلك  حول  عنها  اعفصار  مت  اليت  املعلومات  تصنيف  ت  . أو  أن  التعدييت  وضح 

و دد أن التصنيف    التقرير، االتاامات كمتداولة أو غي متداولة يستند إىل احلقوق القائمة يف هناية فرتة  
كما توضح أن    االتاام،ا يتد ر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشدة ستمار  حقها يف أتجيل تسوية  

وتقدم تعريفا لـ  التسوية   لتوضح أهنا    التقرير،ت يف هناية فرتة  احلقوق تعد قائمة إذا مت االتاام ابلتعهدا
 تشي إىل  ويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطر  املقابل. 

رجعي على الفرتات     ر تطبق التعدييت 
تبدأ يف أو بعد أول كانون   السنوية اليت 

بيق  مع السمار ابلتط  ،2023الران 
   املبكر

 عطار املفاهي     مرجع - (  ۳تعدييت على املعيار الدول للتقارير املالية رق  ) 
  2018( حبيث يشي إىل اعطار املفاهيمي لسنة  ۳التعدييت املعيار الدول للتقارير املالية رق  ) ّدث  

إطار سنة   من  الدول  1989بداو  املعيار  إىل  أهنا تضيف  ). كما  رق   املالية  متطلباو ۳للتقارير  يتعلق    ( 
وهو تطبق املنشدة املستحوذة معيار    (،37ابالتاامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدول رق  )

  سابقة. ( لتحديد ما إذا كان هنا  التاام قائ  يف خري  ااستحواذ نتيجة ألحداث  37احملاسبة الدول رق  )
  الرسوم،  (: 21درج ضمن نطاق تفسي جلنة تفسيات التقارير املالية الدولية رق  )ابلنسبة للضريبة اليت ستن

( لتحديد  21تطبق أول كانون الران املنشدة املستحوذة تفسي جلنة تفسيات التقارير املالية الدولية رق  )
ة قد وقع حبلول  ما إذا كان احلدث امللام يسمح ابلتطبيق املبكر إذا ال ي نت  عنه التاام بسداد الضريب 

 ااستحواذ. خري  

تسري التعدييت اليت أجريت على  
عمليات اندماج األعمال اليت يكون هلا  

الفرتة  يف أو بعد بداية ذ  خري  استحوا
األوىل اليت تبدأ يف أو بعد أول   السنوية

. يسمح ابلتطبيق  2022كانون الران 
املبكر إذا طبقت املنشدة كافة املراجع 

 األخرى احملد ة 
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بياانو  التعدييت   ن املنشاة املستحوذة ا تعرت  ابملوجودات احملتملة املستحوذ    صرحياو   وأخياو، تضيف 
 األعمال. عليها يف اندماج 

 ( رق   الدول  احملاسبة  معيار  على  واملعدات  16تعدييت  واآلات  املمتلكات  قبل    املتحصيت - ( 
 املقصود. ااست دام  

ص  أي عائدات انجتة من بيع األصنا  اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح ه ا األصل  ا تسمح التعدييت خب
أي العائدات احملققة أ نامل    واملعدات،متاحا ليست دام من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلات  

اليت تستهدفها   له عجناز األعمال ابلطريقة  اليزمة  التشغيلية  املوقع واحلالة  إىل    اعدارة. إحضار األصل 
  اخلسارة. تعرت  املنشدة بعائدات تلك املبيعات إىل جانع التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو    وابلتال،

توضح التعدييت أيضا    “.(  امل اون2وتقيس املنشدة تكلفة ه ه البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدول رق  )
( ذلك على أنه  16معيار احملاسبة الدول )وحيدد    “.معىن   اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سلي 

تقيي  ملا إذا كان األدامل الق  واملادي لألصل تكن است دامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو  
ينبغي أن    الشامل، أتجيها لآلخرين أو ألغراض إدارية وإذا مل يت  عرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل  

يف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق ببنود منتجة    والتكلفة املدرجةمة العائدات  تفصح القوائ  املالية عن قي
وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة    للمنشدة،وليست إحدى ررجات األنشطة ااعتيادية  

تلكات واآلات واملعدات  ملمولكن فقط على بنود ا  رجعي، تطبق التعدييت   ر    الشامل. يف قائمة الدخل  
اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية اليزمة هلا عجناز األعمال ابلطريقة اليت تستهدفها اعدارة يف  

 . أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة يف القوائ  املالية اليت تطبق فيها املنشدة التعدييت للمرة األوىل 
يق األول للتعدييت كتعديل على الرصيد اافتتاحي  ينبغي على املنشاة ااعرتا  ابأل ر الرتاكمي للتطب
بنود حقوق   بند آخر من  املدورة )أو أي  الفرتة األوىل    امللكية،لألرابر  تلك  بداية  كما هو ميئ ( يف 

 . املعروضة 

مع السمار  ، ۲۰۲۲أول كانون الران 
 ابلتطبيق املبكر. 

املرقلة    العقود -   37املعايي الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة تعدييت على معيار احملاسبة الدول رق   
 الوفامل ابلعقد   تكلفة - 

تن  التعدييت أن  تكلفة الوفامل  ابلعقد تشمل  التكاليف اليت تتعلق مباشرة ابلعقد . تتكون التكاليف  
التكاليف اعضافية للوفامل هب ا العقد )على سبيل املرال العمالة املباشرة أو املواد  املتعلقة مباشرة ابلعقد من  

مصاريف   توزيع  املرال  سبيل  )على  العقد  بتنفي   مباشرة  تتعلق  اليت  األخرى  التكاليف  وتوزيع  املباشرة( 
تعدييت على  تطبق ال (.ااستهي  ألحد بنود املمتلكات واآلات واملعدات املست دمة يف الوفامل العقد

العقود اليت مل تف املنشدة فيها بكافة التااماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشدة  
يتعني على املنشدة ااعرتا  ابأل ر   ذلك، وبدا من    املقارنة، ا يت  تعديل أرقام    األوىل. التعدييت للمرة  

ل للرصيد اافتتاحي لألرابر املدورة أو أي بند آخر من بنود  كتعدي   ياو ئالرتاكمي لتطبيق التعدييت مبد
 . األول يف خري  التطبيق   ميئ ،كما هو    امللكية،حقوق 

مع السمار   ، ۲۰۲۲ول كانون الران أ
 ابلتطبيق املبكر 
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(  1رق  ) املعيار الدول للتقارير املالية    ۲۰۲۰- ۲۰۱۸التحسينات السنوية للمعايي الدولية للتقارير املالية  
 املعايي الدولية للتقارير املالية ألول مرة    تطبيق - 

يقدم التعديل إعفامل إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق  
تكن اآلن للشركة التابعة اليت تست دم اععفامل    التعديل،نتيجة هل ا    املرتاكمة. فروق الرت ة    عن -ابحملاسبة  

قيا ،  ( أن ختتار أيضا  1لتقارير املالية رق  )أ( ضمن املعيار الدول ل  16املنصوص عليه يف الفقرة )د.  
الرت ة الرتاكمية جلميع العمليات األجنبية ابلقيمة الدفرتية اليت سيت  إدراجها يف القوائ  املالية للشركة    فروق 
دييت  إذا مل يت  إجرامل تع  املالية، على خري  انتقال الشركة األم إىل تطبيق املعايي الدولية للتقارير    بنامل  األم، 

على إجراملات التوحيد واآلاثر املرتتبة على اندماج األعمال اليت استحوذت الشركة األم من خيهلا على  
يتار للشركة الاميلة أو املشروي املشرت  خيار يا ل اباستفادة من اععفامل املنصوص عليه    التابعة.الشركة 

 أ(.   16يف الفقرة )د. 

مع السمار  ، ۲۰۲۲ول كانون الران أ
 ابلتطبيق املبكر 

 األدوات املالية    (: 9املعيار الدول للتقارير املالية رق  ) 
لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم ااعرتا  ابالتاام املال أو   ( %10) يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار 

دفوعة أو املستلمة  )املقرتض( واملقرض، اا يف ذلك الرسوم امل  الرسوم املدفوعة أو املستلمة سوامل من املنشدة 
يطبق التعديل   ر مستقبلي على التعدييت واملبادات اليت    الغي.ض نيابة عن  رت أو املقسوامل من املنشدة  

 األوىل.  دث يف أو بعد التاري  ال ي تطبق فيه املنشدة التعديل للمرة 

مع السمار   ، ۲۰۲۲ول كانون الران أ
 املبكر ابلتطبيق 

 جيار  عقود اع   : 16املعيار الدول للتقارير املالية رق   
 مستدجرة. يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض 

 سراين حمدد  خري ا يوجد 

   الاراعة -   41معيار احملاسبة الدول رق   
( للمنشآت استبعاد التدفقات النقدية للضرائع  41يلغي التعديل متطلع معيار احملاسبة الدول رق  )

( مع  41يعمل ه ا على مواملمة قيا  القيمة العادلة يف معيار احملاسبة الدول ) العادلة. عند قيا  القيمة 
( رق   املالية  للتقارير  الدول  املعيار  القيمة    (، ۱۳متطلبات  النقدية    العادلة، قيا   التدفقات  است دام 
التدفقات النقدية  ين من  ديد ما إذا كانوا سيست دمون  املنسقة داخليا ومعدات اخلص  ومتكني املعدّ 

 القيمة. أو بعد الضريبة ومعدات اخلص  ألفضل سعر عادل لقيا   خص  الضرائع  ومعدات اخلص  قبل  
أي لقيا  القيمة العادلة يف أو بعد التاري  ال ي تقوم فيه املنشدة بتطبيق    مستقبلي، يت  تطبيق التعديل   ر  

 . التعديل

مع السمار  ، 2022ول كانون الران أ
 املبكر يق ابلتطب 

 ( الدول  احملاسبة  معيار  الدولية ععداد  1تعدييت على  للمعايي  املمارسة  املالية وبيان  القوائ   ( عرض 
 عن السياسات احملاسبية    اعفصار - ( إصدار األحكام النسبية  2التقارير املالية ) 

( الدول  احملاسبة  معيار  متطلبات  التعدييت  السياسات  (  ۱تغي  عن  ابعفصار  يتعلق    اسبية. احملفيما 
احملاسبية   السياسات  اجلوهرية  اصطلح   احملاسبية  السياسة  معلومات  مصطلح    التعدييت  تستبدل 

إذا    “.اهلامة السياسة احملاسبية مهمة  املعلومات    كان،تعترب معلومات  إليها جنبا إىل جنع  النظر  عند 
اليت يت  ها    اراتت  ر على القر   األخرى املدرجة يف القوائ  املالية للمنشدة من املتوقع بشكل معقول أن

 املالية. املست دمون األساسيون للقوائ  املالية لألغراض العامة على أسا  تلك القوائ  

سمار  مع ال ، ۲۰۲۳أول كانون الران 
   رجعي. ابلتطبيق املبكر ويت  تطبيقه   ر 

  (2ا  توي تعدييت بيان املمارسة ) 
على املعايي الدولية ععداد التقارير املالية  

 انتقالية. على خري  سراين أو متطلبات 
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( لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية  1كما مت تعديل الفقرات الداعمة يف معيار احملاسبة الدول رق  )
  عنها. ث أو الظرو  األخرى غي مهمة وا يلام اعفصار    اليت تتعلق ابملعاميت غي املادية أو األحدا

أو   األحداث  أو  الصلة  ذات  املعاميت  طبيعة  بسبع  جوهرية  احملاسبية  السياسة  معلومات  تكون  قد 
ليست كل معلومات السياسة احملاسبية   ذلك،ومع  جوهرية.حىت لو كانت املبالغ غي    األخرى،الظرو   

وضع جملس املعايي    ذاهتا. و األحداث أو الظرو  األخرى هي جوهرية حبد  املتعلقة ابملعاميت املادية أ
أيضا إرشادات وأمرلة لشرر وإ بات تطبيق  عملية األمهية النسبية املكونة من أربع خطوات  املوضحة يف  

 .املالية اخلاص ابملعايي الدولية ععداد التقارير ( ۲بيان املمارسة )

 ( الدول  احملاسبة  معيار  على  احملاسبية    احملاسبية،   السياسات - (  8تعدييت  التقديرات  يف  والتغييات 
 التقديرات احملاسبية   تعريف - واألخطامل  

اوجع التعريف    احملاسبية. تستبدل التعدييت تعريف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيي يف التقديرات  
تدكد من القيا  .  فإن التقديرات احملاسبية هي   املبالغ النقدية يف القوائ  املالية اليت ختضع لعدم ال  اجلديد،

احتفظ انيلس افهوم التغييات يف التقديرات    ذلك، ومع    احملاسبية. مت ح   تعريف التغيي يف التقديرات  
   التالية: احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات 

 خلطد.  ا يعترب التغيي يف التقدير احملاسيب النات  عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاو  •

احملاسيب هي  إن   • التقدير  لتطوير  املست دم  القيا   أسلوب  أو  املدخيت  أحد  التغيي يف  أت يات 
 . تغييات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن تصحيح أخطامل الفرتة السابقة

املصاحع   (،8( إىل اعرشادات اخلاصة بتنفي  معيار احملاسبة الدول )5و 4أضا  انيلس مرالني ) •
 التعدييت. ( ألنه قد يسبع ارتباكا يف ضومل 3ح   انيلس مرااو واحداو )مرال  يار.للمع 

، مع السمار  2023أول كانون الران 
 ابلتطبيق املبكر 

امل جلة املتعلقة ابألصول واالتاامات    الضرائع - ( الضرائع  12تعدييت على معيار احملاسبة الدول ) 
 الناشئة عن معاملة واحدة  

ا تطبق املنشدة إعفامل    التعدييت،اوجع    األول.تقدم التعدييت استرنامل آخر من اععفامل من ااعرتا   
اعتمادا    لل ص .ااعرتا  األول للمعاميت اليت ت دي إىل فروق م قتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة  

قد تنشد الفروق امل قتة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند ااعرتا  األول    به، على قانون الضرائع املعمول 
 صل والتاام يف معاملة ا مترل اندماج أعمال وا ت  ر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على  

وما يقابله من حق است دام األصل بتطبيق   قد ينشد ه ا عند ااعرتا  ابلتاام عقد اعجيار املرال،سبيل 
بعد التعدييت على معيار احملاسبة    اعجيار. يف خري  بدمل عقد    16املعيار الدول ععداد التقارير املالية رق   

مع  الصلة،يتعني على املنشدة ااعرتا  ابملوجودات واملطلوابت الضريبة امل جلة ذات    (، ۱۲الدول رق  )
يضيف   (. ۱۲جل خيضع ملعايي ااسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدول رق  )  يب مإدراج أي أصل ضري 

تنطبق    التعدييت.ال ي يوضح كيفية تطبيق  (  ۱۲انيلس أيضا مرااو توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رق  )
يف   ذلك،ابعضافة إىل   معروضة.التعدييت على املعاميت اليت  دث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة  

 يلي: تعرت  املنشدة اا  مقارنة، بداية أقرب فرتة 

، مع السمار  ۲۰۲۳أول كانون الران 
 املبكر ابلتطبيق 
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  يف   تكن  للضريبة  خاضع  ربح  توفر   احملتمل  من  فيه  يكون  ال ي  احلد   إىل)   م جلة  ضريبية  موجودات  •
  القابلة   امل قتة   الفروق   جلميع   م جل   ضرييب   والتاام (  لل ص    القابل   امل قت   الفرق   است دام   مقابله 
 : يلي اا  املرتبطة للضريبة   واخلاضعة لل ص 

 . ق است دام املوجودات والتاامات اعجيارح -
التشغيل وااستعادة واملطلوابت املما لة واملبالغ املقابلة املعرت  هبا كجامل من تكلفة   - إيقا  

 صلة األصل ذي ال
األ ر الرتاكمي للتطبيق األول للتعدييت كتعديل للرصيد اافتتاحي لألرابر املدورة )أو أي مكون   •

 التاري . حسع ااقتضامل( يف ذلك  امللكية، آخر من حقوق 
والتعدييت اجلديدة يف القوائ  املالية للمصر  عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد ه ه املعايي والتفسيات  تتوقع اعدارة تطبيق ه ه املعايي والتفسيات  

 .األول يكون هلا أي أت ي جوهري على القوائ  املالية للمصر  يف فرتة التطبيق  والتعدييت اجلديدة قد ا 

 
 السياسات احملاسبية  - 3

 املتبعة: املعايي املالية  - أ
 . وفقاو للقوانني املصرفية السورية الناف ة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفمت إعداد البياانت املالية وفقاو للمعايي الدولية للتقارير املالية، و 

 إعداد البياانت املالية:  -ب
 : يت  قياسها ابلقيمة العادلة  البياانت على أسا  مبدأ الكلفة التارخيية ابسترنامل البنود التالية اليت إعداد ت  ي

 . املوجودات واملطلوابت احملتفظ هبا بغرض املتاجرة -
 . اخلسائر أو   رابرالقيمة العادلة من خيل األ أسا دوات املالية احملددة على  األ -
 . ااسترمارات يف حقوق امللكية -
 . اق املالية ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر ور األ -
 . دوات املالية املشتقة اليت يت  قياسها ابلقيمة العادلة األ -

 . قتصاد وهي عملة اا،  عملـة إعداد البيانـات املاليـة ، تظهر البياانت املالية ابللية السورية 
 العميت األجنبية:  - ج

مث يت   ويل أرصدة    ،اللية السورية بسعر صر  يوم اعدخال يف القيود إىل    جنبية ات واألعبامل ابلعميت األيرادذلك اعاا يف  ،   ّول كافة العمليات 
املياانية ابلعميت األاحلاملوجودات واملطلوابت و  السورية وفقاو إىل    جنبية ساابت خارج  ا  اللية  قبل املصر   الصر  احملددة من    ، ملركايألسعار 

للدوار    1.256مقابل  )   2021كانون األول    31كما يف  لليورو  لية سورية    34.2.845و  األمريكي  للدوارلية سورية    2.512 لية سورية 
 بيان الدخل. يت  قيد فروقات القطع يف   . (2020كانون األول   31ليورو كما يف لية سورية ل  93.1.532األمريكي و

اللية  إىل    جرى  ويله،  يف بيان التدفقات النقدية  ملستعمل يف رتلف النشاطات كما هو ظاهر اأو    النات  جنبية  إن التدفق النقدي ابلعميت األ
ال ي جرى  ويله على    السنةما يوازي النقد يف بداية  و   وذلك ابسـترنامل رصيد النقد  2021كانون األول    31السورية على أسا  سعر الصر  يف  

 . السابقة  السنة أسا  سعر الصر  بنهاية 
  . والظاهرة ابلقيمة العادلة يف خري   ديد قيمتها العادلةجنبية الية ابلعميت األملغي املالية واملطلوابت غي ا املوجودات يت   ويل 
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 . غي النقدية )مرل األسه ( كجامل من التغي يف القيمة العادلة جنبية التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعميت األ فروقاتيت  تسجيل 

 املوجودات واملطلوابت املالية:  -د
 .األحكام التعاقدية لألداةصبح املصر  طرفوا يف ياملال للمصر  عندما  بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

إصـــــــــــــــدار   تُقـا  املوجودات واملطلوابت املـالـية املعرت  هبـا مـبدئـياو ابلقيمـة العـادـلة. كمـا ُتضـــــــــــــــا  تكـاليف املعـاميت املتعلقـة مـباشــــــــــــــرة ابقتـنامل أو
( إىل القيمة العادلة  األرابر أو اخلســـــــــائرن خيل  املوجودات املالية واملطلوابت املالية )خبي  املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة م

األول. كما تُربت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة ابقتنامل   ااعرتا ، عند  ااقتضاملللموجودات املالية أو املطلوابت املالية، أو تطرر منها، حسع 
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرابرموجودات مالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خيل ا

 :عاجل ه ا الفرق حماسبياو على النحو التالياألول، فإن املصر   ااعرتا إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند 
 دم فقط بياانت  إذا مت إ بات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متما لة أو بناملو على أسلوب تقيي  يست •

 اليوم األول(؛ من  األول )أي ربح أو خسارة  ااعرتا من أسواق تكن ميحظتها، فإنه يُعرت  ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند 

اليوم األول من    من    يف  يع احلاات األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيت  أتجيل ربح أو خسارة •
 (. االتاام ل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو خي

، فقط إىل احلد ال ي ينشـد فيه عن تغيي يف منطقيالربح أو اخلسـارة امل جلة إىل الربح أو اخلسـارة على أسـا     تسـجيلعرتا  األول، يت   بعد اا
 .االتاامعامل )اا يف ذلك الوقت( أيخ ه املشاركون يف السوق بعني ااعتبار عند تسعي األصل أو 

 املوجودات املالية 
اوجع عقد تتطلع شـــــــروطه تســـــــلي   تُربت  يع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف خري  املتاجرة حيث يكون شـــــــرامل أو بيع أحد األصـــــــول املالية  

لك املوجودات  األصـل املال ضـمن اعطار الام  احملدد من السـوق املع ، ويقا  مبدئياو ابلقيمة العادلة ابعضـافة إىل تكاليف املعاملة، ابسـترنامل ت
املعاميت املتعلقة مباشـــــــــرة ابقتنامل    (. كما تُربت تكاليفFVTPLاملالية املصـــــــــنفة على أســـــــــا  القيمة العادلة من خيل األرابر واخلســـــــــائر )

 .موجودات مالية مصنفة ابلقيمة العادلة من خيل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

احقاو ابلكلفة املطفدة أو القيمة    (9)جيع قيا   يع املوجودات املالية املعرت  هبا واليت تقع ضــــــــــــمن نطاق املعيار الدول ععداد التقارير املالية  
 :ديدالعادلة على أسا  منوذج أعمال املنشدة عدارة األصول املالية وخصائ  التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التح

ا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط  تقا  أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها  صيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هل •
 ؛ و ، احقاو ابلتكلفة املطفدة(SPPI) مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ 

تقا  أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها  صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدية   •
( احقاو ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل  SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  ) تعاقدية هي 
 اآلخر؛ و 

ألسه  بعد  اتُقا   يع أدوات الدين األخرى )مرل أدوات الدين اليت تدار على أسا  القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واسترمارات   •
 .ادلة من خيل الربح أو اخلسارةذلك ابلقيمة الع

 :على أسا  كل أصل على حدة ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغامل بعد ااعرتا  األول ومع ذلك، جيوز للمصر  إجرامل اا
جيوز للمصر  أن خيتار بشكل غي قابل لإللغامل إدراج التغيات اليحقة يف القيمة العادلة استرمار أسه  غي حمتفظ هبا للمتاجرة أو   •

 يف  (،IFRS 3)   3الدول للتقارير املالية رق     حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار ست حمتمل معرت  به من امل  اعتبار 
  ل اآلخر؛ و الدخل الشام
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القيمة العادلة من خيل الدخل الشامل   تعيني أداة دين تتوافق مع الكلفة املطفدة أو معايي اختاذ قرار غي قابل لإللغامل ب جيوز للمصر   •
خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو  ات  قياسها ابلقيمة العادلة من خيل الربح أو  ي( كما  FVTOCIاآلخر )

 .تقليله بشكل كبي )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 . أدوات الدين ابلكلفة املطفدة أو ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر

ــول املالية أمراو  ــتوى يعكس كيفية    يعترب تقيي  مناذج العمل عدارة األصـ ــر  مناذج العمل على مسـ ــل املال. كما حيدد املصـ ــنيف األصـ ــيوا لتصـ ــاسـ أسـ
ة  إدارة جمموعـات األصــــــــــــــول امـلالـية مـعاو لتحقيق هـد  أعمـال معني. ا يعتمـد منوذج العمـل اخلـاص ابملصــــــــــــــر  على نوااي اعدارة فيمـا يتعلق  دا 

 .على وليس على أسا  كل أداة على حدةفردية، وابلتال يقي  منوذج العمل عند مستوى جتميع أ

النقدية.  لدى املصــر  أكرر من منوذج أعمال واحد عدارة أدواهتا املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصــر  ألصــوله املالية من أجل توليد التدفقات  
 .التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما  دد مناذج أعمال املصر  ما إذا كانت التدفقات النقدية سو  تنت  عن  صيل التدفقات النقدية

، يُعاد تصــــــنيف الربح / اخلســــــارة املرتاكمة (FVTOCI)عندما ُتســــــتبعد أداة الدين املقاســــــة ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشــــــامل اآلخر
النقيض من ذلك، وخبصــوص ااســترمار يف األســه  من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلســارة. وعلى    املعرت  هبا ســابقاو يف الدخل الشــامل اآلخر

ل على أهنا مقاســة ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشــامل اآلخر، ا يعاد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرت  هبا ســابقاو يف الدخ  ةاملعين
 .احقاو إىل الربح أو اخلسارة ولكن  ول ضمن حقوق امللكية الشامل اآلخر

 .الدين اليت تقا  احقاو ابلكلفة املطفدة أو ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر للتدن ختضع أدوات

 ر ئأو اخلسا رابر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خيل األ

 :هي (FVTPL) ئر أو اخلسا رابر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خيل األ

 و/و أ؛   (SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ) التدفقات النقدية التعاقدية اليت ا تكوناملوجودات ذات   •

 أو  وبيعها؛ املوجودات احملتفظ هبا يف منوذج أعمال خبي  ااحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ااحتفاظ هبا  •

 .ابست دام خيار القيمة العادلة ئر أو اخلسا رابر ة من خيل األاملوجودات احملددة ابلقيمة العادل  •

 يف الربح أو اخلسارة.  لقيا إعادة ا  انجتة عن  خسائرأرابر أو   ية   عرتا العادلة، مع اا ابلقيمة  تقا  ه ه املوجودات

 تقيي  منوذج األعمال 
املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائ  واختبار منوذج األعمال.  يعتمد تصنيف وقيا  املوجودات املالية على نتائ  اختبار مدفوعات  

منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاو لتحقيق هد  أعمال معني. ويتضمن ه ا التقيي     صر  حيدد امل
أدامل املوجودات وقيا  أدائها، وامل اطر اليت ت  ر على أدامل املوجودات وكيفية  احلك  ال ي يعكس  يع األدلة ذات صلة اا يف ذلك كيفية تقيي   

خل الشامل  إدارهتا وكيف يت  تعويض مدرامل املوجودات. يراقع املصر  املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفدة أو القيمة العادلة من خيل الد
ما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلد  من األعمال احملتفظ هبا. وتعترب املراقبة    ااستبعاده  اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفه  سبع

وإذا كان من    جاملاو من التقيي  املتواصل للمجموعة حول ما إذا كان منوذج األعمال ال ي يت  اوجبه ااحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباو، 
  يف منوذج األعمال وابلتال يت  إدخال تغيياو مستقبلياو لتصنيف تلك املوجودات. غي املناسع ما إذا كان هنا  تغيي 
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 إعادة التصنيف 

يعاد  اوجودات ماليةتفظ اوجبه املصر   حي ي  ال   األعمال تغي منوذج  إذا   فإنه  املتد رة  املوجودات  تصنيف ،  التصنيف  املالية  . تسري متطلبات 
من اليوم األول من فرتة التقرير األوىل اليت تعقع التغي يف منوذج األعمال وال ي ينت  عنه    او اجلديدة   ر مستقبلي اعتبار والقيا  املتعلقة ابلفئة  

 للمصر . إعادة تصنيف األصول املالية 
 يا لة  ائتمانيةإنشامل جمموعات من املوجودات ذات خصائ  راطر 

املتوقعة على أسا   اعي، يت  جتميع األدوات املالية على أسا  خصائ  امل اطر املشرتكة )مرل نوي األداة،  عندما يت  قيا  خسائر اائتمان  
للمقرتض(. يراقع  درجة راطر اائتمان، املوقع، نوي الضماانت، خري  ااعرتا  األول، الفرتة املتبقية لتاري  ااستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف  

مة خصائ  راطر اائتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إذا كانت اتاال يا لة. إن ه ا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغيي  مدى ميئ صر امل
إىل    خصائ  راطر اائتمان، تكون هنا  إعادة تقسي  للموجودات بشكل مناسع. وقد ينت  عن ذلك إنشامل حمافظ جديدة أو نقل موجودات

 ل خصائ  راطر اائتمان املما لة لتلك انيموعة من املوجودات. حمفظة حالية تعكس بشكل أفض 

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ
ة(  وهري يف راطر اائتمان )أو عندما تنعكس تلك الاايدة اجل جوهرية  حدوث زايدة    ات بني احملافظ أكرر شيوعاو عند يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلرك

، ولكنها قد  دث  والعكس ،  املتوقعة على مدى احلياة   ئتمانية اااخلسائر  إىل    شهراو   ( 12)ملدة  املتوقعة    ئتمانية خلسائر اااألصول من اوابلتال تنتقل  
 املتوقعة نظراو اختي  راطر اائتمان من احملافظ.  ئتمانية أيضاو ضمن احملافظ اليت يستمر قياسها على نفس األسا  من اخلسائر اا

 فرتاضات املست دمةالنماذج واا
امل املتوقعة واملوضحة يف    صر  يست دم  اائتمان  تقيي  خسارة  املالية وك لك يف  للموجودات  العادلة  القيمة  قيا   متنوعة يف  مناذج وافرتاضات 

يد اافرتاضات املست دمة يف تلك  (. يت  تطبيق احلك  عند  ديد أفضل النماذج امليئمة لكل نوي من املوجودات وك لك لتحد38اعيضار رق  )
 النماذج، واليت تتضمن افرتاضات تتعلق ابلدوافع الرئيسية مل اطر اائتمان. 

 تصنيف وقيا  املوجودات واملطلوابت املالية  - أ

األدوات املالية أو مكوانت املوجودات املالية عند ااعرتا  املبدئي إما كدصل مال أو التاام مال أو كدداة ملكية وفقاو    صر يصنف امل
 جلوهر اتفاقيات التعاهد وتعريف األداة. خيضع إعادة تصنيف األداة املالية يف القوائ  املالية جلوهرها وليس لشكلها القانون. 

عن ااعرتا  املبدئي وك لك إجرامل إعادة تقيي  ل لك التحديد، إن أمكن وكان مناسباو، يف خري  كل قائمة  التصنيف    صر وحيدد امل
 مركا مال. 

التقارير    صر  وعند قيا  املوجودات واملطلوابت املالية، يعاد قيا  بعض من موجودات ومطلوابت امل  العادلة ألغراض إعداد  ابلقيمة 
 تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوابت بياانت السوق املتاحة القابلة للميحظة. عند  صر املالية. ويستعني امل

 قيي  القيمة العادلة: ت -ب

يف معاملة منظمة يف السوق األصلي )أو    لتاام ال ي سيت  دفعه لنقل اا أو    صل تعترب القيمة العادلة السعر ال ي سيت  استيمه لبيع األ 
كان ذلك السعر ملحوظاو بشكل  إذا    ظر عّما بغض الن السوق األكرر رحباو( يف خري  القيا  وفقاو لظرو  السوق احلالية )أي سعر البيع( 

يف    لتااماا أو    صل ائ  األخص،  أيخ  املصر  بعني ااعتبار،  عند قيا  القيمة العادلة   . ست دام أسلوب تقيي  آخرمقدراو ابأو    مباشر 
 . يف خري  القيا   لتااماا أو   صلعند تسعي األ   ااعتبار حال رغع املشاركون يف السوق أخ  تلك اخلصائ  بعني 
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املست دمة  مت  ديد تسلسل القيمة العادلة ال ي يصنف مدخيت أساليع التقيي   ،  عداد التقارير املالية ولغاايت إ،  ذلك إىل    ابعضافة
 مستوايت:   ةلقيا  القيمة العادلة ضمن  ي  

ات املطابقة  لتااماا أو    ( يف السوق النشط لألصولمعّدلةمعلنة )غي  أسعار    املستوى األول: إن مدخيت املستوى األول عبارة عن  -
 . اليت تستطيع املنشدة الوصول إليها يف خري  القيا  

عنها واليت يت  تضمينها يف املستوى    او معلن  او أسعار   املستوى الران بكافة املدخيت اليت ا تعترب املستوى الران: تتمرل مدخيت   -
 . غي مباشرأو  إما بشكل مباشر  لتااماا أو  صله ا وتكون ه ه املدخيت ملحوظة لأل . األول

 . لتاامااأو  صلاملستوى الرالث: تعترب مدخيت املستوى الرالث مدخيت غي ملحوظة لأل -
 تدن قيمة املوجودات املالية:

لناحية  ،  اخلسـائرأو    رابرما عدا تلك اليت هي على أسـا  القيمة العادلة من خيل األ،  يت  تقيي  املوجودات املالية،  وضـع مالبيان  يف خري  كل  
ــرات تدن ي  يكون هنالك تدن.  يف قيمتها  وجود م شـ ــّ ــول حدث،  يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حسـ إجرامل أكرر بعد  أو   نتيجة حصـ

 .إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ليسترمار قد أت رت، القيد األول للموجودات
رتية للموجودات املالية والقيمة احلالية  إن خســائر تدن قيمة موجودات مســجلة على أســا  الكلفة املطفدة  دد اا يســاوي الفرق بني القيمة الدف

ــلية ــبة الفائدة الفعلية األصـــ ــا  نســـ ــتقبلية املقدرة احملســـــومة على أســـ ــائر يف األ.  للتدفقات النقدية املســـ ــائر وختفض القيمة  أو    رابرتقيد اخلســـ اخلســـ
يت  عكس خســارة تدن القيمة  يف فرتة احقة،  ،  حصــل اخنفاض يف خســارة تدن القيمة. الدفرتية للموجودات لتســاوي قيمتها ااســرتدادية املقدرة

اخلســائر ضــمن حدود أن القيمة الدفرتية ليســترمار بتاري  عكس خســارة تدن القيمة ا تايد عما كان تكن  أو    رابرمن خيل األ  املقيدة ســابقاو 
 .أن تبلغه الكلفة املطفدة فيما لو مل يت  قيد خسارة تدن القيمة

  امللكيةفإن اخلسـائر املرتاكمة املسـجلة سـابقاو ضـمن حقوق  ،  ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشـامل اآلخرابلنسـبة ليسـترمارات يف أوراق مالية  
ت يف أوراق  مسـتمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة ليسـترمارا  ائر تدن القيمة مربتة حبصـول تدناخلسـائر عندما تكون خسـأو    رابريت  قيدها يف األ

ــترمارات يف أوراق مالية  .  مالية ــامل اآلخرإن أي زايدة يف القيمة العادلة ليســــ ــامهات  ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشــــ احقة  ،  بشــــــكل مســــ
ابلقيمة العادلة من  وإن أي زايدة يف القيمة العادلة ليســـترمارات يف أوراق مالية  .  اخلســـائرأو    رابرا تقيد يف األ،  يف القيمة  حلصـــول خســـارة تدن

يف حال وجود دليل موضوعي  إا    امللكيةبيان حقوق  تقيد يف  ،  يف القيمة  احقة حلصول خسارة تدن،  بشكل ديون  خيل الدخل الشامل اآلخر
الدخل  و بيان الدخل  إىل    امللكيةاخلســـــــــــائر املربتة ضـــــــــــمن حقوق  أو    رابرعندها  ويل األحيث يت   ،   بات خســـــــــــارة التدن يف القيمةإإلغامل  على  

 .اآلخر الشامل

 ئتمانياو ا املوجودات املالية املتدنية  

.  للموجودات املالية ئتمانياو عند وقوي حدث أو أكرر له أت ي ضــار على التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة ا  ةاملالي  وجوداتحيصــل  التدن  يف امل
. تشــــــــــــــمل األدلة على التدن اائتمان بياانت تكن ميحظتها حول  3ئتمان كموجودات املرحلة  املوجودات املالية ذات التدن ااويشــــــــــــــار إىل  

 :األحداث التالية

 أو  املصدر؛ ة كبية للمقرتض أو صعوبة مالي  •

 أو   املتدخر؛خرق للعقد مرل احلدث اافرتاضي أو  •

 أو   تنازاو؛، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض،  قيام املصر  انح املقرتض •

 أو  املالية؛ اختفامل سوق نشط لألوراق املالية بسبع الصعوابت  •

    .ختفيضاو كبياو يعكس خسائر اائتمان املتكبدةشرامل أصل مال بسعر رفض   •
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اىل موجودات    األصول املالية  ول وبداو من ذلك، قد يتسبع التد ي املشرت  لعدة أحداث يف  ،   ديد حدث منفرد   يقوم املصر  ويف حال تع ر 
  املطفدة   ابلكلفة   ة املقاس   املوجودات املالية   اليت مترل  لدين ألدوات ائتمان  اقد حصل تدن    ن ما إذا کا يقوم املصر  بتقيي   .  ذات قيمة ائتمانية متدنية 

الدين  ما إذا کان هنا  تدن إئتمان يف أدوات    لتقيي .  تقرير  كل  خري يف   (FVTOCI) خيل الدخل الشامل اآلخر  من العادلة    القيمة أو  
 .زايدة التمويلعلی   ملقرتضاتصنيف اائتمان وقدرة عائدات السندات وال عوامل مرلركات، يعترب املصر  ش والعائدة لل  السيادية

 (POCI)املوجودات املالية املشرتاة أو املنشدة املتدنية إئتمانياو  

( بطريقة رتلفة نظروا ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية من فضة  POCIيت  التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشدة املتدنية إئتمانياو ) 
املتوقعة على مدى احلياة من  ااعرتا    اائتمانية عند ااعرتا  األول. وخبصوص ه ه املوجودات، يستدر  املصر   يع التغيات يف اخلسارة  

 . التغي اعجيايب ملرل ه ه األصول إىل  قيق مكاسع تدن القيمةاألول كم ص  خسارة، وتستدر  أي تغييات يف الربح أو اخلسارة. ي دي 
 زايدة هامة يف راطر اائتمان 

شهراو ملوجودات املرحلة األوىل، أو اخلسارة اائتمانية على مدى   12يت  قيا  اخلسارة اائتمانية املتوقعة كم ص  يعادل اخلسارة اائتمانية ملدة 
من     جوهريان بشكل  العمر الام  للموجودات من املرحلة الرانية أو املرحلة الرالرة. ينتقل األصل إىل املرحلة الرانية يف حال زايدة راطر اائتم

يف راطر اائتمان. وعند تقيي  ما إذا كانت    جوهرية ما ال ي يشكل زايدة   9ااعرتا  املبدئي. ا حيدد املعيار الدول ععداد التقارير املالية رق   
وعية املستقبلية املعقولة واملدعومة.  ااعتبار املعلومات الكمية والن  ، أيخ  املصر  يف جوهري راطر اائتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل  

حل  ايف راطر اائتمان واليت ت دي إىل تغيي التصنيف ضمن املر   واجلوهري  إن التقديرات واملست دمة من قبل إدارة املصر  املتعلقة ابلتغيي امله 
 (. 38)الريث األوىل والرانية والرالرة موضحة بشكل مفصل ضمن اعيضار رق  

 اد  الت لف عن السد
املتوقعة. يست دم تعريف الت لف عن السداد يف قيا  قيمة    اائتمانية يُعترب تعريف الت لف عن السداد أمراو يف غاية األمهية عند  ديد اخلسارة  

شهراو أو ملدى احلياة، ألن الت لف    12ملدة   املتوقعة  اائتمانية اخلسارة   املتوقعة ويف  ديد ما إذا كان رص  اخلسارة يستند إىل  اائتمانية اخلسارة  
 املتوقعة   اائتمانية اخلسائر   اليت ت  ر على كل من قيا  ( ؛Probability of Default)  نسبة احتمال التعرر عن السداد هو أحد مكوانت  

 . ايدة الكبية يف راطر اائتمانو ديد الا 

 املالية  وجودات تعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة    للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت  ك  التدفقات النقدية    املوجودات املالية حيدث التعديل يف  
ديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سوامل على الفور أو يف خري   أخرى بني ااعرتا  األول واستحقاق األصل املال. ي  ر التع

لة بعد على  مستقبلي. ابعضافة ل لك، سيشكل إدخال أو تعديل املوا يق القائمة لقرض قائ  تعدييو حىت إذا مل ت  ر ه ه املوا يق اجلديدة أو املعد 
على سبيل املرال التغي يف  ذا كان امليراق مستوفياو أم ا )على التدفقات النقدية اعتمادوا على ما إالتدفقات النقدية على الفور ولكنها قد ت  ر  

 . زايدة معدل الفائدة ال ي ينشد عندما يت  خرق املوا يق( 
لسياسة املصر ، ي دي التعديل إىل عدم    او عرتا . ووفققي  املصر  ما إذا كان ه ا التعديل ي دي إىل إلغامل ااي،  املوجودات املالية عند تعديل  

 ااعرتا  عندما ينت  عنه اختي  كبي يف الشروط.  
عرتا  ابألصل املال فقط عندما تنتهي صيحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل )اا يف ذلك انتهامل الصيحية الناجتة  يلغي املصر  اا

(، أو عندما حيول األصل املال وكافة راطر وماااي ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول املصر   عن التعديل مع شروط رتلفة إىل حد كبي
يف  أو  تفظ بكافة راطر وماااي امللكية بشكل جوهري واستمرت يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصر  يعرت  حبصتها احملتفظ هبا  
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ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصر  بكافة راطر وماااي ملكية األصل املال احملول، فإن املصر  يستمر يف  يليت قد األصل واالتاام املرتبط ابملبالغ ا
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةقر أيضوا ابيابألصل املال و  ااعرتا 

املستل  واملدين واألرابر/    ااعتباروجمموي    لموجوداتلابلكامل، فإنه يُعرت  ابلفرق بني القيمة الدفرتية    ابملوجودات املالية  ااعرتا عند إلغامل  
ااسترمار يف األسه  احملددة    ابسترناملمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة،  تراكاخلسائر املرتاكمة اليت مت إ باهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

يف الدخل    تصنف األرابر / اخلسائر املرتاكمة املعرت  هبا سابقاو ، حيث ا  (FVTOCI)من خيل الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة العادلة
 .الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة

 رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة 
امة يف  هليتطلع من إدارة املصر  است دام اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير راطر الاايدة ا

ت والتقديرات  راطرة اائتمان للموجودات املالية بعد ااعرتا  األول هبا ومعلومات القيا  املستقبلية خلسائر اائتمان املتوقعة. إن أه  السياسا
 (. 38املست دمة من قبل إدارة املصر  مفصلة ضمن اعيضار رق  )

 املوجودات الرابتة: -هـ 
وم ونة التدن يف القيمة إن    بعد تنـــــــايل ااستهيكات املرتاكمة  ابلليات السوريةالتارخيية  على أسا  سعر التكلفة  ،  إظهار املوجودات الرابتة جرى

 .وجدت
ــترنامل األ،  جيري اســـتهي  املوجودات الرابتة ــبقة على نفقات رأمساليةابسـ مار اعنتاجية  بطريقة القســـط الرابت على مدى األع،  رض والدفعات املسـ
 ابعتماد املعدات السنوية التالية:

     %  

 2 مبان أراضي و   
 10  سينات على املبان   
 15 ووسائل النقل  أاثث و   معدات  
 10 أجهاة احلاسع اآلل   

ــارة من التفر  عن  أو    ترل الربح ــل  اخلســـ ــلالقيمة  و   من املوجودات الرابتة الفرق بني عائدات التفر أصـــ ــارة يف   .الدفرتية لألصـــ يت  قيد الربح واخلســـ
  بيان الدخل.
 .وطول مدة اخلدمة املقدرة ويت  تسجيل أي تغي يف التقديرات   ر مستقبلي ااستهي عام يت  مراجعة طريقة احتساب  يف هناية كل

 املوجودات الرابتة غي املادية:  -و
ــايل اعطفامل املرتاك   ابلليات الســــوريةالتارخيية    ســــعر التكلفةتظهر املوجودات الرابتة غي املادية على أســــا    وم ونة التدن يف القيمة إن   بعد تنــــــــــــــــ

 .وجدت
يف   أي تدنٍ  يت  مراجعة التدن يف قيمتها يف خري  البياانت املالية ويت  تسجيل ، لموجودات الرابتة غي املادية اليت عمرها الام  غي حمددل  ابلنسبة

 الدخل.  بيانقيمتها يف  
 كما يلي:   اعنتاجيةطفامل املوجودات الرابتة غي املادية على مدى األعمار إ جيري

 (%20سنوات ) 5 برام  املعلوماتية   
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 : اليت تظهر ابلكلفةاملوجودات واملطلوابت  -ز

تقدير أي تدن يف قيمتها ويت  قيد خسارة التدن يف قائمة    تتقوم اعدارة اراجعة املوجودات واملطلوابت اليت تظهر ابلكلفة بشكل دوري لغااي 
 الدخل للسنة. 

 ااخنفاض يف قيمة املوجودات الرابتة املادية وغي املادية:  - ر
تلك     ني م شــــــر  كان يوجد أإذا    صــــــوله املادية وغي املادية لتحديد فيمااملصــــــر  اراجعة القي  الدفرتية أليقوم  ،  بيان وضــــــع ماليف خري  كل  

ن  إ لتحديد مدى خســارة تدن القيمة )صــل  ســرتدادية لأليت  تقدير القيمة اع،  ن وجد هك ا م شــرإ.  يف قيمتها  صــاهبا خســارة تدنأصــول قد األ
 وجدت(
يت  حســــــــ  ،  ااســــــــتعماليةعند  ديد القيمة  .  ااســــــــتعماليةلفة البيع والقيمة  ســــــــرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انق  كاع  القيمة

ــتقبلية املقدرة ــريبة تعكس تقديرات الســـــوق احلالية للقيمة الامنية للنقد  إىل   التدفقات النقدية املســـ ــ  قبل الضـــ ــبة حســـ ــتعمال نســـ قيمتها احلالية ابســـ
 .ال ي مل يت  بشدنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل وامل اطر امليزمة لأل

تقيد خسارة تدنـي   .سرتداديةلتوازي القيمة اعصل  القيمة الدفرتية لألإنقاص    يت ،  أقـل من قيمته الدفرتيةصل  سرتدادية لألكان تقدير القيمـة اع  إذا
تعامل خســـــارة تدن القيمة  ويف ه ه احلالة  ،  التقيي إعادة    امل ت  مســـــجل دفرتايو بقيمةصـــــل  كان األإا إذا  ،  اخلســـــائرأو    رابريف األحااو    القيمة

 .التقيي إعادة  كت فيض لوفر
لكن  ،  ســــرتداديةالتقدير املعّدل لقيمتها اعإىل    أن تصــــلإىل    صــــليت  زايدة القيمة الدفرتية لأل،  احقاو   ن خســــارة تدن القيمة انعكســــتأحال    يف

يف ســـــــــنوات  صـــــــــل  ن  دد فيما لو مل يت  قيد خســـــــــارة تدن قيمة لألأن القيمة الدفرتية بعد الاايدة ا تفوق القيمة الدفرتية اليت كان تكن  أحبيث  
ويف ه ه ،  التقيي إعادة    امل ت  مسجل دفرتايو بقيمةصل  كان األإا إذا  ،  اخلسائرأو    رابريف األحااو    يت  قيد عكس خسارة تدن القيمة.  سابقة

 .التقيي إعادة  احلالة يعامل عكس خسارة تدن القيمة كاايدة لوفر

 امل وانت:  -ط
ومن احملتمل تســـديد ،  اســـتنتاجي( انت  عن حدث حصـــل يف املاضـــيأو    حال على املصـــر  )قانون  التااميت  تكوين امل ونة عندما يكون هنالك  

ــل تقدير للمبلغ املتوجع لتســـــديد اا  .بشـــــكل مو وق به  لتااموتكن تقدير مبلغ اا  لتااماا بيان الوضـــــع  املال بتاري     لتااممترل امل ونة املكونة أفضـــ
التدفقات النقدية املرتقبة لتســـــــــــديد إىل    عندما  دد امل ونة اباســـــــــــتناد  .لتااممع األخ  بعني ااعتبار امل اطر وعدم اليقني احمليطني هب ا اا،  املال
 .إن قيمتها الدفرتية مترل القيمة احلالية هل ه التدفقات النقديةف، لتااماا

 وتعويض هناية اخلدمة:   ااجتماعيةاشرتاكات م سسة التدمينات  -ي
مترل    .امل سسةإىل    يسدد بشكل منتظ  التدمينات عن موظفيهو   إن املصر  مسجل يف م سسة التدمينات ااجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية

ة التدمينات  ســســاملوظفون على ه ا التعويض من م    ابلتال ســو  حيصــلو   ه ه املســامهات اتفاق املصــر  مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة
يت  تقديرها من قبل    إا يف حاات اســــــــرنائية  .ات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمةالتاامليس على املصــــــــر  أية    .ااجتماعية

 اعدارة التنفي ية واوافقة جملس اعدارة.

  قق املصرو : و  يرادااعرتا  ابع - 
  ونسبة الفائدة املطبقة ابسترنامل الفوائد على القروضصل  األإىل    اباستنادات ومصاريف الفوائد على أسا  ااستحقاق الام   يرادااعرتا  ت  يت 
ــليفاتو  ــا  النقدي حبيث يت  قيد الظاهرة على األ  التســــــــــــ ات الناجتة عن اخلدمات يراديت  ااعرتا  ابع  .ات الفوائد عند  ققها الفعليإيرادســــــــــــ

 .من ااسترمارات عندما يصبح للمصر  احلق ابستيم املبالغ العائدة هلارابر نصبة األأتتحقق  .املصرفية عند  ققها اوجع العقود
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 التسليفات:و  القروض -ل
ــتقة ذات دفعات اثبتة  القروض ــليفات هي موجودات مالية غي مشــــ تظهر القروض  .  شــــــطقابلة للتحديد وغي مدرجة يف ســــــوق مال انأو    والتســــ

لرديئة  الديون اتسجل  .  حيث ينطبق  عةاملتوق  ئتمانيةسائر اااخلبعد تنـــــــــــــايل الفائدة غي احملققة وبعد م ونة    عّدلةسا  الكلفة املوالتسليفات على أ
 .صلية و/أو فائدهتاو  واحتمال بعدم  صيل قيمتها األسا  النقدي وذلك لوجود شكواملشكو  بتحصيلها على األ

 : مصرفية   كفاات مالية - م
عجا    او معّين  او دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسـارة ترتبت ألن مدينإجرامل  هي عقود توجع على املصـر    املصـرفية  ن عقود الكفاات املاليةإ

ــروط  إجرامل  عن   ــتحقة اوجع شـــ ــاة )كفااتأن أتخ  عدة  أتكن هل ه العقود  .  داة دينأدفعة مســـ ــكال قانونية للمقاضـــ عقود  ،  كتع اعتماد،  شـــ
 .ضمان ائتمان(

أســـا  القيمة األعلى ما بني ه ه القيمة  واحقاو ُ مل يف الدفاتر على  ،  أولياو على أســـا  قيمتها العادلة  املصـــرفية  تُقّيد مطلوابت الكفاات املالية
ضــــمن حســــاابت   املصــــرفية  تُدرج الكفاات املالية.  دفعة من جرامل الكفالة(إجرامل  والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة )عندما يصــــبح من احملتمل    عّدلةامل

 .التسوية )يف املوجودات( ويف املطلوابت

 سه :  التوزيعات النقدية لأل - ن
كما يت    .ايلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مسامهي املصر نـــــــــــويت  ت  التاامالعادية ك  سه األ  عنرابر  بتوزيعات األيت  ااعرتا  

  .املوافق عليها بعد خري  بيان الوضع املالرابر عن توزيعات األ فصاراع

 املشتقات املالية وحماسبة التحوط:  -  
متضــــــــمنة و تلك الناشــــــــئة عن   ئتمانيةوامل اطر اا،  جنبيةالعميت األ،  الفائدةأســــــــعار    راطر  دارةاملصــــــــر  ابســــــــت دام املشــــــــتقات املالية عيقوم  

  .العمليات املتوقعة املستقبلية
ــامل  يف بداية إ طبيعة امل اطر املتحوط  ،  وتتضـــمن عملية التو يق،  داة التحوطالعيقة بني البند املتحوط له وأ  يقة التحوط يقوم املصـــر  بتو يقعنشـ

 .هدا  واسرتاتيجيات التحوطأو  ،هلا
ن تكون عـالـية الفـعالـية يف تعويض رـاطر البـند املتحوط  أداة التحوط يتوقع هلـا أن  أكـد من  لتحوط يت  قـيا  عيـقة التحوط للـتدكـ ـلك عـند ـبداـية ا

 .ت  قيا  فعالية التحوط بشكل ربعيوي، له
ــنةابلتدفقات النقدية املتعلقة ابمل اطر املتحوط هلا خيل  أو    كان التغي يف القيمة العادلةإذا    يت  اعتبار التحوط عال الفعالية اليت حددت هلا   الســ

 .(%125-%80ابملدى )ن يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له أداة التحوط من املتوقع أ
ــتقبلية متوقعة ) ــر  بقيا  فيماForecast Transactionيف احلاات اليت يكون البند املتحوط له عبارة عن عملية مســـــــــ  قق  إذا    ( يقوم املصـــــــــ

عال ااحتمالية  .احلدث مستقبي و
 التحوط كما يلي:ويت  تصنيف ، غراض حماسبة التحوط تظهر املشتقات املالية ابلقيمة العادلةأل

 : ( Hedge ValueFair) العادلةالتحوط للقيمة 
بيان الدخل داة التحوط يف  يت  ااعرتا  ابلتغي يف القيمة العادلة أل  .هو التحوط مل اطر التغي يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوابت املصــــــــر 

  .م خسارةأرحباو كان 
تعـدل ـبه القيمـة اـلدفرتـية للبـند املتحوط ـله ويعرت  ابلتغي يف ، امل ـاطر املتحوط هلـاإىل   املتحوط ـله واـل ي يعاىأمـا التغي يف القيمـة العـادـلة للبـند  

 بيان الدخل.
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 : (Cash Flow Hedge) النقدية للتدفقاتالتحوط 
 .(احلالية واملتوقعة )عملية مستقبلية متوقعة ملصر هو التحوط مل اطر تغيات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوابت ا

اخلســـــــارة املتعلق ابجلامل الفعال من أداة التحوط  أو    عندما تتحقق شـــــــروط حماســـــــبة التحوط على  وط التدفقات النقدية فإنه يت  ااعرتا  ابلربح
أما اجلامل غي الفعال فيت  تســـجيله    بيان الدخل.التحوط على إجرامل  اليت ي  ر هبا   الســـنةيف  بيان الدخل  ويت   ويله ل  امللكيةمباشـــرة ضـــمن حقوق  

  بيان الدخل.يف 
 لصايف ااسترمار يف وحدات أجنبية: التحوط

 .أجنبيةهو التحوط مل اطر التغيات يف قيمة صايف ااسترمار يف وحدات 
اخلســـــــارة املتعلق ابجلامل الفعال من أداة التحوط  أو    النقدية فإنه يت  ااعرتا  ابلربحعندما تتحقق شـــــــروط حماســـــــبة التحوط على  وط التدفقات  

 بيان الدخل.أما اجلامل غي الفعال فيت  تسجيله يف  .عند بيع ااسترمار يف وحدات أجنبيةبيان الدخل ويت   ويله ل امللكيةمباشرة ضمن حقوق 
 : عباملات واأليراداع   قق - ي

ابســترنامل القروض والتســليفات املصــنفة  ،  والنســبة املطبقةصــل  مع األخ  ابحلســبان رصــيد األ،  عبامل الفوائد على أســا  ااســتحقاقوأ  اتإيراد  تقيد
احلسومات  طفامل  ات وأعبامل الفوائد إإيرادتتضمن    .الرديئة اليت يت  ااعرتا  بعائداهتا فقط عند  قق اسرتدادهاو   دون العادية ومشكو  بتحصيلها

 .والعيوات
مطلوابت مالية )مرل العموات  أو    ات وأعبامل الرسوم والعموات اليت تشكل جاملاو أساسياو من نسبة الفائدة الفعلية علــــــى موجودات ماليةإيراد  إن

 .ات وأعبامل الفوائدإيراددراجها ضمن إ والرسوم املكتسبة على القروض( يت 
 .رى عند تنفي  اخلدمات املعنيةات الرسوم والعموات األخإيراد تقيد

 ما يلي:بيان الدخل ات وأعبامل الفوائد الظاهرة يف إيرادتتضمن 

 .فوائد على موجودات ومطلوابت مالية ابلكلفة املطفدة -

 .ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخروراق مالية فوائد على استرمارات يف أ -

والبنود املتحّوط هلا املتعلقة هبا عندما تكون راطر نســــــــبة ،  اا فيها عدم فعالية التحوط،  ملشــــــــتقات مقبولةالتغيات يف القيمة العادلة   -
 .الفائدة هي امل اطر املتحّوط هلا

  حمفظةات الفوائد على  إيرادو   اخلســــــــائرأو    رابرات الفوائد على املوجودات املالية احملددة على أســــــــا  القيمة العادلة من خيل األإيراد  ظهارإ  يت 
 بيان الدخل.املتاجرة بشكل منفصل ضمن 

اخلســــــــائر غي تلك احملتفظ هبا  أو    رابرســــــــا  القيمة العادلة من خيل األاملوجودات املالية احملددة على أ  خرى منات األيرادصــــــــايف اع  تتضــــــــمن
 :للمتاجرة ما يلي

 .رابرنصبة األات أإيراد -
 .وغي حمققةخسائر حمققة  /أرابر  -
 .فروقات الصر  -
ابلقيمة العادلة من خيل الدخل وراق املالية  على األرابر  يت  قيد أنصــــبة األ  .احلق ابســــتيم الدفعة  عند نشــــوملرابر  نصــــبة األأ  يرادت ااعرتا   يت 

 .خرىات األيرادضمن اع الشامل اآلخر
 : ائتمانيةحساابت  - 

تنعكس ه ه ،  عليه  بناملو   .صحاب احلساابتأإىل    على أسس غي تقديرية وتنتمي امل اطر واملكافآت ذات الصلة  ئتمانيةتعقد  يع احلساابت اا
  .احلساابت خارج بيان الوضع املال
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 : رابر حصة السه  من األ - ص
يت  احتســاب   .ســهمه العاديةامل فضــة ابلنســبة ألرابر  ســاســية وحصــة الســه  من األاألرابر  يعرض املصــر  معلومات حول حصــة الســه  من األ

سـه  مصـر  على املعدل املوزون لعدد األسـه  العادية للاخلسـارة للفرتة العائد حلملة األأو    سـاسـية بتقسـي  صـايف الربحاألرابر  حصـة السـه  من األ
 سـه  العادية واملعدلالعائد حلملة األاخلسـارة أو    امل فضـة عرب تعديل الربحرابر  يت  احتسـاب حصـة السـه  من األ  .السـنةالعادية املتداولة خيل  

 .حسبما ينطبق، سه  العادية يات الت فيضات احملتملة على األميع أتجبسه  العادية املتداولة املوزون لعدد األ

 : الدخل  ضريبة  - ق
 .مترل مصاريف الضرائع مبالغ الضرائع املستحقة والضرائع امل جلة

رابر  من صـايف األ  %25وال ي حدد الضـريبة اعدل  ،  2001نيسـان    16خري     28الدخل وفقاو ألحكام القانون  حيتسـع املصـر  م ونة ضـريبة  
 .من قيمة الضريبة %10اعدل  املسامهة الوطنية ععادة اععمارإىل  ابعضافة، اخلاضعة للضريبة

بسـبع اسـتبعاد املبالغ غي اخلاضـعة للضـريبة وإضـافة املبالغ غي اجلائا بيان الدخل  الصـافية الواردة يف  رابر  اخلاضـعة للضـريبة عن األرابر  ختتلف األ
 .تنـايلها من الوعامل الضرييب

ــرائع املتوقع دفعها ــرائع امل جلة هي الضـ البياانت املالية  املطلوابت يف  أو    اســـرتدادها نتيجة الفروقات الامنية امل قتة بني قيمة املوجوداتأو    إن الضـ
  لتاامو تســع الضــرائع امل جلة وفقاو للنســع الضــريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تســوية اا  .والقيمة اليت يت  احتســاب الربح الضــرييب على أســاســها

 . قيق املوجودات الضريبية امل جلةأو  الضرييب
بينما يت    .ســـينت  عنها مبالغ ســـو  تدخل يف احتســـاب الربح الضـــرييب مســـتقبيو   يت  ااعرتا  ابملطلوابت الضـــريبية امل جلة للفروقات الامنية اليت

 .ااعرتا  ابملوجودات الضريبية امل جلة للفروقات الامنية اليت سينت  عنها مبالغ سو  تنال مستقبيو عند احتساب الربح الضرييب
ااســــتفادة من تلك املوجودات   إمكانيةلية ويت  ختفيضــــها يف حالة توقع عدم  يت  مراجعة رصــــيد املوجودات الضــــريبية امل جلة يف خري  البياانت املا

 .كلياو أو   الضريبية جائياو 
انون  حيتســــع املصــــر  م ونة ضــــريبة ريع رحو  األموال املتداولة على إيرادات املصــــر  املتحققة خارج أراضــــي اجلمهورية العربية الســــورية وفقاو لق

، وال ي حدد الضــــــريبة اعدل  2019نيســــــان   29الصــــــادر عن وزارة املالية بتاري     1238/3والقرار رق    2003/ لعام  24ضــــــريبة الدخل رق  /
لية اعدل  من قيمة الضــــــريبة ورســــــ  اعدارة احمل  %10املســــــامهة الوطنية ععادة اععمار اعدل  إىل    من إ ال اعيرادات يف اخلارج ابعضــــــافة  7.5%
 .من قيمة الضريبة 10%
 : يوازي النقدوما   النقد  -ر

وتتضــمن: النقد واألرصــدة لدى بنو   ،  شــهر فدقل()اســتحقاقاهتا األصــلية  ي ة أهو النقد واألرصــدة النقدية اليت تســتحق خيل مدة  ي ة أشــهر  
ــال ودائع البنو  وامل سـسـات املصـرفية اليت تسـتحق خيل  ،  مركاية واألرصـدة لدى البنو  وامل سـسـات املصـرفية )اسـتحقاقاهتا   ي ة أشـهر    مدةوتنـــــــــــــ

 .شهر فدقل(األصلية  ي ة أ

 معلومات القطاعات:  -ش
ــرت  معاو يف تقدمي منتجات ــعة مل اطر وعوائد ختتلف عن تلك  أو    قطاي العمل ترل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشـــــــــــ خدمات خاضـــــــــــ

 .املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى
ية حمددة خاضــــــــعة مل اطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات  اقتصــــــــادخدمات يف بيئة  أو    تقدمي منتجاتالقطاي اجلغرايف ال ي يرتبط يف  

  .ية أخرىاقتصادتعمل يف بيئات 
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 أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واافرتاضات -4
املصر  أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي املتوفرة    إدارةعلى  ،  يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية

وقد ختتلف النتائ  الفعلية    .تعتمد ه ه التقديرات واافرتاضات املتعلقة هبا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة   .من مصادر أخرى 
 . عن ه ه التقديرات واافرتاضات

املالية اليت حيصل فيها تعديل التقدير    السنةالقيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف  إجرامل  يت     .تت  مراجعة التقديرات واافرتاضات بشكل دوري 
  والسنوات احلالية    السنةكانت املراجعة ت  ر على  إذا    احقةوسنوات  املراجعة    سنةيف  أو  ،  السنة كانت ه ه املراجعة ت  ر حصرايو على ه ه  إذا    وذلك 

   . حقةيلا
 املصادر الرئيسية للتقديرات غي امل كدة 

واليت هلا التد ي األكرر أمهية على املبالغ املعرت  هبا    مصر  فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت است دمتها اعدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 : املالية يف القوائ  

 سناريوهات النظرة املستقبلية لكل من أنواي املنتجات/ السوق و ديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو  ديد العدد والوزن النسيب ل
ا  ئتمانيةعند قيا  اخلسارة اا ستقبلية مل تلف  افرتاضات احلركة املإىل    معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند  صر ملاملتوقعة، يست دم 

 دية وكيف أت ر ه ه احملركات على بعضها البعض. احملركات ااقتصا 
 ر احتمالية التعر

التعرر تقديراو احتمالية التعرر عن السداد على مدى  احتمالية  املتوقعة. وتعترب    ئتمانيةتشكل احتمالية التعرر مدخيو رئيسياو يف قيا  اخلسائر اا 
 فرتة زمنية معينة، واليت تشمل احتساب البياانت التارخيية واافرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظرو  املستقبلية. 

 اخلسارة ابفرتاض التعرر 
الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك  إىل   ستندت ي الناجتة عن التعرر يف السداد. وهتعترب اخلسائر ابفرتاض التعرر تقدير لل سارة 

 املتكاملة.  ئتمانيةاليت يتوقع املمول  صيلها، مع األخ  يف ااعتبار التدفقات النقدية يف الضماانت اعضافية والتعدييت اا
 قيا  القيمة العادلة وإجراملات التقيي 
بياانت السوق املتاحة القابلة للميحظة. ويف حال عدم وجود    صر واملطلوابت املالية يست دم امل  لية املاعند تقدير القيمة العادلة للموجودات  

   يد القيمة العادلة لألدوات املالية. دالتقييمات اباستعانة بنماذج تقيي  مناسبة لتح صر مدخيت املستوى األول، جيري امل 
 العادلة  ة  ديد القيم

  . ( د)   3  يضار تقنيات تقيي  كما هو م كور يف اع ن  ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق تكن حلظه يتطلع استعمال  إ
متفاوتة  وتتطلع درجات  ،  فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية ،  سعارها قليلة الشفافية الية املتداولة بشكل غي متكرر وأدوات املوابلنسبة لأل 

 . خرى ت  ر على األداة املعنية أوراطر  ،  افرتاضات تسعي ، كيدةعوامل سوق غي أ، الرتكيا ، من األحكام تعتمد على السيولة 
 تدن قيمة املوجودات وتكوين امل وانت اليزمة 

ا توجد  ، دارةابعتقاد اع  .بتقدير القيمة ااســـــــــــــرتدادية لألصـــــــــــــول دارةقامت اع،  يف ظل الظرو  الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية
 .إضافية تدنم شرات لتكوين م وانت 

 مبدأ ااستمرارية 
للتقارير    عيار الدولاملعلى ااستمرار يف العمل على أسا  مبدأ ااستمرارية وذلك حسع متطلبات    املصر بتقيي  مدى قدرة    دارةقامت اع 

أنه وابلرغ  من حالة عدم ااستقرار اليت متر    دارةتعتقد اع   .بتقييمها على جمموعة من امل شرات املالية والتشغيلية   دارةاعتمدت اع  .1رق   املالية  
بناملو   .تتلك املوارد الكافية ليستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور   صر فإن امل،  رية وحالة عدم اليقني املستقبليةهبا اجلمهورية العربية السو 

 . عليه فقد مت إعداد القوائ  املالية على أسا  مبدأ ااستمرارية 
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  ةمركايبنو  أرصدة لدى و  نقد -5
 يتكون ه ا البند يا يلي: 

  كانون األول   31يف    كما        
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   7.164.027.930    12.009.164.396  نقد يف اخلاينة 
 أرصدة لدى بنو  مركاية: 

   51.374.493.704    79.795.812.829  حساابت جارية و ت الطلع  
   7.984.689.509    16.853.986.298  ودائع ألجل  
   4.841.023.244    8.044.099.842  احتياطي نقدي إلاامي  
    116.703.063.365    71.364.234.387   

 (  196.800.932) (  4408.586.20) متوقعة   ائتمانيةرص  خسائر 
    1116.294.477.16    71.167.433.455   

ابحتياطي إلاامي لدى مصر  سورية املركاي على شكل ودائع دون فوائد، وعلى الودائع  ت  وفقاو لقوانني وأنظمة املصار  على املصر  ااحتفاظ 
كانون الران    21الصادر بتاري     7الطلع وودائع التوفي وودائع ألجل ابسترنامل اادخار السك  وذلك اباستناد إىل قرار جملس النقد والتسليف رق   

من متوسط ودائع العميمل )جمموي الودائع  ت الطلع، وودائع التوفي والودائع    % 5ي على الودائع أي  ال ي حدد اوجبه ااحتياطي اعلاام  2020
 ألجل ابسترنامل ودائع اادخار السك (. 

 التشغيلية.  صر  يت  استعماله خيل أنشطة امل إن ه ا ااحتياطي إلاامي وا
 خيل السنة: أرصدة لدى بنو  مركاية فيما يلي احلركة على 

  0212كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  64.200.206.457    -     -     64.200.206.457  الرصيد كما يف بداية السنة 
 عن التغي يف نق  انت  

 (  90.033.004)   -     -   (  90.033.004) أرصدة لدى بنو  مركاية  
   640.583.725.51    -     -     640.583.725.51  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  104.693.898.969    -     -    104.693.898.969  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   28.311.668.675    -     -     28.311.668.675  الرصيد كما يف بداية السنة 
 التغي يف زايدة انجتة عن 

  8.243.391.630    -     -     8.243.391.630  أرصدة لدى بنو  مركاية  
   27.645.146.152    -     -     27.645.146.152  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  64.200.206.457    -     -     64.200.206.457  الرصيد كما يف هناية السنة 
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 املتوقعة خيل السنة:  ئتمانية رص  اخلسارة اافيما يلي احلركة على 
  2021كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  196.800.932    -     -     196.800.932  الرصيد كما يف بداية السنة 
 زايدة انجتة عن التغي  

   17.736.898    -     -     17.736.898  مركاية يف أرصدة لدى بنو    
   4194.048.37    -     -     4194.048.37  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  4408.586.20    -     -     4408.586.20  الرصيد كما يف هناية السنة 
 
  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   68.260.386    -     -     68.260.386  الرصيد كما يف بداية السنة 
 زايدة انجتة عن التغي  

   6.052.778    -     -     6.052.778  يف أرصدة لدى بنو  مركاية  
   122.487.768    -     -     122.487.768  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  196.800.932    -     -     196.800.932  الرصيد كما يف هناية السنة 
 
 أرصدة لدى مصار   -6

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
  2021كانون األول    31كما يف     
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  33.443.889.564    29.808.037.558    3.635.852.006  حساابت جارية و ت الطلع 
 (  426.689.604) (  417.130.763) (  .558.8419) متوقعة   ائتمانيةرص  خسائر 

   626.293.1653.    29.390.906.795    33.017.199.960  
 
  2020كانون األول    31كما يف     
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  15.518.039.894    12.976.923.447    2.541.116.447  حساابت جارية و ت الطلع 
 (  111.687.775) (  106.964.544) (  4.723.231) رص  خسائر ائتمانية متوقعة 

   2.536.393.216    12.869.958.903    15.406.352.119  
لية سورية    15.460.990.031) مقابل    2021كانون األول    31لية سورية كما يف    8.620.684.790بلغت األرصدة اليت ا تتقاضى فوائد مبلغ  

 (. 2020كانون األول   31كما يف 
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 فيما يلي احلركة على أرصدة لدى املصار  خيل السنة: 
  0212كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  15.518.039.894    -     6.895.332.989    8.622.706.905  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     6.895.332.989  (  6.895.332.989)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 عن التغي يف  ةزايدة انجت 
  5.709.791.512    6.333.248.914    -   (  623.457.402) لدى املصار  أرصدة  

   12.216.058.158   5.869.380.635    -     6.346.677.523 تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  33.443.889.564    19.097.962.538    -     14.345.927.026  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  6.252.561.978    -     3.656.382.402    2.596.179.576  الرصيد كما يف بداية السنة 
 عن التغي يف  ةزايدة انجت 

  10.451.971.259    -     6.241.431.638    4.210.539.621  أرصدة لدى املصار   
  397.209.123    -     394.578.912    2.630.211  ديدة خيل السنة اجل األرصدة
 (  3.582.593.167)   -   (  3.566.480.000) (  16.113.167) املسددة خيل السنة  األرصدة

   1.998.890.701    -     169.420.037    1.829.470.664 تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  15.518.039.894    -     6.895.332.989    8.622.706.905  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 املتوقعة خيل السنة:  ئتمانية فيما يلي احلركة على رص  اخلسارة اا
  2021كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  111.687.775    -     103.371.972    8.315.803  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     103.371.972  (  103.371.972)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 املصار  زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة لدى 
  220.620.107    219.192.147    -     1.427.960  وطريقة احتساب امل ص   

   94.381.722    87.473.135    -     6.908.587  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  426.689.604    410.037.254    -     16.652.350  الرصيد كما يف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      الرانية املرحلة       املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  140.488.537    -     136.410.854    4.077.683  الرصيد كما يف بداية السنة 
 املصار  زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة لدى 

  89.523.852    -     87.889.730    1.634.122  وطريقة احتساب امل ص   
  5.821.333    -     5.819.779     1.554  األرصدة اجلديدة خيل السنة 

 (  133.069.618)   -   (  133.060.975) (   8.643) املسددة خيل السنة  األرصدة
   8.923.671    -     6.312.584    2.611.087  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  111.687.775    -     103.371.972    8.315.803  السنة الرصيد كما يف هناية 
 

 إيداعات لدى مصار    - 7

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
  0212انون األول  ك   31كما يف       
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  48.282.304.000    47.582.304.000    700.000.000  أشهر(   3ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكرر من 
 (  10.151.259.101) (  10.140.137.403) (  11.121.698) متوقعة   ائتمانيةرص  خسائر 

   2688.878.30    37.442.166.597    38.131.044.899  
 
  2020كانون األول    31كما يف       
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  23.755.351.227    23.755.351.227    -   أشهر(   3ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكرر من 
 (  3.444.568.946) (  3.444.568.946)   -   رص  خسائر ائتمانية متوقعة 

    -    20.310.782.281    20.310.782.281  
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 إيداعات لدى املصار  خيل السنة: فيما يلي احلركة على 
  2021كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  23.755.351.227    -     22.931.812.218     823.539.009  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     22.931.812.218  (  22.931.812.218)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 عن التغي يف  ةانجت زايدة 
  72.460.549    73.319.553    -   (  859.004) إيداعات لدى املصار   
  700.000.000    -     -     700.000.000  اجلديدة خيل السنة  يداعاتاع

   23.754.492.224    22.931.812.224    -     822.680.000 تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  48.282.304.000    45.936.943.995    -     2.345.360.005  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      الرانية املرحلة       املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  7.780.163.499    -     7.175.300.919     604.862.580  الرصيد كما يف بداية السنة 
 عن التغي يف  ةزايدة انجت 

  545.987.985    -     476.048.981    69.939.004  إيداعات لدى املصار   
  1.785.630.306    -     1.785.630.306    -   اعيداعات اجلديدة خيل السنة 

 (  343.262.575)   -     -   (  343.262.575) املسددة خيل السنة  اعيداعات
   13.986.832.012    -     13.494.832.012   492.000.000 تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  23.755.351.227    -     22.931.812.218     823.539.009  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 املتوقعة خيل السنة:  ئتمانية فيما يلي احلركة على رص  اخلسارة اا
  2021ون األول  كان   31يف    كما     
  انيموي      الرالرة املرحلة       املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  3.444.568.946    -     3.441.948.045    2.620.901  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     3.441.948.045  (  3.441.948.045)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 املصار  زايدة انجتة عن التغي يف إيداعات لدى 
  2,001,066,663    1,999,790,899    -     1.275.764  وطريقة احتساب امل ص   

  11.121.698    -     -     11.121.698  اعيداعات اجلديدة خيل السنة 
   4,694,501,794    4,691,881,084    -     2.620.710  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  10.151.259.101    10,133,620,028    -     .3639.0717  هناية السنة لرصيد كما يف ا
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  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  498.743.515    -     496.365.406    2.378.109  الرصيد كما يف بداية السنة 
 زايدة انجتة عن التغي يف إيداعات لدى املصار  

  1.755.789.754    -     1.755.592.512     197.242  وطريقة احتساب امل ص   
  267.844.278    -     267.844.278    -   اعيداعات اجلديدة خيل السنة 

 (  1.534.091)   -     -   (  1.534.091) املسددة خيل السنة  اعيداعات
   923.725.490    -     922.145.849    1.579.641  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  3.444.568.946    -     3.441.948.045    2.620.901  لرصيد كما يف هناية السنة ا
 

 باشرة امل   ئتمانية اا تسهييت  صايف ال  - 8

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

  الشركات الكربى 
   17.720.605    20.101.594  كمبياات )سندات حمسومة(  
   1.807.708.034    3.574.252.166  حساابت جارية مدينة  
   23.584.994.003    20.227.510.263  قروض وسلف  

    23.821.864.023    25.410.422.642   
 الشركات الصغية واملتوسطة 

   158.256.110    116.407.009  حساابت جارية مدينة  

    116.407.009    158.256.110   
 األفراد والقروض العقارية 

   16.693.298     7.048.145  حساابت جارية مدينة   
   13.286.764    1.479.050.371  قروض وسلف  

    1.486.098.516    29.980.062   
   25.598.658.814    25.424.369.548  املباشرة   ئتمانية إ ال التسهييت اا  
 (  2.123.733.558) (  2.591.930.635) متوقعة   ائتمانيةرص  خسائر  
 (  1.960.920.414) (  3.212.953.427) فوائد معلقة )حمفوظة(  

   21.514.004.842    19.619.485.486  املباشرة   ئتمانية صايف التسهييت اا 
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من إ ال    % 21.95أي ما نسبته    2021كانون األول    31سورية كما يف    لية 5.579.730.284املباشرة غي املنتجة    ئتمانية بلغت التسهييت اا
من إ ال التسهييت    % 14.4أي ما نسبته    2020كانون األول    31لية سورية كما يف    3.686.065.521مقابل  )املباشرة    ئتمانية التسهييت اا

 (. املباشرة ئتمانية اا
أي ما    2021كانون األول    31يف  لية سورية كما    2.366.776.857املباشرة غي املنتجة بعد تنـايل الفوائد املعلقة    ئتمانيةبلغت التسهييت اا 

كانون األول    31لية سورية كما يف    1.725.145.107مقابل  )بعد تنـايل الفوائد املعلقة  املباشرة    ئتمانيةالتسهييت اامن إ ال    %10.66نسبته  
 (. بعد تنـايل الفوائد املعلقة  املباشرة ئتمانيةمن إ ال التسهييت اا  % 7.30أي ما نسبته  2020

التسهييت العاملة    ئتمانية اا   بلغت  املباشرة غي  األول    31  كما يفسورية    لية  4.659.284غي  بقيمة    2021كانون  هلا  ومت حجا رصصات 
ومت حجا رصصات هلا   2020كانون األول   31 لية سورية كما يف  4.352.134)مقابل   2021كانون األول   31لية سورية كما يف  823.931

 . (2020كانون األول   31لية سورية كما يف   823.931بقيمة 
 . 2020كانون األول   31و 2021 األول كانون   31ينوحة للحكومة والقطاي العام كما يف  ائتمانيةتسهييت  د ا توج

 . 2021كانون األول   31لية سورية كما يف  1.339.900بلغت الديون املعدومة مبلغ 
 السنة:  املباشرة خيل ئتمانية فيما يلي احلركة على جممل أرصدة التسهييت اا 

  2021كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  25.598.658.814    3.686.065.521    10.337.291.588    11.575.301.705  السنة الرصيد كما يف بداية 
  -   (   3.500) (  3.664.955.748)   3.664.959.248  املرحلة األوىل  إىل   ما مت  ويله
   -   (  422.556.306)   2.602.419.121  (  2.179.862.815) الرانية املرحلة إىل   ما مت  ويله

   -     417.987.830  (  417.908.288) (   79.542) لرة ما مت  ويله إىل املرحلة الرا
 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   املعدومة الديون 

 زايدة / )نق ( انت  عن التغي يف 
 (  7.730.411.753)   401.776.489  (  3.261.616.739) (  4.870.571.503) أرصدة الاابئن  

  7.707.651.409     10.089     383.550   7.707.257.770  السنة التسهييت اجلديدة خيل 
 (  1.647.374.691) (  642.952) (  17.103.893) (  1.629.627.846) السنة التسهييت املسددة خيل 

  1.497.185.669    1.497.093.113    -      .56592  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573  السنة الرصيد كما يف هناية 
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  0202كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  31.341.024.579    2.232.059.650    2.548.925.967    26.560.038.962  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     -   (  540.341.139)   540.341.139  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  
  -     -     7.725.255.894  (  7.725.255.894) ما مت  ويله إىل املرحلة الرانية 

  -     -     -     -   الديون املعدومة 
 )نق ( انت  عن التغي يف زايدة / 

 (  5.748.794.966)   385.324.651  (  282.778.259) (  5.851.341.358) أرصدة الاابئن  
  3.365.190.341    -     1.337.747.687   2.027.442.654  التسهييت اجلديدة خيل السنة 
 (  7.927.650.042) (  7.958.750) (  451.518.562) (  7.468.172.730) التسهييت املسددة خيل السنة 

  4.568.888.902    1.076.639.970    -     3.492.248.932  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  25.598.658.814    3.686.065.521    10.337.291.588    11.575.301.705  الرصيد كما يف هناية السنة 

 املتوقعة للتسهييت املباشرة خيل السنة:  ئتمانية فيما يلي احلركة على رص  اخلسارة اا
  2021كانون األول    31يف    كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  2.123.733.558    1.564.181.773    467.401.277    92.150.508  سنة الرصيد كما يف بداية ال
  -   (   3.720) (  219.318.355)   219.322.075  املرحلة األوىل  إىل   ما مت  ويله
  -   (  168.031.578)   185.953.961  (  17.922.383) ة نيالرااملرحلة إىل   ما مت  ويله

   -     7.096.217  (  7.095.107) (   1.110) لرة ما مت  ويله إىل املرحلة الرا
 عن التغي يف  ةزايدة انجت 

 (  132.016.191)   161.085.364  (  92.045.330) (  201.056.225) اائتمان راطر  
 (  1.339.900)   -   (  1.339.900)   -   الديون املعدومة 

 انت  عن التغي يف )نق (  / زايدة 
 (  93.765.018) (  78.742.904)   3.975.914  (  18.998.028) أرصدة الاابئن  

  18.120.347     3.000    -     18.117.347  سنة التسهييت اجلديدة خيل ال
 (  83.263.912) (  616.830) (  67.608.928) (  15.038.154) سنة التسهييت املسددة خيل ال

   760.461.751    760.461.751    -     -   تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  2.591.930.635    2.245.433.073    269.923.532    76.574.030  سنة الرصيد كما يف هناية ال
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  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.198.527.428    914.980.124    123.966.543    159.580.761  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     -   (  10.244.713)   10.244.713  ما مت  ويله إىل املرحلة األوىل  

  -     -     42.608.712  (  42.608.712) ة نيما مت  ويله إىل املرحلة الرا
 عن التغي يف  ةزايدة انجت 

  252.247.225    -     252.247.225    -   اائتمان راطر  
 انت  عن التغي يف )نق (  / زايدة 

  25.147.364    45.532.653  (  5.566.411) (  14.818.878) أرصدة الاابئن  
  76.723.403    -     67.202.228    9.521.175  التسهييت اجلديدة خيل السنة 
 (  42.607.910) (  2.544.571) (  2.812.307) (  37.251.032) التسهييت املسددة خيل السنة 

   613.696.048    606.213.567    -     7.482.481  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر 

  2.123.733.558    1.564.181.773    467.401.277    92.150.508  الرصيد كما يف هناية السنة 
 الفوائد املعلقة: 

   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      
   1.107.170.795    1.960.920.414  الرصيد أول السنة  
   387.518.744    543.438.622  الفوائد املعلقة خيل السنة  
 (   4.195.534) (  28.031.190) احملولة لإليرادات ينـال الفوائد  
  470.426.409    736.625.581  فروق أسعار صر   

   1.960.920.414    3.212.953.427  الرصيد آخر السنة  
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 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر  - 9

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      
   83.836.600    209.591.500  *  مسامهات يف م سسات مالية  
   401.920.000    803.840.000  **  سندات 
 (  401.920.000) (  803.840.000) رص  اخلسارة اائتمانية املتوقعة** 

    209.591.500    83.836.600   

سه  بقيمة إمسية    2.095.915لصاحل بنك الشرق الكية القروض راطر  ضمان   م سسة صدرت شهادة ملكية أسه  يف   2021آب    30* بتاري   
  31من رأمسال امل سسة وقد سددت ه ه القيمة كاملة. مت اعتبار القيمة العادلة هل ه ااسه  بتاري     % 4.12لية سورية للسه  الواحد ما يعادل    100

 مطابقة للتكلفة التارخيية.  2021 كانون األول 
 دوار أمريكي.  320.000ملركاي بقيمة شرامل سند من مصر  لبنان ا 2018كانون الران   1مت بتاري  ** 

 وفق املواصفات التالية: 
 املصدر: مصر  لبنان املركاي. 

 . CCCدرجة التصنيف احلالية: 
 دورية الفائدة: نصف سنوية. 

 % 6.15معدات الفائدة: 
 % 5.96معدات العائد: 

 . 2020حايران  19استحقاقات السند: 
. مل يت  االتاام بدفع قيمة ه ه السندات والفوائد املستحقة عليها وعليه قامت إدارة املصر   2020حايران    19مت استحقاق ه ه السندات بتاري   

رص  اخلسارة اائتمانية املتوقعة املقابل هلا انجتة عن  إن الاايدة يف كل من قيمة السندات و   بتشكيل م ونة عن كامل قيمة ه ه السندات مع الفوائد. 
 اللية السورية مقابل الدوار األمريكي. تغي سعر صر  

 
 موجودات مالية ابلكلفة املطفدة  - 10

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      
  1.100.000.000    -   القيمة اعمسية  
 (  26.836.987)   -   اخلص  
  1.073.163.013    -   الدفرتية القيمة  
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 .  %6.5مترل املوجودات املالية ابلقيمة املطفدة شهادات إيداي صادرة عن مصر  سورية املركاي اعدل 
 تظهر شهادات اعيداي كما يلي: 

  معدل الفائدة      القيمة اعمسية    خري  ااستحقاق  
 %      ل. .     
 6.5     1,100,000,000  2021أاير  17 
   1,100,000,000  
 

 حقوق است دام األصول املستدجرة / التاامات عقود التدجي  - 11

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   282.905.772    732.905.772  حقوق است دام أصول مستدجرة
 (   76.383.559) (  09131.181.0) جممع استهي  حقوق است دام موجودات مستدجرة 

   206.522.213    601.724.763  صايف حقوق است دام موجودات مستدجرة 

   190.658.809    172.877.830  التاامات عقود التدجي 

 تتوزي حقوق است دام أصول مستدجرة والتاامات عقود التدجي كما يلي: 
  كانون األول   31كما يف            
          2021     2020   
  ل. .      ل. .           
  232.396.967    206.522.213       الرصيد كما يف بداية السنة  
  16.422.701    450.000.000       زايدة يف است دام أصول مستدجرة  
 (   42.297.455) (  054.797.45)      ستهي  مصرو  اا 

  206.522.213    601.724.763       سنة الرصيد كما يف هناية ال 

 تتوزي التاامات عقود التدجي كما يلي: 
  كانون األول   31كما يف            
          2021     2020   
  ل. .      ل. .           
  224.112.376    190.658.809       الرصيد كما يف بداية السنة  
 (   59.100.000)   -      يف أول السنة إطفامل رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماو كما  
  -     450.000.000       زايدة يف التاامات عقود التدجي  
  -   (  475.500.000)      مبالغ مسددة  
   25.646.433    7.719.021       فوائد مصرو  ال  

  190.658.809    172.877.830       الرصيد كما يف هناية السنة  
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 موجودات اثبتة   - 12

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   2021  
 أجهاة    معدات          
  انيموي    احلاسع اآلل    ووسائل نقل   أاثث و     سينات املبان    ومبان   ي أراض    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 الكلفة التارخيية:
  5.933.276.606    78.742.008    1.298.589.323    1.492.628.697    3.063.316.578  2021كانون الران   1الرصيد كما يف 

  451.447.368    24.564.634    350.887.520    26.522.144    49.473.070  إضافات 
  81.406.756    -     55.713.900    25.692.856    -    وييت 

 (   64.534) (   64.534)   -     -     -   استبعادات 
  6.466.066.196    103.242.108    1.705.190.743    1.544.843.697    3.112.789.648  1220كانون األول   31الرصيد كما يف 

 ستهيكات املرتاكمة:اا 
 (  1.414.284.920) (  41.330.350) (  598.575.745 )  (  536.521.653) (  237.857.172) 2021كانون الران   1الرصيد كما يف 

 (  351.272.198) (  12.103.754) (  167.642.493 )  (  129.416.032) (  42.109.919) أعبامل السنة 
    64.534     64.534    -     -     -   استبعادات 

 (  1.765.492.584) (  53.369.570) (  766.218.238 )  (  665.937.685) (  279.967.091) 1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 مشاريع قيد التنفي :

  344.991.332    -     55.713.900    25.692.856    263.584.576  2021كانون الران   1يف  الرصيد كما
  822.374.413    -     127.941.975    -     694.432.438  إضافات 
 (  81.406.756)   -   (  55.713.900) (  25.692.856)   -    وييت 

  1.085.958.989    -     127.941.975    -     958.017.014  1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية:
  5.786.532.601    49.872.538    1.066.914.480    878.906.012    3.790.839.571  1220كانون األول   31الرصيد كما يف 

 . 2021كانون األول   31سورية كما يف  لية  578.245.837تكلفة املوجودات الرابتة املستهلكة ابلكامل وا تاال قيد ااستعمال  *
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   2020  
 أجهاة    معدات          
  انيموي    احلاسع اآلل    وأاثث ووسائل نقل     سينات املبان    أراضي ومبان    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 الكلفة التارخيية:
  5.145.590.674    69.506.508    943.598.818    1.093.290.852    3.039.194.496  2020كانون الران   1الرصيد كما يف 

  775.261.588    9.235.500    356.490.505    385.413.501    24.122.082  إضافات 
  13.924.344    -     -     13.924.344    -    وييت 

 (  1.500.000)   -   (  1.500.000)   -     -   استبعادات 
  5.933.276.606    78.742.008    1.298.589.323    1.492.628.697    3.063.316.578  2020كانون األول   31الرصيد كما يف 

 ااستهيكات املرتاكمة:
 (  1.131.276.226) (  30.254.269) (  465.551.642 )  (  434.229.633) (  201.240.682) 2020كانون الران   1الرصيد كما يف 

 (  284.508.694) (  11.076.081) (  134.524.103 )  (  102.292.020) (  36.616.490) أعبامل السنة 
   1.500.000    -     1.500.000    -     -   استبعادات 

 (  1.414.284.920) (  41.330.350) (  598.575.745 )  (  536.521.653) (  237.857.172) 2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 مشاريع قيد التنفي :

  250.783.028    -     -     39.617.200    211.165.828  2020كانون الران   1الرصيد كما يف 
  108.132.648    -     55.713.900    -     52.418.748  إضافات 
 (  13.924.344)   -     -   (  13.924.344)   -    وييت 

  344.991.332    -     55.713.900    625.692.85    263.584.576  2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية:
  4.863.983.018    37.411.658    755.727.478    981.799.900    3.089.043.982  2020كانون األول   31الرصيد كما يف 

 . 2020كانون األول   31لية سورية كما يف   578.245.837تكلفة املوجودات الرابتة املستهلكة ابلكامل وا تاال قيد ااستعمال  *
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 ملموسةغي موجودات  -31

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   معلوماتية   برام            
   ل. .           
1220 

 : القيمة الدفرتية 
  58.729.283       2021كانون الران   1الرصيد كما يف 

  76.450.000       إضافات 

  135.179.283       1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 اعطفاملات املرتاكمة:

 (  17.273.228)      2021كانون الران   1 الرصيد كما يف 
 (  16.871.095)      أعبامل السنة 

 (  34.144.323)      1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية:
  101.034.960       1220كانون األول   31الرصيد كما يف 

 
   برام  معلوماتية           
   ل. .           

2020 
 : القيمة الدفرتية 

  22.404.283       2020كانون الران   1الرصيد كما يف 
  36.325.000       إضافات 

  58.729.283       2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 اعطفاملات املرتاكمة:
 (  13.004.536)      2020كانون الران   1الرصيد كما يف 

 (  4.268.692)      أعبامل السنة 

 (  17.273.228)      2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية:
  41.456.055       2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
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 موجودات ضريبية م جلة   /   رص  ضريبة الدخل  - 41

 يلي:   يتكون ه ا البند يا
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     0202   
   ل. .      ل. .      

 (  1.251.565.892) (  83.747.248) رص  ضريبة الدخل انجتة عن ربح السنة 

   : مل   تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصرو  ضريبة الدخل
  كانون األول   31     
     2021     2020  

  ل. .      ل. .      
   25.415.906.145    37.746.933.794  قبل الضريبة الربح صايف 

   36.616.490    42.109.919  املبان  استهي 
   2.459.129.771  (  159,813,387) املنتجة  ئتمانيةاا التعرضات  رص مصرو  ( / اسرتداد )

  -   (  1,339,900) ديون معدومة 
  ويل مصرو  رص  تعرضات ائتمانية  

  -   (  2.616.861.584) منتجة عن أعوام سابقة إىل تعرضات غي منتجة *  
   61.943.048  (  25.704.906) ( 20 إيضاررصصات متنوعة ) ( / مصرو  اسرتداد )

 (  198.726.994) (  84.652.447) فوائد حمققة خارج اجلمهورية العربية السورية 
 (  23.742.713.780) (  36.366.888.424) أرابر انجتة عن تقيي  مركا القطع البنيوي 

   98.613.830    127.053.197  فروي مشرتاةاستهي   سينات املبان عن 

   4.130.768.510  (  1.339.163.738) **  الضرييبالربح )خسارة ضريبية( / 
   %25     %25   معدل الضريبة 
 (  1.032.692.128)   -   ضريبة الدخل 
 (  103.269.221)   -   % 10 عمار اعضريبة إعادة 

 (  1.135.961.349)   -   مصرو  ضريبة الدخل 
 198.726.994    -   الفوائد احملققة يف اخلارج 

 (  14.904.524) (  6.348.934) ( ريع رحو  األموال يف اخلارجضريبة ) 
 (  1.490.452) (   634.893) % 10 ضريبة إعادة اععمار 
 (  1.490.452) (   634.893) % 10ضريبة إدارة حملية  

 (  17.885.428) (  7.618.720) األموال يف اخلارج ريع رحو  إ ال ضريبة 

 (  1.153.846.777) (  7.618.720) إ ال الضرائع  
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وال ي ن  على تصنيف كافة رصصات التسهييت اائتمانية املباشرة    2022شباط    22خري     /م.ن15بناملو على قرار جملس النقد والتسليف رق    *
الصادرة بتعمي  مصر     2022شباط    22/ص خري   129/2لدى املصار  اللبنانية ضمن املرحلة الرالرة، وعلى مداولة جملس النقد والتسليف رق   

ليت تن  على  اعتبار مصرو  رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة املقابل للتعرضات  وا  2022آذار    23خري     1445/16سورية املركاي رق  ص/
قعة املقابل  املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والرانية )التعرضات املنتجة فقط( كنفقة مرفوضة ضريبياو واعتبار مصرو  رص  اخلسائر اائتمانية املتو 

الرة كنفقة مقبولة ضريبياو، ومعاجلة التقديرات الضريبية للسنوات السابقة النا ة عما ذكر أعيه ضمن  للتعرضات اائتمانية املصنفة ضمن املرحلة الر
، وذلك ضمن البياانت املالية املعدة للنشر  قام املصر  اعاجلة مصرو  اخلسائر اائتمانية املتوقعة مقابل التعرضات  2021التسوايت الضريبية للعام  
لية   1.984.085.324و  2019لية سورية للعام   632.776.260والبالغة:   2020و 2019أرصدة وإيداعات( لألعوام مع املصار  اللبنانية ) 

مصنفة مرحلة اثنية(، ضمن تسوية الربح احملاسيب     )واليت مل تعترب نفقة مقبولة ضريبياو يف حينه كونه قد مت تكوينها مقابل بنو   2020سورية للعام  
 ذكره .سابق /ص ال2/ 129ومداولة رق  / 15يقاو لقرار جملس النقد والتسليف رق  طبت  2021والضرييب لعام 

 خسارة ضريبية يكن استهيكها على مدى مخس سنوات.  ** 
 يلي:   كماهي  السنة  إن حركة رص  ضريبة الدخل خيل

     2021     2020  
  ل. .      ل. .      

 (  907.109.708) (  1.251.565.892) السنة  الرصيد بداية 
   809.390.593    1.175.437.364  ضريبة مدفوعة 
 (  1.135.961.349)   -   السنة ضريبة دخل 

 (  7.885.4281) (   7.618.720) ضريبة ريع على فوائد حمققة من اخلارج* 
 (  1.251.565.892) (  83.747.248) الرصيد هناية السنة 

م ونة ضريبة ريع رحو  األموال املتداولة على إيرادات املصر  املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاو لقانون ضريبة  حيتسع املصر    *
من    %7.5، وال ي حدد الضريبة اعدل  2019نيسان    29الصادر عن وزارة املالية بتاري     1238/3والقرار رق     2003/ لعام  24الدخل رق  /
من قيمة    %10من قيمة الضريبة ورس  اعدارة احمللية اعدل    % 10املسامهة الوطنية ععادة اععمار اعدل  إىل    رادات يف اخلارج ابعضافةإ ال اعي

 . 2019كانون الران    1الضريبة ابتداملو من 
 مت احتساب مصرو  ضريبة ريع رحو  األموال املتداولة كما يلي: 

     2021     2020  
  ل. .      ل. .      

  198.726.994    84.652.447 فوائد حمققة خارج اجلمهورية العربية السورية 
 (  14.904.524) (   6.348.934) ( % 7.5ريع رحو  أموال )ضريبة 

 (   1.490.452) (   634.893) من الضريبة(  % 10إعادة إعمار )
 (   1.490.452) (   634.893) من الضريبة(  % 10) إدارة حملية 

 (  17.885.428) (   7.618.720) ( %9ضريبة ريع على فوائد حمققة من اخلارج )
 التنفي ية املتعلقة بتوقيت وكيفية الدفع مستقبيو.  التعليمات مل تصدر 
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وال ي مت من خيله تربيت    2016و،  2015،  2014،  2013،  2012صدر قرار جلنة الطعن عن تكاليف األعوام    2020كانون األول    8بتاري   
 التكليف امل قت هل ه السنوات، ومل يعرتض املصر  على قرار ه ه اللجنة. 

عرتض املصر   خيله تربيت التكليف امل قت هل ا العام، ومل ي وال ي مت من    2017صدر قرار جلنة الطعن عن تكليف عام    2021شباط    1بتاري   
 . على قرار ه ه اللجنة 

ومل يعرتض  وال ي مت من خيله تربيت التكليف امل قت هل ا العام  ،  2018عام  تكليف  عن  صدر قرار جلنة الطعن    2021كانون األول    7بتاري   
 هي تكاليف قطعية.   2018لغاية  2009لضريبية عن األعوام املصر  على قرار ه ه اللجنة. وب لك تكون كافة التكاليف ا

 
 كما يلي: هي   امل جلة الناجتة عن التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خيل الدخل الشامل اآلخر إن حركة املوجودات الضريبية 

     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   20.073.440    -   السنة رصيد أول 
 (  20.073.440)   -   التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خيل الدخل الشامل اآلخر

  -     -   السنة رصيد آخر 
 . 2021قررت إدارة املصر  عدم تشكيل موجودات ضريبية م جلة لعام 

 
 موجودات أخرى  - 51

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     0202   
   ل. .      ل. .      

 : فوائد حمققة غي مستحقة القبض 
    99.241     1.030.579  ئتمانية التسهييت اا  
   243.460.917    558.788.175  املصار  حساابت لدى  

    559.818.754    243.560.158   
    188.564     175.109  طوابع مالية 

    3.583.537    29.057.798  إجيارات مدفوعة مقدماو 
   90.103.425    225.605.076  مصاريف مدفوعة مقدماو 

    2.104.411     3.515.185  أتمينات مدفوعة 
    655.836     92.809.96  حساابت مدينة أخرى

    1820.981.89    340.195.931   
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 مصر  سورية املركاي وديعة جممدة لدى   - 61
مساهلا لدى  من رأ   %10اص أن  تجا يتوجع على مصار  القطاي اخل  2001( لعام 28رق  )رة )ب( من القانون  ق( للف 12بناملو على أحكام املادة )

 يتكون ه ا البند يا يلي:   .مصر  سورية املركاي كحساب جممد تكن اسرتداده عند تصفية املصر 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   278.598.000    278.598.000  لية سورية 
   3.636.688.842    7.273.377.685  دوار أمريكي 

    7.551.975.685    3.915.286.842   
 

 مصار  ودائع  -71
 يتكون ه ا البند يا يلي: 

  0212كانون األول    31كما يف     
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  158.725.540  -   158.725.540 حساابت جارية 
  -   -   -  ودائع ألجل )تستحق خيل فرتة  ي ة أشهر أو أقل( 

  158.725.540   -  158.725.540  

 
  2020كانون األول    31كما يف     
  انيموي    مصار  خارجية    مصار  حملية    
 ل. .    ل. .    ل. .    

  158.232.405  -   158.232.405 حساابت جارية 
  -   -   -  ودائع ألجل )تستحق خيل فرتة  ي ة أشهر أو أقل( 

  158.232.405   -  158.232.405  
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 ودائع الاابئن  - 81
 يلي:   يتكون ه ا البند يا

   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   47.899.181.290    85.391.596.178  حساابت جارية و ت الطلع 
   1.827.905.213    1.725.013.538  ودائع التوفي 

   41.317.916.625    45.059.805.366  ودائع ألجل وخاضعة عشعار 
   422.859.094    733.862.708  احلساابت انيمدة 

    132.910.277.790    91.467.862.222   

من إ ال الودائع )مقابل    % 9.60أي ما نسبته    2021كانون األول    31سورية كما يف    لية  12.759.129.874ري  بلغت ودائع القطاي العام السو 
 من إ ال الودائع(.  % 11.73أي ما نسبته   2020كانون األول   31لية سورية كما يف   10.731.121.156

من إ ال الودائع )مقابل    % 64.8أي ما نسبته    2021كانون األول    31سورية كما يف    لية   86.125.458.886بلغت الودائع اليت ا  مل فوائد  
 ئع(. من إ ال الودا   % 52.83أي ما نسبته   2020كانون األول   31لية سورية كما يف   48.322.040.384

 لية سورية كما يف  422.859.094)مقابل    2021كانون األول    31لية سورية كما يف   733.862.708  ( مقيدة السحع)   انيمدة   احلساابتبلغت  
 (. 2020كانون األول   31

 
 مينات نقدية أت  - 91

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     0202   
   ل. .      ل. .      

   374.700.372    38.010.328  أتمينات مقابل تسهييت مباشرة 
   4.609.440.583    8.064.604.546  أتمينات مقابل تسهييت غي مباشرة

  -     261.010.365  أنمينات مقابل تعهدات تصدير 
   37.462.793    54.980.000  * أتمينات نقدية أخرى

    8.418.605.239    5.021.603.748   

 .مترل التدمينات النقدية األخرى أتمينات مقابل الصناديق احلديدية امل جرة لعميمل املصر  *
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 رصصات متنوعة  - 20

 يتكون ه ا البند يا يلي: 
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

  293.005.591    569.199.313  كفاات مصار  مالية   - متوقعة   ائتمانيةرص  خسائر 
 رص  خسائر ائتمانية متوقعة على التسهييت اائتمانية 

    1.712.954     1.779.458  غي املباشرة  وتسهييت مباشرة غي مستغلة   
  38.147.849    15.000.000  رص  ملواجهة أعبامل حمتملة 

  32.500.000    28.000.000  تقلبات أسعار القطع رص  

    613.978.771    365.366.394  

جيع على املصار  أن تقوم يف هناية كل شهر بتكوين م ونة مقابل تقلع أسعار القطع تعادل    1/م ن/ ب362بناملو على املادة السابعة من القرار رق   
 . من وسطي مركا القطع التشغيلي الصايف خيل الشهر السابق % 5على األقل نسبة 
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  2021كانون األول    31كما يف     
  رصيد    فروقات    ما مت    املست دم    املكون       
  هناية السنة    أسعار الصر     رده لإليرادات    خيل السنة    خيل السنة    بداية السنة    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 : رص  خسائر ائتمانية متوقعة على التسهييت اائتمانية غي املباشرة  وتسهييت مباشرة غي مستغلة 
   83.128    -   ( 583.573)   -     -     666.701  املرحلة األوىل  –غي مباشرة  ائتمانية رص  مقابل تسهييت 
   872.399    -   ( 109.010)   -     759.087    222.322  املرحلة الرانية  –غي مباشرة  ائتمانية رص  مقابل تسهييت 
   823.931    -     -     -     -     823.931  املرحلة الرالرة  –غي مباشرة  ائتمانية رص  مقابل تسهييت 

   1.712.954    759.087     -   (692.583 )   -    1.779.458   
  569.199.313    255,570,827   ( 18.456.410)   -     39,079,305    293.005.591  كفاات خارج املياانية مصرو  رص   

  15.000.000    -   ( 36.204.906) ( 1.942.943)   15.000.000    38.147.849  رص  ملواجهة أعبامل حمتملة 
  28.000.000    -   ( 106.000.000)   -    101.500.000    32.500.000  رص  تقلبات أسعار القطع 

   365.366.394    156.338.392  (1.942.943 ) (161.353.899 )  255,570,827    613.978.771  
 
  2020كانون األول    31كما يف     
  رصيد    فروقات    ما مت    املست دم    املكون       
  هناية السنة    أسعار الصر     رده لإليرادات    خيل السنة    السنة خيل     بداية السنة    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 رص  خسائر ائتمانية متوقعة على التسهييت اائتمانية غي املباشرة  وتسهييت مباشرة غي مستغلة: 
  666.701    402.612  ( 207.590)   -     12.475    459.204  املرحلة األوىل  –رص  مقابل تسهييت ائتمانية غي مباشرة 
   222.322    10.490.839  ( 18.044.136)   -     20.061    7.755.558  املرحلة الرانية  –رص  مقابل تسهييت ائتمانية غي مباشرة 
   823.931    -     -     -     -     823.931  املرحلة الرالرة  –رص  مقابل تسهييت ائتمانية غي مباشرة 

   9.038.693    32.536     -   (18.251.726 )  10.893.451    1.712.954  
  293.005.591    38.070.235    -     -    235.709.729    19.225.627  مصار  مالية كفاات   -متوقعة ائتمانية   خسائر رص  

  38.147.849    -   ( 4.204.801) ( 401.349)   38.147.849    4.606.150  رص  ملواجهة أعبامل حمتملة 
  32.500.000    -   ( 13.000.000)   -     41.000.000    4.500.000  رص  تقلبات أسعار القطع 

   37.370.470    4314.890.11  (401.349 ) (35.456.527 )  648.963.68    365.366.394  
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 غي املباشرة خيل السنة:  ئتمانية فيما يلي احلركة على جممل أرصدة التسهييت اا 
  2021كانون األول   31يف   كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  3.036.264.308    4.352.134    8.933.349    3.022.978.825  لسنة الرصيد كما يف بداية ا
  -     -   ( 5.238.617.640)   5.238.617.640  وىل ملرحلة األما مت  ويله إىل ا

  -     -     2.623.555.467  ( 2.623.555.467)  ما مت  ويله إىل املرحلة الرانية 
   -     307.150  ( 307.150)   -   الرالرة إىل املرحلة ما مت  ويله 

 ( 100.520.650)   -   ( 146.500) ( 100.374.150) انت  عن التغي يف أرصدة الاابئن نق 
  174.790.000    -     -     174.790.000  السنة التسهييت اجلديدة خيل 
 ( 433.926.989)   -   ( 6.244.053) ( 427.682.936) السنة التسهييت املسددة خيل 

   2.239.944.341    -     2.645.447.144  ( 405.502.803) تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  4.916.551.010    4.659.284    32.620.617    4.879.271.109  السنة الرصيد كما يف هناية 
 
  2020كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.248.621.275    4.352.134   206.103.209    1.038.165.932  الرصيد كما يف بداية السنة 
 ( 2.617.463.309)   -   ( 342.012.850) ( 2.275.450.459 ) نق  انت  عن التغي يف أرصدة الاابئن

  2.880.545.344    -     -     2.880.545.344  التسهييت اجلديدة خيل السنة 
 ( 106.245.955)   -   ( 88.040.370) ( 18.205.585) التسهييت املسددة خيل السنة 

   1.630.806.953    -     232.883.360    1.397.923.593  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  3.036.264.308    4.352.134    8.933.349    3.022.978.825  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 خيل السنة:  رص  خسائر ائتمانية متوقعة على التسهييت اائتمانية غي املباشرة  وتسهييت مباشرة غي مستغلة فيما يلي احلركة على 
  2021كانون األول   31يف   كما     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  1.712.954    823.931    222.322    666.701  السنة الرصيد كما يف بداية 
  -     -      37.977  (  37.977) نية ملرحلة الراما مت  ويله إىل ا

   721.110    -     721.110    -   عن التغي يف راطر اائتمان ة انجت زايدة
 (  239.911)   -   (  26.052) ( 213.859) الاابئنزايدة انجتة عن التغي يف أرصدة 

 (  414.695)   -   (  82.958) ( 331.737) السنة التسهييت املسددة خيل 

  779.4581.    1823.93    872.399     83.128  السنة الرصيد كما يف هناية 
  



 

- 53   - 

  2020كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  9.038.693    823.931    7.755.558    459.204  الرصيد كما يف بداية السنة 
   32.536    -      20.061     12.475  زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة الاابئن

 ( 18.251.726)   -   ( 18.044.136) ( 207.590) املسددة خيل السنة التسهييت 
  10.893.451    -     10.490.839    402.612  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  1.712.954    823.931    222.322    666.701  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 خيل السنة:  مصار  مالية كفاات فيما يلي احلركة على جممل أرصدة  
  2021كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  17.625.436.064    -     7.018.248    17.618.417.816  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     7.018.248  ( 7.018.248)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 ( 1.303.750.981)   -     -   ( 1.303.750.981) سنة ة خيل الداملسد األرصدة
   13.893.460.207    -     -     13.893.460.207  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  30.215.145.290    7.018.248    -     30.208.127.042  الرصيد كما يف هناية السنة 
 
  2020كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  5.681.688.445    -     7.018.248    5.674.670.197  بداية السنة الرصيد كما يف 
   11.943.747.619    -     -     11.943.747.619  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  17.625.436.064    -     7.018.248    17.618.417.816  الرصيد كما يف هناية السنة 
  



 

- 54   - 

 خيل السنة:  مصار  ماليةكفاات  -متوقعة  ائتمانية  خسائررص  فيما يلي احلركة على 
  2021كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  293.005.591    -     1.052.726    291.952.865  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     1.052.726  ( 1.052.726)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الرالرة 

 عن التغي يف  ة زايدة انجت
  39,079,305    350.783    -     38,728,522  كفاات مصار  مالية أرصدة   
 ( 18.456.410)   -     -   ( 18.456.410) املسددة خيل السنة  رصدةاأل

   255,570,827    -     -     255,570,827  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  569.199.313    1.403.509    -     567.795.804  لرصيد كما يف هناية السنة ا
 
  2020كانون األول   31كما يف     
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  19.225.627    -     -     19.225.627  الرصيد كما يف بداية السنة 
  -     -     501.364  ( 501.364) رانية ما مت  ويله إىل املرحلة ال

 عن التغي يف  ة زايدة انجت
  235.709.729    -     551.362    235.158.367  كفاات مصار  مالية أرصدة    

   38.070.235    -     -     38.070.235  تعدييت نتيجة تغي أسعار الصر  

  293.005.591    -     1.052.726    291.952.865  لرصيد كما يف هناية السنة ا
 خيل السنة:  غي املستعملة السقو  املباشرة املمنوحة فيما يلي احلركة على 

  2120كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  618.341.890    -     -     618.341.890  الرصيد كما يف بداية السنة 
 انت  عن التغي يف  نق  

 (  18.341.890)   -     -   (  18.341.890) أرصدة الاابئن  
  124.044.189    -     -     124.044.189  التسهييت اجلديدة خيل السنة 
 (  500.000.000)   -     -   (  500.000.000) التسهييت املسددة خيل السنة 

   224.044.189    -     -     224.044.189  الرصيد كما يف هناية السنة 
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  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  4.317.731.345    -     -     4.317.731.345  الرصيد كما يف بداية السنة 
 انت  عن التغي يف  نق  

 (  2.814.266.883)   -     -   (  2.814.266.883) أرصدة الاابئن  
 (  885.122.572)   -     -   (  885.122.572) التسهييت املسددة خيل السنة 

   618.341.890    -     -     618.341.890  الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 مطلوابت أخرى  - 21
 يتكون ه ا البند يا يلي: 

   كانون األول   31يف    كما      
     0212     2020   
   ل. .      ل. .      

   621.951.977    661.197.227  فوائد حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الاابئن 
   665.018.697    1.449.067.567  شيكات مصرفية وأوامر دفع  

   41.755.348    35.695.273  شيكات مصدقة 
   9.543.755    13.748.251  اشرتاكات م سسة التدمينات ااجتماعية املستحقة 

   99.635.322    76.892.911  ضرائع مقتطعة على رواتع وأجور املوظفني 
   32.985.542    30.435.843  ضريبة ريع رحو  األموال املتداولة )وضريبة غي مقي ( 

    6.898.290    19.921.380  رسوم حكومية مستحقة 
  59.337.735    21.240.000  مصاريف كهرابمل وهاتف مستحقة الدفع

  23.055.363    -   أتعاب مهنية استشارية مستحقة 
   2.739.250    17.157.750  دائنون رتلفون 

  13.926.000    32.217.040  موردون 
  16.943.567    66.761.878  أرصدة دائنة أخرى 

  13,130,502    620,000,000  مكافآت  
   120,869,717    252,250,460  نفقات مستحقة الدفع 

    3.296.585.580    1.727.791.065   
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 املكتتع به واملدفوي   رأ  املال  - 22
 يتكون ه ا البند يا يلي: 

  0212كانون األول    31كما يف     
  القيمة املعادلة          
  بتاري  ااكتتاب    دوار أمريكي    عدد األسه     
 ل. .          

  1,173,830,000  -   11,738,300 رأ  املال املدفوي ابللية السورية 
  1,326,170,000  28.954.529  13,261,700 رأ  املال املدفوي ابلدوار األمريكي )سجل ابللية السورية( 

  762,989,500  -   7,629,895 زايدة رأ  املال 
  132.617.000   304.167  1.326.170 أوىل  -عمليات ترمي  ملركا القطع البنيوي 
  9.393.50027   580.727  7.293.935 نية اث  -عمليات ترمي  ملركا القطع البنيوي 

  41.250.000  29.839.423  4.125.000.000  
 

  4بتاري    لية سورية للسه  الواحد.  1.000إمسية    سه  بقيمة 2.500.000لية سورية موزي على    2.500.000.000املصر  برأمسال مقداره  أتسس  
 .وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة اامسية لسه  بنك الشرق لتصبح مائة لية سورية للسه  الواحد  2012أيلول 

  2005لعام    35واملرسوم رق     2001لعام    28املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رق     3صدر القانون رق     2010كانون الران    4ي   بتار 
ر   مليارات لية سورية، وقد منحت املصا   10ال ي يتضمن زايدة احلد األدىن لرأمسال املصار  التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح  

  17قانون رق   املرخصة مهلة  يث سنوات لتوفيق أوضاعها باايدة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات اوجع ال 
 . 2011لعام 

/ وال ي تضمن زايدة املهلة املمنوحة للمصار  التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لاايدة احلد األدىن  63صدر املرسوم التشريعي رق  /  2013يف عام  
دة رحو   املتضمن متديد املهلة املمنوحة لااي   2015نيسان    22/م.و خري   13، ومن مث صدر قرار جملس الوزرامل رق   2014لرأمساهلا حىت هناية العام  

ينتظر املصر  صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية    . 2015حبيث تصبح ست سنوات أي حىت هناية العام    أخرى أموال املصار  سنة إضافية  
   اختاذ اعجراملات املناسبة هب ا اخلصوص.

فق نشرة صر  العميت األجنبية مقابل الدوار األمريكي  اب نيت عشر عملية ععادة ترمي  املركا القطع البنيوي وذلك و   2017قام املصر  خيل عام  
 دوار أمريكي.  1.291.211بتاري  الرتمي  ت ال بلغ 

، عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصر  وقررت زايدة رأ  مال املصر  ابلغ إ ال  2018نيسان    30بتاري   
 سه  وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية.  2.500.000لية سورية موزي على    250.000.000وقدره 
وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على الطلع املقدم من قبل املصر  خبصوص اعتماد أسه  زايدة    2018أيلول    3بتاري   

لية سورية بغرض زايدة رأ  املال عن طريق ض  جامل من    250.000.000ة إ الية تبلغ  سه  بقيم   2.500.000رأمسال املصر  والبالغ عددها  
 لية سورية.  179.450.500لية سورية وكامل رصيد األرابر املدورة ابلغ  70.549.500ااحتياطي اخلاص ابلغ 

 كل حبسع نسبة مسامهته يف رأ  املال.   2018آب  13امل كورة )كدسه  جمانية( على املسامهني املسجلني يف هناية يوم  مت توزيع األسه 
وقررت زايدة رأ  مال املصــــــــــر  عن طريق ضــــــــــ  جامل من واليت تقوم اقام اهليئة العامة العادية  العادية  غي  ، عقدت اهليئة العامة  2020متوز    8بتاري   

ــيد األرابر املدورة ابلغ وقدره  ــر  بعد الاايدة مبلغ    1.375.000.000رصـ ــبح رأ  مال املصـ ــورية إىل رأ  املال، ليصـ لية   4.125.000.000لية سـ
، حصـــــل املصـــــر  على موافقة هيئة  2020أيلول   15لية ســـــورية للســـــه  الواحد. بتاري     100ســـــه  بقيمة إمسية    41.250.000ســـــورية موزي على  
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بتاري  اكتسـاب احلق املعتمد األسـه  امل كورة )كدسـه  جمانية( على املسـامهني املسـجلني    ختصـي   ومتاألوراق واألسـواق املالية السـورية باايدة رأ  املال 
 ./ من النظام األساسي تبعاو ل لك6ادة رق  /امل عدلتكل حبسع نسبة مسامهته يف رأ  املال وعليه   2020أيلول  29يوم  من اهليئة

بعملية ترمي  ملركا القطع البنيوي وذلك وفق نشرة   2021حيث قام املصر  خيل عام    29.839.423بلغ رأ  املال املكتتع به ابلدوار األمريكي  
نت  عن األخ  بعني ااعتبار حصة غي املقيمني يف    .دوار أمريكي   884.894العميت األجنبية مقابل الدوار األمريكي بتاري  الرتمي  ت ال بلغ  

 رأ  املال بعد إمتام عملية زايدة رأ  املال. 
 حيصل املصر  على موافقة مصر  سورية املركاي على ربط الوديعة انيمدة مقابل رأ  املال.  لتاري  إعداد البياانت املالية ،مل

 
 ااحتياطي القانون واخلاص -32

الســــنوية حىت بلوغه  رابر  % من صــــايف األ  10ااحتياطي القانون اعدل    2011شــــباط    24خري     29من قانون الشــــركات رق   197حددت املادة  
 .% من رأ  املال 25

ــي رق  ) 97حددت املادة   ــاســ ــايف األ  %10ااحتياطي اخلاص اعدل    2002( لعام  23من قانون النقد األســ ــنوية حىت بلوغه  رابر  من صــ  %100الســ
 .من رأ  املال
ت احملققة  ايراد هنا تشــكل الفارق بني جمموي اع  2011شــباط   24خري     29من قانون الشــركات رق    200الصــافية حســع املادة  رابر  مت تعريف األ

  .وجمموي املصروفات وااستهي  قبل تنـايل رص  ضريبة الدخل على األرابر
والتعمي  رق    2009كانون الران    20بتاري     369/100/3التعميمني الصــادرين عن مصــر  ســورية املركاي رق  إىل    وابعشــارة  قما ســبإىل    اباســتناد

 احتساب ااحتياطي كما يلي:مت ، 2009شباط  12الصادر بتاري   952/100/1
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف         
       2021     2020   
  ل. .      ل. .        

   25.415.906.145    37.746.933.794    قبل الضريبة  الربح
 ( 23.742.713.780) ( 36.366.888.424)  صايف أرابر انجتة عن تقيي  مركا القطع البنيوي 

      1.380.045.370    1.673.192.365   
   167.319.237    38.004.5371    ااحتياطي القانون 
   167.319.237    138.004.537    (%10ااحتياطي اخلاص )

 
 إن حركة ااحتياطي القانون كما يلي: 

       2021     2020   
  ل. .      ل. .        

   662.148.660    829.467.897    بداية السنةرصيد 
   167.319.237    138.004.537    يضا  احتياطي قانون 

   829.467.897    967.472.434    رصيد هناية السنة
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 إن حركة ااحتياطي اخلاص كما يلي: 
       2021     2020   
  ل. .      ل. .        

   591.599.160    758.918.397    رصيد بداية السنة
   167.319.237    138.004.537    يضا  احتياطي خاص 

   758.918.397    896.922.934    رصيد هناية السنة
 
 يف القيمة العادلةالتغي احتياطي  -42

 كما  2020احتياطي التغي يف القيمة العادلة خيل عام مل يسجل أي تغيي على احتياطي التغي يف القيمة العادلة. كانت حركة  2021خيل عام 
 يلي: 

  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      سندات      شهادات إيداي        
  ل. .      ل. .    ل. .       

 (  43.107.054) (  43.107.054)   -    2020كانون الران   1الرصيد كما يف 
 (  333.985.255) (  333.985.255)   -    العادلة التغي يف القيمة 

 (  17.113.266) (  17.113.266)   -   اسرتداد رص  تدن خسائر ائتمانية متوقعة 
  414.279.015    414.279.015    -   مصرو  رص  تدن خسائر ائتمانية متوقعة 

 (  20.073.440) (  20.073.440)   -    ( 14ة م جلة )إيضار  ي ت ضريبوجودام

  -     -     -    2020كانون األول   31الرصيد كما يف 
 مدورة أرابر  -52

الصــــــــادر    952/100/1والتعمي  رق    2008لعام    1/م ن/ ب  362بناملو على تعليمات مصــــــــر  ســــــــورية املركاي وقرار جملس النقد والتســــــــليف رق   
ــباط  12بتاري    ــريبةو   وهي أرابر غي قابلة للتوزيع  ققةاحمليت  فصــــل األرابر املدورة لفروقات القطع غي    2009  شــ ــعة للضــ الناجتة عن إعادة   غي خاضــ

 .تقيي  مركا القطع البنيوي من حساب األرابر املدورة
 ، وختضـــع ه ه ااحتياطيات ملوافقة اهليئة العامة للمســـامهني مت2021لية ســـورية للعام    138.004.537بقيمة    للمصـــر مت تشـــكيل احتياطي قانون  

لية ســـــــــورية بعد تنايل أرابر القطع البنيوي للعام    138.004.537من الربح قبل الضـــــــــريبة بقيمة    %10  تشـــــــــكيل احتياطي خاص للمصـــــــــر  اعدل
 .، وختضع ه ه ااحتياطات ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني2021

، وذلك بعد طرر كل لية ســورية  1.096.417.576مبلغ    2021كانون األول    31للســنة املنتهية يف  صــافية بعد الضــريبة  حقق املصــر  أرابر حمققة  
ــيد األرابر املرتاكمة احملققةمن ااحتياطي القانون وااحتياطي اخلاص.     مبلغ  2021كانون األول    31األرابر القابلة للتوزيع كما يف   وهي وبلغ رصـــــــــــ

  لية سورية. 1.489.298.783
ــنة املنتهية يف   ــايف أرابر انجتة عن تقيي  مركا القطع البنيوي للســ ــورية،    36,366,888,424مبلغ    2021كانون األول    31حقق املصــــر  صــ لية ســ

 .لية سورية 69,000,556,757مبلغ  2021كانون األول   31وب لك بلغ رصيد األرابر املدورة غي احملققة كما يف 
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 الدائنة   فوائد ال  - 62

 : من فوائد انجتة عنيتكون ه ا البند 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

 : مباشرة  ائتمانية تسهييت 
   15.740.358    17.720.690  حساابت جارية مدينة  
   3.715.684.114    3.228.635.410  سلف و   قروض 
   1.071.155    32.760.993  اسرتدادات من فوائد حمفوظة  
    3.279.117.093    3.732.495.627   

   525.555.288    994.916.795  إيداعات لدى مصار   و  أرصدة 
   33.995.890    26.837.086  استرمارات مالية شهادات إيداي لدى مصر  سورية املركاي 

   15.588.905    -   العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة مالية   استرمارات 
    1.021.753.881    575.140.083   

    4.300.870.974    4.307.635.710   
 
 الفوائد املدينة  - 72

 : من أعبامل فوائد انجتة عن يتكون ه ا البند 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

 : ودائع زابئن
    161.888     40.035  حساابت جارية  
   134.144.002    116.422.904  ودائع توفي  
   2.397.080.460    2.479.923.482  ودائع ألجل وخاضعة عشعار  
   26.459.260     23.463  التدمينات النقدية  
    2.596.409.884    2.557.845.610   

   37.735.502    46.928.772  ودائع مصار  
    2.643.338.656    2.595.581.112   
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 العموات الدائنة و   الرسوم  - 82

 يتضمن ه ا البند ما يلي:  
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

   67.763.720    20.897.177  عموات تسهييت مباشرة 
   234.154.402    348.419.398  عموات تسهييت غي مباشرة

   52.419.355    125.277.175  وإصدار بطاقات  احلساابت  إدارةعموات 
   1.009.829.683    1.743.767.032  وعمليات نقدية أخرى   عموات التحوييت والشيكات

   18.553.000    33.043.925  )صناديق حديدية( ااشرتاكات عموات 
    57.022     345.197    عموات أخرى 

    2.271.749.904    1.382.777.182   
 

 العموات املدينة و   الرسوم  - 29

 يتضمن ه ا البند ما يلي:  
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

   144.073.120    511.494.127  عموات مدفوعة على العمليات بني املصار  

    511.494.127    144.073.120  
 

 ات تشغيلية أخرى إيراد  - 30

 يتضمن ه ا البند ما يلي:  
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     0212     2020  
 ل. .        ل. .      

  3.643.547    32.914.755  وإيرادات أخرى  مستحقةاسرتداد مصاريف  

    32.914.755    3.643.547  
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 نفقات موظفني  - 31

 تضمن ه ا البند ما يلي: ي
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     0212     2020  
 ل. .        ل. .      

  468.054.220    752.687.068  املوظفني  رواتع
   20.405.395    30.740.505  نفقات التدريع والتدهيل  

  77.445.854    107.201.942  مسامهة املصر  يف التدمينات ااجتماعية 
  1.740.000    1.232.500  وأخرى ا ختضع للضريبة   تعويض التمريل

  59.755.000    6.300.000  تعويض هناية اخلدمة 
  506.333.295    1.031.317.230  عيوات و  مكافآت 

  17.223.700    26.709.800  ميبس موظفني 
  3.479.820    9.654.930  *  نفقات توظيف

  41.369.425    93.625.856  تعويضات خاضعة لضريبة الرواتع** 
  4.252.195    7.308.899  ماااي عينية خاضعة للضريبة 

  18.744.607    43.535.412  التدمني الصحي 

     2.110.314.142    1.218.803.511  
 . ورسوم أخرى طوابع رسوم إقامة للموظفني األجانع و ، يتدلف ه ا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف  *
 . تعاب عمل إضايف وتعويض صندوق أ و   إقامة وتنقيت، يتدلف ه ا البند من تعويض مدار  ** 
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 متوقعة ائتمانيةمصرو  رص  خسائر  -32
 يتكون ه ا البند يا يلي: 

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف         
       0212     2020  
 ل. .      ل. .        

 مصرو  رص  أرصدة لدى مصر  سورية املركاي 
   6.052.778    17.736.898   املرحلة األوىل 

     17.736.898    6.052.778   
 )اسرتداد( رص  أرصدة لدى املصار  /   مصرو  

   1.627.033    1.427.960   املرحلة األوىل 
 (  39.351.466) (  103.371.972)  املرحلة الرانية 
   -     322.564.119   املرحلة الرالرة 

     220.620.107   (37.724.433  ) 
 مصرو  رص  إيداعات لدى املصار  

 (  1.336.849)   12.397.462   املرحلة األوىل 
   2.023.436.790  (  3.441.948.045)  املرحلة الرانية 
   -     5.441.738.944   املرحلة الرالرة 

     2,012,188,361    2.022.099.941   
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر مصرو  رص   

  397.165.749    -    ة املرحلة الراني 
      -    397.165.749  

 كفاات مصار  مالية   -رص  خسائر ائتمانية متوقعةمصرو  
  234.657.003    20.272.112   املرحلة األوىل 
   1.052.726  (  1.052.726)  املرحلة الرانية 
   -     1.403.509   املرحلة الرالرة 

     20,622,895    235.709.729   
 رص  تسهييت ائتمانية مباشرة ( / مصرو  اسرتداد )

  311.510.082  (  15.576.478)  املرحلة األوىل 
   -   (  196.137.845)  املرحلة الرانية 
   -   (  79.210.451)  املرحلة الرالرة 

    (290.924.774  )  311.510.082   
 ائتمانية غي مباشرة )اسرتداد( رص  تسهييت /   مصرو  

 (  18.219.190) (   583.573)  املرحلة األوىل 
   -      650.077   املرحلة الرانية 

     66.504    (18.219.190  ) 
     1.980.309.991    2.916.594.656   
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 مصاريف تشغيلية أخرى  - 33
 يتضمن ه ا البند ما يلي: 

  األول كانون    31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

   19.841.301    101.487.122  نشطة التشغيلية للمصر  متعلقة ابأل  نفقات سفر 
   35.079.531    74.203.745  ااشرتاكات يف هيئات 

   22.095.665    122.227.789  ونفقات قانونية  الضرائع و   الرسوم
   29.923.979    90.729.172  وعيقات عامة   عيناعو  الدعاية 
   12.698.079    26.795.680  استقبال نفقات 

   125.222.433    223.505.191  واستشارية  أتعاب مهنية 
   237.642.113    433.537.806  ونفقات حراسة   صيراع و  الصيانة 

   42.394.327    114.776.609  احلريق و   أتمني ضد األخطار
   108.487.052    518.037.008  والتدفئة  الكهرابمل و  املياه

   83.351.645    48.578.818  وتقانة املعلومات نفقات ااتصاات
   55.033.514    97.754.922  القرطاسية و  املطبوعات 
   111.063.825    241.114.858  جيار إ مصاريف 

   7.593.300    21.069.397  الربيد والشحن 
   124.117.458    118.584.087  ومصاريف اهليئة العامة  دارةتعويضات جملس اع
   2.464.900    5.591.075  مصاريف السيارات 

   12.746.083    42.173.160  رتلفة  أخرى
    92.280.166.43    1.029.755.205   
 
 وامل فضة السه  األساسية    رحبية  - 43

 :مت احتساب حصة السه  األساسية وامل فضة كما يلي
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  

   24.262.059.368    37.739.315.074    )لية سورية(  السنةربح  صايف 
   41.250.000    41.250.000  * )سه ( املتوسط املرجح لعدد األسه 

   588.17     914.89     )لية سورية(  السه  األساسية وامل فضة رحبية 

 . عند  ويلهارابر ة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصر  ذات أت ي على حصة السه  يف األضامل فو   السه  األساسيةرحبية تتطابق  
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 ما يوازي النقد و   النقد  - 53

 يلي:   يتكون ه ا البند يا
   كانون األول   31يف    كما      
     2021     2020   
   ل. .      ل. .      

   58.538.521.634    91.804.977.225  مصر  سورية املركاي * النقد وأرصدة لدى 
 يضا : 

   15.518.039.894    33.443.889.564  أشهر أو أقل(  3أرصدة لدى مصار  )استحقاقها األصلي خيل فرتة  
 ينـال: 

 (  158.232.405) (  158.725.540) أشهر أو أقل(  3ودائع مصار  )استحقاقها األصلي خيل فرتة  

    125.090.141.249    73.898.329.123   

 احتياطي الودائع لدى مصر  سورية املركاي يف أنشطة املصر  التشغيلية اليومية ل لك ايعترب جامل من النقد وما يوازي النقد.  ايست دم  *
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 ذات العيقةعمليات األطرا   -63
 تتضمن األطرا  ذات العيقة: 

 .التصويت يف املصر  أو الشركة حليفة ويقصد ب لك التعاميت مع الشريك ااسرتاتيجي البنك اللبنان الفرنسي حقوق أو أكرر من   %10املسامهني ال ين تتلكون  .1
   .وأقرابئه  من الدرجة الرابعة وأنسبائه  حىت الدرجة الرانية  أعضامل جملس إدارة املصر  والشركات املرتبطة هب  .2
 .ورحسامل الوحدات  التنفي يةيرامل املديرايت التنفي ية وغه ومداعدارة التنفي ية وتشمل املدير العام ومساعدي  .3

  2021كانون األول    31كما يف    
  كانون األول   31كما يف        أعضامل جملس اعدارة وكبار         
  0202   انيموي    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة األم   
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   بنود بيان الوضع املال/ داخل امليااينة-أ

 حساابت مدينة  
  12.976.923.447  29.808.037.558  -   10.710.075.020  19.097.962.538 أرصدة لدى املصار  املقربة 

 ( 106.964.544) ( 417.130.763)  -  ( 7.093.868) ( 410.036.895) م ونة مكونة على احلساابت اجلارية 
  23.755.351.227  47.582.304.000  -   1.645.360.000  45.936.944.000 ودائع ألجل لدى املصار  املقربة 
 ( 3.442.387.855) ( 10.136.172.030)  -  ( 6.514.884) ( 10.129.657.146) م وانت مكونة على ودائع ألجل

  14.983.288  18.601.951  -    630.721  17.971.230 فوائد مستحقة غي مقبوضة 
 (  2.181.091) (  3.965.373)  -  (  2.497) ( 3.962.876) م وانت مكونة على فوائد مستحقة غي حمققة 

   337.143   166.854   166.854  -   -  قروض كبار املوظفني 

 54.509.220.851  12.342.454.492  166.854   66.851.842.197  33.196.061.615  
  حساابت دائنة  

 حساابت أعضامل جملس اعدارة 
  242.303.115  53.243.000  53.243.000  -   -  وكبار املسامهني وكبار املوظفني  
  -   -  53.243.000  53.243.000  242.303.115  
 بنود خارج املياانية-ب

  20.245.993.088  35.079.215.039  4.864.069.749  30.208.127.042   7.018.248 الية م مصار  كفاات 
 ( 2.913.562.615) ( 5.433.269.062) ( 4.864.069.749) ( 567.795.804) ( 1.403.509) الية م مصار  م وانت كفاات 

 5.614.739   29.640.331.238   -  29.645.945.977  17.332.430.473   
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  يف   للسنة املنتهية    2021كانون األول    31  املنتهية يف للسنة    
  كانون األول   31      أعضامل جملس اعدارة وكبار         
  0202   انيموي    املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة    الشركة األم   
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   
 بنود بيان الدخل -ج

  183.170.056  84.674.770   22.323  3.152.884  81.499.563 ائنة دفوائد 
 ( 38.402.954) ( 47.376.214) (  447.442)  -  ( 46.928.772) فوائد مدينة 

 34.570.791  3.152.884  (425.119  ) 37.298.556  144.767.102  
 ( 14.439.200) ( 27.198.341)  -  ( 27.198.341)  -  عموات مدينة 

 34.570.791  (24.045.457 ) (425.119  ) 10.100.215  130.327.902  
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الفوائد والعموات السارية مع  أسعار    إن  يع التعاميت املسموحة مع األطرا  ذوي العيقة تت  ضمن النشاطات ااعتيادية للمصر  وابست دام 
 . الاابئن

 . 2020و 2021يف عام   % 7 معدات الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني  بلغت 

  % 0.2 مقابل )  2021يف عام  األمريكي  على الدوار    % 0.21و  % 0.15بني    الشقيقةبلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصر  األم واملصار   
 . ( 2020 يف عام على الدوار األمريكي   %0.28و

تعويض عضوية جملس    مقابل   لية سورية   119.975.626ابلغ إ ال قدره    2021تعويض أعضامل جملس اعدارة املمرلني للمسامهني خيل عام  مت  
انه ومهام  إدارة و مل املس وليات اا فيها مصرو  الضريبة على ه ا التعويض، ابعضافة إىل مصاريف اانتقال واعقامة حلضور اجتماعات انيلس وجل

 . ( 2020لية سورية عن عام   122.536.315مقابل مبلغ )اعشرا  على عمل إدارة املصر   
 
 التنفي ية  دارةتعويضات اع-د

 التنفي ية العليا للمصر :  دارةفيما يلي مل   ملنافع اع 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف       
     2021     2020  
 ل. .        ل. .      

   69.505.483    440.972.192  العليا  دارةرواتع اع 
   287.512.834    428.515.459    املكافدت

   59.230.000    6.300.000  تعويضات هناية خدمة 
    122.300    5.152.912  إجازات مدفوعة  

    880.940.563    416.370.617   
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 القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية -73

 . القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ا تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية :أواو 
  2020كانون األول    31   2021كانون األول    31  
  عرت  هبا امل غي  النتيجة     القيمة العادلة     القيمة الدفرتية    عرت  هبا امل النتيجة غي     القيمة العادلة    القيمة الدفرتية   
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   

 املوجودات املالية 
  -   71.167.433.455  71.167.433.455  -  116.294.477.161  116.294.477.161 بنو  مركاية نقد وأرصدة لدى  

  -   15.406.352.119  15.406.352.119     33.017.199.960  33.017.199.960 لدى املصار ة أرصد
  -   20.310.782.281  20.310.782.281  -   38.131.044.899  38.131.044.899 لدى مصار  وم سسات مصرفية إيداعات

 ( 1.569.024.000)  23.083.028.842  21.514.004.842 ( 4.025.559.867)  23.645.045.353  19.619.485.486 املباشرة  ئتمانية التسهييت اا
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة

  -   83.836.600  83.836.600  -   209.591.500  209.591.500 من خيل الدخل الشامل اآلخر  
  -   1.073.163.013  1.073.163.013  -   -   -  مالية ابلكلفة املطفدة موجودات 

  -   3.915.286.842  3.915.286.842  -   7.551.975.685  7.551.975.685 وديعة جممدة لدى مصر  سورية املركاي 
 املطلوابت املالية 

  -   158.232.405  158.232.405  -   158.725.540  158.725.540 ودائع مصار  وم سسات مصرفية 
  21.056.901  91.446.805.321  91.467.862.222  -  132.910.277.790  132.910.277.790 ودائع الاابئن 

  -   5.021.603.748  5.021.603.748  -   8.418.605.239  8.418.605.239 أتمينات نقدية  

وذلك ابحتساب  ،  استحقاق أكرر من سنة ابلقيمة العادلة وابلنسبة للموجودات واملطلوابت املالية ذات تواري   ،  مت اعفصار عن املوجودات واملطلوابت املالية ذات تواري  استحقاق دون السنة ابلقيمة الدفرتية 
كانون األول    31يف    كما  %15.79مقابل معدل حس   )   2021كانون األول    31لية السورية كما يف  ابل  ئتمانيةللتسهييت اا  %22.28التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة منها ابست دام معدل حس  بلغ  

2020 ) . 
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 املالية املدرجة ابلقيمة العادلة. ديد املستوايت الريث لقيا  القيمة العادلة ابلنسبة لألدوات  :اثنياو 
  2021كانون األول    31كما يف     
  القيمة العادلة مقاسة من خيل       
  انيموي    املستوى الرالث    املستوى الران    املستوى األول    القيمة الدفرتية     

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات املالية:
 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية 

  209.591.500  209.591.500  -   -   209.591.500 خيل الدخل الشامل اآلخر   
  -   -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 

 
  2020كانون األول    31كما يف     
  القيمة العادلة مقاسة من خيل       
  انيموي    املستوى الرالث    املستوى الران    املستوى األول    القيمة الدفرتية     

  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .   املوجودات املالية:
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 

  83.836.600  83.836.600  -   -   83.836.600 خيل الدخل الشامل اآلخر   
  1.073.163.013  1.073.163.013  -   -   1.073.163.013 موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 

 

مسية لألصل مضافاو إليه صايف العيوة )بعد تنـايل  اع على القيمة    ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر تشمل القيمة الدفرتية للموجودات املالية 
 طفامل من خري  الشرامل لتاري  املياانية وفق أسلوب الفائدة الفعالة(. اع

 تقنيات التقيي  واافرتاضات املستعملة ألغراض قيا  القيمة العادلة 
 ابستعمال مستوايت التقيي  التالية: يت   ديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية  

 . ( ملوجودات يا لة يف أسواق فعالةعّدلة : ترل القيمة العادلة لألسعار املتداولة )غي املاملستوى األول

بشكل  أو    األسعار(: ترل العناصر األخرى خبي  األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يت  ميحظتها بشكل مباشر )من خيل  املستوى الران 
 . غي مباشر )يت  اشتقاقها من األسعار(

 . : ترل املوجودات غي املرتبطة ببياانت السوق املستوى الرالث 

 األدوات املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية 
 . تها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة اليت هلا فرتة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمأو   هي املوجودات واملطلوابت املالية النقدية

 األدوات املالية ذات سعر فائدة اثبت
ات النقدية امل صومة  يت  تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املدرجة ابلتكلفة املطفدة واليت هلا سعر فائدة اثبت عن طريق مقارنة التدفق

 . إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشاهبة الفائدة السوقية عند أسعار   ابست دام



 

- 70   - 

 امل اطر إدارة - 83

معرفة إدارة اخلسائر  تنت  امل اطر من عوامل مالية وغي مالية من احملتمل أن ت  ر على النتائ  واألهدا  املرتقبة، ويقوم مفهوم إدارة امل اطر على عملية  
 (. Unexpected lossواخلسائر غي املتوقعة ) (  Expected Lossاملتوقعة )

ة الداخلية للتعرضات  يقوم دور إدارة امل اطر على كشف مصادر امل اطر والعمل على تقيي  أاثره احملتملة والرقابة املستمرة للم اطر ومتابعة احلدود الرقابي
(، وعرض تقارير  Risk Toleranceمن قبله وقدرته على التحمل ) ( احملددة  Risk Appetiteاملقبولة من قبل جملس اعدارة وفق شهية امل اطر )

ولة، سعر الفائدة،  لإلدارة العامة وجملس اعدارة وكافة املديرايت ذات الصلة ويشمل ه ا العرض كافة أنواي امل اطر اليت يتعرض هلا املصر  )ائتمانية، سي
عدة على رفع التوصيات من قبل جلنة امل اطر و اختاذ القرارات املناسبة من قبل جملس  سعر الصر ، تشغيلية، مسعة، قانونية، وأي راطر أخرى(  للمسا

 اعدارة.
ات  إن عملية إدارة امل اطر هي عمل مشرت  و مستمر بني وحدات و دوائر املصر  كل حسع دوره خللق بيئة ضبط داخلي فعالة وذلك يعتمد على أدو 

 يمة وااعتماد عليها لتوفي حوكمة مصرفية فعالة. الضبط الداخلي اليت يت  بناحها على أسس سل
 أنظمة إدارة امل اطر لدى بنك الشرق 

اسرتاتيجيات  يتحمل جملس اعدارة مس ولية إدارة راطر املصر  وحيدد املستوايت لكافة أنواي امل اطر اليت تكن أن يتحملها املصر ، كما يصادق على 
يراجع دورايو تقارير قيا  امل اطر لضمان حسن تنفي  السياسات املعتمدة واختاذ اعجراملات الوقائية والتصحيحية  وإجراملات إدارة امل اطر بكافة أنواعها و 

 املناسبة عند احلاجة.  
ليت ترفع تقارير  ليف ا ويعمل جملس اعدارة على إدارة امل اطر من خيل اللجان املنبرقة عنه اسيما جلنة إدارة امل اطر وجلنة التدقيق واالتاام وجلنة التس

 دورية عن نتائ  أعماهلا وتوصياهتا.  
يتعرض هلا املصر  ووضع  أما على الصعيد التنفي ي، تتحمل اعدارة العامة التنفي ية مس ولية إجياد البىن التحتية اليزمة عدارة ومتابعة كافة امل اطر اليت 

يد املس وليات اا يضمن فصل املهام والصيحيات لتجنع أي تعارض بني رتلف  السياسات واعجراملات وامل ططات التنظيمية اليت تساعد على  د 
 األقسام، وتفعيل نظ  الضبط الداخلي للتدكد من االتاام ابلسياسات املعتمدة من قبل جملس اعدارة. 

 امل اطر   إدارة   اسرتاتيجية 
 هتد  اسرتاتيجية إدارة امل اطر إىل ما يلي:  

درة  التدكد من اعتماد سياسات وإجراملات عمل عدارة امل اطر )ائتمانية، سوقية، تشغيلية، سيولة، مسعة، التاام، ....اخل( هبد  التحقق من ق -
جلنة ابزل لإلشرا  على املصار  والقرارات الصادرة    املصر  على أتمني تغطية للم اطر اليت يتعرض هلا املصر  التااماو حبوكمة املصر  وبتوصيات

 عن جملس النقد والتسليف.  
 والقرارات املناسبة.   اعتماد نظام التقارير الدورية مل تلف امل اطر مرفقة ابلتوصيات املناسبة ورفعها إىل اعدارة العامة وجملس اعدارة اختاذ اعجراملات  -
 ية عدارة امل اطر وضمان استقيلية عمل مديرية امل اطر. التدكد من توافر املوارد والنظ  الكاف  -
 التدكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ هبد  ضمان استمرارية العمل ومواجهة امل اطر اليت قد يتعرض هلا املصر .  -
مل ضمن سقو  امل اطر املقبولة من قبل املصر   وضع معايي وضوابط للعمليات اائتمانية وااسترمارية لضمان االتاام ابلقوانني املرعية اعجرا -

 هبد   ديد الوسائل واعجراملات املتوفرة عدارة وختفيف امل اطر اليت قد تنج  عنها. 
يكن أن  السعي من خيل السياسات اائتمانية وااسترمارية لتحقيق التوازن األمرل ما بني العائد لصاحل املصر  وعوامل امل اطر احملتملة اليت   -

 تعرض هلا املصر . ي
املالية ومو  - السيولة هبد  احملافظة على سيمة املصر   إدارة راطر  فعالية وكفاية إجراملات  التمويل يف املصر  والتدكد من  اجهة  تنويع مصادر 

 والعاملية. الظرو  الطارئة وتداعياهتا السلبية اليت تنشد عن تقلبات األسواق احمللية واعقليمية 
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 دارة امل اطر املنبرقة عن جملس اع   إدارة مس ولية جلنة  

غي تنفي يني. وتت  اجتماعاهتا بشكل ربعي حبضور مدير إدارة امل اطر واملدير العام.   ي ة أعضامل  رئيس مستقل ابعضافة إىل  جلنة إدارة امل اطر من    دلفتت
ر  اا ينسج  مع قدرة املصر  ومدى قبوله  مل امل اطر  هتد  جلنة إدارة امل اطر إىل مساعدة جملس اعدارة على وضع سياسة إدارة راطر املص

لسمعة وغيها. وترتكا املهام  ومراجعة أدامل اعدارة التنفي ية يف إدارة كافة امل اطر املصرفية من راطر اائتمان والسيولة والسوق والتشغيل واالتاام والرتكا وا 
 األساسية للجنة على ما يلي: 

رية إدارة امل اطر يف املصر  لرس  و ديد ومراجعة سياسات إدارة امل اطر املرتبطة ابلنشاط القائ  للمصر ،  العمل بشكل متواصل مع مدي  -
 ابعضافة إىل تلك املتعلقة  ي نشاط أو منت  مصريف جديد، ورفع توصية نيلس اعدارة للمصادقة عليها. 

كل أساسي اسرتاتيجيات إدارة امل اطر ومستوايت وحدود امل اطر املقبولة   ديد صيحيات إدارة امل اطر ومراجعتها سنوايو، حبيث تتضمن بش -
 ورفعها نيلس اعدارة للمصادقة عليها. 

الع - لتنفي  خطط الطوارئ وإدارة األزمات اليت يت  وضعها واختبارها من قبل مديرية األمن وذلك ابلتنسيق مع اعدارة  تقيي   امة  إعداد تقرير 
 التنفي ية للمصر . 

ورفع تقارير   ة التقارير الدورية حول امل اطر اليت يتعرض هلا املصر ، واملتابعة مع اعدارة التنفي ية ملعاجلة التجاوزات اليت يت  التقرير عنها، مراجع  -
ات اليت قد  دورية نيلس اعدارة وتقدمي اعحصائيات خبصوص كافة امل اطر اليت يتعرض هلا املصر  مقابل احلدود املعتمدة والتغيات والتطور 

 تطرأ على إدارة امل اطر. 

 مراجعة تقارير اختبار اجلهد لكفاية رأ  املال ومراقبة مدى التاام إدارة امل اطر اعايي ومتطلبات جلنة ابزل.  -

اهليكل التنظيمي، العمليات،  التدكد من قيام اعدارة العامة التنفي ية ابختاذ اعجراملات املناسبة لتدسيس وإجياد بنية أساسية ميئمة وكافية )اا فيها   -
ها  السياسات واعجراملات، الكادر الكفمل واألنظمة التكنولوجية( اليت تكفل وابستمرار إدارة امل اطر جلهة  ديدها وحصرها وقياسها ومتابعت

امل اطر وضمان است التنظيمي عدارة  اهليكل  امل اطر املصادق عليها. مراجعة  قيلية موظفي مديرية  وضبطها اا ينسج  وحدود وسياسات 
 امل اطر يف املصر  عن األنشطة اليت ينج  عنها  مل املصر  للم اطر. 

 دارة مس ولية جلنة التدقيق املنبرقة عن جملس اع 

ومدير التدقيق    حبضور املدير العام التنفي ي   غالبيته  من األعضامل املستقليني، يرتأسها رئيس مستقل    ي ة أعضامل غي تنفي ينيمن  تتدلف جلنة التدقيق  
 . وهتد  جلنة التدقيق املنبرقة عن جملس اعدارة إىل مساعدة انيلس على اعشرا  على األمور التالية: ربعي ، وجتتمع بشكل ومدير مراقبة االتاام  الداخلي

 استقيلية التدقيق الداخلي ومراقبة االتاام وحسن أدائهما. مراجعة التقارير املالية وتقيي  فعالية وكفاية نظ  الضبط والرقابة الداخلية اا فيها  -

حيح القصور  مراجعة التقارير الصادرة عن املراقبني املصرفيني الداخلني املعتمدين والتدكد من أن اعدارة التنفي ية قد اخت ت كافة اعجراملات لتص  -
 اليت متت اعشارة هلا ضمن تقارير املهام الرقابية ومهام التدقيق. 

لداخلية  تتدكد اللجنة من التاام املصر  ابلتطبيق السلي  للقوانني والتعليمات الناف ة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات واعجراملات ا -
 املعتمدة من جملس اعدارة. 

 تعيينه و ديد تعويضاته.   مساعدة انيلس يف  ديد أطر عمل املدقق اخلارجي وتنسيق مهامه وتقيي  استقيليته وموضوعيته وقبول خطاب -
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 مس ولية جلنة التسليف املنبرقة عن جملس اعدارة 
حبضور مدير إدارة امل اطر    ، وتت  اجتماعاهتا بشكل دورييرتأسها رئيس جملس اعدارة  أعضامل جملس إدارة غي تنفي يني   ةتتدلف جلنة التسليف من  ي  

 : . هتد  اللجنة إىل واملدير العام
 . مراجعة وإقرار التسهييت اائتمانية وفق حدود وسقو  يت  إقرارها ومراجعتها دورايو  .1
 على قرارات التسهييت اائتمانية املمنوحة من قبل جلنة التسليف اعدارية.  املصادقة  .2
 رفية املنوي تسويقها. املوافقة على شروط وضوابط املنتجات املص .3
 املوافقة على إجراملات  صيل الديون وعلى الشطع الكلي أو اجلائي للمديونية وفق احلاجة وتسييل الضماانت لقامل الديون املتعررة.  .4
 املصادقة على سقو  امل اطر اائتمانية للجهات اخلارجية )سيادية، م سسات مالية(.  .5

 ت مس ولية جلنة إدارة املوجودات واملطلواب 
حيث تقوم اراجعة السياسات اليزمة لإلدارة واحلد من راطر السيولة وراطر السوق املقدمة   وهي مس ولة عن متابعة وإدارة راطر السوق وراطر السيولة،

احملددة والنسع الرقابية املعتمدة  من قبل مديرية امل اطر. وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تطبيق السياسات املعتمدة هب ا اخلصوص واالتاام ابلسقو   
 من قبل جملس اعدارة. 

 امل اطر   إدارة مس ولية مديرية  
 هتد  مديرية إدارة امل اطر يف املصر  إىل: 

 إعداد و ديث سياسات وإجراملات إدارة امل اطر كافة ورفعها إىل جملس اعدارة للمصادقة عليها.   -
صر  ومراقبتها بشكل مستمر، ودراسة سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقيي  نتائجها مث رفع  وضع حدود ومقاييس للم اطر اليت يتعرض هلا امل  -

 التقارير بشدهنا إىل اعدارة العامة التنفي ية وجلنة إدارة امل اطر املنبرقة عن جملس اعدارة. 
عتمدة جلهة إدارة كافة أنواي امل اطر ضمن  يع  العمل بشكل مستقل عن اعدارة التنفي ية هبد  التدكد من التقيد ابعجراملات والسياسات امل -

 أصعدة نشاط املصر . 
ن جملس  إعداد تقارير دورية شاملةو لكافة أنواي امل اطر متضمنةو مقرتحات وتوصيات ملعاجلة القصور ورفعها إىل جلنة إدارة امل اطر املنبرقة ع  -

 اعدارة.
والقوانني والقرارات الصادرة عن مصر  سورية املركاي ذات الصلة وسائر اجلهات الرقابية لضمان سيمة  متابعة اامترال بتطبيق أحكام ابزل   -

 املصر  املالية والتشغيلية. 
 اا يتوافق مع تعليمات املصر  املركاي.    9موائمة السياسات واعجراملات املطلوبة لتطبيق معيار التقارير املالية الدول رق   -

 تدقيق الداخلي مس ولية مديرية ال 

طر ويارسات  وتشمل مس ولية مديرية التدقيق الداخلي توفي خدمات أتكيدية واستشارية حول كفاية وكفاملة أنظمة الرقابة الداخلية وعملية إدارة امل ا 
برقة عن جملس اعدارة من جهة  احلوكمة، وذلك من خيل تقدمي تقييمات موضوعية ومستقلة إىل كل من جملس إدارة املصر  عن طريق جلنة التدقيق املن

ات  وإىل اعدارة التنفي ية من جهة أخرى. حيث هتد  ه ه التقييمات إىل مساعدة املصر  يف  قيق أهدافه من خيل  سني كفاملة رتلف العملي
 املصرفية. 

 حول نتائ  أنشطة مديرية التدقيق الداخلي امل تلفة. ترفع مديرية التدقيق الداخلي تقاريرها وبشكل دوري إىل جلنة التدقيق املنبرقة عن جملس اعدارة 
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 االتاام   مراقبة مس ولية مديرية  

من امل اطر املرتبطة بعدم االتاام، تعىن اراقبة التاام رتلف أنشطة املصر  ابألنظمة    هي مديرية إشرافية رقابية مستقلة هتد  لنشر  قافة االتاام و الت فيف 
هاب، وإجراملات  والقوانني الناف ة وا سيما الناظمة للعمل املصريف وتوجيهات جملس النقد والتسليف وجلنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال ومتويل اعر 

وابلتشريعات والضوابط الدولية، اا يف ذلك التقيد  حكام قانون اامترال الضرييب للحساابت األجنبية )فاتكا(.  وضوابط العمل املعتمدة لدى املصر   
يئة مكافحة  وتقوم ه ه املديرية تعداد ورفع تقاريرها حول راطر االتاام هب ا الشدن لكل من جملس إدارة املصر  ومفوضية احلكومة لدى املصار  وه

 ويل اعرهاب )حسع ااختصاص(. غسل األموال ومت

 أنظمة تقارير وقيا  امل اطر 

مها وواجباهتا وإعداد  تقوم مديرية امل اطر بتددية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرةو للجنة إدارة امل اطر املنبرقة عن جملس اعدارة حيث تقوم  دامل مها
 إدارة امل اطر املنبرقة عن جملس اعدارة وقس  التسليف واعدارة العليا. تقارير متابعة رقابية ليت  إرساهلا إىل كل من جلنة 

 لقيا  كافة امل اطر اليت يتعرض هلا وهي:   2يلتام املصر  اعايي ابزل 

 ابلنسبة مل اطر السوق، يعتمد املصر  طريقة القيا  املعيارية.  -
 األساسي. ابلنسبة للم اطر التشغيلية، يعتمد املصر  طريقة امل شر  -
(  Internal Rating-Based Approachابلنسبة للم اطر اائتمانية، يعتمد املصر  طريقة املنه  األساسي للتصنيف الداخلي ) -

 ( . Standardized Approachكبديل عن املنه  املعياري )

 إدارة امل اطر ملديرية    اهليكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديرية إدارة امل اطر وعمليات املسامللة املتعلقة هبا فإن عمليات التعويضات والصر  والعال تت  عن طريق جلنة الرتشيحات  فيما يتعلق ابستقيلية وظائف  
التنفي ية  اعدارة    تقيي  األدامل من قبل رئيس جلنة إدارة امل اطر واآلخ  بعني ااعتبار رأي املنبرقة عن جملس اعدارة بناملو على    وجلنة إدارة امل اطر   والتعويضات 

صيحيات التعيني والعال لكوادر اعدارة العليا ومديرية امل اطر ا تت  إا من خيل جلنة    ن إكوهنا تتابع إدارايو وفنياو عمل مديرية إدارة امل اطر، ه ا و 
 الرتشيحات والتعويضات وموافقة جملس اعدارة. 
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 ئتمانية امل اطر اا 

التسليف والتعامل مع العميمل املتمياين عن طريق السيطرة على امل اطر اائتمانية والعمل على ختفيض احتماات التعرر  حرص املصر  على جودة عملية  
مستمرة للتسهييت    وذلك تجرامل الدراسة اائتمانية املعمقة و ديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. يت  اعتماد إجراملات رقابة ومتابعة

النسع  منوحة واليت ستمنح اا يكفل محاية مصلحة املصر  جلهة إدارة راطر اائتمان واحلرص على أن تكون نسبة )امل اطرة على العائد( هي ضمن  امل
 املرلى ابلنسبة للمصر . 

 تتدلف وحدة إدارة امل اطر اائتمانية من  يث أقسام:  

اطر تعرر طلبات التسهييت اائتمانية ومتابعة جودة احملفظة اائتمانية و ضي تقارير دورية  : تقوم ه ه الوحدة بدراسة رقس   ليل راطر اائتمان •
 ضافة اسرتاتيجية املصر  وسياساته. إ للجنة التسليف املبرقة عن جملس اعدارة والتدكد من ميئمة الطلع اائتمان للقوانني والتشريعات السارية  

تقوم ه ه الوحدة بدوراو أساسياو يف ضمان حسن سي العملية اائتمانية ومنح التسهييت من خيل قيامها بضمان  :  قس  متابعة وضبط اائتمان  •
 صحة تنفي  موافقات جلان التسليف على امللفات اائتمانية. وه ا يتضمن: 

 قبتها و ديرها بشكل دوري. إنشامل ملف مركاي متكامل حيوي  يع الربوتيات واملستندات والبياانت املالية والضماانت، ومرا -
 عملية منح التسهييت اائتمانية على النظام املصريف اا يتوافق مع القوانني والتعامي  الصادرة.  -
ان،  عملية املراجعة الرقابية للملف اائتمان، اخلطوط اائتمانية، ااست دامات والتجاوزات، تركاات امل اطر اائتمانية، التصنيف اائتم -

 خيل إصدار تقارير دورية لإلدارة العليا وجلنة إدارة امل اطر املنبرقة عن جملس اعدارة. وذلك من 

: تعمل على أتمني معلومات متعلقة عن العميمل املدينني، ت من ه ه الوحدة معلومات حديرة جلهة حج  ونوي وعملة  قس  معلومات اائتمان  •
حيث تساه  يف التحقق من مدى مو وقية املعلومات اليت ياودان هبا العميل ابعضافة لعملية  التسهييت ومدى التاام العميل ابلشروط التعاقدية، 

 املركاي.  تقاطع ه ه املعلومات مع بياانت قس  األخطار املصرفية يف مصر  سورية 

 على الضوابط التالية:  عنه بناملو   اعتمد جملس إدارة املصر  سياسة منح التسهييت اائتمانية املقرتحة من قبل جلنة إدارة امل اطر املنبرقة 

 توصيات سياسة التسليف 

املصر  خيل  توجه  القيام بعملية املراجعة الدورية لقيمة سقو  حمافظ التسهييت اائتمانية وااسترمارية وفقاو لكل عملة و ديدها اا يتناسع مع خطة و 
يضاو بتمويل قروض  كل ربع إضافة ل لك مت السمار بتمويل متوسط وطويل األجل للمشاريع اعنتاجية الصناعية واخلدمية. من جهة أخرى مت السمار أ 

 .استهيكية وقروض سكنية و ديد حج  احملفظة املطلوب 

ة عميئه، إضافة إىل  وللحد من امل اطر املرتبطة بعمليات املنح مت  ديد التمويل ابملناطق اآلمنة مع األخ  بعني ااعتبار توزي فروي املصر  وانتشار قاعد
بشطع جائي أو كلي ملديونيته  السابقة دون اتفاق مسبق مو ق أصواو مع املصر ، إّا إذا قام ه ا  عدم منح تسهييت لعميمل كان املصر  قد قام  

 .العميل بسداد املبلغ املشطوب 

  .أما ابلنسبة للضماانت فيت  قبول التدمينات على األصول العقارية ضمن املناطق اآلمنة
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 املتعررة: توصيات سياسة التصنيف اائتمان ومتابعة القروض  
املتضمن التعليمات    14/2/2019/ م ن( خري   4التقيد  حكام ومتطلبات القرارات والتعامي  املرعية اعجرامل وخاصة قرار جملس النقد والتسليف رق  )  

تدكيد على عملية قيا   (، الFinancial Instruments( اخلاص ابألدوات املالية )IFRS 9)  9اخلاصة بتطبيق معيار التقارير املالية الدول رق   
تعكس مبلغاو ُمقدراو   اخلسائر اائتمانية املتوقعة بشكل ربعي على األقل وااعرتا  هبا دون أي أتخي، تُقا  اخلسائر اائتمانية املتوقعة بشكل ربعي، حبيث 

عن   واملتاحة  املعقولة  املعلومات  بكافة  واحلالية ومرجح  التارخيية  املعلومات  على  مب   )ابحتمال  املستقبلية   Probability-Weightedالظرو  
Amount ( وجيع أن يكون ه ا التقدير غي متحّيا ، )Unbiased( من خيل است دام سيناريوهات ا أتخ  اباعتبار احلالة األفضل )The 

Best Case Scenario( وا احلالة األسوأ )The Worst Case Scenarioنية واليت تتضمن التعرضات  (، متابعة الديون ضمن املرحلة الرا
( والديون ضمن املرحلة الرالرة وتتضمن ه ه  Significant Increase In Credit Riskاائتمانية اليت شهدت زايدة هامة يف راطر اائتمان )  

اعتبار قيام املصر  اباشرة اعجراملات  املرحلة التعرضات اائتمانية اليت ينطبق عليها تعريف التعرر، للتوصل إىل تسوايت مع العميمل مع األخ  بعني ا
   القضائية والتنفي  على كافة الضماانت املت  ة لقامل الديون املتعررة. 

 : ئتمانية توصيات حول تركا امل اطر اا 

إىل القيام ابلتنويع على مستوى  العمل على احلد من الرتكا يف زابئن التسليف من حيث حج  التسهييت اا يتوافق مع القرارات واألنظمة الناف ة، إضافة  
 حمفظة اائتمان من حيث القطاعات ااقتصادية واملناطق اجلغرافية والضماانت املقدمة اا يتوافق مع الظرو  الراهنة. 

 ئتمانية ختفيف امل اطر اا 

التعاقد ابلتااماهت   الوفامل  املصر  على  امللتامني جتاه  قدرة  احتمال عدم  تنشد من  اليت  امل اطر  املصر   هي  ااستحقاق، وعليه تقضي سياسة  ية عند 
حد،  للت فيف من التعرض إىل امل اطر اائتمانية ابلعمل على  ديد مستوايت امل اطر املقبولة من خيل وضع سقو  هلا على مستوى العميل الوا

التسهييت والسقو    القطاي ااقتصادي واملنطقة اجلغرافية ونوي  العميمل و ديد  التعليمات  وجمموعة من  العملة ويت  كل ذلك وفق  املمنوحة حسع 
هتد  لوضع اعجراملات  واحلدود الرقابية لقرارات وتعامي  مصر  سورية املركاي ابعضافة إىل احلدود الرقابية الداخلية ومراقبة م شرات اعن ار املبكر اليت 

تعرضات اائتمانية إىل جلنة إدارة امل اطر حيث توضع التوصيات وفق تطور الظرو   العيجية الضرورية قبل التعرض للم اطر. ويت  إعداد تقارير دورية ابل 
 السوقية، ومن مث يصادق جملس اعدارة على سياسة واسرتاتيجية التسليف الرامية إىل احلفاظ على حمفظة التسهييت املرلى املنشودة. 

 رتلفة وهي:  ويعتمد املصر  إجراملات للت فيف من راطر اائتمان على مستوايت 

  على مستوى التحليل اائتمان: تضمن إجراملات عمل قس  التحليل اائتمان تقييماو موضوعياو ودقيقاو لكل عميل على حدة، وقدرته املالية  -
يل ضمنها.  ومصادر السداد ومصداقية التاامه. كما ويقوم ه ا القس  بتحليل وضع القطاي ااقتصادي واملنطقة اجلغرافية اليت يقع نشاط العم
دود الرتكاات  ويعتمد اختاذ قرارات اعقراض لدى قس  التحليل اائتمان وإجراملات العمل على مبدأ تنويع احملفظة اائتمانية والتدكد من االتاام حب

كل قطاي أو منطقة  املعتمدة من قبل املصر  من جهة وعلى قرارات جملس النقد والتسليف على مستوى العميل وجمموعة مرتابطة من العميمل ول
 جغرافية من جهة أخرى. 

 الضماانت املقبولة: تقضي إجراملات املصر  للت فيف من راطر اائتمان ابحلصول على ضماانت مقبولة، وأمهها:  -

 ية. ابلنسبة للتمويل التجاري وااسترماري: الرهوانت على األصول العقارية و/أو األات و/أو امل اون ضمن املناطق اآلمنة والضماانت النقد -

  ابلنسبة للقروض الش صية: رهن األصول ضمن املناطق اآلمنة ابعضافة إىل الضماانت النقدية وتتضمن  ويل الرواتع جلهة املصر .  -
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دارة القيمة السوقية لكافة الضماانت املقبولة بشكل دوري وخاصة عند جتديد ملف التسهييت املمنوحة ال ي جيري مرة على األقل  تراقع اع  -
خيل العام. ومن املمكن أيضاو طلع ضماانت إضافية كالكفاات الش صية و/أو بوال  التدمني على احلياة أو بوليصة التدمني ضد احلريق  

خرى حمتملة يكن أن ت  ر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك اباتفاق مع العميل. كما تت  دراسة القيمة السوقية  و/أو أي أخطار أ
 .  2019/م.ن( لعام 4للضماانت خيل دراسة كفاية اخلسائر اائتمانية املتوقعة وفق قرار جملس النقد والتسليف رق  )

عية وكمية حمفظة التسليف وتطورها، والرتكاات امل تلفة، وجودة احملفظة، ومدى كفاية امل صصات والضماانت  إعداد التقارير الدورية ملراقبة نو  -
 املقبولة.  

 املوجودات املالية املتدنية ائتمانياو 

أت ي ضار على التدفقات  ( عند وقوي أو ظهور حدث أو أكرر له  Credit-Impaired Financial Assetيعترب األصل املال متدن ائتمانياو ) 
 النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املال. وعلى سبيل املرال وليس احلصر ما يلي: 

 صعوابت مالية قد تواجه املقرتض أو ُمصدر األداة املالية،  •

 عدم االتاام ابلشروط التعاقدية، كتجاوز موعد ااستحقاق أو التعرر يف السداد،  •

 ازل أو تعديل ابلشروط التعاقدية تعود ألسباب اقتصادية أو صعوابت مالية للمقرتض، قيام املصر  منح املقرتض تن •

 التغيات السلبية اهلامة يف م شرات السوق اخلاصة ابألصل املال والنا ة عن اارتفاي امللحوظ يف راطر اائتمان هل ه األداة،  •

 ل ملحوظ اا يعكس حج  امل اطر اائتمانية، شرامل أو طرر أداة مالية بسعر خص  كبي أو ارتفاي التسعي بشك •

 ، م شرات على عدم قدرة العميل ابلسداد واحتمال اعفي  أو إعادة التنظي  املال •

 ئتمانية األصول املالية املشرتاة أو اليت منحت أساساو مع تدن يف قيمتها اا 

 Purchased orأساساو مع تدن يف قيمتها اائتمانية ضمن املرحلة األوىل. )ا يت  إدراج األصول واالتاامات املالية املشرتاة أو تلك اليت منحت  
Originated Credit Impaired Financial Assets  ويت  مراجعة ه ه األصول وحساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة هلا على مدى العمر  )

عان من ضعف ائتمان بتاري  الشرامل أو املنح عند توفر بياانت تكن ميحظتها  املتوقع هلا وبشكل أكرر دورية، وتتضمن األدلة على أن األصل املال ي
 حول األحداث التالية: 

•  ( الفائدة/العائد  هامش  التعرضات Credit Spreadالاايدة يف  على  واملشاهبة    (  هبا  ااسترمار  أو  منحها  تكن  اليت  اائتمانية 
 لتعرضات قائمة من حيث الشروط والطر  املقابل نتيجة زايدة يف راطر اائتمان؛ 

التغي اهلام يف شروط منح تعرضات ائتمانية مشاهبة لتعرضات قائمة، وقد يشمل ذلك زايدة قيمة الضماانت والكفاات أو طلع   •
 ل العميمل أو أية شروط أخرى أكرر تشدداو؛  تغطية أكرب لدخ

التغي اهلام يف م شرات السوق اخلاصة  داة دين معينة أو أدوات دين مشاهبة والنا ة عن اارتفاي امللحوظ يف راطر اائتمان هل ه   •
لكية الصادرة عن أحد العميمل،  األداة/األدوات، وقد تشمل التغيات السلبية اهلامة يف األسعار السوقية ألدوات الدين أو حقوق امل

 أو أية م شرات أخرى من ه ا القبيل؛  

 إذا كان )للمقرتض/املصدر( تصنيف اائتمان الداخلي أو اخلارجي من فض؛   •
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 ( Definition of Default) تعريف التعرر  

 التقرير، وابختصار عند ظهور أحد ه ه امل شرات: تتضمن األصول املالية اليت لديها دليل موضوعي للتدهور )التعرر( يف خري  

إذا تبني للمصر ، عدم رغبة املدين أو قدرته على الوفامل  ي من التاماته جتاه املصر  حىت ولو مل يلجد ه ا األخي مليحقة العميل   •
 من املدين عند منحه القرض.   ابستعمال حقه القانون يف متلك أو تصفية أو تنفي  الضماانت أو الكفاات أو التعهدات املقدمة 

 احتمال قيام العميل تعين إفيسه أو عدم قدرته على السداد.  •

 يوم فدكرر عن موعد تسديد التااماته املتوجبة جتاه املصر .   90إذا أتخر املدين فرتة من •

 عند إعين العميل إفيسه أو وضعه  ت التصفية.  •

 او. يوم 90فقدان ااتصال مع العميل ملدة تايد عن  •

 سنوات متتالية، وعدم وجود مصادر دخل أخرى يا ي  ر على قدرة العميل للوفامل ابلتااماته.  3تكبد العميل خسائر ملدة  •

 اعتماد املصر  على تسييل الضماانت املقدمة لسداد الدين، يف حال كان مصدر التسديد الوحيد يعتمد على تسييل ه ه الضماانت.  •
 لي يف البنك نظام التصنيف اائتمان الداخ 

 )الشركات(:   ئتمانيةمنوذج التصنيف اائتمان الداخلي لعميمل حمفظة التسهييت اا 

 داخلي تتضمن معايي نوعية وكمية لكل من:  ائتمان مت تصمي  مناذج تصنيف 

 منوذج تصنيف ائتمان للشركات القائمة. 

 املشاريع اجلديدة. 

 العقاري. املشاريع اجلديدة لغاايت التمويل 

دى اجلهة املقرضة،  حيث يقوم منوذج التصنيف اائتمان ابست راج درجة التصنيف اائتمان للشركة عن طريق تقيي  القدرة على الوفامل ابلتااماهتا املالية ل
ات اائتمانية غي  ( سبع درجات للتعرضGradesرئيسية )   تصنيف درجات    10بتصنيف اجلهة املقرتضة ضمن أحد درجات التصنيف املعتمدة وهي  

( حيث يوجد  يث شرائح يف كل درجة رئيسية ابسترنامل الدرجة األوىل، و يث درجات للتعرضات اائتمانية املتعررة  Non-Defaultedاملتعررة )
(Defaulted  حيث مت  ديد داخلي وتعريف لكل مستوى راطر تعكسه كل درجة، وابلنتيجة تتضمن كافة الدرجات ،)22  ( فئةRates  وكل .)

 (. Probability of Defaultفئة من فئات مربوطة ابحتمالية تعرر العميل )

 )األفراد(:   ئتمانيةالتصنيف اائتمان الداخلي لعميمل حمفظة التسهييت اا

التجائة على مستوى    حيث يت  تقيي  اجلدارة اائتمانية للعميمل األفراد بناملو على معايي وشروط حمددة مسبقاو، وابلتال يت  حساب احتمال التعرر لتعرضات 
 ( وذلك ألن ه ه التعرضات متجانسة وهلا نفس صفات امل اطر اائتمانية. Poolكل جمموعة من التعرضات ) 

 مان الداخلي للم سسات املالية: منوذج التصنيف اائت

املرتبطة ابلسوق    مت تصمي  منوذج تصنيف ائتمان داخلي يتضمن معايي نوعية وكمية للمصار  من خيل دراسة )الرحبية، السيولة، امليملة املالية، األخطار
 ارجياو. واملتاجرة والعميت(، إضافة إىل الترقيل األكرب املرجح لدرجة تصنيف امل سسات املالية خ
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 ECL(  Expected Credit Lossاملتوقعة )  ئتمانيةاحتساب اخلسارة اا

 التعرض اائتمان عند التعرر  Xاخلسارة عند التعرر   Xاخلسارة اائتمانية املتوقعة = احتمال التعرر  
Expected Credit Loss = Probability of Default X Loss Given Default X Exposure at Default  

ECL  =   PD     X   LGD    X  EAD 
 ئتمانية حمفظة التسهييت اا 

 ( Probability of Defaultاحتمال التعرر )

من  عام   اائتمانية  التسهييت  بياانت  التعرر )وذلك    2011مت است دام  بداية حلساب  Default Rateلغاية احتساب معدل  التارخيي كنقطة   )
لصلة املتوفرة وا  احتمال التعرر على مستوى كما درجة وفئة من فئات التصنيف اائتمان الداخلي كما مت معايرة ه ه البياانت ابملعلومات املعقولة وذات ا 

 Real GDP Growthالكلي املتوفرة وا سيما معدل النمو احلقيقي للنات  اع ال احمللي ) سيما ذات النظرة املستقبلية من م شرات ااقتصاد  
rate  وابلتال  ويل احتمال التعرر من )TTC (Through the Cycle)    إىلPIT (Point-in-Time)    وذلك ابلنسبة لفئات التصنيف

شهر ابلنسبة للتعرضات املصنفة يف املرحلة األوىل    12( وملدة  Point-in-Timeية )ضمن املرحلة األوىل والرانية، تقدير احتمال التعرر يف نقطة زمن
(Stage 1( أو على مدى العمر املتبقي )Remaining lifetime PD( للتعرضات املصنفة يف املرحلة الرانية )Stage 2  ويت  تطبيق احتمال )

 (. Stage 3على فئات التصنيف ضمن املرحلة الرالرة ) %100تعرر بنسبة 

 ( : LGDاخلسارة عند التعرر) 

(  Historical Recovery Rateوذلك لغاية احتساب معدل ااسرتداد التارخيي )  2011مت است دام بياانت التسهييت اائتمانية من  عام 
املضمونة والغي مضمونة، ونظراو اخنفاض حاات التعرر وحاات جلومل املصر  لتسييل الضماانت، يا ي  ر على   على مستوى كل تعرض من التعرضات

جلهة اعتماد نسع خسارة عند التعرر ا تقل    2019/ م ن( لعام 4نتائ  تقدير معامل اخلسارة عند التعرر وابلتال مت ااعتماد على تعليمات القرار )
 شركات( نوي الضمانة وعدد أايم التدخر عن السداد. -من تعليمات تطبيق القرار. بناملو على نوي احملفظة )جتائةعن احلدود الدنيا ض

/ م ن( وهي متوافقة مع البياانت التارخيية للمصر  ابلرغ  من  4وابلتال النسع احملددة أعيه ا تقل عن النسع احملدد يف التعليمات التنفي ية القرار )
 . ت ضمن عينة الديون املتعررةاخنفاض احلاا

 

 على اجلامل املغطى من التعرض *   نوي الضمانة 
 نسبة اخلسارة عند التعرر 

 يوم   179لغاية    أتخي
 نسبة اخلسارة عند التعرر 

 يوم   359-   180أتخي بني  
 نسبة اخلسارة عند التعرر 

 يوم فدكرر   360أتخي 
 شركات  جتائة 

 %100 %50 %20 %20 الضمانة النقدية )غي عملة(  
 %100 %50 %25 %25 الرهن العقاري 

 %100 %50 %40 %50 وكالة ابلرهن العقاري 
 %100 %50 %45 %50 الكفالة الش صية 

 %100 %50 %20 %20 الكفاات املصرفية  
 %100 %50 %25 %25 أوراق مالية )أسه (

*على التسهييت بدون ضمانة واجلامل  
 %100 %50 %45 %50 غطى بضمانةاملغي 
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 (: EAD)   التعرض اائتمان عند التعرر 
( ابلقيمة الدفرتية كما يف خري  القيا  )الرصيد املستعمل )بعد التحويل ابلنسبة للتعرضات  Stage 3ابلنسبة للتعّرضات املصّنفة ضمن املرحلة الرالرة )

صّنفة ضمن املرحلتني األوىل والرانية ) 
ُ
( فيت  تقدير قيمة التعّرض عند  Stage 1 & 2غي املباشرة( مطروحاو منه الفوائد املعّلقة(، أّما ابلنسبة للتعّرضات امل

ت  تماد على القيمة الدفرتية للتعّرض بتاري  القيا  مضافاو إليها الفوائد احملققة غي املستحقة ومع األخ  بعني ااعتبار كافة التدفقاالتعرّر من خيل ااع 
مراعا استناداو خلربة خرخيية مو قة مع  التدفقات  التعرّر، ويت  تقدير ه ه  قبل خري  وقوي  العميل  قبل  املتوقع است دامها من  املالنقدية  احلالية  ة  علومات 

( اائتمان  التحويل  معاميت  است دام  الشدن  ه ا  يف  ويُراعى  الصلة،  وذات  املعقولة  ابلنسبة  Credit Conversion Factorsواملستقبلية   )
 للتعرضات اائتمانية غي املباشرة. 

ت مباشرة و/أو غي مباشرة، ابعضافة لقيمة التسهييت املمنوحة  تتضمن عملية قيا  قيمة املبالغ املستعملة من األدوات املالية املمنوحة على شكل تسهيي
 وغي املست دمة من السقو  اائتمانية للتسهييت املباشرة وفق ما يلي: 

   %100التسهييت املباشرة املست دمة: القروض القصية والطويلة األجل واملبالغ املست دمة من احلساب اجلاري املدين بنسبة ترقيل  -
)التسهيي - اائتمان  عامل  ويل  تطبيق  بعد  املباشرة  غي  التسهييت  من  املست دمة  املبالغ  املست دمة:  املباشرة  غي   CCF Creditت 

Conversion Factor .وفق النسع املعتمدة من ابزل أو النسع الرقابية ) 
( معامل  ويل  Bid Bondsالعطاملات واملناقصات )( والكفاات األولية لقامل الدخول يف  Performance Bondsتُعطى كفاات األدامل )  .1

، اا يف ذلك كفاات حسن التنفي  وجودة األدامل والصيانة والشحن وأيّة التاامات أخرى تعمل عمل ه ه االتاامات، كما  % 50ائتمان بنسبة  
 ق املالية؛ تُعامل نفس املعاملة تعهدات تغطية أو متويل شرامل اجلامل غي املكتتع به من إصدارات األورا

 ( معامل  ويل ائتمان حبسع نوعها؛ Counter Guaranteeتُعطى الكفاات الصادرة مقابل كفاات واردة ) .2
( غي القابلة لإللغامل وبغض النظر عن مدة استحقاقها األصلية  Credit Commitmentsتُعطى السقو  اائتمانية املمنوحة غي املستغلة ) .3

 ؛   %40معامل  ويل ائتمان بنسبة 
يوماو واليت تكون ذاتية التصفية )ا ترتبط بتعّهد متويل( ومضمونة    180تُعطى ااعتمادات املستندية )ليستياد( غع ااطيي اليت ا يايد أجلها عن   .4

 ، ويُعامل تعايا ه ه ااعتمادات ذات املعاملة؛ % 20ابلبضائع معامل  ويل ائتمان بنسبة 
( القابلة لإللغامل بدون أي إشعار مسبق وبغض النظر عن مدة  Credit Commitmentsحة غي املستغلة )تُعطى السقو  اائتمانية املمنو  .5

 . %10استحقاقها األصلية معامل  ويل ائتمان بنسبة  
 Stageحلة الرالرة )ويت  جتميد كافة السقو  املمنوحة غي املستغّلة ألي عميل )مقرتض/مصدر( مت تصنيف تعرضات املصر  اائتمانية اجتاهه ضمن املر 

 . (، وا جيوز جتديد أو زايدة تعّرضاته اائتمانية القائمة أو منحه تسهييت ائتمانية جديدة مباشرة أو غي مباشرة3
 امل سسات املالية  
 ( Probability of Defaultاحتمال التعرر )

( ومت اعتماد املصفوفات  Standard and Poorsاملصدرة من قبل وكالة التصنيف )يت  است راج واعتماد مصفوفات اانتقال للتعرر للم سسات املالية،  
، ومن مث مت احتساب معدات التعرر حسع املعادات اعحصائية  2018-  1981سنوات( للفرتة ما بني    3شهر و  12للتعرضات اائتمانية ذات املدد )

 املعتمدة لدى املصر .  
مات املعقولة وذات الصلة املتوفرة وا سيما ذات النظرة املستقبلية من م شرات ااقتصاد الكلي املتوفرة وا سيما معدل  كما مت معايرة ه ه البياانت ابملعلو 

( املتعلق  Asset correlation( وك لك مت اعتماد معامل ارتباط األصول )Real GDP Growth rateالنمو احلقيقي للنات  اع ال احمللي )
 . PIT (Point-in-Time)إىل   TTC (Through the Cycle)، وابلتال  ويل احتمال التعرر من  3ع ابزل ابمل سسات املالية حس
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 تكون  وقد مت تعديل احتمالية التعرر لكل إصدار ابست دام سقف احتمالية تعرر بلد التعرض له كحد أدىن لغاايت احتساب احتمالية التعرر حبيث ا
 احتمالية تعرر بلد التعرض له. احتمالية التعرر ألي إصدار أقل من 

 ويف حال عدم توفر احتمالية التعرر للمصدر يت  اعتماد احتمالية التعرر لبلد التعرض كاحتمالية التعرر للمصدر. 

شهر لتدخ  بعني ااعتبار العمر املتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على استحقاقها أقل من سنة واحدة،    12بعد ذلك يت  تعديل احتمالية التعرر ملدة  
 . 2022لعام  15ضمن املرحلة الرالرة وفقاو ملا ن  عليه قرار جملس النقد والتسليف رق     علماو  ن التعرضات ضمن لبنان

، ونسبة  2019شباط  14م ن خري    4من القرار  8- 1-1حسع املادة  % 0أما ابلنسبة للتعرضات ابللية السورية جتاه احلكومة السورية اعتمدان نسبة 
 /. 5181% للتعرضات ابلعملة األجنبية مع مصر  سورية املركاي حسع التعمي  رق  ص/ 4.5

امل جتاه  السورية  ابللية  للتعرضات  ابلنسبة  نسبة  أما  اعتماد  مت  فقد  السورية  العربية  اجلمهورية  العاملة يف  القرار    % 0.05صار   خري   4حسع    م ن 
 . 2019شباط  14

 (  LGDاخلسارة عند التعرر) 

 ( التارخيي  ااسرتداد  معدل  احتساب  لغاية  وذلك  األخرى  املالية  والتوظيفات  املالية،  امل سسات  بياانت  است دام   Historical Recoveryمت 
Rate لتال  ( على مستوى كل تعرض من التعرضات اائتمانية، ونظراو لعدم وجود حاات تعرر، مل نستطع اعتماد أو تقدير معامل اخلسارة عند التعرر واب

تعليمات تطبيق القرار واليت  عن احلدود الدنيا ضمن    ل ا تقجلهة اعتماد نسع خسارة عند التعرر    2019/ م ن( لعام  4مت ااعتماد على تعليمات القرار ) 
 ما يلي: تبلغ للبنو  واحلكومات 

 احلدود الدنيا   البنو  واحلكومات   التعرض اائتمان 
  %75 مساند  

  %45 غي مغطى بضمانة مقبولة  
 %20  فدكرر   90يف حال مضي 
 %50  فدكرر   180يف حال مضي 
 %100  فدكرر  360يف حال مضي 

 
 ( EADرر ) اائتمان عند التع التعرض 

  ( ابلقيمة الدفرتية كما يف خري  القيا  )الرصيد املستعمل )بعد التحويل ابلنسبة للتعرضاتStage 3ابلنسبة للتعّرضات املصّنفة ضمن املرحلة الرالرة )
صّنفة ضمن املرحلتني األوىل والرانية ) 

ُ
( فيت  تقدير قيمة التعّرض عند  Stage 1 & 2غي املباشرة( مطروحاو منه الفوائد املعّلقة(، أّما ابلنسبة للتعّرضات امل

حقة ومع األخ  بعني ااعتبار كافة التدفقات  التعرّر من خيل ااعتماد على القيمة الدفرتية للتعّرض بتاري  القيا  مضافاو إليها الفوائد احملققة غي املست
الية واملستقبلية املعقولة  النقدية املتوقع است دامها قبل خري  وقوي التعرّر، ويت  تقدير ه ه التدفقات استناداو خلربة خرخيية مو قة مع مراعاة املعلومات احل

( ابلنسبة للتعرضات اائتمانية غي  Credit Conversion Factorsمان )وذات الصلة، ويُراعى يف ه ا الشدن است دام معاميت التحويل اائت
 املباشرة. 

 9متطلبات احلوكمة يف تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية رق  

 /م ن( 4عليمات تطبيق القرار رق  ) وت  IFRS 9جلنة تطبيق املعيار  

 ومس ول إدارة اائتمان ومراجعة اائتمان وامل اطر واملالية وتكنولوجيا املعلومات.   العامة التنفي ية مت تشكيل جلنة تتضمن اعدارة 
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 مس ولية اللجنة: 
 تطوير وتدريع الكادر املس ول عن التطبيق  •
 إعداد أدلة السياسات واعجراملات  •
 التحقق من جودة نتائ  األنظمة  •
 كفاية امل وانت واجبة التكوين  •
 اعفصاحات املطلوبة  •
 اآلرامل احلكمية البت بكافة  •
 رفع تقارير دورية للجنيت التدقيق وامل اطر املنبرقتني عن جملس اعدارة ووضع دائرة التدقيق الداخلي بصورة كافة انيرايت   •
 التنسيق مع مديرية مفوضية احلكومة يف كافة املوضيع ذات الصلة.  •

 امل اطر:   إدارة   مس ولية مديرية 
 . 9املتعّلقة اوائمة السياسات اخلاصة تدارة راطر اائتمان مع متطلبات تطبيق املعيار رق  اختاذ كافة اعجراملات  •
اطر  إصدار التوصيات اليزمة لضمان حسن سي وفعالية املنهجيات واألنظمة املست دمة ومتابعة تطويرها وجودة ررجاهتا ومدى انعكا  مستوى ر •

 وقعة. اائتمان يف حج  اخلسائر اائتمانية املت 
ا • اائتمان و ليل راطر  إدارة  التشغيلية مرل  املالية والدوائر املس ولة عن األنشطة  اعدارة  اليزم مع دائرة  ائتمان والتمويل  أتمني ااتصال األفقي 

 وامل سسات املالية املراسلة.  اخلاينة مديرية التجاري و 
 االتاام: مراقبة  مس ولية مديرية  

 وكافة األنظمة والتعليمات الناف ة ذات الصلة.  9ومتطلبات املعيار رق   2019/ م ن( لعام 4املصر  بتعليمات القرار )التدكد من التاام  •
/م ن(، وتوزيع الصيحيات املناطة هبا على املستوايت اعدارية  4التدكد من إعداد أدلة السياسات واعجراملات املنصوص عنها يف تطبيق القرار رق  ) •

 ذات الصلة. 
 وفعاليته.    قيي  مدى جدية املصر  يف تصمي  بنامل متني للتطبيق واحتساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة ومتابعة تطوير ه ا التصمي  والتحقق من صحته ت •
 التدكد من كفاية امل وانت بشكل دوري. •

 مس ولية مديرية التدقيق الداخلي: 
قسام امل تلفة واسيما إدارة امل اطر ابلسياسات واعجراملات اليت يعتمدها جملس إدارة املصر   ملدى التاام اعدارة التنفي ية واألإجرامل تقيي  مستقل   •

 /م ن(. 4واملنصوص عنها اوجع تعليمات تطبيق القرار رق  )
 ة وتو يقها. تقيي  أنظمة الضبط الداخلي املتعّلقة آبلية احتساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة واسيما فيما خي  تقدير اآلرامل احلكمي •
ة وتقّيد املصر   اختبار فعالية نظام التصنيف اائتمان الداخلي وأنظمة تقيي  وقيا  اخلسائر اائتمانية املتوقعة وصيحية النماذج واألنظمة املست دم  •

 . ا رجاهتا مرة كل سنة على األقل
 ديرية املالية: امل مس ولية  

/م ن(، بشكل ربعي وضمن املهل  4املصار  ابلنماذج اليت ستقوم بوضعها بناملو على تعليمات تطبيق القرار رق  )تاويد مديرية مفوضية احلكومة لدى   •
 اليت يت   ديدها هب ا اخلصوص، مصادق عليها من قبل مدقق احلساابت اخلارجي ومرفقة بتقرير التدقيق/ املراجعة )حسع احلال(. 
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بنس ة من تقرير مدقق احلساابت اخلارجي حول صحة عمليات التصنيف والقيا  وكفاية اعفصاحات  تاويد مديرية مفوضية احلكومة لدى املصار    •
/م ن(، ومدى صيحية  4وتعليمات تطبيق القرار رق  )  9ومدى ميئمة السياسات واعجراملات اليت أعدها املصر  لغاية تطبيق متطلبات املعيار  

هجيات واألنظمة والنماذج األخرى املست دمة ألغراض احتساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة، وذلك  وفعالية نظام التصنيف اائتمان الداخلي واملن
 لدى التطبيق األول )ملرة واحدة( وعندما تقوم مديرية مفوضية احلكومة لدى املصار  بطلع مرل ه ا التقرير. 

 ى النظام احملاسيب. تدقيق البياانت ونتائ  ااحتساب والتسجيل احملاسيب لكل ه ه النتائ  عل •
 تصنيف امل سسات املالية، والعمل على  ديث البياانت املست دمة للتصنيف ابلتنسيق مع مديرية اخلاينة.   •
 للم سسات املالية واحتساب اخلسائر اائتمانية املتوقعة للم سسات املالية ابلتنسيق مع واوافقة مديرية امل اطر.  احتساب معدل التعرر  •

 عدارة: مس ولية جملس ا 
  إدارة وضبط اائتمان، وضمان فعاليته  وحياديته    قس   ليل امل اطر اائتمانية و قس   تعايا دور الدوائر املس ولة عن مراجعة اائتمان واليت تقابل   •

 وموضوعية أحكامه  وتوصياهت  وأتمني اتصاهل  املباشر مع مدير إدارة امل اطر. 
لتعّرضات  تييف حاات التحّيا أو تضارب املصاحل اليت قد تنشد لدى املس ولني املباشرين عن منح اائتمان يف إطار تقدته  للمعلومات اخلاصة اب •

 اائتمانية. 
 /م ن(. 4وتعليمات تطبيق القرار رق  ) 9لبات املعيار ضمان هيكل احلوكمة امليئ  لتطبيق متط •
ائر اائتمانية املتوقعة،  التدكد من قيام اعدارة التنفي ية ابختاذ كافة اعجراملات اليزمة لتعايا وتطوير البىن التحتية اليزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلس •

التصنيف اائتمان الداخلي واحتساب معاميت اخلسائر اائتمانية املتوقعة وفق املنهجيات اليت  اا يف ذلك بنامل وتطوير مناذج ألغراض تفعيل نظام  
 يعتمدها املصر  هب ا اخلصوص. 

 املصادقة على كافة السياسات واعجراملات اهلامة ذات الصلة.   •
  IFRS 9تمدة ومتطلبات املعيار الدول للتقارير املالية  ضمان كفاية امل وانت اخلاصة واحتساهبا اا يتسق مع السياسات واعجراملات الداخلية املع  •

/م ن(، ويكون جملس اعدارة املس ول األخي عن ميئمة وحصافة يارسات إدارة راطر اائتمان يف املصر  ومتانة  4وتعليمات تطبيق القرار رق  )
 وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العيقة لديه. 

ستقلة بكل تدقيق وتقيي  وخربة للتدكد من صيحية وفعالية األنظمة والنماذج املست دمة ومدى االتاام ابلسياسات  التدكد من قيام الوظائف امل •
 املعتمدة.  واعجراملات

 تار  جملس اعدارة دوره اعشرايف ويطلع على كافة انيرايت عن كرع ويُقّي  النتائ  وامل رجات من خيل:  •
o  ق املس وليات التالية: جلنة امل اطر املنبرقة عنه: وف 

شّكلة املعنية بتطبيق املعيار الدول للتقارير املالية   ▪
ُ
واستيم تقاريرها اا يتعلق امارسة    IFRS 9القيام اباجتماعات الدورية مع اللجنة امل

 مس ولياهتا. 
 إدارة امل اطر اا يتعلق امارسة مس ولياهتا وتقيي  أدائها ومعاجلة أوجه القصور حال وجودها،    مديرية استيم التقارير اليت تردها عن طريق   ▪

o  :جلنة الدقيق املنبرقة عنه: اليت متار  دورها من خيل 
 . معاجلة ررجات عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي  ▪
/م ن( اخلاص بتطبيق املعيار الدول للتقارير  4طبيق القرار رق  )مس ولة عن التحقق من كفاية امل وانت اخلاصة وفقاو ملتطلبات تعليمات ت ▪

 . IFRS 9املالية 
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 ات الكمية: فصاح اع 

 راطر اائتمان:

 وقبل الضماانت ورففات امل اطر األخرى(: والفوائد املعلقة التعرضات مل اطر اائتمان )بعد رص  التدن (1

 يتضمن ه ا البند ما يلي:
  كانون األول    31كما يف    

  2021   2020  
  ل. .      ل. .   

 بنود داخل املياانية: - أ 
  64.003.405.525  104.285.312.765 بنو  مركاية أرصدة لدى 
  15.406.352.119  33.017.199.960 املصار  أرصدة لدى 

  20.310.782.281  38.131.044.899 املصار  لدى   إيداعات

  175.433.557.624  99.720.539.925  
 :املباشرة   ئتمانية التسهييت اا 

  28.517.137  1.478.381.582 األفراد 
 الشركات: 

  21.485.487.705  18.141.052.761 الشركات الكربى  
  -    51.143 املتوسطة و   الشركات الصغية 

  19.619.485.486  21.514.004.842  
 أذوانت:و   سندات إسناد 

  83.836.600  209.591.500 ابلقيمة العادلة من خيل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية  
  1.073.163.013  -  موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 

  243.560.158  559.818.754 األخرى وجودات امل
  3.915.286.842  7.551.975.685 وديعة جممدة لدى مصر  سورية املركاي 

  8.321.385.939  5.315.846.613  

  203.374.429.049  126.550.391.380  
 بنود خارج املياانية: - ب

  -   2.610.103.648 تعهدات تصدير 
  3.036.264.308  4.916.551.010 زابئن  كفاات 

  17.625.436.064  30.215.145.290 كفاات مالية مصرفية 
  618.341.890  224.044.189 ( غي مستعملة ) وغي مباشرة مباشرة  سقو  تسهييت

  340.273.186241.  147.830.433.642  
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 حسع درجة امل اطر: ئتمانيةتوزيع التعرضات اا (2

 وفق اجلدول التال: 2021ألول كانون ا  31/ كما يف 9املباشرة وفق املعيار الدول للتقارير املالية رق  / ئتمانيةتتوزي التعرضات اا

  الشركات                 

  الصغية   الشركات                      
  انيموي      واملتوسطة      الشركات الكربى      القروض العقارية      األفراد       
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .    تسهييت مباشرة  
  14.267.469.573     51.945    12.782.846.315    -     1.484.571.313   املرحلة األوىل  
  5.577.169.691    -     5.577.151.783    -      17.908   املرحلة الرانية  
  45.579.730.28    116.355.064    5.461.865.925    -      51.509.29   املرحلة الرالرة  
  25.424.369.548    116.407.009    23.821.864.023    -     1.486.098.516   انيموي  
 ( 3.212.953.427) ( 115.834.766) ( 3.097.112.655)   -   (  6.006) يطرر: فوائد معلقة  
 ( .930.6352.591) (  521.100) ( .698.6072.583)   -   ( 7.710.928) مباشرة ائتمانيةيطرر: رص  تدن تسهييت  

  .485.48619.619     51.143    .052.76118.141    -     1.478.381.582   املباشرة  ئتمانية صايف التسهييت اا   
 

 وفق اجلدول التال: 2020كانون األول   31/ كما يف 9اائتمانية املباشرة وفق املعيار الدول للتقارير املالية رق  / تتوزي التعرضات

  الشركات                 

  الصغية   الشركات                      
  انيموي      واملتوسطة      الشركات الكربى      القروض العقارية      األفراد       
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .    سهييت مباشرة ت  
  11.575.301.705    -     11.546.744.035    -     28.557.670   املرحلة األوىل  
  10.337.291.588    -     10.337.246.056    -      45.532   املرحلة الرانية  
  3.686.065.521    158.256.110    13.526.432.55    -      01.376.86   املرحلة الرالرة  
  25.598.658.814    158.256.110    225.410.422.64    -     229.980.06   انيموي  
 ( 1.960.920.414) ( 115.691.007) ( 1.845.223.400)   -   (  6.007) يطرر: فوائد معلقة  
 ( 2.123.733.558) ( 42.565.103) ( 2.079.711.536)   -   ( 1.456.919) مباشرةيطرر: رص  تدن تسهييت ائتمانية  

  21.514.004.842    -     621.485.487.70    -     628.517.13   صايف التسهييت اائتمانية املباشرة  
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 وفق اجلدول التال:  2021كانون األول   31/ كما يف 9ق  /غي املباشرة وفق املعيار الدول للتقارير املالية ر  ئتمانيةتتوزي التعرضات اا
  الشركات                 

    امل سسات الصغية      الشركات                 
  انيموي      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد       
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .       
 تسهييت غي مباشرة  
  4.879.271.109     860.000    4.878.411.109    -     -    املرحلة األوىل  
  32.620.617     6.182.796    26.437.821    -     -    املرحلة الرانية  
   4.659.284    -      4.659.284    -     -    املرحلة الرالرة  
  4.916.551.010     7.042.796    4.909.508.214    -     -    انيموي  
 ( 1.779.458) (  118.140) ( 1.661.318)   -     -   مباشرة  غي ائتمانيةيطرر: رص  تدن تسهييت  

  4.914.771.552     6.924.656    4.907.846.896    -     -     املباشرة  غي  ئتمانية صايف التسهييت اا   
 

 وفق اجلدول التال:  2020كانون األول   31/ كما يف 9تتوزي التعرضات اائتمانية غي املباشرة وفق املعيار الدول للتقارير املالية رق  /
  الشركات                 

    امل سسات الصغية      الشركات                 
  انيموي      واملتوسطة      الكربى      القروض العقارية      األفراد       
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .      ل. .       
 تسهييت غي مباشرة  
  3.022.978.825     973.000    3.022.005.825    -     -    املرحلة األوىل  
   8.933.349     8.933.349    -     -     -    املرحلة الرانية  
   4.352.134    -      4.352.134    -     -    املرحلة الرالرة  
  3.036.264.308     9.906.349    3.026.357.959    -     -    انيموي  
 ( 1.712.954) (  227.982) ( 1.484.972)   -     -   مباشرة غي يطرر: رص  تدن تسهييت ائتمانية  

  3.034.551.354     9.678.367    3.024.872.987    -     -     املباشرة  غي  صايف التسهييت اائتمانية   
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يت  تصنيف حمفظة التسهييت اائتمانية    9وتعليمات مصر  سورية املركاي اخلاصة بتطبيق معيار التقارير الدولية، معيار رق     2019شباط    14/م ن والصادر بتاري   4بناملو على قرار جملس النقد والتسليف رق   
   تصنيفه وتوزي التعرضات مل اطر اائتمان )بعد رص  التدن وقبل الضماانت ورففات امل اطر األخرى(.  إىل عشر درجات وذلك طبقاو للم شرات واملواصفات اليت يتس  هبا كل دين يت

 املباشرة حسع درجة امل اطر:  ئتمانيةتوزي التسهييت اا  . أ
 وفق اجلدول التال:  2021كانون األول   31تتوزي التعرضات اائتمانية املباشرة حسع فئات التصنيف اائتمان الداخلي للمصر  كما يف 

  2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف       
      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة              
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراو   12على مدى       احتمال التعرر       
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      %       

  602.983.301    -     -     602.983.301    0.495-0.911   مستوى مرتفع اجلودة اائتمانية  2إىل  1الدرجات من 
  13.664.486.272    -     -     13.664.486.272    1.117-3.089   مستوى متوسط اجلودة اائتمانية  4إىل  3الدرجات من 
  5.577.169.691    -     5.577.169.691    -     3.786-16.958   من فض اجلودة اائتمانية  مستوى  7إىل  5الدرجات من 
  5.579.730.284    5.579.730.284    -     -     100   اائتمانية املتعررة  التعرضات 10إىل  8الدرجات من 

  25.424.369.548    5.579.730.284    5.577.169.691    14.267.469.573       إ ال التسهييت اائتمانية املباشرة 
 ( 3.212.953.427) ( 3.212.953.427)   -     -         الفوائد املعلقة 

 ( 2.591.930.635) ( 2.245.433.073) ( 269.923.532) ( 76.574.030)       املتوقعة رص  اخلسائر اائتمانية 
  19.619.485.486    121.343.784    5.307.246.159    14.190.895.543       صايف التسهييت اائتمانية  

  12     95     5     1        نسبة التغطية )%( 
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 وفق اجلدول التال:  2020كانون األول   31تتوزي التعرضات اائتمانية املباشرة حسع فئات التصنيف اائتمان الداخلي للمصر  كما يف 
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية يف       
      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل            
  اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة              
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      الرصيد على مدى عمر       شهراو   12على مدى       احتمال التعرر       
  .   . ل      .   . ل      .   . ل      .   . ل      %       

  438.491.044    -     -     438.491.044    0.503-0.955   مستوى مرتفع اجلودة اائتمانية  2إىل  1الدرجات من 
  10.596.469.522    -     -     10.596.469.522    1.183-3.449   مستوى متوسط اجلودة اائتمانية  4إىل  3الدرجات من 
  10.877.632.727    -     10.337.291.588    540.341.139    4.273-18.882   من فض اجلودة اائتمانية  مستوى  7إىل  5الدرجات من 
  3.686.065.521    3.686.065.521    -     -     100   اائتمانية املتعررة  التعرضات 10إىل  8الدرجات من 

  25.598.658.814    3.686.065.521    10.337.291.588    11.575.301.705       إ ال التسهييت اائتمانية املباشرة 
 ( 1.960.920.414) ( 1.960.920.414)   -     -         الفوائد املعلقة 

 ( 2.123.733.558) ( 1.564.181.773) ( 467.401.277) ( 92.150.508)       رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة 
  21.514.004.842    160.963.334    9.869.890.311    11.483.151.197       صايف التسهييت اائتمانية  

  9     91     5     1        نسبة التغطية )%( 
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 حسع درجة امل اطر: غي املباشرة  ئتمانيةوالتسهييت االدى مصار  وبنو  مركاية  واعيداعات لألرصدة  ئتمانية التعرضات اا توزي  . ب
حسـع فئات التصـنيف اائتمان الداخلي   غي املباشـرة  ئتمانيةوالتسـهييت اا  لدى مصـار  وبنو  مركاية  واعيداعاتلألرصـدة    ئتمانيةتتوزي التعرضـات اا
 :2021كانون األول   31للمصر  كما يف 

  2021كانون األول    31كما يف    
   املرحلة الرالرة       املرحلة الرانية      املرحلة األوىل        
  اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اائتمانية املتوقعة اخلسائر       اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة         
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراو   12على مدى      احتمال التعرر    
   ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     %    

 أرصدة لدى مصر  سورية املركاي:
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  104.693.898.969    -      -      104.693.898.969  5.99- 1.51  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   

  -      -      -      -     13.24- 7.56  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   

  -      -      -      -     15.77-13.96  اائتمانية من فض اجلودة    
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   

  -      -      -      -     44.44-16.17  اائتمانية املتعررة     

  104.693.898.969    -      -      104.693.898.969     إ ال أرصدة لدى مصر  سورية املركاي  
 (  408.586.204)   -      -    (   408.586.204)      املتوقعة  ئتمانيةرص  اخلسائر اا 

  104.285.312.765    -      -      104.285.312.765     صايف أرصدة لدى مصر  سورية املركاي  

  0.39     -      -      0.39      نسبة التغطية )%( 

 أرصدة لدى املصار : 
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  10.710.075.020    -      -      10.710.075.020   5.99- 1.51  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   

  1.126.351.446    -      -      1.126.351.446   13.24- 7.56  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   

  2.509.500.560    -      -      2.509.500.560   15.77-13.96  من فض اجلودة اائتمانية     
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   

   538219.097.96.    19.097.962.538    -      -     44.44-16.17  اائتمانية املتعررة     

  33.443.889.564    19.097.962.538    -      14.345.927.026     إ ال أرصدة لدى املصار   
 (  426.689.604) (  410.037.254)   -    (   16.652.350)        املتوقعة  ئتمانيةرص  اخلسائر اا 

  33.017.199.960    18.687.925.284    -      14.329.274.676     صايف أرصدة لدى املصار   

  1.28     2.15     -      0.12      نسبة التغطية )%( 
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  2021كانون األول   31كما يف    
   املرحلة الرالرة       املرحلة الرانية      املرحلة األوىل        
  اائتمانية املتوقعة اخلسائر       اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة         
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد      شهراو   12على مدى      احتمال التعرر    
   ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     %    

 إيداعات لدى املصار : 
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  1.645.360.005    -      -      1.645.360.005   5.99- 1.51  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3لدرجات من  ا 

  700.000.000    -      -      700.000.000   13.24- 7.56  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   

  -      -      -      -     15.77-13.96  من فض اجلودة اائتمانية   
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
  45.936.943.995    45.936.943.995    -      -     44.44-16.17  اائتمانية املتعررة   

  48.282.304.000    45.936.943.995    -      2.345.360.005    لدى املصار     إيداعاتإ ال  
 (  10.151.259.101) (  10.133.620.028)   -    (   17.639.073)      رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة  

  38.131.044.899    35.803.323.967    -      2.327.720.932     لدى املصار     إيداعاتصايف  

  21     22     -      0.8      نسبة التغطية )%( 

 غي مباشرة:  ائتمانيةتسهييت 
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  -      -      -      -     0.495-0.911  اائتمانية مرتفع اجلودة    
 مستوى   4إىل    3لدرجات من  ا 

  4.879.271.109    -      -      4.879.271.109   1.117-3.089  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   

  32.620.617    -      32.620.617    -    3.786- 16.958  من فض اجلودة اائتمانية   
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
   4.659.284    4.659.284    -      -     100  اائتمانية املتعررة   

  4.916.551.010    4.659.284    32.620.617    4.879.271.109     املباشرة غي    ئتمانيةإ ال التسهييت اا 
 (   1.779.458) (   1823.93) (    872.399) (    83.128)    املتوقعة    ئتمانيةرص  اخلسائر اا 
  4.914.771.552    33.835.35    31.748.218    4.879.187.981     غي املباشرة   ئتمانيةصايف التسهييت اا 

  0.04     18     3     0.002      نسبة التغطية )%( 
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والتسـهييت اائتمانية غي املباشـرة حسـع فئات التصـنيف اائتمان الداخلي   لدى مصـار  وبنو  مركاية  واعيداعاتاائتمانية لألرصـدة    تتوزي التعرضـات
 :2020كانون األول   31للمصر  كما يف 

  2020كانون األول    31كما يف    
   املرحلة الرالرة       املرحلة الرانية      املرحلة األوىل        
  اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة       
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد     شهراو   12على مدى      احتمال التعرر    
   ل. .      ل. .      ل. .      . ل.      %    

 أرصدة لدى مصر  سورية املركاي:
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  64.200.206.457    -      -      64.200.206.457  5.77- 1.46  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   
  -      -      -      -     12.66- 6.7  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   
  -      -      -      -     15.04-15.02  من فض اجلودة اائتمانية     
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
  -      -      -      -     33.33-14.19  اائتمانية املتعررة     

  64.200.206.457    -      -      64.200.206.457     إ ال أرصدة لدى مصر  سورية املركاي  
 (  196.800.932)   -      -    (   196.800.932)    رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة  

  64.003.405.525    -      -      64.003.405.525     صايف أرصدة لدى مصر  سورية املركاي  

  0.31     -      -      0.31      نسبة التغطية )%( 

 أرصدة لدى املصار : 
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  6.081.590.458    -      -      6.081.590.458  5.77- 1.46  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   
  706.584.532    -      -      706.584.532   12.66- 6.7  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   
  1.834.531.915    -      -      1.834.531.915   15.04-15.02  من فض اجلودة اائتمانية     
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
  6.895.332.989    -      6.895.332.989    -     33.33-14.19  اائتمانية املتعررة     

  15.518.039.894    -      6.895.332.989    8.622.706.905     إ ال أرصدة لدى املصار   
 (  111.687.775)   -    (   103.371.972) (   8.315.803)    رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة  

  15.406.352.119    -      6.791.961.017    8.614.391.102     صايف أرصدة لدى املصار   

  0.72     -      1.5     0.096      نسبة التغطية )%( 
  



 

- 91   - 

 
  2020كانون األول    31كما يف    
   املرحلة الرالرة       املرحلة الرانية      املرحلة األوىل        
  اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اخلسائر اائتمانية املتوقعة      اائتمانية املتوقعة اخلسائر        
  انيموي      على مدى عمر الرصيد      على مدى عمر الرصيد     شهراو   12على مدى      احتمال التعرر    
   ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     %    

 داعات لدى املصار : إي
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  823.539.009    -      -      823.539.009   5.77- 1.46  مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   
  -      -      -      -     12.66- 6.7  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   
  -      -      -      -     15.04-15.02  من فض اجلودة اائتمانية     
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
  22.931.812.218    -      22.931.812.218    -     33.33-14.19  اائتمانية املتعررة     

  23.755.351.227    -      22.931.812.218    823.539.009    لدى املصار     إيداعاتإ ال  
 (  3.444.568.946)   -    (   3.441.948.045) (   2.620.901)    رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة  

  20.310.782.281    -      19.489.864.173    820.918.108     لدى املصار     إيداعاتصايف  

  14.5     -      15     0.31      نسبة التغطية )%( 

 تسهييت ائتمانية غي مباشرة: 
 مستوى   2إىل    1الدرجات من   

  -      -      -      -     0.503-0.955 مرتفع اجلودة اائتمانية   
 مستوى   4إىل    3الدرجات من   
  3.022.978.825    -      -      3.022.978.825   1.183-3.449  متوسط اجلودة اائتمانية   
 مستوى  7إىل    5الدرجات من   
  8.933.349    -      8.933.349    -    4.273- 18.882  من فض اجلودة اائتمانية     
 التعرضات  10إىل    8الدرجات من   
   4.352.134    4.352.134    -      -     100  اائتمانية املتعررة     

  3.036.264.308    4.352.134    8.933.349    3.022.978.825     املباشرة غي  إ ال التسهييت اائتمانية  
 (   1.712.954) (   823.931) (    222.322) (    666.701)    رص  اخلسائر اائتمانية املتوقعة  

  3.034.551.354    3.528.203    8.711.027    3.022.312.124     غي املباشرة   صايف التسهييت اائتمانية

  0.06     18.93     0.45     0.02      نسبة التغطية )%( 
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 :عرضاتالعادلة للضماانت مقابل التالقيمة  توزيع (3

 :املباشرة عرضاتتوزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل الت ( أ 

  1220كانون األول    31كما يف    
  انيموي    واملتوسطة الصغية    الشركات    الشركات الكربى    األفراد    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

  :ديون   الضماانت مقابل 
  12,569,455,637  -   12,405,201,251  164,254,386 مرحلة أوىل  
  4,647,175,919  -   4,647,175,919  -  مرحلة اثنية  
  444,690,816  57,182,000  387,508,816  -  مرحلة اثلرة  

  17,661,322,372  57,182,000  17,439,885,986  164,254,386 انيموي 
 منها:

  14,928,321,505  57,182,000  14,712,792,338  158,347,167 رهن عقاري 
  2,658,492,051  -   2,652,584,832   5,907,219 كفالة أش اص طبيعيون  
  74.508.816  -   74.508.816  -  ني ياعتبار كفالة أش اص  

  17.661.322.372  57.182.000  17.439.885.986  164.254.386 انيموي  

 الضماانت ا تايد عن قيمة الدين لكل زبون.   إن قيمة 
 
  2020كانون األول    31كما يف    
  انيموي    الصغية واملتوسطة   الشركات    الشركات الكربى    األفراد    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 الضماانت مقابل ديون:
  12.290.392.838  -   12.288.809.800   1.583.038 أوىل مرحلة  
  5.572.564.918  -   5.572.564.918  -  مرحلة اثنية  
  472.045.356  57.182.000  414.863.356  -  مرحلة اثلرة  

  18.335.003.112  57.182.000  18.276.238.074   1.583.038 انيموي 
 منها:

  14.464.228.564  57.182.000  14.406.709.421   337.143 رهن عقاري 
  3.768.911.192  -   3.767.665.297   1.245.895 كفالة أش اص طبيعيون  
  101.863.356  -   101.863.356  -  كفالة أش اص اعتباريني  

  18.335.003.112  57.182.000  18.276.238.074   1.583.038 انيموي  

 الضماانت ا تايد عن قيمة الدين لكل زبون.   إن قيمة 
  



 

- 93   - 

 :غي املباشرة عرضاتتوزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل الت ( ب 

  2021كانون األول    31كما يف    
  انيموي    الصغية واملتوسطة   الشركات    الشركات الكربى    األفراد    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 الضماانت مقابل ديون:
  4.879.871.109   860.000  4.879.011.109  -  مرحلة أوىل  
  31.825.020   5.987.199  25.837.821  -  مرحلة اثنية  
   1.659.284  -    1.659.284  -  مرحلة اثلرة  

  4.913.355.413   6.847.199  4.906.508.214  -  انيموي  
 منها:

  4.894.959.444   2.400.199  4.892.559.245  -    أتمينات نقدية 
   9.508.360   3.587.000   5.921.360  -  رهن عقاري 
   8.887.609   860.000   8.027.609  -  يون كفالة أش اص طبيع 
  4.913.355.413   6.847.199  4.906.508.214  -  انيموي   
 
  2020كانون األول    31كما يف    
  انيموي    الصغية واملتوسطة   الشركات    الشركات الكربى    األفراد    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

 الضماانت مقابل ديون:
  3.022.877.125   871.300  3.022.005.825  -  مرحلة أوىل  
   6.566.839   6.566.839  -   -  مرحلة اثنية  
   1.352.134  -    1.352.134  -  مرحلة اثلرة  

  3.030.796.098   7.438.139  3.023.357.959  -  انيموي  
 منها:

  2.916.571.180   2.991.139  2.913.580.041  -  أتمينات نقدية  
  36.587.000   3.587.000  33.000.000  -  رهن عقاري 
  77.637.918   860.000  76.777.918  -  يون كفالة أش اص طبيع 
  3.030.796.098   7.438.139  3.023.357.959  -  انيموي   

 غي املباشرة فقط، حيث أن ابقي األصول املالية بدون ضماانت. التعرضات مت توزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل 

 الديون انيدولة:
إعادة  غي العاملة اوجع    ئتمانيةوأخرجت من إطار التســهييت اا  )املرحلة الرالرة(  غي عاملة  ائتمانيةهي تلك الديون اليت ســبق وأن صــنفت كتســهييت  

ــولية   ــيدها  جدولة أصـــــ ــورية    265.251.651يبلغ رصـــــ ــورية    155.812.956)مقابل    2021كانون األول    31كما يف  لية ســـــ كانون    31كما يف  لية ســـــ
 .(2020األول 

 الديون املعاد هيكلتها:
 أتجيل بعض األقســـاطأو    ئتمانيةإطالة عمر التســـهييت ااأو   من حيث تعديل األقســـاط  ئتمانيةترتيع وضـــع التســـهييت ااإعادة    يقصـــد تعادة اهليكلة

 31لية سـورية بتاري     12.152.310.042)مقابل    2021األول  انون  ك  31لية سـورية بتاري     7.894.151.891رصـيدها  يبلغ  متديد فرتة السـمار  أو  
 .(2020كانون األول 
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 الرتكا اجلغرايف: (1

 حسع التوزيع اجلغرايف: ئتمانيةيوضح اجلدول التال الرتكا يف التعرضات اا
  2021كانون األول    31كما يف      
           دول الشرق    داخل اجلمهورية       
  انيموي    آسيا    أورواب    األوسط األخرى    العربية السورية    البند / املنطقة اجلغرافية  
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .       

  104.285.312.765  -   -   -   104.285.312.765  بنو  مركاية أرصدة لدى 
  33.017.199.960  -   10.702.981.152  18.687.925.643  3.626.293.165  أرصدة لدى مصار   

  38.131.044.899  -   1.638.842.619  35.803.323.977  688.878.303  لدى مصار     إيداعات
  19.619.485.486  -    -    -    19.619.485.486  املباشرة   ئتمانية صايف التسهييت اا 

  1.478.381.582  -   -   -   1.478.381.582    لألفراد 
  18.141.052.761  -   -   -   18.141.052.761   لشركات الكربى ل
   51.143  -   -   -    51.143  املتوسطة و  الصغية لشركاتل

 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية  
   209.591.500  -   -   -   209.591.500  خيل الدخل الشامل اآلخر   

  559.818.754  -    630.721  17.971.217  541.216.816   املوجودات األخرى 
 لدى وديعة جممدة 

   7.551.975.685  -   -   -   7.551.975.685  سورية املركاي  مصر   
  203.374.429.049  -   12.342.454.492  54.509.220.837  0136.522.753.72     ال اع

 اع ال كما يف 
  126.550.391.380  -   6.899.369.163  26.296.355.350  93.354.666.867  2020كانون األول   31  

 



 

- 95   - 

 ( كما يلي: 9حسع التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياو مع املعيار الدول للتقارير املالية رق  ) ئتمانيةتتوزي التعرضات اا
  2021كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     / املرحلة   املنطقة اجلغرافية  
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   136.522.753.720    121.343.983    5.307.246.223  131.094.163.514  داخل اجلمهورية العربية السورية 
   54.509.220.837    54.509.220.837    -     -   دول الشرق األوسط األخرى 

   12.342.454.492    -     -     12.342.454.492   أورواب 
   -     -     -     -    آسيا

  203.374.429.049    54.630.564.820    5.307.246.223    143.436.618.006   اع ال 
 
  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     املنطقة اجلغرافية / املرحلة  
 ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   93.354.666.867    160.963.352    9.869.890.314    83.323.813.201  داخل اجلمهورية العربية السورية 
   26.296.355.350    -     26.296.355.350    -   دول الشرق األوسط األخرى 

   6.899.369.163    -     -     6.899.369.163   أورواب 
   -     -     -     -    آسيا

  126.550.391.380    160.963.352    36.166.245.664    90.223.182.364   اع ال 
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 ي:قتصادالرتكا حسع القطاي اا (2

 ي:قتصادحسع القطاي اا ئتمانيةيوضح اجلدول التال الرتكا يف التعرضات اا
  2021كانون األول    31كما يف     
  انيموي    خدمات    أفراد    زراعي    حكومي    عقارات    جتارة    صناعة    مال    
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    

  104.285.312.765  -   -   -   -   -   -   -   104.285.312.765 أرصدة لدى بنو  مركاية 
  33.017.199.960  -   -   -   -   -   -   -   33.017.199.960 لدى مصار  أرصدة 

  38.131.044.899  -   -   -   -   -   -   -   38.131.044.899 إيداعات لدى مصار  
  19.619.485.486  3.725.546.909  150.431.765  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  -  املباشرة   ئتمانيةالتسهييت اا

 وجودات املالية ابلقيمة العادلة  امل
  209.591.500  -   -   -   -   -   -   -   209.591.500 الدخل الشامل اآلخر  خيلمن  

  559.818.754  -    1.030.579  -   -   -   -   -   558.788.175 أخرى موجودات 
  7.551.975.685  -   -   -   -   -   -   -   7.551.975.685 مصر  سورية املركاي  وديعة جممدة لدى

  203.374.429.049  3.725.546.909  151.462.344  2.852.801.565  -   1.230.824.741  3.450.718.925  8.209.161.581  183.753.912.984  الاع

  126.550.391.380  4.280.186.377  13.115.556  503.598.727  1.073.163.013  -   7.733.353.505  8.983.849.919  103.963.124.283 2020كانون األول   31  اع ال كما يف 
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 ( كما يلي: 9حسع القطاي ااقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياو مع املعيار الدول للتقارير املالية رق  ) ئتمانيةتتوزي التعرضات اا
  2021كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     القطاي ااقتصادي / املرحلة   
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

  183.753.912.984    54.509.220.837    -    129.244.692.147   مال 
   8.209.161.581    121.343.983    3.132.516.422    4.955.301.176   صناعة 
   3.450.718.925    -     1.717.177.515    1.733.541.410   جتارة

  1.230.824.741    -     -     1.230.824.741   عقارات 
   -     -     -     -    حكومي 
  2.852.801.565    -     457.535.861    2.395.265.704   زراعي
   151.462.344    -     -     151.462.344   أفراد 

   3.725.546.909    -      16.425    3.725.530.484   خدمات 

  203.374.429.049    54.630.564.820    5.307.246.223    143.436.618.006   اع ال 
 
  2020كانون األول    31كما يف      
  انيموي      املرحلة الرالرة      املرحلة الرانية      املرحلة األوىل     القطاي ااقتصادي / املرحلة   
  ل. .      ل. .      ل. .      ل. .     

   103.963.124.283    -     26.296.355.350    77.666.768.933   مال 
   8.983.849.919    160.963.352    4.096.752.766    4.726.133.801   صناعة 
   7.733.353.505    -     3.610.432.810    4.122.920.695   جتارة

  -     -     -     -    عقارات 
   1.073.163.013    -     -     1.073.163.013   حكومي 
  503.598.727    -     -     503.598.727   زراعي
   13.115.556    -     -     13.115.556   أفراد 

   4.280.186.377    -     2.162.704.738    2.117.481.639   خدمات 
  126.550.391.380    160.963.352    36.166.245.664     90.223.182.364   اع ال 

 السوق: راطر -ب

هي راطر ترتع خســـــــارة يف اعيرادات وحقوق املســـــــامهني نتيجة حدوث تقلبات يف أســـــــعار الفائدة أو أســـــــعار الصـــــــر  أو أت ر القيمة الســـــــوقية أو  
 التصنيف اائتمان أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

 راطر السوق: إدارة -

وأســـعار    يعمل قســـ  إدارة راطر الســـوق والســـيولة على مراقبة امل اطر اليت قد تواجه املصـــر  فيما يتعلق ا اطر الســـوق بشـــقيه راطر أســـعار الفوائد
ئة عن الصـــــــر  ومدى أت يها على الوضـــــــع املال للمصـــــــر ، تقوم ه ه الوحدة ابلتعاون مع رتلف اجلهات املعنية اراقبة  يع راطر الســـــــوق الناشـــــــ

على مواجهة ظرو  غي اعتيادية وفق ســـيناريوهات حمتملة. يت  ذلك عن طريق    صـــر اختبار قدرة املأنشـــطة املصـــر ، وتقوم بفحوصـــات ضـــاغطة  
جملس  إىل    إصدار تقارير من وإىل جلنة املوجودات واملطلوابت حيث أن إدارة راطر السوق هي جامل أساسي من مس ولياهتا ليتبع ذلك رفع التوصيات

  ة.املناسبة  ت مظلة متطلبات احلوكم اتاعدارة اختاذ القرار 
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 أساليع ختفيف راطر السوق: -

ة عن وكاات التصـنيف  إن املراقبة الدورية املسـتمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنو  اليت يتعامل معها املصـر  وخاصـة الصـادر 
مل ب ل العناية اليزمة يف جتنع كافة أنواي الرتكاات ســــواإىل    ما وابلتال العمل على جتنبه. ه ا ابعضــــافة  رفيلة  ن تبني احتمالية حدوث خطالعاملية ك

 معينة وذلك وفقاو ملعايي وسقو  حمددة مسبقاو حبسع السياسات واعجراملات.  يف العميت أو بلدان أو بنو 
 :( راطر أسعار الفائدة1)

ال أت ي التغيات يف أسعار الفائدة على أرابر املصر  املستقبلية أو على القيمة ااقتصادية حلقوق املسامهني تنج  راطر أسعار الفائدة عن احتم
املوجودات    ابعضافة أل رها على القيمة السوقية لألدوات املالية. يتعرض املصر  مل اطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ

 الودائع للوصول للمستوى األمرل ال ي خيفف من تعرض املصر  لتقلبات أسعار الفائدة. إىل   رة حج  القروض واملطلوابت ومعاي
الفائدة من  تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدوداو حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة راطر أسعار  

كما وتت  دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوابت ومدى أت يها  سعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها  خيل اجتماعاهتا الدورية  
 لام األمر.  ا ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذ

 التغي بسعر الفائدة: - الفائدةأسعار  الوصف الكمي مل اطر

 ( % 2)   بسعر الفائدة   زايدة 
    2021كانون األول    31كما يف       
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفائدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )األرابر واخلسائر(    الرتاكمية    العملة   
  ل. .    ل. .    ل. .      
  1.059.084.299    1.412.112.398    70.605.619.917   دوار أمريكي  

  54.969.046    73.292.061    3.664.603.072    يورو 
   5.090     6.786     339.303   جنيه اسرتلي   
 (  361.453.499) (  481.937.999) (  24.096.899.965)   لية سورية  
   3.140     4.186     209.313   فرنك سويسري  
 
    2020كانون األول    31كما يف       
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفائدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )األرابر واخلسائر(    الرتاكمية    العملة   
  ل. .    ل. .    ل. .      
  498.870.722    665.160.963    33.258.048.126   دوار أمريكي  

  41.594.864    55.459.819    2.772.990.935    يورو 
   2.203     2.937     146.852   جنيه اسرتلي   
 (  344.025.900) (  458.701.200) (  22.935.060.009)   لية سورية  
   2.361     3.148     157.387   فرنك سويسري  
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 ( % 2نق  بسعر الفائدة ) 
  2021كانون األول    31كما يف    
 حساسية حقوق    الفائدة حساسية إيراد     الفجوة      
  % 75امللكية     )األرابر واخلسائر(    الرتاكمية    العملة   
  ل. .     ل. .     ل. .      
 (  1.059.084.299) (  1.412.112.398)   70.605.619.917   دوار أمريكي  

 (  54.969.046) (  73.292.061)   3.664.603.072    يورو 
 (   5.090) (   6.786)    339.303   جنيه اسرتلي   
   361.453.499    481.937.999  (  24.096.899.965)   لية سورية  
 (   3.140) (   4.186)    209.313   فرنك سويسري  
 
  2020كانون األول    31كما يف    
 حساسية حقوق    حساسية إيراد الفائدة    الفجوة      
  % 75امللكية     )األرابر واخلسائر(    الرتاكمية    العملة   
  ل. .     ل. .     ل. .      
 (  498.870.722) (  665.160.963)   33.258.048.126   دوار أمريكي  

 (  41.594.864) (  55.459.819)   2.772.990.935    يورو 
 (   2.203) (   2.937)    146.852   جنيه اسرتلي   
   344.025.900    458.701.200  (  22.935.060.009)   لية سورية  
 (   2.361) (   3.148)    157.387   فرنك سويسري  

 
 راطر أسعار الصر : (2

ومطاليع  رابر أو قيمة أصــــول  ت  عن ه ه التغيات من خســــائر ابألهي امل اطر النا ة عن تغي قيمة العميت األجنبية قياســــاو ابلعملة احمللية وما ين
 املصر .

 .يعترب املصر  اللية السورية العملة الرئيسية له
 يقوم بنك الشرق بضبط راطر تغي أسعار الصر  عن طريق:

 تب  سياسة متحفظة يف إدارته لعملياته ابلعملة األجنبية اا يساه  يف جتنع التقلبات الكبية. .1
 التعليمات الناظمة ملصر  سورية املركاي.احلفاظ على مركا القطع البنيوي وفق  .2
 احملافظة على نسبة سيولة مرتفعة ابلعميت األجنبية. .3
 % يف أسعار الصر  على رحبية وأدامل املصر . 10تنفي  اختبار جهد بدراسة أ ر تغي نسبة  .4

 ال حدوث تغي معقول يف أسعار الصر .يقوم املصر  تعداد  ليل احلساسية ملراقبة أ ر التغيات على صايف األرابر واخلسائر يف ح
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  ( يف سعر الصر %10زايدة )
  2021كانون األول    31كما يف    
 األ ر على حقوق      األ ر على األرابر      مركا       
  امللكية      واخلسائر      القطع     العملة   
 ل. .      ل. .      ل. .       
   7.475.352.299    7.468.582.046    74.685.820.462   دوار أمريكي  
 (  27.230.949) (  36.307.933) (  363.079.326)   يورو 

    26.520     35.360     353.595   جنيه اسرتلي   
    12.568     16.758     167.576   فرنك سويسري  

  1.065.609    1.420.812    14.208.124   عميت أخرى  
 
  2020كانون األول    31كما يف    
 األ ر على حقوق      األ ر على األرابر      مركا       
  امللكية      واخلسائر      القطع     العملة   
 ل. .      ل. .      ل. .       
  3.653.009.885    3.658.450.235    36.584.502.353   دوار أمريكي  
   771.638    1.028.851    10.288.509    يورو 

   18.665     24.887     248.873   جنيه اسرتلي   
   11.299     15.065     150.652   فرنك سويسري  

  6.856.619    9.142.159    91.421.588   عميت أخرى  
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  ( يف سعر الصر  % 10نق  ) 
  2021كانون األول    31كما يف    
 األ ر على حقوق      األ ر على األرابر      مركا       
  امللكية      واخلسائر      القطع     العملة   
 ل. .      ل. .      ل. .       
 (  7.475.352.299) (  7.468.582.046)   74.685.820.462   دوار أمريكي  
   27.230.949   36.307.933 (  363.079.326)   يورو 

 (   26.520) (   35.360)    353.595   جنيه اسرتلي   
 (   12.568) (   16.758)    167.576   فرنك سويسري  

 (  1.065.609) (  1.420.812)   14.208.124   عميت أخرى  
 

 
  2020كانون األول    31كما يف    
 األ ر على حقوق      األ ر على األرابر      مركا       
  امللكية      واخلسائر      القطع     العملة   
 ل. .      ل. .      ل. .       
 (  3.653.009.885) (  3.658.450.235)   36.584.502.353   دوار أمريكي  
 (   771.638) (  1.028.851)   10.288.509    يورو 

 (   18.665) (   24.887)    248.873   جنيه اسرتلي   
 (   11.299) (   15.065)    150.652   فرنك سويسري  

 (  6.856.619) (  9.142.159)   91.421.588   عميت أخرى  
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 تسعي الفائدة:إعادة  فجوة (3
 ااستحقاق أيهما أقرب: أو  تسعي الفائدة إعادة  يت  التصنيف على فرتات 

  من سنة    من تسعة    من ستة    من  ي ة    شهر من         
  إىل سنتني    سنة إىل    أشهر   أشهر   9حىت     أشهر   6حىت     أشهر   3حىت     دون الشهر   1220كانون األول    31كما يف    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

 : املوجودات 
  -   5.760.105.779  -   5.566.557.937  2.759.261.109  82.563.874.302  بنو  مركايةنقد وأرصدة لدى 

  -   -   -   -   -   33.443.889.564  لدى مصار   أرصدة
  -   -   -   24.516.272.000  23.766.032.000  -   لدى مصار   يداعاتإ

 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية 
  -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر   

  -   -   -   -   -   -  حقوق است دام األصول املستدجرة 
  1.463.499.128  230.444.932  1.562.801.931  2.176.195.953  781.249.222  173.472.841 املباشرة  ئتمانيةصايف التسهييت اا

  -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة 
  -   -   -   -   -   -   موجودات غي ملموسة

  -   -   -   -   -   -   موجودات أخرى
  -   -   -   -   -   -   بنو  مركاية وديعة جممدة لدى 
  1.463.499.128  5.990.550.711  1.562.801.931  32.259.025.890  27.306.542.331  7116.181.236.70  جمموي املوجودات 
 : املطلوابت 

  -   -   -   -   -   158.725.540   ودائع املصار  
  -   5.272.531.478  2.368.338.148  3.988.818.537  9.708.972.766  111.571.616.861   ودائع الاابئن 

  -   -   -   -   -   -    أتمينات نقدية 
  -   -   -   -   -   -   رصصات متنوعة 

  -   -   -   -   -   -   رص  ضريبة الدخل 
  -   -   -   -   -   -   التاامات عقود اآلجار

  -   -   -   -   -   -   مطلوابت أخرى 
  -   5.272.531.478  2.368.338.148  3.988.818.537  9.708.972.766  111.730.342.401  جمموي املطلوابت

 1.463.499.128  718.019.233 ( 805.536.217)  28.270.207.353  17.597.569.565  64.450.894.30  تسعي الفائدة إعادة  فجوة
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     بنود     أكرر من    من أربعة    من  ي ة    من سنتني     
  انيموي    غي حساسة    مخس سنوات    إىل مخسة    إىل أربعة    إىل  ي ة   )خبع(   /  1220كانون األول    31كما يف  

 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
 املوجودات: 
  116.294.477.161  19.644.678.034  -   -   -   -   بنو  مركايةنقد وأرصدة لدى 

  33.017.199.960 ( 426.689.604)  -   -   -   -   لدى مصار   أرصدة
  38.131.044.899 ( 10.151.259.101)  -   -   -   -   لدى مصار   يداعاتإ

 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية 
  209.591.500  209.591.500  -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر 

  601.724.763  601.724.763  -   -   -   -  حقوق است دام األصول املستدجرة 
  19.619.485.486 ( 225.153.779)  201.179.396  352.144.833  6.514.201.930  6.389.449.099 باشرة امل  ئتمانيةااصايف التسهييت 

  5.786.532.601  5.786.532.601  -   -   -   -    موجودات اثبتة 
  101.034.960  101.034.960  -   -   -   -   ملموسة موجودات غي

  820.981.891  820.981.891  -   -   -   -   موجودات أخرى
  7.551.975.685  7.551.975.685  -   -   -   -   بنو  مركايةوديعة جممدة لدى 

  222.134.048.906  23.913.416.950  201.179.396  352.144.833  6.514.201.930  6.389.449.099  جمموي املوجودات 
 : املطلوابت 

  158.725.540  -   -   -   -   -    ودائع املصار  
  132.910.277.790  -   -   -   -   -    ودائع الاابئن 

  8.418.605.239  8.418.605.239  -   -   -   -    أتمينات نقدية 
  613.978.771  613.978.771  -   -   -   -   رصصات متنوعة 

  83.747.248  83.747.248  -   -   -   -   رص  ضريبة الدخل 
  172.877.830  172.877.830  -   -   -   -   التاامات عقود اآلجار

  3.296.585.580   3.296.585.580  -   -   -   -   مطلوابت أخرى 

  145.654.797.998  12.585.794.668  -   -   -   -   جمموي املطلوابت

  76.479.250.908  11.327.622.282  201.179.396  352.144.833  6.514.201.930  6.389.449.099  تسعي الفائدة إعادة  فجوة
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  من سنة    من تسعة    من ستة    من  ي ة    من شهر        
  إىل سنتني    أشهر إىل سنة    أشهر   9حىت     أشهر   6حىت     أشهر   3حىت     دون الشهر   2020كانون األول    31كما يف    
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     

 : املوجودات 
  -   2.717.031.023  -   2.656.161.181  1.304.878.873  52.681.112.137  نقد وأرصدة لدى بنو  مركاية

  -   -   -   -   -   15.518.039.894  أرصدة لدى مصار  
  -   -   -   11.892.854.662  11.862.496.565  -   إيداعات لدى مصار  

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 
  -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر   

  -   -   -   1.073.163.013  -   -   موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 
  -   -   -   -   -   -  حقوق است دام األصول املستدجرة 
  3.145.359.019  507.151.801  493.114.818  2.764.386.303  1.075.860.688  458.750.185 صايف التسهييت اائتمانية املباشرة 

  -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة 
  -   -   -   -   -   -   موجودات غي ملموسة

  -   -   -   -   -   -   موجودات أخرى
  -   -   -   -   -   -   وديعة جممدة لدى بنو  مركاية 

  3.145.359.019  3.224.182.824  493.114.818  18.386.565.159  14.243.236.126  68.657.902.216  جمموي املوجودات 
 : املطلوابت 

  -   -   -   -   -   158.232.405   ودائع املصار  
  165.000.000  3.908.022.472  2.000.729.954  3.493.523.740  9.051.305.898  72.849.280.158   ودائع الاابئن 

  -   -   -   -   -   -    أتمينات نقدية 
  -   -   -   -   -   -   رصصات متنوعة 

  -   -   -   -   -   -   رص  ضريبة الدخل 
  -   -   -   -   -   -   التاامات عقود اآلجار

  -   -   -   -   -   -   مطلوابت أخرى 

  165.000.000  3.908.022.472  2.000.729.954  3.493.523.740  9.051.305.898  73.007.512.563  جمموي املطلوابت

 2.980.359.019 ( 683.839.648) ( 1.507.615.136)  14.893.041.419  5.191.930.228 ( 4.349.610.347)  فجوة إعادة تسعي الفائدة 
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     بنود     أكرر من    من أربعة    من  ي ة    من سنتني     
  انيموي    غي حساسة    مخس سنوات    إىل مخسة    إىل أربعة    إىل  ي ة   / )خبع(   2020كانون األول    31كما يف  

 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .     
 املوجودات: 
  71.167.433.455  11.808.250.241  -   -   -   -   بنو  مركايةنقد وأرصدة لدى 

  15.406.352.119 ( 111.687.775)  -   -   -   -   أرصدة لدى مصار  
  20.310.782.281 ( 3.444.568.946)  -   -   -   -   إيداعات لدى مصار  

 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 
  83.836.600  83.836.600  -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر 

  1.073.163.013  -   -   -   -   -   موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 
  206.522.213  206.522.213  -   -   -   -  حقوق است دام األصول املستدجرة 
  21.514.004.842 ( 398.588.453)  166.847.730  3.439.323.151  8.557.805.940  1.303.993.660 صايف التسهييت اائتمانية املباشرة 

  4.863.983.018  4.863.983.018  -   -   -   -    موجودات اثبتة 
  41.456.055  41.456.055  -   -   -   -   موجودات غي ملموسة

  340.195.931  340.195.931  -   -   -   -   موجودات أخرى
  3.915.286.842  3.915.286.842  -   -   -   -   بنو  مركايةوديعة جممدة لدى 

  138.923.016.369  17.304.685.726  166.847.730  3.439.323.151  8.557.805.940  1.303.993.660  جمموي املوجودات 
 : املطلوابت 

  158.232.405  -   -   -   -   -    ودائع املصار  
  91.467.862.222  -   -   -   -   -    ودائع الاابئن 

  5.021.603.748  5.021.603.748  -   -   -   -    أتمينات نقدية 
  365.366.394  365.366.394  -   -   -   -   رصصات متنوعة 

  1.251.565.892  1.251.565.892  -   -   -   -   رص  ضريبة الدخل 
  190.658.809  190.658.809  -   -   -   -   التاامات عقود اآلجار

  1.727.791.065   1.727.791.065  -   -   -   -   مطلوابت أخرى 

  100.183.080.535  8.556.985.908  -   -   -   -   جمموي املطلوابت

  38.739.935.834  8.747.699.818  166.847.730  3.439.323.151  8.557.805.940  1.303.993.660  إعادة تسعي الفائدة  فجوة
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 الرتكا يف راطر العميت األجنبية: (4

  انيموي    أخرى    فرنك سويسري    جينه اسرتلي     يورو    دوار أمريكي    2021كانون األول    31كما يف   
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      

 املوجودات: 
  87.539.509.669  -   -    254.020  12.839.878.666  74.699.376.983  لدى بنو  مركاية نقد وأرصدة 

  32.202.640.185  22.366.214   167.576   959.111  19.454.875.133  12.724.272.151    أرصدة لدى املصار  
  37.442.166.597  -   -   -   -   37.442.166.597   يداعات لدى املصار  إ

   180.558  -   -   -    140.474   40.084  املباشرة  ئتمانية صايف التسهييت اا
 ابلقيمة العادلة من  موجودات مالية 

  -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر  
  559.516.437  -   -   -   11.865.068  547.651.369   موجودات أخرى

  7.273.377.685  -   -   -   -   7.273.377.685  بنو  مركاية  وديعة جممدة لدى  

  165.017.391.131  22.366.214   167.576  1.213.131  .759.34132.306  132.686.884.869    ال املوجوداتإ
  : املطلوابت 

  39.443.237  -   -   -   35.671.544  3.771.693   ودائع املصار  
  83.939.536.139  8.158.090  -    859.536  26.015.405.561  57.915.112.952   ودائع الاابئن 

  4.904.568.414  -   -   -   4.902.080.077  2.488.337   أتمينات نقدية 
  565.926.716  -   -   -   565.926.716  -   م وانت ملواجهة أخطار وأعبامل حمتملة 

  -   -   -   -   -   -    رصصات متنوعة 
  .1941.230.446  -   -   -   691.150.754.7  2579.691.4   مطلوابت أخرى 

  90.679.920.700  8.158.090  -    6859.53  .669.838.66732  0758.001.064.4    ال املطلوابت إ

  74.337.470.431  14.208.124   167.576   5353.59 ( 363.079.326)  74.685.820.462  صايف الرتكا داخل املياانية  
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  انيموي    أخرى    فرنك سويسري    جينه اسرتلي     يورو    دوار أمريكي    2020كانون األول    31كما يف   
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      

 املوجودات: 
  45.272.417.324  -   -    127.697  7.298.640.181  37.973.649.446  نقد وأرصدة لدى بنو  مركاية 

  14.849.819.635  448.071.816   150.652   576.987  10.082.389.405  4.318.630.775    أرصدة لدى املصار  
  20.310.782.281  -   -   -   -   20.310.782.281   إيداعات لدى املصار  

   133.425  -   -   -    50.504   82.921  صايف التسهييت اائتمانية املباشرة 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من  

  -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر  
  243.461.875  -   -   -    935  243.460.940   موجودات أخرى

  3.636.688.842  -   -   -   -   3.636.688.842  بنو  مركاية  وديعة جممدة لدى  

  84.313.303.382  448.071.816   150.652   704.684  17.381.081.025  66.483.295.205   إ ال املوجودات
  : املطلوابت 

  21.104.180  -   -   -   19.218.334  1.885.846   ودائع املصار  
  43.829.651.657  356.650.228  -    455.811  13.639.273.638  29.833.271.980   ودائع الاابئن 

  2.900.955.527  -   -   -   2.882.137.772  18.817.755   أتمينات نقدية 
  290.289.177  -   -   -   290.289.177  -   م وانت ملواجهة أخطار وأعبامل حمتملة 

  -   -   -   -   -   -    ت متنوعة رصصا
  584.690.866  -   -   -   539.873.595  44.817.271   مطلوابت أخرى 

  47.626.691.407  356.650.228  -    455.811  17.370.792.516  29.898.792.852   إ ال املطلوابت 

  36.686.611.975  91.421.588   150.652   248.873  10.288.509  36.584.502.353  صايف الرتكا داخل املياانية  
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 األعمال  راطر -
احمليطة واليت    وااقتصادية تنشد راطر األعمال من عدة عوامل ت  ر على قطاي املصار  بصفة عامة، ومنها األخطار الناجتة عن الظرو  السياسية  

املناسبة     مل يف طياهتا العديد من امل شرات السلبية على نتائ  األعمال. تقوم إدارة املصر  بتقيي  تلك امل اطر بشكل مستمر واختاذ اعجراملات
 للتقليل من أ رها على نتائ  األعمال والوضع املال للمصر . 

 راطر الدفع املسبق  -
خسائر مالية نتيجة طلع أو دفع العميمل التااماهت  أو مستحقاهت  قبل استحقاقها، مرل  إىل     تعرض املصر إن راطر الدفع املسبق تكمن يف

الدفع املسبق هي غي جوهرية يف األسواق  إىل    رهوانت ذات معدات فائدة اثبتة عندما تتدىن معدات الفائدة. إن عوامل السوق األخرى اليت ت دي
لتال، فإن املصر  يعترب أت ي راطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غي جوهري، بعد األخ  بعني ااعتبار أية  اليت يعمل هبا املصر . واب 

 غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنت  عن الدفع املسبق. 

 السيولة: راطر-ج

 السيولة   راطر 

التاامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد املصر  خسائراو مالية من أجل تلبية  تنشد راطر السيولة يف احتمال عدم قدرة املصر  على تلبية 
 التااماته. 

مت تب  سياسة عدارة السيولة واملوجودات املتداولة للحد من ه ه   .إدارة راطر السيولة جامل أساسي من مس وليات جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت 
  التدفقات النقدية يف ظل ظرو  طبيعية وضاغطة تبعاو لسيناريوهات حمتملة احلدوث، وقام املصر  بتطوير إجراملات  امل اطر وذلك ضمن عملية تقيي

 وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث مت اعتمادها من قبل جملس اعدارة. 

وقيا  راطر الرتكا وفجوات ااستحقاق ووضع التوصيات اا    وتعتمد إجراملات إدارة راطر السيولة يف املصر  على قيا  ومراقبة السيولة اليومية 
لية اليت  يتناسع مع املتغيات الداخلية واخلارجية، وحيافظ املصر  على نسع سيولة وافرة وخاصة ابلعميت األجنبية آخ ين اباعتبار الظرو  احلا

 تر هبا السوق السوري. 

 فيا الودائع  إىل    اعتبار ودائع العميمل مصدر متويل رئيسي للنشاط اائتمان، وعليه يعتمد سياسة هتد وي كد جملس إدارة املصر  على مبدأ أمهية  
يت على  آلجال رتلفة وتوسيع قاعدة العميمل هبد  احلد من راطر الرتكا يف الودائع. وتت  الرقابة على ه ا املبدأ عن طريق مراقبة حج  التسهي 

 ابلعملة احمللية والعميت األجنبية والسعي الدحوب لتطبيق نسع الرقابة الداخلية املعتمدة من قبل جملس اعدارة. ودائع العميمل  

تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك ملواجهة أي نق  مفاجئ يف  إىل    يسعى املصر  بشكل عام 
 للحد من فجوات ااستحقاق بني املوجودات واملطلوابت كما واحلد من راطر الفوائد من جهة أخرى. مصادر التمويل من جهة، و 

تكن تسييلها بسهولة يف حال حدوث أي نق  غي متوقع يف السيولة، ومنها ااحتياطي    حيتفظ املصر  أيضاو اوجودات ذات قابلية عالية للبيع
اعتماد سياسة توظيف السيولة  إىل    إضافة  ،2011لعام  29ضوابط قانون الشركات الصادر وفق املرسوم    % منها، وفق5اعلاامي على الودائع بنسبة  

 املتوفرة لدى املصار  املراسلة آلجال قصية. 
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 ختفيف راطر السيولة: 

املصر  وجلنة إدارة امل اطر    اعتمد املصر  يف سعيه لت فيف راطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل جلنة إدارة املوجودات واملطلوابت لدى 
احلد من   املنبرقة عن جملس اعدارة ملواجهة مشاكل السيولة. توضح ه ه اخلطة يف بنودها الوسائل اليت يلجد إليها املصر  يف حاات الطوارئ مرل:

توظيف ودائع من مصار  أخرى، وتنفي  عمليات  الشركات الكبية،  إىل    التسليف و/أو العمل على اسرتداد بعض التسهييت دون جتديدها، التوجه
 مقايضة مع مصر  سورية املركاي. 

قيا  ورقابة    الاابئن، يت أما فيما يتعلق ا اطر الرتكا يف الودائع وراطره احملتملة على حركة السيولة يف املصر  ومن أجل استقطاب شرحية أوسع من  
ومت   والطارئة  الطبيعية  الظرو   أسا   على  ع السيولة  بنامل  السيولة  نسبة  رق  حساب  والتسليف  النقد  جملس  قرار  بتاري     / 588/  لى   الصادر 

 . 2009تشرين الران  22

 التال يظهر نسبة السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خيل العام:  واجلدول
    2021   2020  

  %99   %134  املتوسط  
  %119   %143  احلد األعلى  
  %66   %117  احلد األدىن  
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 يل   اجلدول أدانه توزيع املطلوابت )غي رصومة( على أسا  الفرتة املتبقية ليستحقاق التعاقدي بتاري  البياانت املالية:  :أواو 
 
           من تسعة أشهر     من ستة أشهر    من  ي ة أشهر    من شهر    بني مثانية أايم    عند الطلع    كانون األول   31كما يف    
  انيموي    بدون استحقاق    أكرر من سنة    إىل سنة    تسعة أشهر إىل       أشهر   6حىت     أشهر   3إىل     وشهر    أايم   8وأقل من     2021 
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      
 املوجودات:  

   116.294.477.161  7.635.513.638  -   5.760.105.779  -   5.566.557.937  2.759.261.109  2.768.061.474  91.804.977.224  بنو  مركاية أرصدة لدى و  النقد
  33.017.199.960 ( 426.689.604)  -   -   -   -   -   -   33.443.889.564   أرصدة لدى املصار  

  38.131.044.899 ( 10.151.259.101)  -   -   -   24.516.272.000  23.766.032.000  -   -    يداعات لدى املصار  إ
 ابلقيمة العادلة من موجودات مالية 

   209.591.500  209.591.500  -   -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر   
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 

  19.619.485.486 ( 225.153.779)  14.920.474.386  230.444.932  1.562.801.931  2.176.195.953  781.249.222  153.261.758  20.211.083  املباشرة ئتمانيةالتسهييت اا صايف 
  601.724.763  601.724.763  -   -   -   -   -   -   -   حقوق است دام األصول املستدجرة 

  5.786.532.601  5.786.532.601  -   -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة
  101.034.960  101.034.960  -   -   -   -   -   -   -    ملموسة موجودات غي  
  820.981.891  -   -   24.145.501  -   227.490.913  409.042.239  157.493.269  2.809.969   موجودات أخرى 

  7.551.975.685  7.551.975.685  -   -   -   -   -   -   -   بنو  مركايةوديعة جممدة لدى 

  222.134.048.906  11.083.270.663  14.920.474.386  6.014.696.212  1.562.801.931  332.486.516.80  27.715.584.570  3.078.816.501  0125.271.887.84   جمموي املوجودات

 املطلوابت:  
  158.725.540  -   -   -   -   -   -   -   158.725.540   صار  املودائع 

  132.910.277.790  -   -   5.272.531.478  2.368.338.148  4.553.181.245  9.708.972.766  17.751.998.002  93.255.256.151   ودائع الاابئن 
  8.418.605.239  -   -   3.625.000  -   60.252.049  203.443.396  3.280.168.834  4.871.115.960   أتمينات نقدية

  613.978.771  613.978.771  -   -   -   -   -   -   -    رصصات متنوعة 
  83.747.248  83.747.248  -   -   -   -   -   -   -    رص  ضريبة الدخل 

  172.877.830  172.877.830  -   -   -   -   -   -   -    اآلجار التاامات عقود 
  3.296.585.580  -   -   27.981.203  53.125.192  63.052.054  459.552.644  213.628.330  2.479.246.157   مطلوابت أخرى 

  145.654.797.998  870.603.849  -   5.304.137.681  2.421.463.340  4.676.485.348  10.371.968.806  21.245.795.166 100.764.343.808   جمموي املطلوابت 

  76.479.250.908  10.212.666.814  14.920.474.386  710.558.531 ( 858.661.409)  527.810.031.45  17.343.615.764 ( 18.166.978.665)  224.507.544.03   ستحقاقات فجوة اا 
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           من تسعة أشهر     من ستة أشهر    من  ي ة أشهر    من شهر    بني مثانية أايم    عند الطلع    كانون األول   31كما يف    
  انيموي    بدون استحقاق    أكرر من سنة    إىل سنة    إىل تسعة أشهر      أشهر   6حىت     أشهر   3إىل     وشهر    أايم   8وأقل من     2020 
  ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      
 املوجودات:  

  71.167.433.455  4.644.222.311  -   2.717.031.023  -   2.656.161.181  1.304.878.873  1.306.618.433  58.538.521.634  النقد وأرصدة لدى بنو  مركاية 
  15.406.352.119 ( 111.687.775)  -   -   -   -   -   -   15.518.039.894   املصار  أرصدة لدى 

  20.310.782.281 ( 3.444.568.946)  -   -   -   11.892.854.662  11.862.496.565  -   -    إيداعات لدى املصار  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من 

  83.836.600  83.836.600  -   -   -   -   -   -   -   خيل الدخل الشامل اآلخر   
  1.073.163.013  -   -   -   -   1.073.163.013  -   -   -   موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 

  21.514.004.842 ( 398.588.454)  16.613.329.501  507.151.801  493.114.818  2.764.386.303  1.075.860.688  422.944.516  35.805.669  صايف التسهييت اائتمانية املباشرة
  206.522.213  206.522.213  -   -   -   -   -   -   -   حقوق است دام األصول املستدجرة 

  4.863.983.018  4.863.983.018  -   -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة
  41.456.055  41.456.055  -   -   -   -   -   -   -    ملموسة موجودات غي  
  340.195.931   39.789  -   11.389.387  -   84.985.362  169.220.045  73.945.290   616.058   موجودات أخرى 

  3.915.286.842  3.915.286.842  -   -   -   -   -   -   -   وديعة جممدة لدى بنو  مركاية

  138.923.016.369  9.800.501.653  16.613.329.501  3.235.572.211  493.114.818  18.471.550.521  14.412.456.171  1.803.508.239  74.092.983.255   جمموي املوجودات

 املطلوابت:  
  158.232.405  -   -   -   -   -   -   -   158.232.405   ودائع املصار  

  91.467.862.222  -   165.000.000  3.908.022.472  2.000.729.954  3.869.257.095  9.051.305.898  17.901.824.345  54.571.722.458   ودائع الاابئن 
  5.021.603.748  -   -    433.700  -   2.664.310.756  11.929.593  1.976.298.462  368.631.237   أتمينات نقدية

  365.366.394  365.366.394  -   -   -   -   -   -   -    رصصات متنوعة 
  1.251.565.892  1.251.565.892  -   -   -   -   -   -   -    رص  ضريبة الدخل 
  190.658.809  190.658.809  -   -   -   -   -   -   -    التاامات عقود اآلجار 

  1.727.791.065  -   2.539.981  40.518.031  56.372.528  51.238.411  297.495.506  342.081.676  937.544.932   مطلوابت أخرى 

  100.183.080.535  1.807.591.095  167.539.981  3.948.974.203  2.057.102.482  6.584.806.262  9.360.730.997  20.220.204.483  56.036.131.032   جمموي املطلوابت 

  38.739.935.834  7.992.910.558  16.445.789.520 ( 713.401.992) ( 1.563.987.664)  11.886.744.259  5.051.725.174 ( 18.416.696.244)  18.056.852.223   ستحقاقات فجوة اا 
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 : بنود خارج املياانية:او اثنيـ
 أكرر من      سنة لغاية من       

  انيموي    مخس سنوات    مخس سنوات    لغاية سنة    2021كانون األول    31يف    كما 
  ل. .    ل. .      ل. .    ل. .   

  2.610.103.648  -   -   2.610.103.648  تعهدات تصدير 
  4.916.551.010  -   -   4.916.551.010  كفاات زابئن 

  30.215.145.290  -   -   30.215.145.290 كفاات مالية مصرفية 
  224.044.189  -   -   224.044.189 السقو  املباشرة املمنوحة غي املستعملة

  37.965.844.137   -   -  37.965.844.137  
 
 أكرر من      من سنة لغاية      

  انيموي    مخس سنوات    مخس سنوات    لغاية سنة    2020كانون األول    31كما يف  
  ل. .    ل. .      ل. .    ل. .   

  3.036.264.308  -   -   3.036.264.308  كفاات زابئن 
  17.625.436.064  -   -   17.625.436.064  كفاات مالية مصرفية 

  618.341.890  -   -   618.341.890 السقو  املباشرة املمنوحة غي املستعملة

  21.280.042.262   -   -  21.280.042.262  
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 امل اطر التشغيلية 
عجراملات املتعلقة  تعر  امل اطر التشغيلية  هنا امل اطر املتعلقة بتقدمي اخلدمات ورتلف املنتجات املصرفية اليت تنشد نتيجة لوجود قصور أو فشل يف )ا

وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب احلوادث من قبل الضوابط    ، اخلارجية(ابلعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األش اص أو من األحداث  
( يعتمد املصر   .املعلومات واالتاام و   ت  ر امل اطر التشغيلية على األصول امللموسة وغي امللموسة املعرضة للم اطر )كالنقد والسمعة  حيث  ،املعتمدة

ذلك  ن تغطي األموال اخلاصة للمصر   و   ، 2سع مقررات اتفاقية ابزل  ح  (Basic Indicator Approachأسلوب امل شر األساسي )
% من متوسط إ ال اعيراد خيل السنوات الريث السابقة وعدم األخ  بعني ااعتبار السنة اليت يكون   15كحٍد أدىن نسبة مئوية اثبتة مقدارها 

 للسنة اليت تسبقها.  اعجيايب الدخل  ت ال ااستعاضة عنها و  الدخل سالبا  إ الفيها  
 :  امل اطر التشغيلية إدارة -
توافق املصر  مع كل من: التوصيات الصادرة عن جلنة  إىل    مل اطر التشغيلية كدداة لتحسني مستوى وفعالية أنظمة الرقابة للوصول اتعمل إدارة   -

اخلاصة ابمل اطر التشغيلية الصادرة عن جملس النقد والتسليف ابلقرار رق   ابزل لإلشرا  على املصار ، وقرارات وتعليمات مصر  سورية املركاي  
. كما تعمل على التدكد من أن امل اطر يت  السيطرة عليها للدرجة أو املستوى ال ي يعتربه جملس  13/02/2005بتاري     4/م.ن/ ب  106

 ر التشغيلية اليت  تاج تعايا بيئتها الرقابية. ابمل اط  اعدارةالعليا وجملس  اعدارة، وابلتال إبي  اعدارة مقبواو 

 امل اطر التشغيلية الدور الرئيسي يف ذلك من خيل:   وتلعع إدارة -
  أدوات الرقابة الداخلية: من خيل متابعة تطبيق سياسة امل اطر التشغيلية لدى دوائر املصر ، و  التحقق من السياسات واعجراملات والعقود •

ومراعاة العقود املربمة مع   العمل والتدكد من مراعاهتا ملبادئ الرقابة الداخلية كالفصل يف املهام والرقابة الرنائية،   مراجعة سياسات وإجراملاتو 
 اجلهات اخلارجية والتوصية وفق اآلليات املعتمدة للحد من امل اطر وهي: 

 .به تسبع  ال ي الضرر من أكرب احلدث  معاجلة كلفة عادة تكون  حيث  املصر  يتحمله أن  تكن ال ي  األقصى  احلد  ديد .1

 .منها  الوقاية أو  األسباب معاجلة طريق  عن  التشغيلي احلدث وقوي  وأ ر  احتمالية  ختفيف .2

  التدمني شركات إىل  ابللجومل  أو خارجية أطرا   مع  مقاوات  بعقود  إما التحك  هبا  تكن  ا  اليت امل اطر  جتيي .3

 .به  املتعلق النشاط  إلغامل طريق عن به  التحك  على  القدرة عدم حال يف  اخلطر  مصدر  جتنع .4

  واعجراملات للم اطر والقدرة على التحمل   دارة ورش العمل اخلاصة بتعريف ملفات امل اطر يف البنك: حيث يتضمن ملف امل اطر تعريفاو إ •
ينت  عن تعريف ملف امل اطر قيا  مدى تعرض ه ه الوحدة  و   الرقابية على مستوى كل وحدة، كما يتضمن  ديد مستوايت التد ي املعتمدة، 

 وابلتال  ديد نقاط الضعف واقرتار التوصيات املناسبة ملعاجلتها.  للم اطر 
 امل اطر.  إدارةجلنة  و   العليا اعدارة إىل  رفع التقارير اخلاصة ب لك و   مراقبة فعالية خطة استمرارية العمل  •
وإىل مصر     اعدارة اعدارة العليا وجملس  إىل      وتقدمي التقارير اخلاصة ب لك 2لتنفي  متطلبات ابزل   صر    خطة عمل امل   متابعة  •

 . لإلجناز املدة املتوقعة  و   اعجناز سورية املركاي: من خيل متابعة البنود مع الدوائر املعنية من حيث نسبة  
 مراجعة حساب قيمة راطر التشغيل يف نسبة كفاية رأ  املال.  •
نشرات التوعية املرسلة للعاملني أو الدورات  نشر الوعي العام واملعرفة عن أمهية وقيمة أنظمة الرقابة املتعلقة ا اطر العمليات: من خيل   •

تعريف املوظفني ابمل اطر وأنواعها وكيفية احلد منها وتوعية  إىل    التدريبية ومن خيل التواصل املباشر مع املوظفني والاايرات امليدانية اهلادفة 
 دارة امل اطر يف البنك(.  قافة رقابية ع )بنامل املوظفني  مهية اعجراملات الرقابية وتشجيعه  على يارستها 
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يت    • التشغيلية اليت   امل اطر  إدارةإىل    إرساهلا يت  اليت (Event Reports)   احلوادث تقارير  خيل عنها من  اعبي  ليل األحداث 
  حدث تشغيليعن عملية اعبي  عن أي    حيث يُعترب مس ولو الوحدات ومدرامل األقسام مس ولني تشغيلي  حدث  أي وقوي  عند  التشغيلية

 وذلك  العامة واعدارة املعنية األقسام مع توصيات من شدهنا تعايا البيئة الرقابية للم اطر ذات العيقة ابلتنسيقو  تصحيحية   إجراملاتاقرتار و 
 الت فيف من آاثرها يف املستقبل.  أو  احلوادث  ه ه  لتييف

الداخلية واخلارجية املتعلقة ابلو  • الرقابية  التشغيلية ونقاط الضعف    حدات والعمليات،تلقي تقارير اجلهات  والعمل على است راج األحداث 
 املتعلقة  دوات الرقابة الداخلية من خيهلا، واست دامها يف تعايا البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات املعنية. 

 خطط الطوارئ وأتمني استمرارية العمل 

، مت  13/2/2005( خري  4/ م ن/ب106ورق  ) 5/2008/ 5( خري  4/ م ن/ب 391والتسليف رق  )التااماو ابادئ ابزل وقراري جملس النقد 
ضمن استمرارية العمل يف املصر  وذلك يف مواجهة أي راطر تشغيلية حمتملة وذلك من خيل  ديد أماكن عمل رديفة يت   ت وضع خطط طوارئ ت

 حمددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية ااتصال اركا املعلومات الرئيسي أو اركا  اانتقال إليها يف حاات الطوارئ حيث يت  جتهيا موقعني
ما يعود  معلومات بديل ضمان استمرارية العمل ابلنظام املصريف املعتمد والربط الشبكي لفروي املصر  وأتمني وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما في 

اسي عدارة األنشطة الرئيسية واحليوية خيل حاات الطوارئ حيث أجرى ه ا الفريق اختبارات دورية  للموارد البشرية فقد مت  ديد فريق عمل أس
ر  ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات رتلفة ومت من خيهلا جتربة  يع العمليات والربام  وفق ظرو  متعددة ومت وضع التوصيات وتطوي

 اعجراملات وفق نتائ  ااختبار. 

 والسيولة والسوقية والتشغيلية   ئتمانية وهات املطبقة لتنفي  اختبارات الضغط وفق امل اطر اا السيناري 

وتوظيفاته بشكل عام لتقيي  مدى كفاية رأ  املال ملواجهة امل اطر    ئتمانية يقوم املصر  تجرامل اختبارات جهد بشكل شهري على حمفظة املصر  اا
اليت قد يتعرض هلا من جرامل حدوث فرضيات ت  ر سلباو على نشاط املصر ، و ديد حج  امل صصات املتوجع تشكيلها لتغطية اخلسائر اليت قد  

 تنت  يف حال  ققت ه ه الفرضيات. 

راطر السيولة تجرامل فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة العديد من العوامل ومنها حج     وفيما يعود مل اطر السيولة، تقوم وحدة
  للجنة املوجودات  السيولة غي املستقرة وتركاات السيولة ابلنسبة للقطاعات واملودعني ابعضافة حلج  الطلبات املستقبلية على السيولة، ويت  رفع النتائ

  اطر لوضع اعجراملات املناسبة. واملطاليع وجلنة إدارة امل

ه امل اطر  أما يف ما يتعلق ا اطر السوق والتشغيل فيقوم املصر  ابعتماد اختبارات جهد وفقاو لنماذج مصر  سورية املركاي حيسع من خيهلا أ ر ه 
 راطر السوق. إىل  بة أ رها على األرابر / اخلسائر ابلنسإىل   على نسبة كفاية رأ  املال للم اطر التشغيلية، ابعضافة

الطوارئ   على خطط  اختبارات جهد  بتنفي   املصر   يقوم  متوقعة  واستمراريةكما  سيناريوهات  توقف  و   العمل حسع  تراعي:  املصر   معتمدة يف 
نقطاي ااتصال الرئيسي  العمل على تشغيل امل دمات ااحتياطية، واو   امل دمات املس ولة عن تنفي  وإدارة العمليات يف موقع إدارة بنك الشرق الرئيسي 

موقع العمل  إىل    اللجوملو   العامة الرئيسي،  اعدارةمقر  إىل    تشغيل خطوط ااتصال البديلة، وسيناريو عدم قدرة املوظفني على الوصولو   بني اعدارة والفروي
 البديل. 
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 التحليل القطاعي    - 93
 معلومات عن قطاعات أعمال املصر : .أ

 :يت  تنظي  املصر  ألغراض إدارية من خيل قطاعات األعمال الرئيسية التالية
 .حساابت األفراد: يشمل متابعة ودائع العميمل واألعمال الصغية ومنحه  القروض والديون واخلدمات األخرى -
  .واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة ابلعميمل من امل سسات ئتمانيةوالتسهييت ااحساابت امل سسات: يشمل متابعة الودائع  -
  .أموال املصر  إدارةاخلاينة: يشمل ه ا القطاي تقدمي خدمات التداول واخلاينة و  -

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصر :
  2021ن األول  كانو   31  
  انيموي    أخرى    اخلاينة    امل سسات    األفراد    البيان   
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      
  44.514.960.203  -   41.998.952.844  3.399.578.096 (  883.570.737)  إ ال الدخل التشغيلي  
 (  1.980.309.991)  -   ( 2.271.168.304)  87.949.7302  2.908.583   ئتمانيةمصرو  رص  اخلسائر اا  
  42.534.650.212  -   039.727.784.54  3.687.527.826 (  880.662.154)  نتائ  أعمال القطاي  
 (  4.787.716.418) (  84.787.716.41)  -    -    -   مصاريف غي موزعة على القطاعات  
  37.746.933.794  -    -    -    -    الربح قبل الضرائع    
 (  7.618.720)  -    -    -    -    مصرو  ضريبة الدخل   
  37.739.315.074  -    -    -    -    صايف ربح السنة  
  207.831.617.761  -   188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  موجودات القطاي  
  14.302.431.145  14.302.431.145  -    -    -   موجودات غي موزعة على القطاعات  
  222.134.048.906  14.302.431.145 188.211.101.696  19.469.053.721  151.462.344  جمموي املوجودات  
  141.487.608.570  -    158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  مطلوابت القطاي  
  4.167.189.428  4.167.189.428  -    -    -   مطلوابت غي موزعة على القطاعات  
  145.654.797.998  4.167.189.428  158.725.541  16.662.533.995  124.666.349.034  املطلوابت جمموي   
  1.350.271.781  -    -    -    -    مصاريف رأمسالية  
   368.143.293  -    -    -    -    استهيكات وإطفاملات  
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  2020كانون األول    31  
  انيموي    أخرى    اخلاينة    امل سسات    األفراد    البيان   
 ل. .    ل. .    ل. .    ل. .    ل. .      
  30.974.077.406  -   28.471.417.544  3.637.452.407 (  1.134.792.545)  إ ال الدخل التشغيلي  
 (  2.916.594.656)  -   ( 2.598.514.003) (  222.020.296) (  96.060.357) مصرو  رص  اخلسائر اائتمانية   
  28.057.482.750  -   25.872.903.541  3.415.432.111 (  1.230.852.902)  نتائ  أعمال القطاي  
 (  2.641.576.605) (  2.641.576.605)  -    -    -   مصاريف غي موزعة على القطاعات  
  25.415.906.145  -    -    -    -    الربح قبل الضرائع    
 (  1.153.846.777)  -    -    -    -    مصرو  ضريبة الدخل   
  24.262.059.368  -    -    -    -    صايف ربح السنة  
  129.715.295.848  -   107.128.028.751  22.574.151.542  13.115.555  موجودات القطاي  
  9.207.720.521  9.207.720.521  -    -    -   موجودات غي موزعة على القطاعات  
  138.923.016.369  9.207.720.521 107.128.028.751  22.574.151.542  13.115.555  جمموي املوجودات  
  96.641.990.599  -    152.524.629  61.938.922.757  34.550.543.213  مطلوابت القطاي  
  3.541.089.936  3.541.089.936  -    -    -   مطلوابت غي موزعة على القطاعات  
  100.183.080.535  3.541.089.936  152.524.629  61.938.922.757  34.550.543.213  جمموي املطلوابت  
  919.719.236  919.719.236  -    -    -    مصاريف رأمسالية  
   288.777.386  288.777.386  -    -    -    استهيكات وإطفاملات  

 معلومات التوزيع اجلغرايف: .ب
 مسامهات يف اخلارجأو  تار  املصر  نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وا يوجد لديه فروي

 التوزيع اجلغرايف ألعمال املصر : يضارترل ه ا اع
  2021  كانون األول  31  
  انيموي    خارج سورية    داخل سورية   
  ل. .    ل. .    ل. .   

  44.514.960.203  ( 424.624.709)   44.939.584.912  التشغيلي إ ال الدخل 
  222.134.048.906    66.833.073.392    155.300.975.514  جمموي املوجودات

  1.350.271.781    -     1.350.271.781  املصروفات الرأمسالية 
 
  2002  كانون األول  31  
  انيموي    خارج سورية    داخل سورية   
  ل. .    ل. .    ل. .   

  30.974.077.406    60.857.894    30.913.219.512  إ ال الدخل التشغيلي 
  138.923.016.369    33.180.741.185    105.742.275.184  جمموي املوجودات

  919.719.236    -     919.719.236  املصروفات الرأمسالية 
 

 رأ  املال   إدارة  - 40
ــطته امل تلفةأحيافظ املصـــــــر  على رأ  مال مناســـــــع ملواجهة امل اطر اليت تيزم   ــادرة    .نشـــــ يت  مراقبة مدى كفاية رأ  املال من خيل النســـــــع الصـــــ

 .اوجع مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها من خيل مصر  سورية املركاي
ــورية املركاي ) %8  املال والبالغة  دىن ملتطلبات كفاية رأحملافظة على معدات تفوق احلد األيلتام املصـــر  اب ــر  سـ حســـع   %8حســـع تعليمات مصـ

 .  املال التنظيمي كم شر لتلك الرتكااتواليت تست دم رأ ئتمانيةكاات ااكما يراعي كافة النسع املتعلقة ابلرت ،  ابزل الدولية( جلنة
   .ية ووصف امل اطر يف أنشطتهقتصاديدير املصر  هيكلية رأ  ماله وجيري تعدييت عليه يف ضومل التغيات اليت تطرأ على الظرو  اا
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 رأ  املال: كفاية
 :يتضمن ه ا البند ما يلي 

   كانون األول   31كما يف    
   0212     2020  

  ل. .      ل. .    
   4.125.000.000    4.125.000.000  واملدفوي   به   رأ  املال املكتتع
   829.467.897    967.472.434  ااحتياطي القانون 
   758.918.397    896.922.934  ااحتياطي اخلاص 

   392.881.207    1.489.298.783  حمققة  مرتاكمة  أرابر  
   8.890.954.553    32.633.668.333  * غي حمققةمرتاكمة أرابر  

  23.742.713.780    36.366.888.424  صايف أرابر انجتة عن تقيي  مركا القطع البنيوي 
 (  83.836.600 )  (  209.591.500) الشامل اآلخر خيل الدخل  ابلقيمة العادلة من موجودات مالية  

 (  41.456.055 )  (  101.034.960) صايف املوجودات الرابتة غي ملموسة 
 مبالغ ينوحة إىل كبار املسامهني وأعضامل جملس اعدارة  

 (  2.620.557.024 )  (  4.864.069.749 )  أو املستعملة من قبله  )أيهما أكرب(  

   35.994.086.155    71.304.554.699  األموال اخلاصة األساسية صايف  
 بنود رأ  املال املساعد: 

   1.027.620.734    1.501.461.526  * *املتوقعة ئتمانيةرصصات لقامل اخلسائر اا 

   1.027.620.734    1.501.461.526    األموال اخلاصة املساعدة 

   37.021.706.889    72.806.016.225  )رأ  املال التنظيمي(   صايف األموال اخلاصة 
   79.055.169.427    114.405.692.500  جمموي املوجودات املرجحة ابمل اطر  

   3.154.489.260    5.711.229.540  حساابت خارج املياانية املرجحة ابمل اطر 
  319.725.000  (  4.667.544.000) راطر السوق 

   2.806.316.457    3.373.837.076  امل اطر التشغيلية 

   85.335.700.144    118.823.215.116  ات خارج املياانية املرجحة ابمل اطر لتاام جمموي املوجودات واا 
   %43.38     %61.27   نسبة كفاية رأ  املال )%( 

   %42.18     %60.01   رأ  املال األساسي )%(  نسبة كفاية 
   %92.91     %93.23   إ ال احلقوق امللكية إىل  نسبة رأ  املال األساسي 

رق    * والتسليف  النقد  قرار جملس  النقد  2014شباط    26خري     4/م ن/ب1088صدر  قرار جملس  من  الرامنة  املادة  تعديل  تضمن  ، وال ي 
حبيث يت  إدراج فروقات تقيي  القطع البنيوي غي احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية    2008شباط    4خري     1/م ن / ب  362والتسليف رق   

 .  2007لعام   4/م ن/ب  253والتسليف رق    ألغراض احتساب كفاية رأ  املال وفق متطلبات قرار جملس النقد
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املصنفة ضمن    املتوقعة للتعرضات   ئتمانية /م ن( يت  ااعرتا  ابمل صصات املكونة لقامل اخلسائر اا4التسليف رق  )و اوجع قرار جملس النقد   ** 
إليها  املرحلتني األوىل والرانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أا تتجاوز قيمة امل صصات املعرت  هبا ضمن ه ه األموال، مضافاو  

نسبته   ما  التمويل )يف حال وجوده(،  العام مل اطر  اائتمان احمل  %1.25رصيد حساب ااحتياطي  املرجحة ا اطر  املوجودات  تسبة وفقاو  من 
 لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الصافية. 
ـــبة كـفاـية رأ   لا تـقجيـع أن    2007كـانون الـران    24خري     4/م ن/ ب  253بـناملو على قرار جملس النـقد والتســــــــــــــليف رق    مع   %8عن   امـلال  نســــــــــــ

 .واليت تست دم رأ  املال التنظيمي كم شر هلا ئتمانيةعاة النسع املتعلقة ابلرتكاات ااامر 
 

  ليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت  - 41

 تسويتها: أو  يبني اجلدول التال  ليل املوجودات واملطلوابت وفقاو للفرتة املتوقعة اسرتدادها 
  انيموي    أكرر من سنة    لغاية سنة   1220كانون األول    31كما يف   
  ل. .    ل. .    ل. .       
 املوجودات: 

  116.294.477.161  7.635.513.638  108.658.963.523 بنو  مركاية أرصدة لدى  و  نقد
  33.017.199.960 ( 426.689.604)  33.443.889.564 أرصدة لدى مصار  

  38.131.044.899 ( 10.151.259.101)  48.282.304.000 لدى مصار   إيداعات
  -   -   -  ابلكلفة املطفدة موجودات مالية  
 ابلقيمة العادلة من  موجودات مالية  

  209.591.500  209.591.500  -  خيل الدخل الشامل اآلخر  
  19.619.485.486  14.695.320.607  4.924.164.879 املباشرة  ئتمانيةصايف التسهييت اا

  601.724.763  601.724.763  -  حقوق است دام األصول املستدجرة 
  5.786.532.601  5.786.532.601  -   موجودات اثبتة
  101.034.960  101.034.960  -   املاديةموجودات غي  
  1820.981.89  -   1820.981.89  موجودات أخرى 

  7.551.975.685  7.551.975.685  -  وديعة جممدة لدى مصر  سورية املركاي 
  9068222.134.04.  26.003.745.049  196.130.303.857 جمموي املوجودات   
 املطلوابت: 

  158.725.540  -   158.725.540  ودائع مصار 
  132.910.277.790  -   132.910.277.790  ودائع الاابئن 

  8.418.605.239  -   8.418.605.239  أتمينات نقدية 
  613.978.771  613.978.771  -  ملواجهة أخطار وأعبامل حمتملة م وانت

  83.747.248  83.747.248  -  رص  ضريبة الدخل 
  172.877.830  172.877.830  -  جار التاامات عقود اآل
  3.296.585.580  -   3.296.585.580  مطلوابت أخرى 

  145.654.797.998  870.603.849  144.784.194.149 جمموي املطلوابت  

  76.479.250.908  25.133.141.200   51.346.109.708   صايف املوجودات  
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  انيموي    أكرر من سنة    لغاية سنة   2020كانون األول    31كما يف   
  ل. .    ل. .    ل. .       
 املوجودات: 

  71.167.433.455  4.644.222.311  66.523.211.144 نقد وأرصدة لدى بنو  مركاية 
  15.406.352.119 ( 111.687.775)  15.518.039.894 أرصدة لدى مصار  

  20.310.782.281 ( 3.444.568.946)  23.755.351.227 لدى مصار   إيداعات
  1.073.163.013  -   1.073.163.013 موجودات مالية ابلكلفة املطفدة 
 ن  موجودات مالية ابلقيمة العادلة م

  83.836.600  83.836.600  -  خيل الدخل الشامل اآلخر  
  21.514.004.842  16.214.741.047  5.299.263.795 صايف التسهييت اائتمانية املباشرة 
  206.522.213  206.522.213  -  حقوق است دام األصول املستدجرة 

  4.863.983.018  4.863.983.018  -   موجودات اثبتة
  41.456.055  41.456.055  -   موجودات غي املادية

  340.195.931   39.789  340.156.142  موجودات أخرى 
  3.915.286.842  3.915.286.842  -  وديعة جممدة لدى مصر  سورية املركاي 

  138.923.016.369  26.413.831.154  112.509.185.215 جمموي املوجودات   
 املطلوابت: 

  158.232.405  -   158.232.405  ودائع مصار 
  91.467.862.222  165.000.000  91.302.862.222  ودائع الاابئن 

  5.021.603.748  -   5.021.603.748  أتمينات نقدية 
  365.366.394  365.366.394  -  م وانت ملواجهة أخطار وأعبامل حمتملة

  1.251.565.892  1.251.565.892  -  رص  ضريبة الدخل 
  190.658.809  190.658.809  -  التاامات عقود اآلجار 

  1.727.791.065  2.539.981  1.725.251.084  مطلوابت أخرى 
  100.183.080.535  1.975.131.076  98.207.949.459 جمموي املطلوابت  

  38.739.935.834  24.438.700.078   14.301.235.756   صايف املوجودات  



 

- 120  - 

 ات حمتملة التاام و   ارتباطات  - 42
 : يلي   يتكون ه ا البند يا

  كانون األول   31كما يف     
   2021     2020  

 ل. .      ل. .    والتاامات ائتمانية  ارتباطات 
 كفاات زابئن: 

    360.053    -   أتمينات أولية  
   3.035.904.255    4.916.551.010  حسن تنفي   
   -     2.610.103.648  تعهدات تصدير  
   7.526.654.658    3.036.264.308   

   17.625.436.064    30.215.145.290  كفاات بنو  
   618.341.890    224.044.189  غي مستعملة  ائتمانية سقو  تسهييت 

   37.965.844.137    21.280.042.262   
 
  COVID)-(19 انتشار فيو  كوروان أ ر   - 34

 . متد راو بتداعيات انتشار فيو  كوروان وإجراملات الوقاية واحلماية املعتمدة 2021استمر نشاط املصر  خيل عام  
الوضع عن كرع وقد قام بتفعيل خطته استمرارية األعمال ويارسات إدارة امل اطر األخرى عدارة ااضطراابت احملتملة اليت قد    مراقبة   املصر    وخبع 

 على أعمال املصر  وعملياته وأدائه املال.  ( COVID-19يتسبع فيها تفشي فيو  كوروان ) 
ية يف راطر اائتمان وتقيي  م شرات تدن القيمة للم اطر يف القطاعات اليت حيتمل أت رها.  قامت اعدارة بتقيي  أت ي اجلائحة عند  ديد الاايدة الكب

لغاية خري  إعداد   وبناملو عليه وجدت اعدارة أنه مل يكن هنا  أت ي جوهري على التعرضات اائتمانية وااعرتا  ابخلسائر اائتمانية املتوقعة ورصصاهتا 
 . 2021كانون األول   31نتهية يف البياانت املالية للسنة امل 

 
 أرقام املقارنة  - 44

  مل ت  ر عملية إعادة التبويع ه ه احلالية، ة سنلتتناسع مع تبويع أرصدة ال  2020كانون األول   31ة يف  ي املنته لسنةمت إعادة تبويع بعض األرصدة ل
 . ة السابقة سنعلى حقوق امللكية أو أرابر ال

 بيان الوضع املال 
  األ ر    الرصيد بعد التعديل    الرصيد قبل التعديل     البيان   
  ل. .    ل. .    ل. .      

 (  83,836,600)  340,195,931  424,032,531   موجودات أخرى  
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة   
  83,836,600   83,836,600  -   من خيل الدخل الشامل اآلخر   

            -  
 
 القضااي املقامة على املصر   - 54
 ، كما يوجد جمموعة من دعاوى  صيل الديون مرفوعة من قبل املصر  على الاابئن. 2021كانون األول    31  كما يف  دعاوىأية  يوجد على املصر   ا  


