بنك الشرق
شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
البياانت املالية وتقرير مدقق احلساابت املستقل
للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0202

بنك الشرق
شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
البياانت املالية وتقرير مدقق احلساابت املستقل
للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0202

جدول احملتوايت

تقرير مدقق احلساابت املستقل

صفح ــة
4-3

البياانت املالية:
بيان الوضع املايل

6-5

بيان الدخل

7

بيان الدخل الشامل اآلخر

8

بيان التغيات يف حقوق امللكية

9

بيان التدفقات النقدية

33-32

إيضاحات حول البياانت املالية

303-30

بنك الشرق
شركة مسامهة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول البياانت املالية
للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0202
 -3معلومات عامة
بنك الش ـ ــرق (املص ـ ــر ) و ش ـ ــركة مس ـ ــامهة عامة س ـ ــورية قلوكة بنس ـ ــبة  %49من قبل البنك اللبناك الفرنس ـ ــر م.م.ل .مت أتس ـ ــيس املص ـ ــر يف
 32نيس ـ ـ ـ ــان  0228وج القرار رق /06م.و .و وج قانون املص ـ ـ ـ ــار رق  08لعام  0223س ـ ـ ـ ــجل املص ـ ـ ـ ــر يف الس ـ ـ ـ ــجل التجاري لت
الرق  35636بتاريخ 00كانون األول  ،0228ويف سجل املصار لت الرق  39بوصفه مصرفال خاصال.
وقد أتسس املصر برأ مال مقدارس  0152212221222لية سورية موزمل عل 015221222سه بقيمة امسية  31222لية سورية للسه الواحد.
بتاريخ  4أيلول  0230وافقت يئة األوراق واألس ـواق املالية الس ــورية عل تعديل القيمة اامسية لس ــه بنك الشــرق لتص ــبح ما ة لية س ــورية للس ــه
الواحد وبتاريخ  12نيس ــان  ، 0238عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمص ــر وقررت زايدة رأ مال املص ــر
بلغ إنايل وقدرس  05212221222لية سـورية موزمل عل  015221222سـه وبذلك يكون العدد اعنايل ألسـه املصـر  0715221222سه
بقيمة امسية  322لية سورية للسه الواحد.
بتاريخ  8متوز  ،0202عقدت اهليئة العامة غي العادية لبنك الشرق ،وقررت زايدة رأ مال املصر عن رريق ض جا من رصيد األرابح املدورة
بلغ وقدرس  /3117512221222/ل( . .مليار وسالمثا ة ومخس وسبعون مليون لية سورية ) إىل رأ املال ،ليصبح رأ مال املصر بعد الاايدة
مبلغ وقدرس  / 4130512221222/ل( . .أربعة مليارات ومئة ومخس وعشرون مليون لية سورية) موزمل عل ( /4310521222 /واحد وأربعون
مليون ومئتان ومخسون الف) سه بقيمة إمسية مئة لية سورية للسه الواحد.
بتاريخ  35أيلول  ،0202حصل املصر عل موافقة جملس مفوضر يئة األوراق واألسواق املالية السورية ابعتماد أسه زايدة رأ املال .ومت
ختصيص األسه املذكورة ك سه جمانية عل املسامهني املسجلني يف اتريخ اكتساب املسامهني احلق يف احلصول عل أسه ذس الاايدة والذي حدد
من قبل يئة األوراق واألسواق املالية بنهاية يوم  09أيلول  ،0202وذلك كل حبس نسبة مسامهته يف رأ املال .وقد حصل املصر بتاريخ
 0202/32/30عل موافقة جملس مفوضر يئة األوراق واألسواق املالية السورية النها ية عل إصدارة أسه الاايدة املذكورة .وعليه جيري تعديل
املادة رق  /6/من النظام األساسر تبعال لذلك واستكمال إجرا ات تسجيل وإدراج أسه زايدة رأ املال أصوال لدى كل من يئة األوراق واألسواق
املالية السورية وسوق دمشق املايل.
اختذ املصر مركاال ر يسال له يف دمشق-سورية.
يقوم املصر بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقر إدارته الر يسر الكا ن يف دمشق -الشعالن تنظي عرنو صاحلية جادة عقار
 32 /0115وفروعه التسعة املنتشرة داخل ا مهورية العربية السورية يف دمشق (الشعالن ،املالكر ،احلريقة ،والغساك) ،ريف دمشق (جرماان) وحل ،
ومحص ،والالذقية ورررو  ،إضافة إىل مكتبه الكا ن يف مرف الالذقية .مع اعشارة إىل أنه ويف ـل الظرو الرا نة ،مت إيقا العمل يف فرمل محص
بعد احلصول عل موافقة مصر سورية املركاي رق ( )36/1351اتريخ  12آب .0230
مت إدراج أسه املصر يف سوق األوراق املالية بتاريخ  39كانون األول  0232وقد بلغ سعر اعغالق للسه يف السوق  771136لية سورية بتاريخ
 04كانون األول .0202
وافق جملس اعدارة عل البياانت املالية للسنة املنتهية يف  13كانون األول  0202يف اجتمامل ا لسة األوىل للعام  0203املنعقدة
بتاريخ  33شباط  ، 0203وفوض ر يس جملس اعدارة ابملوافقة والتوقيع عل البياانت املالية للمصر والذي وافق عل البياانت املالية
بتاريخ  7نيسان  0203و ر خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.
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تطبيق املعايي الدولية ععداد التقارير املالية

أ  -تعديالت مل ينت عنها أسر جو ري عل القوا املالية للمصر :
مت اتبامل معايي التقارير املالية الدولية ا ديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف كانون الألاك  0202أو بعد ذلك
التاريخ ،يف إعداد القوا املالية للمصر  ،واليت مل ت سر بشكل جو ري عل املبالغ واعفصاحات الواردة يف القوا املالية للسنة والسنوات السابقة،
علمال أبنه قد يكون هلا أتسي عل املعا ة احملاسبية للمعامالت والرتتيبات املستقبلية.
التعديالت عل معايي التقارير املالية الدولية ا ديدة واملعدلة
املعايي ا ديدة واملعدلة
التعديالت عل املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( ،)9واملعيار إن ذس التعديالت تعمل عل تعديل متطلبات معينة تتعلق حاسبة التحوط حبيث
احملاسيب الدويل رق ( ،)19واملعيار الدويل للتقارير املالية رق تُطبق املنشآت تلك املتطلبات عل افرتاض أن معيار سعر الفا دة الذي تستند إليه
املتحورة والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتغي نتيجة
التدفقات النقدية
( )7املتعلقة إبصالح معيار سعر الفا دة
َّ
عصالح معيار سعر الفا دة؛ كما أن ذس التعديالت إلاامية ميع عالقات
التحوط اليت تت سر مباشرة إبصالح معيار سعر الفا دة؛ ا يُقصد هبذس التعديالت
تقدمي إعفا من أي عواق أخرى انشئة عن إصالح معيار سعر الفا دة )إذا مل
تَعد عالقة التحوط تفر تطلبات حماسبة التحوط ألسباب أخرى غي تلك احملددة
يف التعديالت ،فيج وقف حماسبة التحوط(؛ تتطل ذس التعديالت إفصاحات
حمددة حول مدى أتسر عالقات التحوط اخلاصة ابملنشآت بتلك التعديالت
تعديل عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )1إن التعديالت يف تعريف األعمال عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ()1
ر تغييات عل امللحق )أ( ،املصطلحات احملددة،
اندماج األعمال "فيما يتعلق بتعريف األعمال.
وإرشادات التطبيق واألمأللة التوضيحية للمعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق
( )1فقط.
إن ذس التعديالت:







توضح أنه حىت يت اعتبار جمموعة األنشطة واملوجودات اليت مت ااستحواذ
عليها عل أهنا أعمال ،فإنه جي أن تتضمن ،عل األقلُ ،مدخالت وعملية
جو رية تسامهان معال اىل ٍ
حد كبي يف القدرة عل إنشا املخرجات؛
ضيق نطاق تعريف األعمال واملخرجات من خالل الرتكيا عل السلع
تُ َ
واخلدمات املقدمة للعمال وإزالة اعشارة إىل القدرة عل خفض التكاليف؛
تضيف إرشادات وأمأللة توضيحية ملساعدة املنشآت عل تقيي ما إذا كان
قد مت ااستحواذ عل عملية جو رية؛
تايل احلاجة إىل تقيي ما إذا كان املشاركون يف السوق قادرين عل استبدال
أي مدخالت أو عمليات مفقودة وااستمرار يف إنتاج املخرجات؛
تُضيف اختبار تركا اختيارايل يسمح إبجرا تقيي مبسط حول ما إذا كانت
جمموعة األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ا تعترب أعماال.
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ربَّقت اجموعة التعديالت عل معايي التقارير املالية الدولية ( )0و( )6و()35؛
ومعايي احملاسبة الدولية ( )3و( )8و( )14و ( )17و()18؛ وتفسيات اللجنة
الدولية لتفسي التقارير املالية ذات األرقام
( )30و( )39و( )02و()00؛ وتفسي نة التفسيات القياسية رق ( )03يف
السنة احلالية.

تعديالت عل اعشارات إىل اعرار املفا يمر يف معايي
التقارير املالية الدولية -تعديالت عل املعيار الدويل ععداد
التقارير املالية رق ( )0املدفوعات عل أسا األسه ،
واملعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )1اندماج
األعمال ،واملعيار الدويل
ععداد التقارير املالية رق ( )6استكشا املوارد املعدنية
وتقييمها ،واملعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ()34
احلساابت امل جلة التنظيمية ،ومعيار احملاسبة الدويل رق ()3
عرض البياانت املالية ،ومعيار احملاسبة الدويل رق ()8
السياسات احملاسبية والتغييات يف التقديرات واألخطا
احملاسبية ،ومعيار احملاسبة الدويل رق ( )14التقارير املالية
املرحلية ،ومعيار احملاسبة الدويل رق ( )17املخصصات
واالتاامات احملتملة واألصول احملتملة ،ومعيار احملاسبة الدويل
رق ( )18األصول غي امللموسة ،وتفسي نة تفسيات
التقارير املالية الدولية رق ( )30ترتيبات امتياز اخلدمة،
وتفسي نة تفسيات املعايي الدولية للتقارير املالية رق ()39
إرفا االتاامات املالية أبدوات حقوق امللكية ،وتفسي نة
تفسيات املعايي الدولية للتقارير املالية رق ( )02تكاليف
التجريد يف مرحلة اعنتاج ملنج سطحر ،وتفسي نة
تفسيات املعايي الدولية للتقارير املالية رق ( )00معامالت
العمالت األجنبية وااعتبارات املسبقة ،وتفسي نة
التفسيات القياسية رق ( )10األصول غي امللموسة -
تكاليف املوقع اعلكرتوك لتحديث تلك التصرحيات فيما
يتعلق ابعشارات وااقتباسات من اعرار ،أو ،يف حال
اعشارة إىل إصدار رتلف من اعرار املفا يمر ،توضيح
ذلك.
تعديالت عل معيار احملاسبة الدولية رق ( )3ومعيار احملاسبة جتدر اعشارة عل وجه اخلصوص إىل سالسة جوان جديدة للتعريف ا ديد:
الدولية رق ( )8املتعلقة بتعريف املادية .
 التعتي  .ركا التعريف احلايل فقط عل حذ املعلومات أو لريفها ،إا أن
اجلس َخلُص إىل أنه قد يكون عهبام املعلومات ا و رية علومات اكن
حذفها أتسي قاسل .وعل الرغ من أن مصطلح التعتي جديد يف التعريف،
إا أنه كان ابلفعل جا ال من معيار احملاسبة الدويل رق ( )3معيار احملاسبة
الدويل  3112أ.
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 من املتوقع -يف حدود املعقول – أنه قد يكون هلا أتسي .أشار التعريف احلايل
إىل" قد يكون هلا أتسي "والذي شعر اجلس أنه قد يُفه عل أنه يتطل
الكألي من املعلومات ،إذ أن أي شر تقريبلا" قد يكون "له أتسي عل قرارات
بعض مستخدمر القوا املالية حىت وإن كانت احتمالية ذلك بعيدة.
 املستخدمون الر يسيون .أشار التعريف احلايل فقط إىل املستخدمني "الذين
خيش اجلس أيضا أنه قد يُفه عل نطاق واسع جدال وأنه يتطل مراعاة
نيع املستخدمني احملتملني للقوا املالية عند لديد املعلومات اليت جي
اعفصاح عنها.
تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )36يوفر التعديل للمست جرين إعفا ل من تقيي ما إذا كان امتياز اعجيار املتعلق بفايرو
عقود اعجيار املتعلقة ابمتيازات اعجيار املتعلقة بفايرو كوروان ( )COVID-19يعد تعديالل عل عقد اعجيار.
كوروان (.)COVID-19
ب  -معايي التقارير املالية الدولية ا ديدة واملعدلة الصادرة وغي سارية املفعول بعد:
مل يطبق املصر املعايي الدولية للتقارير املالية ا ديدة واملعدلة الواردة أدانس الصادرة لكن غي سارية املفعول بعد كما بتاريخ القوا املالية وتفاصيلها
كما يلر:
املعايي ا ديدة واملعدلة
إصالح معيار سعر الفا دة – املرحلة (( )0تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ()9
األدوات املالية ،ومعيار احملاسبة الدويل رق ( )19األدوات املالية :ااعرتا والقيا  ،واملعيار الدويل
ععداد التقارير املالية رق ( )7إفصاحات األدوات املالية ،واملعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ()4
عقود الت مني ،واملعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )36عقود اعجيار
تُقدم التعديالت يف معيار سعر الفا دة – املرحلة (( )0تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير
املالية رق ( )9ومعيار احملاسبة الدويل رق ( )19واملعايي الدولية ععداد التقارير املالية ذات األرقام
()7و( )4و( )36وسيلة عملية للتعديالت اليت يتطلبها اعصالح ،وتوضح أن حماسبة التحوط مل تُوقف
فقط بسب إصالح معيار سعر الفا دة وإدخال اعفصاحات اليت تسمح للمستخدمني بفه ربيعة
ومدى املخارر الناشئة عن إصالح معيار سعر الفا دة الذي تتعرض له املنش ة وكيفية إدارة املنش ة لتلك
املخارر ابعضافة إىل تقدم املنش ة يف التحول من إصالحات معيار سعر الفا دة إىل معدات مرجعية
بديلة ،وكيفية إدارة املنش ة هلذا اانتقال.
تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )1اندماج األعمال املتعلقة ابعشارة إىل اعرار
املفا يمر.
تعمل التعديالت عل لديث مرجع قدمي لإلرار املفا يمر يف املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق
( )1دون تغيي املتطلبات يف املعيار إىل ٍ
حد كبي
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سارية املفعول للفرتات
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد
أول كانون الألاك 0203

أول كانون الألاك 0200

تعديالت عل معيار احملاسبة الدويل رق ( )36املمتلكات واآلات واملعدات املتعلقة ابملتحصالت قبل
ااستخدام املقصود.
لظُر التعديالت اخلص من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلات واملعدات أي عا دات من بيع
األصنا املنتجة أسنا إحضار ذلك األصل إىل املوقع وهتيئته حلالته الالزمة ليكون قادرال عل التشغيل
ابلطريقة اليت ارأتهتا اعدارة .وبدال من ذلك ،تعرت املنش ة بعا دات بيع ذس البنود ،وتكلفة إنتاجها،
يف الربح أو اخلسارة

أول كانون الألاك 0200

تعديالت عل معيار احملاسبة الدويل رق ( )17املخصصات واالتاامات احملتملة واألصول احملتملة
املتعلقة ابلعقود املألقلة ابلتاامات -تكلفة الوفا ابلعقد.
ُلدد التعديالت أن" تكلفة تنفيذ "العقد تشمل" التكاليف اليت تتعلق مباشرة ابلعقد ".اكن أن تكون
التكاليف اليت تتعلق مباشرة ابلعقد إما تكاليف إضافية للوفا هبذا العقد )من األمأللة عل ذلك العمالة
املباشرة واملواد( أو ختصيص التكاليف األخرى اليت تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )من األمأللة عل ذلك
ختصيص رسوم ااستهالل لبند من املمتلكات واآلات واملعدات املستخدمة يف تنفيذ العقد(
التحسينات السنوية عل املعايي الدولية ععداد التقارير املالية 0202-0238
إجرا تعديالت عل املعايي التالية :
 املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )3تطبيق املعايي الدولية للتقارير املالية للمرة األوىل
يسمح التعديل للشركة التابعة اليت تُطبق الفقرة د( 36أ) من املعيار الدويل ععداد التقارير
املالية رق ( )3بقيا فروق الرتنة الرتاكمية من خالل استخدام املبالغ املبلغ عنها من الشركة
ُ
األم ،بنا ل عل اتريخ انتقال الشركة األم إىل معايي التقارير املالية الدولية.
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 املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )9األدوات املالية -يوضح التعديل الرسوم اليت
تتضمنها املنش ة عندما تطبق اختبار  %32يف الفقرة ب  11116من املعيار الدويل ععداد
التقارير املالية رق ( )9يف تقيي ما إذا كان سيُلغ ااعرتا ابلتاام مايل .تتضمن املنش ة
فقط الرسوم املدفوعة أو املستلمة بني املنش ة )املقرتض) واملقرض ،ا يف ذلك الرسوم اليت
يدفعها أو تستلمها املنش ة أو املقرض نيابة عن اآلخر.
 املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )36عقود اعجيار-يايل التعديل عل املألال
التوضيحر رق ( )31املصاح للمعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )36توضيح سداد امل جر
لتحسينات عقد اعجيار من أجل حل أي ارتبال حمتمل فيما يتعلق عا ة حوافا اعجيار اليت
قد تنش بسب الكيفية اليت مت توضيح حوافا اعجيار هبا يف ذا املألال.
 معيار احملاسبة الدويل رق ( )43الاراعة -يلغر التعديل املطل الوارد يف الفقرة ( )00من
معيار احملاسبة الدويل رق ( )43للمنشآت استبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قيا
القيمة العادلة لألصل احليوي ابستخدام تقنية القيمة احلالية.

تعديالت عل معيار احملاسبة الدويل رق ( )3عرض البياانت املالية املتعلقة بتصنيف املطلوابت عل
أهنا متداولة أو غي متداولة
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هتد التعديالت إىل تعايا ااتساق يف تطبيق املتطلبات من خالل مساعدة املنش ة عل لديد ما إذا
كان جي تصنيف الديون واملطلوابت األخرى يف قا مة املركا املايل اليت هلا اتريخ تسوية غي م كد عل
أهنا متداولة (مستحقة أو حيتمل أن تكون مستحقة السداد خالل عام واحد) أو غي متداولة.
تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )4عقود الت مني متديد اععفا امل قت من
تطبيق املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ()9
يغي التعديل اتريخ انتها الصالحية احملدد لإلعفا امل قت يف املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق
( )9من تطبيق املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )9األدوات املالية ،حبيث يُطل من الشركات
تطبيق املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )9للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الألاك
.0201
املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37عقود الت مني
يتطل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37قيا مطلوابت الت مني ابلقيمة احلالية للوفا ويوفر
صممت ذس املتطلبات لتحقيق د أن تكون حملاسبة
هن قيا وعرضال موحدال ميع عقود الت مني ُ .
متسقة وقا مة عل املبادئ لعقود الت مني .حيل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37حمل املعيار
الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )4عقود الت مني اعتبارال من أول كانون الألاك .0201
تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37عقود الت مني
يُعدل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37معا ة املخاو ولدايت التنفيذ اليت مت لديد ا
بعد نشر املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37عقود الت مني يف عام 0237وتشمل التغييات
الر يسية ما يلر:
 أتجيل اتريخ التطبيق املبد ر للمعيار الدول ي للتقارير املالية رق ( )37ملدة عامني إىل الفرتات
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الألاك .0201
 استبعاد إضايف لعقود بطاقات اا تمان والعقود املماسلة من نطاق املعيار واليت توفر تغطية أتمينية
ابعضافة إىل استبعاد اختياري من النطاق لعقود القروض اليت تنقل رارر أتمني كبية.
 ااعرتا ابلتدفقات النقدية استحواذ الت مني املتعلقة ابلتجديدات املتوقعة للعقود ،ا يف ذلك
املخصصات اانتقالية والتوجيهات للتدفقات النقدية اقتنا الت مني املعرت هبا يف األعمال املقتناة
يف اندماج األعمال.
 توضيح تطبيق املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )37يف املعلومات املالية املرحلية قا يسمح
ابختيار سياسة حماسبية عل مستوى املنش ة.

 توضيح تطبيق امش اخلدمة التعاقدي املنسوب إىل خدمة عا د ااستألمار واخلدمات املتعلقة
اباستألمار والتغييات يف متطلبات اعفصاح املقابلة.
 متديد خيار ختفيف املخارر ليشمل عقود إعادة الت مني احملتفظ هبا واملشتقات غي املالية.
 تعديالت للطل من املنش ة أن تعرت عند ااعرتا األويل اسا ر عقود الت مني املألقلة
أيضا كاس عقود إعادة الت مني احملتفظ هبا.
ابالتاامات الصادرة لكر تعرت
ل
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 عرض مبسط لعقود الت مني يف قا مة املركا املايل حبيث تقوم املنش ة بعرض أصول والتاامات عقود
الت مني يف قا مة املركا املايل اليت يت لديد ا ابستخدام حمافظ عقود الت مني بدال من جمموعات
عقود الت مني.

 إعفا إضايف من عمليات النقل اندماج األعمال وختفيف إضايف لالنتقال لتاريخ تطبيق خيار
ختفيف املخارر واستخدام هن انتقال القيمة العادلة.
أتجيل اتريخ السراين إىل أجل غي
تعديالت عل املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق ( )32البياانت املالية ومعيار احملاسبة الدويل رق
( )08ااستألمارات يف الشركات الاميلة واملشاريع املشرتكة ( )0233فيما يتعلق عا ة بيع أو مسامهة مسم  .ما ياال التبين مسموحال به.
األصول من واملستألمر يف شركته الاميلة أو املشرومل املشرتل.
تتوقع اعدارة تطبيق ذس املعايي والتفسيات والتعديالت ا ديدة يف القوا املالية للمصر عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد ذس املعايي والتفسيات
والتعديالت ا ديدة قد ا يكون هلا أي أتسي جو ري عل القوا املالية للمصر يف فرتة التطبيق األويل.
-1

السياسات احملاسبية
أ -املعايي املالية املتبعة:
مت إعداد البياانت املالية وفقال للمعايي الدولية للتقارير املالية ،ووفقال للقوانني املصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف.
ب -إعداد البياانت املالية:
يت إعداد البياانت عل أسا مبدأ الكلفة التارخيية ابستألنا البنود التالية اليت يت قياسها ابلقيمة العادلة:
 املوجودات واملطلوابت احملتفظ هبا بغرض املتاجرة. األدوات املالية احملددة عل أسا القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر. ااستألمارات يف حقوق امللكية. األوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. األدوات املالية املشتقة اليت يت قياسها ابلقيمة العادلة.تظهر البياانت املالية ابللية السورية ،عملـة إعداد البيانـات املاليـة ،و ر عملة ااقتصاد.
ج -العمالت األجنبية:
لول كافة العمليات ،ا يف ذلك اعيرادات واألعبا ابلعمالت األجنبية إىل اللية السورية بسعر صر يوم اعدخال يف القيود ،مث يت لويل أرصدة
ّ
املوجودات واملطلوابت واحلساابت خارج املياانية ابلعمالت األجنبية إىل اللية السورية وفقال ألسعار الصر احملددة من قبل املصر املركاي،
 31056لية سورية للدوار األمريكر و 31510.95لية سورية لليورو كما يف  13كانون األول ( 0202مقابل  416لية سورية للدوار األمريكر
و 488.61لية سورية لليورو كما يف  13كانون األول  .)0239يت قيد فروقات القطع يف بيان الدخل.
إن التدفق النقدي ابلعمالت األجنبية النات أو املستعمل يف رتلف النشارات كما و ـا ر يف بيان التدفقات النقدية ،جرى لويله إىل اللية
السورية عل أسا سعر الصر يف  13كانون األول  0202وذلك ابسـتألنا رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية السنة الذي جرى لويله عل
أسا سعر الصر بنهاية السنة السابقة.
يت لويل املوجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعمالت األجنبية والظا رة ابلقيمة العادلة يف اتريخ لديد قيمتها العادلة.
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يت تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعمالت األجنبية غي النقدية (مألل األسه ) كجا من التغي يف القيمة العادلة.
د -املوجودات واملطلوابت املالية:
يُعرت ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للمصر عندما يصبح املصر ررفلا يف األحكام التعاقدية لألداة.
تُقـا املوجودات واملطلوابت املـاليـة املعرت هبا مبد يال ابلقيمة العادلة .كما تُضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تكاليف املعامالت املتعلقة مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ابقتنا أو إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار
املوجودات املالية واملطلوابت املالية (اال املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلس ــا ر) إىل القيمة العادلة
للموجودات املالية أو املطلوابت املالية ،أو تطرح منها ،حس اعقتضا  ،عند اععرتا األويل .كما تُألبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة ابقتنا
موجودات مالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اععرتا األويل ،فإن املصر يعاجل ذا الفرق حماسبيال عل النحو التايل:
• إذا مت إسبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماسلة أو بنا ل عل أسلوب تقيي يستخدم فقط بياانت
من أسواق اكن مالحظتها ،فإنه يُعرت ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اععرتا األويل (أي ربح أو خسارة منذ اليوم األول)؛
• يف نيع احلاات األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماش مع سعر املعاملة (أي أنه سيت أتجيل ربح أو خسارة منذ اليوم األول من
خالل تضمينه  /تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اعلتاام).
بعد ااعرتا األويل ،يت تسجيل الربح أو اخلسارة امل جلة إىل الربح أو اخلسارة عل أسا منطقر ،فقط إىل احلد الذي ينش فيه عن تغيي يف
عامل ( ا يف ذلك الوقت) أيخذس املشاركون يف السوق بعني ااعتبار عند تسعي األصل أو اعلتاام.
املوجودات املالية
تُألبت نيع املوجودات املالية ويعرت هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شـ ـ ـرا أو بيع أحد األص ـ ــول املالية وج عقد تتطل ش ـ ــروره تس ـ ــلي
األصل املايل ضمن اعرار الامين احملدد من السوق املعين ،ويقا مبد يال ابلقيمة العادلة ابعضافة إىل تكاليف املعاملة ،ابستألنا تلك املوجودات
املالية املص ـ ـ ــنفة عل أس ـ ـ ــا القيمة العادلة من خالل األرابح واخلس ـ ـ ــا ر ( .)FVTPLكما تُألبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباش ـ ـ ــرة ابقتنا
موجودات مالية مصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيـ قيـا نيع املوجودات املـالية املعرت هبا واليت تقع ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن نطاق املعيار الدويل ععداد التقارير املالية  9احقال ابلكلفة املطف ة أو القيمة
العادلة عل أسا منوذج أعمال املنش ة عدارة األصول املالية وخصا ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية .وعل وجه التحديد:
• تقا أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال دفها لصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية ر فقط
مدفوعات املبلغ األصلر والفا دة عل املبلغ األصلر القا ) ، (SPPIاحقال ابلتكلفة املطف ة ؛ و
• تقا أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال دفها لصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،واليت هلا تدفقات نقدية
تعاقدية ر مدفوعات املبلغ األصلر والفا دة عل املبلغ األصلر القا ( )SPPIاحقال ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر؛ و
• تُقا نيع أدوات الدين األخرى (مألل أدوات الدين اليت تدار عل أسا القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستألمارات األسه بعد
ذلك ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك ،جيوز للمصر إجرا ااختيار  /التعيني غي القابل لإللغا بعد ااعرتا األويل ابملوجودات املالية عل أسا كل أصل عل حدة:
• جيوز للمصر أن خيتار بشكل غي قابل لإللغا إدراج التغيات الالحقة يف القيمة العادلة استألمار أسه غي حمتفظ هبا للمتاجرة أو
ععتبار حمتمل معرت به من املستحوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية رق  ،)IFRS 3( 1يف
الدخل الشامل اآلخر؛ و
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• جيوز للمصر اختاذ قرار غي قابل لإللغا بتعيني أداة دين تتوافق مع الكلفة املطف ة أو معايي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ( )FVTOCIكما يت قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو
تقليله بشكل كبي (يشار إليه ايار القيمة العادلة).
أدوات الدين ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
يعترب تقيي مناذج العمل عدارة األصــول املالية أمرال أســاســيلا لتصــنيف األصــل املايل .كما حيدد املصــر مناذج العمل عل مســتوى يعكس كيفية
إدارة جمموعات األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول املالية معال لتحقيق د أعمال معني .ا يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملص ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل نوااي اعدارة فيما يتعلق أبداة
فردية ،وابلتايل يقي منوذج العمل عند مستوى جتميع أعل وليس عل أسا كل أداة عل حدة.
لدى املصر أكألر من منوذج أعمال واحد عدارة أدواهتا املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصر ألصوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية.
لدد مناذج أعمال املصر ما إذا كانت التدفقات النقدية سو تنت عن لصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
عندما تُس ـ ــتبعد أداة الدين املقاس ـ ــة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الش ـ ــامل اآلخر) ،(FVTOCIيُعاد تص ـ ــنيف الربح  /اخلس ـ ــارة املرتاكمة
املعرت هبا سـابقال يف الدخل الشــامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلســارة .وعل النقيض من ذلك ،واصـوص ااسـتألمار يف األســه
املعينة عل أهنا مقاسـة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر ،ا يعاد تصـنيف الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرت هبا سابقال يف الدخل
الشامل اآلخر احقال إىل الربح أو اخلسارة ولكن لول ضمن حقوق امللكية.
ختضع أدوات الدين اليت تقا احقال ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدك.
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ( )FVTPLر:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ا تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلر والفا دة عل املبلغ األصلر ( )SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منوذج أعمال اال ااحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ااحتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ابستخدام خيار القيمة
تقا ذس املوجودات بالقيمة العادلة ،مع ااعرتا أبية أرباح أو خسا ر انجتة عن إعادة القيا يف الربح أو اخلسارة.

تقيي منوذج األعمال
يعتمد تصنيف وقيا املوجودات املالية عل نتا اختبار مدفوعات املبلغ األصلر والفا دة عل املبلغ األصلر القا واختبار منوذج األعمال.
حيدد املصر منوذج األعمال عل مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معال لتحقيق د أعمال معني .ويتضمن ذا التقيي
احلك الذي يعكس نيع األدلة ذات صلة ا يف ذلك كيفية تقيي أدا املوجودات وقيا أدا ها ،واملخارر اليت ت سر عل أدا املوجودات وكيفية
إدارهتا وكيف يت تعويض مدرا املوجودات .يراق املصر املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطف ة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واليت مت استبعاد ا قبل استحقاقها لفه سب استبعاد ا ما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلد من األعمال احملتفظ هبا .وتعترب املراقبة
جا ال من التقيي املتواصل للمجموعة حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يت وجبه ااحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبال ،وإذا كان من
غي املناس ما إذا كان نال تغيي يف منوذج األعمال وابلتايل يت إدخال تغييال مستقبليال لتصنيف تلك املوجودات.
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إعادة التصنيف
إذا تغي منوذج األعمال الذي حيتفظ وجبه املصر وجودات مالية ،فإنه يعاد تصنيف املوجودات املالية املت سرة .تسري متطلبات التصنيف
والقيا املتعلقة ابلفئة ا ديدة أبسر مستقبلر اعتبارال من اليوم األول من فرتة التقرير األوىل اليت تعق التغي يف منوذج األعمال والذي ينت عنه
إعادة تصنيف األصول املالية للمصر .

إنشا جمموعات من املوجودات ذات خصا ص رارر ا تمانية قاسلة
عندما يت قيا خسا ر اا تمان املتوقعة عل أسا ناعر ،يت جتميع األدوات املالية عل أسا خصا ص املخارر املشرتكة (مألل نومل األداة،
درجة رارر اا تمان ،املوقع ،نومل الضماانت ،اتريخ ااعرتا األويل ،الفرتة املتبقية لتاريخ ااستحقاق ،الصناعة ،املوقع ا غرايف للمقرتض) .يراق
املصر مدى مال مة خصا ص رارر اا تمان بشكل مستمر لتقيي ما إذا كانت اتاال قاسلة .إن ذا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغيي
خصا ص رارر اا تمان ،تكون نال إعادة تقسي للموجودات بشكل مناس  .وقد ينت عن ذلك إنشا حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل
حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصا ص رارر اا تمان املماسلة لتلك اجموعة من املوجودات.

إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكألر شيوعال عند حدوث زايدة جو رية يف رارر اا تمان (أو عندما تنعكس تلك الاايدة ا و رية)
وابلتايل تنتقل األصول من اخلسا ر اا تمانية املتوقعة ملدة ( )30شهرال إىل اخلسا ر اا تمانية املتوقعة عل مدى احلياة ،والعكس ،ولكنها قد لدث
أيضال ضمن احملافظ اليت يستمر قياسها عل نفس األسا من اخلسا ر اا تمانية املتوقعة نظرال اختال رارر اا تمان من احملافظ.

النماذج واافرتاضات املستخدمة
يستخدم املصر مناذج وافرتاضات متنوعة يف قيا القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك يف تقيي خسارة اا تمان املتوقعة واملوضحة يف
اعيضاح رق ( .)18يت تطبيق احلك عند لديد أفضل النماذج املال مة لكل نومل من املوجودات وكذلك لتحديد اافرتاضات املستخدمة يف تلك
النماذج ،واليت تتضمن افرتاضات تتعلق ابلدوافع الر يسية ملخارر اا تمان.

أ -تصنيف وقيا املوجودات واملطلوابت املالية
يصنف املصر األدوات املالية أو مكوانت املوجودات املالية عند ااعرتا املبد ر إما ك صل مايل أو التاام مايل أو ك داة ملكية وفقال
و ر اتفاقيات التعا د وتعريف األداة .خيضع إعادة تصنيف األداة املالية يف القوا املالية و ر ا وليس لشكلها القانوك.
وحيدد املصر التصنيف عن ااعرتا املبد ر وكذلك إجرا إعادة تقيي لذلك التحديد ،إن أمكن وكان مناسبال ،يف اتريخ كل قا مة
مركا مايل.
وعند قيا املوجودات واملطلوابت املالية ،يعاد قيا بعض من موجودات ومطلوابت املصر ابلقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير
املالية .ويستعني املصر عند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوابت بياانت السوق املتاحة القابلة للمالحظة.

ب -تقيي القيمة العادلة:

تعترب القيمة العادلة السعر الذي سيت استالمه لبيع األصل أو الذي سيت دفعه لنقل االتاام يف معاملة منظمة يف السوق األصلر (أو
عما إذا كان ذلك السعر ملحوـال بشكل
السوق األكألر رحبال) يف اتريخ القيا وفقال لظرو السوق احلالية (أي سعر البيع) بغض النظر ّ
مباشر أو مقدرال ابستخدام أسلوب تقيي آخر .عند قيا القيمة العادلة ،أيخذ املصر بعني ااعتبار ،خصا ص األصل أو االتاام يف
حال رغ املشاركون يف السوق أخذ تلك اخلصا ص بعني ااعتبار عند تسعي األصل أو االتاام يف اتريخ القيا .
- 03 -

ابعضافة إىل ذلك ،ولغاايت إعداد التقارير املالية ،مت لديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أسالي التقيي املستخدمة
لقيا القيمة العادلة ضمن سالسة مستوايت:
 املستوى األول :إن مدخالت املستوى األول عبارة عن أسعار معلنة (غي مع ّدلة) يف السوق النشط لألصول أو االتاامات املطابقةاليت تستطيع املنش ة الوصول إليها يف اتريخ القيا .
 املستوى الألاك :تتمألل مدخالت املستوى الألاك بكافة املدخالت اليت ا تعترب أسعارال معلنال عنها واليت يت تضمينها يف املستوىاألول .ذا وتكون ذس املدخالت ملحوـة لألصل أو االتاام إما بشكل مباشر أو غي مباشر.
 -املستوى الألالث :تعترب مدخالت املستوى الألالث مدخالت غي ملحوـة لألصل أو االتاام.

تدك قيمة املوجودات املالية:

يف اتريخ كل بيان وضع مايل ،يت تقيي املوجودات املالية ،ما عدا تلك اليت ر عل أسا القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ،لناحية
وجود م شـرات تدك يف قيمتها .يكون نالك تدك يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل ح ّسـر ،نتيجة حصـول حدث أو أكألر بعد إجرا
القيد األويل للموجودات ،إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستألمار قد أتسرت.
إن خسـا ر تدك قيمة موجودات مسـجلة عل أسا الكلفة املطف ة لدد ا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املس ــتقبلية املقدرة احملسـ ــومة عل أسـ ــا نسـ ــبة الفا دة الفعلية األصـ ــلية .تقيد اخلسـ ــا ر يف األرابح أو اخلسـ ــا ر وختفض القيمة
الدفرتية للموجودات لتسـاوي قيمتها ااسـرتدادية املقدرة .حصـل اخنفاض يف خسارة تدك القيمة ،يف فرتة احقة ،يت عكس خسارة تدك القيمة
املقيدة سابقال من خالل األرابح أو اخلسا ر ضمن حدود أن القيمة الدفرتية لالستألمار بتاريخ عكس خسارة تدك القيمة ا تايد عما كان اكن
أن تبلغه الكلفة املطف ة فيما لو مل يت قيد خسارة تدك القيمة.
ابلنسبة لالستألمارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن اخلسا ر املرتاكمة املسجلة سابقال ضمن حقوق امللكية
يت قيد ا يف األرابح أو اخلسا ر عندما تكون خسا ر تدك القيمة مألبتة حبصول تدك مستمر ملدة رويلة يف القيمة العادلة لالستألمارات يف أوراق
مالية .إن أي زايدة يف القيمة العادلة لالس ـ ـتألمارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشـ ــامل اآلخر بشـ ــكل مسـ ــامهات ،احقة
حلصـول خسارة تدك يف القيمة ،ا تقيد يف األرابح أو اخلسا ر .وإن أي زايدة يف القيمة العادلة لالستألمارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل ديون ،احقة حلصول خسارة تدك يف القيمة ،تقيد يف بيان حقوق امللكية إا يف حال وجود دليل موضوعر
عل إلغا إسبات خس ـ ـ ـ ــارة التدك يف القيمة ،حيث يت عند ا لويل األرابح أو اخلس ـ ـ ـ ــا ر املألبتة ض ـ ـ ـ ــمن حقوق امللكية إىل بيان الدخل والدخل
الشامل اآلخر.
املوجودات املالية املتدنية إ تمانيال
حيصل التدك يف املوجودات املالية إ تمانيال عند وقومل حدث أو أكألر له أتسي ضار عل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة للموجودات املالية.
ويش ـ ـ ـ ـ ــار إىل املوجودات املالية ذات التدك اع تماك كموجودات املرحلة  .1تش ـ ـ ـ ـ ــمل األدلة عل التدك اا تماك بياانت اكن مالحظتها حول
األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبية للمقرتض أو املصدر؛ أو
• خرق للعقد مألل احلدث اافرتاضر أو املت خر؛ أو
• قيام املصر

نح املقرتض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض ،تنازال؛ أو

• اختفا سوق نشط لألوراق املالية بسب الصعوابت املالية؛ أو
• شرا أصل مايل بسعر رفض ختفيضال كبيال يعكس خسا ر اا تمان املتكبدة.
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يقوم املصر ويف حال تعذر لديد حدث منفرد ،وبدال من ذلك ،قد يتسب الت سي املشرتل لعدة أحداث يف لول األصول املالية اىل موجودات
ذات قيمة ا تمانية متدنية .يقوم املصر بتقيي ما إذا ﮐان قد حصل تدك إ تماك ألدوات الدين اليت متألل املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة
املطف ة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) (FVTOCIفر اتريخ كل تقرير .لتقيي ما إذا ﮐان نال تدك إ تماك يف أدوات
الدين السيادية والعا دة للشركات ،يعترب املصر عوامل مألل عا دات السندات والتصنيف اا تماك وقدرة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
إ تمانيال )(POCI

املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية
نظرا ألن األصل يكون ذو قيمة ا تمانية منخفضة
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية إ تمانيال ( )POCIبطريقة رتلفة ل
عند ااعرتا األويل .واصوص ذس املوجودات ،يستدرل املصر نيع التغيات يف اخلسارة اع تمانية املتوقعة عل مدى احلياة منذ ااعرتا
األويل كمخصص خسارة ،وتستدرل أي تغييات يف الربح أو اخلسارة .ي دي التغي اعجيايب ملألل ذس األصول إىل لقيق مكاس تدك القيمة.

زايدة امة يف رارر اا تمان

يت قيا اخلسارة اا تمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة اا تمانية ملدة  30شهرال ملوجودات املرحلة األوىل ،أو اخلسارة اا تمانية عل مدى
العمر الامين للموجودات من امل رحلة الألانية أو املرحلة الألالألة .ينتقل األصل إىل املرحلة الألانية يف حال زايدة رارر اا تمان بشكل جو ري منذ
ااعرتا املبد ر .ا حيدد املعيار الدويل ععداد التقارير املالية رق  9ما الذي يشكل زايدة جو رية يف رارر اا تمان .وعند تقيي ما إذا كانت
رارر اا تمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل جو ري ،أيخذ املصر يف ااعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة.
إن التقديرات واملستخدمة من قبل إدارة املصر املتعلقة ابلتغيي امله وا و ري يف رارر اا تمان واليت ت دي إىل تغيي التصنيف ضمن املراحل
الألالث األوىل والألانية والألالألة موضحة بشكل مفصل ضمن اعيضاح رق (.)18
التخلف عن السداد
يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمرال يف غاية األمهية عند لديد اخلسارة اع تمانية املتوقعة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف قيا قيمة
اخلسارة اع تمانية املتوقعة ويف لديد ما إذا كان رصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة اع تمانية املتوقعة ملدة  30شهرال أو ملدى احلياة ،ألن التخلف
عن السداد و أحد مكوانت نسبة احتمال التعألر ( )Probability of Default؛ اليت ت سر عل كل من قيا اخلسا ر اع تمانية املتوقعة
ولديد الاايدة الكبية يف رارر اا تمان .
تعديل واستبعاد املوجودات املالية
حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض عل الشروط التعاقدية اليت لك التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة
أخرى بني ااعرتا األويل واستحقاق األصل املايل .ي سر التعديل عل مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سوا عل الفور أو يف اتريخ
مستقبلر .ابعضافة لذلك ،سيشكل إدخال أو تعديل املواسيق القا مة لقرض قا تعديالل حىت إذا مل ت سر ذس املواسيق ا ديدة أو املعدلة بعد عل
اعتمادا عل ما إذا كان امليألاق مستوفيال أم ا ( عل سبيل املألال التغي يف
التدفقات النقدية عل الفور ولكنها قد ت سر عل التدفقات النقدية
ل
زايدة معدل الفا دة الذي ينش عندما يت خرق املواسيق).
عند تعديل املوجودات املالية ،يقي املصر ما إذا كان ذا التعديل ي دي إىل إلغا ااعرتا  .ووفقال لسياسة املصر  ،ي دي التعديل إىل عدم
ااعرتا عندما ينت عنه اختال كبي يف الشروط.
يلغر املصر ااعرتا ابألصل املايل فقط عندما تنتهر صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل ( ا يف ذلك انتها الصالحية الناجتة
عن التعديل مع شروط رتلفة إىل حد كبي) ،أو عندما حيول األصل املايل وكافة رارر وماااي ملكية األصل إىل كيان آخر .إذا مل حيول املصر
أو لتفظ بكافة رارر وماااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيطرة عل املوجودات احملولة ،فإن املصر يعرت حبصتها احملتفظ هبا يف
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األصل واالتاام املرتبط ابملبالغ اليت قد يضطر لدفعها .إذا احتفظ املصر بكافة رارر وماااي ملكية األصل املايل احملول ،فإن املصر يستمر يف
أيضا ابقرتاض مضمون للعا دات املستلمة.
اععرتا ابألصل املايل ويقر ل
عند إلغا اععرتا ابملوجودات املالية ابلكامل ،فإنه يُعرت ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجممومل اععتبار املستل واملدين واألرابح/
اخلسا ر املرتاكمة اليت مت إسباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة ،إبستألنا ااستألمار يف األسه احملددة
ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) ،(FVTOCIحيث ا تصنف األرابح  /اخلسا ر املرتاكمة املعرت هبا سابقال يف الدخل
الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.

رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
يتطل من إدارة املصر استخدام اجتهادات وتقديرات امة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير رارر الاايدة اهلامة يف
راررة اا تمان للموجودات املالية بعد ااعرتا األويل هبا ومعلومات القيا املستقبلية خلسا ر اا تمان املتوقعة .إن أ السياسات والتقديرات
املستخدمة من قبل إدارة املصر مفصلة ضمن اعيضاح رق (.)18
ـ  -املوجودات الألابتة:
جرى إـهار املوجودات الألابتة ،عل أسا سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تنـايل ااستهالكات املرتاكمة وم ونة التدك يف القيمة إن
وجدت.
جيري اســتهالل املوجودات الألابتة ،ابسـتألنا األرض والدفعات املســبقة عل نفقات رأمسالية ،بطريقة القســط الألابت عل مدى األعمار اعنتاجية
ابعتماد املعدات السنوية التالية:
%

0
أراضر ومباك
32
لسينات عل املباك
35
معدات وأاثث ووسا ل النقل
32
أجهاة احلاس اآليل
األل الربح أو اخلس ــارة من التفر عن أص ــل من املوجودات الألابتة الفرق بني عا دات التفر والقيمة الدفرتية لألص ــل .يت قيد الربح واخلس ــارة يف
بيان الدخل.
يف هناية كل عام يت مراجعة رريقة احتساب ااستهالل ورول مدة اخلدمة املقدرة ويت تسجيل أي تغي يف التقديرات أبسر مستقبلر.
و -املوجودات الألابتة غي املادية:
تظهر املوجودات الألابتة غي املادية عل أســا ســعر التكلفة التارخيية ابلليات الســورية بعد تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايل اعرفا املرتاك وم ونة التدك يف القيمة إن
وجدت.
ابلنسبة للموجودات الألابتة غي املادية اليت عمر ا الامين غي حمدد ،يت مراجعة التدك يف قيمتها يف اتريخ البياانت املالية ويت تسجيل أي ٍ
تدن يف
قيمتها يف بيان الدخل.
جيري إرفا املوجودات الألابتة غي املادية عل مدى األعمار اعنتاجية كما يلر:
 5سنوات ()%02
برام املعلوماتية
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ز -املوجودات واملطلوابت اليت تظهر ابلكلفة:
تقوم اعدارة راجعة املوجودات واملطلوابت اليت تظهر ابلكلفة بشكل دوري لغاايت تقدير أي تدك يف قيمتها ويت قيد خسارة التدك يف قا مة
الدخل للسنة.
ح -ااخنفاض يف قيمة املوجودات الألابتة املادية وغي املادية:
يف اتريخ كل بيان وضـ ــع مايل ،يقوم املصـ ــر راجعة القي الدفرتية ألصـ ــوله املادية وغي املادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي م شـ ــر أبن تلك
األصـول قد أصـاهبا خسـارة تدك يف قيمتها .إن وجد كذا م شــر ،يت تقدير القيمة اعسـرتدادية لألصـل لتحديد مدى خســارة تدك القيمة (إن
وجدت)
القيمة اعس ـ ــرتدادية ر القيمة األعل ما بني القيمة العادلة انقص كلفة البيع والقيمة ااس ـ ــتعمالية .عند لديد القيمة ااس ـ ـ ـتعمالية ،يت حس ـ ـ ـ
التدفقات النقدية املس ــتقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية ابس ــتعمال نس ــبة حس ـ ـ قبل الض ـ ـريبة تعكس تقديرات الس ــوق احلالية للقيمة الامنية للنقد
واملخارر املالزمة لألصل الذي مل يت بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
إذا كان تقدير القيمـة اعسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية ،يت إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة اعسرتدادية .تقيد خسارة تدنـر
القيمة حاال يف األرابح أو اخلس ــا ر ،إا إذا كان األص ــل املختص مس ــجل دفرتايل بقيمة إعادة التقيي  ،ويف ذس احلالة تعامل خس ــارة تدك القيمة
كتخفيض لوفر إعادة التقيي .
يف حال أن خس ــارة تدك القيمة انعكس ــت احقال ،يت زايدة القيمة الدفرتية لألص ــل إىل أن تص ــل إىل التقدير املع ّدل لقيمتها اعسـ ـرتدادية ،لكن
حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الاايدة ا تفوق القيمة الدفرتية اليت كان اكن أن لدد فيما لو مل يت قيد خس ـ ـ ــارة تدك قيمة لألص ـ ـ ــل يف س ـ ـ ــنوات
سابقة .يت قيد عكس خسارة تدك القيمة حاال يف األرابح أو اخلسا ر ،إا إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايل بقيمة إعادة التقيي  ،ويف ذس
احلالة يعامل عكس خسارة تدك القيمة كاايدة لوفر إعادة التقيي .
ط -امل وانت:
يت تكوين امل ونة عندما يكون نالك التاام حايل عل املصــر (قانوك أو اســتنتاجر) انت عن حدث حصــل يف املاضــر ،ومن احملتمل تســديد
االتاام واكن تقدير مبلغ االتاام بش ــكل موسوق به .متألل امل ونة املكونة أفض ــل تقدير للمبلغ املتوج لتس ــديد االتاام املايل بتاريخ بيان الوض ــع
املايل ،مع األخذ بعني ااعتبار املخارر وعدم اليقني احمليطني هبذا االتاام .عندما لدد امل ونة اباسـ ـ ـ ــتناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسـ ـ ـ ــديد
االتاام ،فإن قيمتها الدفرتية متألل القيمة احلالية هلذس التدفقات النقدية.
ي -اشرتاكات م سسة الت مينات ااجتماعية وتعويض هناية اخلدمة:
إن املصر مسجل يف م سسة الت مينات ااجتماعية يف ا مهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ الت مينات عن موـفيه إىل امل سسة .متألل
ذس املسـامهات اتفاق املصـر مع موـفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سـو حيصـل املوـفون عل ذا التعويض من م سـسة الت مينات
ااجتماعية .ليس عل املصر أية التاامات أخرى جتاس موـفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
ل -ااعرتا ابعيراد ولقق املصرو :
يت ااعرتا إبيرادات ومصاريف الفوا د عل أسا ااستحقاق الامين اباستناد إىل األصل ونسبة الفا دة املطبقة ابستألنا الفوا د عل القروض
والتسـ ـ ـ ـ ـ ــليفات الظا رة عل األسـ ـ ـ ـ ـ ــا النقدي حبيث يت قيد إيرادات الفوا د عند لققها الفعلر .يت ااعرتا ابعيرادات الناجتة عن اخلدمات
املصرفية عند لققها وج العقود .تتحقق أنصبة األرابح من ااستألمارات عندما يصبح للمصر احلق ابستالم املبالغ العا دة هلا.

- 05 -

ل -القروض والتسليفات:
القروض والتسـ ــليفات ر موجودات مالية غي مشـ ــتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد وغي مدرجة يف سـ ــوق مايل انشـ ــط .تظهر القروض
والتسليفات عل أسا الكلفة املع ّدلة بعد تنـ ـ ـ ـايل الفا دة غي احملققة وبعد م ونة اخلسا ر اا تمانية املتوقعة حيث ينطبق .تسجل الديون الرديئة
واملشكول بتحصيلها عل األسا النقدي وذلك لوجود شكول واحتمال بعدم لصيل قيمتها األصلية و/أو فا دهتا.
م -كفاات مالية مصرفية:
إن عقود الكفاات املالية املصرفية ر عقود توج عل املصر إجرا دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت ألن مدينال معيّنال عجا
عن إجرا دفعة مس ــتحقة وج ش ــروط أداة دين .اكن هلذس العقود أن أتخذ عدة أش ــكال قانونية للمقاض ــاة (كفاات ،كت اعتماد ،عقود
ضمان ا تماك).
تُقيّد مطلوابت الكفاات املالية املصـرفية أوليال عل أسا قيمتها العادلة ،واحقال ُلمل يف الدفاتر عل أسا القيمة األعل ما بني ذس القيمة
املع ّدلة والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصــبح من احملتمل إجرا دفعة من جرا الكفالة) .تُدرج الكفاات املالية املصــرفية ضــمن حســاابت
التسوية (يف املوجودات) ويف املطلوابت.
ن -التوزيعات النقدية لألسه :
يت ااعرتا بتوزيعات األرابح عن األسه العادية كالتاام ويت تن ـ ـ ـايلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مسامهر املصر  .كما يت
اعفصاح عن توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتريخ بيان الوضع املايل.
 املشتقات املالية وحماسبة التحوط:يقوم املص ـ ـ ــر ابس ـ ـ ــتخدام املش ـ ـ ــتقات املالية عدارة رارر أس ـ ـ ــعار الفا دة ،العمالت األجنبية ،واملخارر اا تمانية متض ـ ـ ــمنةل تلك الناش ـ ـ ــئة عن
العمليات املتوقعة املستقبلية.
يف بداية إنشـا عالقة التحوط يقوم املصر بتوسيق العالقة بني البند املتحوط له وأداة التحوط ،وتتضمن عملية التوسيق ،ربيعة املخارر املتحوط
هلا ،وأ دا واسرتاتيجيات التحوط.
كذلك عند بداية التحوط يت قيا عالقة التحوط للت كد من أن أداة التحوط يتوقع هلا أن تكون عالية الفعالية يف تعويض رارر البند املتحوط
له ،ويت قيا فعالية التحوط بشكل ربعر.
يت اعتبار التحوط عايل الفعالية إذا كان التغي يف القيمة العادلة أو ابلتدفقات النقدية املتعلقة ابملخارر املتحوط هلا خالل السنة اليت حددت هلا
أداة التحوط من املتوقع أن يعمل عل تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له ابملدى ( .)%305-%82
يف احلاات اليت يكون البند املتحوط له عبارة عن عملية مس ـ ـ ـ ــتقبلية متوقعة ( )Forecast Transactionيقوم املص ـ ـ ـ ــر بقيا فيما إذا لقق
احلدث مستقبالل عايل ااحتمالية.
ألغراض حماسبة التحوط تظهر املشتقات املالية ابلقيمة العادلة ،ويت تصنيف التحوط كما يلر:
التحوط للقيمة العادلة (:)Fair Value Hedge
و التحوط ملخارر التغي يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوابت املصــر  .يت ااعرتا ابلتغي يف القيمة العادلة ألداة التحوط يف بيان الدخل
رحبال كان أم خسارة.
أمـا التغي يف القيمـة العـادلـة للبنـد املتحوط له والذي يعاى إىل املخارر املتحوط هلا ،تعدل به القيمة الدفرتية للبند املتحوط له ويعرت ابلتغي يف
بيان الدخل.
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التحوط للتدفقات النقدية (:)Cash Flow Hedge
و التحوط ملخارر تغيات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوابت املصر احلالية واملتوقعة (عملية مستقبلية متوقعة).
عندما تتحقق ش ـ ــروط حماس ـ ــبة التحوط عل لوط التدفقات النقدية فإنه يت ااعرتا ابلربح أو اخلس ـ ــارة املتعلق اب ا الفعال من أداة التحوط
مباشـرة ضـمن حقوق امللكية ويت لويله لبيان الدخل يف السـنة اليت ي سر هبا إجرا التحوط عل بيان الدخل .أما ا ا غي الفعال فيت تسجيله
يف بيان الدخل.
التحوط لصايف ااستألمار يف وحدات أجنبية:
و التحوط ملخارر التغيات يف قيمة صايف ااستألمار يف وحدات أجنبية.
عندما تتحقق ش ـ ــروط حماس ـ ــبة التحوط عل لوط التدفقات النقدية فإنه يت ااعرتا ابلربح أو اخلس ـ ــارة املتعلق اب ا الفعال من أداة التحوط
مباشرة ضمن حقوق امللكية ويت لويله لبيان الدخل عند بيع ااستألمار يف وحدات أجنبية .أما ا ا غي الفعال فيت تسجيله يف بيان الدخل.
مل -لقق اعيرادات واألعبا :
تقيد إيرادات وأعبا الفوا د عل أسـا ااسـتحقاق ،مع األخذ ابحلسـبان رصـيد األصـل والنسـبة املطبقة ،ابستألنا القروض والتسليفات املصنفة
دون العادية ومشكول بتحصيلها والرديئة اليت يت ااعرتا بعا داهتا فقط عند لقق اسرتداد ا .تتضمن إيرادات وأعبا الفوا د إرفا احلسومات
والعالوات.
إن إيرادات وأعبا الرسوم والعموات اليت تشكل جا ال أساسيال من نسبة الفا دة الفعلية علـ موجودات مالية أو مطلوابت مالية (مألل العموات
والرسوم املكتسبة عل القروض) يت إدراجها ضمن إيرادات وأعبا الفوا د.
تقيد إيرادات الرسوم والعموات األخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية.
تتضمن إيرادات وأعبا الفوا د الظا رة يف بيان الدخل ما يلر:
 فوا د عل موجودات ومطلوابت مالية ابلكلفة املطف ة. فوا د عل استألمارات يف أوراق مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.املتحوط هلا املتعلقة هبا عندما تكون رارر نس ـ ــبة
 التغيات يف القيمة العادلة ملش ـ ــتقات مقبولة ،ا فيها عدم فعالية التحوط ،والبنود ّاملتحوط هلا.
الفا دة ر املخارر ّ
يت إـهار إيرادات الفوا د عل املوجودات املالية احملددة عل أس ـ ــا القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلس ـ ــا ر وإيرادات الفوا د عل حمفظة
املتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل.
تتضـ ـ ــمن صـ ـ ــايف اعيرادات األخرى من املوجودات املالية احملددة عل أسـ ـ ــا القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسـ ـ ــا ر غي تلك احملتفظ هبا
للمتاجرة ما يلر:
 إيرادات أنصبة األرابح. أرابح  /خسا ر حمققة وغي حمققة. فروقات الصر .يت ااعرتا إبيراد أنصــبة األرابح عند نشــو احلق ابســتالم الدفعة .يت قيد أنصــبة األرابح عل األوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ضمن اعيرادات األخرى.

 -حساابت ا تمانية:

تعقد نيع احلساابت اا تمانية عل أسس غي تقديرية وتنتمر املخارر واملكافآت ذات الصلة إىل أصحاب احلساابت .بنا ل عليه ،تنعكس ذس
احلساابت خارج بيان الوضع املايل.
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ص -حصة السه من األرابح:
يعرض املصـر معلومات حول حصـة السـه من األرابح األسـاسـية وحصـة السـه من األرابح املخفضـة ابلنسـبة ألسهمه العادية .يت احتساب
حصة السه من األرابح األساسية بتقسي صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العا د حلملة األسه العادية للمصر عل املعدل املوزون لعدد األسه
العادية املتداولة خالل السـنة .يت احتسـاب حصة السه من األرابح املخفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة العا د حلملة األسه العادية واملعدل
املوزون لعدد األسه العادية املتداولة جبميع أتسيات التخفيضات احملتملة عل األسه العادية ،حسبما ينطبق.
ق -ضريبة الدخل:
متألل مصاريف الضرا مبالغ الضرا املستحقة والضرا امل جلة.
حيتس ـ ـ املص ـ ــر م ونة ض ـ ـريبة الدخل وفقال ألحكام القانون  08اتريخ  36نيس ـ ــان  ،0223والذي حدد الض ـ ـريبة عدل  % 05من ص ـ ــايف
األرابح اخلاضعة للضريبة ،ابعضافة إىل املسامهة الورنية ععادة اععمار عدل  %.32من قيمة الضريبة.
ختتلف األرابح اخلاضعة للضريبة عن األرابح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسب استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غي ا ا ا
تنـايلها من الوعا الضرييب.
إن الضـرا امل جلة ر الضـرا املتوقع دفعها أو اسرتداد ا نتيجة الفروقات الامنية امل قتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت يف البياانت املالية
والقيمة اليت يت احتســاب الربح الضـرييب عل أســاســها .ولتسـ الضـرا امل جلة وفقال للنسـ الضـريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تســوية االتاام
الضرييب أو لقيق املوجودات الضريبية امل جلة.
يت ااعرتا ابملطلوابت الضـريبية امل جلة للفروقات الامنية اليت ســينت عنها مبالغ ســو تدخل يف احتســاب الربح الضـرييب مســتقبالل .بينما يت
ااعرتا ابملوجودات الضريبية امل جلة للفروقات الامنية اليت سينت عنها مبالغ سو تنال مستقبالل عند احتساب الربح الضرييب.
يت مراجعة رصــيد املوجودات الض ـريبية امل جلة يف اتريخ البياانت املالية ويت ختفيضــها يف حالة توقع عدم إمكانية ااســتفادة من تلك املوجودات
الضريبية جا يال أو كليال.
حيتسـ ـ املص ــر م ونة ضـ ـريبة ريع رةو األموال املتداولة عل إيرادات املص ــر املتحققة خارج أراض ــر ا مهورية العربية الس ــورية وفقال لقانون
ض ـ ـريبة الدخل رق  /04/لعام  0221والقرار رق  1/3018الصـ ــادر عن وزارة املالية بتاريخ  09نيسـ ــان  ،0239والذي حدد الض ـ ـريبة عدل
 %715من إنايل اعيرادات يف اخلارج ابعضــافة إىل املســامهة الورنية ععادة اععمار عدل  %32من قيمة الض ـريبة ورس ـ اعدارة احمللية عدل
 %32من قيمة الضريبة.
ر -النقد وما يوازي النقد:
و النقد واألرصـدة النقدية اليت تسـتحق خالل مدة سالسة أشـهر (اسـتحقاقاهتا األصلية سالسة أشهر ف قل) ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنول
مركاية واألرصدة لدى البنول وامل سسات املصرفية ،وتن ـ ـ ـ ـ ـ ــال ودا ع البنول وامل سسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة سالسة أشهر (استحقاقاهتا
األصلية سالسة أشهر ف قل).
م -معلومات القطاعات:
قطامل العمل األل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تش ـ ـ ـ ـ ــرتل معال يف تقدمي منتجات أو خدمات خاض ـ ـ ـ ـ ــعة ملخارر وعوا د ختتلف عن تلك
املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطامل ا غرايف الذي يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتص ـ ــادية حمددة خاض ـ ــعة ملخارر وعوا د ختتلف عن تلك املتعلقة بقطاعات
تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية ،عل إدارة املصر أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي املتوفرة
من مصادر أخرى .تعتمد ذس التقديرات واافرتاضات املتعلقة هبا عل عامل اخلربة وعل عوامل أخرى تعترب ذات صلة .وقد ختتلف النتا الفعلية
عن ذس التقديرات واافرتاضات.
تت مراجعة التقديرات واافرتاضات بشكل دوري .يت إجرا القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف السنة املالية اليت حيصل فيها تعديل التقدير
وذلك إذا كانت ذس املراجعة ت سر حصرايل عل ذس السنة ،أو يف سنة املراجعة وسنوات احقة إذا كانت املراجعة ت سر عل السنة احلالية والسنوات
الالحقة.
املصادر الر يسية للتقديرات غي امل كدة
فيما يلر التقديرات الر يسية اليت استخدمتها اعدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمصر واليت هلا الت سي األكألر أمهية عل املبالغ املعرت هبا
يف القوا املالية:

لديد العدد والوزن النسيب لسناريو ات النظرة املستقبلية لكل من أنوامل املنتجات /السوق ولديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو

عند قيا اخلسارة اا تمانية املتوقعة ،يستخدم املصر معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف
احملركات ااقتصادية وكيف أتسر ذس احملركات عل بعضها البعض.

احتمالية التعألر

تشكل احتمالية التعألر مدخالل ر يسيال يف قيا اخلسا ر اا تمانية املتوقعة .وتعترب احتمالية التعألر تقديرال احتمالية التعألر عن السداد عل مدى
فرتة زمنية معينة ،واليت تشمل احتساب البياانت التارخيية واافرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظرو املستقبلية.

اخلسارة ابفرتاض التعألر

تعترب اخلسا ر ابفرتاض التعألر تقدير للخسارة الناجتة عن التعألر يف السداد .و ر تستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك
اليت يتوقع املمول لصيلها ،مع األخذ يف ااعتبار التدفقات النقدية يف الضماانت اعضافية والتعديالت اا تمانية املتكاملة.

قيا القيمة العادلة وإجرا ات التقيي

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوابت املالية يستخدم املصر بياانت السوق املتاحة القابلة للمالحظة .ويف حال عدم وجود
مدخالت املستوى األول ،جيري املصر التقييمات اباستعانة بنماذج تقيي مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية.

لديد القي العادلة

إن لديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق اكن حلظه يتطل استعمال تقنيات تقيي كما و مذكور يف اعيضاح (0د) .وابلنسبة
لألدوات املالية املتداولة بشكل غي متكرر وأسعار ا قليلة الشفافية ،فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية ،وتتطل درجات متفاوتة من األحكام
تعتمد عل السيولة ،الرتكيا ،عوامل سوق غي أكيدة ،افرتاضات تسعي ،ورارر أخرى ت سر عل األداة املعنية.

تدك قيمة املوجودات وتكوين امل وانت الالزمة

يف ـل الظرو الرا نة اليت متر هبا ا مهورية العربية الس ـ ـ ـ ـ ــورية ،قامت اعدارة بتقدير القيمة ااس ـ ـ ـ ـ ــرتدادية لألص ـ ـ ـ ـ ــول .ابعتقاد اعدارة ،ا توجد
م شرات لتكوين م وانت تدك إضافية.

مبدأ ااستمرارية

قامت اعدارة بتقيي مدى قدرة املصر عل ااستمرار يف العمل عل أسا مبدأ ااستمرارية وذلك حس متطلبات املعيار الدويل للتقارير
املالية رق  .3اعتمدت اعدارة بتقييمها عل جمموعة من امل شرات املالية والتشغيلية .تعتقد اعدارة أنه وابلرغ من حالة عدم ااستقرار اليت متر
هبا ا مهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية ،فإن املصر اتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلر املنظور .بنا ل
عليه فقد مت إعداد القوا املالية عل أسا مبدأ ااستمرارية.
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نقد وأرصدة لدى بنول مركاية

يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0239
ل. .

0202
ل. .

نقد يف اخلاينة
أرصدة لدى بنول مركاية:
حساابت جارية ولت الطل
ودا ع ألجل
احتيارر نقدي إلاامر

7136412071912

1135116731746

53117414911724
7198416891529
4184312011044

00159613821109
0164814911836
1126619941512

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

73116410141187
(39618221910

13146511421403
) (6810621186

73136714111455

13119712821215

)

وفقال لقوانني وأنظمة املصار عل املصر ااحتفاظ ابحتيارر إلاامر لدى مصر سورية املركاي عل شكل ودا ع دون فوا د ،عل الودا ع لت
الطل وودا ع التوفي وودا ع ألجل ابستألنا اعدخار السكين وذلك اباستناد إىل قرار جملس النقد والتسليف رق  7الصادر بتاريخ  03كانون الألاك
 0202والذي حل حمل قرار رائسة جملس الوزرا رق  /5918/اتريخ  0أاير ( 0233امللغ وج قرار رائسة جملس الوزرا رق  398اتريخ
 07كانون الألاك  )0202الذي حدد وجبه ااحتيارر اعلاامر عل الودا ع أي  %5من متوسط ودا ع العمال (جممومل الودا ع لت الطل ،
وودا ع التوفي والودا ع ألجل ابستألنا ودا ع اعدخار السكين).
إن ذا ااحتيارر إلاامر وا يت استعماله خالل أنشطة املصر التشغيلية.
فيما يلر احلركة عل أرصدة لدى بنول مركاية خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى بنول مركاية
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

08113316681675

-

-

8104111931612
07164513461350

-

-

8104111931612
07164513461350

الرصيد كما يف هناية السنة

64102210261457

-

-

64102210261457
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08113316681675

املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

03143816351511

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى بنول مركاية
األرصدة ا ديدة خالل السنة

03143816351511

-

-

5155015591107
3114214911835

-

-

5155015591107
3114214911835

الرصيد كما يف هناية السنة

08113316681675

-

-

08113316681675

فيما يلر احلركة عل رصص اخلسارة اا تمانية املتوقعة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

6810621186

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى بنول مركاية
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

-

-

612501778
30014871768

-

-

612501778
30014871768

الرصيد كما يف هناية السنة

39618221910

-

-

39618221910

املرحلة األوىل
ل. .

3616671159

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

6810621186

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى بنول مركاية
األرصدة ا ديدة خالل السنة

-

-

0110411249
0811491978

-

-

0110411249
0811491978

الرصيد كما يف هناية السنة

6810621186

-

-

6810621186
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أرصدة لدى مصار

يتكون ذا البند قا يلر:
مصار حملية
ل. .

0154313361447
(417011013

حساابت جارية ولت الطل
رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

كما يف  13كانون األول 0202
مصار خارجية
ل. .

35153812191894
30197619011447
)
) (33316871775
) (32619641544

0151611911036

حساابت جارية ولت الطل
ودا ع استحقاقها األصلر أقل من  1أشهر
رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

مصار حملية
ل. .

اجمومل
ل. .

35142611501339

30186919581921
كما يف  13كانون األول 0239
مصار خارجية
ل. .

اجمومل
ل. .

0106418941200
(118991985

40313871956
1156614821222
) (31615881550

0168612831978
1156614821222
) (34214881517

0106219941217

1185312791424

6133012711443

)

بلغت األرصدة اليت ا تتقاض فوا د مبلغ  35146219921213لية سورية كما يف  13كانون األول  ( 0202مقابل  0157712181269لية سورية
كما يف  13كانون األول .)0239
فيما يلر احلركة عل أرصدة لدى املصار خالل السنة:

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى املصار
األرصدة ا ديدة خالل السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة األوىل
ل. .

0159613791576
-

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

1165611801420
-

6104314131618
4103215191603
19415781930
016121033
) () 1156614821222
(3613311367
36914021217
3180914721664
8160017261925

6189511101989
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-

اجمومل
ل. .

6105015631978
-

-

32145319731059
19710291301
() 1158015911367
3199818921723

-

35153812191894

املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

0103311711177
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
أرصدة لدى املصار
األرصدة ا ديدة خالل السنة

0103311711177
() 3185317261879

3185317261879

-

0101615311278
-

() 3176318241477
1156614821222

-

47417281623
1156614821222

الرصيد كما يف هناية السنة

0159613791576

1165611801420

-

6105015631978

فيما يلر احلركة عل رصص اخلسارة اا تمانية املتوقعة خالل السنة:
كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

املرحلة األوىل
ل. .

412771681

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى املصار
األرصدة ا ديدة خالل السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

31614321854

-

316141300
31554
(81641
016331287

8718891712
518391779
) (31112621975
611301584

-

8915011850
518031111
(31112691638
819011673

الرصيد كما يف هناية السنة

811351821

32111731970

-

33316871775

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

املرحلة األوىل
ل. .

5341596
(4781635

)

34214881517

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة لدى املصار
األرصدة ا ديدة خالل السنة

4781635

-

412431720
-

018731065
31112621974

-

619301967
31112621974

الرصيد كما يف هناية السنة

412771681

31614321854

-

34214881517

)
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5341596
-

)
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إيداعات لدى مصار

يتكون ذا البند قا يلر:

ودا ع ألجل (استحقاقها األصلر أكألر من  1أشهر)
رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

مصار حملية
ل. .

-

كما يف  13كانون األول 0202
مصار خارجية
ل. .

01175511531007
01175511531007
() 1144415681946( ) 1144415681946

-

ودا ع ألجل (استحقاقها األصلر أكألر من  1أشهر)
أتمينات ااعتمادات املستندية
رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

مصار حملية
ل. .

-

اجمومل
ل. .

02113217801083

02113217801083
كما يف  13كانون األول 0239
مصار خارجية
ل. .

اجمومل
ل. .

7141619221904
14110601575
(49817411535

7141619221904
14110601575
) (49817411535

7108314391984

7108314391984

-

)

فيما يلر احلركة عل إيداعات لدى املصار خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
إيداعات لدى املصار
اعيداعات ا ديدة خالل السنة
اعيداعات املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

62418601582

7137511221939

-

6919191224
(14110601575
49012221222

47612481983
3178516121126
)
31149418101230

-

54519871985
3178516121126
)
(14110601575
31198618101230

الرصيد كما يف هناية السنة

80115191229

00191318301038

-

01175511531007
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7178213611499

املرحلة األوىل
ل. .

8109618251276
() 7199316251273

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
نقص انت عن التغي يف
إيداعات لدى املصار
اعيداعات ا ديدة خالل السنة

(4116221222
14110601575

الرصيد كما يف هناية السنة

62418601582

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

7199316251273

) (83611241350
7137511221939

-

)

اجمومل
ل. .

8109618251276
-

-

(85919241350
14110601575

-

7178213611499

)

فيما يلر احلركة عل رصص اخلسارة اا تمانية املتوقعة خالل السنة:
كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

املرحلة األوىل
ل. .

011781329

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
إيداعات لدى املصار
اعيداعات ا ديدة خالل السنة
اعيداعات املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

3971040
(315141293
315791643

الرصيد كما يف هناية السنة

016021923

)

5219241394
(5213001617

49611651426

-

3175515901530
06718441078
90013451849

-

3175517891754
06718441078
(315141293
90117051492

1144319481245

-

1144415681946

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

املرحلة األوىل
ل. .

اجمومل
ل. .

49817411535

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة انجتة عن التغي يف
إيداعات لدى املصار
اعيداعات ا ديدة خالل السنة

5213001617

-

315961550

44610401769
-

-

44610401769
315961550

الرصيد كما يف هناية السنة

011781329

49611651426

-

49817411535

)
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5219241394
-

)

-8

صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

الشركات الكربى
كمبياات (سندات حمسومة)
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف
الشركات الصغية واملتوسطة
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف
األفراد والقروض العقارية
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف
إنايل التسهيالت اا تمانية املباشرة
رصص خسا ر ا تمانية متوقعة
فوا د معلقة (حمفوـة)
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

0239
ل. .

3717021625
3182717281214
01158419941221

3516361069
50014401842
12140515391591

05143214001640

12196115781720

35810561332
-

31717451395
612541283

35810561332

34117991076

3616911098
3110861764

03112261277
0216421504

0919821260
05159816581834
(0130117111558
(3196219021434

01116461623
13114312041579
) (3139815071408
) (3132713721795

03153412241840

09121511061156

)
)

بلغت التسهيالت اا تمانية املباشرة غي املنتجة  1168612651503لية سورية كما يف  13كانون األول  0202أي ما نسبته  %3414من إنايل
التسهيالت اا تمانية املباشرة (مقابل  0101012591652لية سورية كما يف  13كانون األول  0239أي ما نسبته  %7130من إنايل التسهيالت
اا تمانية املباشرة).
بلغت التسهيالت اا تمانية املباشرة غي املنتجة بعد تنـايل الفوا د املعلقة  3170513451327لية سورية كما يف  13كانون األول  0202أي ما
نسبته  %7112من إنايل التسهيالت اا تمانية املباشرة بعد تنـايل الفوا د املعلقة (مقابل  3130418881855لية سورية كما يف  13كانون األول
 0239أي ما نسبته  %1170من إنايل التسهيالت اا تمانية املباشرة بعد تنـايل الفوا د املعلقة).
بلغت التسهيالت اا تمانية غي املباشرة غي العاملة  411501314لية سورية كما يف  13كانون األول  0202و 13كانون األول  0239ومت حجا
رصصات هلا بقيمة  8011913لية سورية كما يف  13كانون األول ( 0202مقابل  8011913لية سورية كما يف  13كانون األول .)0239
ا توجد تسهيالت ا تمانية قنوحة للحكومة والقطامل العام كما يف  13كانون األول  0202و 13كانون األول .0239
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فيما يلر احلركة عل جممل أرصدة التسهيالت اا تمانية املباشرة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
(5174817941966
(18511041653 ) 08017781059( ) 5185311431158
أرصدة الااب ن
1116513921143
3111717471687
التسهيالت ا ديدة خالل السنة 0120714401654
) (7190716521240
التسهيالت املسددة خالل السنة (719581752( ) 45315381560( ) 7146813701712
4156818881920
3127616191972
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر 1149010481910
الرصيد كما يف هناية السنة

0101012591652
0154819051967
06156212181960
() 54211431319
54211431319
(7170510551894 ) 7170510551894
-

13114312041579
-

1168612651503

05159816581834

33157511231725

املرحلة األوىل
ل. .

32111710931588

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
ما مت لويله إىل املرحلة الألالألة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
) 02519851826
(4216981492( ) 44411401399
أرصدة الااب ن
1713291584
التسهيالت ا ديدة خالل السنة 3194515991695 35192011801665
التسهيالت املسددة خالل السنة (04019751311( ) 4168618521065( ) 6185812941297
) (3417031957
) (05
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر (6014641857

)
)

اجمومل
ل. .

05168718391263
0124513791116
6141310421805
37103311981922
() 3129810161862
3129810161862
) 08910271001
(013081931( ) 08712781132
)
) (8717051029
(8717051029
-

الرصيد كما يف هناية السنة

06156212181960

0154819051967
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0101012591652

)

(07912541881
37188512931944
) () 33178719391495
)
) (7713861819
13114312041579

فيما يلر احلركة عل رصص اخلسارة اا تمانية املتوقعة للتسهيالت املباشرة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

35915821763
3210441731
(4016281730

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة انجتة عن التغي يف
رارر اع تمان
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

(3418381878
915031375
(1710531210
714801483

الرصيد كما يف هناية السنة

9013521528

-

املرحلة األوىل
ل. .

3510101327
3212571968
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
ما مت لويله إىل املرحلة الألالألة
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
رارر اع تمان
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

1916531081
9912551772
(414291566
(457

الرصيد كما يف هناية السنة

35915821763

(61144

-

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

30119661541
(3210441731
) 4016281730
05010471005
) (515661433
6710201008
) (018301127
46714231077

93419821304
)
) 4515101651
) (015441573
62610311567
3156413831771

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

10413201780
(3212571968
(4251486

3120712401351
)
) 4251486

اجمومل
ل. .

3139815071408
05010471005
0513471164
7617011421
) (4016271932
63116961248

)

0130117111558

اجمومل
ل. .

3116611771240
-

) (1318141927
-

) 32318301240
(618741494

6919721793
) (618741494

)

6012881774
1114791599
) (05114261053
)

(418851938
) (39114041414
(912941733

) 9618541319
31015151169
) (45310421053
) (912951368

)
)

30119661541

93419821304
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3139815071408

الفوا د املعلقة:
0202
ل. .

كما يف  13كانون األول

الرصيد أول السنة
الفوا د املعلقة خالل السنة
ينـال الفوا د احملولة لإليرادات
فروق أسعار صر
ينـال الفوا د املعلقة اليت مت شطبها

3132713721795
18715381744
(413951514
47214061429
-

الرصيد آخر السنة

3196219021434

-9

0239
ل. .

99712521377
01414031268
) (1718001489
(516071046
(8218521735
3132713721795

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

موجودات مالية متوفر هلا أسعار سوقية:
لليل السندات واألذوانت
ذات عا د اثبت

-

52215681137

-

52215681137

مت بتاريخ  3كانون الألاك  0238شرا سند من مصر لبنان املركاي بقيمة  1021222دوار أمريكر.
وفق املواصفات التالية:
املصدر :مصر لبنان املركاي.
درجة التصنيف احلالية.CCC :
دورية الفا دة :نصف سنوية.
معدات الفا دة%6135 :
معدات العا د%5196 :
استحقاقات السند 39 :حايران .0202
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0239
ل. .

)
)
)

تظهر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف  13كانون األول  0202عل الشكل التايل:
سندات م سسات

القيمة اامسية للسندات واألذوانت
العالوة

سندات شركات ذات
عا د اثبت
ل. .

-

مالية ومصرفية ذات
عا د اثبت
ل. .

القيمة الدفرتية للسندات واألذوانت
إرفا العالوة
النقص يف القيمة العادلة

-

-

-

-

-

سندات حكومية
ذات عا د اثبت *
ل. .

43410791235
317281362

43519871375
(317281362
(43410791235
-

اجمومل
ل. .

43410791235
317281362
43519871375
) (317281362
) (43410791235

)
)

-

* مت استحقاق ذس السندات بتاريخ  39حايران  .0202مل يت االتاام بدفع قيمة ذس السندات والفوا د املستحقة عليها وعليه قامت إدارة املصر
بتشكيل م ونة عن كامل قيمة ذس السندات مع الفوا د.
تظهر املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف  13كانون األول  0239عل الشكل التايل:
سندات م سسات
مالية ومصرفية ذات
عا د اثبت
ل. .

سندات شركات ذات
عا د اثبت*
ل. .

القيمة اامسية للسندات واألذوانت 41612221222
5610441222
العالوة
القيمة الدفرتية للسندات واألذوانت 49010441222
(5312371535
إرفا العالوة
(4917241222
النقص يف القيمة العادلة
19315001485

-

)
)

سندات حكومية
ذات عا د اثبت
ل. .

31915021222
5901962

اجمومل
ل. .

57515021222
5618161962

-

34213301962
(4771168
(1215891762

61011561962
) (5314941881
) (8210911762

-

32912451810

52215681137

* مت استحقاق ذس السندات بتاريخ  03متوز  0202ومت لويل قيمتها مع الفوا د.
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)
)

-32

موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

القيمة اعمسية
اخلص

3132212221222
(0618161987

3142212221222
) (6112221222

القيمة الدفرتية

3127113611231

3111712221222

)

مت شرا شهادات إيدامل صادرة عن مصر سورية املركاي بقيمة  3142212221222لية سورية عدل  %415استحقت بتاريخ  03شباط  ،0202مت
شرا شهادات إيدامل صادرة عن مصر سورية املركاي بقيمة  52212221222لية سورية عدل  %615استحقت بتاريخ  01أيلول  0202وشرا
شهادات إيدامل صادرة عن مصر سورية املركاي بقيمة  3132212221222لية سورية و عدل  %615تستحق بتاريخ  37أاير .0203
فيما يلر حركة رصيد شهادات اعيدامل خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
استحقاق شهادات اعيدامل
شرا شهادات اعيدامل

3311732223222
() 3381732223222
3357133613231

-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

3327133613231

-

-

املرحلة األوىل
ل. .

-

للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
استحقاق شهادات اعيدامل
شرا شهادات اعيدامل

3311732223222

-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

3311732223222

-

-

علمال أن املصر مل يق بتكوين رصصات خسا ر متوقعة فيما يتعلق بشهادات اعيدامل خالل السنة.
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اجمومل
ل. .

3311732223222
() 3381732223222
3357133613231
3327133613231

اجمومل
ل. .

3311732223222
3311732223222

-33

حقوق استخدام األصول املست جرة  /التاامات عقود الت جي

يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

حقوق استخدام أصول مست جرة
جممع استهالل حقوق استخدام موجودات مست جرة

08019251770
(7611811559

06614811273
) (1412861324

صايف حقوق استخدام موجودات مست جرة

02615001031

01011961967

التاامات عقود الت جي

39216581829

00413301176

)

تتوزمل حقوق استخدام أصول مست جرة والتاامات عقود الت جي كما يلر:
0202
ل. .

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
أسر التطبيق األويل للمعيار رق 36
زايدة يف استخدام أصول مست جرة
مصرو ااستهالل

01011961967
3614001723
(4010971455

06614811273
) (1412861324

الرصيد كما يف هناية السنة

02615001031

01011961967

)

تتوزمل التاامات عقود الت جي كما يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

0239
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
أسر التطبيق األويل للمعيار رق 36
إرفا رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدمال كما يف أول السنة
مصرو الفوا د

00413301176
(5913221222
0516461411

01916461727
) (0515221222
919651669

الرصيد كما يف هناية السنة

39216581829

00413301176
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)

-30

موجودات اثبتة

يتكون ذا البند قا يلر:

أراضر ومباك
ل.
الكلفة التارخيية:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 1121913941496 0202
0413001280
إضافات
استبعادات
الرصيد كما يف  13كانون األول 1126111361578 0202
ااستهالكات املرتاكمة:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0202
أعبا السنة
استبعادات

0202
معدات
وأاثث ووسا ل نقل
ل. .

لسينات املباك
ل. .

94115981838
15614921525
(315221222
3109815891101

3129110921850
19911171845
3149016081697

أجهاة
احلاس اآليل
ل. .

6915261528
910151522
)
7817401228

اجمومل
ل. .

5134515921674
78913851910
(315221222
5191110761626

)

(02310421680
(1616361492
-

) (41410091611
) (32010901202
-

) ( 46515531640
) ( 31415041321
315221222

) (1210541069
) (3312761283
-

) (3131310761006
) (08415281694
315221222

)
)

الرصيد كما يف  13كانون األول 01718571370( 0202

) (51615031651

) ( 59815751745

) (4311121152

) (3143410841902

)

مشاريع قيد التنفيذ:

03313651808
5014381748

1916371022
4317891556

-

-

05217811208
9410281124

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0202
إضافات

الرصيد كما يف  13كانون األول 06115841576 0202

8314261756

-

-

14419931110

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد كما يف  13كانون األول 1128912411980 0202

3121715311822

72212311578

* تكلفة املوجودات الألابتة املستهلكة ابلكامل وا تاال قيد ااستعمال  47412121374لية سورية كما يف  13كانون األول .0202
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1714331658

4186119811238

أراضر ومباك
ل.
الكلفة التارخيية:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
إضافات

0127519391496
96110751222

الرصيد كما يف  13كانون األول 1121913941496 0239
ااستهالكات املرتاكمة:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
أعبا السنة

0239
معدات
وأاثث ووسا ل نقل
ل. .

لسينات املباك
ل. .

أجهاة
احلاس اآليل
ل. .

اجمومل
ل. .

88312741430
03010361442

76718001027
37517761633

4715041578
0319831912

1177011421691
3117110491983

3129110921850

94115981838

6915261528

5134515921674

(36913891373
(1012531533

) (11512421621
) (9913891212

) ( 16011761344
) ( 32113751498

) (0113491519
) (713241712

) (88917551457
) (04315021769

)
)

الرصيد كما يف  13كانون األول 02310421680( 0239

) (41410091611

) ( 46515531640

) (1210541069

) (3131310761006

)

مشاريع قيد التنفيذ:

03313651808

3618681079
0017481903

-

-

3618681079
01119341749

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
إضافات

الرصيد كما يف  13كانون األول 03313651808 0239

1916371022

-

-

05217811208

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد كما يف  13كانون األول 1124913391640 0239

47812471376

69816781439

* تكلفة املوجودات الألابتة املستهلكة ابلكامل وا تاال قيد ااستعمال  45613531254لية سورية كما يف  13كانون األول .0239
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1910501019

4106512971476

-31

موجودات غي ملموسة

يتكون ذا البند قا يلر:

برام معلوماتية
ل.

0202

القيمة الدفرتية:
الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0202
إضافات

0014241081
1611051222

الرصيد كما يف  13كانون األول 0202

5817091081

اعرفا ات املرتاكمة:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0202
أعبا السنة

(3112241516
(410681690

)
)

الرصيد كما يف  13كانون األول 0202

(3710711008

)

صايف القيمة الدفرتية:

4314561255

الرصيد كما يف  13كانون األول 0202

برام معلوماتية
ل.
0239

القيمة الدفرتية:
الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
إضافات

3416641681
717191622

الرصيد كما يف  13كانون األول 0239

0014241081

اعرفا ات املرتاكمة:

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
أعبا السنة

(3219331960
(012901574

)
)

الرصيد كما يف  13كانون األول 0239

(3112241516

)

صايف القيمة الدفرتية:

911991747

الرصيد كما يف  13كانون األول 0239
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-34

رصص ضريبة الدخل  /موجودات ضريبية م جلة

يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

(3105315651890

رصص ضريبة الدخل انجتة عن ربح السنة
موجودات ضريبية انجتة عن التغي يف القيمة العادلة للموجودات
املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

0239
ل. .

) (92713291728

)

0212711442

ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصرو ضريبة الدخل:
 13كانون األول
0202
ل. .

0239
ل. .

0167715621053
05143519261345
صايف الربح قبل الضريبة
1012531533
1616361492
استهالل املباك
56816931023
0145913091773
اسرتداد رصص التسهيالت اا تمانية املنتجة*
510771936
6319411248
مصرو رصصات متنوعة (إيضاح )02
)
) (40111071792
(39817061994
فوا د حمققة خارج ا مهورية العربية السورية
() 01174017311782
أرابح انجتة عن تقيي مركا القطع البنيوي
8019851445
9816311812
استهالل لسينات املباك عن فرومل مشرتاة
0194110181514
4131217681532
الربح الضرييب
%05
%05
معدل الضريبة
)
(71518291611( ) 3121016901308
ضريبة الدخل
)
) (7115821962
(32110691003
ضريبة إعادة اععمار %32
)
(82911921591( ) 3131519631149
مصرو ضريبة الدخل
40111071801
39817061994
الفوا د احملققة يف اخلارج
)
) (1317491587
(3419241504
ضريبة (ريع رةو األموال يف اخلارج)
)
) (113741959
(314921450
ضريبة إعادة اععمار %32
)
) (113741959
(314921450
ضريبة إدارة حملية %32
)
) (1812991524
(3718851408
إنايل ضريبة ريع رةو األموال يف اخلارج
)
(84714921297( ) 3135118461777
إنايل الضرا
* نظرال لعدم صدور أي توجهيات أو تعليمات من اهليئة العامة للضرا والرسوم حول اعتبار امل وانت احملتجاة مقابل اخلسا ر اا تمانية املتوقعة وفق
املعيار رق  9مقبولة ضريبيال أو مرفوضة ضريبيال ،قام املصر ابحتساب الضريبة ابعتبار املخصصات املقابلة للتعرضات اا تمانية ضمن املرحلة الألالألة
مقبولة ضريبيال ،األمر الذي قد حيمل املصر أعبا ضريبية مقابل ذس املخصصات يف حال مت رفضها كنفقة مقبولة ضريبيال .علمال أن املنهجية املتبعة
سابقال خالل فرتة نفاذ القرار  597وتعديالته ر اعتبار امل وانت احملتجاة مقابل الديون غي املنتجة مقبولة ضريبيال.
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مت احتساب املوجودات الضريبية امل جلة الناجتة عن التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما يلر:
0202
ل. .

خسا ر انجتة عن التغي يف القيمة العادلة
للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
معدل الضريبة

كما يف  13كانون األول

%05
-

0239
ل. .

(8210911762
%05
0212711442

)

إن حركة رصص ضريبة الدخل خالل السنة ر كما يلر:
0202
ل. .

الرصيد بداية السنة
ضريبة ريع عل فوا د حمققة من اخلارج*
ضريبة دخل السنة
ضريبة مدفوعة
الرصيد هناية السنة

كما يف  13كانون األول

(92713291728
(3718851408
(3131519631149
82911921591
(3105315651890

)
)
)
)

0239
ل. .

(05818691792
(1812991524
(82911921591
39910521379
(92713291728

)
)
)
)

* حيتس املصر م ونة ضريبة ريع رةو األموال املتداولة عل إيرادات املصر املتحققة خارج أراضر ا مهورية العربية السورية وفقال لقانون ضريبة
الدخل رق  /04/لعام  0221والقرار رق  1/3018الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  09نيسان  ،0239والذي حدد الضريبة عدل  %715من
إنايل اعيرادات يف اخلارج ابعضافة إىل املسامهة الورنية ععادة اععمار عدل  %32من قيمة الضريبة ورس اعدارة احمللية عدل  %32من قيمة
الضريبة ابتدا ل من  3كانون الألاك .0239
مل تصدر التعليمات التنفيذية املتعلقة بتوقيت وكيفية الدفع مستقبالل.
بتاريخ  36آب  ،0202صدر التكليف امل قت للمصر عن ضرا
اعرتاض عل ذا التكليف بتاريخ  35أيلول .0202

األعوام  ،0235 ،0234 ،0231 ،0230و .0236قام املصر بتقدمي

بتاريخ  07أيلول  ،0202مت استالم التكليف امل قت عن ضريبة عام  .0237قام املصر بتقدمي اعرتاض عل
األول .0202

ذا التكليف بتاريخ  06تشرين

بتاريخ  8كانون األول  0202صدر قرار نة الطعن عن تكاليف األعوام  ،0235 ،0234 ،0231 ،0230و 0236والذي مت من خالله
تألبيت التكليف امل قت هلذس السنوات ،ومل يعرتض املصر عل قرار ذس اللجنة.
بتاريخ  8كانون األول  0202مت استالم التكليف امل قت للمصر عن ضريبة عام  0238وقام املصر بتقدمي اعرتاض عل
 7كانون الألاك  0203ولتاريخ إعداد ذس البياانت مل يصدر قرار بش ن ذا ااعرتاض.

ذا التكليف بتاريخ

احقال لتاريخ إعداد ذس البياانت بتاريخ  3شباط  0203صدر قرار نة الطعن عن تكليف عام  0237والذي مت من خالله تألبيت التكليف
امل قت هلذا العام  ،ومل يعرتض املصر عل قرار ذس اللجنة مع العل أن املصر سيقوم بتسديد كافة األعبا الناجتة عن كافة التكاليف الضريبية
خالل عام  0203وذلك بعد صدور القرارات النها ية للجنة إعادة النظر عن أعوام  0232 ،0229و.0233
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إن حركة املوجودات الضريبية امل جلة الناجتة عن التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر ر كما يلر:

رصيد أول السنة
التغي يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
رصيد آخر السنة
-35

0202
ل. .

0212711442
(0212711442
-

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

5814491637
) (1811761377
0212711442

موجودات أخرى

يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

فوا د حمققة غي مستحقة القبض
استألمارات مالية يف شهادات إيدامل لدى مصر سورية املركاي
فوا د حمققة غي مستحقة القبض
استألمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التسهيالت اا تمانية
حساابت لدى املصار

-

5412041648

-

991043
04114621937

919311863
3581152
36616801036

روابع مالية
إجيارات مدفوعة مقدمال
مصاريف مدفوعة مقدمال
أتمينات مدفوعة
حساابت مدينة أخرى
حساابت مدينة قيد التحصيل
مسامهات يف م سسات مالية سورية

04115621358
3881564
115811517
9213211405
013241433
6551816
8118161622

01217791275
3751924
010801096
1318071860
318951902
871327
314571522
8118161622

40412101513

15011401064
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)

 -36وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي
بنا ل عل أحكام املادة ( )30للفقرة (ب) من القانون رق ( )08لعام  0223يتوج عل مصار القطامل اخلاص أن لتجا  %32من رأمساهلا لدى
مصر سورية املركاي كحساب جممد اكن اسرتدادس عند تصفية املصر  .يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

لية سورية
دوار أمريكر

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

07815981222
1161616881840

34312981222
3106014371464

1193510861840

3142115351464

 -37ودا ع مصار
يتكون ذا البند قا يلر:

حساابت جارية
ودا ع ألجل (تستحق خالل فرتة سالسة أشهر أو أقل)

حساابت جارية
ودا ع ألجل (تستحق خالل فرتة سالسة أشهر أو أقل)

مصار حملية
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
مصار خارجية
ل. .

35810101425
-

-

35810101425

-

مصار حملية
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
مصار خارجية
ل. .

61017431255
-

112011852
3195415021222

61017431255

3195715411852
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اجمومل
ل. .

35810101425
35810101425
اجمومل
ل. .

61517641925
3195415021222
0159210841925

 -38ودا ع الااب ن
يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

حساابت جارية ولت الطل
ودا ع التوفي
ودا ع ألجل وخاضعة عشعار
احلساابت اجمدة

0239
ل. .

47189913831092
3180719251031
43113719361605
40018591294

06134114251959
0130616601789
13153619381145
36713141807

93146718601000

59195413031902

بلغت ودا ع القطامل العام السوري  32171313031356لية سورية كما يف  13كانون األول  0202أي ما نسبته  %33171من إنايل الودا ع (مقابل
 5158116011810لية سورية كما يف  13كانون األول  0239أي ما نسبته  %9113من إنايل الودا ع).
بلغت الودا ع اليت ا لمل فوا د  48110012421184لية سورية كما يف  13كانون األول  0202أي ما نسبته  %50181من إنايل الودا ع (مقابل
 06113215421786لية سورية كما يف  13كانون األول  0239أي ما نسبته  %41188من إنايل الودا ع).
بلغت احلساابت مقيدة السح
 13كانون األول .)0239
-39

 40018591294لية سورية كما يف  13كانون األول ( 0202مقابل  36713141807لية سورية كما يف

أتمينات نقدية

يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
أتمينات مقابل تسهيالت غي مباشرة
أتمينات نقدية أخرى*

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

17417221170
4162914421581
1714601791

11615071532
56916101815
3167214081099

5120316211748

0157615881644

* متألل الت مينات النقدية األخرى أتمينات مقابل الصناديق احلديدية امل جرة لعمال املصر  ،إضافة إىل م ونة استياد يت احتجاز ا ا يعادل %35
من القيمة املقابلة ملشرومل اعجازة بدون فوا د وذلك حىت اتريخ تنفيذ اعجازة أو عدم استخدامها.
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 - 02رصصات متنوعة
يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة
 كفاات مصار ماليةرصص خسا ر ا تمانية متوقعة عل
التسهيالت اا تمانية  -غي املباشرة
رصص ملواجهة أعبا حمتملة
رصص تقلبات أسعار القطع

0239
ل. .

09112251593

3910051607

317301954
1813471849
1015221222

912181691
416261352
415221222

16511661194

1711721472

بنا ل عل املادة السابعة من القرار رق /160م ن /ب 3جي عل املصار أن تقوم يف هناية كل شهر بتكوين م ونة مقابل تقل أسعار القطع تعادل
عل األقل نسبة  %5من وسطر مركا القطع التشغيلر الصايف خالل الشهر السابق.
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بداية السنة
ل. .

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة عل التسهيالت اا تمانية غي املباشرة:
رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل
رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الألانية

4591024
717551558

رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الألالألة

8011913

املكون
خالل السنة
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
ما مت
املستخدم
ردس لإليرادات
خالل السنة
ل. .
ل. .

301476
021263

-

-

-

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة  -كفاات مصار مالية

912181691

101517

-

3910051607

01517291709

-

رصص ملواجهة أعبا حمتملة
رصص تقلبات أسعار القطع

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة عل التسهيالت اا تمانية غي املباشرة:

(0271592
(3812441316

) 4201633
) 3214921819

(3810531706

فروقات
أسعار الصر
ل. .

) 3218911452
1812721015

-

416261352
415221222

1813471849
4312221222

(4231149
-

) (410241823
(3112221222

)
)

1711721472

4231149( 13418921335

) (1514561507

) 4819611685

بداية السنة
ل. .

املكون
خالل السنة
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
ما مت
املستخدم
ردس لإليرادات
خالل السنة
ل. .
ل. .

-

فروقات
أسعار الصر
ل. .

رصيد
هناية السنة
ل. .

6661723
0001100
8011913
317301954
09112251593
1813471849
1015221222
16511661194
رصيد
هناية السنة
ل. .

رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة األوىل
رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الألانية

3941579
812241323

4551429
-

-

(3921784
(3471988

)
) (3221555

4591024
) 717551558

رصص مقابل تسهيالت ا تمانية غي مباشرة – املرحلة الألالألة

813981682

8011913
310791142

-

(1181770

) (3221555

8011913
) 912181691

3910051607

-

-

-

3910051607

-

416261352
415221222

رصص خسا ر ا تمانية متوقعة  -كفاات مصار مالية
رصص ملواجهة أعبا حمتملة
رصص تقلبات أسعار القطع

015221222
412221222

419141666
3212221222

(3561752( ) 016731766
(915221222
-

)
)

3416981682

1514191611

(919951500( ) 016731766

) (3221555
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) 1711721472

فيما يلر احلركة عل جممل أرصدة التسهيالت اا تمانية غي املباشرة خالل السنة:
املرحلة األوىل

الرصيد كما يف بداية السنة
نقص انت عن التغي يف أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر
الرصيد كما يف هناية السنة

ل. .

ل. .

ل. .

411501314
02613211029
3121813651910
( ) 14012301852( ) 0107514521459
0188215451144
(8812421172( ) 3810251585
01018811162
3119719011591
1120019781805
املرحلة األوىل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
زايدة ( /نقص) انت عن التغي
يف أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة

كما يف 13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية

57410891480
014361022

تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر
الرصيد كما يف هناية السنة

3121813651910

411501314

كما يف 13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

01219141376
(014361022

(513421222
817221696
67513681551
(3419071131( ) 00215681328
(318421893

)

819111149

-

) (011471454

)

411501314
-

اجمومل
ل. .

3104816031075
(0163714611129
0188215451144
(32610451955
3161218261951

)
)

1121610641128
اجمومل
ل. .

82915751790
-

)

-

115621696
67513681551
(01514951403

)

)

-

(413881145

)

)

411501314

02613211029

3104816031075

فيما يلر احلركة عل رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة للتسهيالت اا تمانية غي املباشرة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف 13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

717551558
021263
) (3812441316

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة الااب ن
التسهيالت املسددة خالل السنة

4591024
301475
(0271592

تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

4201630

3214921819

الرصيد كما يف هناية السنة

6661723

0001100
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)

8011913
-

8011913

اجمومل
ل. .

912181691
101516
(3810531706
3218911453
317301954

)

كما يف 13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

املرحلة األوىل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة

3941579

812241323

زايدة انجتة عن التغي يف رارر اا تمان
زايدة انجتة عن التغي يف أرصدة الااب ن

721493
3661884

(3471988

التسهيالت املسددة خالل السنة
التسهيالت ا ديدة خالل السنة

0381214
(3921784

-

تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

-

الرصيد كما يف هناية السنة

)

(3221555
717551558

4591024

)

)

اجمومل
ل. .

813981682

8011913

721493
8401807

-

0381214
(3921784

)

-

(3221555

)

8011913

912181691

فيما يلر احلركة عل جممل أرصدة كفاات مصار مالية خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف 13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

5167416721397
33194117471639

712381048
-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

37163814371836

712381048

-

اجمومل
ل. .

5168316881445
33194117471639
37160514161264

كما يف 13كانون األول 0239
املرحلة األوىل
ل. .

5178415781477

الرصيد كما يف بداية السنة
نقص انت عن التغي يف
أرصدة كفاات مصار مالية

)( 32919281082

الرصيد كما يف هناية السنة

5167416721397

املرحلة الألانية
ل. .

712381048
712381048
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املرحلة الألالألة
ل. .

اجمومل
ل. .

-

5179315961705

-

(32919281082

-

5168316881445

)

فيما يلر احلركة عل رصص خسا ر ا تمانية متوقعة  -كفاات مصار مالية خالل السنة:
كما يف 13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية

املرحلة األوىل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة الألانية
زايدة انجتة عن التغي يف

3910051607
(5231164

ل. .

)

5231164

ل. .

-

اجمومل
ل. .

3910051607
-

أرصدة كفاات مصار مالية
تعديالت نتيجة تغي أسعار الصر

01513581167
1812721015

5531160
-

-

01517291709
1812721015

الرصيد كما يف هناية السنة

09319501865

312501706

-

09112251593

املرحلة األوىل
ل. .

-

كما يف 13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغي يف
أرصدة كفاات مصار مالية

-

-

3910051607

-

-

3910051607

الرصيد كما يف هناية السنة

3910051607

-

-

3910051607
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 -03مطلوابت أخرى
يتكون ذا البند قا يلر:
0202
ل. .

فوا د مستحقة حلساابت مصرفية
فوا د حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الااب ن
شيكات مصرفية وأوامر دفع
شيكات مصدقة
اشرتاكات م سسة الت مينات ااجتماعية املستحقة
ضرا مقتطعة عل روات وأجور املوـفني
ضريبة ريع رةو األموال املتداولة (وضريبة غي مقي )
رسوم حكومية مستحقة
مصاريف كهراب و اتف مستحقة الدفع
أتعاب مهنية استشارية مستحقة
دا نون رتلفون
موردون
أرصدة دا نة أخرى
نفقات مستحقة الدفع

كما يف  13كانون األول

0239
ل. .

60319531977
66512381697
4317551148
915411755
9916151100
1019851540
618981092
5911171715
0112551161
017191052
3119061222
3619411567
31412221039

313401371
04618511093
72310771105
9718141171
715881458
4510601183
1010621114
3016971402
617461060
618871705
815351222
913891429
511251722
0719611522

3170717931265

3102915011153

 -00رأ املال املكتت به واملدفومل
يتكون ذا البند قا يلر:
القيمة املعادلة
كما يف  13كانون األول 0202

رأ املال املدفومل ابللية السورية
زايدة رأ املال
عمليات بيع من مركا القطع البنيوي
عمليات ترمي ملركا القطع البنيوي
رأ املال املدفومل ابلدوار (سجل ابللية السورية)
زايدة رأ املال

عدد األسه

دوار أمريكر

بتاريخ ااكتتاب
ل. .
3136219821222
05212221222

3316291822
015221222

-

111111522
( 111111522
3111921022
3117521222

710291306
) ( 710291306
0819541509
-

11111521222
) ( 11111521222
3111912021222
3117512221222

4310521222

0819541509

4130512221222

- 56 -

)

كما يف  13كانون األول 0239

رأ املال املدفومل ابللية السورية
عمليات بيع من مركا القطع البنيوي
عمليات ترمي ملركا القطع البنيوي
رأ املال املدفومل ابلدوار (سجل ابللية السورية)

عدد األسه

دوار أمريكر

القيمة املعادلة
بتاريخ ااكتتاب
ل. .

3413291822
111111522
( 111111522

710291306
) ( 710291306

3143219821222
11111521222
) ( 11111521222

3111921022
0715221222

0819541509
0819541509

3111912021222
0175212221222

)

أتسس املصر برأمسال مقدارس  0152212221222لية سورية موزمل عل 015221222سه بقيمة إمسية  31222لية سورية للسه الواحد .بتاريخ 4
أيلول  0230وافقت يئة األوراق واألسواق املالية السورية عل تعديل القيمة اامسية لسه بنك الشرق لتصبح ما ة لية سورية للسه الواحد.
بتاريخ  4كانون الألاك  0232صدر القانون رق  1املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رق  08لعام  0223واملرسوم رق  15لعام 0225
الذي يتضمن زايدة احلد األدىن لرأمسال املصار التقليدية العاملة يف ا مهورية العربية السورية ليصبح  32مليارات لية سورية ،وقد منحت املصار
املرخصة مهلة سالث سنوات لتوفيق أوضاعها باايدة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب ،وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات وج القانون رق 37
لعام .0233
يف عام  0231صدر املرسوم التشريعر رق  /61/والذي تضمن زايدة املهلة املمنوحة للمصار التقليدية يف ا مهورية العربية السورية لاايدة احلد األدىن
لرأمساهلا حىت هناية العام  ،0234ومن مث صدر قرار جملس الوزرا رق /31م.و اتريخ  00نيسان  0235املتضمن متديد املهلة املمنوحة لاايدة رةو
أموال املصار سنة إضافية أخرى حبيث تصبح ست سنوات أي حىت هناية العام  .0235ينتظر املصر صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية
اختاذ اعجرا ات املناسبة هبذا اخلصوص.
بلغ رأ املال املكتت به ابلدوار األمريكر  0819541509ومل جتر أية عمليات ترمي ملركا القطع البنيوي خالل عام  0239وعام .0202
قام املصر خالل عام  0237ابسنيت عشر عملية ععادة ترمي املركا القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صر العمالت األجنبية مقابل الدوار األمريكر
بتاريخ الرتمي إبنايل بلغ  310931033دوار أمريكر.
بتاريخ  12نيسان  ،0238عقدت اهل يئة العامة غي العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصر وقررت زايدة رأ مال املصر بلغ إنايل
وقدرس  05212221222لية سورية موزمل عل  015221222سه وذلك بعد احلصول عل موافقة ا هات الرقابية.
بتاريخ  1أيلول  0238وافق جملس مفوضر يئة األوراق واألسواق املالية السورية عل الطل املقدم من قبل املصر اصوص اعتماد أسه زايدة
رأمسال املصر والبالغ عدد ا  015221222سه بقيمة إنالية تبلغ  05212221222لية سورية بغرض زايدة رأ املال عن رريق ض جا من
ااحتيارر اخلاص بلغ  7215491522لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة بلغ  37914521522لية سورية.
مت توزيع األسه املذكورة (ك سه جمانية) عل املسامهني املسجلني يف هناية يوم  31آب  0238كل حبس نسبة مسامهته يف رأ املال.
بتاريخ  8متوز  ،0202عقدت اهليئة العامة غي العادية وقررت زايدة رأ مال املصـ ـ ـ ــر عن رريق ض ـ ـ ـ ـ جا من رص ـ ـ ـ ــيد األرابح املدورة بلغ وقدرس
 3117512221222لية سـورية إىل رأ املال ،ليصبح رأ مال املصر بعد الاايدة مبلغ  4130512221222لية سورية موزمل عل 4310521222
سـه بقيمة إمسية  322لية سورية للسه الواحد .بتاريخ  35أيلول  ، 0202حصل املصر عل موافقة يئة األوراق واألسواق املالية السورية باايدة
رأ املال ومت ختصــيص األســه املذكورة (ك ســه جمانية) عل املســامهني املســجلني بتاريخ اكتســاب احلق املعتمد من اهليئة يوم  09أيلول  0202كل
حبس نسبة مسامهته يف رأ املال وعليه عدلت املادة رق  /6/من النظام األساسر تبعال لذلك.
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 -01ااحتيارر القانوك واخلاص
حددت املادة  397من قانون الشــركات رق  09اتريخ  04شــباط  0233ااحتيارر القانوك عدل  % 32من صــايف األرابح الســنوية حىت بلوغه
 % 05من رأ املال.
حددت املادة  97من قانون النقد األسـاسر رق ( )01لعام  0220ااحتيارر اخلاص عدل  %32من صايف األرابح السنوية حىت بلوغه %322
من رأ املال.
مت تعريف األرابح الصـافية حسـ املادة  022من قانون الشـركات رق  09اتريخ  04شباط  0233أبهنا تشكل الفارق بني جممومل اعيرادات احملققة
وجممومل املصروفات وااستهالل قبل تنـايل رصص ضريبة الدخل عل األرابح.
اباسـتناد إىل ما سـبق وابعشـارة إىل التعميمني الصـادرين عن مصر سورية املركاي رق  1/322/169بتاريخ  02كانون الألاك  0229والتعمي رق
 3/322/950الصادر بتاريخ  30شباط  ،0229مت احتساب ااحتيارر كما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

05143519261345
(01174017311782

الربح قبل الضريبة
صايف أرابح انجتة عن تقيي مركا القطع البنيوي

)

0167715621053
-

3167113901165

0167715621053

ااحتيارر القانوك ()%32

36711391017

06717561205

ااحتيارر اخلاص ()%32

36711391017

06717561205

إن حركة ااحتيارر القانوك كما يلر:

للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

رصيد بداية السنة
يضا احتيارر قانوك

66013481662
36711391017

19411901615
06717561205

رصيد هناية السنة

80914671897

66013481662

إن حركة ااحتيارر اخلاص كما يلر:

للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

رصيد بداية السنة
يضا احتيارر خاص

59315991362
36711391017

10118411315
06717561205

رصيد هناية السنة

75819381197

59315991362
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 -04احتيارر التغي يف القيمة العادلة
يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول 0202

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0202
التغي يف القيمة العادلة
اسرتداد رصص تدك خسا ر ا تمانية متوقعة
مصرو رصص تدك خسا ر ا تمانية متوقعة
موجودات ضريبية م جلة (إيضاح )34

شهادات إيدامل
ل. .

-

سندات
ل. .

الرصيد كما يف  13كانون األول 0202

-

-

شهادات إيدامل
ل. .

الرصيد كما يف  3كانون الألاك 0239
التغي يف القيمة العادلة
اسرتداد رصص تدك خسا ر ا تمانية متوقعة
مصرو رصص تدك خسا ر ا تمانية متوقعة
موجودات ضريبية م جلة (إيضاح )34

-

الرصيد كما يف  13كانون األول 0239

-

-05

(4113271254
(11119851055
(3713311066
43410791235
(0212711442

)
)
)
)

(4113271254
(11119851055
(3713311066
43410791235
(0212711442

)
)
)
)

-

كما يف  13كانون األول 0239

سندات
ل. .

اجمومل
ل. .

اجمومل
ل. .

)

(34214051729
35115241728
(1316781853
3118681975
(1811761377

) (34214051729
35115241728
) (1316781853
3118681975
) (1811761377

)

(4113271254

) (4113271254

)

)

أرابح مدورة

بنا ل عل تعليمات مصـ ـ ــر سـ ـ ــورية املركاي وقرار جملس النقد والتسـ ـ ــليف رق / 160م ن /ب 3لعام  0228والتعمي رق  3/322/950الصـ ـ ــادر
بتاريخ  30شــباط  0229يت فصــل األرابح املدورة لفروقات القطع غي احملققة و ر أرابح غي قابلة للتوزيع وغي خاضــعة للض ـريبة الناجتة عن إعادة
تقيي مركا القطع البنيوي من حساب األرابح املدورة .يت توزيع األرابح يف حال حقق املصر ذلك ا يتناس مع السياسة املعتمدة لديه.
خالل عام  0202قام املصر بتوزيع أرابح للمسامهني عل شكل أسه جمانية بقيمة إنالية تبلغ  3117512221222لية سورية من رصيد األرابح
املدورة البالغة  3159515861798لية سورية.
مت تش ـ ـ ـ ــكيل احتيارر قانوك وخاص عدل  %32من الربح قبل الضـ ـ ـ ـ ـريبة بقيمة  36711391017لية س ـ ـ ـ ــورية بعد تنايل أرابح القطع البنيوي لعام
 ،0202وختضع ذس ااحتياريات ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.
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مت ختفيض املصاريف املتعلقة باايدة رأ املال بشكل مباشر من األرابح املدورة واليت تتضمن مايلر:
املبلغ
ل. .

312221222
بدل دراسة رل إصدار األسه لدى يئة األوراق واألسواق املالية السورية
9601522
إيدامل أسه الاايدة لدى مركا املقاصة واحلفظ املركاي
611051025
ضريبة رس الطابع النسيب عل زايدة رأ املال
413051222
بدل تسجيل أسه زايدة رأ املال يف يئة األوراق واألسواق املالية السورية
3014301725
حقق املصر أرابح حمققة للسنة املنتهية يف  13كانون األول  0202مبلغ  38417271334لية سورية ،وذلك بعد ررح كل من ااحتيارر القانوك
وااحتيارر اخلاص .وبلغ رص ـ ـ ـ ـ ــيد األرابح املرتاكمة احملققة و ر األرابح القابلة للتوزيع كما يف  13كانون األول  0202مبلغ  19018831027لية
سورية.
-06

الفوا د الدا نة

يتكون ذا البند من فوا د انجتة عن:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

تسهيالت ا تمانية مباشرة:
حساابت جارية مدينة
قروض وسلف
اسرتدادات من فوا د حمفوـة

3517421158
1173516841334
312731355

3112271473
1150819741209
0119721824

أرصدة وإيداعات لدى مصار
استألمارات مالية شهادات إيدامل لدى مصر سورية املركاي
استألمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1171014951607
50515551088
1119951892
3515881925

1156519501124
14715201898
5412041648
36013901509

57513421281

56117021275

4112716151732

4130916701179
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-07

الفوا د املدينة

يتكون ذا البند من أعبا فوا د انجتة عن:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

ودا ع زاب ن:
حساابت جارية
ودا ع توفي
ودا ع ألجل وخاضعة عشعار
الت مينات النقدية

3631888
31413441220
0119712821462
0614591062

3371314
30811941668
3191419951575
5217661538

ودا ع مصار

0155718451632
1717151520

0133410711895
5415651840

0159515831330

0136818191717

-08

الرسوم والعموات الدا نة

يتضمن ذا البند ما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

عموات تسهيالت مباشرة
عموات تسهيالت غي مباشرة
عموات إدارة احلساابت وإصدار بطاقات
عموات التحويالت والشيكات وعمليات نقدية أخرى
عموات ااشرتاكات (صناديق حديدية)
عموات أخرى

-09

6717611702
01413541420
5014391155
3122918091681
3815511222
571200

5713001028
38618931982
0515401990
3167515961652
615181222
601182

3118017771380

3195317541032

الرسوم والعموات املدينة

يتضمن ذا البند ما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

عموات مدفوعة عل العمليات بني املصار
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34412711302

02014621703

34412711302

02014621703

-12

إيرادات تشغيلية أخرى

يتضمن ذا البند ما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

اسرتداد مصاريف مستحقة وإيرادات أخرى

-13

116411547

310021413

116411547

310021413

نفقات موـفني

يتضمن ذا البند ما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0202
ل. .

روات املوـفني
نفقات التدري والت يل
مسامهة املصر يف الت مينات ااجتماعية
تعويض التمأليل وأخرى ا ختضع للضريبة
تعويض هناية اخلدمة
مكافآت وعالوات
مالبس موـفني
نفقات توـيف *
تعويضات خاضعة لضريبة الروات **
ماااي عينية خاضعة للضريبة
الت مني الصحر

0239
ل. .

46812541002
0214251195
7714451854
317421222
5917551222
52611111095
3710011722
114791802
4311691405
410501395
3817441627

11016251318
0619721432
5519871585
0115441186
018451752
04116201085
3812221222
112781782
0419511366
412711418
3314441273

3103818211533

74713251229

* يت لف ذا البند من نفقات فحوصات ربية ما قبل التوـيف ،رسوم إقامة للموـفني األجان وروابع ورسوم أخرى.
** يت لف ذا البند من تعويض مدار  ،إقامة وتنقالت.
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-10

مصرو رصص خسا ر ا تمانية متوقعة

يتكون ذا البند قا يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

مصرو رصص أرصدة لدى مصر سورية املركاي
(اسرتداد)  /مصرو رصص أرصدة لدى املصار
مصرو رصص إيداعات لدى املصار
مصرو ( /اسرتداد) رصص موجودات مالية ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
مصرو رصص خسا ر ا تمانية متوقعة -كفاات مصار مالية
اسرتداد رصص وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي
مصرو ( /اسرتداد) رصص تسهيالت ا تمانية مباشرة
(اسرتداد)  /مصرو رصص تسهيالت ا تمانية غي مباشرة

612501778
(1717041411
0120012991943

5315911207
) 31919711943
44718191103

19713651749
01517291709
13315321280
(3810391392

(3718291876
3910051607
(3614621146
(35318791950
) 9421568

0193615941656

- 61 -

47114001132

)
)
)

 -11مصاريف تشغيلية أخرى
يتضمن ذا البند ما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

نفقات سفر متعلقة ابألنشطة التشغيلية للمصر
ااشرتاكات يف يئات ودورايت
الرسوم والضرا ونفقات قانونية
الدعاية واععالن وعالقات عامة
نفقات استقبال
أتعاب مهنية واستشارية
الصيانة واعصالح ونفقات حراسة
أتمني ضد األخطار واحلريق
املياس والكهراب والتدفئة
نفقات ااتصاات وتقانة املعلومات
املطبوعات والقرراسية
مصاريف إجيار
الربيد والشحن
تعويضات جملس اعدارة ومصاريف اهليئة العامة
مصاريف السيارات
أخرى رتلفة

-14

3918431123
1512791513
0012951665
0919011979
3016981279
30510001411
01716401331
4011941107
32814871250
8111531645
5512111534
33312611805
715911122
30413371458
014641922
3017461281

0817631666
3618931739
3418771842
1713231389
519741426
6917021231
32715731895
1215241120
6516191169
0615771588
0317921480
7215371121
511021152
5418591831
312191022
617511368

3120917551025

56119221121

رحبية السه األساسية واملخفضة

مت احتساب حصة السه األساسية واملخفضة كما يلر:
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202

04106012591168
4310521222

صايف ربح السنة (لية سورية)
املتوسط املرجح لعدد األسه (سه )*

588137

رحبية السه األساسية واملخفضة (لية سورية)

3181212721354
4310521222
44117

تتطابق رحبية السه األساسية واملخفضة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدر ا املصر ذات أتسي عل حصة السه يف األرابح عند لويلها.
*مت تعديل رحبية السه األساسية واملخففة عن الفرتة السابقة بعد تعديل عدد األسه الناجتة عن زايدة رأ املال.
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* مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسه كما يلر:
املتوسط املرجح لعدد األسه
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
الفرتة

 13كانون األول 0239
 13كانون األول 0202

عدد األسه

0715221222
3117521222

0202

0239

4310521222

4310521222

0715221222
3117521222

0715221222
3117521222

تبعال ملا جا يف اعيضاح رق ( ،)00مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسه كما يف  13كانون األول  0202بعدد األسه اجانية ،بنا ل عل املعيار
احملاسيب الدويل رق  11الذي يقضر بتعديل عدد األسه أبسر رجعر من بداية أول فرتة مقارنة ،وذلك إذا ارتفع عدد األسه العادية نتيجة رمسلة أو
إصدار أسه منحة أو جتا ة األسه .
-15

النقد وما يوازي النقد

يتكون ذا البند قا يلر:
كما يف  13كانون األول

النقد وأرصدة لدى مصر سورية املركاي *
يضا :
أرصدة لدى مصار (استحقاقها األصلر خالل فرتة  1أشهر أو أقل)
ينـال:
ودا ع مصار (استحقاقها األصلر خالل فرتة  1أشهر أو أقل)

0202
ل. .

0239
ل. .

58151815031614

05174918501275

35153812191894

6105015631978

(35810101425
71189811091301

) (0159210841925

)

09143013091348

* ايستخدم احتيارر الودا ع لدى مصر سورية املركاي يف أنشطة املصر التشغيلية اليومية لذلك ايعترب جا من النقد وما يوازي النقد.
خالل عام  0202مت إعادة تصنيف الودا ع ألجل ضمن بند نقد وأرصدة لدى بنول مركاية (إيضاح رق  )5ضمن أرقام املقارنة لقا مة التدفقات النقدية
من النقد وما يوازي النقد إىل اعيداعات لدى املصر املركاي.
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 -16عمليات األررا ذات العالقة
تتضمن األررا ذات العالقة مدرا املصر  ،واعدارة العليا والشركات املرتبطة هب  ،واملصار الشقيقة .تتضمن أرصدة وعمليات األررا ذات العالقة ما يلر:

أ-بنود بيان الوضع املايل /داخل امليااينة
حساابت مدينة
أرصدة لدى املصار املقربة
م ونة مكونة عل احلساابت ا ارية
ودا ع ألجل لدى املصار املقربة
م وانت مكونة عل ودا ع ألجل
فوا د مستحقة غي مقبوضة
م وانت مكونة عل فوا د مستحقة غي حمققة
وامش بوالص واعتمادات
م ونة وامش بوالص واعتمادات
قروض كبار املوـفني

كما يف  13كانون األول 0202
أعضا جملس اعدارة وكبار
املسامهني وكبار املوـفني
الشركات احلليفة

الشركة األم
ل. .

ل. .

ل. .

6189511101992
)
(32111731971
00191318301004
() 1141917681194
3415121140
)
(013791652
-

6128315921457
(115901573
80115191221
(016391463
4501946
(31443
-

1171341

06109611551519

6189911681911

1171341

)
)
)

-

اجمومل

كما يف  13كانون األول
0239

ل. .

ل. .

30197619011447
(32619641544
01175511531007
(1144011871855
3419811088
(013831293
1171341

)
)
)

11139612631635

42512741788
(115381915
33122111821901
(60111421716
33212611582
(619091661
14110601575
(315141293
4951954

)
)
)
)

33100619541195

حساابت دا نة
حساابت املصار
حساابت أعضا جملس اعدارة
وكبار املوـفني وكبار املسامهني
فوا د مستحقة غي مدفوعة
ب-بنود خارج املياانية
كفاات مصار مالية
م وانت كفاات مصار مالية

-

-

-

-

712381048
(312501706
519651500

)

-

-

04011211335
04011211335

0160215571204
37163814371836
) (0160215571204
(09319501865
37110614641953
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-

)

3195415021222

04011211335
04011211335

4419181101
313401371
0122216221496

02104519911288
(0193115601635

5168316881445
(3910051607

37111014121471

)

5166014601838

)

ج-بنود بيان الدخل

للسنة املنتهية يف  13كانون األول 0202
أعضا جملس اعدارة وكبار
املسامهني وكبار املوـفني
الشركات احلليفة
ل. .
ل. .

الشركة األم
ل. .

فوا د دا نة
فوا د مدينة

37913111996
(1717151520

عموات مدينة

34311981494
-

412241290
(3414191022

)

34311981494

(3214151328

) (6151484

)

اجمومل
ل. .

412241290
-

131968
(6671450

)

(6151484
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-

للسنة املنتهية يف
 13كانون األول
0239
ل. .

38113721256
(1814201954

)

)

34417671320
(3414191022

)

)

31211071920

06313441407
(5419321583

)

02610111846
(3217681435

)

39514651413

إن نيع التعامالت املسموحة مع األررا
الااب ن.

ذوي العالقة تت ضمن النشارات ااعتيادية للمصر وابستخدام أسعار الفوا د والعموات السارية مع

بلغت معدات الفوا د عل القروض املمنوحة لكبار املوـفني  %7يف عام ( 0202مقابل  %915- 7يف عام .)0239
بلغ معدل الفا دة عل الودا ع لدى املصر األم واملصار الشقيقة بني  %210و %2108عل الدوار األمريكر يف عام ( 0202مقابل %0135
و %1عل الدوار األمريكر يف عام .)0239
مت خالل العام  0202تعويض أعضا جملس اعدارة املمأللني للمسامهني بلغ  32812221222لية سورية عن مصاريف اانتقال واعقامة اليت تكبدو ا
خالل عام ( 0202مقابل مبلغ  5113451397لية سورية خالل عام .)0239
د-تعويضات اعدارة التنفيذية

فيما يلر ملخص ملنافع اعدارة التنفيذية العليا للمصر :
للسنة املنتهية يف  13كانون األول
0239
0202
ل. .
ل. .

روات اعدارة العليا
املكاف ت
تعويضات هناية خدمة
إجازات مدفوعة
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6915251481
08715301814
5910121222
3001122

6211781608
32313731366
013041222
7031681

43611721637

36411951477

-17

القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية

أوال :القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية اليت ا تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية.

املوجودات املالية

القيمة الدفرتية
ل. .

73136714111455
نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
35142611501339
أرصدة لدى املصار
إيداعات لدى مصار وم سسات مصرفية 02113217801083
03153412241840
التسهيالت اا تمانية املباشرة
3127113611231
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي 1193510861840
املطلوابت املالية

ودا ع مصار وم سسات مصرفية
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية

35810101425
93146718601000
5120316211748

 13كانون األول 0202
القيمة العادلة
ل. .

النتيجة غي املعرت هبا
ل. .

73136714111455
35142611501339
02113217801083
01128112081840
3127113611231
1193510861840

() 3156912041222
-

35810101425
93144618251103
5120316211748

0312561923
-

القيمة الدفرتية
ل. .

13119712821215
6133012711443
7108314391984
09121511061156
3111712221222
3142115351464
0159210841925
59195413031902
0157615881644

 13كانون األول 0239
القيمة العادلة
ل.

النتيجة غي املعرت هبا
ل. .

13119712821215
6133012711443
7108314391984
12182518971940
3111712221222
3142115351464

() 3177215731586
-

0159210841925
59178217171740
0157615881644

37111841378
-

مت اعفصاح عن املوجودات واملطلوابت املالية ذات تواريخ استحقاق دون السنة ابلقيمة الدفرتية ،وابلنسبة للموجودات واملطلوابت املالية ذات تواريخ استحقاق أكألر من سنة ابلقيمة العادلة ،وذلك ابحتساب
التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة منها ابستخدام معدل حس بلغ  %35179للتسهيالت اا تمانية ابللية السورية كما يف  13كانون األول ( 0202مقابل معدل حس  %36109كما يف  13كانون األول
 ،)0239وبلغ معدل احلس  %33للودا ع ابللية السورية كما يف  13كانون األول  0202و.0239
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اثنيال :لديد املستوايت الألالث لقيا القيمة العادلة ابلنسبة لألدوات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة.

كما يف  13كانون األول 0202

القيمة الدفرتية
ل.

املستوى األول
ل. .

املوجودات املالية:
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة 3127113611231

-

القيمة الدفرتية
ل.

املوجودات املالية:
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر 58218601277
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة 3111712221222

القيمة العادلة مقاسة من خالل
املستوى الألالث
املستوى الألاك
ل. .
ل. .

املستوى األول
ل. .

-

3127113611231 3127113611231

كما يف  13كانون األول 0239
القيمة العادلة مقاسة من خالل
املستوى الألالث
املستوى الألاك
ل. .
ل. .
-

52215681137
-

اجمومل
ل. .

اجمومل
ل. .

52215681137
3111712221222 3111712221222

تشمل القيمة الدفرتية للموجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عل القيمة اعمسية لألصل مضافال إليه صايف العالوة (بعد تنـايل
اعرفا من اتريخ الشرا لتاريخ املياانية وفق أسلوب الفا دة الفعالة) .وقد مت تقييمها ابلقيمة العادلة بنهاية العام بنا ل عل سعر إقفال ذس املوجودات
ضمن األسواق املتداولة هبا بتاريخ  13كانون األول  0239حيث بلغت فروقات التقيي السلبية بعد إرفا املوجودات الضريبية امل جلة ما قيمته
 4110211032لية سورية.

تقنيات التقيي واافرتاضات املستعملة ألغراض قيا القيمة العادلة
يت لديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية ابستعمال مستوايت التقيي التالية:
املستوى األول :األل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غي املع ّدلة) ملوجودات قاسلة يف أسواق فعالة.
املستوى الألاك :األل العناصر األخرى اال األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يت مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األسعار) أو بشكل
غي مباشر (يت اشتقاقها من األسعار).
املستوى الألالث :األل املوجودات غي املرتبطة ببياانت السوق.

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

األدوات املالية ذات سعر فا دة اثبت
يت تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املدرجة ابلتكلفة املطف ة واليت هلا سعر فا دة اثبت عن رريق مقارنة التدفقات النقدية املخصومة
ابستخدام أسعار الفا دة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشاهبة.
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 - 18إدارة املخارر
تنت املخارر من عوامل مالية وغي مالية من احملتمل أن ت سر عل النتا واأل دا املرتقبة ،ويقوم مفهوم إدارة املخارر عل عملية معرفة إدارة اخلسا ر
املتوقعة ( )Expected Lossواخلسا ر غي املتوقعة (.)Unexpected loss
يقوم دور إدارة املخارر عل كشف مصادر املخارر والعمل عل تقيي أاثرس احملتملة والرقابة املستمرة للمخارر ومتابعة احلدود الرقابية الداخلية للتعرضات
املقبولة من قبل جملس اعدارة وفق شهية املخارر ( )Risk Appetiteاحملددة من قبله وقدرته عل التحمل ( ،)Risk Toleranceورفع تقارير
لإلدارة العامة وجملس اعدارة للمساعدة عل اختاذ قرارات توزيع مصادر التمويل عل فرص التوـيف لتحقيق املعدل املقبول مقابل احتماات املخارر
احملتملة املقبولة.
أنظمة إدارة املخارر لدى بنك الشرق
يتحمل جملس اعدارة مس ولية إدارة رارر املصر وحيدد املستوايت لكافة أنوامل املخارر اليت اكن أن يتحملها املصر  ،كما يصادق عل اسرتاتيجيات
وإجرا ات إدارة املخارر بكافة أنواعها ويراجع دورايل تقارير قيا املخارر لضمان حسن تنفيذ السياسات املعتمدة واختاذ اعجرا ات الوقا ية والتصحيحية
املناسبة عند احلاجة.
ويعمل جملس اعدارة عل إدارة املخارر من خالل اللجان املنبألقة عنه اسيما نة إدارة املخارر و نة التدقيق و نة التسليف اليت ترفع تقارير دورية عن
نتا أعماهلا وتوصياهتا.
أما عل الصعيد التنفيذي ،تتحمل اعدارة العامة التنفيذية مس ولية إجياد البىن التحتية الالزمة عدارة ومتابعة كافة املخارر اليت يتعرض هلا املصر ووضع
السياسات واعجرا ات واملخططات التنظيمية اليت تساعد عل لديد املس وليات ا يضمن فصل املهام والصالحيات لتجن أي تعارض بني رتلف
األقسام ،وتفعيل نظ الضبط الداخلر للت كد من االتاام ابلسياسات املعتمدة من قبل جملس اعدارة.
اسرتاتيجية إدارة املخارر
هتد
-

-

اسرتاتيجية إدارة املخارر إىل ما يلر:
الت كد من اعتماد سياسات وإجرا ات عمل عدارة املخارر (ا تمانية ،سوقية ،تشغيلية ،سيولة ،مسعة ،التاام.... ،اخل) هبد التحقق من قدرة
املصر عل أتمني تغطية للمخارر اليت يتعرض هلا املصر التاامال حبوكمة املصر وبتوصيات نة ابزل لإلشرا عل املصار والقرارات
الصادرة عن جملس النقد والتسليف.
اعتماد نظام التقارير الدورية ملختلف املخارر مرفقة ابلتوصيات املناسبة ورفعها إىل اعدارة العامة وجملس اعدارة اختاذ اعجرا ات والقرارات
املناسبة.
الت كد من توافر املوارد والنظ الكافية عدارة املخارر وضمان استقاللية عمل مديرية املخارر.
الت كد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ هبد ضمان استمرارية العمل ومواجهة املخارر اليت قد يتعرض هلا املصر .
وضع معايي وضوابط للعمليات اا تمانية وااستألمارية لضمان االتاام ابلقوانني املرعية اعجرا ضمن سقو املخارر املقبولة من قبل املصر
هبد لديد الوسا ل واعجرا ات املتوفرة عدارة وختفيف املخارر اليت قد تنج عنها.
السعر من خالل السياسات اا تمانية وااستألمارية لتحقيق التوازن األمألل ما بني العا د لصاحل املصر وعوامل املخارر احملتملة اليت قكن أن
يتعرض هلا املصر .

 تنويع مصادر التمويل يف املصر والت كد من فعالية وكفاية إجرا ات إدارة رارر السيولة هبدالظرو الطار ة وتداعياهتا السلبية اليت تنش عن تقلبات األسواق احمللية واعقليمية والعاملية.
- 73 -

احملافظة عل سالمة املصر املالية ومواجهة

مس ولية نة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس اعدارة
تتكون نة إدارة املخارر من سالسة أعضا من جملس اعدارة عل األقل عل أا يايد عدد األعضا التنفيذيني عن عضو واحد فقط وعل أن يكون
ر يس اللجنة عضوال مستقالل ،ابعضافة إىل مدير مديرية إدارة املخارر ،وتت اجتماعاهتا بشكل دوري .هتد نة إدارة املخارر إىل مساعدة جملس اعدارة
عل وضع سياسة إدارة رارر املصر ا ينسج مع قدرة املصر ومدى قبوله لمل املخارر ومراجعة أدا اعدارة التنفيذية يف إدارة كافة املخارر
املصرفية من رارر اا تمان والسيولة والسوق والتشغيل واالتاام والرتكا والسمعة وغي ا .وترتكا املهام األساسية للجنة عل ما يلر:
 العمل بشكل متواصل مع مديرية إدارة املخارر يف املصر لرس ولديد ومراجعة سياسات إدارة املخارر املرتبطة ابلنشاط القا للمصر ،ابعضافة إىل تلك املتعلقة أبي نشاط أو منت مصريف جديد ،ورفع توصية جلس اعدارة للمصادقة عليها.
 لديد صالحيات إدارة املخارر ومراجعتها سنوايل ،حبيث تتضمن بشكل أساسر اسرتاتيجيات إدارة املخارر ومستوايت وحدود املخارر املقبولةورفعها جلس اعدارة للمصادقة عليها.
 إعداد تقرير تقيي لتنفيذ خطط الطوارئ وإدارة األزمات اليت يت وضعها واختبار ا من قبل مديرية األمن وذلك ابلتنسيق مع اعدارة العامة التنفيذيةللمصر .
 مراجعة التقارير الدورية حول املخارر اليت يتعرض هلا املصر  ،واملتابعة مع اعدارة التنفيذية ملعا ة التجاوزات اليت يت التقرير عنها ،ورفع تقاريردورية جلس اعدارة وتقدمي اعحصا يات اصوص كافة املخارر اليت يتعرض هلا املصر مقابل احلدود املعتمدة والتغيات والتطورات اليت قد تطرأ
عل إدارة املخارر.
 مراجعة تقارير اختبار ا هد لكفاية رأ املال ومراقبة مدى التاام إدارة املخارر عايي ومتطلبات نة ابزل. الت كد من قيام اعدارة العامة التنفيذية ابختاذ اعجرا ات املناسبة لت سيس وإجياد بنية أساسية مال مة وكافية ( ا فيها اهليكل التنظيمر ،العمليات،السياسات واعجرا ات ،الكادر الكف واألنظمة التكنولوجية) اليت تكفل وابستمرار إدارة املخارر هة لديد ا وحصر ا وقياسها ومتابعتها
وضبطها ا ينسج وحدود وسياسات املخارر املصادق عليها .مراجعة اهليكل التنظيمر عدارة املخارر وضمان استقاللية موـفر مديرية املخارر
يف املصر عن األنشطة اليت ينج عنها لمل املصر للمخارر.
مس ولية نة التدقيق املنبألقة عن جملس اعدارة
تت لف نة التدقيق من ر يس مستقل وسالسة أعضا غي تنفيذيني وحبضور املدير العام التنفيذي ومدير التدقيق الداخلر ،وجتتمع بشكل دوري أربعة
اجتماعات هلا خالل السنة بوتية اجتمامل واحد كل ربع .وهتد نة التدقيق املنبألقة عن جملس اعدارة إىل مساعدة اجلس عل اعشرا عل األمور
التالية:
 مراجعة التقارير املالية وتقيي فعالية وكفاية نظ الضبط والرقابة الداخلية ا فيها استقاللية التدقيق الداخلر ومراقبة االتاام وحسن أدا هما. مراجعة التقارير الصادرة عن املراقبني املصرفيني الداخلني املعتمدين والت كد من أن اعدارة التنفيذية قد اختذت كافة اعجرا ات لتصحيح القصوراليت متت اعشارة هلا ضمن تقارير املهام الرقابية ومهام التدقيق.
 تت كد اللجنة من التاام املصر ابلتطبيق السلي للقوانني والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية ،وللسياسات واعجرا ات الداخليةاملعتمدة من جملس اعدارة.
 مساعدة اجلس يف لديد أرر عمل املدقق اخلارجر وتنسيق مهامه وتقيي استقالليته وموضوعيته وقبول خطاب تعيينه ولديد تعويضاته.مس ولية نة التسليف املنبألقة عن جملس اعدارة
تت لف نة التسليف من أربعة أعضا جملس إدارة غي تنفيذيني ،وتت اجتماعاهتا بشكل دوري .هتد اللجنة إىل مراجعة وإقرار التسهيالت اا تمانية
وفق حدود وسقو يت إقرار ا ومراجعتها دورايلكما تصادق عل قرارات التسهيالت اا تمانية املمنوحة من قبل نة التسليف اعدارية.
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مس ولية نة إدارة املوجودات واملطلوابت
و ر مس ولة عن إدارة رارر السوق ورارر السيولة .ومراجعة السياسات واعجرا ات الالزمة لإلدارة واحلد من رارر السيولة ،ورارر السوق املقدمة
من قبل مديرية املخارر .وتعمل اللجنة عل مراقبة حسن تطبيق اعجرا ات املعتمدة هبذا اخلصوص واالتاام ابلسقو احملددة والنس الرقابية املعتمدة
من قبل جملس اعدارة .جتتمع مرة شهرايل وترفع تقارير ا وتوصياهتا اعتماد سياسات إدارة رارر السوق والسيولة لإلدارة العامة وللجنة إدارة املخارر
املنبألقة عن جملس اعدارة للموافقة عليها.
مس ولية مديرية إدارة املخارر
هتد
-

مديرية إدارة املخارر يف املصر إىل:
إعداد ولديث سياسات وإجرا ات إدارة املخارر كافة ورفعها إىل جملس اعدارة للمصادقة عليها.
وضع حدود ومقاييس للمخارر اليت يتعرض هلا املصر ومراقبتها بشكل مستمر ،ودراسة سيناريو ات اختبارات ا هد وتقيي نتا جها مث رفع
التقارير بش هنا إىل اعدارة العامة التنفيذية و نة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس اعدارة.
العمل بشكل مستقل عن اعدارة التنفيذية هبد الت كد من التقيد ابعجرا ات والسياسات املعتمدة هة إدارة كافة أنوامل املخارر ضمن نيع
أصعدة نشاط املصر .
إعداد تقارير دورية شاملةل لكافة أنوامل املخارر متضمنةل مقرتحات وتوصيات ملعا ة القصور ورفعها إىل نة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس
اعدارة.
متابعة ا امتألال بتطبيق أحكام ابزل والقوانني والقرارات الصادرة عن مصر سورية املركاي ذات الصلة وسا ر ا هات الرقابية لضمان سالمة
املصر املالية والتشغيلية.
موا مة السياسات واعجرا ات املطلوبة لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رق  9ا يتوافق مع تعليمات املصر املركاي.

مس ولية مديرية التدقيق الداخلر
وتشمل مس ولية مديرية التدقيق الداخلر توفي خدمات أتكيدية واستشارية حول كفاية وكفا ة أنظمة الرقابة الداخلية وعملية إدارة املخارر وقارسات
احلوكمة ،وذلك من خالل تقدمي تقييمات موضوعية ومستقلة إىل كل من جملس إدارة املصر عن رريق نة التدقيق املنبألقة عن جملس اعدارة من جهة
وإىل اعدارة التنفيذية من جهة أخرى .حيث هتد ذس التقييمات إىل مساعدة املصر يف لقيق أ دافه من خالل لسني كفا ة رتلف العمليات
املصرفية.
ترفع مديرية التدقيق الداخلر تقارير ا وبشكل دوري إىل نة التدقيق املنبألقة عن جملس اعدارة حول نتا أنشطة مديرية التدقيق الداخلر املختلفة.
مس ولية مديرية مراقبة االتاام
ر مديرية إشرافية رقابية مستقلة هتد لنشر سقافة االتاام و التخفيف من املخارر املرتبطة بعدم االتاام ،تعىن راقبة التاام رتلف أنشطة املصر
ابألنظمة والقوانني النافذة وا سيما الناـمة للعمل املصريف وتوجيهات جملس النقد والتسليف و نة إدارة يئة مكافحة غسل األموال ومتويل اعر اب،
وإجرا ات وضوابط العمل املعتمدة لدى املصر وابلتشريعات والضوابط الدولية ،ا يف ذلك التقيد أبحكام قانون اامتألال الضرييب للحساابت األجنبية
(فاتكا) .وتقوم ذس املديرية إبعداد ورفع تقارير ا حول رارر االتاام هبذا الش ن لكل من جملس إدارة املصر ومفوضية احلكومة لدى املصار و يئة
مكافحة غسل األموال ومتويل اعر اب (حس ااختصاص).
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أنظمة تقارير وقيا املخارر
تقوم مديرية املخارر بت دية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرةل للجنة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس اعدارة حيث تقوم أبدا مهامها وواجباهتا
وإعداد تقارير متابعة رقابية ليت إرساهلا إىل كل من نة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس اعدارة وقس التسليف واعدارة العليا.
يلتام املصر

عايي ابزل  0لقيا كافة املخارر اليت يتعرض هلا و ر:

 ابلنسبة ملخارر السوق ،يعتمد املصر رريقة القيا املعيارية. ابلنسبة للمخارر التشغيلية ،يعتمد املصر رريقة امل شر األساسر. ابلنسبة للمخارر اا تمانية ،يعتمد املصر رريقة املنه األساسر للتصنيف الداخلر ()Internal Rating-Based Approachكبديل عن املنه املعياري (. )Standardized Approach
اهليكل التنظيمر ملديرية إدارة املخارر

فيما يتعلق ابستقاللية وـا ف مديرية إدارة املخارر وعمليات املسا لة املتعلقة هبا فإن عمليات التعويضات والصر والعال تت عن رريق نة الرتشيحات
والتعويضات املنبألقة عن جملس اعدارة بنا ل عل اقرتاح اعدارة التنفيذية كوهنا تتابع إدارايل وفنيال عمل مديرية إدارة املخارر ،ذا وإن صالحيات التعيني
والعال لكوادر اعدارة العليا ومديرية املخارر ا تت إا من خالل نة الرتشيحات والتعويضات وموافقة جملس اعدارة.
املخارر اا تمانية
حرص املصر عل جودة عملية التسليف والتعامل مع العمال املتمياين عن رريق السيطرة عل املخارر اا تمانية والعمل عل ختفيض احتماات التعألر
وذلك إبجرا الدراسة اا تمانية املعمقة ولديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل عل السداد .يت اعتماد إجرا ات رقابة ومتابعة مستمرة
للتسهيالت املمنوحة واليت ستمنح ا يكفل محاية مصلحة املصر هة إدارة رارر اا تمان واحلرص عل أن تكون نسبة (املخاررة عل العا د) ر
ضمن النس املألل ابلنسبة للمصر .
- 74 -

تت لف وحدة إدارة املخارر اا تمانية من سالث أقسام:


قس لليل رارر اا تمان :تقوم ذس الوحدة بدراسة رارر تعألر رلبات التسهيالت اا تمانية ومتابعة جودة احملفظة اا تمانية ولضي تقارير
دورية للجنة التسليف املبألقة عن جملس اعدارة والت كد من مال مة الطل اا تماك للقوانني والتشريعات السارية إضافة اسرتاتيجية املصر
وسياساته.



قس متابعة وضبط اا تمان :تقوم ذس الوحدة بدورال أساسيال يف ضمان حسن سي العملية اا تمانية ومنح التسهيالت من خالل قيامها بضمان
صحة تنفيذ موافقات ان التسليف عل امللفات اا تمانية .و ذا يتضمن:
 oإنشا ملف مركاي متكامل حيوي نيع الألبوتيات واملستندات والبياانت املالية والضماانت ،ومراقبتها ولديألها بشكل دوري.
 oعملية منح التسهيالت اا تمانية عل النظام املصريف ا يتوافق مع القوانني والتعامي الصادرة.
 oعملية املراجعة الرقابية للملف اا تماك ،اخلطوط اا تمانية ،ااستخدامات والتجاوزات ،تركاات املخارر اا تمانية ،التصنيف اا تماك،
وذلك من خالل إصدار تقارير دورية لإلدارة العليا و نة إدارة املخارر املنبألقة عن جملس اعدارة.



قس معلومات اا تمان :تعمل عل أتمني معلومات متعلقة عن العمال املدينني ،ت من ذس الوحدة معلومات حديألة هة حج ونومل وعملة
التسهيالت ومدى التاام العميل ابلشروط التعاقدية ،حيث تسا يف التحقق من مدى موسوقية املعلومات اليت ياودان هبا العميل ابعضافة لعملية
تقارع ذس املعلومات مع بياانت قس األخطار املصرفية يف مصر سورية املركاي.

اعتمد جملس إدارة املصر سياسة منح التسهيالت اا تمانية املقرتحة من قبل نة إدارة املخارر املنبألقة عنه بنا ل عل الضوابط التالية:
توصيات سياسة التسليف
القيام بعملية املراجعة الدورية لقيمة سقو حمافظ التسهيالت اا تمانية وااستألمارية وفقال لكل عملة ولديد ا ا يتناس مع خطة وتوجه املصر
خالل كل ربع إضافة لذلك مت السماح بتمويل متوسط ورويل األجل للمشاريع اعنتاجية الصناعية واخلدمية .من جهة أخرى مت السماح أيضال بتمويل
قروض استهالكية وقروض سكنية ولديد حج احملفظة املطلوب.
وللحد من املخارر املرتبطة بعمليات املنح مت لديد التمويل ابملنارق اآلمنة مع األخذ بعني ااعتبار توزمل فرومل املصر وانتشار قاعدة عمال ه ،إضافة
إىل عدم منح تسهيالت لعمال كان املصر قد قام بشط جا ر أو كلر ملديونيته السابقة دون اتفاق مسبق موسق أصوال مع املصر ّ ،إا إذا قام
ذا العميل بسداد املبلغ املشطوب.
أما ابلنسبة للضماانت فيت قبول الت مينات عل األصول العقارية ضمن املنارق اآلمنة.
توصيات سياسة التصنيف اا تماك ومتابعة القروض املتعألرة:
التقيد أبحكام ومتطلبات القرارات والتعامي املرعية اعجرا وخاصة قرار جملس النقد والتسليف رق (  /4م ن) اتريخ  0239/0/34املتضمن التعليمات
اخلاصة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رق  )IFRS 9( 9اخلاص ابألدوات املالية ( ،)Financial Instrumentsالت كيد عل عملية قيا
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة بشكل ربعر عل األقل وااعرتا هبا دون أي أتخي ،تُقا اخلسا ر اا تمانية املتوقعة بشكل ربعر ،حبيث تعكس مبلغال ُمقدرال
ابحتمال مبين عل املعلومات التارخيية واحلالية ومرجح بكافة املعلومات املعقولة واملتاحة عن الظرو املستقبلية ( Probability-Weighted

 ، )Amountوجي أن يكون ذا التقدير غي متحيّا ( )Unbiasedمن خالل استخدام سيناريو ات ا أتخذ اباعتبار احلالة األفضل ( The

 )Best Case Scenarioوا احلالة األسوأ ( ،)The Worst Case Scenarioمتابعة الديون ضمن املرحلة الألانية واليت تتضمن التعرضات
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اا تمانية اليت شهدت زايدة امة يف رارر اا تمان (  )Significant Increase In Credit Riskوالديون ضمن املرحلة الألالألة وتتضمن
ذس املرحلة التعرضات اا تمانية اليت ينطبق عليها تعريف التعألر ،للتوصل إىل تسوايت مع العمال مع األخذ بعني ااعتبار قيام املصر

باشرة اعجرا ات

القضا ية والتنفيذ عل كافة الضماانت املتخذة لقا الديون املتعألرة.
توصيات حول تركا املخارر اا تمانية:
العمل عل احلد من الرتكا يف زاب ن التسليف من حيث حج التسهيالت ا يتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة ،إضافة إىل القيام ابلتنويع عل مستوى
حمفظة اا تمان من حيث القطاعات ااقتصادية واملنارق ا غرافية والضماانت املقدمة ا يتوافق مع الظرو الرا نة.
ختفيف املخارر اا تمانية
ر املخارر اليت تنش من احتمال عدم قدرة امللتامني جتاس املصر عل الوفا ابلتااماهت التعاقدية عند ااستحقاق ،وعليه تقضر سياسة املصر
للتخفيف من التعرض إىل املخارر اا تمانية ابلعمل عل لديد مستوايت املخارر املقبولة من خالل وضع سقو هلا عل مستوى العميل الواحد،
وجمموعة من العمال ولديد القطامل ااقتصادي واملنطقة ا غرافية ونومل التسهيالت والسقو املمنوحة حس العملة ويت كل ذلك وفق التعليمات
واحلدود الرقابية لقرارات وتعامي مصر سورية املركاي ابعضافة إىل احلدود الرقابية الداخلية ومراقبة م شرات اعنذار املبكر اليت هتد لوضع اعجرا ات
العالجية الضرورية قبل التعرض للمخارر .ويت إعداد تقارير دورية ابلتعرضات اا تمانية إىل نة إدارة املخارر حيث توضع التوصيات وفق تطور الظرو
السوقية ،ومن مث يصادق جملس اعدارة عل سياسة واسرتاتيجية التسليف الرامية إىل احلفاظ عل حمفظة التسهيالت املألل املنشودة.
ويعتمد املصر إجرا ات للتخفيف من رارر اا تمان عل مستوايت رتلفة و ر:
 عل مستوى التحليل اا تماك :تضمن إجرا ات عمل قس التحليل اا تماك تقييمال موضوعيال ودقيقال لكل عميل عل حدة ،وقدرته املاليةومصادر السداد ومصداقية التاامه .كما ويقوم ذا القس بتحليل وضع القطامل ااقتصادي واملنطقة ا غرافية اليت يقع نشاط العميل ضمنها.
ويعتمد اختاذ قرارات اعقراض لدى قس التحليل اا تماك وإجرا ات العمل عل مبدأ تنويع احملفظة اا تمانية والت كد من االتاام حبدود
الرتكاات املعتمدة من قبل املصر من جهة وعل قرارات جملس النقد والتسليف عل مستوى العميل وجمموعة مرتابطة من العمال ولكل قطامل
أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.
 الضماانت املقبولة :تقضر إجرا ات املصر للتخفيف من رارر اا تمان ابحلصول عل ضماانت مقبولة ،وأمهها:


ابلنسبة للتمويل التجاري وااستألماري :الر وانت عل األصول العقارية واملخاون ضمن املنارق اآلمنة والضماانت النقدية.
ابلنسبة للقروض الشخصية :ر ن األصول ضمن املنارق اآلمنة ابعضافة إىل الضماانت النقدية وتتضمن لويل الروات

هة املصر .

تراق اعدارة القيمة السوقية لكافة الضماانت املقبولة بشكل دوري وخاصة عند جتديد ملف التسهيالت املمنوحة الذي جيري مرة عل
األقل خالل العام .ومن املمكن أيضال رل ضماانت إضافية كالكفاات الشخصية و/أو بوالص الت مني عل احلياة أو بوليصة الت مني
ضد احلريق و/أو أي أخطار أخرى حمتملة قكن أن ت سر عل القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك اباتفاق مع العميل .كما تت
دراسة القيمة السوقية للضماانت خالل دراسة كفاية اخلسا ر اا تمانية املتوقعة وفق قرار جملس النقد والتسليف رق (/4م.ن) لعام .0239
 إعداد التقارير الدورية ملراقبة نوعية وكمية حمفظة التسليف وتطور ا ،والرتكاات املختلفة ،وجودة احملفظة ،ومدى كفاية املخصصات والضماانتاملقبولة.
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املوجودات املالية املتدنية ا تمانيال
يعترب األصل املايل متدك ا تمانيال ( )Credit-Impaired Financial Assetعند وقومل أو ـهور حدث أو أكألر له أتسي ضار عل التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل .وعل سبيل املألال وليس احلصر ما يلر:


صعوابت مالية قد تواجه املقرتض أو ُمصدر األداة املالية،



عدم االتاام ابلشروط التعاقدية ،كتجاوز موعد ااستحقاق أو التعألر يف السداد،



قيام املصر منح املقرتض تنازل أو تعديل ابلشروط التعاقدية تعود ألسباب اقتصادية أو صعوابت مالية للمقرتض،



التغيات السلبية اهلامة يف م شرات السوق اخلاصة ابألصل املايل والنانة عن اارتفامل امللحوظ يف رارر اا تمان هلذس األداة،



شرا أو ررح أداة مالية بسعر خص كبي أو ارتفامل التسعي بشكل ملحوظ ا يعكس حج املخارر اا تمانية،



م شرات عل عدم قدرة العميل ابلسداد واحتمال اعفال أو إعادة التنظي املايل،

األصول املالية املشرتاة أو اليت منحت أساسال مع تدك يف قيمتها اا تمانية
ا يت إدراج األصول واالتاامات املالية املشرتاة أو تلك اليت منحت أساسال مع تدك يف قيمتها اا تمانية ضمن املرحلة األوىل(Purchased or .
) Originated Credit Impaired Financial Assetsويت مراجعة ذس األصول وحساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة هلا عل مدى
العمر املتوقع هلا وبشكل أكألر دورية ،وتتضمن األدلة عل أن األصل املايل يعاك من ضعف ا تماك بتاريخ الشرا أو املنح عند توفر بياانت اكن
مالحظتها حول األحداث التالية:
 الاايدة يف امش الفا دة/العا د ( )Credit Spreadعل التعرضات اا تمانية اليت اكن منحها أو ااستألمار هبا واملشاهبة لتعرضات
قا مة من حيث الشروط والطر املقابل نتيجة زايدة يف رارر اا تمان؛
 التغي اهلام يف شروط منح تعرضات ا تمانية مشاهبة لتعرضات قا مة ،وقد يشمل ذلك زايدة قيمة الضماانت والكفاات أو رل تغطية
أكرب لدخل العمال أو أية شروط أخرى أكألر تشددال؛


التغي اهلام يف م شرات السوق اخلاصة أبداة دين معينة أو أدوات دين مشاهبة والنانة عن اارتفامل امللحوظ يف رارر اا تمان هلذس
األداة/األدوات ،وقد تشمل التغيات السلبية اهلامة يف األسعار السوقية ألدوات الدين أو حقوق امللكية الصادرة عن أحد العمال  ،أو أية
م شرات أخرى من ذا القبيل؛



إذا كان (للمقرتض/املصدر) تصنيف اا تماك الداخلر أو اخلارجر منخفض؛

تعريف التعألر ()Definition of Default
تتضمن األصول املالية اليت لديها دليل موضوعر للتد ور (التعألر) يف اتريخ التقرير ،وابختصار عند ـهور أحد ذس امل شرات:
 إذا تبني للمصر  ،عدم رغبة املدين أو قدرته عل الوفا أبي من التاماته جتاس املصر حىت ولو مل يلج ذا األخي ملالحقة العميل
ابستعمال حقه القانوك يف متلك أو تصفية أو تنفيذ الضماانت أو الكفاات أو التعهدات املقدمة من املدين عند منحه القرض.
 احتمال قيام العميل إبعالن إفالسه أو عدم قدرته عل السداد.
 إذا أتخر املدين فرتة من 92يوم ف كألر عن موعد تسديد التااماته املتوجبة جتاس املصر .
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عند إعالن العميل إفالسه أو وضعه لت التصفية.

 فقدان ااتصال مع العميل ملدة تايد عن  92يومال.
 تكبد العميل خسا ر ملدة  1سنوات متتالية ،وعدم وجود مصادر دخل أخرى قا ي سر عل قدرة العميل للوفا ابلتااماته.


اعتماد املصر عل تسييل الضماانت املقدمة لسداد الدين ،يف حال كان مصدر التسديد الوحيد يعتمد عل تسييل ذس الضماانت.

نظام التصنيف اا تماك الداخلر يف البنك
منوذج التصنيف اا تماك الداخلر لعمال حمفظة التسهيالت اا تمانية (الشركات):
مت تصمي مناذج تصنيف ا تماك داخلر تتضمن معايي نوعية وكمية لكل من:
 منوذج تصنيف ا تماك للشركات القا مة.
 املشاريع ا ديدة.
 املشاريع ا ديدة لغاايت التمويل العقاري.
حيث يقوم منوذج التصنيف اا تماك ابستخراج درجة التصنيف اا تماك للشركة عن رريق تقيي القدرة عل الوفا ابلتااماهتا املالية لدى ا هة املقرضة،
بتصنيف ا هة املقرتضة ضمن أحد درجات التصنيف املعتمدة و ر  32درجات تصنيف ر يسية ( )Gradesسبع درجات للتعرضات اا تمانية غي
املتعألرة ( )Non-Defaultedحيث يوجد سالث شرا ح يف كل درجة ر يسية ابستألنا الدرجة األوىل ،وسالث درجات للتعرضات اا تمانية املتعألرة
( ،)Defaultedحيث مت لديد داخلر وتعريف لكل مستوى رارر تعكسه كل درجة ،وابلنتيجة تتضمن كافة الدرجات  00فئة ( .)Ratesوكل
فئة من فئات مربورة ابحتمالية تعألر العميل (.)Probability of Default
التصنيف اا تماك الداخلر لعمال حمفظة التسهيالت اا تمانية (األفراد):
حيث يت تقيي ا دارة اا تمانية للعمال األفراد بنا ل عل معايي وشروط حمددة مسبقال ،وابلتايل يت حساب احتمال التعألر لتعرضات التجا ة عل
مستوى كل جمموعة من التعرضات ( )Poolوذلك ألن ذس التعرضات متجانسة وهلا نفس صفات املخارر اا تمانية.
منوذج التصنيف اا تماك الداخلر للم سسات املالية:
مت تصمي منوذج تصنيف ا تماك داخلر يتضمن معايي نوعية وكمية للمصار من خالل دراسة (الرحبية ،السيولة ،املال ة املالية ،األخطار املرتبطة ابلسوق
واملتاجرة والعمالت) ،إضافة إىل التألقيل األكرب املرجح لدرجة تصنيف امل سسات املالية خارجيال.
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احتساب اخلسارة اا تمانية املتوقعة (ECL )Expected Credit Loss
اخلسارة اا تمانية املتوقعة = احتمال التعألر  Xاخلسارة عند التعألر  Xالتعرض اا تماك عند التعألر
Expected Credit Loss = Probability of Default X Loss Given Default X Exposure at Default
EAD

X

LGD

X

PD

= ECL

حمفظة التسهيالت اا تمانية
احتمال التعألر ()Probability of Default
مت استخدام بياانت التسهيالت اا تمانية منذ عام  0233وذلك لغاية احتساب معدل التعألر ( )Default Rateالتارخير كنقطة بداية حلساب
احتمال التعألر عل مستوى كما درجة وفئة من فئات التصنيف اا تماك الداخلر كما مت معايرة ذس البياانت ابملعلومات املعقولة وذات الصلة املتوفرة
وا سيما ذات النظرة املستقبلية من م شرات ااقتصاد الكلر املتوفرة وا سيما معدل النمو احلقيقر للنات اعنايل احمللر ( Real GDP Growth
 )rateوابلتايل لويل احتمال التعألر من  )Through the Cycle(TTCإىل  )Point-in-Time( PITوذلك ابلنسبة لفئات التصنيف
ضمن املرحلة األوىل والألانية ،تقدير احتمال التعألر يف نقطة زمنية ( )Point-in-Timeوملدة  30شهر ابلنسبة للتعرضات املصنفة يف املرحلة األوىل
( )Stage 1أو عل مدى العمر املتبقر ( )Remaining lifetime PDللتعرضات املصنفة يف املرحلة الألانية ( )Stage 2ويت تطبيق احتمال
تعألر بنسبة  %322عل فئات التصنيف ضمن املرحلة الألالألة (.)Stage 3
اخلسارة عند التعألر(: )LGD
مت استخدام بياانت التسهيالت اا تمانية منذ عام  0233وذلك لغاية احتساب معدل ااسرتداد التارخير ()Historical Recovery Rate
عل مستوى كل تعرض من التعرضات املضمونة والغي مضمونة ،ونظرال اخنفاض حاات التعألر وحاات و املصر لتسييل الضماانت ،قا ي سر عل
نتا تقدير معامل اخلسارة عند التعألر وابلتايل مت ااعتماد عل تعليمات القرار ( /4م ن) لعام  0239هة اعتماد نس خسارة عند التعألر ا تقل
عن احلدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار .بنا ل عل نومل احملفظة (جتا ة-شركات) نومل الضمانة وعدد أايم الت خر عن السداد.
وابلتايل النس احملددة أعالس ا تقل عن النس احملدد يف التعليمات التنفيذية القرار ( /4م ن) و ر متوافقة مع البياانت التارخيية للمصر ابلرغ من
اخنفاض احلاات ضمن عينة الديون املتعألرة.
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نومل الضمانة عل ا ا املغط من التعرض
*

نسبة اخلسارة عند التعألر
أتخي لغاية  379يوم
جتا ة

شركات

نسبة اخلسارة عند التعألر

نسبة اخلسارة عند التعألر

أتخي بني  159- 382يوم

أتخي 162يوم ف كألر

الضمانة النقدية (غي عملة)

%02

%02

%52

%322

الر ن العقاري

%05

%05

%52

%322

وكالة ابلر ن العقاري

%52

%42

%52

%322

الكفالة الشخصية

%52

%45

%52

%322

الكفاات املصرفية

%02

%02

%52

%322

كفالة م سسة ضمان رارر القروض

%02

%02

%52

%322

أوراق مالية (أسه )

%05

%05

%52

%322

*عل التسهيالت بدون ضمانة
وا ا غي املغط بضمانة

%52

%45

%52

%322

التعرض اا تماك عند التعألر (:)EAD
للتعرضات املصنّفة ضمن املرحلة الألالألة ( ) Stage 3ابلقيمة الدفرتية كما يف اتريخ القيا (الرصيد املستعمل (بعد التحويل ابلنسبة للتعرضات
ابلنسبة ّ
التعرض
للتعرضات املُصنّفة ضمن املرحلتني األوىل والألانية ( )Stage 1 & 2فيت تقدير قيمة ّ
غي املباشرة) مطروحال منه الفوا د املعلّقة)ّ ،أما ابلنسبة ّ
للتعرض بتاريخ القيا مضافال إليها الفوا د احملققة غي املستحقة ومع األخذ بعني ااعتبار كافة
عند التعألّر من خالل ااعتماد عل القيمة الدفرتية ّ
التدفقات النقدية املتوقع استخدامها من قبل العميل قبل اتريخ وقومل التعألّر ،ويت تقدير ذس التدفقات استنادال خلربة اترخيية موسقة مع مراعاة املعلومات
احلالية واملستقبلية املعقولة وذات الصلة ،ويُراع يف ذا الش ن استخدام معامالت التحويل اا تماك ( )Credit Conversion Factorsابلنسبة
للتعرضات اا تمانية غي املباشرة.
تتضمن عملية قيا قيمة املبالغ املستعملة من األدوات املالية املمنوحة عل شكل تسهيالت مباشرة و/أو غي مباشرة ،ابعضافة لقيمة التسهيالت
املمنوحة وغي املستخدمة من السقو اا تمانية للتسهيالت املباشرة وفق ما يلر:
 التسهيالت املباشرة املستخدمة :القروض القصية والطويلة األجل واملبالغ املستخدمة من احلساب ا اري املدين بنسبة تألقيل %322 التسهيالت غي املباشرة املستخدمة :املبالغ املستخدمة من التسهيالت غي املباشرة بعد تطبيق عامل لويل اا تمان ( CCF Credit )Conversion Factorوفق النس املعتمدة من ابزل أو النس الرقابية.
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 .3تُعط كفاات األدا ( )Performance Bondsوالكفاات األولية لقا الدخول يف العطا ات واملناقصات ( )Bid Bondsمعامل
لويل ا تماك بنسبة  ،%52ا يف ذلك كفاات حسن التنفيذ وجودة األدا والصيانة والشحن وأيّة التاامات أخرى تعمل عمل ذس االتاامات،
كما تُعامل نفس املعاملة تعهدات تغطية أو متويل شرا ا ا غي املكتت به من إصدارات األوراق املالية؛
 .0تُعط الكفاات الصادرة مقابل كفاات واردة ( )Counter Guaranteeمعامل لويل ا تماك حبس نوعها وفق املنصوص عنه يف
ذس املادة ؛
 .1تُعط السقو اا تمانية املمنوحة غي املستغلة ( )Credit Commitmentsغي القابلة لإللغا وبغض النظر عن مدة استحقاقها
األصلية معامل لويل ا تماك بنسبة  %42؛
بتعهد متويل)
 .4تُعط ااعتمادات املستندية (لالستياد) غ اارالمل اليت ا يايد أجلها عن  382يومال واليت تكون ذاتية التصفية (ا ترتبط ّ
ومضمونة ابلبضا ع معامل لويل ا تماك بنسبة  ،%02ويُعامل تعايا ذس ااعتمادات ذات املعاملة؛
 .5تُعط السقو اا تمانية املمنوحة غي املستغلة ( )Credit Commitmentsالقابلة لإللغا بدون أي إشعار مسبق وبغض النظر عن
مدة استحقاقها األصلية معامل لويل ا تماك بنسبة .%32
ويت جتميد كافة السقو املمنوحة غي املستغلّة ألي عميل (مقرتض/مصدر) مت تصنيف تعرضات املصر اا تمانية اجتا ه ضمن املرحلة الألالألة ( Stage
تعرضاته اا تمانية القا مة أو منحه تسهيالت ا تمانية جديدة مباشرة أو غي مباشرة.
 ،)3وا جيوز جتديد أو زايدة ّ
امل سسات املالية
احتمال التعألر ()Probability of Default
يت استخراج واعتماد مصفوفات اانتقال للتعألر للم سسات املالية ،املصدرة من قبل وكالة التصنيف ( )Standard and Poorsومت اعتماد
املصفوفات للتعرضات اا تمانية ذات املدد ( 30شهر و 1سنوات) للفرتة ما بني  ،0238- 3983ومن مث مت احتساب معدات التعألر حس
املعادات اعحصا ية املعتمدة لدى املصر .
كما مت معايرة ذس البياانت ابملعلومات املعقولة وذات الصلة املتوفرة وا سيما ذات النظرة املستقبلية من م شرات ااقتصاد الكلر املتوفرة وا سيما معدل
النمو احلقيقر للنات اعنايل احمللر ( )Real GDP Growth rateوكذلك مت اعتماد معامل ارتباط األصول ( )Asset correlationاملتعلق
ابمل سسات املالية حس ابزل  ،1وابلتايل لويل احتمال التعألر من  )Through the Cycle(TTCإىل .)Point-in-Time( PIT
وقد مت تعديل احتمالية التعألر لكل إصدار ابستخدام سقف احتمالية تعألر بلد التعرض له كحد أدىن لغاايت احتساب احتمالية التعألر حبيث ا تكون
احتمالية التعألر ألي إصدار أقل من احتمالية تعألر بلد التعرض له.
ويف حال عدم توفر احتمالية التعألر للمصدر يت اعتماد احتمالية التعألر لبلد التعرض كاحتمالية التعألر للمصدر.
بعد ذلك يت تعديل احتمالية التعألر ملدة  30شهر لت خذ بعني ااعتبار العمر املتبقر للتعرض لإلصدارات الباقر عل استحقاقها أقل من سنة واحدة،
علمال أبن التعرضات ضمن لبنان فقد مت اعتبار  92يوم ألي مدة متبقية أقل من  92يوم ،و 382يوم ألي مدة بني  92يوم و 382يوم ،و 165يوم
ألي تعرض بني  382يوم و 165يوم.
أما ابلنسبة للتعرضات ابللية السورية جتاس احلكومة السورية اعتمدان نسبة  %2حس املادة  8-3-3من القرار  4م ن اتريخ  34شباط  ،0239ونسبة
 % 415للتعرضات ابلعملة األجنبية مع مصر سورية املركاي حس التعمي رق ص./5383/
أما ابلنسبة للتعرضات ابللية السورية جتاس املصار العاملة يف ا مهورية العربية السورية فقد مت اعتماد نسبة  %2125حس القرار  4م ن اتريخ
 34شباط .0239
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اخلسارة عند التعألر()LGD
مت استخدام بياانت امل سسات املالية ،والتوـيفات املالية األخرى وذلك لغاية احتساب معدل ااسرتداد التارخير ( Historical Recovery
 )Rateعل مستوى كل تعرض من التعرضات اا تمانية ،ونظرال لعدم وجود حاات تعألر ،مل نستطع اعتماد أو تقدير معامل اخلسارة عند التعألر وابلتايل
مت ااعتماد عل تعليمات القرار ( /4م ن) لعام  0239هة اعتماد نس خسارة عند التعألر ا تقل عن احلدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار
واليت تبلغ للبنول واحلكومات ما يلر:
التعرض اا تماك

البنول واحلكومات

مساند

%75

غي مغط بضمانة مقبولة

%45

احلدود الدنيا

يف حال مضر  92ف كألر

%02

يف حال مضر  382ف كألر

%52

يف حال مضر  162ف كألر

%322

التعرض اا تماك عند التعألر ()EAD
للتعرضات املصنّفة ضمن املرحلة الألالألة ( ) Stage 3ابلقيمة الدفرتية كما يف اتريخ القيا (الرصيد املستعمل (بعد التحويل ابلنسبة للتعرضات
ابلنسبة ّ
التعرض
للتعرضات املُصنّفة ضمن املرحلتني األوىل والألانية ( )Stage 1 & 2فيت تقدير قيمة ّ
غي املباشرة) مطروحال منه الفوا د املعلّقة)ّ ،أما ابلنسبة ّ
للتعرض بتاريخ القيا مضافال إليها الفوا د احملققة غي املستحقة ومع األخذ بعني ااعتبار كافة
عند التعألّر من خالل ااعتماد عل القيمة الدفرتية ّ
التدفقات النقدية املتوقع استخدامها قبل اتريخ وقومل التعألّر ،ويت تقدير ذس التدفقات استنادال خلربة اترخيية موسقة مع مراعاة املعلومات احلالية واملستقبلية
املعقولة وذات الصلة ،ويُراع يف ذا الش ن استخدام معامالت التحويل اا تماك ( )Credit Conversion Factorsابلنسبة للتعرضات
اا تمانية غي املباشرة.
متطلبات احلوكمة يف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رق 9
نة تطبيق املعيار  IFRS 9وتعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن)
مت تشكيل نة تتضمن اعدارة التنفيذية العليا ومس ويل إدارة اا تمان ومراجعة اا تمان واملخارر واملالية وتكنولوجيا املعلومات.
مس ولية اللجنة:
 تطوير وتدري الكادر املس ول عن التطبيق
 إعداد أدلة السياسات واعجرا ات
 التحقق من جودة نتا األنظمة
 كفاية امل وانت واجبة التكوين
 اعفصاحات املطلوبة
 البت بكافة اآلرا احلكمية
 رفع تقارير دورية للجنيت التدقيق واملخارر املنبألقتني عن جملس اعدارة ووضع دا رة التدقيق الداخلر بصورة كافة اجرايت
 التنسيق مع مديرية مفوضية احلكومة يف كافة املوضيع ذات الصلة.
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مس ولية مديرية املخارر:
 اختاذ كافة اعجرا ات املتعلّقة وا مة السياسات اخلاصة إبدارة رارر اا تمان مع متطلبات تطبيق املعيار رق .9
 إصدار التوصيات الالزمة لضمان حسن سي وفعالية املنهجيات واألنظمة املستخدمة ومتابعة تطوير ا وجودة ررجاهتا ومدى انعكا مستوى رارر
اا تمان يف حج اخلسا ر اا تمانية املتوقعة.
 أتمني ااتصال األفقر الالزم مع دا رة اعدارة املالية والدوا ر املس ولة عن األنشطة التشغيلية مألل إدارة اا تمان ولليل رارر اا تمان والتمويل
التجاري واخلاينة وامل سسات املالية املراسلة.
مس ولية مديرية االتاام:


الت كد من التاام املصر بتعليمات القرار ( /4م ن) لعام  0239ومتطلبات املعيار رق  9وكافة األنظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة.

 الت كد من إعداد أدلة السياسات واعجرا ات املنصوص عنها يف تطبيق القرار رق (/4م ن) ،وتوزيع الصالحيات املنارة هبا عل املستوايت اعدارية
ذات الصلة.
 تقيي مدى جدية املصر يف تصمي بنا متني للتطبيق واحتساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة ومتابعة تطوير ذا التصمي والتحقق من صحته
وفعاليته.
 الت كد من كفاية امل وانت بشكل دوري.
مس ولية مديرية التدقيق الداخلر:


إجرا تقيي مستقل ملدى التاام اعدارة التنفيذية واألقسام املختلفة واسيما إدارة املخارر ابلسياسات واعجرا ات اليت يعتمد ا جملس إدارة املصر
واملنصوص عنها وج تعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن).

 تقيي أنظمة الضبط الداخلر املتعلّقة آبلية احتساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة واسيما فيما خيص تقدير اآلرا احلكمية وتوسيقها.


اختبار فعالية نظام التصنيف اا تماك الداخلر وأنظمة تقيي وقيا اخلسا ر اا تمانية املتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة املستخدمة وتقيّد املصر
خرجاهتا مرة كل سنة عل األقل.

مس ولية مديرية املالية:
 تاويد مديرية مفوضية احلكومة لدى املصار ابلنماذج اليت ستقوم بوضعها بنا ل عل تعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن) ،بشكل ربعر وضمن
املهل اليت يت لديد ا هبذا اخلصوص ،مصادق عليها من قبل مدقق احلساابت اخلارجر ومرفقة بتقرير التدقيق /املراجعة (حس احلال).
 تاويد مديرية مفوضية احلكومة لدى املصار بنسخة من تقرير مدقق احلساابت اخلارجر حول صحة عمليات التصنيف والقيا وكفاية اعفصاحات
ومدى مال مة السياسات واعجرا ات اليت أعد ا املصر لغاية تطبيق متطلبات املعيار  9وتعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن) ،ومدى صالحية
وفعالية نظام التصنيف اا تماك الداخلر واملنهجيات واألنظمة والنماذج األخرى املستخدمة ألغراض احتساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة ،وذلك
لدى التطبيق األويل (ملرة واحدة) وعندما تقوم مديرية مفوضية احلكومة لدى املصار بطل مألل ذا التقرير.
 تدقيق البياانت ونتا ااحتساب والتسجيل احملاسيب لكل ذس النتا عل النظام احملاسيب.
 تصنيف امل سسات املالية ،والعمل عل لديث البياانت املستخدمة للتصنيف ابلتنسيق مع مديرية اخلاينة.
 احتساب معدل التعألر للم سسات املالية واحتساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة للم سسات املالية ابلتنسيق مع و وافقة مديرية املخارر.
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مس ولية جملس اعدارة:
 تعايا دور الدوا ر املس ولة عن مراجعة اا تمان واليت تقابل وحدة لليل املخارر اا تمانية ووحدة إدارة وضبط اا تمان ،وضمان فعاليته وحياديته
وموضوعية أحكامه وتوصياهت وأتمني اتصاهل املباشر مع مدير إدارة املخارر.
تعرضات
 تاليف حاات التحيّا أو تضارب املصاحل اليت قد تنش لدى املس ولني املباشرين عن منح اا تمان يف إرار تقداه للمعلومات اخلاصة ابل ّ
اا تمانية.
 ضمان يكل احلوكمة املال لتطبيق متطلبات املعيار  9وتعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن).
 الت كد من قيام اعدارة التنفيذية ابختاذ كافة اعجرا ات الالزمة لتعايا وتطوير البىن التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلسا ر اا تمانية املتوقعة،
ا يف ذلك بنا وتطوير مناذج ألغراض تفعيل نظام التصنيف اا تماك الداخلر واحتساب معامالت اخلسا ر اا تمانية املتوقعة وفق املنهجيات اليت
يعتمد ا املصر هبذا اخلصوص.
 املصادقة عل كافة السياسات واعجرا ات اهلامة ذات الصلة.
 ضمان كفاية امل وانت اخلاصة واحتساهبا ا يتسق مع السياسات واعجرا ات الداخلية املعتمدة ومتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية IFRS 9
وتعليمات تطبيق القرار رق (/ 4م ن) ،ويكون جملس اعدارة املس ول األخي عن مال مة وحصافة قارسات إدارة رارر اا تمان يف املصر ومتانة
وفعاليّة بيئة الضبط الداخلر ذات العالقة لديه.
 الت كد من قيام الوـا ف املستقلة بكل تدقيق وتقيي وخربة للت كد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة ومدى االتاام ابلسياسات
واعجرا ات املعتمدة.
 اار جملس اعدارة دورس اعشرايف ويطلع عل كافة اجرايت عن كأل ويُقيّ النتا واملخرجات من خالل:
 oنة املخارر املنبألقة عنه :وفق املس وليات التالية:
 القيام اباجتماعات الدورية مع اللجنة املش ّكلة املعنية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  IFRS 9واستالم تقارير ا ا يتعلق
ُ
مارسة مس ولياهتا.
 استالم التقارير اليت ترد ا عن رريق دا رة إدارة املخارر ا يتعلق مارسة مس ولياهتا وتقيي أدا ها ومعا ة أوجه القصور حال وجود ا،
 oنة الدقيق املنبألقة عنه :اليت متار دور ا من خالل:
 معا ة ررجات عمليات التدقيق الداخلر واخلارجر
 مس ولة عن التحقق من كفاية امل وانت اخلاصة وفقال ملتطلبات تعليمات تطبيق القرار رق (/4م ن) اخلاص بتطبيق املعيار
 الدويل للتقارير املالية  IFRS 9األدوات املالية (.)Financial instruments
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اعفصاحات الكمية:
رارر اا تمان:
 )3التعرضات ملخارر اا تمان (بعد رصص التدك والفوا د املعلقة وقبل الضماانت ورففات املخارر األخرى):
يتضمن ذا البند ما يلر:
كما يف  13كانون األول
0202
ل. .
أ -بنود داخل املياانية:

أرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى املصار
إيداعات لدى املصار
التسهيالت اا تمانية املباشرة:

األفراد
الشركات:
الشركات الكربى
الشركات الصغية واملتوسطة
سندات إسناد وأذوانت:

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
املوجودات األخرى
وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي

ب -بنود خارج املياانية:

كفاات زاب ن
كفاات مالية مصرفية
اعتمادات مستندية لالستياد
سقو تسهيالت مباشرة غي مستعملة
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0239
ل. .

64122114251505
35142611501339
02113217801083

08104114281089
6133012711443
7108314391984

99170215191905

43161619231734

0815371317

37217131776

03148514871725
-

08186011791272
010351532

03153412241840

09121511061156

3127113611231
04115621358
1193510861840

52215681137
3111712221222
01217791275
3142115351464

5101012321231

1147318601856

306146615541782

74134412921906

1121610641128
37160514161264
63811431892

92511581722
5168316881445
14110601575
4113717131145

347174615971240

85119013131993

 )0توزيع التعرضات اا تمانية حس درجة املخارر:
تتوزمل التعرضات اا تمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /9/كما يف  13كانون األول  0202وفق ا دول التايل:
الشركات

تسهيالت مباشرة

املرحلة األوىل
املرحلة الألانية
املرحلة الألالألة
اجمومل

يطرح :فوا د معلقة
يطرح :رصص تدك تسهيالت ا تمانية مباشرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

األفراد
ل. .
0815571672
451510

القروض العقارية
ل. .
-

الشركات الكربى
ل. .
33154617441215
32111710461256

311761863
0919821261

-

1150614101552
05143214001643

(61227
(314561939

)
)

0815371317

-

(3184510011422
(0127917331516

-

03148514871725

الشركات الصغية
واملتوسطة
ل. .
-

35810561332
35810561332

) (33516931227
) (4015651321
-

اجمومل
ل. .
33157511231725
32111710931588
1168612651503
05159816581834

) (3196219021434
) (0130117111558

)
)

03153412241840

تتوزمل التعرضات اا تمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /9/كما يف  13كانون األول  0239وفق ا دول التايل:
الشركات

تسهيالت مباشرة

املرحلة األوىل
املرحلة الألانية
املرحلة الألالألة
اجمومل

يطرح :فوا د معلقة
يطرح :رصص تدك تسهيالت ا تمانية مباشرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

األفراد
ل. .
37312581269
491040
6015191092

القروض العقارية
ل. .
-

الشركات الكربى
ل. .
06118819821891
0154818761705
0120517031284

الشركات الصغية
واملتوسطة
ل. .
34117991076

اجمومل
ل. .
06156212181960
0154819051967
0101012591652

01116461623

-

12196115781720

34117991076

13114312041579

010351532

09121511061156

(3418381309
(4812961696

37217131776

)
)

-

(99119711877
(3132710051755

-

08186011791272
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) (9811781789
) (4110241977

) (3132713721795
) (3139815071408

)
)

تتوزمل التعرضات اا تمانية غي املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /9/كما يف  13كانون األول  0202وفق ا دول التايل:
الشركات

تسهيالت غي مباشرة

املرحلة األوىل
املرحلة الألانية
املرحلة الألالألة
اجمومل

األفراد
ل. .

القروض العقارية
ل. .

-

-

امل سسات الصغية
واملتوسطة
ل. .

الشركات
الكربى
ل. .

9711222
819111149

يطرح :رصص تدك تسهيالت ا تمانية مباشرة

-

-

1120012251805
411501314
1120611571959

(314841970

919261149

صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

-

-

1120418701987

916781167

-

) (0071980

اجمومل
ل. .
1120019781805
819111149
411501314
1121610641128

) (317301954

)

1121415531154

تتوزمل التعرضات اا تمانية غي املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رق  /9/كما يف  13كانون األول  0239وفق ا دول التايل:
الشركات

تسهيالت غي مباشرة

املرحلة األوىل
املرحلة الألانية
املرحلة الألالألة
اجمومل

األفراد
ل. .

القروض العقارية
ل. .

-

-

الشركات
الكربى
ل. .

امل سسات الصغية
واملتوسطة
ل. .

يطرح :رصص تدك تسهيالت ا تمانية مباشرة

-

-

3121111611910
39712241862
411501314
3101417021906

(818041182

3119221149

صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

-

-

3100518961546

3116861216
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418201222
912981149

) (0341131

اجمومل
ل. .
3121813651910
02613211029
411501314
3104816031075

) (912181691

3101915801580

)

بنا ل عل قرار جملس النقد والتسليف رق /4م ن والصادر بتاريخ  34شباط  0239وتعليمات مصر سورية املركاي اخلاصة بتطبيق معيار التقارير
الدولية ،معيار رق  9يت تصنيف حمفظة التسهيالت اا تمانية إىل عشر درجات وذلك ربقال للم شرات واملواصفات اليت يتس هبا كل دين يت تصنيفه
وتوزمل التعرضات ملخارر اا تمان (بعد رصص التدك وقبل الضماانت ورففات املخارر األخرى).
أ .توزمل التسهيالت اا تمانية املباشرة حس درجة املخارر:
تتوزمل التعرضات اا تمانية املباشرة حس فئات التصنيف اا تماك الداخلر للمصر كما يف  13كانون األول  0202وفق ا دول التايل:

الدرجات من  3إىل 4
منخفضة املخارر
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
إنايل التسهيالت اا تمانية املباشرة
الفوا د املعلقة
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
صايف التسهيالت اا تمانية

املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهر
ل. .

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

اجمومل
ل. .

33121419621556
33121419621556
32187716101717
32111710931588
54211431349
1168612651503
1168612651503
05159816581834
1168612651503
32111710931588
33157511231725
() 3196219021434( ) 3196219021434
) () 0130117111558( ) 3156413831771( ) 46714231077
(9013521528
33148113531397

9186918921133

36219611114

03153412241840

تتوزمل التعرضات اا تمانية املباشرة حس فئات التصنيف اا تماك الداخلر للمصر كما يف  13كانون األول  0239وفق ا دول التايل:
املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهر
ل. .

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

06142214581023

0140419591404

الدرجات من  3إىل 4
06156212181960
منخفضة املخارر
0154819051967
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
إنايل التسهيالت اا تمانية املباشرة 0154819051967 06156212181960
الفوا د املعلقة
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة () 30119661541( ) 35915821763
صايف التسهيالت اا تمانية
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املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

اجمومل
ل. .

06156212181960
0154819051967
10115851795
10115851795
3192814711855
3192814711855
13114312041579
0101012591652
() 3132713721795( ) 3132713721795
() 3139815071408( ) 93419821304
02919281713

09121511061156

ب .توزمل التعرضات اا تمانية لألرصدة واعيداعات لدى مصار وبنول مركاية والتسهيالت اا تمانية غي املباشرة حس درجة املخارر:
تتوزمل التعرضـ ــات اا تمانية لألرصـ ــدة واعيداعات لدى مصـ ــار وبنول مركاية والتسـ ــهيالت اا تمانية غي املباشـ ــرة حس ـ ـ فئات التصـ ــنيف اا تماك
الداخلر للمصر كما يف  13كانون األول :0202

أرصدة لدى مصر سورية املركاي:

كما يف 13كانون األول 0202

املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهرال
ل. .

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 64102210261457
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة

-

إنايل أرصدة لدى مصر سورية املركاي
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة

64102210261457
(39618221910

صايف أرصدة لدى مصر سورية املركاي

64122114251505

)

أرصدة لدى املصار :

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 6128315921457
0154313361448
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
8160017261925
إنايل أرصدة لدى املصار
(811351821
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
صايف أرصدة لدى املصار

)

8163411931320

املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

اجمومل
ل. .

-

-

-

-

-

-

64102210261457
(39618221910

-

-

64122114251505

6189511101989
6189511101989
(32111731970

)

6179319631237

64102210261457
-

-

6128315921457
9141614491417
35153812191894
(33316871775

-

35142611501339

)

)

إيداعات لدى املصار :
الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 80115191229
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
80115191229
إنايل إيداعات لدى املصار
(111681275
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
صايف إيداعات لدى املصار

80213721914

)

00191318301038
00191318301038
(1144310221873
39149216331147
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)

-

80115191229
00191318301038
01175511531007
(1144415681946

-

02113217801083

)

كما يف 13كانون األول 0202
املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهرال
ل. .

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

تسهيالت ا تمانية غي مباشرة:

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 1120019781805
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة

إنايل التسهيالت اا تمانية غي املباشرة
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة

1120019781805
(6661723

صايف التسهيالت اا تمانية غي املباشرة

1120011301304

)

املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

اجمومل
ل. .

819111149
-

411501314

1120019781805
819111149
411501314

819111149
(0001100

411501314
(8011913

1121610641128
(317301954

817331207
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)

115081021

)

1121415531154

)

تتوزمل التعرضات اا تمانية لألرصدة واعيداعات لدى مصار وبنول مركاية والتسهيالت اا تمانية غي املباشرة حس فئات التصنيف اا تماك الداخلر
للمصر كما يف  13كانون األول :0239
كما يف 13كانون األول 0239

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 08113316681675
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة

-

-

08113316681675
-

إنايل أرصدة لدى مصر سورية املركاي
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة

08113316681675
(6810621186

-

-

08113316681675
(6810621186

صايف أرصدة لدى مصر سورية املركاي

08104114281089

-

-

08104114281089

أرصدة لدى مصر سورية املركاي:

املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهرال
ل. .

)

أرصدة لدى املصار :

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 0159613791576
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
0159613791576
إنايل أرصدة لدى املصار
(412771681
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
صايف أرصدة لدى املصار

)

0159013231891

صايف إيداعات لدى املصار

62317171097

)

1153919731548

إيداعات لدى املصار :

الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 62418601582
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة
62418601582
إنايل إيداعات لدى املصار
(113051081
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة

1165611801420
1165611801420
(31614321854

)

7137511221939
7137511221939
(49516381010
6167916801687
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)

اجمومل
ل. .

-

0159613791576
1165611801420
6105015631978
(34214881517

-

6133012711443

-

62418601582
7137511221939
7178213611499
(49817411535

-

7108314391984

)

)

)

كما يف 13كانون األول 0239

املرحلة األوىل
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى  30شهرال
ل. .

املرحلة الألالألة
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

املرحلة الألانية
اخلسا ر اا تمانية املتوقعة
عل مدى عمر الرصيد
ل. .

اجمومل
ل. .

تسهيالت ا تمانية غي مباشرة:
الدرجات من  3إىل  4منخفضة املخارر 3121813651910
الدرجات من  5إىل  7لت املراقبة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكول يف لصيلها
الدرجة  32ديون رديئة

02613211029
-

411501314

3121813651910
02613211029
411501314

إنايل التسهيالت اا تمانية غي املباشرة
رصص اخلسا ر اا تمانية املتوقعة

3121813651910
(4591024

02613211029
(717551558

411501314
(8011913

3104816031075
(912181691

صايف التسهيالت اا تمانية غي املباشرة

3121717261708

)

39811471653

)

)

3101915801580

115081021

 )1توزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل التعرضات:
أ) توزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل التعرضات املباشرة:
كما يف  13كانون األول 0202
الشركات الكربى

األفراد

الشركات الصغية
واملتوسطة

اجمومل

الضماانت مقابل ديون:
مرحلة أوىل
مرحلة اثنية
مرحلة اثلألة

ل.
315811218
-

ل. .
30108818291822
5157015641938
43418611156

ل. .
5713801222

ل. .
30109211901818
5157015641938
47012451156

اجمومل
منها:
أتمينات نقدية
ر ن عقاري
كفالة أشخاص ربيعيون
كفالة أشخاص اعتباريني

315811218

38107610181274

5713801222

38111512211330

1171341
310451895
-

34142617291403
1176716651097
32318611156

5713801222
-

34146410081564
1176819331390
32318611156

اجمومل

315811218

38107610181274

5713801222

38111512211330

إن قيمة الضماانت ا تايد عن قيمة الدين لكل زبون.
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)

كما يف  13كانون األول 0239
األفراد
ل.
313311457
-

الشركات الكربى
ل. .
01114815561597
11312861382
17315851786

الشركات الصغية
واملتوسطة
ل. .
6110161283

اجمومل
ل. .
01114916721254
11312861382
41418031867

اجمومل
منها:
أتمينات نقدية
ر ن عقاري
كفالة أشخاص ربيعيون
كفالة أشخاص اعتباريني

313311457

04125310081561

6110161283

04133515781323

4951954
6371521
-

02214881889
30186512491475
8151918611800
0144518061177

6110161283
-

02214881889
30190817831532
8154214831105
0144518061177

اجمومل

313311457

04125310081561

6110161283

04133515781323

الضماانت مقابل ديون:
مرحلة أوىل
مرحلة اثنية
مرحلة اثلألة

إن قيمة الضماانت ا تايد عن قيمة الدين لكل زبون.
ب) توزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل التعرضات غي املباشرة:
كما يف  13كانون األول 0202

الضماانت مقابل ديون:
مرحلة أوىل
مرحلة اثنية
مرحلة اثلألة
اجمومل
منها:
أتمينات نقدية
ر ن عقاري
كفالة أشخاص ربيعيون
اجمومل

األفراد
ل.

الشركات الكربى
ل. .

الشركات الصغية
واملتوسطة
ل. .

اجمومل
ل. .

-

1120012251805
311501314

8731122
615661819
-

1120018771305
615661819
311501314

-

1120111571959

714181319

1121217961298

-

0193115821243
1112221222
7617771938

019931319
115871222
8621222

0193615731382
1615871222
7716171938

-

1120111571959

714181319

1121217961298

- 91 -

كما يف  13كانون األول 0239
األفراد
ل.
الضماانت مقابل ديون:
مرحلة أوىل
مرحلة اثنية
مرحلة اثلألة
اجمومل
منها:
أتمينات نقدية
ر ن عقاري
كفالة أشخاص ربيعيون
اجمومل

الشركات الكربى
ل. .

الشركات الصغية
واملتوسطة
ل. .

اجمومل
ل. .

-

3121111611910
02215931862
-

117741022
112031289
311501314

3121713181310
02116301949
311501314

-

3101119551790

813471401

3104013211035

-

89117881001
1615871222
12115821569

414871401
116621222

89810751646
1615871222
12710421569

-

3101119551790

813471401

3104013211035

مت توزيع القيمة العادلة للضماانت مقابل التعرضات غي املباشرة فقط ،حيث أن ابقر األصول املالية بدون ضماانت.
الديون اجدولة:

ر تلك الديون اليت سـ ــبق وأن صـ ــنفت كتسـ ــهيالت ا تمانية غي عاملة (املرحلة الألالألة) وأخرجت من إرار التسـ ــهيالت اا تمانية غي العاملة وج
إعادة جدولة أص ــولية يبلغ رص ــيد ا  35518301956لية س ــورية كما يف  13كانون األول ( 0202مقابل  03414361158لية س ــورية كما يف 13
كانون األول .)0239
الديون املعاد يكلتها:

يقصد إبعادة اهليكلة إعادة ترتي وضع التسهيالت اا تمانية من حيث تعديل األقساط أو إرالة عمر التسهيالت اا تمانية أو أتجيل بعض األقساط
أو متديد فرتة الســماح يبلغ رصــيد ا  30135011321240لية ســورية بتاريخ  13كانون األول ( 0202مقابل  3159415551676لية ســورية بتاريخ
 13كانون األول .)0239
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 )3الرتكا ا غرايف:
يوضح ا دول التايل الرتكا يف التعرضات اا تمانية حس التوزيع ا غرايف:

البند  /املنطقة ا غرافية

داخل ا مهورية
العربية السورية
ل. .

أرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار

64122114251505
0151611911036
-

صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

03153412241840

0815371317
03148514871725
-

لألفراد
للشركات الكربى
للشركات الصغية واملتوسطة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
املوجودات األخرى
وديعة جممدة لدى
مصر سورية املركاي

1193510861840

اعنايل

91107218121067

اعنايل كما يف
 13كانون األول 0239

60119312451789

3127113611231
00815761809

دول الشرق
األوسط األخرى
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202

6179319621788
39148918641379

أورواب
ل. .

6127719981335
80219381320
-

-

3415121181

06109611551152
32181413391987
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-

64122114251505
35142611501339
02113217801083
03153412241840

-

-

0815371317
03148514871725
-

-

-

3127113611231
04115621358

-

-

1193510861840

-

306146615541782

4501946

-

آسيا
ل. .

اجمومل
ل. .

6189911691361
93819051352

-

74134412921906

تتوزمل التعرضات اا تمانية حس التوزيع ا غرايف وفق مراحل التصنيف ،متاشيال مع املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )9كما يلر:
كما يف  13كانون األول 0202

املنطقة ا غرافية  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل. .

املرحلة الألانية
ل. .

املرحلة الألالألة
ل. .

اجمومل
ل. .

داخل ا مهورية العربية السورية
دول الشرق األوسط األخرى
أورواب
آسيا

81101919761623
6189911691361
-

9186918921134
06109611551152
-

36219611150
-

91107218121067
06109611551152
6189911691361
-

اعنايل

92131911451764

16136610451664

36219611150

306146615541782

املنطقة ا غرافية  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

داخل ا مهورية العربية السورية
دول الشرق األوسط األخرى
أورواب
آسيا

59175613771616
50615501184
93819051352
-

0140419591415
32112715671621
-

02919281738
-

60119312451789
32181413391987
93819051352
-

اعنايل

63102316551372

30171015071218

02919281738

74134412921906
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 )0الرتكا حس القطامل ااقتصادي:
يوضح ا دول التايل الرتكا يف التعرضات اا تمانية حس القطامل ااقتصادي:
مايل
ل. .
أرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار

64122114251505
35142611501339

إيداعات لدى مصار
التسهيالت اا تمانية املباشرة

02113217801083
-

املوجودات املالية ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات أخرى

04114621936

وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي 1193510861840
اعنايل

321187910871681

اعنايل كما يف  13كانون األول 41102712991184 0239

صناعة
ل. .

جتارة
ل. .

-

-

8198118491939

7171111511525

كما يف  13كانون األول 0202
حكومر
عقارات
ل. .
ل. .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8198118491939

7171111511525

7196513911811

36122411311351

3127113611231
3127113611231

42313781458

3163811301576
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زراعر
ل. .

أفراد
ل.

خدمات
ل. .

-

-

-

52115981707

3112361134

4108213861177

اجمومل
ل. .
64122114251505
35142611501339
02113217801083
03153412241840

-

-

-

-

-

-

3127113611231
04115621358

-

-

1193510861840

52115981707
-

991040

-

3113351556

4108213861177

306146615541782

0215091447

4190714641275

74134412921906

تتوزمل التعرضات اا تمانية حس القطامل ااقتصادي وفق مراحل التصنيف ،متاشيال مع املعيار الدويل للتقارير املالية رق ( )9كما يلر:
القطامل ااقتصادي  /املرحلة

مايل
صناعة
جتارة

املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

خدمات

77158019101111
4170613111823
4130019021695
3127113611231
52115981707
3113351556
0133714831619

06109611551152
4129617501766
1163214101832
0136017241718

36219611150
-

321187910871681
8198118491939
7171111511525
3127113611231
52115981707
3113351556
4108213861177

اعنايل

92131911451764

16136610451664

36219611150

306146615541782

عقارات
حكومر

زراعر
أفراد

القطامل ااقتصادي  /املرحلة

مايل
صناعة
جتارة

املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

حكومر

10189915131780
6171518761325
34162916931468
42313781458
3163811301576

32112715671620
3123914291232
3119416031685
-

زراعر

-

-

عقارات

أفراد
خدمات

اعنايل
ب -رارر السوق:

0215091447
4193615151114

3219081743

63102316551372

30171015071218

02919281738
-

02919281738

اجمومل
ل. .

41102712991184
7196513911811
36122411311351
42313781458
3163811301576
-

0215091447
4190714641275
74134412921906

ر رارر ترت خس ـ ــارة يف اعيرادات وحقوق املسـ ـ ــامهني نتيجة حدوث تقلبات يف أس ـ ــعار الفا دة أو أسـ ـ ــعار الص ـ ــر أو أتسر القيمة السـ ـ ــوقية أو
التصنيف اا تماك أو التدفقات النقدية ألداة مالية.
 -إدارة رارر السوق:

يعمل قسـ إدارة رارر الســوق والســيولة عل مراقبة املخارر اليت قد تواجه املصــر فيما يتعلق خارر الســوق بشــقيه رارر أســعار الفوا د وأســعار
الص ـ ــر ومدى أتسي ا عل الوض ـ ــع املايل للمص ـ ــر  ،تقوم ذس الوحدة ابلتعاون مع رتلف ا هات املعنية راقبة نيع رارر السـ ـ ـوق الناش ـ ــئة عن
أنشــطة املصــر  ،وتقوم بفحوصــات ضــاغطة اختبار قدرة املصــر عل مواجهة ـرو غي اعتيادية وفق ســيناريو ات حمتملة .يت ذلك عن رريق
إصدار تقارير من وإىل نة املوجودات واملطلوابت حيث أن إدارة رارر السوق ر جا أساسر من مس ولياهتا ليتبع ذلك رفع التوصيات إىل جملس
اعدارة اختاذ القرارات املناسبة لت مظلة متطلبات احلوكمة.
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 -أسالي ختفيف رارر السوق:

إن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنول اليت يتعامل معها املصر وخاصة الصادرة عن وكاات التصنيف
العاملية كفيلة أبن تبني احتمالية حدوث خطر ما وابلتايل العمل عل جتنبه .ذا ابعضافة إىل بذل العناية الالزمة يف جتن كافة أنوامل الرتكاات سوا
يف العمالت أو بلدان أو بنول معينة وذلك وفقال ملعايي وسقو حمددة مسبقال حبس السياسات واعجرا ات.
( ) 3رارر أسعار الفا دة:

تنج رارر أسعار الفا دة عن احتمال أتسي التغيات يف أسعار الفا دة عل أرابح املصر املستقبلية أو عل القيمة ااقتصادية حلقوق املسامهني
ابعضافة ألسر ا عل القيمة السوقية لألدوات املالية .يتعرض املصر ملخارر أسعار الفا دة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات
واملطلوابت ومعايرة حج القروض إىل الودا ع للوصول للمستوى األمألل الذي خيفف من تعرض املصر لتقلبات أسعار الفا دة.
تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوابت حدودال حلساسية أسعار الفا دة وتقوم نة إدارة املوجودات واملطلوابت بدراسة رارر أسعار الفا دة من
خالل اجتماعاهتا الدورية كما وتت دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوابت ومدى أتسي ا أبسعار الفا دة السا دة واملتوقعة ومقارنتها
ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لام األمر.
الوصف الكمر ملخارر أسعار الفا دة  -التغي بسعر الفا دة:
زايدة بسعر الفا دة ()%0

العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
لية سورية
فرنك سويسري

العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
لية سورية
فرنك سويسري

كما يف  13كانون األول 0202
حساسية إيراد الفا دة
الفجوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل. .
ل. .

حساسية حقوق
امللكية %75
ل. .

كما يف  13كانون األول 0239
حساسية إيراد الفا دة
الفجوة
(األرابح واخلسا ر)
الرتاكمية
ل. .
ل. .

حساسية حقوق
امللكية %75
ل. .

66513621961
11105812481306
5514591839
0177019921915
01917
3461850
(45817231022( ) 00191512621229
11348
3571187

02012131611
32132315831658
) (314491111
(7014661670
728
151187
(09411801035( ) 34173913321719
437
021866
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49818721700
4315941864
01021
) (14412051922
01163

35315011705
) (312871222
513
) (00217861663
131

)

)
)

نقص بسعر الفا دة ()%0
كما يف  13كانون األول 0202
حساسية إيراد الفا دة
الفجوة
العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
لية سورية
فرنك سويسري

الرتاكمية
ل. .

(األرابح واخلسا ر)
ل. .

(66513621961
11105812481306
(5514591839
0177019921915
(01917
3461850
(45817231022 ) 00191512621229
(11348
3571187

حساسية حقوق

)
)
)
)

(49818721700
(4315941864
(01021
14412051922
(01163

كما يف  13كانون األول 0239
حساسية إيراد الفا دة
الفجوة
العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
لية سورية
فرنك سويسري

الرتاكمية
ل. .

(األرابح واخلسا ر)
ل. .

(02012131611
32132315831658
) 314491111
(7014661670
(728
151187
(09411801035 ) 34173913321719
(437
021866

امللكية %75
ل. .

)
)
)
)

حساسية حقوق
امللكية %75
ل. .

) (35315011705
312871222
) (513
00217861663
) (131

)
)
)

 )0رارر أسعار الصر :

ر املخارر النانة عن تغي قيمة العمالت األجنبية قياس ـال ابلعملة احمللية وما ينت عن ذس التغيات من خســا ر ابألرابح أو قيمة أصــول ومطالي
املصر .
يعترب املصــر اللية الســورية العملة الر يســية له ،ويقوم جملس إدارة املصــر بوضــع حدود ملراكا العمالت مراقبة املركا بشــكل يومر للت كد من عدم
جتاوز املستوايت احملددة.
يقوم بنك الشرق بضبط رارر تغي أسعار الصر عن رريق:
 .3تبين سياسة متحفظة يف إدارته لعملياته ابلعملة األجنبية ا يسا يف جتن التقلبات الكبية.
 .0احلفاظ عل مركا القطع البنيوي وفق التعليمات الناـمة ملصر سورية املركاي.
 .1احملافظة عل نسبة سيولة مرتفعة ابلعمالت األجنبية.
 .4تنفيذ اختبار جهد بدراسة أسر تغي نسبة  % 32يف أسعار الصر عل رحبية وأدا املصر .
يقوم املصر إبعداد لليل احلساسية ملراقبة أسر التغيات عل صايف األرابح واخلسا ر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصر .
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زايدة ( )%32يف سعر الصر
كما يف  13كانون األول 0202
األسر عل األرابح
مركا
العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسري
عمالت أخرى

العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسري
عمالت أخرى

القطع
ل. .

16158415201151
3210881529
0481871
3521650
9314031588

واخلسا ر
ل. .

األسر عل حقوق
امللكية
ل. .

1165814521015
312081853
041887
351265
913401359

1165112291885
7731618
381665
331099
618561639

كما يف  13كانون األول 0239
األسر عل األرابح
مركا

األسر عل حقوق

واخلسا ر
ل. .

القطع
ل. .

3105817241560
30158712451604
) (4141191
(411411913
71808
781076
01287
021866
319101770
3911071735
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امللكية
ل. .

3105716051444
) (1051795
51873
31565
314491579

)

نقص ( )%32يف سعر الصر
كما يف  13كانون األول 0202
األسر عل األرابح
مركا
العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسري
عمالت أخرى

القطع
ل. .

16158415201151
3210881529
0481871
3521650
9314031588

واخلسا ر
ل. .

(1165814521015
(312081853
(041887
(351265
(913401359

األسر عل حقوق

)
)
)
)
)

امللكية
ل. .

(1165112291885
(7731618
(381665
(331099
(618561639

)
)
)
)
)

كما يف  13كانون األول 0239
العملة

دوار أمريكر
يورو
جنيه اسرتليين
فرنك سويسري
عمالت أخرى

مركا
القطع
ل. .

األسر عل األرابح
واخلسا ر
ل. .

(3105817241560
30158712451604
) 4141191
(411411913
(71808
781076
(01287
021866
(319101770
3911071735
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)
)
)
)

األسر عل حقوق
امللكية
ل. .

(3105716051444
1051795
(51873
(31565
(314491579

)
)
)
)

 )1فجوة إعادة تسعي الفا دة:

يت التصنيف عل فرتات إعادة تسعي الفا دة أو ااستحقاق أيهما أقرب:
كما يف  13كانون األول 0202
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
حقوق استخدام األصول املست جرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية
جممومل املوجودات
املطلوابت:
ودا ع املصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى
جممومل املطلوابت
فجوة إعادة تسعي الفا دة

من شهر
حىت  1أشهر
ل. .

من سالسة
حىت  6أشهر
ل. .

من ستة
حىت  9أشهر
ل. .

50168313301317
35153812191894
-

3112418781871
33186014961565

0165613631383
33189018541660

-

دون الشهر
ل. .

من تسعة
أشهر إىل سنة
ل. .
0173712131201
-

من سنة
إىل سنتني
ل. .
-

45817521385
-

3127518621688
-

3127113611231
0176411861121
-

49113341838
-

52713531823
-

1134511591239
-

68165719201036

34104110161306

38118615651359

49113341838

1100413801804

1134511591239

1149115011742
1149115011742
34189112431439

0122217091954
0122217091954
(3152716351316

1192812001470
1192812001470
) (68118191648

36512221222
36512221222
) 0198211591239

35810101425
9125311251898
70184910821358
9125311251898
71122715301561
(5139319121008 ) 4114916321147
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كما يف  13كانون األول ( / 0202اتبع)
املوجودات:

من سنتني
إىل سالسة

من سالسة
إىل أربعة

من أربعة
إىل مخسة

أكألر من
مخس سنوات

بنود
غي حساسة

اجمومل

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية

-

-

-

-

33182810521043

73136714111455

أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

(33316871775
(1144415681946

) 35142611501339
) 02113217801083

-

-

-

-

8155718251942
-

1141911011353
-

-

-

8155718251942

1141911011353

-

-

8155718251942

1141911011353

موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
حقوق استخدام األصول املست جرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى

وديعة جممدة لدى بنول مركاية
جممومل املوجودات

املطلوابت:

ودا ع املصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى
جممومل املطلوابت

فجوة إعادة تسعي الفا دة

3112119911662
3112119911662
3112119911662
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36618471712
36618471712
36618471712

-

-

02615001031
(19815881451
4186119811238
4314561255
40412101513

3127113611231
02615001031
) 03153412241840
4186119811238
4314561255
40412101513

1193510861840

1193510861840

37112416851706

318190112361169

5120316211748
16511661194
3105315651890
39216581829
3170717931265
8155619851928

35810101425
93146718601000
5120316211748
16511661194
3105315651890
39216581829
3170717931265
322138112821515

8174716991838

18171919151814

كما يف  13كانون األول 0239
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

دون الشهر
ل. .
01121013821109
6105015631978
81417241294
-

من ستة
حىت  9أشهر
ل. .

من شهر
حىت  1أشهر
ل. .

من سالسة
حىت  6أشهر
ل. .

41612221222
3186314581817

88616221899
4192110271469

38217911322

3111712221222

32912451863
-

19315001456
-

من تسعة
أشهر إىل سنة
ل. .
88918901937
-

من سنة
إىل سنتني
ل. .
-

حقوق استخدام األصول املست جرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية

0198012961374
-

5172113661554
-

4133511641602
-

3192414731332
-

3153612051123
-

0195014111621
-

جممومل املوجودات

11132315401575

9111716051193

32123410381849

0147617861666

0142519381038

0195014111621

1160312521081
1160312521081
6119113681566

3135413841853
3135413841853
3110016231835

95316161409
95316161409
3145410831789

3103714981722
3103714981722
3171419141921

املطلوابت:

ودا ع املصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى
جممومل املطلوابت
فجوة إعادة تسعي الفا دة

0159210841925
4155119101689
48145518381968
4155119101689
53124613211871
(4178116901720 ) 37194415631098
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من سنتني
إىل سالسة

من سالسة
إىل أربعة

من أربعة
إىل مخسة

أكألر من
مخس سنوات

بنود
غي حساسة

اجمومل

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية

-

-

-

-

6135014251892

أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

(34214881517
(49817411536

-

-

-

-

0106511621913
-

5164413481146
-

-

-

0106511621913

5164413481146

-

-

0106511621913

5164413481146

كما يف  13كانون األول ( / 0239اتبع)
املوجودات:

موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
حقوق استخدام األصول املست جرة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى

وديعة جممدة لدى بنول مركاية
جممومل املوجودات

املطلوابت:

ودا ع املصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى
جممومل املطلوابت

فجوة إعادة تسعي الفا دة

84810131497
84810131497
84810131497
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3137716661825
3137716661825
3137716661825

-

13119712821215
) 6133012711443
) 7108314391984
52215681137

01011961967
(7116181585
4106512971476
911991747
0212711442
15011401064

3111712221222
01011961967
) 09121511061156
4106512971476
911991747
0212711442
15011401064

3142115351464

3142115351464

33170011621632

83194610911493

0157615881644
1711721472
92713291728
00413301176
3102915011153
4195417241549

0159210841925
59195413031902
0157615881644
1711721472
92713291728
00413301176
3102915011153
67149913331174

6176716561263

34144713801337

 )4الرتكا يف رارر العمالت األجنبية:
كما يف  13كانون األول 0202
املوجودات:

دوار أمريكر
ل. .

يورو
ل. .

7109816421383
32128011891425
521524

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى املصار
إيداعات لدى املصار
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

17197116491446
4113816121775
02113217801083
801903

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية

04114621942
1161616881840

915

إنايل املوجودات

66148110951025

37118312831205

جينه اسرتليين
ل. .

3071697
5761987

فرنك سويسري
ل.

3521650
-

-

-

-

7241684

3521650

أخرى
ل. .

44812731836
44812731836

اجمومل
ل. .

45107014371104
34184918391615
02113217801083
3111405
04114631875
1161616881840
84113111211180

املطلوابت:
ودا ع املصار

318851846

3910381114

ودا ع الااب ن

09181110731982

31161910711618

-

-

-

4551833

15616521008

0313241382
41180916531657

أتمينات نقدية
م وانت ملواجهة أخطار وأعبا حمتملة

3818371755
-

0188013171770
09210891377

-

-

-

0192219551507
09210891377

رصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

4418371073

51918711595

-

-

-

58416921866

إنايل املطلوابت

09189817901850

37117217901536

4551833

صايف الرتكا داخل املياانية

16158415201151

3210881529

0481871
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3521650

15616521008

47160616931427

9314031588

16168616331975

كما يف  13كانون األول 0239
املوجودات:

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى املصار
إيداعات لدى املصار
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

دوار أمريكر
ل. .

31108814721363
5173911101750
7112518041606
081690

يورو
ل. .

5197812121896
09412781184
14110601575
3160414981498

جينه اسرتليين
ل. .

401892
0201024

فرنك سويسري
ل.

021866
-

-

أخرى
ل. .

0216401301
-

اجمومل
ل. .

39106615411947
6121410761109
7164912871023
3160415071392

52215681137

-

-

-

-

52215681137

موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية

37615961267
3101618511533

-

-

-

-

37615961267
3101618511533

إنايل املوجودات

08100716741306

8101918721151

0451294

0216401301

021866

16148814501560

املطلوابت:
ودا ع املصار
ودا ع الااب ن

01610211643
35137113061297

3196812371370
5146612851752

أتمينات نقدية
م وانت ملواجهة أخطار وأعبا حمتملة

03519041500
316261352

65115601825
512961965

-

رصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

3117681290

35314531590

-

إنايل املطلوابت

35164216081520

8104410341084

صايف الرتكا داخل املياانية

30158712451604

(411411913

3661838

-

-

311341428

-

-

86914871107
617211335

-

-

36510391684

-

311341428

01188611041230

3911071735

30162013081552

3661838
) 781076
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021866

0102410021831
02164216911271

 رارر األعمالتنش رارر األعمال من عدة عوامل ت سر عل قطامل املصار بصفة عامة ،ومنها األخطار الناجتة عن الظرو السياسية وااقتصادية احمليطة واليت
لمل يف رياهتا العديد من امل شرات السلبية عل نتا األعمال .تقوم إدارة املصر بتقيي تلك املخارر بشكل مستمر واختاذ اعجرا ات املناسبة
للتقليل من أسر ا عل نتا األعمال والوضع املايل للمصر .

 رارر الدفع املسبقإن رارر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املصر إىل خسا ر مالية نتيجة رل أو دفع العمال التااماهت أو مستحقاهت قبل استحقاقها ،مألل
ر وانت ذات معدات فا دة اثبتة عندما تتدىن معدات الفا دة .إن عوامل السوق األخرى اليت ت دي إىل الدفع املسبق ر غي جو رية يف األسواق
اليت يعمل هبا املصر  .وابلتايل ،فإن املصر يعترب أتسي رارر الدفع املسبق عل صايف الفا دة املقبوضة غي جو ري ،بعد األخذ بعني ااعتبار أية
غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنت عن الدفع املسبق.
ج-رارر السيولة:
رارر السيولة
تنش رارر السيولة يف احتمال عدم قدرة املصر عل تلبية التاامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد املصر خسا رال مالية من أجل تلبية
التااماته.
إدارة رارر السيولة جا أساسر من مس وليات نة إدارة املوجودات واملطلوابت مت تبين سياسة عدارة السيولة واملوجودات املتداولة للحد من ذس
املخارر وذلك ضمن عملية تقيي التدفقات النقدية يف ـل ـرو ربيعية وضاغطة تبعال لسيناريو ات حمتملة احلدوث ،وقام املصر بتطوير إجرا ات
وحدود رقابة داخلية وخطة روارئ للسيولة حيث مت اعتماد ا من قبل جملس اعدارة.
وتعتمد إجرا ات إدارة رارر السيولة يف املصر عل قيا ومراقبة السيولة اليومية وقيا رارر الرتكا وفجوات ااستحقاق ووضع التوصيات ا
يتناس مع املتغيات الداخلية واخلارجية ،وحيافظ املصر عل نس سيولة وافرة وخاصة ابلعمالت األجنبية آخذين اباعتبار الظرو احلالية اليت
ار هبا السوق السوري.
وي كد جملس إدارة املصر عل مبدأ أمهية اعتبار ودا ع العمال مصدر متويل ر يسر للنشاط اا تماك ،وعليه يعتمد سياسة هتد إىل لفيا الودا ع
آلجال رتلفة وتوسيع قاعدة العمال هبد احلد من رارر الرتكا يف الودا ع .وتت الرقابة عل ذا املبدأ عن رريق مراقبة حج التسهيالت عل
ودا ع العمال ابلعملة احمللية والعمالت األجنبية والسعر الدةوب لتطبيق نس الرقابة الداخلية املعتمدة من قبل جملس اعدارة.
يسع املصر بشكل عام إىل تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال متوسطة ورويلة وذلك ملواجهة أي نقص مفاجئ يف
مصادر التمويل من جهة ،وللحد من فجوات ااستحقاق بني املوجودات واملطلوابت كما واحلد من رارر الفوا د من جهة أخرى.
حيتفظ املصر أيضال وجودات ذات قابلية عالية للبيع اكن تسييلها بسهولة يف حال حدوث أي نقص غي متوقع يف السيولة ،ومنها ااحتيارر
اعلاامر عل الودا ع بنسبة  %5منها ،وااحتيارر اعلاامر عل رأ املال بنسبة  %32وفق ضوابط قانون الشركات الصادر وفق املرسوم 09لعام
 ،0233إضافة إىل اعتماد سياسة توـيف السيولة املتوفرة لدى املصار املراسلة آلجال قصية.
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ختفيف رارر السيولة:
اعتمد املصر يف سعيه لتخفيف رارر السيولة خطة روارئ معتمدة من قبل نة إدارة املوجودات واملطلوابت لدى املصر و نة إدارة املخارر
املنبألقة عن جملس اعدارة ملواجهة مشاكل السيولة .توضح ذس اخلطة يف بنود ا الوسا ل اليت يلج إليها املصر يف حاات الطوارئ مألل :احلد من
التسليف و/أو العمل عل اسرتداد بعض التسهيالت دون جتديد ا ،التوجه إىل الشركات الكبية ،توـيف ودا ع من مصار أخرى ،وتنفيذ عمليات
مقايضة مع مصر سورية املركاي.
أما فيما يتعلق خارر الرتكا يف الودا ع وراررس احملتملة عل حركة السيولة يف املصر ومن أجل استقطاب شرحية أوسع من الااب ن ،يت قيا ورقابة
السيولة عل أسا الظرو الطبيعية والطار ة ومت حساب نسبة السيولة بنا عل قرار جملس النقد والتسليف رق  /588/الصادر بتاريخ
 00تشرين الألاك .0229
وا دول التايل يظهر نسبة السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خالل العام:
املتوسط
احلد األعل
احلد األدىن

0202

0239

%99
%339
%66

%64
%73
%59
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أوال :يلخص ا دول أدانس توزيع املطلوابت (غي رصومة) عل أسا الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البياانت املالية:
كما يف  13كانون األول
0202
املوجودات:

النقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى املصار

عند الطل
وأقل من  8أايم
ل. .
58151815031614
35153812191894

إيداعات لدى املصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
حقوق استخدام األصول املست جرة

3112616381411
-

3112418781871
-

0165613631383
-

-

-

33186014961565

33189018541660

-

-

-

-

-

-

-

-

موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية

6361258

جممومل املوجودات

74129019811055

املطلوابت:

ودا ع املصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية

رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار

من سالسة أشهر
حىت  6أشهر
ل. .

-

1518251669
-

موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة
موجودات ضريبية م جلة

بني مثانية أايم
وشهر
ل. .

من شهر
إىل  1أشهر
ل. .

من ستة أشهر
إىل تسعة أشهر
ل. .

من تسعة أشهر
إىل سنة
ل. .

-

35810101425
54157317001458
16816131017
-

40019441536
-

3127518621688
-

3127113611231
0176411861121
-

-

-

7119451092
-

36910021245
-

8419851160
-

3182115281019

34143014561373

38147315521503

37192318041145
3197610981460
-

9125311251898
3319091591
-

49113341838
-

1186910571295
0166411321756

49113341838
0122217091954
-

-

0173712131201
-

52713531823
3311891187
1101515701033
1192812001470
4111722
-

أكألر من سنة
ل. .
-

4164410001133
(33316871775

-

(02113217801083 ) 1144415681946

36163111091523
-

-

(19815881454
02615001031

-

4186119811238
4314561255
-

4186119811238
4314561255
-

-

8118761189
1193510861840

40412101513
1193510861840

9182215231651

318190112361169

36163111091523
36512221222
-

مطلوابت أخرى

91715441910

14012831676

09714951526

5310181433

5611701508

4215381213

جممومل املطلوابت

56121613131210

02100210241481

9116217121997

6158418261060

0125713201480

1194819741021

فجوة اعستحقاقات

38125618501001

(5125317051374 )38143616961044

33188617441059

(3156119871664
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-

73136714111455
) 35142611501339

3127113611231
) 03153412241840
02615001031

015191983

) (73114231990

بدون استحقاق
ل. .

اجمومل
ل. .

-

35810101425
93146718601000
5120316211748

16511661194
3105315651890
39216581829

16511661194
3105315651890
39216581829

-

3170717931265

36715191983

3182715931295

322138112821515

) 36144517891502

7199019321558

18171919151814

كما يف  13كانون األول
0239
املوجودات:

عند الطل
وأقل من  8أايم
ل. .

بني مثانية أايم
وشهر
ل. .

من شهر
إىل  1أشهر
ل. .

من ستة أشهر
إىل تسعة أشهر
ل. .

من سالسة أشهر
حىت  6أشهر
ل. .

النقد وأرصدة لدى بنول مركاية

05174918501275

41612221222

41612221222

88616221899

أرصدة لدى املصار
إيداعات لدى املصار
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من

5169011081923
-

43917441542
82817421739

3174515021228

4154717061259

37914111398

خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة

0177917751791

02011021183

3111712221222
5172113661554

32912451863
4133511641602

19315001456
3192414731332

حقوق استخدام األصول املست جرة
موجودات اثبتة
موجودات غي ملموسة

-

-

-

-

موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى بنول مركاية

411741307
-

4616381624
-

33816671411
-

0212711442
9513351780
-

جممومل املوجودات

14100611121896

3193114041044

9114211511995

9177119061663

املطلوابت:

ودا ع املصار
ودا ع الااب ن

-

من تسعة أشهر
إىل سنة
ل. .
88918901937
3153612051123

أكألر من سنة
ل. .
-

بدون استحقاق
ل. .
0199817141344

30188718431383

(7116181584

اجمومل
ل. .
13119712821215
6133012711443
7108314391984
52215681137
3111712221222
) 09121511061156

-

-

-

01011961967
4106512971476
911991747

01011961967
4106512971476
911991747

-

117091706
-

-

8118161590
3142115351464

0212711442
15011401064
3142115351464

8193911431826

83194610911493

0147514061764

0142916471944

61517641925
10167519781217

3195415021222
35163017261321

4155119101689

1178813851332

3135413841850

95316161409

أتمينات نقدية
رصصات متنوعة
رصص ضريبة الدخل

6413291961
-

15311401474
-

3147515761876
-

33010971297
-

3318641497
-

56311971717
-

30188718431383
3103714981722

-

0159210841925
59195413031902

-

1711721472
92713291728

0157615881644
1711721472
92713291728

التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى

80216141223

06216221765

5113481237

1910591645

0911281489

416951298

318771116

00413301176
-

00413301176
3102915011153

جممومل املطلوابت

14139614861926

38137913691140

6128016571580

1191917431850

3139511571818

3153717091064

3103911761216

3136815901554

67149913331174

فجوة اعستحقاقات

0918411992

(1105716961431 )36106517451298

5181413841829

3108212681906

89319381682

33166814651345

7175217491050

34144713801337
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اثنيـال :بنود خارج املياانية:
لغاية سنة

من سنة لغاية
مخس سنوات

أكألر من
مخس سنوات

اجمومل

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

-

-

63811431892
1121610641128

-

-

37160514161264

-

-

03108212401060

من سنة لغاية
مخس سنوات
ل. .

أكألر من
مخس سنوات
ل. .

14110601575
اعتمادات استياد
السقو املباشرة املمنوحة غي املستعملة 4113717131145
92511581722
كفاات زاب ن
5168316881445
كفاات مالية مصرفية

-

-

14110601575
4113717131145
92511581722
5168316881445

33104812431265

-

-

33104812431265

كما يف  13كانون األول 0202

اعتمادات استياد

-

-

السقو املباشرة املمنوحة غي املستعملة 63811431892
1121610641128
كفاات زاب ن
كفاات مالية مصرفية

37160514161264
03108212401060

كما يف  13كانون األول 0239

لغاية سنة
ل. .

-

-

اجمومل
ل. .

فيما يلر احلركة عل السقو املباشرة املمنوحة غي املستعملة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل. .

كما يف  13كانون األول 0202
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

اجمومل
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
نقص انت عن التغي يف
أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة

4113717131145
-

-

-

() 0183410661881
() 88513001570

-

-

(0183410661881
(88513001570

الرصيد كما يف هناية السنة

63811431892

-

-

63811431892
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4113717131145
)
)

املرحلة األوىل
ل. .

78715461392
04615231963

كما يف  13كانون األول 0239
املرحلة الألالألة
املرحلة الألانية
ل. .
ل. .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت لويله إىل املرحلة األوىل
زايدة ( /نقص) انت عن التغي يف
(5017571109
08716561455
أرصدة الااب ن
التسهيالت ا ديدة خالل السنة 1126116621150
) (1716131379
التسهيالت املسددة خالل السنة (6716111631
الرصيد كما يف هناية السنة

4113717131145

11618921469
(04615231963

-

)
)
)

-

اجمومل
ل. .

3130414161659
-

-

01418991306
1126116621150
(32510641790

-

4113717131145

)

املخارر التشغيلية
تعر املخارر التشغيلية أبهنا املخارر املتعلقة بتقدمي اخلدمات ورتلف املنتجات املصرفية اليت تنش نتيجة لوجود قصور أو فشل يف (اعجرا ات املتعلقة
ابلعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األشخاص أو من األحداث اخلارجية) ،وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب احلوادث من قبل الضوابط
املعتمدة ،حيث ت سر املخارر التشغيلية عل األصول امللموسة وغي امللموسة املعرضة للمخارر (كالنقد والسمعة واملعلومات واالتاام ).يعتمد املصر
أسلوب امل شر األساسر ( )Basic Indicator Approachحس مقررات اتفاقية ابزل  ،0وذلك أبن تغطر األموال اخلاصة للمصر
ٍ
كحد أدىن نسبة مئوية اثبتة مقدار ا  % 35من متوسط إنايل اعيراد خالل السنوات الألالث السابقة وعدم األخذ بعني ااعتبار السنة اليت يكون
فيها إنايل الدخل سالبا وااستعاضة عنها إبنايل الدخل اعجيايب للسنة اليت تسبقها.

 -إدارة املخارر التشغيلية:

 تعمل إدارة املخارر التشغيلية ك داة لتحسني مستوى وفعالية أنظمة الرقابة للوصول إىل توافق املصر مع كل من :التوصيات الصادرة عن نةابزل لإلشرا عل املصار  ،وقرارات وتعليمات مصر سورية املركاي اخلاصة ابملخارر التشغيلية الصادرة عن جملس النقد والتسليف ابلقرار رق
/ 326م.ن /ب 4بتاريخ  . 0225/20/31كما تعمل عل الت كد من أن املخارر يت السيطرة عليها للدرجة أو املستوى الذي يعتربس جملس
اعدارة مقبوال ،وابلتايل إبال اعدارة العليا وجملس اعدارة ابملخارر التشغيلية اليت لتاج تعايا بيئتها الرقابية.
 وتلع إدارة املخارر التشغيلية الدور الر يسر يف ذلك من خالل: التحقق من السياسات واعجرا ات والعقود وأدوات الرقابة الداخلية :من خالل متابعة تطبيق سياسة املخارر التشغيلية لدى دوا ر املصر ،
ومراجعة سياسات وإجرا ات العمل والت كد من مراعاهتا ملبادئ الرقابة الداخلية كالفصل يف املهام والرقابة الألنا ية ،ومراعاة العقود املربمة مع
ا هات اخلارجية والتوصية وفق اآلليات املعتمدة للحد من املخارر و ر:
 .3لديد احلد األقص الذي اكن أن يتحمله املصر حيث تكون عادة كلفة معا ة احلدث أكرب من الضرر الذي تسب به.
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 .0ختفيف احتمالية وأسر وقومل احلدث التشغيلر عن رريق معا ة األسباب أو الوقاية منها.
 .1جتيي املخارر اليت ا اكن التحك هبا إما بعقود مقاوات مع أررا خارجية أو ابللجو إىل شركات الت مني
 .4جتن مصدر اخلطر يف حال عدم القدرة عل التحك به عن رريق إلغا النشاط املتعلق به.
 إدارة ورم العمل اخلاصة بتعريف ملفات املخارر يف البنك :حيث يتضمن ملف املخارر تعريفال للمخارر والقدرة عل التحمل واعجرا ات
الرقابية عل مستوى كل وحدة ،كما يتضمن لديد مستوايت الت سي املعتمدة ،وينت عن تعريف ملف املخارر قيا مدى تعرض ذس الوحدة
للمخارر وابلتايل لديد نقاط الضعف واقرتاح التوصيات املناسبة ملعا تها.
 مراقبة فعالية خطة استمرارية العمل ورفع التقارير اخلاصة بذلك إىل اعدارة العليا و نة إدارة املخارر.
 متابعة خطة عمل املصر لتنفيذ متطلبات ابزل  0وتقدمي التقارير اخلاصة بذلك إىل اعدارة العليا وجملس اعدارة وإىل مصر
سورية املركاي :من خالل متابعة البنود مع الدوا ر املعنية من حيث نسبة اعجناز واملدة املتوقعة لإلجناز.
 مراجعة حساب قيمة رارر التشغيل يف نسبة كفاية رأ املال.
 نشر الوعر العام واملعرفة عن أمهية وقيمة أنظمة الرقابة املتعلقة خارر العمليات :من خالل نشرات التوعية املرسلة للعاملني أو الدورات
التدريبية ومن خالل التواصل املباشر مع املوـفني والاايرات امليدانية اهلادفة إىل تعريف املوـفني ابملخارر وأنواعها وكيفية احلد منها وتوعية
املوـفني أبمهية اعجرا ات الرقابية وتشجيعه عل قارستها (بنا سقافة رقابية عدارة املخارر يف البنك).
 لليل األحداث التشغيلية اليت يت اعبال عنها من خالل تقارير احلوادث ) (Event Reportsاليت يت إرساهلا إىل إدارة املخارر
التشغيلية عند وقومل أي حدث تشغيلر حيث يُعترب مس ولو الوحدات ومدرا األقسام مس ولني عن عملية اعبال عن أي حدث تشغيلر
واقرتاح إجرا ات تصحيحية وتوصيات من ش هنا تعايا البيئة الرقابية للمخارر ذات العالقة ابلتنسيق مع األقسام املعنية واعدارة العامة وذلك
لتاليف ذس احلوادث أو التخفيف من آاثر ا يف املستقبل.
 تلقر تقارير ا هات الرقابية الداخلية واخلارجية املتعلقة ابلوحدات والعمليات ،والعمل عل استخراج األحداث التشغيلية ونقاط الضعف
املتعلقة أبدوات الرقابة الداخلية من خالهلا ،واستخدامها يف تعايا البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات املعنية.
خطط الطوارئ وأتمني استمرارية العمل
التاامال بادئ ابزل وقراري جملس النقد والتسليف رق ( /193م ن/ب )4اتريخ  0228/5/5ورق ( /326م ن/ب )4اتريخ  ،0225/0/31مت
وضع خطط روارئ تتضمن استمرارية العمل يف املصر وذلك يف مواجهة أي رارر تشغيلية حمتملة وذلك من خالل لديد أماكن عمل رديفة يت
اانتقال إليها يف حاات الطوارئ حيث يت جتهيا موقعني حمددين بكافة الوسا ل التقنية مع إمكانية ااتصال ركا املعلومات الر يسر أو ركا
معلومات بديل ضمان استمرارية العمل ابلنظام املصريف املعتمد والربط الشبكر لفرومل املصر وأتمني وسا ل اتصال بديلة للتواصل ،أما فيما يعود
للموارد البشرية فقد مت لديد فريق عمل أساسر عدارة األنشطة الر يسية واحليوية خالل حاات الطوارئ حيث أجرى ذا الفريق اختبارات دورية
ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريو ات رتلفة ومت من خالهلا جتربة نيع العمليات والربام وفق ـرو متعددة ومت وضع التوصيات وتطوير
اعجرا ات وفق نتا ااختبار.
السيناريو ات املطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط وفق املخارر اا تمانية والسيولة والسوقية والتشغيلية
يقوم املصر إبجرا اختبارات جهد بشكل شهري عل حمفظة املصر اا تمانية وتوـيفاته بشكل عام لتقيي مدى كفاية رأ املال ملواجهة املخارر
اليت قد يتعرض هلا من جرا حدوث فرضيات ت سر سلبال عل نشاط املصر  ،ولديد حج املخصصات املتوج تشكيلها لتغطية اخلسا ر اليت قد
تنت يف حال لققت ذس الفرضيات.
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وفيما يعود ملخارر السيولة ،تقوم وحدة رارر السيولة إبجرا فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم عل دراسة العديد من العوامل ومنها حج
السي ولة غي املستقرة وتركاات السيولة ابلنسبة للقطاعات واملودعني ابعضافة حلج الطلبات املستقبلية عل السيولة ،ويت رفع النتا للجنة املوجودات
واملطالي و نة إدارة املخارر لوضع اعجرا ات املناسبة.
أما يف ما يتعلق خارر السوق والتشغيل فيقوم املصر ابعتماد اختبارات جهد وفقال لنماذج مصر سورية املركاي حيس من خالهلا أسر ذس املخارر
عل نسبة كفاية رأ املال للمخارر التشغيلية ،ابعضافة إىل أسر ا عل األرابح  /اخلسا ر ابلنسبة إىل رارر السوق.
كما يقوم املصر بتنفيذ اختبارات جهد عل خطط الطوارئ واستمرارية العمل حس سيناريو ات متوقعة ومعتمدة يف املصر تراعر :توقف
املخدمات املس ولة عن تنفيذ وإدارة العمليات يف موقع إدارة بنك الشرق الر يسر والعمل عل تشغيل املخدمات ااحتيارية ،وانقطامل ااتصال الر يسر
بني اعدارة والفرومل وتشغيل خطوط ااتصال البديلة ،وسيناريو عدم قدرة املوـفني عل الوصول إىل مقر اعدارة العامة الر يسر ،واللجو إىل موقع العمل
البديل.
-19

التحليل القطاعر

أ .معلومات عن قطاعات أعمال املصر :

يت تنظي املصر ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الر يسية التالية:
 حساابت األفراد :يشمل متابعة ودا ع العمال واألعمال الصغية ومنحه القروض والديون واخلدمات األخرى. حساابت امل سسات :يشمل متابعة الودا ع والتسهيالت اا تمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة ابلعمال من امل سسات. اخلاينة :يشمل ذا القطامل تقدمي خدمات التداول واخلاينة وإدارة أموال املصر .فيما يلر معلومات عن قطاعات أعمال املصر :
البيان
إنايل الدخل التشغيلر
مصرو رصص اخلسا ر اا تمانية
نتا أعمال القطامل
مصاريف غي موزعة عل القطاعات
الربح قبل الضرا
مصرو ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
موجودات القطامل
موجودات غي موزعة عل القطاعات
جممومل املوجودات
مطلوابت القطامل
مطلوابت غي موزعة عل القطاعات
جممومل املطلوابت
مصاريف رأمسالية
استهالكات وإرفا ات

األفراد
ل. .

 13كانون األول 0202
اخلاينة
امل سسات

أخرى

اجمومل

ل. .

ل. .

ل. .

ل. .

(08147314371544 1161714501427 ) 3131417901545
()0159815341221( ) 00012021096( ) 9612621157
(05187019211543 1143514101333 ) 3101218501920
327130812081753 00157413531540
3113351555
327130812081753 00157413531540
3113351555
35015041609 63191819001757 14155215411031
35015041609 63191819001757 14155215411031
-
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() 0164315761625
9102717021503
9102717021503
1154312891916
1154312891916
93917391016
08817771186

12197412771426
() 0193615941656
08125714801752
() 0164315761625
05143519261345
() 3135118461777
04106012591168
309173510951848
9102717021503
318190112361169
96164319921599
1154312891916
322138112821515
93917391016
08817771186

البيان
إنايل الدخل التشغيلر
مصرو رصص اخلسا ر اا تمانية
نتا أعمال القطامل
مصاريف غي موزعة عل القطاعات
الربح قبل الضرا
مصرو ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
موجودات القطامل
موجودات غي موزعة عل القطاعات
جممومل املوجودات
مطلوابت القطامل
مطلوابت غي موزعة عل القطاعات
جممومل املطلوابت
مصاريف رأمسالية
استهالكات وإرفا ات

األفراد
ل. .

 13كانون األول 0239
اخلاينة
امل سسات
ل. .
ل. .

(4147114451304 ) 3128219201692
3619301126
5313371889
(4149211571412 ) 3120917841823
12193614601295
0215091447
12193614601295
0215091447
14174011231379 07178814291187
14174011231379 07178814291187
-

3115014001820
() 54314501525
83219721097
44195710551664
44195710551664
0181713181395
0181713181395
-

أخرى
ل. .

اجمومل
ل. .

() 3159119801675
6125012461085
6125012461085
0131310601631
0131310601631
3163419241112
04116311141

4174419651016
() 47114001132
4107315401906
() 3159119801675
0167715621053
() 84714921297
3181212721354
75189410471026
6125012461085
83194610911493
65116718481763
0131310601631
67149913331174
3163419241112
04116311141

ب .معلومات التوزيع ا غرايف:

اار املصر نشاره بشكل ر يسر يف القطر وا يوجد لديه فرومل أو مسامهات يف اخلارج
األل ذا اعيضاح التوزيع ا غرايف ألعمال املصر :

إنايل الدخل التشغيلر
جممومل املوجودات
املصروفات الرأمسالية

إنايل الدخل التشغيلر
جممومل املوجودات
املصروفات الرأمسالية

داخل سورية
ل. .

12193110391530
325174010751384
93917391016
داخل سورية
ل. .

4114913391932
68197610051787
3163419241112

 13كانون األول 0202
خارج سورية
ل. .

اجمومل
ل. .

 13كانون األول 0239
خارج سورية
ل. .

اجمومل
ل. .

6218571894
11138217431385
-

19518451106
30197212671724
-

12197412771426
318190112361169
93917391016

4174419651016
83194610911493
3163419241112

 -42إدارة رأ املال
حيافظ املص ـ ــر عل رأ مال مناس ـ ـ ـ ملواجهة املخارر اليت تالزم أنشـ ـ ــطته املختلفة .يت مراقبة مدى كفاية رأ املال من خالل النس ـ ـ ـ الصـ ـ ــادرة
وج مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها من خالل مصر سورية املركاي.
يلتام املصر ابحملافظة عل معدات تفوق احلد األدىن ملتطلبات كفاية رأ املال والبالغة  %8حس تعليمات مصر سورية املركاي ( %8حس
نة ابزل الدولية) ،كما يراعر كافة النس املتعلقة ابلرتكاات اا تمانية واليت تستخدم رأ املال التنظيمر كم شر لتلك الرتكاات.
يدير املصر يكلية رأ ماله وجيري تعديالت عليه يف ضو التغيات اليت تطرأ عل الظرو ااقتصادية ووصف املخارر يف أنشطته.
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كفاية رأ املال:
يتضمن ذا البند ما يلر:
0202
ل. .

رأ املال املكتت به واملدفومل
ااحتيارر القانوك
ااحتيارر اخلاص
أرابح مرتاكمة حمققة
أرابح مرتاكمة غي حمققة*
خسا ر غي حمققة ملوجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صايف املوجودات الألابتة غي ملموسة
مبالغ قنوحة إىل كبار املسامهني وأعضا جملس اعدارة
أو املستعملة من قبله (أيهما أكرب)

كما يف 13كانون األول

4130512221222
80914671897
75819381197
19018831027
10161116681111
(4314561255

0239
ل. .

0175212221222
66013481662
59315991362
3159515861798
8189219541551
( 4113271254
) ( 911991747

)
)

() 0160215571204
34141717801172
16127719001755

صايف األموال اخلاصة األساسية

بنود رأ املال املساعد:
رصصات لقا اخلسا ر اا تمانية املتوقعة**

3120716021714
3120716021714
17132515411489
79125513691407
1135414891062
13917051222
0182611361457
85111517221344
%41148
%40108
%91131

األموال اخلاصة املساعدة
صايف األموال اخلاصة (رأ املال التنظيمر)

جممومل املوجودات املرجحة ابملخارر
حساابت خارج املياانية املرجحة ابملخارر
رارر السوق
املخارر التشغيلية
جممومل املوجودات واالتاامات خارج املياانية املرجحة ابملخارر
نسبة كفاية رأ املال ()%
نسبة كفاية رأ املال األساسر ()%
نسبة رأ املال األساسر إىل إنايل احلقوق امللكية

65215921222
65215921222
35128811701172
50124713961652
43017821048
)
( 4314711222
0100711361320
54164518021222
%07163
%06140
%99191

* صدر قرار جملس النقد والتسليف رق /3288م ن/ب 4اتريخ  06شباط  ،0234والذي تضمن تعديل املادة الألامنة من قرار جملس النقد
والتسليف رق / 160م ن  /ب 3اتريخ  4شباط  0228حبيث يت إدراج فروقات تقيي القطع البنيوي غي احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية
ألغراض احتساب كفاية رأ املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رق / 051م ن/ب 4لعام .0227
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** وج قرار جملس النقد والتسليف رق (/4م ن) يت ااعرتا ابملخصصات املكونة لقا اخلسا ر اا تمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة ضمن
املرحلتني األوىل والألانية ضمن األموال اخلاصة املساندة ،وذلك عل أا تتجاوز قيمة املخصصات املعرت هبا ضمن ذس األموال ،مضافال إليها
رصيد حساب ااحتيارر العام ملخارر التمويل (يف حال وجودس) ،ما نسبته  %3105من املوجودات املرجحة خارر اا تمان احملتسبة وفقال
لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الصافية.
بنا ل عل قرار جملس النقد والتسـ ـ ـ ـ ــليف رق / 051م ن /ب  4اتريخ  04كانون الألاك  0227جي أن ا تقل نسـ ـ ـ ـ ــبة كفاية رأ املال عن  %8مع
مراعاة النس املتعلقة ابلرتكاات اا تمانية واليت تستخدم رأ املال التنظيمر كم شر هلا.
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لليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت

يبني ا دول التايل لليل املوجودات واملطلوابت وفقال للفرتة املتوقعة اسرتداد ا أو تسويتها:
كما يف  13كانون األول 0202
املوجودات:

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
حقوق استخدام األصول املست جرة
موجودات اثبتة
موجودات غي املادية
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي
جممومل املوجودات
املطلوابت:

لغاية سنة
ل. .

أكألر من سنة
ل. .

66150110331344
35153812191894
01175511531007
3127113611231

4164410001133
(33316871775
(1144415681946
-

5109910611795
14213561340
330152913851035

36103417431247
02615001031
4186119811238
4314561255
8118761189
1193510861840
06143118131354

اجمومل
ل. .

)
)

73136714111455
35142611501339
02113217801083
3127113611231
03153412241840
02615001031
4186119811238
4314561255
40412101513
1193510861840
318190112361169

ودا ع مصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
م وانت ملواجهة أخطار وأعبا حمتملة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى
جممومل املطلوابت

35810101425
93112018601000
5120316211748
3170510531284
98102719491459

36512221222
16511661194
3105315651890
39216581829
015191983
3197513131276

35810101425
93146718601000
5120316211748
16511661194
3105315651890
39216581829
3170717931265
322138112821515

صايف املوجودات

34112310151756

04141817221278

18171919151814
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كما يف  13كانون األول 0239
املوجودات:

نقد وأرصدة لدى بنول مركاية
أرصدة لدى مصار
إيداعات لدى مصار
موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صايف التسهيالت اا تمانية املباشرة
حقوق استخدام األصول املست جرة
موجودات اثبتة
موجودات غي املادية
موجودات ضريبية م جلة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصر سورية املركاي
جممومل املوجودات
املطلوابت:

لغاية سنة
ل. .

أكألر من سنة
ل. .

اجمومل
ل. .

08119811451893
6133012711443
7108314391984
3111712221222

0199817141344
-

13119712821215
6133012711443
7108314391984
3111712221222

52215681137
36100313011759
0212711442
06815251674
62131913321526

30183410201597
01011961967
4106512971476
911991747
8118161592
3142115351464
03182713801985

52215681137
09121511061156
01011961967
4106512971476
911991747
0212711442
15011401064
3142115351464
83194610911493

ودا ع مصار
ودا ع الااب ن
أتمينات نقدية
م وانت ملواجهة أخطار وأعبا حمتملة
رصص ضريبة الدخل
التاامات عقود اآلجار
مطلوابت أخرى

0159210841925
58171616011002
0157615881644
3102716461234

3103714981722
1711721472
92713291728
00413301176
318771117

0159210841925
59195413031902
0157615881644
1711721472
92713291728
00413301176
3102915011153

جممومل املطلوابت
صايف املوجودات

65133313401781
() 4197012101077

0118719681593
39143910341194

67149913331174
34144713801337
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 -40ارتبارات والتاامات حمتملة
يتكون ذا البند قا يلر:
0202

ارتبارات والتاامات ا تمانية

كما يف  13كانون األول

ل. .

كفاات زاب ن:
أتمينات أولية
حسن تنفيذ
أخرى

كفاات بنول
اعتمادات مستندية لالستياد
سقو تسهيالت ا تمانية غي مستعملة

0239
ل. .

1621251
1121519241055
1121610641128
37160514161264
63811431892

4913711222
73219441829
34510421893
92511581722
5168316881445
14110601575
4113717131145

03108212401060

33104812431265

أسر انتشار فيو كوروان )(COVID-19

-41
انتشر فيو كوروان ( )COVID-19عرب منارق جغرافية رتلفة عل مستوى العامل ،قا تسب يف تعطيل األنشطة التجارية وااقتصادية ،وأدى
حلدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة ااقتصاد العاملر.
يراق املصر الوضع عن كأل وقد قام بتفعيل خطته استمرارية األعمال وقارسات إدارة املخارر األخرى عدارة ااضطراابت احملتملة اليت قد يتسب
فيها تفشر فيو كوروان ( )COVID-19عل أعمال املصر وعملياته وأدا ه املايل.
قامت اعدارة بتقيي أتسي ا ا حة عند لديد الاايدة الكبية يف رارر اا تمان وتقيي م شرات تدك القيمة للمخارر يف القطاعات اليت حيتمل أتسر ا.
وبنا ل عليه وجدت اعدارة أنه مل يكن نال أتسي جو ري عل التعرضات اا تمانية وااعرتا ابخلسا ر اا تمانية املتوقعة ورصصاهتا لغاية اتريخ إعداد
البياانت املالية للسنة املنتهية يف  13كانون األول .0202
التاامال ألحكام القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف رق /05م ن بتاريخ  06آذار  0202والتعامي والكت املتعلقة به ،قام املصر وبعد إعالم
العمال بعدة وسا ل ،بت جيل كافة األقساط املستحقة لتسهيالت العمال املت سرين من انتشار فيو كوروان ( )COVID-19كليال أو جا يال ملدة
سالسة أشهر من استحقاقها األصلر وملرة واحدة فقط ،وذلك للعمال الراغبني اباستفادة من ذا القرار واملصنفني ضمن املرحلتني األوىل والألانية فقط
وبعد دراسة تدفقاهت النقدية .ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األقساط يكلة أو جدولة وبذلك مت احلفاظ عل كل من التصنيف اا تماك الداخلر
واملرحلة اليت كان قد صنف هبا العميل ،كما مت احلفاظ عل املخصصات احملتجاة بغض النظر عن أتجيل األقساط املستحقة .والتام املصر كذلك ا
ورد ابلقرار املذكور بتقاضر الفوا د التعاقدية فقط عل مدة الت جيل دون فرض أي عموات أو غرامات أو فوا د أتخي.
كما مت دراسة أسر أتجيل الدفعات موضومل القرار وتعديالته عل معدل الفا دة الفعلر عل حمفظة التسليف ومل يتبني وجود أسر ام للفرتة احلالية
واملستقبلية ،حيث أن معدل الفا دة الفعلر يعرب عن سعر الفا دة السنوي مع أخذ العامل الرتاكمر بعني ااعتبار و و مرتبط بشكل أساسر بسعر
الفا دة اامسر وعدد الدفعات السنوية ،األمر الذي ررأ عليه تغيي بشكل جا ر ولفرتات قصية نسبيال.
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القضااي املقامة عل املصر

يوجد عل املصر بضع دعاوى و ر لصاحل املصر  ،برأي اعدارة واملستشار القانوك للمصر لن يكون هلا أي أسر عل القوا املالية كما يف
 13كانون األول  ،0202كما يوجد جمموعة من دعاوى لصيل الديون مرفوعة من قبل املصر عل الااب ن.
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