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 بنك الشرق
  شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

 املرحلية املوجزة املالية املعلوماتإيضاحات حول 
 )غي مدققة( 3222آذار  13املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة 

  
 
 معلومات عامة -3

 البنك اللبناين الفرنسععععععععي .م.ملم مل أتسعععععععيي املصععععععععر  يفمب قبل  %45بنك الشعععععععرق )املصعععععععر (  و شععععععععركة مسعععععععامهة عامة سععععععععورية  لوكة بنسعععععععبة 
 سعععععععععععععسل املصعععععععععععععر  يف السعععععععععععععسل التساري حت  2223لعا.  28/.موم ومبوجب قانون املصعععععععععععععار  رقم 26مبوجب القرار رقم  2228نيسعععععععععععععان  32

 بوصفه مصرفام خاصامم 35ويف سسل املصار  حت  الرقم ب 2228كانون األول 22بتاري   35636الرقم 

م للسعععهم الواحدلية سعععورية  31222سعععهم بقيمة ا ية 215221222موزع على لية سعععورية  2152212221222ملصعععر  برأس مال مقداره وقد أتسععي ا
م الواحد  ية لسهم بنك الشرق لتصبح مااة لية سورية للسهلية السورية على تعديل القيمة االاألوراق واألسواق املا وافق   يئة 2232أيلول  4بتاري  

 إمجايلبل  مب ب عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقو. مقا. اهليئة العامة العادية للمصر  وقررت زايدة رأس مال املصر 2238نيسان  12تاري  وب
 322ية سهم بقيمة ا  2715221222وبرلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك سهم  215221222لية سورية موزع على  25212221222وقدره 

  ملية سورية للسهم الواحد
 املدورة األرابح رصيد مب جز  ضم طريق عب املصر  مال رأس زايدة وقررت غي العادية لبنك الشرقب العامة اهليئة عقدت ب2222 متوز 8  بتاري

 مبل  الزايدة بعد املصر  مال رأس صبحياملالب ل رأس سورية( إىل لية / لمسم )مليار وثالمثااة ومخي وسبعون مليون3117512221222وقدره / مببل 

/ )واحد وأربعون مليون 4312521222 على / موزع سورية( مليارات ومئة ومخي وعشرون مليون لية ة/ لمسم )أربع 4132512221222وقدره /
 الواحدم  للسهم سورية لية مئة إ ية ( سهم بقيمةألدومئتان ومخسون 

 ختصيا وملم املال السورية ابعتماد أسهم زايدة رأس املالية واألسواق األوراق سلي مفوضي  يئة على موافقة املصر  ب حصل2222 أيلول 35 بتاري 

اتري  اكتساب املسامهني احلق يف احلصول على أسهم  ره الزايدة والري حدد مب قبل  يئة  يف املسسلني املسامهني املركورة ك سهم سانية على األسهم
 32/32/2222وقد حصل املصر  بتاري  املالم  رأس يف مسامهته نسبة حبسب كلوذلك   ب2222 أيلول 25يو. نهاية بالية األوراق واألسواق امل
النظا.  مب /6رقم/ املادة تعديلجيري  وعليهالنهااية على إصدارة أسهم الزايدة املركورةم السورية  املالية واألسواق األوراق مفوضي  يئةعلى موافقة سلي 

وسوق دمشق  السورية املالية واألسواق األوراق  يئةك واستكمال إجرا ات تسسيل وإدرا  أسهم زايدة رأس املال أصوالم لد  كل مب تبعام لرل األساسي
 املايلم 

 سوريةم-اختر املصر  مركزام رايسام له يف دمشق
/ 2115قار الشعالن تنظيم عرنوس صاحلية جادة ع -يف دمشق يقو. املصر  بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية مب خالل مقر إدارته الرايسي الكااب

وحلبب ومحاب  ب ريد دمشق )جرماان(ة املنتشرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق )الشعالنب املالكيب احلريقةب والغساين(تسعوفروعه ال 32
حلصول إىل أنه ويف ظل الظرو  الرا نةب مل إيقا  العمل يف فرع محا بعد ا والالذقية وطرطوسب إضافة إىل مكتبه الكااب يف مرف  الالذقيةم مع اإلشارة

 م2232آب  12( اتري  1351/36على موافقة مصر  سورية املركزي رقم )
اري  لية سعععورية بت 31224وقد بل  سععععر اإلغالق للسعععهم يف السعععوق  2232كانون األول   35مل إدرا  أسعععهم املصعععر  يف سعععوق األوراق املالية بتاري  

 م2223آذار  13
 م2223أاير  26بتاري   2223آذار  13أشهر املنتهية يف  الثالثة لفرتةواملدير العا. على املعلومات املالية املرحلية املوجزة  دارةوافق رايي سلي اإل
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 تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية   -2

 احملاسبية السياسات أ م

 مل اليت احملاسبية السياسات مع متماثلة 2223آذار 13 يف املنتهية للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف املتبعة احملاسبية السياسات إن
 واليت التالية املعدلة الدولية املالية التقارير معايي تباعإ مل ذلكب ومعم 2222 األول كانون 13 يف املنتهية للسنة املالية القواام إعداد يف تباعهاإ

 واليت بللمصر  املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف ب2223 الثاين كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبح 

 أتثي هلا يكون قد أبنه علمام ب السابقة والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفصاحات املبال  على جو ري بشكل توثر مل

 .املستقبلية والرتتيبات للمعامالت احملاسبية املعاجلة على

 الثانية املرحلة تعديالت – الفاادة لسعر املعيارية اإلصالحات

 املالية التقارير على توثر قد واليت الفاادة لسعر املعيارية اإلصالحات مب الثانية املرحلة بتطبيقاملصر   قا. ب2223 الثاين كانون أول مب إعتبارام 

 معيار استبدال عب الناشئة التحوط عالقات أو التعاقدية النقدية التدفقات على التغيات آاثر ذلك يف مبا بالفاادة سعر معيار إلصالح نتيسة

ب 4 رقمب 7قمب ر 5 رقم املالية للتقارير الدولية املعايي يف الواردة املتطلبات بعض مب إعفا  التعديالت توفر .بديل مرجعي بسعر الفاادة سعر
 والتزامات املالية واملطلوابت للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغيات املتعلقة 15 رقم الدويل احملاسبة ومعيار 36رقمو 

 .التحوط وحماسبة اإلجيار

 يتطلبه والري املالية املطلوابت أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغي ابالعرتا  املنش ة تقو. أن التعديالت تتطلب

 استثنا ات يوفر فإنه بذلك إىل ابإلضافةز املالية املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفاادة معدل حتديث طريق عب الفاادة معدل معيار إصالح

 .التحوط حماسبة ملتطلبات حمددة

 املتعلقة املشتقة غي املالية واملطلوابت واملوجودات العادلة القيمة وحتوطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق فيما أولية دراسة إبجرا  املصر  قا.

 .املصر  نتااج على الفاادة سعر إلصالح جو ري أثر يوجد ال نهأ وتبني 2223 عا. بعد تستحق واليت البنوك بني القياسية ابلفاادة

 
 السياسات احملاسبية -1

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقام للقوانني املصعععععععععععععععرفية السعععععععععععععععورية النافرة  14مل إعداد املعلومات املالية املوجزة املرفقة وفقام ملعيار احملاسعععععععععععععععبة الدويل رقم 
 والتسليدوتعليمات وقرارات سلي النقد 

ملصر  لفرتة الثالثة كما أن نتااج أعمال ا  بإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمب كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية
 م2223كانون األول   13ية يف )غي مدققة( ال متثل ابلضرورة موشرام على النتااج املتوقعة للسنة املنته 2223آذار  13 أشهر املنتهية يف

ملالية اليت يتم تقييمها على أساس ا دواتاملوجودات املالية ومشتقات األ بعض وفقام ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثنا  املرحلية املوجزة مل إعداد املعلومات املالية
 املرحلية املوجزةم  القيمة العادلة بتاري  املعلومات املالية

وجب ترتيب تقريبعي تبعام مب املرحلية املوجزة احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طبيععة كل منها وجر  تبويبها يف املعلومات املاليةمل تصنيد 
 لسيولتها النسبيةم

 ب وعملة االقتصادمزةاملرحلية املوج ابللية السورية )لمسم(ب عملعة إعداد املعلومات املاليعة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
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 إن أ م السياسات احملاسبية املطبقة  ي مركورة أدانهم 

 العمالت األجنبية: -أ
مث يتم حتويل أرصدة  محتّول كافة العملياتب مبا يف ذلك اإليرادات واألعبا  ابلعمالت األجنبية إىل اللية السورية بسعر صر  يو. اإلدخال يف القيود

 31256 بر  املركزيالصر  احملددة مب قبل املص سعاراألجنبية إىل اللية السورية وفقام أل املوجودات واملطلوابت واحلساابت خار  امليزانية ابلعمالت
 55.31512ولية سورية للدوالر األمريكي  416)مقابل  2223آذار  13لية سورية لليورو كما يف  73.31472لية سورية للدوالر األمريكي و

 (م يتم قيد فروقات القطع يف بيان الدخلم2222كانون األول   13لليورو كما يف لية سورية 

للية اإن التدفق النقدي ابلعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلد النشاطات كما  و ظا ر يف بيان التدفقات النقديةب جر  حتويله إىل 
وذلك ابسعتثنا  رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الري جر  حتويله على أساس  2223آذار  13سورية على أساس سعر الصر  يف ال

 مسعر الصر  بنهاية الفرتة السابقة

 مها العادلةيف اتري  حتديد قيمتاملوجودات غي املالية واملطلوابت غي املالية ابلعمالت األجنبية والظا رة ابلقيمة العادلة يتم حتويل 
 التحويل لبنود املوجودات واملطلوابت ابلعمالت األجنبية غي النقدية )مثل األسهم( كسز  مب التغي يف القيمة العادلةم فروقاتيتم تسسيل 

 املالية دواتاأل -ب
 .املصر  طرفما يف األحكا. التعاقدية لألداةصبح ياملايل للمصر  عندما  بيان الوضعيُعرت  ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

وجودات ابلقيمة العادلةم كما ُتضععا  تكاليد املعامالت املتعلقة مباشععرة ابقتنا  أو إصععدار امل مبدايام تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرت  هبا 
ة العادلة للموجودات ( إىل القيماألرابح أو اخلسعععععععععاارلقيمة العادلة مب خالل املالية واملطلوابت املالية )خبال  املوجودات املالية واملطلوابت املالية اب

جودات األويلم كما تُثب  تكاليد املعاملة املتعلقة مباشععععععرة ابقتنا  مو  االعرتا ب عند االقتضععععععا املالية أو املطلوابت املاليةب أو تطرح منهاب حسععععععب 
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ارأو اخلسا ألرابحامالية أو مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة مب خالل 

 :عاجل  را الفرق حماسبيام على النحو التايلياألويلب فإن املصر   االعرتا إذا كان سعر املعاملة خيتلد عب القيمة العادلة عند 
إذا مل إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بنا م على أسلوب تقييم يستسد. فقط بياانت  •

 . األول(؛اليو منر األويل )أي ربح أو خسارة  االعرتا مب أسواق ميكب مالحظتهاب فإنه يُعرت  ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند 

و. األول مب خالل الي منر ب تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيتم أتجيل ربح أو خسارةخر األيف مجيع احلاالت  •
 (مااللتزا.أو صل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لأل

عب تغيي يف  ب فقط إىل احلد الري ينشععع  فيهمنطقيالربح أو اخلسعععارة املوجلة إىل الربح أو اخلسعععارة على أسعععاس  تسعععسيلعرتا  األويلب يتم بعد اال
 مااللتزا.أو صل عامل )مبا يف ذلك الوق ( أيخره املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعي األ

 املوجودات املالية
صل ب شروطه تسليم األاملالية مبوجب عقد تتطل صولاتري  املتاجرة حيث يكون شرا  أو بيع أحد األتُثب  مجيع املوجودات املالية ويعرت  هبا يف 

جودات املالية و املايل ضععععمب اإلطار الزمد احملدد مب السعععععوق املعدب ويقاس مبدايام ابلقيمة العادلة ابإلضععععافة إىل تكاليد املعاملةب ابسعععععتثنا  تلك امل
(م كما تُثب  تكاليد املعامالت املتعلقة مباشعععععرة ابقتنا  موجودات FVTPLادلة مب خالل األرابح واخلسعععععاار )املصعععععنفة على أسعععععاس القيمة الع

 .مالية مصنفة ابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

ابلكلفة املطف ة أو القيمة العادلة  الحقام  5إلعداد التقارير املالية  جيب قياس مجيع املوجودات املالية املعرت  هبا واليت تقع ضمب نطاق املعيار الدويل
 :املالية وخصااا التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املاليةم وعلى وجه التحديد صولاأل دارةعلى أساس منوذ  أعمال املنش ة إل

الديب احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال  دفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقديةب واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية  ي فقط  أدواتتقاس  •
  و املطف ة؛ب الحقام ابلتكلفة (SPPI) ي القاامصلي والفاادة على املبل  األصلمدفوعات املبل  األ
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هلا تدفقات نقدية تعاقدية  الديبب واليت أدواتالديب احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال  دفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  أدواتتقاس  •
 ؛ واآلخر( الحقام ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل SPPIي القاام )صلي والفاادة على املبل  األصلمدفوعات املبل  األ  ي

ألسهم بعد ذلك االديب اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثمارات  أدوات)مثل  خر األالديب  تأدواتُقاس مجيع  •
 .ابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو اخلسارة

 :على حدةصل أعلى أساس كل  ةلياملا ابملوجوداتختيار / التعيني غي القابل لإللغا  بعد االعرتا  األويل ومع ذلكب جيوز للمصر  إجرا  اال
 العتبارة أو ات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غي حمتفظ هبا للمتاجر التغي جيوز للمصر  أن خيتار بشكل غي قابل لإللغا  إدرا   •

الدخل الشامل  يف (بIFRS 3) 1رقم الدويل للتقارير املالية  حوذ يف سموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معرت  به مب امل
 ؛ واآلخر

 آلخراالقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل  جيوز للمصر  تعيني أداة ديب غي قابلة لإللغا  تتوافق مع الكلفة املطف ة أو معايي •
(FVTOCI كما )بشكل   التطابق احملاسيب أو تقليلهخلسارة إذا أد  ذلك إىل إزالة عد. اتم قياسها ابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو ي

 .كبي )يشار إليه خبيار القيمة العادلة(

 ماآلخرالديب ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل  أدوات - 

 إدارةفية املايلم كما حيدد املصر  مناذ  العمل على مستو  يعكي كيصل أساسيما لتصنيد األ ام املالية أمر  صعولاأل دارةيعترب تقييم مناذ  العمل إل
اة فرديةب فيما يتعلق أبد دارةلتحقيق  د  أعمال معنيم ال يعتمد منوذ  العمل اخلامل ابملصعععععععععععععععر  على نوااي اإل معام املعالية  صعععععععععععععععولسموععات األ

 .داة على حدةوابلتايل يقيم منوذ  العمل عند مستو  جتميع أعلى وليي على أساس كل أ

النقديةم  ه املالية مب أجل توليد التدفقاتصععععولاملصععععر  أل إدارةا املالية اليت تعكي كيفية أدواهت دارةلد  املصععععر  أكثر مب منوذ  أعمال واحد إل
 .املالية أو كليهما ولصحتدد مناذ  أعمال املصر  ما إذا كان  التدفقات النقدية سو  تنتج عب حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األ

ب يُعاد تصنيد الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  (FVTOCI)اآلخرعندما ُتستبعد أداة الديب املقاسة ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل 
على  ةاملعين االستثمار يف األسهمصومل مب حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارةم وعلى النقيض مب ذلكب وخب اآلخرهبا سعابقام يف الدخل الشعامل 

 آلخراب ال يعاد تصنيد الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرت  هبا سابقام يف الدخل الشامل اآلخرأهنا مقاسة ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل 
 .الحقام إىل الربح أو اخلسارة ولكب حتول ضمب حقوق امللكية

 .للتدين اآلخرالديب اليت تقاس الحقام ابلكلفة املطف ة أو ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل  أدواتختضع 

القيمة العادلة مب  الديب اليت تفي ابلكلفة املطف ة أو معايي أدواتيف فرتة التقرير احلالية والسابقةب طبق املصر  خيار القيمة العادلة وكرلك حدد 
 (مFVTPL) ارأو اخلسا رابحاأل ( كما مل قياسها ابلقيمة العادلة مب خاللFVTOCI) راآلخخالل الدخل الشامل 

 راأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة مب خالل األ

 : ي (FVTPL) ارأو اخلسا رابحاملوجودات املالية ابلقيمة العادلة مب خالل األ

 و/وأ ؛(SPPIي )صلي والفاادة على املبل  األصلفقط مدفوعات املبل  األ ال تكون املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت •

 أو بيعها؛و املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ  أعمال خبال  االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ هبا  •

 .ابستسدا. خيار القيمة العادلة ارأو اخلسا رابحاملوجودات احملددة ابلقيمة العادلة مب خالل األ •

 يف الربح أو اخلسارةم لقياسدة اعاإ انجتة عب خساارح أو باأر أبية عرتا الامع ب لةدلعااابلقيمة  تقاس  ره املوجودات
 إعادة التصنيد

ي متطلبات التصنيد والقياس م تسر املت ثرةاملالية  املوجودات تصنيدب فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصر  حيي الر تغي منوذ  األعمالإذا 
ألعمال والري ينتج عنه إعادة تصنيد يف منوذ  ا التغيمب اليو. األول مب فرتة التقرير األوىل اليت تعقب  ام املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

   مصر مللاملالية  صولاأل
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 تدين قيمة املوجودات املالية:

 اار:املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة مب خالل األرابح أو اخلس دواتخمصصات اخلساار االاتمانية املتوقعة على األيستدرك املصر  

 .القروض والسلد للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمال م •

 مدينون مبوجب قبوالتم •

 الديونمأوراق استثمار  •

  الصادرةمالتزامات القروض  •

 .الصادرة عقود الضمان املايل •

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

خسعععععاار  عتبار ا بشعععععكل منفصعععععل أدانه(ب جيب قياسا)اليت يتم  (POCI) ابسعععععتثنا  املوجودات املالية املشعععععرتاة أو الناشعععععئة ذات التدين االاتماين
 :مب خالل خمصا خسارة مببل  مساوي املتوقعة االاتمان
املالية  دواتمد  احلياة الناجتة عب تلك األحداث االفرتاضية على األ متوقعة ااتمانيةخسارة  شهرامب أي 32توقعة ملدة م ااتمانيةخسارة  •

 أو (؛3بعد اتري  اإلبالغب )يشار إليها يف املرحلة  شهرام  32اليت ميكب حتقيقها يف غضون 

ملد  احلياة اليت تنتج عب مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مد   متوقعة ااتمانيةخسارة  متوقعة ملد  احلياةب أي ااتمانيةخسارة  •
 .(1واملرحلة  2عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

بي ك  املتوقعة على مد  احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االاتمان على تلك األداة املالية بشعععكل االاتمانيةخسعععارة للسسعععارة  تكويب موونةجيب 
 32املتوقعة ملدة  االاتمانيةاخلسعععععارة  مببل  يعادل املتوقعة االاتمانيةاخلسعععععارة  ب تقاسخر األاملالية  دواتمنر االعرتا  األويلم وخبصعععععومل مجيع األ

 م شهرام 

دفقات حتمالية للقيمة احلالية خلسعععععععععاار االاتمانب وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التاملتوقعة  ي تقدير مرجح ابال االاتمانيةاخلسعععععععععاار إن 
صادية مستقبليةب توقع املصر  تلقيها واليت تنش  مب ترجيح عدة سيناريو ات اقتيالنقدية املستحقة للمصر  مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .صللأل ليةخمصومة وفقام لسعر الفاادة الفع
 ي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة  املتوقعة االاتمانيةاخلسارة  خبصومل التزامات القروض غي املسحوبةب فإن •

 و ض؛القر توقع املصر  تلقيها يف حالة السحب مب يللمصر  إذا قا. املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

 ي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الديب املضمونة انقصما  املتوقعة االاتمانيةاخلسارة  الضمان املايلب فإنخبصومل عقود  •
 .توقع املصر  استالمها مب املالك أو املديب أو أي طر  آخريأي مبال  

حملافظ القروض اليت تتقاسعم خصااا خماطر اقتصادية  اثلةم  على أسعاس فرديب أو على أسعاس مجاعي املتوقعة االاتمانيةيقيي املصعر  اخلسعارة 
ب بصر  النظر عما صللأل يصلابستسدا. سعر الفاادة الفعال األصل ويسعتند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لأل

 .إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 ااتمانيااملوجودات املالية املتدنية 

م لموجودات املاليةلعند وقوع حدث أو أكثر له أتثي ضععععار على التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة  ااتمانيا ةاملالي وجوداتحيصععععل "التدين" يف امل
ى التدين االاتماين بياانت ميكب مالحظتها حول م تشعععععععععععععععمعل األدلة عل1كموجودات املرحلعة   االاتمعاينويشعععععععععععععععار إىل املوجودات املعاليعة ذات التعدين 

 :األحداث التالية

  أو املصدر؛صعوبة مالية كبية للمقرتض أو  •
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 أو املت خر؛خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو  •

 أو تنازالم؛ب ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتضب قيا. املصر  مبنح املقرتض •

 أو املالية؛اختفا  سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوابت  •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضام كبيام يعكي خساار االاتمان املتكبدةأصل شرا   •

موجودات  إىل املالية صولاأل ولوبدالم مب ذلكب قد يتسبب الت ثي املشرتك لعدة أحداث يف حتب حتديد حدث منفرد يقو. املصر  ويف حال تعرر
 ابلكلفة ةملقاسععععععععا املوجودات املالية اليت متثل لديبا دواتأل ااتماينقد حصععععععععل تدين  نکاإذا ما يقو. املصععععععععر  بتقييم م ذات قيمة ااتمانية متدنية

 اتأدو يف  ااتماينن  ناك تدين کاإذا ما  لتقييمم تقرير كل اتري في  (FVTOCI) اآلخرل الدخل الشععامل خال مبلة دلعاا القيمةأو  املطف ة
 .دة التمويلزايعلی  ملقرتضاعاادات السندات والتصنيد االاتماين وقدرة  عوامل مثلركاتب يعترب املصر  شوالعاادة لل الديب السيادية

 (POCI) ااتمانيااملوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية 

يكون ذو قيمة ااتمانية منسفضة عند صل ( بطريقة خمتلفة نظرما ألن األPOCI) ااتمانيايتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية 
االعرتا  األويل   راملتوقعة على مد  احلياة من االاتمانيةاالعرتا  األويلم وخبصومل  ره املوجوداتب يستدرك املصر  مجيع التغيات يف اخلسارة 

 .القيمة إىل حتقيق مكاسب تدين صولاإلجيايب ملثل  ره األ التغيكمسصا خسارةب وتستدرك أي تغييات يف الربح أو اخلسارةم يودي 

 التسلد عب السداد 
داد يف قياس قيمة املتوقعةم يستسد. تعريد التسلد عب الس االاتمانيةيُعترب تعريد التسلد عب السداد أمرام يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة 

شهرام أو ملد  احلياةب ألن التسلد  32ملدة  املتوقعة االاتمانيةاخلسارة  املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصا اخلسارة يستند إىل االاتمانيةاخلسارة 
 املتوقعة االاتمانيةاخلساار  اليت توثر على كل مب قياس (؛Probability of Default) نسبة احتمال التعثرعب السداد  و أحد مكوانت 

 االاتمانموحتديد الزايدة الكبية يف خماطر 
 الزايدة الكبية يف خماطر االاتمان

ما إذا كان   مالقروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي والتزاماتيراقب املصر  مجيع املوجودات املالية 
سارة خل ناك زايدة كبية يف خماطر االاتمان منر االعرتا  األويلم إذا كان   ناك زايدة كبية يف خماطر االاتمانب فإن املصر  يقيي خمصصات ا

 .شهرام  32املتوقعة مد  احلياة بدالم مب  االاتمانيةعلى أساس اخلسارة 

نة خماطر حدوث التسلد مبقار  صر األداة املالية قد ارتفع  ارتفاعما كبيا منر االعرتا  األويلب يقو. املعند تقييم ما إذا كان  خماطر االاتمان على 
ان متوقعما لفرتة ك  عب السداد املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلد االستحقاقيف السداد على األداة املالية يف اتري  التقرير استنادام إىل 

ابالعتبار كٍل مب  صر املخر عند إجرا   را التقييمب أي مرةمري  التقرير احلايل عندما مل االعرتا  ابألداة املالية ألول االستحقاق املتبقية يف ات
لهب و جهد ال مربر أاملعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعمب مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة 

 مبا يف ذلك املعلومات املستقبليةم االاتماينوتقييم اخلبي  مصر بنا م على اخلربة التارخيية لل

 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

طريقة أو تُعدل ب اليةللموجودات املعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ري  املايلم يوثر التعديل على مبل  و/أو توقي  التدفقات النقدية التعاقدية سوا  على الفور أو يف اتصل بني االعرتا  األويل واستحقاق األ أخر 

ة بعد على لمستقبليم ابإلضافة لرلكب سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاامة لقرض قاام تعديالم حىت إذا مل توثر  ره املواثيق اجلديدة أو املعد
يف زايدة  التغيبيل املثال س )علىر ولكنها قد توثر على التدفقات النقدية اعتمادما على ما إذا كان امليثاق مستوفيام أ. ال التدفقات النقدية على الفو 

 .معدل الفاادة الري ينش  عندما يتم خرق املواثيق(
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ل إىل عد. لسياسة املصر ب يودي التعدي ام ووفق عرتا مقيم املصر  ما إذا كان  را التعديل يودي إىل إلغا  االيب املوجودات املاليةعند تعديل 
 االعرتا  عندما ينتج عنه اختال  كبي يف الشروطم 

لك انتها  الصالحية الناجتة )مبا يف ذصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل عرتا  ابأليلغي املصر  اال
املصر  أو  إىل كيان آخرم إذا مل حيولصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل حد كبي(ب أو عندما حيول األعب التعديل مع شروط خمتلفة إىل 

صل ألاحتتفظ بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل جو ري واستمرت يف السيطرة على املوجودات احملولةب فإن املصر  يعرت  حبصتها احملتفظ هبا يف 
 االعرتا ر  يستمر يف املايل احملولب فإن املصصل ضطر لدفعهام إذا احتفظ املصر  بكافة خماطر ومزااي ملكية األيبال  اليت قد وااللتزا. املرتبط ابمل

 .قرتاض مضمون للعاادات املستلمةقر أيضما ابياملايل و صل ابأل

ملستلم واملديب واألرابح/ ا االعتباروسموع  لموجوداتدفرتية لابلكاملب فإنه يُعرت  ابلفرق بني القيمة ال ابملوجودات املالية االعرتا عند إلغا  
تثمار يف األسهم احملددة االس ابستثنا م  يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةب تراكو  اآلخراخلساار املرتاكمة اليت مل إثباهتا يف الدخل الشامل 

لشامل يف الدخل ا تصند األرابح / اخلساار املرتاكمة املعرت  هبا سابقام ب حيث ال (FVTOCI)اآلخرمب خالل الدخل الشامل  ابلقيمة العادلة
 .إىل الربح أو اخلسارة اآلخر

 املايل الوضعيف بيان  املتوقعة االاتمانيةعرض خمصا اخلسارة 

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال املتوقعة االاتمانيةيتم عرض خمصصات اخلساار 

 ؛صولابلكلفة املطف ة: كاستقطاع مب القيمة الدفرتية اإلمجالية لألللموجودات املالية املقاسة  •
ال يتم إثبات خمصا خسارة يف بيان الوضع  (FVTOCI) :اآلخرالديب اليت تقاس ابلقيمة العادلة مب خالل الدخل الشامل  دواتأل •

م يف كاملايل حيث أن القيمة الدفرتية  ي ابلقيمة العادلةم ومع ذلكب يتم تضمني خمصا اخلسارة كسز  مب مبل  إعادة التقييم يف التغي املرتا 
 مالية؛ أوراقالقيمة العادلة الستثمارات يف 

 و كمسصا؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
على مكون التزا.  املتوقعة االاتمانيةاخلسارة  عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغي مسحوبب وال ميكب للمصر  حتديد •

القرض بشكل منفصل عب تلك على املكون املسحوب: فإن املصر  يقد. خمصا خسارة سمع لكال املكوننيم يُعرض املبل  اجملمع كسصم 
 .اإلمجالية للمكون املسحوبم تُعرض أي زايدة يف خمصا اخلسارة عب املبل  اإلمجايل للمكون املسحوب كمسصامب القيمة الدفرتية 

 املطلوابت املالية وحقوق امللكية  -د

 .الديب وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقام ملضمون الرتتيب التعاقدي أدواتتصند 

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط قد أصل إن املطلوابت املالية  ي التزا. تعاقدي بتسليم نقد أو 
ون حيث يك اتشتقاملغي  بم حقوق امللكية اخلاصة ابملصر  و و عقد دواتأبتكون غي مواتية للمصر  أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته 

و حقوق امللكية اخلاصة بهب أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أ أدواتكون ملز. بتسليم عدد متغي مب ياملصر  ملز. أو قد 
 .حقوق امللكية اخلاصة ابملصر  أدواتمايل آخر( لعدد حمدد مب أصل ميكب تسويتها خبال  تبادل مبل  حمدد مب النقد )أو 

 مللكيةحقوق ا أدوات

امللكية الصادرة عب  حقوق دواتيُعرت  أب مأداة حقوق امللكية  ي أي عقد يثب  فاادة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خصم مجيع مطلوابهتا
 .املصر  وفقام للعوااد املستلمةب بعد خصم تكاليد اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة

ارة يف الربح أو اخلسارة / خس ربححقوق امللكية اخلاصة ابملصر  وختصم مباشرة يف حقوق املسامهنيم ال يتم إثبات أي  أدواتيُعرت  إبعادة شرا  
  .حقوق امللكية اخلاصة ابملصر  أدواتعند شرا  أو بيع أو إصدار أو إلغا  
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 مركبة أدوات

 وفقام ة بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكيصر  املركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( الصادرة مب امل دواتتصند األجزا  املكونة لأل
بل  نقدي حقوق امللكيةم إن خيار التحويل الري سيتم تسويته مب خالل تبديل م أدواتملضمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية و 

 . و أداة حقوق ملكية صر حقوق امللكية اخلاصة ابمل أدواتعدد حمدد مب مايل آخر بأصل اثب  أو 

لتحويلم ويف حالة املماثلة غي القابلة ل دواتيف اتري  اإلصدارب تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستسدا. معدل الفاادة السااد يف سوق األ
فعالة ابقي املطلوابت املالية على أساس التكلفة املطف ة ابستسدا. طريقة الفاادة ال وجود مشتقات غي مضمنة ذات صلةب يتم فصلها أوالم وتسسل

 .حىت إطفااها عند التحويل أو يف اتري  استحقاق األداة

 املطلوابت املالية
 ."خر األلية " أو "املطلوابت املاارأو اخلسا رابحُتصند املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة مب خالل األ

 املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو اخلسارة

 (FVTPL)ر ابلقيمة العادلة مب خالل األرابح أو اخلساا أهناواليت مل يتم حتديد ا على  ةيتم قياس االلتزامات املالية غي احملتفظ هبا للمتاجر 
 الحقا ابلكلفة املطف ة ابستسدا. طريقة الفاادة الفعليةم

 م(FVTPL) أهناعندما يتم االحتفاظ اباللتزا. املايل للتداول أو يتم تعينها على  (FVTPL) أهنايتم تصنيد املطلوابت املالية على 
ز  مب دمج األعمال احملتمل الري ميكب أن يدفعه مشرتي كس االعتباراملايل خبال  االلتزا. املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو  االلتزا.ميكب حتديد 

 :( عند االعرتا  األويل إذاFVTPLابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو اخلسارة )
 أو لرلك؛كان  را التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبي مب عد. تناسق القياس أو االعرتا  الري قد ينش  خالفام  •
مب سموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهماب واليت تدار ويقييم أدااها على أساس القيمة العادلةب  جز ام ُيشكل املايل  االلتزا.كان  •

 األساس؛لى  را ع املساطر أو االستثمار املوثق للمصر ب وكان  املعلومات املتعلقة بتشكيل املصر  مقدمة داخليام  إدارة السرتاتيسية وفقام 
 أو

 د( بعق5مب عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر مب املشتقاتب ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ) جز ام املايل يشكل  االلتزا.إذا كان  •
 (م (FVTPL سني ابلكامل )املركب( ليتم حتديده ابلقيمة العادلة مب خالل الربح أو اخلسارة 

 املالية:تقامل املوجودات واملطلوابت  -ه
نوي يتقامل املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون  ناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما 

 حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامبم أن وأماصايف القيمة  أساسالقيا. ابلتسوية على  أمااملصر  

 العادلة:القيمة  -و
 اتري  أو دفعه لتحويل التزا. مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يفصل القيمعة العادلة  ي السعر الري ميكب احلصول عليه مب بيع األ أن

 القياسم
يف االعتبار عند عملية   اإبخرأو االلتزا. واليت يقو. املتشاركني يف السوق صل خصااا األ إىلوالتزا. معني استنادام صل يتم قياس القيمة العادلة أل

 مأو االلتزا. يف اتري  القياسصل تسعي األ

التوظيفات الفضلى  منافع اقتصادية مب خالل إنتا بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على خر ية ابأللغي املا صوللة لألديتم قياس القيمة العا
 مصلتوظيفات فضلى لألأو مب خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الري قد يقو. بصل لأل

ابعتماد تقنيات  نشطا يقو. املصر  األداةمل يكب سوق  إذا مه املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأدواتالسوق لتقييم  أسعاريقو. املصر  ابعتماد 
  مملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق األقصىيف االعتبار االستعمال خر لقياس القيمة العادلة أت
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 مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: IFRS 31 املعيار الدويل للتقارير املاليةحدد 
ليها يف اتري  إأو االلتزامات املتطابقة اليت ميكب للمنش ة الوصول  صوليف األسواق النشطة لألاملعلنة )غي املعدلة(  سعاراأل :3املستو   -

 القياس؛ 
 و غي مباشر؛أو التزا. أما بشكل مباشر أصل املعلنة املتضمنة يف املستو  األول واليت تعترب ملحوظة لأل سعاراملدخالت عدا األ :2املستو   
 أو االلتزا.مصل املدخالت غي امللحوظة لأل :1املستو   -

م بيان وضع مايلة يف اتري  كل قيمتها العادلإىل  الحقام ابلقيمة العادلة يف اتري  إبرا. عقد املشتقات ويعاد قياسها  مبدايام يتم إثبات املشتقات املالية 
تمد توقي  عيتم إثبات األرابح / اخلساار الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة ك داة حتوطب ويف  ره احلالة ي

 االعرتا  يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوطم 

 املوجودات الثابتة: -ز
على أساس سعر التكلفة التارخيية ابلليات السورية بعد تنعععععععععععععزيل االستهالكات املرتاكمة وموونة التدين يف القيمة إن ب إظهار املوجودات الثابتة جر 

 وجدتم
عمار اإلنتاجية ألبطريقة القسعععععط الثاب  على مد  اب رض والدفعات املسعععععبقة على نفقات رأ اليةب ابسعععععتثنا  األجيري اسعععععتهالك املوجودات الثابتة
 ابعتماد املعدالت السنوية التالية:

    %  
 2 مباين  
 35 معدات وأجهزة وأاثث  
 32 أجهزة احلاسب اآليل  
 32 حتسينات على املباين  

بيان قيد الربح واخلسارة يف  م يتمصلمب املوجودات الثابتة الفرق بني عاادات التفرغ والقيمة الدفرتية لألأصل ميثل الربح أو اخلسعارة مب التفرغ عب 
  الدخلم

 وطول مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسسيل أي تغي يف التقديرات أبثر مستقبليم ستهالكاالعا. يتم مراجعة طريقة احتساب  يف هناية كل

 املوجودات الثابتة غي املادية: -ح
قيمة إن التارخيية ابلليات السععععععورية بعد تنععععععععععععععععععععزيل اإلطفا  املرتاكم وموونة التدين يف التظهر املوجودات الثابتة غي املادية على أسععععععاس سعععععععر التكلفة 

 وجدتم
 تسسيلويتم  ملالية املرحلية املوجزةاملعلومات ايتم مراجعة التدين يف قيمتها يف اتري  ب اليت عمر ا الزمد غي حمدد املاديةغي الثابتة لموجودات ل ابلنسبة
 مبيان الدخل يف قيمتها يف أي تدنٍ 

 :ابعتماد املعدالت السنوية التالية اإلنتاجيةطفا  املوجودات الثابتة غي املادية على مد  األعمار إ جيري
 %22  برامج املعلوماتية  

 االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغي املادية: -ط
تلك  أبني موشععععععععر أ كان يوجده املادية وغي املادية لتحديد فيما إذا  صعععععععولالدفرتية أليقو. املصععععععععر  مبراجعة القيم ب يف اتري  كل بيان وضعععععععع مايل

ة )إن لتحديد مد  خسععععارة تدين القيمصععععل سعععرتدادية لألب يتم تقدير القيمة اإلن وجد  كرا موشععععرإ مصععععاهبا خسعععارة تدٍن يف قيمتهاقد أ صعععولاأل
 وجدت(
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يتم حسعععععععععم ب عماليةسعععععععععتاالعند حتديد القيمة  ماالسعععععععععتعماليةلفة البيع والقيمة القيمة العادلة انقا كسعععععععععرتدادية  ي القيمة األعلى ما بني اإل القيمة
للنقد  ةالتدفقات النقدية املسععععععتقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية ابسععععععتعمال نسععععععبة حسععععععم قبل الضععععععريبة تعكي تقديرات السععععععوق احلالية للقيمة الزمني

 ميتم بش نه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةالري مل صل واملساطر املالزمة لأل
داديةم تقيد خسارة تدنعععي سرت لتوازي القيمة اإلصل يتم إنقامل القيمة الدفرتية لألب أقعععل مب قيمته الدفرتيةصل سرتدادية لألكان تقدير القيمعععة اإل  إذا

القيمة   ويف  ره احلالة تعامل خسععععععارة تدينب سل دفرتايم بقيمة إعادة التقييماملستا مسععععععصععععععل إال إذا كان األب القيمة حاالم يف األرابح أو اخلسععععععاار
 كتسفيض لوفر إعادة التقييمم

لكب حبيث ب رتداديةسالتقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل أن تصل إىل صل يتم زايدة القيمة الدفرتية لألب حال أن خسارة تدين القيمة انعكس  الحقام  يف
يتم  ميف سععنوات سععابقةصععل الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكب أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسععارة تدين قيمة لأل القيمة الدفرتية بعد أن

  ره احلالة يعامل ويفب املستا مسسل دفرتايم بقيمة إعادة التقييمصل إال إذا كان األب قيد عكي خسعارة تدين القيمة حاالم يف األرابح أو اخلساار
 لقيمة كزايدة لوفر إعادة التقييممخسارة تدين اعكي 

 املووانت: -ي
تمل تسععععديد ومب احملب يتم تكويب املوونة عندما يكون  نالك التزا. حايل على املصععععر  )قانوين أو اسععععتنتاجي( انتج عب حدث حصععععل يف املاضععععي

ب تاري  بيان الوضع املايلتقدير للمبل  املتوجب لتسديد االلتزا. املايل ب لأفضااللتزا. وميكب تقدير مبل  االلتزا. بشكل موثوق بهم متثل املوونة املكونة 
فإن ب لتزا.البعني االعتبار املساطر وعد. اليقني احمليطني هبرا االلتزا.م عندما حتدد املوونة ابالستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد اخر مع األ

 هلره التدفقات النقديةمقيمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية 

 وتعويض هناية اخلدمة: االجتماعيةاشرتاكات موسسة الت مينات  -ك
ثل إن املصعر  مسعسل يف موسعسعة الت مينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السعورية ويسعدد بشكل منتظم الت مينات عب موظفيه إىل املوسسةم مت

يض هناية اخلدمة وابلتايل سعععو  حيصعععل املوظفون على  را التعويض مب موسعععسعععة الت مينات  ره املسعععامهات اتفاق املصعععر  مع موظفيه حول تعو 
 جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمةم أخر االجتماعيةم ليي على املصر  أية التزامات 

 االعرتا  ابإليراد وحتقق املصرو : -ل
ااد على القروض ونسبة الفاادة املطبقة ابستثنا  الفو صعل إىل األ ابالسعتناداالعرتا  إبيرادات ومصعاريد الفوااد على أسعاس االسعتحقاق الزمد  يتم

ت املصرفية االنقدي حبيث يتم قيد إيرادات الفوااد عند حتققها الفعليم يتم االعرتا  ابإليرادات الناجتة عب اخلدم األساسوالتسليفات الظا رة على 
 عند حتققها مبوجب العقودم تتحقق أنصبة األرابح مب االستثمارات عندما يصبح للمصر  احلق ابستال. املبال  العاادة هلام 

 القروض والتسليفات: -.
هر القروض ظت مشععععععععطوالتسععععععععليفات  ي موجودات مالية غي مشععععععععتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد وغي مدرجة يف سععععععععوق مايل ان القروض

ون الرديئة واملشكوك تسعسل الدي مسعاس الكلفة املعدلة بعد تنععععععععععععععععزيل الفاادة غي احملققة وبعد موونة خسعاار الديون حيث ينطبقوالتسعليفات على أ
 مية و/أو فاادهتاصلوك واحتمال بعد. حتصيل قيمتها األبتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شك

 كفاالت مالية: -ن
عسز عب إجرا   ام معّين ام عقود الكفاالت املالية  ي عقود توجب على املصر  إجرا  دفعات حمددة لتعويض احلامل عب خسارة ترتب  ألن مدين إن

 ماتماين(عقود ضمان اب كتب اعتمادب  قانونية للمقاضاة )كفاالت أشكالعدة خر أت أنميكب هلره العقود  مدفعة مستحقة مبوجب شروط أداة ديب
عدلة والحقام حُتمل يف الدفاتر على أسععععععععععاس القيمة األعلى ما بني  ره القيمة املب تُقّيد مطلوابت الكفاالت املالية أوليام على أسععععععععععاس قيمتها العادلة

وية )يف لتسعععععععععاُتدر  الكفاالت املالية ضعععععععععمب حسعععععععععاابت  موالقيمة احلالية للدفعة املتوقعة )عندما يصعععععععععبح مب احملتمل إجرا  دفعة مب جرا  الكفالة(
  املوجودات( ويف املطلوابتم
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 سهم: التوزيعات النقدية لأل  -س
ا يتم زيلها مب حقوق امللكية عند املوافقة عليها مب قبل مسعامهي املصعر م كمالعادية كالتزا. ويتم تنعععععععععععععععع سعهماأل بتوزيعات األرابح عبيتم االعرتا  

  بيان الوضع املايلماإلفصاح عب توزيعات األرابح املوافق عليها بعد اتري  

 :الفوااد إيراداتصايف  -ع

ددة ابلقيمة العادلة يتم إثبات إيرادات وأعبا  الفوااد جلميع األدوات املالية ابستثنا  تلك املصنفة على أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل
طريقة الفاادة  أو اخلساار ابستسدا. فوااد" و "أعبا  فوااد " يف حساب األرابحمب خالل األرابح الصافية يف "صايف إيرادات الفوااد" كع "إيرادات 

ضمب حركة القيمة العادلة خالل  (FVTPL) الفعالةم كما ُتدر  الفوااد على األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة مب خالل األرابح أو اخلسارة
 ." ةمفرت ال

وقع لألداة املالية العمر املتالري خُيفض ابلضععععبط التدفقات النقدية املسععععتقبلية املقدرة لألداة املالية خالل  و السعععععر  (EIR) معدل الفاادة الفعلية
ية مبراعاة مجيع كما تقدر التدفقات النقدية املسععععععتقبل لفرتة أقصععععععرب إىل صععععععايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املاليةمب االقتضععععععا ب عند أو

 .لألداة الشروط التعاقدية

رتيبات تيتضعمب احتسعاب سعر الفاادة الفعلية مجيع الرسو. والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطرا  العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل 
يمة العادلة مب ابلق ملدرجةومجيع األقسعععععععععاط األخر  أو اخلصععععععععععومات األخر م وفيما يتعلق ابملوجودات املالية اب وتكاليد املعاملةب اإلقراض احملددة

 األويلم االعرتا تُثب  تكاليد املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند ب اخلساار ألرابح أواخالل 

 ااتمانياملتدنية احُتتسععب إيرادات الفوااد / أعبا  الفوااد مب خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غي 
ومل صعلى أساس الكلفة املطف ة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصا خسارة ااتمانية متوقعة( أو إىل الكلفة املطف ة للمطلوابت املاليةم وخب)أي 

ية املتدنية لحُتتسعععععععععععععععب إيرادات الفوااد مب خالل تطبيق معدل الفاادة الفعال على الكلفة املطف ة للموجودات املاب ااتمانيااملوجودات املعاليعة املتدنية 
ا خمصعععا خسعععاار  ااتمانيا و ي متدنية  شعععرتي ااملتوقعة(م أما خبصعععومل املوجودات املالية اليت نشععع ت أو  االاتمان)أي إمجايل القيمة الدفرتية انقصعععم
النقدية املسعععتقبلية املتوقع ( يف حتديد التدفقات ECLsاملتوقعة ) االاتمانية( يعكي اخلسعععاار EIRفإن معدل الفاادة الفعال )ب (POCI) ااتمانيا

 .استالمها مب األصل املايل

 :حساابت ااتمانية - 
ب بنا  عليه مصععععععحاب احلسععععععاابتأمجيع احلسععععععاابت االاتمانية على أسععععععي غي تقديرية وتنتمي املساطر واملكاف ت ذات الصععععععلة إىل  تعقد

 م ره احلساابت خار  بيان الوضع املايل تنعكي

 :حصة السهم مب األرابح -مل
تم سعععهمه العاديةم ياملسفضعععة ابلنسعععبة ألسعععاسعععية وحصعععة السعععهم مب األرابح األاملصعععر  معلومات حول حصعععة السعععهم مب األرابح  يعرض

ر  على املعدل مصععسععهم العادية للاخلسععارة للفرتة العااد حلملة األبتقسععيم صععايف الربح أو  األسععاسععيةاحتسععاب حصععة السععهم مب األرابح 
لعااد ادية املتداولة خالل الفرتةم يتم احتسعععاب حصعععة السعععهم مب األرابح املسفضعععة عرب تعديل الربح أو اخلسعععارة سعععهم العااملوزون لعدد األ

هم العادية واليت تتضععمب سععميع أتثيات التسفيضععات احملتملة على األجبسععهم العادية املتداولة املوزون لعدد األ واملعدلسععهم العادية ملة األحل
 حسبما ينطبقمب للموظفنيسهم املمنوح خيار األ
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 :الدخل ضريبة -ق
 الضرااب مبال  الضرااب املستحقة والضرااب املوجلةم مصاريدمتثل 

مب صايف األرابح  % 25والري حدد الضريبة مبعدل ب 2223نيسان  36اتري   28حيتسعب املصعر  موونة ضريبة الدخل وفقام ألحكا. القانون 
 ممب قيمة الضريبة %32مبعدل  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمارابإلضافة إىل ب للضريبة اخلاضعة
  غي اجلااز ة املبالبسععبب اسععتبعاد املبال  غي اخلاضعععة للضععريبة وإضععافبيان الدخل األرابح اخلاضعععة للضععريبة عب األرابح الصععافية الواردة يف  ختتلد

 تنعزيلها مب الوعا  الضرييبم
ملعلومات املالية ااملوجلة  ي الضعععرااب املتوقع دفعها أو اسعععرتداد ا نتيسة الفروقات الزمنية املوقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت يف  الضعععراابإن 

قها عند يوالقيمة اليت يتم احتسعععاب الربح الضعععرييب على أسعععاسعععهام وحتتسعععب الضعععرااب املوجلة وفقام للنسعععب الضعععريبية اليت يتوقع تطب املرحلية املوجزة
 تسوية االلتزا. الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املوجلةم

م ابملطلوابت الضععععريبية املوجلة للفروقات الزمنية اليت سععععينتج عنها مبال  سععععو  تدخل يف احتسععععاب الربح الضععععرييب مسععععتقبالم بينما يت االعرتا يتم 
 مليت سينتج عنها مبال  سو  تنزل مستقبالم عند احتساب الربح الضرييبابملوجودات الضريبية املوجلة للفروقات الزمنية ا االعرتا 

االسعععععتفادة مب  مكانيةإويتم ختفيضعععععها يف حالة توقع عد.  املعلومات املالية املرحلية املوجزةرصعععععيد املوجودات الضعععععريبية املوجلة يف اتري   مراجعةيتم 
 تلك املوجودات الضريبية جزايام أو كليامم

 يوازي النقد:النقد وما   -ر

بنوك دة لد  وتتضعععمب: النقد واألرصعععب ية ثالثة أشععهر ف قل(صعععل)اسعععتحقاقاهتا األ  و النقد واألرصععدة النقدية اليت تسعععتحق خالل مدة ثالثة أشععهر
)اسعتحقاقاهتا  أشعهر ثالثة ودااع البنوك واملوسعسعات املصعرفية اليت تسعتحق خالل مدةزل ععععععععععععععععوتنب واألرصعدة لد  البنوك واملوسعسعات املصعرفية مركزية

 واألرصدة املقيدة السحبم ية ثالثة أشهر ف قل(صلاأل

 معلومات القطاعات: -.
قة لقطاع العمل ميثل سموعة مب املوجودات والعمليات اليت تشرتك معام يف تقدمي منتسات أو خدمات خاضعة ملساطر وعوااد ختتلد عب تلك املتع

 مأخر بقطاعات أعمال 

بقطاعات  ية حمددة خاضععععععععععععة ملساطر وعوااد ختتلد عب تلك املتعلقةاقتصعععععععععععادايف الري يرتبط يف تقدمي منتسات أو خدمات يف بيئة القطاع اجلغر 
 مأخر ية اقتصادتعمل يف بيئات 

 
 أحكا. حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات -4

املتوفرة مب  املصر  أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة ابلقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت غي إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبيةب على 
النتااج الفعلية عب  ره  وقد ختتلد تعترب ذات صلةب أخر ة وعلى عوامل م تعتمد  ره التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا على عامل اخلرب أخر مصادر 

 واالفرتاضاتم التقديرات
يها تعديل التقدير ف تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوريم يتم إجرا  القيود الناجتة عب تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل

 ة احلالية وفرتات الحقةم على الفرت  وذلك إذا كان   ره املراجعة توثر حصرايم على  ره الفرتةب أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كان  املراجعة توثر
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 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية: م3ب4

 املتوقعة االاتمانيةخمصا اخلساار 

 وتقديرات  امة لتقدير مبال  التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة يف اجتهاداتاملصر  استسدا.  إدارةيتطلب مب 
م السياسات والتقديرات ن أ املتوقعةم إ االاتمانبلية خلساار األويل هبا ومعلومات القياس املستق االعرتا للموجودات املالية بعد  االاتمانخماطر 

 ماملصر  مفصلة ةإدار املستسدمة مب قبل 

 تقييم منوذ  األعمال

اختبار منوذ  األعمالم ي القاام و صلي والفاادة على املبل  األصلمدفوعات املبل  األ نتااج اختبارعلی يعتمد تصنيد وقياس املوجودات املالية 
تقييم لتحقيق  د  أعمال معنيم ويتضمب  را ال معام سموعات املوجودات املالية  إدارةمنوذ  األعمال على مستو  يعكي كيفية  املصر حيدد 

وكيفية  تااحلكم الري يعكي مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أدا  املوجودات وقياس أدااهاب واملساطر اليت توثر على أدا  املوجود
عاد ا قبل واليت مل استب اآلخردلة مب خالل الدخل الشامل م يراقب املصر  املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القيمة العاإدارهتا

صل اب التقييم املتو م جز ام استحقاقها لفهم سبب استبعاد ا وما إذا كان  األسباب متفقة مع اهلد  مب األعمال احملتفظ هبام وتعترب املراقبة 
ما إذا كان  وإذا كان مب غي املناسبب حول ما إذا كان منوذ  األعمال الري يتم مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبما صر للم

  ناك تغيي يف منوذ  األعمال وابلتايل يتم إدخال تغييما مستقبليما لتصنيد تلك املوجوداتم

 زايدة  امة يف خماطر االاتمان

اخلسارة االاتمانية األوىلب أو شهرام ملوجودات املرحلة  (32)ارة االاتمانية املتوقعة كمسصا يعادل اخلسارة االاتمانية املتوقعة ملدة يتم قياس اخلس
بشكل كبي  انإىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االاتمصل م ينتقل األالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلى مد  العمر الزمد للموجودات مب املرحلة 

ما الري يشكل زايدة كبية يف خماطر االاتمانم وعند تقييم ما إذا كان   (5)لتقارير املالية رقم لم ال حيدد املعيار الدويل ويلمنر االعرتا  األ
 لية املعقولة واملدعومةمبيف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستق صر املخر أيب خماطر االاتمان ألي مب املوجودات قد ارتفع  بشكل كبي

 3تغي التصنيد ضمب املراحل الثالث ) إىلواليت تودي  االاتماناملصر  املتعلقة ابلتغي املهم يف خماطر  إدارةن التقديرات واملستسدمة مب قبل إ
 (م1و 2و

 إنشا  سموعات مب املوجودات ذات خصااا خماطر ااتمانية  اثلة

األداةب  املالية على أساس خصااا املساطر املشرتكة )مثل نوع دواتاملتوقعة على أساس مجاعيب يتم جتميع األ عندما يتم قياس خساار االاتمان
مقرتضب اخل(م يراقب ب الصناعةب املوقع اجلغرايف للاالستحقاقدرجة خماطر االاتمانب نوع الضماانتب اتري  االعرتا  األويلب الفرتة املتبقية لتاري  

خصااا خماطر االاتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كان  ال تزال  اثلةم إن  را األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة  مد  مال مة املصر 
تغيي خصااا خماطر االاتمانب تكون  ناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسبم وقد ينتج عب ذلك إنشا  حمافظ جديدة أو نقل موجودات 

 خصااا خماطر االاتمان املماثلة لتلك اجملموعة مب املوجوداتم أفضلإىل حمفظة حالية تعكي بشكل 

 إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

كبية( ليعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعما عند حدوث زايدة كبية يف خماطر االاتمان )أو عندما تنعكي تلك الزايدة ا
إىل آخرب أو العكيب ولكنها قد حتدث أيضما ضمب  شهرام  (32)مب اخلساار االاتمانية املتوقعة اليت ترتاوح مدهتا بني  صولوابلتايل تنتقل األ

شهرا أو مد  احلياة ولكب مقدار تغييات اخلساار  (32)احملافظ اليت يستمر قياسها على نفي األساس مب اخلساار االاتمانية املتوقعة ملدة 
  ماالاتمانية املتوقعة نظرما الختال  خماطر االاتمان مب احملافظ
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 املصادر الرايسية للتقديرات غي املوكدة  م2ب4

ألكثر أمهية على املبال  املعرت  هبا الت ثي اواليت هلا  مصر يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل دارةفيما يلي التقديرات الرايسية اليت استسدمتها اإل
 :البياانت املاليةيف 

 :مبدأ االستمرارية

يف  األعمالة صلااملصر  بتقييم قدرة املصر  على االستمرار كمنش ة مستمرة و ي مقتنعة أبن املصر  ميتلك املوارد الالزمة ملو  إدارةقام  
املصر  ليس  على علم ابي شكوك جو رية اليت قد توثر بشكل جو ري على قدرة املصر   إدارة أنذلكب  إىلاملستقبل املنظورم ابإلضافة 

 مبدأ االستمراريةم أساسالبياانت املالية حمضرة على  أنعلى االستمرار كمنش ة مستمرةم وابلتايل 
 حتديد القيم العادلة:

)و(م  1 إليضاحاطلب استعمال تقنيات تقييم كما  و مركور يف ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليي هلا سعر سوق ميكب حلظه يتإ
فاوتة  ا قليلة الشفافيةب فإن القيمة العادلعة تكون أقل موضوعيةب وتتطلب درجات متأسعار املالية املتداولة بشكل غي متكرر و  دواتوابلنسبة لأل

 توثر على األداة املعنيةم أخر يدةب افرتاضات تسعيب وخماطر لسيولةب الرتكيزب عوامل سوق غي أكمب األحكا. تعتمد على ا

ون فيها كتستسد. املعطيات غي املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةب وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
عر املقبول للتفرغ متثل الس أن أيية مب قيععاس القععيمة العععادلة نفسهاب تبقى الغعا أنوجدتب وجيب  أنحركة السعوق بتاري  التقييم ضعيفة  را 

املعلومات  فضلأاملعطيات غي املنظورة ابالعتماد على  إىلماليةم يتم الوصول  أدواتاملالية أو صاحب االلتزا. ملطلوابت  دواتعنها مب مالك األ
 ابإلجرا اتم معينة عمال تطبيق معدالت حس إىلاملعلومات املتوفرة لد  املنش ة ابإلضافة تتضمب  أناملتوفرة يف ظل الظرو  احمليطةب واليت ميكب 

 حالداخلية للمصر  وذلك ضمب منوذ  التقييم املستسد. يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظا رة على أساس القيمة العادلة مب خالل األراب
 واخلساار وعلى أساس الكلفة املطف ةم

ة بكل املستقبلية لكل نوع مب أنواع املنتسات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلالنظرة والوزن النسيب للسيناريو ات  حتديد العدد
 سيناريو

ستلد معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل صر يستسد. املب عند قياس اخلسارة االاتمانية املتوقعة
 احملركات االقتصادية وكيد توثر  ره احملركات على بعضها البعضم

 احتمال التعثرنسبة 

 على السداد عب التعثر الحتمالية رام تقدير احتمال التعث نسبةاحتمال التعثر مدخالم رايسيما يف قياس اخلسارة االاتمانية املتوقعةم وتعترب  نسبة تشكل
 البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظرو  املستقبليةم احتسابزمنية معينةب واليت تشمل  ةفرت  مد 

 يف حال التعثراخلسارة 

قدية التعاقدية املستحقة إىل الفرق بني التدفقات الن م و و يستندالسدادالتعثر يف  عب ي تقدير للسسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
 التدفقات النقدية مب الضماانت اإلضافية والتعديالت االاتمانية املتكاملةم االعتباريف خر وتلك اليت يتوقع املمول حتصيلهاب مع األ
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 الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية املقدرة لأل

إن املصر  يراجع األعمال اإلنتاجية يف هناية كل فرتة ماليةم خالل الفرتة مل تظهر أية موشرات تدعو ( أعاله 1كما  و موضح يف اإليضاح رقم )
 الثابتةم صولإىل تغيي األعمار املقدرة لأل

 تدين قيمة املوجودات غي املالية وتكويب املووانت الالزمة 

لية وذلك مب خالل إجرا  غي املا صولبتقدير القيمة االسرتدادية لأل دارةقام  اإليف ظل الظرو  الرا نة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السوريةب 
تكويب مووانت ب ال توجد موشرات لدارةلتحديد فيما إذا كان  ناك أي موشر على تدين قيمتهام ابعتقاد اإل صولمراجعة للقيم الدفرتية هلره األ

 تدين إضافيةم

 
  بنوك مركزيةأرصدة لد  و  نقد -5

 يلي: ا  را البند  يتكون
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
   لمسم     لمسم     

   7136412271512    7075207520228  نقد يف اخلزينة
 أرصدة لد  بنوك مركزية:

   53117414511724    53058603660428  حساابت جارية وحت  الطلب 
   7158416851525    8031608510454  ودااع ألجل 
   4184312211244    4407460342017  احتياطي نقدي إلزامي 

    72026305520524    73116412141187   
 ( 35618221512) ( 52220634066) خمصا خساار ااتمانية متوقعة

    72025501170855    73136714111455   

  حتوفقام لقوانني وأنظمة املصار  على املصر  االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لد  مصر  سورية املركزي على شكل ودااع دون فواادب على الودااع 
كانون الثاين   23در بتاري  اصال 7والتسليد رقم السكد وذلك ابالستناد إىل قرار سلي النقد  االدخارالطلب وودااع التوفي وودااع ألجل ابستثنا  

 اتري  358)امللغى مبوجب قرار رائسة سلي الوزرا  رقم  2233أاير  2اتري   /5518را  رقم /الري حل حمل قرار رائسة سلي الوز و  2222
ودااع حت  الطلبب وودااع مب متوسط ودااع العمال  )سموع ال %5( الري حدد مبوجبه االحتياطي اإللزامي على الودااع أي 2222كانون الثاين   27

 السكد(م االدخارالتوفي والودااع ألجل ابستثنا  ودااع 

 التشغيليةم صر يتم استعماله خالل أنشطة امل إن  را االحتياطي إلزامي وال
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 :السنةالفرتة /فيما يلي احلركة على أرصدة لد  بنوك مركزية خالل 
  )غي مدققة( 3222آذار  13يف كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  64122212261457    -     -     64122212261457  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 زايدة انجتة عب التغي يف

  52615161243    -     -     52615161243  أرصدة لد  بنوك مركزية 
 ( 25715821422)   -     -   ( 25715821422) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  64146513621256    -     -     64146513621256  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     الثالثةاملرحلة      املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

   28113316681675    -     -     28113316681675  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عب التغي يف

  8124111531612    -     -     8124111531612  أرصدة لد  بنوك مركزية 
   27164513461352    -     -     27164513461352  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  64122212261457    -     -     64122212261457  الرصيد كما يف هناية السنة

 :السنة الفرتة / فيما يلي احلركة على خمصا اخلساار االاتمانية املتوقعة األرصدة لد  بنوك مركزية خالل
  )غي مدققة( 3222آذار  13 كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  35618221512    -     -     35618221512  ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 عب التغي يف ةانجت زايدة

  612121872    -     -     612121872  أرصدة لد  بنوك مركزية 
 (  5235131)   -     -   ( 5235131) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  22216341665    -     -     22216341665  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

   6812621186    -     -     6812621186  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عب التغي يف

   612521778    -     -     612521778  أرصدة لد  بنوك مركزية 
   32214871768    -     -     32214871768  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  35618221512    -     -     35618221512  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 أرصدة لد  مصار   -6

 يتكون  را البند  ا يلي:
  )غي مدققة(  3222آذار  13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

  38072407150527    35025803280551    1062606320514  حساابت جارية وحت  الطلب
 ( 22615621222) ( 22214631211) ( 605220585) خمصا خساار ااتمانية متوقعة

   5106220325054    34185716671162    53814571777112  

 
 

  ()مدققة 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

  35153812151854    32157615211447    2154313361447  حساابت جارية وحت  الطلب
 ( 33316871775) ( 32615641544) ( 417211213) خمصا خساار ااتمانية متوقعة

   2151611511236    32186515581521    35142611521335  

لية  35146215521213)مقابل  2223آذار  13لية سورية كما يف  35146215521213اليت ال تتقاضى فوااد مبل   املصار بلغ  األرصدة لد  
  (م2222كانون األول   13سورية كما يف 
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 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على أرصدة لد  املصار  خالل
  )غي مدققة( 3222آذار  13يف كما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  35153812151854    -     6185511121585    8162217261525  الرصيد كما يف بداية السنة
 عب التغي يف ةزايدة انجت
  1155815511261    -     2124515721238    3155114211245  أرصدة لد  املصار  

  -     -     -     -   األرصدة اجلديدة خالل السنة
 ( 43212511612)   -   ( 15321365118) ( 24615321322) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  38172417151527    -     8177515351457    5152512221212  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  )مدققة( 2222كانون األول  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  6125215631578    -     1165611821422    2155613751576  الرصيد كما يف بداية السنة
 عب التغي يف ةزايدة انجت
  32145315731255    -     6124314131618    4123215151623  املصار أرصدة لد   

  15712251321    -     15415781532    216121233  ديدة خالل السنةاجل األرصدة
 ( 1158215511367)   -   ( 1156614821222) ( 3613311367) املسددة خالل السنة األرصدة

   3155818521723    -     36514221217    1664147218253 تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  35153812151854    -     6185511121585    8162217261525  الرصيد كما يف هناية السنة

 
 السنة:الفرتة /  فيما يلي احلركة على خمصا اخلسارة االاتمانية املتوقعة خالل

  )غي مدققة( 3222آذار  13يف  كما    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  33316871775    -     32111731572    811351821  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عب التغي يف

  5811531824    -     5612851825    212651555  أرصدة لد  املصار  
  -     -     -     -   األرصدة اجلديدة خالل السنة

 ( 112771177)   -   ( 215131522) ( 3451857) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  22615621222    -     35617261283    3212151543  الرصيد كما يف هناية السنة
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  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  34214881517    -     31614321854    412771681  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عب التغي يف

  8515211852    -     8718851712    316141322  أرصدة لد  املصار  
  518231111    -     518351775     31554  األرصدة اجلديدة خالل السنة

 ( 31112651638)   -   ( 31112621575) (  81641) املسددة خالل السنة األرصدة
   815211673    -     611321584    216331287  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  33316871775    -     32111731572    811351821  السنةالرصيد كما يف هناية 
 

 
 ات لد  مصار  إيداع -7

 يتكون  را البند  ا يلي:
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

   21077202370222    21077202370222    -   أشهر( 1ودااع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر مب 
 ( 4155712771653) ( 4155712771653)   -   خمصا خساار ااتمانية متوقعة

    -    35137215151525    35137215151525  

 
  ()مدققة 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

  21175511531227    21175511531227    -   أشهر( 1ودااع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر مب 
 ( 1144415681546) ( 1144415681546)   -   خمصا خساار ااتمانية متوقعة

    -    22113217821283    22113217821283  
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 السنة:الفرتة / فيما يلي احلركة على إيداعات لد  املصار  خالل 
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  21175511531227    -     22151318321238     82115151225  الفرتةالرصيد كما يف بداية 
 عب التغي يف ةانجتزايدة 
  3416651571    -     3118421415    8211514  إيداعات لد  املصار  

  -     -     -     -   فرتةاجلديدة خالل ال اإليداعات
  -     -     -     -   املسددة خالل الفرتة يداعاتاإل

  -     -     -     -   تغيات نتيسة أسعار صر 

  21177212371222    -     22154516541657    82411621541  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
 

  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  7178213611455    -     7137511221535     62418621582  الرصيد كما يف بداية السنة
 عب التغي يف ةزايدة انجت
  54515871585    -     47612481583    6515151224  إيداعات لد  املصار  

  3178516121126    -     3178516121126    -   اإليداعات اجلديدة خالل السنة
 ( 14112621575)   -     -   ( 14112621575) املسددة خالل السنة اإليداعات

   31158618121232    -     31145418121232   45212221222 تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  21175511531227    -     22151318321238     82115151225  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة: الفرتة / فيما يلي احلركة على خمصا اخلسارة االاتمانية املتوقعة خالل
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  1144415681546    -     1144315481245    216221523  الفرتةبداية الرصيد كما يف 
 عب التغي يف ةانجتزايدة 
  3135216551547    -     3134516781821    112231344  إيداعات لد  املصار  

  -     -     -     -   الفرتة اإليداعات اجلديدة خالل
 (  3531222)   -   ( 3531222)   -   اإليداعات املسددة خالل الفرتة

  -     -     -     -   تغيات نتيسة أسعار صر 

  4155712771653    -     4155314151646    516421245  الفرتةالرصيد كما يف هناية 
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  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  45817411535    -     45611651426    211781325  الرصيد كما يف بداية السنة
 زايدة انجتة عب التغي يف

  3175517851754    -     3175515521532     3571242  إيداعات لد  املصار  
  26718441278    -     26718441278    -   اإليداعات اجلديدة خالل السنة

 ( 315141253)   -     -   ( 315141253) املسددة خالل السنة اإليداعات
   52117251452    -     52213451845    315751643  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  1144415681546    -     1144315481245    216221523  لرصيد كما يف هناية السنةا
 

 باشرةامل االاتمانيةتسهيالت صايف ال -8

 يلي: يتضمب  را البند ما
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13يف  كما     
  ()مدققة 2222     )غي مدققة(      
  لمسم     لمسم     

  الشركات الكرب 
   3717221625    381282357  حمسومة( كمبياالت )سندات  
   3182717281214    3177417851124  حساابت جارية مدينة 
   21158415541221    22125212251671  قروض وسلد 

    24128512531354    25143214221642   
 الشركات الصغية واملتوسطة

   35812561332    34116451732  حساابت جارية مدينة 
   -     55112171452  قروض وسلد 

    3131616871362    35812561332   
 األفراد والقروض العقارية

   3616511258    4218421114  حساابت جارية مدينة  
   3112861764    2512321437  قروض وسلد 

    6718521753    2515821262   
   25155816581834    25128516251267  إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة 
 ( 2132117111558) (  2128116121876) خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
 ( 3156215221434) (  2122718511783) فوااد معلقة )حمفوظة( 

   23153412241842    23137813441432  صايف التسهيالت االاتمانية املباشرة
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مب إمجايل التسهيالت  %34162أي ما نسبته  2223آذار  13لية سورية كما يف  1165615531551املباشرة غي املنتسة  بلغ  التسهيالت االاتمانية
مب إمجايل التسهيالت االاتمانية  %3414أي ما نسبته  2222كانون األول   13لية سورية كما يف  1168612651523مقابل )االاتمانية املباشرة 

 (ماملباشرة
 %7137أي ما نسبته  2223 آذار 13رية كما يف لية سو  3166816581372بلغ  التسهيالت االاتمانية املباشرة غي املنتسة بعد تنعزيل الفوااد املعلقة 

 %7112أي ما نسبته  2222كانون األول   13لية سورية كما يف  3172513451327مقابل ) بعد تنزيل الفوااد املعلقة مب التسهيالت االاتمانية املباشرة
 (مبعد تنعزيل الفوااد املعلقة مب التسهيالت االاتمانية املباشرة

آذار  13لية سورية كما يف  8211513لية سورية ومل حسز خمصصات هلا بقيمة  411521314غي املباشرة غي العاملة  االاتمانية بلغ  التسهيالت
 م2222كانون األول   13و 2223
 م2222كانون األول   13و 2223آذار  13 تسهيالت ااتمانية  نوحة للحكومة والقطاع العا. كما يف دال توج

 
 :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملاتمانية االتسهيالت ال على أرصدة فيما يلي احلركة

  )غي مدققة( 3222آذار  13 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     مسمل     مسمل     مسمل    

  25155816581834    1168612651523    32111712531588    33157511231725  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 62217331815)   62217331815  ما مل حتويله إىل املرحلة األوىل
  -   ( 43216521757)   43216521757      ما مل حتويله إىل املرحلة الثانية
  -     43216521757  ( 43216521757)   -   ما مل حتويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 311151522)   -   ( 311151522)   -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقا( انتج عب التغي يف

 ( 75216421818)   4514381522  ( 4415311654) ( 75313451686) أرصدة الزاباب 
  3172413521582    1415241776    -     3166512481226  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 3135311611351)   -   ( 3115121644) ( 3131714121545) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 6518181758) ( 8461816165)   -   (  31552) نتيسة تغي أسعار الصر تعديالت 

  25128516251267    3155111656155    5167411511553    11561331538168  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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  )مدققة( 2222كانون األول   13 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     مسمل     مسمل     مسمل    

  13114312241575    2121212551652    2154815251567    26156212181562  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 54211431315)   54211431315  ما مل حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     7172512551854  ( 7172512551854) ما مل حتويله إىل املرحلة الثانية

  -     -     -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقا( انتج عب التغي يف

 ( 5174817541566)   18511241653  ( 28217781255) ( 5185311431158) أرصدة الزاباب 
  1116513521143    -     3111717471687   2122714421654  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 7152716521242) ( 715581752) ( 45315381562) ( 7146813721712) التسهيالت املسددة خالل السنة

  4156818881522    3127616151572    -     1145212481512  نتيسة تغي أسعار الصر تعديالت 

  25155816581834    1168612651523    32111712531588    33157511231725  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 فيما يلي احلركة على خمصا اخلسارة االاتمانية املتوقعة خالل الفرتة/ السنة:
  )غي مدققة( 3222آذار  13 يف كما    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     مسمل     مسمل     مسمل    

   2132117111558    3156413831771    46714231277    5213521528  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 1513171377)   1513171377  ما مل حتويله إىل املرحلة األوىل 

  -   ( 36812281882)   36812281882    -   الثانيةما مل حتويله إىل املرحلة 
  -     712521686  ( 712521686)   -   الثالثةما مل حتويله إىل املرحلة 
 زايدة انتج عب التغي يف

 ( 1217511253)   36215181354  ( 35514241411) ( 1211261832) اإلاتمانخماطر  
 ( 311151522)   -   ( 311151522)   -   الديون املعدومة

 زايدة / )نقا( انتج عب التغي يف
  2715151462  ( 2211541555)   5514261547  ( 712521452) أرصدة الزاباب 

  513721615    -     313231228    812451633  السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
 ( 512271523)   -   ( 2211483) ( 818241422) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 5161253152) ( 2516125315)   -     -   الصر  أسعارتعديالت نتيسة تغي 

  6212811612187    3152717141845    48817621455   8713111572  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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  ()مدققة 2222كانون األول   13 يفكما     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     مسمل     مسمل     مسمل    

  3135815271428    53415821324    32115661541    35515821763  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -   ( 3212441731)   3212441731  ما مل حتويله إىل املرحلة األوىل 

  -     -     4216281732  ( 4216281732) ةنيما مل حتويله إىل املرحلة الثا
 عب التغي يف ةزايدة انجت

  25212471225    -     25212471225    -   خماطر اإلاتمان 
 انتج عب التغي يف/ )نقا( زايدة 
  2513471164    4515121651  ( 515661433) ( 3418381878) أرصدة الزاباب 

  7617211421    -     6712221228    515231375  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 4216271532) ( 215441573) ( 218321127) ( 1712531212) التسهيالت املسددة خالل السنة

   63116561248    62612311567    -     714821483  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 
  2132117111558    3156413831771    46714231277    5213521528  الرصيد كما يف هناية السنة

 الفوااد املعلقة:

   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف     
   ()مدققة 2222     مدققة()غي       
  لمسم     لمسم     
   3132713721755    3156215221434  الفرتة / السنةالرصيد أول  
   18715381744    33312351212  الفرتة / السنةالفوااد املعلقة خالل  
 ( 413551514) ( 3212561756) ينعزل الفوااد احملولة لإليرادات 
  47214261425  ( 1117841527) فروق أسعار صر  
   3156215221434    2122718511783  الفرتة / السنةالرصيد آخر  
 

 اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة مب  -5
 دوالر أمريكيم 1221222شرا  سند مب مصر  لبنان املركزي بقيمة  2238كانون الثاين   3مل بتاري  

 التالية:وفق املواصفات 
 املصدر: مصر  لبنان املركزيم

 مCCCدرجة التصنيد احلالية: 
 دورية الفاادة: نصد سنويةم

 %6135معدالت الفاادة: 
 %5156معدالت العااد: 

 م2222حزيران  35استحقاقات السند: 
والفوااد املستحقة عليها وعليه قام  إدارة املصر  م مل يتم االلتزا. بدفع قيمة  ره السندات 2222حزيران  35مل استحقاق  ره السندات بتاري  

 بتشكيل موونة عب كامل قيمة  ره السندات مع الفواادم
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 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة -32

 يتكون  را البند  ا يلي:
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
  لمسم     لمسم     
   3132212221222    3132212221222  القيمة اإل ية 
 ( 2618161587) ( 512261852) اخلصم 
   3127113611231    3125217511352  القيمة الدفرتية 

 م %615مصر  سورية املركزي مبعدل صادرة عب إيداع ات هادمتثل املوجودات املالية ابلقيمة املطف ة ش
 اإليداع كما يلي:تظهر شهادات 

   3222آذار  13كما يف     
  معدل الفاادة     القيمة اإل ية   اتري  االستحقاق 
 %     لمسم    
 615     3032202220222  2223أاير  37 
   3032202220222  

 
 حقوق استسدا. األصول املست جرة / التزامات عقود الت جي -33

 يتكون  را البند  ا يلي:
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
  لمسم     لمسم     

   28215251772    28215251772  حقوق استسدا. أصول مست جرة
 (  7611811555) ( 8615571522) سمع استهالك حقوق استسدا. موجودات مست جرة

   22615221231    35515471852  موجودات مست جرةصايف حقوق استسدا. 
   35216581825    35217111651  التزامات عقود الت جي

 ست جرة كما يلي:املصول األتتوزع حقوق استسدا. 
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
  لمسم     لمسم     
  21211561567    22615221231  / السنة فرتةالرصيد كما يف بداية ال 
   3614221723    -   زايدة يف حقوق استسدا. األصول املوجرة 
 (  4212571455 ) ( 3215741161) مصرو  االستهالك 
   22615221231    35515471852  فرتة / السنةالالرصيد كما يف هناية  
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 عقود الت جي كما يلي:تتوزع حقوق التزامات 
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
  لمسم     لمسم     
  22413321176    35216581825  فرتة / السنةالرصيد كما يف بداية ال 
 (  5513221222)   -   السنةإطفا  رصيد مصاريد إجيار مدفوعة مقدمام كما يف أول الفرتة /  
   2516461411    212741884  مصرو  الفوااد 

  35216581825    35217111651  فرتة / السنةالرصيد كما يف هناية ال 
 
  خمصا ضريبة الدخل -23

 يلي: يتكون  را البند  ا

   كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة( 3222     
   لمسم     لمسم     

   3125315651852    3145715231278  خمصا ضريبة الدخل انجتة عب ربح الفرتة / السنة

  ملسا تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصرو  ضريبة الدخل
   )غي مدققة(آذار  13كما يف      
     3222     2222   
   لمسم     لمسم     

   8134514821253  ( 16515711428) صايف الربح قبل الضريبة
   812321883    3214861325  إستهالك املباين

   41515651254    3126712561656  *اسرتداد خمصا التسهيالت االاتمانية املنتسة
   312221222  ( 1513471845) (38خمصصات متنوعة )إيضاح 

 ( 5216281167) ( 3512471243) اجلمهورية العربية السورية خار فوااد حمققة مب 
 ( 7175518311772)   -   أرابح انجتة عب تقييم القطع البنيوي

   2217721541    2131163147  استهالك حتسينات البنا  عب فروع مشرتاة

   76211521552    88815151515  الربح الضرييب
   %25     %25   معدل الضريبة
 ( 35215581352) ( 22212111584) ضريبة الدخل

 ( 3512551822) ( 2212211422) (%32) عماراإلإعادة ضريبة 
 ( 22516571572) ( 24414571184) مصرو  ضريبة الدخل

 (  811161551) (  311541214) ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلار 

   (24518331638 ) (23715541521 ) 
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توقعة وفق عتبار املووانت احملتسزة مقابل اخلساار االاتمانية املايئة العامة للضرااب والرسو. حول نظرام لعد. صدور أي توجهيات أو تعليمات مب اهل *
ة ضمب املرحلة الثالثة يابعتبار املسصصات املقابلة للتعرضات االاتمان ب قا. املصر  ابحتساب الضريبةمرفوضة ضريبيام مقبولة ضريبيام أو  5 رقم املعيار

 بولةالديون غي املنتسة مقعتبار املووانت احملتسزة مقابل  ي اوتعديالته  557القرار مقبولة ضريبيامب علمام أن املنهسية املتبعة سابقام خالل فرتة نفاذ 
 مضريبيام 

 :يلي ماخالل الفرتة / السنة ك خمصا ضريبة الدخلإن حركة 
   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف     
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(      
   لمسم     لمسم     

   52713251728    3125315651852  الفرتة / السنة الرصيد بداية
  3718851428     311541214  ضريبة ريع على فوااد حمققة مب اخلار *

  3131515631145    24414571184  الفرتة / السنةضريبة دخل 
 ( 82511521551) ( 1514761412) ضريبة مدفوعة

   3125315651852    3145715231278  الفرتة / السنة الرصيد هناية

 نون ضريبةاحيتسب املصر  موونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصر  املتحققة خار  أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقام لق 
مب  %715ب والري حدد الضريبة مبعدل 2235نيسان  25الصادر عب وزارة املالية بتاري   3218/1والقرار رقم  2221/ لعا. 24الدخل رقم /

يمة مب ق %32مب قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية مبعدل  %32إمجايل اإليرادات يف اخلار  ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 
 م2235كانون الثاين   3الضريبة ابتدا م مب 

 التنفيرية املتعلقة بتوقي  وكيفية الدفع مستقبالمم التعليماتمل تصدر 
م قا. املصر  بتقدمي 2236وب 2235ب 2234ب 2231ب 2232لمصر  عب ضرااب األعوا. ل صدر التكليد املوق  ب2222آب  36بتاري  

  م2222يلول أ 35بتاري   التكليداعرتاض على  را 
تشريب  26م قا. املصر  بتقدمي اعرتاض على  را التكليد بتاري  2237استال. التكليد املوق  عب ضريبة عا.  مل ب2222 أيلول 27 بتاري 
 م2222األول 

خالله والري مل مب  2236وب 2235ب 2234ب 2231ب 2232صدر قرار جلنة الطعب عب تكاليد األعوا.  2222كانون األول   8بتاري  
 تثبي  التكليد املوق  هلره السنواتب ومل يعرتض املصر  على قرار  ره اللسنةم

وقا. املصر  بتقدمي اعرتاض على  را التكليد بتاري   2238مل استال. التكليد املوق  للمصر  عب ضريبة عا.  2222كانون األول   8بتاري  
در قرار بش ن  را االعرتاضب علمام أن املصر  قا. بتشكيل موونة مقابل مبل   را مل يص ولتاري  إعداد  ره البياانت 2223كانون الثاين   7

 التكليدم
تثبي  التكليد املوق  هلرا العا.ب علمام أن املصر  والري مل مب خالله  2237صدر قرار جلنة الطعب عب تكليد عا.  2223شباط  3بتاري  

  قا. بتشكيل موونة مقابل مبل   را التكليدم
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 أخر موجودات  -13

 يلي: يتكون  را البند  ا

   كانون األول  13كما يف      2223ذار آ 13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(      
   لمسم     لمسم     
   551243     2371253  التسهيالت االاتمانيةفوااد مستحقة على  
  24114621537    35515341784  املصار حساابت لد  فوااد مستحقة على  

    35517121275    24115621358  
   3881564     3860255  طوابع مالية

   115811517    67816511171  إجيارات مدفوعة مقدمام 
  5213211425    35517521222  مصاريد مدفوعة مقدمام 

   213241433     203240433  أتمينات مدفوعة
   6551816     412581381  حساابت مدينة أخر 

  8118161622    8108160622  مسامهات يف موسسات مالية سورية

    3313281422172    42412121513  
 
 مصر  سورية املركزيوديعة سمدة لد   -43

مب رأ اهلا لد   %32يتوجب على مصار  القطاع اخلامل أن حتتسز  2223( لعا. 28رقم )( للفقرة )ب( مب القانون 32بنا م على أحكا. املادة )
 يتكون  را البند  ا يلي:مصر  سورية املركزي كحساب سمد ميكب اسرتداده عند تصفية املصر م 

   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(      
   لمسم     لمسم     

   27815581222    27805580222  لية سورية
   1161616881842    1061606880842  دوالر أمريكي

    1053502860842    1153512861842   
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  مصار ودااع  -53

 يلي: يتكون  را البند  ا

  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

  38405550378  -   38405550378 حساابت جارية

  38405550378   -  38405550378  
 

  )مدققة( 2222 كانون األول 13كما يف    
  اجملموع   مصار  خارجية   مصار  حملية   
 لمسم   لمسم   لمسم   

  35812121425  -   35812121425 حساابت جارية

  35812121425   -  35812121425  
 
 ودااع الزاباب -63

 يلي: يتكون  را البند  ا

   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف     
   ()مدققة 2222     )غي مدققة(      
  لمسم     لمسم     

   47185513831252    51185216531577  حساابت جارية وحت  الطلب
   3182715251231    3061202220732  ودااع التوفي

   43113715361625    15045505450237  ودااع ألجل وخاضعة إلشعار
   42218551254    41405660276  احلساابت اجملمدة

    55145117811582    53146718621222   

مب إمجايل الودااع )مقابل  %33123 أي ما نسبته 2223آذار  13لية سورية كما يف  32152415531666بلغ  ودااع القطاع العا. السوري 
 مب إمجايل الودااع(م %33171أي ما نسبته  2222كانون األول   13لية سورية كما يف  32171313231356

مب إمجايل الودااع )مقابل  %56153أي ما نسبته  2223 آذار 13لية سورية كما يف  54112516371851بلغ  الودااع اليت ال حتمل فوااد 
 مب إمجايل الودااع(م %52181أي ما نسبته  2222كانون األول   13لية سورية كما يف  48112212421184

كانون األول   13سورية كما يف  لية 42218551254)مقابل  2223آذار  13سورية كما يف  لية 41415661276احلساابت مقيدة السحب بلغ  
 (م2222
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 مينات نقديةأت -73

 يلي: يتكون  را البند  ا

   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف     
   ()مدققة 2222     )غي مدققة(      
  لمسم     لمسم     

   17417221172    3506460523  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   4162514421581    4055507530415  أتمينات مقابل تسهيالت غي مباشرة

   1714621751    1505320667  أتمينات نقدية أخر *

    4063205530227    5122316211748   

 35عادل ي متثل الت مينات النقدية األخر  أتمينات مقابل الصناديق احلديدية املوجرة لعمال  املصر ب إضافة إىل موونة استياد يتم احتساز ا مبا% 
 ملشروع اإلجازة بدون فوااد وذلك حىت اتري  تنفير اإلجازة أو عد. استسدامهاممب القيمة املقابلة 

 
 خمصصات متنوعة -83

 يتكون  را البند  ا يلي:

   كانون األول  13كما يف      2223آذار  13كما يف      
   )مدققة( 2222     )غي مدققة(     
  لمسم     لمسم     

   25112251553    27515131782  مصار  مالية كفاالت- خمصا خساار ااتمانية متوقعة
   317321554     312581284  املباشرة غي-خمصا خساار ااتمانية متوقعة على التسهيالت االاتمانية 

   1813471845    112321425  خمصا ملواجهة أعبا  حمتملة
   1215221222    1215221222  خمصا تقلبات أسعار القطع

    13215221485    16511661154   

جيب على املصار  أن تقو. يف هناية كل شهر بتكويب موونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل  3/. ن/ ب162بنا م على املادة السابعة مب القرار رقم 
 ممب وسطي مركز القطع التشغيلي الصايف خالل الشهر السابق %5على األقل نسبة 
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  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف    
  رصيد   فروقات   ما مل   املستسد.   املكون      
  فرتةهناية ال   أسعار الصر    رده لإليرادات   ةفرت خالل ال   ةفرت خالل ال   الفرتةبداية    
  لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   

 خمصا خساار ااتمانية متوقعة على التسهيالت االاتمانية غي املباشرة:
   2351362    -   ( 4531543)   -     -     6661723  املرحلة األوىل –خمصا مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 
   2351351    -   (  11325)   -     -     2221122  املرحلة الثانية –خمصا مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 
   8211513    -     -     -     -     8211513  املرحلة الثالثة –خمصا مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

   317321554     -     -   (4541672 )   -    312581284  
  27515131782  (  3315471451) ( 518771343)   -     1521781    25112251553  ماليةمصار   كفاالت-متوقعة ااتمانية  خساارخمصا 

  112321425    -   ( 1113471845) ( 317871575)   -     1813471845  خمصا ملواجهة أعبا  حمتملة
  1215221222    -   ( 3612221222)   -     3412221222    1215221222  خمصا تقلبات أسعار القطع

   54111651166    7811341152   (317871575 ) (5514751662 ) (3315471451 )  13215221485  

 
  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف    

  رصيد   فروقات   ما مل   املستسد.   املكون      
  هناية السنة   الصر أسعار    رده لإليرادات   خالل السنة   خالل السنة   بداية السنة   
  لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   

 خمصا خساار ااتمانية متوقعة على التسهيالت االاتمانية غي املباشرة:
  6661723    4221633  ( 2271552)   -     321476    4551224  املرحلة األوىل –خمصا مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

   2221122    3214521815  ( 3812441316)   -     221263    717551558  املرحلة الثانية –مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة خمصا 
   8211513    -     -     -     -     8211513  املرحلة الثالثة –خمصا مقابل تسهيالت ااتمانية غي مباشرة 

   512181651    121517     -   (3812531726 )  3218511452    317321554  
  25112251553    1812721215    -     -    21517251725    3512251627  مصار  مالية كفاالت-متوقعة ااتمانية  خساارخمصا 

  1813471845    -   ( 412241823) ( 4231145)   1813471845    416261352  خمصا ملواجهة أعبا  حمتملة
  1215221222    -   ( 3112221222)   -     4312221222    415221222  خمصا تقلبات أسعار القطع

   1711721472    13418521335  (4231145 ) (1514561527 )  4815611685    16511661154  
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 السنة: الفرتة / أرصدة التسهيالت االاتمانية غي املباشرة خاللفيما يلي احلركة على سمل 
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  1121612641128    411521314    815111145    1122215781825  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  -     -     2164617231555  ( 2164617231555) ثانيةمل حتويله إىل املرحلة ال ما

 ( 5517841752)   -   ( 3461522) ( 5516181252) عب التغي يف أرصدة الزاباب نقا انتج
 ( 25615121516)   -     -   ( 25615121516) فرتةالتسهيالت اجلديدة خالل ال

 ( 23251566183)   -   ( 83261158142) ( 115681184) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  2216251575183    411521314    6215451252143    5615171262  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  3124816231275    411521314   22613211225    3121813651512  الرصيد كما يف بداية السنة
 ( 2163714611125)   -   ( 14212321852) ( 2127514521455 ) نقا انتج عب التغي يف أرصدة الزاباب

  2188215451144    -     -     2188215451144  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 32612451555)   -   ( 8812421172) ( 3812251585) التسهيالت املسددة خالل السنة

   3161218261551    -     21218811162    3115715211551  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  1121612641128    411521314    815111145    1122215781825  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / غي املباشرة خالل االاتمانية فيما يلي احلركة على خمصا اخلساار االاتمانية املتوقعة للتسهيالت 
  )غي مدققة(3222آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  317321554    8211513    2221122    6661723  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 (  3221511)   -   (  11325) ( 3351824) عب التغي يف أرصدة الزاباب نقا انتج

 (  1131717)   -     -   ( 1131717) فرتةخالل الالتسهيالت املسددة 

  312581284    8211513    2351351    2351362  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
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  (دققة)م 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  512181651    8211513    717551558    4551224  الرصيد كما يف بداية السنة
   121516    -      221263     321475  زايدة انجتة عب التغي يف أرصدة الزاباب

 ( 3812531726)   -   ( 3812441316) ( 2271552) التسهيالت املسددة خالل السنة
  3218511453    -     3214521815    4221632  تغي أسعار الصر تعديالت نتيسة 

  317321554    8211513    2221122    6661723  الرصيد كما يف هناية السنة
 

 السنة:الفرتة / خالل  مصار  ماليةكفاالت فيما يلي احلركة على سمل أرصدة  
  )غي مدققة(2322آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  37162514161264    -     712381248    37163814371836  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
 زايدة / )نقا( انتج عب التغي 

 ( 43513581337)   -     -   ( 43513581337) كفاالتيف أرصدة ال 
 ( 65415741522)   -     -   ( 65415741522) تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  36153511211447    -     712381248    36152812851355  فرتةالرصيد كما يف هناية ال
 

  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  5168316881445    -     712381248    5167416721357  الرصيد كما يف بداية السنة
   33154117471635    -     -     33154117471635  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  37162514161264    -     712381248    37163814371836  الرصيد كما يف هناية السنة

 

 السنة: الفرتة / خالل مصار  مالية كفاالت-متوقعة ااتمانية  خساارخمصا فيما يلي احلركة على 
  )غي مدققة(3222آذار  13كما يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  25112251553    -     312521726    25315521865  فرتةالرصيد كما يف بداية ال
  -     -     -     -   ما مل حتويله إىل املرحلة الثانية

 ( 515261158)   -     1521781  ( 518771343) كفاالتعب التغي يف أرصدة ال ةزايدة انجت
 ( 3315471451)   -     -   ( 3315471451) نتيسة تغي أسعار الصر تعديالت 

   27515131782    -     314211525    27415281273  ةفرت الرصيد كما يف هناية ال
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  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  3512251627    -     -     3512251627  الرصيد كما يف بداية السنة
  -     -     5231164  ( 5231164) ثانيةما مل حتويله إىل املرحلة ال

 عب التغي يف ةزايدة انجت
  21517251725    -     5531162    21513581167  كفاالت مصار  ماليةأرصدة    

   1812721215    -     -     1812721215  تعديالت نتيسة تغي أسعار الصر 

  25112251553    -     312521726    25315521865  لرصيد كما يف هناية السنةا

 
 أخر مطلوابت  -53

 يلي: يتكون  را البند  ا

  كانون األول  13كما يف     آذار 13كما يف      
  )مدققة( 2222     )غي مدققة( 3222     
  لمسم     لمسم     

   62315531577    41203350423  فوااد حمققة غي مستحقة الدفع حلساابت الزاباب
   66512381657    3025303450435  شيكات مصرفية وأوامر دفع 

   4317551148    2207870121  شيكات مصدقة
    515411755    3308250665  االجتماعية املستحقةاشرتاكات موسسة الت مينات 

   5516151122    1407410524  ضرااب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني
   1215851542    1705280728  ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة )وضريبة غي مقيم(

    618581252     805140485  رسو. حكومية مستحقة
   5511171715    1206750511  و اتد مستحقة الدفعمصاريد كهراب  

   2112551161    3403550628  أتعاب مهنية استشارية مستحقة
    217151252    3214821275  داانون خمتلفون

   3115261222    -   موردون
   3615411567    2212671848  أرصدة داانة أخر 

   31412221235    25212371257  نفقات مستحقة الدفع

    3152712671274    3172717531265   
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  املدفوعو  رأس املال املكتتب به -22
 القيمة املعادلة                

  بتاري  االكتتاب     دوالر أمريكي      عدد األسهم    )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف 
  لمسم                

  3136215821222    -     3316251822   السوريةرأس املال املدفوع ابللية 
  25212221222    -     215221222   زايدة رأس املال

   11111521222    712251326    111111522   عمليات بيع مب مركز القطع البنيوي 
 (  11111521222 ) (  712251326 ) (  111111522 )  عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي

  3111512221222    2815541525    3111521222  رأس املال املدفوع ابلدوالر )سسل ابللية السورية(
  3117512221222    -     3117521222   زايدة رأس املال

     4312521222    2815541525    4132512221222  
 

 القيمة املعادلة           
  بتاري  االكتتاب     دوالر أمريكي     عدد األسهم    )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف 

  لمسم                
  3136215821222    -     3316251822   رأس املال املدفوع ابللية السورية

  25212221222    -     215221222   زايدة رأس املال
   11111521222    712251326    111111522   عمليات بيع مب مركز القطع البنيوي 

 (  11111521222 ) (  712251326 ) (  111111522 )  عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي
  3111512221222    2815541525    3111521222  رأس املال املدفوع ابلدوالر )سسل ابللية السورية(

  3117512221222    -     3117521222   زايدة رأس املال
     4312521222    2815541525    4132512221222  

 بتاري  لية سورية للسهم الواحدم 31222سهم بقيمة إ ية 215221222لية سورية موزع على  2152212221222أتسي املصر  برأ ال مقداره 
 ملواحدبنك الشرق لتصبح مااة لية سورية للسهم اوافق   يئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة اال ية لسهم  2232أيلول  4

الري  2225لعا.  15واملرسو. رقم  2223لعا.  28املتضمب تعديل بعض أحكا. مواد القانون رقم  1صدر القانون رقم  2232كانون الثاين   4بتاري  
مليارات لية سوريةب وقد منح  املصار  املرخصة  32لسورية ليصبح يتضمب زايدة احلد األدىن لرأ ال املصار  التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية ا

 م2233لعا.  37 ممهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأ اهلا إىل احلد األدىن املطلوبب وقد مل متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب القانون رق
ايدة املهلة املمنوحة للمصار  التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احلد األدىن / والري تضمب ز 61صدر املرسو. التشريعي رقم / 2231يف عا. 

املتضمب متديد املهلة املمنوحة لزايدة رؤوس  2235نيسان  22اتري   .مو/31ب ومب مث صدر قرار سلي الوزرا  رقم 2234لرأ اهلا حىت هناية العا. 
ينتظر املصر  صدور تعليمات جديدة مب السلطات الرقابية  م2235تصبح س  سنوات أي حىت هناية العا. حبيث  أخر أموال املصار  سنة إضافية 

   الختاذ اإلجرا ات املناسبة هبرا اخلصوملم
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 م2222وعا.  2235ومل جتر أية عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي خالل عا.  2815541525بل  رأس املال املكتتب به ابلدوالر األمريكي 
ابثنيت عشر عملية إلعادة ترميم املركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صر  العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي  2237قا. املصر  خالل عا. 

 دوالر أمريكيم 312531233بتاري  الرتميم إبمجايل بل  
 يئة العامة العادية للمصر  وقررت زايدة رأس مال املصر  مببل  إمجايلب عقدت اهليئة العامة غي العادية واليت تقو. مقا. اهل2238نيسان  12بتاري  
 سهم وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابيةم 215221222لية سورية موزع على  25212221222وقدره 
ة قبل املصر  خبصومل اعتماد أسهم زايد وافق سلي مفوضي  يئة األوراق واألسواق املالية السورية على الطلب املقد. مب 2238أيلول  1بتاري  

لية سورية بغرض زايدة رأس املال عب طريق ضم جز  مب  25212221222سهم بقيمة إمجالية تبل   215221222رأ ال املصر  والبال  عدد ا 
 يةملية سور  37514521522لية سورية وكامل رصيد األرابح املدورة مببل   7215451522االحتياطي اخلامل مببل  

 كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املالم  2238آب  31املركورة )ك سهم سانية( على املسامهني املسسلني يف هناية يو.  مل توزيع األسهم
العادية وقررت زايدة رأس مال املصعععععععععععر  عب طريق ضعععععععععععم جز  مب رصعععععععععععيد األرابح املدورة مببل  وقدره غي ب عقدت اهليئة العامة 2222متوز  8بتاري  

 4312521222لية سععورية موزع على  4132512221222لية سععورية إىل رأس املالب ليصععبح رأس مال املصععر  بعد الزايدة مبل   3117512221222
ب حصعل املصعر  على موافقة  يئة األوراق واألسعواق املالية السورية بزايدة 2222أيلول  35اري  لية سعورية للسعهم الواحدم بت 322سعهم بقيمة إ ية 

كل   2222أيلول  25يو.  بتاري  اكتسعععاب احلق املعتمد مب اهليئةاألسعععهم املركورة )ك سعععهم سانية( على املسعععامهني املسعععسلني  ختصعععيا وملرأس املال 
 م/ مب النظا. األساسي تبعام لرلك6املادة رقم / عدل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال وعليه 

 
 واخلامل القانوين االحتياطي -32

 25مب صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  % 32االحتياطي القانوين مبعدل  2233شباط  24اتري   25مب قانون الشركات رقم  357املادة  حددت
 مب رأس املالم %

 %322مب صايف األرابح السنوية حىت بلوغه  %32االحتياطي اخلامل مبعدل  2222( لعا. 21مب قانون النقد األساسي رقم ) 57املادة  حددت
 مب رأس املالم

ققة أبهنا تشكل الفارق بني سموع اإليرادات احمل 2233شباط  24اتري   25مب قانون الشركات رقم  222مل تعريد األرابح الصافية حسب املادة 
 وسموع املصروفات واالستهالك قبل تنعزيل خمصا ضريبة الدخل على األرابحم 
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 الداانة الفوااد -22

 يلي:يتكون  را البند  ا 
  )غي مدققة( آذار 13املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة      
     3222     2222  
  لمسم     لمسم     

 مباشرة: ااتمانيةتسهيالت 
    411821248     411131554  جارية مدينةحساابت  
   51415821547    75416141178  قروض وسلد 
 (  116251135)   3212851667  اسرتداد فوااد حمفوظة 

    76512561215    51511151676   

   31117571455    32411871442  ات لد  مصار  إيداعأرصدة و 
   3612571245    3706120317  اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية ابلقيمة العادلة مب 

    34212371575    34518341744   

    53312711638    3128513521422   
 
 الفوااد املدينة -12

 يلي:يتكون  را البند  ا 
  )غي مدققة( آذار 13املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة      
     3222     2222   
  لمسم     لمسم     

 :ودااع زاباب
    431386     41125  حساابت جارية 
   1515751633    2514531543  ودااع توفي 
   55811121355    55416561575  ودااع ألجل 
    615681443     51752  الت مينات النقدية 

    62413551231    62215371151   
    512741712     221134  ودااع مصار 

    62413831127    62515521321   
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 خمصا اخلساار االاتمانية املتوقعة / اسرتداد (مصرو ) -24

 يلي:يتكون  را البند  ا 

  )غي مدققة(آذار  13أشهر املنتهية يف الثالثة لفرتة      
     3222     2222  
  مسمل     مسمل     

 (  514261858)    612121872  لد  بنوك مركزية أرصدة-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
   15512371258    5811531824  لد  املصار  أرصدة-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
 ( 23511721212)   3135215281745  لد  املصار  إيداعات-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
 موجودات مالية ابلقيمة العادلة مب  –خمصا خساار ااتمانية متوقعة 

   22114231652    -   خالل الدخل الشامل اآلخر 
   8315551127  (  217321851) ااتمانية مباشرة تسهيالت-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
   3213551423  (  4541672) اتمانية غي مباشرةا تسهيالت-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 
   3212261464  (  515261158) مصار  –خار  امليزانية  أرصدة-خمصا خساار ااتمانية متوقعة 

    3124812231562    41812211212   
 
 نفقات املوظفني -52

 يتكون  را البند  ا يلي:
  )غي مدققة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةاللفرتة      
     3222     2222  
  لمسم     لمسم     

   33218651563    38308270174  رواتب املوظفني

   612671552     402220552  نفقات التدريب والت  يل
   3112211141    2104410241  االجتماعيةمسامهة املصر  ابلت مينات 

    4151222    1450222  ال ختضع للضريبة  أخر وتعويضات  تعويض التمثيل
   1221222     601220222  تعويض هناية اخلدمة
   6718831281    24205260356  مكاف ت وعالوات

    6251232     201730852  خمتلفة على عملية التوظيدنفقات 
   415221222     602630161  موظفنيمالبي 

   613511155    3204710334  تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
    5611461    303550443  مزااي عينية خاضعة للضريبة

    117111362     505320254  الت مني الصحي

    54860636046    23615531713   
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 أخر ة ييلمصاريد تشغ -62
 يتكون  را البند  ا يلي:

  )غي مدققة( آذار 13أشهر املنتهية يف  ثالثةاللفرتة      
     2223     2222  
  لمسم     لمسم     

   413621645     306710562  السفر واملهماتنفقات 
   3217551386    3818541675  يف  يئات ودورايت االشرتاكات

   416281535    3207270242  أخر  ونفقات قانونية الضراابو الرسو. 
   114831412     705620574  عالنالدعاية واإل

   217361764     108220152  نفقات استقبال
   2712511214    1508560752  مهنيةتعاب أ

   1518281521    5802230848  ونفقات حراسة حصالالصيانة واأل
   811131525    2601680715  أتمني ضد األخطار واحلريق

   2112211185    6602420672  والتدفئة الكهراب ب املياه
   615121242    603510434  نفقات االتصاالت

   713761362    3801420552  والقرطاسيةاملطبوعات 
   2716251268    5107550657  مصاريد إجيار
    4121722    302530352  الربيد والشحب

   3417561641    2703860222  ونفقات أخر  دارةتعويضات سلي اإل
    4421522    5570222  مصاريد السيارات

    215281673     851223165  أخر نفقات تشغيلية خمتلفة 

    51421278173    38212551777   

 
 واملسففةالسهم األساسية  رحبية -27

 مل احتساب حصة السهم األساسية واملسففة كما يلي:
  )غي مدققة(آذار  13أشهر املنتهية يف الثالثة لفرتة      
     2223     2222  

  7152714871728  ( 63517851226) ربح الفرتة )لمسم( )خسارة( / صايف
  4312521222    4302520222  *املتوسط املرجح لعدد األسهم

  835213   ( 34151 ) رحبية السهم األساسية واملسففة )لمسم()خسارة( / 

 ويلهامحتتتطابق رحبية السهم األساسية واملسففة يف القيمة لعد. وجود أدوات أصدر ا املصر  ذات أتثي على حصة السهم يف األرابح عند 

  *مل تعديل رحبية السهم األساسية واملسففة عب الفرتة السابقة بعد تعديل عدد األسهم الناجتة عب زايدة رأس املالم
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 املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مل *
 املتوسط املرجح لعدد األسهم       
  آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف        

  2222     3222    عدد األسهم   الفرتة  
  2715221222  2715221222  2715221222 2222آذار  13
  3117521222  3117521222  3117521222 3222آذار  13

      4312521222  4312521222  

بنا م على املعيار احملاسيب  ببعدد األسهم اجملانية 2223آذار  13مل تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف (ب 22تبعام ملا جا  يف اإليضاح رقم )
وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيسة ر لة أو إصدار  بة مقارنةفرت الري يقضي بتعديل عدد األسهم أبثر رجعي مب بداية أول  11الدويل رقم 

 أسهم منحة أو جتزاة األسهمم

 
 ما يوازي النقدو  النقد -82

 يلي: يتكون  را البند  ا
  كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف      آذار 13كما يف     
  )مدققة( 2222     )غي مدققة( 2222     )غي مدققة( 3222    
  لمسم     لمسم     لمسم    

 58151815231614    17111416321555    55017805580656  مصر  سورية املركزي *النقد وأرصدة لد  
 يضا :

 أرصدة لد  مصار  )استحقاقها األصلي 
  35153812151854    31155312771585    38072407150527  أشهر أو أقل( 1خالل فرتة    

 ينعزل:
 ودااع مصار  )استحقاقها األصلي 
 ( 35812121425) ( 3146413751552) ( 38405550378)  أقل(أشهر أو  1خالل فرتة    

    57708550315022    45146315331154    71185811251321  

 وازي النقدميعترب جز  مب النقد وما ي يستسد. احتياطي الودااع لد  مصر  سورية املركزي يف أنشطة املصر  التشغيلية اليومية لرلك ال ال *
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 ذات العالقةعمليات األطرا   -52

 ما يلي: األطرا  ذات العالقةالشركات املرتبطة هبمب واملصار  الشقيقةم تتضمب أرصدة وعمليات و  العليا دارةمدرا  املصر ب واإل ذات العالقةاألطرا  تتضمب 
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
  كانون األول  13كما يف       أعضا  سلي اإلدارة وكبار        
  ة(دقق)م 2222   اجملموع   املسامهني وكبار املوظفني   احلليفةالشركات    الشركة األ.  

  لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم  امليزانيةاملايل/ داخل بنود بيان الوضع -أ
 حساابت مدينة 

  32157615211447  35125813281551  -   6112216251254  8177515351455 أرصدة لد  املصار  املقربة
 ( 32615641544) ( 22214631211)  -  ( 117141548) ( 35617261285) على احلساابت اجلاريةموونة مكونة 

  21175511531227  21177212371222  -   82411621518  22154516541662 ودااع ألجل لد  املصار  املقربة
 ( 1144211871855) ( 4155411321622)  -  ( 516431761) ( 4158816721857) مووانت مكونة على ودااع ألجل

  3415811288  3412721482  -    4521546  3118351514 فوااد مستحقة غي مقبوضة
 (  213831253) (  217651273)  -  (  31443) ( 217611612) مووانت مكونة على فوااد مستحقة غي حمققة

   1171341   2551675   2551675  -   -  قروض كبار املوظفني
 26154618121521  7131812461426  2551675   14128513751228  11135612631635  

  حساابت داانة 
 حساابت أعضا  سلي اإلدارة 

  24211211335  7217821745  7217821745  -   -  وكبار املوظفني وكبار املسامهني 
  -   -  7217821745  8217457172  24211211335  

 امليزانيةبنود خار  -ب
  22124515511288  35122514621241  2153413581556  36152812851355   712381248 اليةممصار  كفاالت 

  -   -   -   -   -  وقبوالت لالستياد مستنديةفتح اعتمادات 
 ( 2153115621635) ( 2175212521175) ( 2153413581556) ( 27415281274) ( 314211525) اليةممصار  مووانت كفاالت 

 516341715   36121117561525   -  36121511731664  37111214121471  
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  )غي مدققة( 3222آذار  13املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة   
  املنتهية يفأشهر  ثالثةاللفرتة       وكبار دارةأعضا  سلي اإل        
  مدققة(غي ) 2222 آذار 13   اجملموع   وكبار املوظفنياملسامهني    الشركات احلليفة   الشركة األ.  
  لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم  

  بيان الدخلبنود -ب
   8612851363   3512521723   51662   4271215  3416151826 فوااد داانة
 (  512421414) (  4831457) (  4551341)  -  (  221134) فوااد مدينة

 3416371452  4271215   (4511481  ) 3415731244   7618481727  
 (  412561822) (  415521143)  -  ( 415521143)  -  عموالت مدينة

 3416371452  (413811326 ) (4511481  ) 515821521    7217531527  

 را اخلصوملمالزابابب وعمالم بقرارات سلي النقد والتسليد هب الفوااد والعموالت السارية مع أسعارإن مجيع التعامالت املسموحة مع األطرا  ذوي العالقة تتم ضمب النشاطات االعتيادية للمصر  وابستسدا. 
 م2222آذار  13يف كما  %515و %7و 2223آذار  13كما يف  %7بلغ  معدالت الفوااد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني 

 م(2222 لعا. %2128و %212 )مقابل 2223آذار  13يف  %2125و %2135ما بني  للدوالربل  معدل الفاادة على الودااع لد  املصر  األ. 

 :دارةوسلي اإل التنفيرية دارةتعويضات اإل- 

 التنفيرية العليا للمصر : دارةفيما يلي ملسا ملنافع اإل
  ()غي مدققةآذار  13أشهر املنتهية يف  ثالثةاللفرتة    

     3222     2222  
  لمسم     لمسم     

   3817711564    4818251685  العليا دارةرواتب اإل  

    4818251685    1564177183  

 (م2222آذار  13 لية سورية كما 3113871522)مقابل  2223آذار  13كما يف لية سورية   2712221222مبل   دارةتعويضات سلي اإلبلغ  
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 املساطر إدارة -12

 :خماطر االاتمان -أ

كما صر   حسب فئات التصنيد االاتماين الداخلي للم (خر األالتعرضات ملساطر االاتمان )بعد خمصا التدين وقبل الضماانت وخمففات املساطر 
 وفق اجلدول التايل: )غي مدققة( 2223آذار  13يف 
 توزع التسهيالت االاتمانية املباشرة حسب درجة املساطر:ت

     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 املتوقعة  االاتمانيةاخلساار     املتوقعة  االاتمانيةاخلساار     املتوقعة  االاتمانيةاخلساار     
  اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهر 32على مد      
 لمسم     مسمل     مسمل     مسمل    

  4إىل  3الدرجات مب 
  33118815151832    -     -     33118815151832  منسفضة املساطر 

  32122415171124    -     5167411511553    51213411751  حت  املراقبة 7إىل  5الدرجات مب 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها 5الدرجة 
  3155111656155    5531551111656    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  25128516251267    1165615531551    5167411511553    33153816811561  املباشرة االاتمانيةإمجايل التسهيالت 
 ( 2122718511783) ( 2122718511783)   -     -    فوااد معلقة

 ( 2128116121876) ( 8451315271714) ( 48817621455) ( 8713111572) خمصا اخلساار االاتمانية املتوقعة

  23137813441432    11121362156    5138516131256    54515531331813  صايف التسهيالت االاتمانية 

 وفق اجلدول التايل: )مدققة( 2222كانون األول   13للمصر  كما يف تتوزع التعرضات االاتمانية املباشرة حسب فئات التصنيد االاتماين الداخلي 
     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 املتوقعة  االاتمانيةاخلساار    املتوقعة  االاتمانيةاخلساار    املتوقعة  االاتمانيةاخلساار     
  اجملموع     على مد  عمر الرصيد     على مد  عمر الرصيد     شهر 32على مد      
 لمسم     لمسم     لمسم     لمسم    

  4إىل  3الدرجات مب 
  33121415621556    -     -     33121415621556  منسفضة املساطر 

  32187716121717    -     32111712531588    54211431345  حت  املراقبة 7إىل  5الدرجات مب 
  -     -     -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف حتصيلها 5الدرجة 
  1168612651523    1168612651523    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  25155816581834    1168612651523    32111712531588    33157511231725  إمجايل التسهيالت االاتمانية املباشرة
 ( 3156215221434) ( 3156215221434)   -     -   الفوااد املعلقة

 ( 2132117111558) ( 3156413831771) ( 46714231277) ( 5213521528) اخلساار االاتمانية املتوقعةخمصا 
  23153412241842    36215611114    5186518521133    33148113531357  صايف التسهيالت االاتمانية 
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 االقتصادي:الرتكز حسب القطاع  (3
 حسب القطاع االقتصادي: ز يف التعرضات االاتمانيةيوضح اجلدول التايل الرتك

  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف    
  اجملموع   خدمات   أفراد   زراعي   حكومي   عقارات   جتارة   صناعة   مايل   
 لمسم   لمسم   لمس   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   

  64126615451613  -   -   -   -   -   -   -   64126615451613 بنوك مركزيةأرصدة لد  
  38145717771125  -   -   -   -   -   -   -   38145717771125 أرصدة لد  مصار 

  35137215151525  -   -   -   -   -   -   -   35137215151525 ات لد  مصار إيداع
  23137813441432  4128212461567  1215531655  72416631525  -   55813281352  7157513871577  7122715281456   -  املباشرة االاتمانيةالتسهيالت 

  3125217511352  -   -   -   3125217511352  -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
  35517121275  -    2371253  -   -   -   -   -   35515341784 خر األاملوجودات 

  1153512861842  -   -   -   -   -   -   -   1153512861842 مصر  سورية املركزي وديعة سمدة لد 

 328112312381522  4128212461567  1218281586  72416631525  3125217511352  55813281352  7715751387157  7122715281456  332612521264127 االمجايل

 
  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   خدمات   أفراد   زراعي   حكومي   عقارات   جتارة   صناعة   مايل   
 لمسم   لمسم   لمس   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   

  64122114251525  -   -   -   -   -   -   -   64122114251525 أرصدة لد  بنوك مركزية
  35142611521335  -   -   -   -   -   -   -   35142611521335 أرصدة لد  مصار 

  22113217821283  -   -   -   -   -   -   -   22113217821283 إيداعات لد  مصار 
  23153412241842  4128213861177  3112361134  52115581727  -   -   7171111511525  8158118451535  -  التسهيالت االاتمانية املباشرة

 املوجودات املالية ابلقيمة العادلة 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -  خالل الدخل الشامل اآلخرمب  

  3127113611231  -   -   -   3127113611231  -   -   -   -  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة 
  24115621358  -    551242  -   -   -   -   -   24114621536 موجودات أخر 
  1153512861842  -   -   -   -   -   -   -   1153512861842 مصر  سورية املركزي وديعة سمدة لد 

  326146615541782  4128213861177  3113351556  52115581727  3127113611231  -   7171111511525  8158118451535  321187512871681 اإلمجايل
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 مالعمالت صر  أسعارو  الفوااد أسعار يف التقلبات عب السوق خماطر تنش  :السوق خماطر -ب

 ميومي بشكل ابلسقو  ومقارنتها سعاراأل يف التغي مراقبة ويتم املقبولةب املساطر لقيمة سقو  ابعتماد دارةاإل سلي يقو.

 أساليب ختفيد خماطر السوق -
عب وكاالت التصنيد  ةإن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصر  معها وخاصة الصادر 

 جتنب كافة مل احلدوث وابلتايل العمل على جتنبهم  را ابإلضافة إىل برل العناية الالزمة يفالعاملية كفيلة أبن تبني قبل وقٍ  كاٍ  احتمالية خطٍر حمت
 ماإلجرا اتو بلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقام ملعايي وسقو  حمددة مسبقام حبسب السياسات  أنواع الرتكزات سوا  يف عمالت معينة أو

 خماطر السوق إدارة -
خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلد أنواع املساطر السوقية اليت قد تنسم عب عمليات املصر  سوا  يف املوجودات  إدارةحتدد سياسات وإجرا ات 

املستمر مب  دالصر  مقابل العمالت األجنبية  را إىل جانب الت ك أسعارالفوااد الداانة أو املدينة أو تغي  أسعارأو يف املطلوابت وذلك عند تغي 
 توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمالت يف كل األوقات ومب حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما  ي حمددة مب قبل مصر  سورية املركزيم

 :الفاادة أسعارخماطر  (3)
املصععععر  ملساطر  املاليةب يتعرض دواتالفاادة على أرابح املصععععر  أو على قيمة األ أسعععععارالفاادة عب احتمال أتثي التغيات يف  أسعععععارتنسم خماطر 

الفوااد يف  سعععععارأالفاادة نتيسة لعد. توافق أو لوجود فسوة يف مبال  املوجودات واملطلوابت حسععععب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة  أسعععععار
 الفوااد على املوجودات واملطلوابتم أسعارعب طريق مراجعة  اطر ره املس دارةفرتة زمنية معينة ويقو. املصر  إب

الفاادة مب  سعارأاملوجودات واملطلوابت بدراسة خماطر  إدارةالفاادة وتقو. جلنة  أسعارساسية حل ام املوجودات واملطلوابت حدود إدارةتتضعمب سعياسعة 
ومقارنتها  الفاادة السععععععععاادة واملتوقعة سعععععععععارخالل اجتماعاهتا الدورية ويتم دراسععععععععة الفسوات يف اسععععععععتحقاقات املوجودات واملطلوابت ومد  أتثر ا أب

 ذا لز. األمرمليها وتطبيق اسرتاتيسيات التحوط إابحلدود املوافق ع
سوات الفوااد املساطر ويتم مراقبة ف إدارةالفاادة مب خالل اسععععععععرتاتيسيات  أسعععععععععاراخنفاض  أوقد حتدث نتيسة ارتفاع ويتم احلد مب أية آاثر سععععععععلبية 

 بشكل مستمر ومقارنتها مع الفسوات املوافق عليها ضمب سياسات املصر م
 

 :(%2)التغي بسعر الفاادة  الفاادة أسعارالوصد الكمي ملساطر 

 (%2زايدة بسعر الفاادة )
    )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف      
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاادة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساار(   الرتاكمية   العملة  
  لمسم   لمسم   لمسم     
  51312321124    72812311715    15142216861512   دوالر أمريكي 
  1118131574    4513281765    2125514181215    يورو 
   21157     11341     3571354   جنيه اسرتليد 
 ( 43116641153) ( 55315521523) ( 27157716261243)   لية سورية 

  21122     11256     3541776   فرنك سويسري 
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  ()مدققة 2222كانون األول   13كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاادة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساار(   الرتاكمية   العملة  
  لمسم   لمسم   لمسم     
  45818721722    66513621561    11125812481326   دوالر أمريكي 
  4315541864    5514551835    2177215521515    يورو 
   21221     21517     3461852   جنيه اسرتليد 
 ( 14412251522) ( 45817231222) ( 22151512621225)   لية سورية 
   21163     11348     3571187   فرنك سويسري 

 

 (%2نقا بسعر الفاادة )

  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاادة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساار(   الرتاكمية   العملة  
  لمسم    لمسم    لمسم     
 ( 51312321124) ( 72812311715)   15142216861512   دوالر أمريكي 
 ( 1118131574) ( 4513281765)   2125514181215    يورو 
 (  21157) (  11341)    3571354   جنيه اسرتليد 
  43116641153    55315521523  ( 27157716261243)   لية سورية 

 (  21122) (  11256)    3541776   فرنك سويسري 
 
 

  ()مدققة 2222كانون األول   13كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفاادة   الفسوة     
  %75امللكية    )األرابح واخلساار(   الرتاكمية   العملة  
  لمسم   لمسم   لمسم     
 ( 45818721722) ( 66513621561)   11125812481326   دوالر أمريكي 
 ( 4315541864) ( 5514551835)   2177215521515    يورو 
 (  21221) (  21517)    3461852   جنيه اسرتليد 
   14412251522    45817231222  ( 22151512621225)   لية سورية 
 (  21163) (  11348)    3571187   فرنك سويسري 

 :الصر  أسعار( خماطر 2)
 صر  العمالت األجنبيةم أسعاراملالية بسبب التغيات يف  دواتتتمثل خماطر العمالت بتغي قيمة األ

يتم الت كد مب املصر  بوضع حدود ملراكز العمالتب ويتم مراقبة املركز بشكل يومي ل إدارةيعترب املصر  اللية السورية العملة الرايسية لهب ويقو. سلي 
 عد. جتاوز املستوايت احملددةم

 مالصر  سعارأيقو. املصر  إبعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغيات على صايف األرابح واخلساار يف حال حدوث تغي معقول يف 
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 ( يف سعر الصر %32زايدة )

  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
 األثر على حقوق     األثر على األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساار     القطع    العملة  
 لمسم     لمسم     لمسم      
  1165112251885    1165812581155    16158215811547   دوالر أمريكي 
 ( 514451225) ( 3215511142) ( 32515111157 )   يورو 
   321112     361441     3641427   جنيه اسرتليد 
   51287     321182     3211821   فرنك سويسري 
  116571154    418761525    4817651251   عمالت أخر  

 
 

  ()مدققة 2222كانون األول   13كما يف   
 األثر على حقوق     األثر على األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساار     القطع    العملة  
 لمسم     لمسم     لمسم      
  1165112251885    1165814521215    16158415221151   دوالر أمريكي 
   7731618    312281853    3212881525    يورو 
   381665     241887     2481871   جنيه اسرتليد 
   331255     351265     3521652   سويسريفرنك  
  618561635    513421355    5314231588   عمالت أخر  

 
 ( يف سعر الصر %32نقا )

  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
 األثر على حقوق     األثر على األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساار     القطع    العملة  
 لمسم     لمسم     لمسم      
 ( 1165112251885) ( 1165812581155)   16158215811547   دوالر أمريكي 
   514451225    3215511142  ( 32515111157 )   يورو 
 (  321112) (  361441)    3641427   جنيه اسرتليد 
 (  51287) (  321182)    3211821   فرنك سويسري 
 ( 116571154) ( 418761525)   4817651251   عمالت أخر  
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  )مدققة( 2222كانون األول   13كما يف   
 األثر على حقوق     األثر على األرابح     مركز      
  امللكية     واخلساار     القطع    العملة  
 لمسم     لمسم     لمسم      
 ( 1165112251885) ( 1165814521215)   16158415221151   دوالر أمريكي 
 (  7731618) ( 312281853)   3212881525    يورو 
 (  381665) (  241887)    2481871   جنيه اسرتليد 
 (  331255) (  351265)    3521652   فرنك سويسري 
 ( 618561635) ( 513421355)   5314231588   عمالت أخر  

 
 التحليل القطاعي -31

 :قطاعات أعمال املصر  معلومات عبم أ
 التالية:الرايسية  عمالاألمب خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصر  

  األفرادحساابت  -
 حساابت املوسسات  -
   اخلزينة  -

 :طاعات أعمال املصر فيما يلي معلومات عب ق
  )غي مدققة( 3222آذار  13 املنتهية يف أشهر ثالثةالفرتة   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم     
  3177215231133  -   57212221232  3121312461552 ( 22817671653)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 ( 3124812231562)  -  ( 3125311671252)  212251542   5551552 مصرو  خمصا اخلساار االاتمانية  

  52412551753  -  ( 28313451282)  3121112561512 ( 22718331723)  نتااج أعمال القطاع 
 ( 85412711355) ( 85412711355)  -   -   -  مصاريد غي موزعة على القطاعات 
 ( 16515711428)  -   -   -   -   بح قبل الضراابالر   

 ( 24518331638)  -   -   -   -   مصرو  ضريبة الدخل  

 ( 63517851226)  -   -   -   -   ةصايف ربح الفرت  
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  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم     
  312135817241128  -  32515251565457  22121811451865  1218281586  موجودات القطاع 
 

  32126111241823  32126111241823  -   -   -  موجودات غي موزعة على القطاعات 

  132512451262234  32126111241823 325152515651457  22121811451865  1218281586  سموع املوجودات 

  322124512511785  -   38415551378  65115111221748  14167314111855  مطلوابت القطاع 
  1188816241516  1188816241516  -   -   -  مطلوابت غي موزعة على القطاعات 

  324131718581123  1188816241516  38415551378  65115111221748  14167314111855  سموع املطلوابت 
  35711551525  -   -   -   -   مصاريد رأ الية 
  8515531463  -   -   -   -   استهالكات وإطفا ات 
 
  )غي مدققة( 2222آذار  13فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم     
  5125214671855  -   8114312351535  56517241281 ( 25414731541)  إمجايل الدخل التشغيلي 
 ( 41812211212)  -  ( 14412661458) ( 5313351277) ( 218171455) مصرو  خمصا اخلساار االاتمانية  

  8163412441625  -   7155615451263  87416251226 ( 25711251418)  نتااج أعمال القطاع 
 ( 46817621178) ( 81762117846)  -   -   -  مصاريد غي موزعة على القطاعات 
  8134514821253  -   -   -   -   الربح قبل الضرااب  

 ( 23715541521)  -   -   -   -   مصرو  ضريبة الدخل  

  7152714871728  -   -   -   -   صايف ربح الفرتة 
 
  )مدققة( 2222 كانون األول 13كما يف   
  اجملموع   أخر    اخلزينة   املوسسات   األفراد   البيان  
 لمسم   لمسم   لمسم   لمسم   لمسم     
  325173512551848  -  327132812281753  22157413531542  3113351555  موجودات القطاع 
  5122717221523  5122717221523  -   -   -  موجودات غي موزعة على القطاعات 
  318152112361165  5122717221523 327132812281753  22157413531542  3113351555  سموع املوجودات 
  56164315521555  -   35215241625  63151815221757  14155215411231  مطلوابت القطاع 
  1154312851516  1154312851516  -   -   -  مطلوابت غي موزعة على القطاعات 
  322138112821515  1154312851516  35215241625  63151815221757  14155215411231  سموع املطلوابت 
  53517351216  53517351216  -   -   -   مصاريد رأ الية 
   28817771186  28817771186  -   -   -   استهالكات وإطفا ات 
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 التوزيع اجلغرايف:م معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلار م  ميارس املصر  نشاطه بشكل رايسي يف القطر وال يوجد

 :املصر التوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل  را 
  )غي مدققة( 3222آذار  13كما يف   
  اجملموع   سوريةخار     سوريةداخل   
  لمسم   لمسم   لمسم  

  3177215231133  1112361537  3171512841754  إمجايل الدخل التشغيلي
  342126212451325  14127216261865  328135314421262  سموع املوجودات

  35711551525   -   35711551525  املصروفات الرأ الية
 

  )غي مدققة( 2222آذار  13كما يف   
  اجملموع   خار  سورية   سوريةداخل   
  لمسم   لمسم   لمسم  

  5125214671855  8115541852  8156814711227  إمجايل الدخل التشغيلي
  325152515541721  35118418521277  86132513221426  سموع املوجودات

  11215121216   -   11215121216  املصروفات الرأ الية
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 رأس املال إدارة -21

الصادرة مبوجب  س املال مب خالل النسبأنشطته املستلفةم يتم مراقبة مد  كفاية ر أس مال مناسب ملواجهة املساطر اليت تالز. أحيافظ املصر  على ر 
 مقررات ابزل الدولية واليت يتم تبنيها مب خالل مصر  سورية املركزيم 

حسب  %8)املركزي حسب تعليمات مصر  سورية  %8س املال والبالغة أدىن ملتطلبات كفاية ر حملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتز. املصر  اب
 مس املال التنظيمي كموشر لتلك الرتكزاتأيراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االاتمانية واليت تستسد. ر  ا(ب كمجلنة ابزل الدولية

ظة س ماله وجيري تعديالت عليه يف ضو  التغيات اليت تطرأ على الظرو  االقتصادية ووصد املساطر يف أنشطتهب وهبد  احملافأيدير املصر   يكلية ر 
رار قد يقرر املصر  توزيع أرابح نقدية أو تدوير أرابحه أو ر لتها ويراعي املصر  لد  اختاذه ق وحني حتقيق أرابح أس املالأو التعديل على  يكل ر 

 :يتضمب  را البند ما يليبتوزيع األرابح تعليمات السلطات الرقابية هبرا اخلصوملم 
  كانون األول  13كما يف    آذار 13كما يف   
  ()مدققة 2222   )غي مدققة( 3222  
  لمسم   لمسم   

   4132512221222    4132512221222  رأس املال املكتتب به واملدفوع 
   82514671857    82514671857  االحتياطي القانوين
   75815381157    75815381157  االحتياطي اخلامل

   15218831227    15218831227  أرابح مرتاكمة حمققة 
   12161116681111    12161116681111  *غي حمققةأرابح مرتاكمة 

 ( 4314561255) ( 1512251857 ) صايف املوجودات الثابتة غي ملموسة
 مبال   نوحة إىل كبار املسامهني وأعضا  سلي اإلدارة 

 ( 2162215571224 ) ( 3581556121534 ) أو املستعملة مب قبلهم )أيهما أكرب( 
   16127715221755    16138617731183  اخلاصة األساسيةصايف األموال 

 بنود رأس املال املساعد:
   3122716221714    3126618751475  **خمصصات لقا  اخلساار االاتمانية املتوقعة

   -   ( 63517851226 ) صايف خساار الفرتة

   3122716221714    45312541451   األموال اخلاصة املساعدة
   17132515411485    16161718651412  صايف األموال اخلاصة )رأس املال التنظيمي(

   75125513651427    82115216581433  سموع املوجودات املرجحة ابملساطر 
   1135414851262    2155716551524  حساابت خار  امليزانية املرجحة ابملساطر

   13517251222    66217451222  خماطر السوق
   2182611361457    2182611361457  املساطر التشغيلية

   85111517221344    88183514211772  سموع املوجودات وااللتزامات خار  امليزانية املرجحة ابملساطر
   %41148     %43125   نسبة كفاية رأس املال )%(

   %42128     %42174   نسبة كفاية رأس املال األساسي )%(
   %51131     %54152   نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية
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ب والري تضمب تعديل املادة الثامنة مب قرار سلي النقد 2234شباط  26اتري   4/. ن/ب3288صدر قرار سلي النقد والتسليد رقم  *
  فروقات تقييم القطع البنيوي غي احملققة ضمب األموال اخلاصة األساسية حبيث يتم إدرا  2228شباط  4اتري   3/. ن / ب 162والتسليد رقم 

 م 2227لعا.  4/. ن/ب 251ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار سلي النقد والتسليد رقم 

ب االاتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة ضم/. ن( يتم االعرتا  ابملسصصات املكونة لقا  اخلساار 4التسليد رقم )و مبوجب قرار سلي النقد  **
ليها إاملرحلتني األوىل والثانية ضمب األموال اخلاصة املساندةب وذلك على أال تتساوز قيمة املسصصات املعرت  هبا ضمب  ره األموالب مضافام 

املرجحة مبساطر االاتمان احملتسبة وفقام  مب املوجودات %3125رصيد حساب االحتياطي العا. ملساطر التمويل )يف حال وجوده(ب ما نسبته 
 لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الصافيةم
مع  %8نسععععععععبة كفاية رأس املال عب  لال تقجيب أن  2227كانون الثاين   24اتري   4/. ن/ ب  251بنا م على قرار سلي النقد والتسععععععععليد رقم 

 د. رأس املال التنظيمي كموشر هلاممراعاة النسب املتعلقة ابلرتكزات االاتمانية واليت تستس
 
 تزامات حمتملةلارتباطات و ا -11

 يلي: يتكون  را البند  ا

 ارتباطات والتزامات ااتمانية )قيمة ا ية(: -
  كانون األول  13كما يف      آذار 13كما يف     
  )مدققة( 2222     )غي مدققة( 3222    
 لمسم     لمسم    

 ااتمانيةوالتزامات  ارتباطات
 كفاالت زاباب:

    1621251     1621251  أتمينات أولية 
   1121515241255    2162516351757  حسب تنفير 
   2162515751832    1121612641128   

   37162514161264    36153511211447  كفاالت بنوك
   63811431852    54811121477  سقو  تسهيالت ااتمانية غي مستعملة

   35167116311714    23128212421262   


