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موضوع ونشاط املصر

مت الرتخيص لبنك سورية واملهجر ش.م.م.ع (املصر ) كشركة سورية مسامهة مغفلة عامة مبوجع رار رائسة الن الوزراء ر /20م .واتريخ  30نيسان
 2003وفقاً رحكام القانون ر  28لعام  2001اخلا إبحداث املص ع ع ععار اخلاص ع ع ععة واملش ع ع ععرتكة يف اجل هورية العربية الس ع ع ععورية واملس ع ع ععجل يف الس ع ع ععجل
التجارق لت الر  13900اتريخ  29كانون ارول .2003
سجل املصر يف سجل املصار امل سوك لد مديرية مفوضية احلكومة لت الر  /9/بوصف بنكاً خاصاً بتاريخ  7كانون الثا.2004 ،
يبلغ رأس املال املكتتع ب واملدفوع  8.640.000.000لرية س ععورية موزعاً علد  86,400,000س ععه ي ة الس ععه الواحد اال ية  100لرية س ععورية ك ا
يف  30حزيران .2021
أبسعن املصعر برأ ال مقداره  1,500,000,000موزع علد  3,000,000سعه بقي ة ا ية  500لرية سعورية للسعه الواحدل و د مت زايدة رأس املال
بشععكل تدرجيي ليصععل بتاريخ  31كانون ارول  2010إىل  3,600,000,000لرية سععورية موزع علد  7,200,000سععه بقي ة ا ية  500لرية سععورية
للسه الواحد.
بتاريخ  4نيس ععان  2011وافقت ا يئة العامة لل س ععامهني علد زايدة رأس املال وذلك بتوزيع جزء من اررابر احملتجزة بقي ة  400,000,000لرية س ععورية
علد شعكل أسعه اانية لل سعامهني كل حسعع نسعبة للك ليصعبح رأس املال  4,000,000,000لرية سعورية موزع علد  8,000,000سعه بقي ة ا ية
 500لرية سورية للسه الواحد بتاريخ  31كانون ارول .2011
خالل اجت اع ا يئة العامة غري العادية لل سعامهني بتاريخ  24نيسعان 2012ل لت املوافقة علد جتزألة أسعه املصعر لتصعبح  40,000,000سعه بقي ة
 100لرية سورية للسه الواحد.
خالل اجت اع ا يئة العامة غري العادية لل س ع ععامهني بتاريخ  25نيس ع ععان  2018وافقت ا يئة العامة للبنك علد زايدة رأس املال مببلغ 2,000,000,000
لرية سععورية عن طريق ض ع اررابر املرتاك ة القابلة للتوزيع بعد إطفاء اخلس عاألر ح هناية عام  2017وض ع س ع من االحتياطي اخلا ليص عبح رأس املال
 6,000,000,000لرية سورية.
خالل اجت اع ا يئة العامة غري العادية لل سع ع ع ع ع ععامهني بتاريخ  8أاير  2019ل ا رتر الن ا دارة علد ا يئة العامة للبنك زايدة رأس املال عن طريق ض ع ع ع ع ع ع
اررابر املدورة القابلة للتوزيع وتوزيع ارس ععه النامجة عن ته الزايدة علد املس ععامهني ااتً .بتاريخ  13حزيران 2019ل حص ععل املص ععر علد موافقة يئة
اروراق وارس ع عواق املالية علد زايدة رأ ال املص ع ععر مبقدار  1,200,000,000لرية س ع ععورية ليص ع ععبح رأ ال بعد الزايدة  7,200,000,000لرية س ع ععورية
وذلك مبوجع القرار ر / /700ا م .بتاريخ  22لوز  2019صعدرت موافقة مصعر سعورية املركزقل ك ا حصعل املصعر بتاريخ  6آب  2019علد
موافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك مبوجع القرار ر 2283ل ومت توزيع ارسه اجملانية علد املسامهني كل حسع نسبة للك بتاريخ  2أيلول
.2019
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خالل اجت اع ا يئة العامة غري العادية لل سامهني بتاريخ  26لوز  2020ل ا رتر الن ا دارة علد ا يئة العامة للبنك زايدة رأس املال عن طريق ض
ااتل وبتاريخ  18آب  2020حصل املصر علد
اررابر املدورة القابلة للتوزيع إىل رأس املالل وتوزيع ارسه النامجة عن ته الزايدة علد املسامهني ً
موافقة مصر سورية املركزق علد زايدة رأ ال املصر مببلغ و دره  1,440,000,000لرية سورية ليصبح رأ ال بعد الزايدة  8,640,000,000لرية
سورية وذلك مبوجع الكتاب ر  / 16 / 4435وبتاريخ  13أيلول  2020حصل املصر علد مصاد ة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك
علد رار ا يئة العامة بزايدة رأس املال مبوجع رار ر  2389ل ك ا حصل املصر علد موافقة يئة اروراق وارسواق املالية وذلك مبوجع القرار ر
/ 107م بتاريخ  21أيلول  2020ومت توزيع ارسه اجملانية علد املسامهني كل حسع نسبة للك بتاريخ  5تشرين ارول .2020
يقوم املص ععر بتقدمي مجيع ارع ال املص ععرفية واملالية من خالل مركزه وفروع والبالغ عدد ا  30فرع ك ا يف  30حزيران  2022منتش ععرة داخل اجل هورية
العربية السورية يف كل من دمشق وريم دمشق وحلع والالذ ية ومحاة ومحص وطرطوس ودرعا والسويداء واحلسكة.
يبلغ عدد الفروع اليت مت إيقا الع ل فيها م تاً نتيجة للظرو اليت لر هبا اجل هورية العربية السورية هبا مثانية فروع للبنك متوزعة يف محص وريم دمشق
(عدرا) وحلع ودرعا واحلسكة (القامشلي).
يسا بنك لبنان واملهجر ش.م.ل بنسبة  %49يف رأ ال املصر .
إن أسه املصر مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.
يسا بنك سورية واملهجر ش.م.م.ع بنسبة  %52يف شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية واليت ابشرت أع ا ا يف  25تشرين ارول
 2009بقرار ر / 105م الصادر عن يئة اروراق وارسواق املالية السورية.
لت املوافقة علد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة لفرتة السع ع ععتة أشع ع ععهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة) من بل الن إدارة املصع ع ععر
بتاريخ 1أيلول  2022يف اجت اع ر .169
-2

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

أ -أ السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة مت ا لة مع السياسات احملاسبية اليت مت اتباعها يف إعداد القواأل املالية
للسنة املنتهية يف  31كانون ارول  . 2021ومع ذلكل تع اتبعاع معايري التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية
اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثا2022 ،ل واليت مل ت ر بشكل جو رق علد املبالغ وا فصاحات الواردة يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة:
تعديالت علد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( – )3مرجع طار املفا ي
لُ ِّدث التعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية ر  3حبيث يشري إىل ا طار املفا ي ي لسنة  2018بدالً من إطار سنة  .1989ك ا أهنا تضيم إىل
املعيار الدويل للتقارير املالية ر  3متطلباً يتعلق اباللتزامات احملددة ض ن نطاق معيار احملاسبة الدويل ر 37ل و و أن تطبق املنش ة املستحوذة معيار
احملاسبة الدويل ر  37لتحديد ما إذا كان ناك التزام األ يف اتريخ االستحواذ نتيجة رحداث سابقة .ابلنسبة للضريبة اليت ستندر ض ن نطاق
تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية ر  :21الرسومل تطُبق املنش ة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية ر  21لتحديد ما إذا
كان احلدث امللزم التق نتج عن التزام بسداد الضريبة د و ع حبلول اتريخ االستحواذ.
وأخرياًل تضيم التعديالت بيا ًت صرحيًا سن املنش ة املستحوذة ال تعرت ابملوجودات احملت لة املستحوذ عليها يف اندما ارع ال.
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تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل ر  - 37العقود املثقلة  -تكلفة الوفاء ابلعقد
تنص التعديالت أن "تكلفة الوفاء" ابلعقد تش ل "التكاليم اليت تتعلق مباشرة ابلعقد" .تتكون التكاليم املتعلقة مباشرة ابلعقد من التكاليم ا ضافية
للوفاء هبتا العقد (علد سبيل املثال الع الة املباشرة أو املواد املباشرة) وتوزيع التكاليم ارخر اليت تتعلق مباشرة بتنفيت العقد (علد سبيل املثال توزيع
مصاريم االستهالك رحد بنود امل تلكات واآلالت واملعدات املستخدمة يف الوفاء العقد).
تطبق التعديالت علد العقود اليت مل ِّ
تم املنش ة فيها بكافة التزاماهتا ك ا يف بداية فرتة التقرير السنوق اليت تطبق فيها املنش ة التعديالت لل رة اروىل.
ال يت تعديل أر ام املقارنة .وبدالً من ذلكل يتعني علد املنش ة االعرتا ابر ر الرتاك ي لتطبيق التعديالت مبدأليًا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابر
املدورة أو أق بند آخر من بنود حقوق امللكيةل ك ا و مالأل ل يف اتريخ التطبيق ارويل.
تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل ر ( )16امل تلكات واآلالت واملعدات  -املتحصالت بل االستخدام املقصود.
متاحا لالستخدام من تكلفة أق بند من
ال تس ح التعديالت خبص أق عاألدات تجتة من بيع ارصنا اليت مت إنتاجها بل أن يصبح تا ارصل ً
بنود امل تلكات واآلالت واملعداتل أق العاألدات احملققة أ ناء إحضار ارصل إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة ل جناز ارع ال ابلطريقة اليت
تستهدفها ا دارة .وابلتايلل تعرت املنش ة بعاألدات تلك املبيعات إىل جانع التكاليم ذات الصلة ض ن الربح أو اخلسارة .وتقين املنش ة تكلفة ته
البنود وفقا ملعيار احملاسبة الدويل ر (" )2املخزون" .
توضح التعديالت أيضا معىن "اختبار ما إذا كان ارصل يع ل بشكل سلي " .وحيدد معيار احملاسبة الدويل ( )16ذلك علد أن تقيي ملا إذا كان ارداء
الفين واملادق لألصل ككن استخدام يف إنتا أو توريد السلع أو اخلدمات أو أبجري ا لآلخرين أو رغراض إدارية.
وإذا مل يت عرضها بشكل منفصل يف األ ة الدخل الشاملل ينبغي أن تفصح القواأل املالية عن ي ة العاألدات والتكلفة املدرجة يف الربح أو اخلسارة واليت
تتعلق ببنود منتجة وليست إحد ترجات ارنشطة االعتيادية لل نش ةل وأق بند (بنود) يتض ن تلك العاألدات والتكلفة يف األ ة الدخل الشامل.
تطبق التعديالت س ر رجعيل ولكن فقط علد بنود امل تلكات واآلالت واملعدات اليت مت إحضار ا إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة ا جناز ارع ال
ابلطريقة اليت تستهدفها ا دارة يف أو بعد بداية الفرتة اروىل املعروضة يف القواأل املالية اليت تطبق فيها املنش ة التعديالت لل رة اروىل.
ينبغي علد املنش ة االعرتا ابر ر الرتاك ي للتطبيق ارويل للتعديالت كتعديل علد الرصيد االفتتاحي لألرابر املدورة (أو أق بند آخر من بنود حقوق
امللكيةل ك ا و مالأل ) يف بداية تلك الفرتة اروىل املعروضة.
التحسينات السنوية لل عايري الدولية للتقارير املالية 2020- 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( - )1تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية رول مرة

يقدم التعديل إعفاءً إضافيًا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها ارم في ا يتعلق ابحملاسبة عن فروق الرتمجة املرتاك ة .نتيجة
تا التعديلل ككن اآلن للشركة التابعة اليت تستخدم ا عفاء املنصو علي يف الفقرة (د  16.أ) ض ن املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )1أن ختتار
أيضا ياس فروق الرتمجة الرتاك ية جل يع الع ليات ارجنبية ابلقي ة الدفرتية اليت سيت إدراجها يف القواأل املالية للشركة ارمل بناءً علد اتريخ انتقال الشركة
ً
ارم إىل تطبيق املعايري الدولية للتقارير املاليةل إذا مل يت إجراء تعديالت علد إجراءات التوحيد واآلاثر املرتتبة علد اندما ارع ال اليت استحوذت الشركة
ارم من خال ا علد الشركة التابعة .يتُار للشركة الزميلة أو املشروع املشرتك خيار يا ل ابالستفادة من ا عفاء املنصو علي يف الفقرة (د  16.أ).

املعيار الدويل للتقارير املالية ر  :9اردوات املالية

يوضح التعديل أن عند تطبيق اختبار"  10يف املئة" لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعرتا اباللتزام املايلل تقوم املنش ة بتض ني الرسوم املدفوعة أو
املستل ة فقط بني املنش ة (املقرتض) واملقرضل مبا يف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستل ة سواء من املنش ة أو املقرض نيابةً عن الغري .يطُبق التعديل س ر
مستقبلي علد التعديالت واملبادالت اليت لدث يف أو بعد التاريخ التق تطبق في املنش ة التعديل لل رة اروىل.
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معيار احملاسبة الدويل ر  - 41الزراعة
يلغي التعديل متطلع معيار احملاسبة الدويل ر ( ) 41لل نشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضراألع عند ياس القي ة العادلة .يع ل تا علد مواءمة
ياس القي ة العادلة يف معيار احملاسبة الدويل ( )41مع متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية ر ()13ل ياس القي ة العادلةل الستخدام التدفقات
النقدية املتسقة داخليا ومعدالت اخلص ولكني امل ِّ
عدين من لديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت اخلص بل خص الضراألع
ً
ُ
أو بعد الضريبة ومعدالت اخلص رفضل سعر عادل لقياس القي ة.
يت تطبيق التعديل س ر مستقبليل أق لقياس القي ة العادلة يف أو بعد التاريخ التق تقوم في املنش ة بتطبيق التعديل.
ب -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل تطبق الشركة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدته الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد ك ا بتاريخ القواأل املالية ك ا يلي:
سارية املفعول للفرتات
املعايري اجلديدة واملعدلة
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17عقود الت مني (مبا يف ذلك تعديالت حزيران  20۲۰علد املعيار يت يت تطبيق التعديالت س ر رجعي للفرتات
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون
تطبيق التعديالت س ر الدويل للتقارير املالية ()17
الثا2023 ،ل ما مل يكن ذلك غري
حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17مبادئ االعرتا بعقود الت مني و ياسها وعرضها وا فصار عنها
ع ليل ويف ته احلالة يت تطبيق هنج
وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية ( )4عقود الت مني.
يستعرض املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17منوذجا عامال يت تعديل لعقود الت مني مع ميزات املشاركةل ار ر الرجعي املعدل أو هنج القي ة العادلة
ً
املوصو علد أن هنج الرسوم املتغرية .يت تبسيط الن وذ العام إذا مت استيفاء معايري معينة عن طريق
ياس االلتزام ابلتغطية املتبقية ابستخدام هنج ختصيص ار ساط.
يستخدم الن وذ العام االفرتاضات احلالية لتقدير املبلغ والتو يت وعدم الت كد من التدفقات النقدية
املستقبلية ويقين بشكل صريح تكلفة عدم الت كد .أيخت يف االعتبار أسعار الفاألدة يف السوق وأب ري
خيارات وض اتت حاملي الواثألق.
يف حزيران ۲۰۲۰ل أصدر اجمللن تعديالت علد املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17ملعاجلة املخاو
ولداي ت التنفيت اليت مت لديد ا بعد نشر املعيار الدويل للتقارير املالية ( .)17ت جل التعديالت اتريخ
التطبيق ارويل لل عيار الدويل للتقارير املالية ر (( )۱۷متض نا التعديالت) إىل فرتات إعداد التقارير
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثا .2023 ،ويف الو ت نفس ل أصدر اجمللن لديدا لإلعفاء
امل ت من تطبيق املعيار الدويل عداد التقارير املالية ر (( )۹تعديالت علد املعايري الدولية عداد
التقارير املالية ( ))4اليت لدد اتريخ انتهاء ا عفاء الثابت وامل ت من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
ر  9يف املعيار الدويل للتقارير املالية  4إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثا،
.۲۰۲۳
لغرض متطلبات االنتقالل يكون اتريخ التطبيق ارويل و بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطبق
فيها املنش ة املعيار لل رة اروىلل ويكون اتريخ االنتقال و بداية الفرتة اليت تسبق مباشرة اتريخ التطبيق
ارويل.
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تعديالت علد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )10ومعيار احملاسبة الدويل ر ( :)۲۸بيع أو مشاركة
املوجودات بني مستث ر وشركت الزميلة أو مشروع املشرتك.

مل حيدد اتريخ السراين نس ح ابلتطبيق
املبكر

إن التعديالت اليت أجريت علد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )10وعلد معيار احملاسبة الدويل ر
( )۲۸تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة سصول بني املستث ر وشركت الزميلة أو مشروع
املشرتك .تنص التعديالت لديداً علد أن اررابر أو اخلساألر الناجتة عن فقدان السيطرة علد الشركة
التابعة اليت ال تنطوق علد نشاط جتارق يف معاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتك واليت يت معاجلتها
حماسبيا ابستخدام طريقة حقوق امللكيةل يت االعرتا هبا ض ن ربح أو خسارة الشركة ارم فقط يف
حدود حصص املستث رين من غري ذوق العال ة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك .وابملثلل فإن
اررابر واخلساألر الناجتة عن إعادة ياس االستث ارات احملتفظ هبا يف أق شركة اتبعة سابقة (واليت أصبحت
شركة زميلة أو مشروع مشرتك يت احملاسبة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية) يت االعرتا هبا ض ن
ربح أو خسارة الشركة ارم السابقة فقط يف حدود حصص املستث رين من غري ذوق العال ة يف الشركة
الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتك اجلديد.
تطبق التعديالت س ر رجعي علد الفرتات
تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل ر (- )1تصنيم االلتزامات ك تداولة أو غري متداولة
إن التعديالت اليت أجريت علد معيار احملاسبة الدويل ر ( )۱ت ر فقط علد عرض االلتزامات يف األ ة السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون
الثا2023 ،ل مع الس ار ابلتطبيق
املركز املايل ك تداولة أو غري متداولة ولين علد ي ة أو تو يت االعرتا سق أصل أو التزام أو إيرادات
املبكر
أو مصاريمل أو املعلومات اليت مت ا فصار عنها حول تلك البنود .توضح التعديالت أن تصنيم
االلتزامات ك تداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القاأل ة يف هناية فرتة التقريرل ولدد أن التصنيم
ال يت ر ابلتو عات حول ما إذا كانت املنش ة ست ارس حقها يف أبجيل تسوية االلتزامل ك ا توضح أن
احلقوق تعد األ ة إذا مت االلتزام ابلتعهدات يف هناية فرتة التقريرل وتقدم تعريفا لع "التسوية " لتوضح أهنا
تشري إىل لويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو ارصول ارخر أو اخلدمات إىل الطر املقابل.
تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل ( ) 1عرض القواأل املالية وبيان امل ارسة لل عايري الدولية عداد
التقارير املالية ( )2إصدار ارحكام النسبية -ا فصار عن السياسات احملاسبية

أول كانون الثا۲۰۲۳ ،ل مع الس ار
ابلتطبيق املبكر ويت تطبيق س ر رجعي.

تغري التعديالت متطلبات معيار احملاسبة الدويل ( )۱في ا يتعلق اب فصار عن السياسات احملاسبية .ال لتوق تعديالت بيان امل ارسة ()2
تستبدل التعديالت مصطلح " معلومات السياسة احملاسبية اجلو رية "مبصطلح" السياسات احملاسبية علد املعايري الدولية عداد التقارير املالية
ا امة“ .تعترب معلومات السياسة احملاسبية مه ة إذا كانل عند النظر إليها جنبا إىل جنع املعلومات علد اتريخ سراين أو متطلبات انتقالية.
ارخر املدرجة يف القواأل املالية لل نش ة من املتو ع بشكل معقول أن ت ر علد القرارات اليت يتخت ا
املستخدمون ارساسيون للقواأل املالية لألغراض العامة علد أساس تلك القواأل املالية.
ك ا مت تعديل الفقرات الداع ة يف معيار احملاسبة الدويل ر ( )1لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسبية
" اليت تتعلق ابملعامالت غري املادية أو ارحداث أو الظرو ارخر غري مه ة وال يلزم ا فصار عنها.
د تكون معلومات السياسة احملاسبية جو رية بسبع طبيعة املعامالت ذات الصلة أو ارحداث أو
الظرو ارخر ل ح لو كانت املبالغ غري جو رية .ومع ذلكل ليست كل معلومات السياسة احملاسبية
املتعلقة ابملعامالت املادية أو ارحداث أو الظرو ارخر ي جو رية حبد ذاهتا .وضع الن املعايري
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أيضا إرشادات وأمثلة لشرر وإ بات تطبيق "ع لية ارمهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة يف
بيان امل ارسة ( )۲اخلا ابملعايري الدولية عداد التقارير املالية.
تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل (- )8السياسات احملاسبيةل والتغيريات يف التقديرات احملاسبية
وارخطاء -تعريم التقديرات احملاسبية

أول كانون الثا2023 ،ل مع الس ار
ابلتطبيق املبكر

تستبدل التعديالت تعريم التقديرات احملاسبية بتعريم التغيري يف التقديرات احملاسبية .مبوجع التعريم
اجلديدل فإن التقديرات احملاسبية ي " املبالغ النقدية يف القواأل املالية اليت ختضع لعدم الت كد من القياس".
مت حت تعريم التغيري يف التقديرات احملاسبية .ومع ذلكل احتفظ اجمللن مبفهوم التغيريات يف التقديرات
احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:
•

ال يعترب التغيري يف التقدير احملاسيل الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاً خلط .

•

إن أب ريات التغيري يف أحد املدخالت أو أسلوب القياس املستخدم لتطوير التقدير احملاسيل ي
تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن تجتة عن تصحيح أخطاء الفرتة السابقة.

أضا اجمللن مثالني ( 4و )5إىل ا رشادات اخلاصة بتنفيت معيار احملاسبة الدويل ()8ل املصاحع
لل عيار .حت اجمللن مثاالً واحداً (مثال  )3رن د يسبع ارتباكا يف ضوء التعديالت.
تعديالت علد معيار احملاسبة الدويل ( )12الضراألع -الضراألع امل جلة املتعلقة ابرصول وااللتزامات
الناشئة عن معاملة واحدة
تقدم التعديالت استثناء آخر من ا عفاء من االعرتا ارويل .مبوجع التعديالتل ال تطبق املنش ة
إعفاء االعرتا ارويل لل عامالت اليت ت دق إىل فروق م تة ومتساوية خاضعة للضريبة و ابلة للخص .
اعت ادا علد انون الضراألع املع ول ب ل د تنش الفروق امل تة اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتا
ارويل سصل والتزام يف معاملة ال لثل اندما أع ال وال ت ر علد الربح احملاسيل أو الربح اخلاضع للضريبة
علد سبيل املثالل د ينش تا عند االعرتا ابلتزام عقد ا جيار وما يقابل من حق استخدام ارصل
بتطبيق املعيار الدويل عداد التقارير املالية ر  16يف اتريخ بدء عقد ا جيار .بعد التعديالت علد
معيار احملاسبة الدويل ر ()۱۲ل يتعني علد املنش ة االعرتا ابملوجودات واملطلوابت الضريبة امل جلة
ذات الصلةل مع إدرا أق أصل ضرييل م جل خيضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل
ر ( .)۱۲يضيم اجمللن أيضا مثاالً توضيحيا ملعيار احملاسبة الدويل ر ( )۱۲التق يوضح كيفية
تطبيق التعديالت .تنطبق التعديالت علد املعامالت اليت لدث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضة.
اب ضافة إىل ذلكل يف بداية أ رب فرتة مقارنةل تعرت املنش ة مبا يلي:
• موجودات ضريبية م جلة (إىل احلد التق يكون في من احملت ل توفر ربح خاضع للضريبة ككن يف
مقابل استخدام الفرق امل ت القابل للخص ) والتزام ضرييل م جل جل يع الفروق امل تة القابلة
للخص واخلاضعة للضريبة املرتبطة مبا يلي:
 حق استخدام املوجودات والتزامات ا جيار. إيقا التشغيل واالستعادة واملطلوابت امل ا لة واملبالغ املقابلة املعرت هبا كجزء من تكلفةارصل ذق الصلة
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أول كانون الثا۲۰۲۳ ،ل مع الس ار
ابلتطبيق املبكر

• ار ر الرتاك ي للتطبيق ارويل للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابر املدورة (أو أق مكون
آخر من حقوق امللكيةل حسع اال تضاء) يف ذلك التاريخ.
تتو ع ا دارة تطبيق ته املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف القواأل املالية املوحدة املرحلية املوجزة لل ج وعة عندما تكون ابلة للتطبيق واعت اد
ته املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة د ال يكون ا أق أب ري جو رق علد القواأل املالية املوحدة املرحلية املوجزة لل ج وعة يف فرتة التطبيق ارويل.
-3

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املوجزة املرفقة وفقاً ملعيار احملاس ع ععبة الدويل ر  34املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املص ع ععرفية الس ع ععورية النافتة
وتعلي ات و رارات الن النقد والتسليم
إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتض ن كافة املعلومات وا يضاحات املطلوبة للبياتت املالية السنويةل ك ا أن نتاألج أع ال املصر لفرتة
الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة) ال لثل ابلضرورة م شراً علد النتاألج املتو عة للسنة املنتهية يف  31كانون ارول .2022
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء بعض املوجودات املالية ومشتقات اردوات املالية اليت يت تقيي ها علد
أساس القي ة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.
مت تصنيم احلسعاابت يف املوجودات واملطلعوابت حسع طبيععة كل منها وجعر تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة مبوجع ترتيع تقريبعي
تبعاً لسيولتها النسبية.
تظهر املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ابللرية السورية (ل.س).ل ع لعة إعداد املعلومات املاليعة املوحدة املرحلية املوجزةل وع لة اال تصاد.
تش ل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة علد املعلومات املالية املرحلية لبنك سورية واملهجر ش.م.م.ع والشركة التابعة ل ك ا يف  30حزيران .2022
أسن التقيي
مت إعداد البياتت علد أساس مبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء البنود التالية اليت يت ياسها ابلقي ة العادلة:
 اردوات املالية احملددة علد اساس القي ة العادلة من خالل الدخل. االستث ارات يف حقوق امللكية. اروراق املالية احملددة علد أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. اردوات املالية املشتقة اليت يت ياسها ابلقي ة العادلة.إن السياسات احملاسبية ارساسية ي مدرجة أدته:
(أ)-

أسن التوحيد:

تشت ل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة علد املعلومات املالية لل صر وشركت التابعة ("اجمل وعة") ك ا يف  30حزيران  .2022يت لقيق السيطرة
عندما يكون لل ج وعة حقوق من العواألد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستث ر فيها و ا درة الت ري علد ته العواألد من خالل سلطة التحك ابجلهة
املستث ر فيها.
تسيطر اجمل وعة ابلتحديد علد اجلهة املستث ر فيها إذال وفقط إذال كان لد اجمل وعة:
• سلطة لك ابجلهة املستث ر فيها (احلقوق القاأل ة اليت تعطيها القدرة علد توجي ارنشطة املتعلقة ابجلهة املستث ر فيها).
• حقوق من العواألد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستث ر فيها.
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• القدرة علد استخدام سلطتها علد اجلهة املستث ر فيها لت ر علد عواألد ا.
من املفرتض أن احلصول علد أغلبية حقوق التصويت ي دق إىل السيطرةل لكي تقوم اجمل وعة بت ييد ته الفرضية وعندما ال يكون لل ج وعة أغلبية
ارصوات أو احلقوق امل ا لة يف اجلهة املستث ر فيهال أبخت اجمل وعة بعني االعتبار مجيع احلقاألق والظرو ذات الصلة يف تقيي ما إذا كان لد اجمل وعة
سلطة التحك يف اجلهة املستث ر فيهال مبا يف ذلك:
• الرتتيبات التعا دية مع أصحاب ارصوات ارخر يف اجلهة املستث ر فيها.
• احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخر .
• حقوق التصويت لل ج وعة وحقوق التصويت احملت لة.
تقوم اجمل وعة إبعادة تقيي سيطرهتا علد اجلهة املستث ر فيها إذا كانت احلقاألق والظرو تشري إىل أن ناك تغيريات يف واحد أو أكثر من العناصر الثال ة
للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما لصل اجمل وعة علد السيطرة علد الشركة التابعة ويتو م عندما تفقد اجمل وعة السيطرة علد الشركة التابعة.
تدر املوجودات واملطلوابت وا يرادات واملصاريم للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد املرحلي املوجز من اتريخ
اكتساب اجمل وعة السيطرة ح اتريخ تو م اجمل وعة عن السيطرة علد الشركة التابعة.
تعود اررابر أو اخلساألر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ارخر ملسامهي الشركة ارم لل ج وعة وإىل حقوق اال لية (اجلهة غري املسيطرة)ل ح
لو كان تا ي دق إىل عجز يف أرصدة حقوق ار لية (اجلهة غري املسيطرة) .عند الضرورةل يت إجراء تعديالت علد البياتت املالية للشركات التابعة جلعل
سياساهتا احملاسبية تت اشد مع السياسات احملاسبية لل ج وعة.
يت حت مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني وا يرادات واملصاريم والتدفقات النقدية الناجتة عن ع ليات ض ن اجمل وعة عند التوحيد.
(ب) الع الت ارجنبية
إن الع ليات بع الت غري ع لة إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة (ع الت أجنبية) يت تسعجيلها علد أسعاس أسععار القطع السعاألدة بتواريخ
الع ليات .بتاريخ كل بيان وضعع مايل يت إعادة لويل البنود املالية ابلع الت ارجنبية علد أسعاس أسععار القطع السعاألدة بتاريخ بيان الوضعع املايل املوحد
حيع ع ععث بلغ  2.814لرية سع ع ع ع ع ع ععوريع ع ععة للع ع ععدوالر ارمريكي ك ع ع ععا يف  30حزيران ( 2022مقع ع ععابع ع ععل  2.512لرية سع ع ع ع ع ع ععوريع ع ععة للع ع ععدوالر ارمريكي ك ع ع ععا يف
 31كانون ارول  . )2021إن البنود غري املالية ابلع الت ارجنبية املسعجلة علد أسعاس القي ة العادلة يعاد لويلها علد أسعاس أسععار القطع السعاألدة يف
التاريخ التق مت في لديد القي ة العادلة .إن البنود غري املالية اليت جر تقيي ها علد أساس التكلفة التارخيية بع لة أجنبية ال يعاد لويلها.
تقيد فرو ات القطع يف اررابر أو اخلس ع ع ع عاألر يف الفرتة اليت نش ع ع ع ع ت فيهال ابس ع ع ع ععتثناء فرو ات القطع علد الع ليات املنفتة بقص ع ع ع ععد التحوط ملخاطر حمددة
بع الت أجنبية وفرو ات القطع علد بنع ع ع ع ع ع ع ععود مالية لثل أرصعدة مدينة مطلوبة من أو داألنة متوجبة إىل نشعاط أجنيل من غري املقرر أو املتو ع تسعديد ا يت
تس ع ععجيلها يف الدخل الش ع ععامل اآلخر وإظهار ا يف حس ع ععاب فرو ات لويل ع الت أجنبية ضع ع ع ن حقوق امللكيةل ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن
صايف املسامهة.
( )

اردوات املالية

يُعرت ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل لل صر عندما يصبح املصر طرفاً يف ارحكام التعا دية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرت هبا مبدألياً ابلقي ة العادلة .ك ا تُض ععا تكاليم املعامالت املتعلقة مباش ععرة اب تناء أو إص ععدار املوجودات املالية
واملطلوابت املعاليعة (خبال املوجودات املعاليعة واملطلوابت املعاليعة ابلقي عة الععادلعة من خالل اررابر أو اخلس ع ع ع ع ع ع عاألر) إىل القي عة الععادلعة لل وجودات املعاليعة أو
املطلوابت املاليةل أو تطرر منهال حسعع ا تضعاءل عند ا عرتا ارويل .ك ا تُثبت تكاليم املعاملة املتعلقة مباشعرة اب تناء موجودات مالية أو مطلوابت
مالية ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
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إذا كان سعر املعاملة خيتلم عن القي ة العادلة عند ا عرتا ارويلل فإن املصر يعاجل تا الفرق حماسبياً علد النحو التايل:

• إذا مت إ بات القي ة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت مت ا لة أو بناءً علد أسلوب تقيي يستخدم فقط بياتت
من أسواق ككن مالحظتهال فإن يُعرت ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند ا عرتا ارويل (أق ربح أو خسارة منت اليوم ارول)؛

• يف مجيع احلاالت ارخر ل تُعدل القي ة العادلة لتت اشد مع سعر املعاملة (أق أن سيت تسجيل ربح أو خسارة منت اليوم ارول من خالل
تض ين  /تض ينها يف القي ة الدفرتية ارولية لألصل أو ا لتزام).
بعد االعرتا ارويلل يت تسع ععجيل الربح أو اخلسع ععارة امل جلة إىل الربح أو اخلسع ععارة علد أسع ععاس منطقيل فقط إىل احلد التق ينشع ع في عن تغيري يف عامل
(مبا يف ذلك الو ت) أيخته املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري ارصل أو ا لتزام.
املوجودات املالية
تُث بت مجيع املوجودات املالية ويعرت هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شعراء أو بيع أحد ارصععول املالية مبوجع عقد تتطلع شععروط تسععلي ارصععل املايل
ضع ع ن ا طار الزمين احملدد من السع ععوق املعينل ويقاس مبدألياً ابلقي ة العادلة اب ضع ععافة إىل تكاليم املعاملةل ابسع ععتثناء تلك املوجودات املالية املصع ععنفة علد
أسععاس القي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلس عاألر ( .)FVTPLك ا تُثبت تكاليم املعامالت املتعلقة مباشععرة اب تناء موجودات مالية مصععنفة ابلقي ة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيع ياس مجيع املوجودات املالية املعرت هبا واليت تقع ضع ع ع ع ن نطاق املعيار الدويل عداد التقارير املالية ر  9الحقاً ابلتكلفة املطف ة أو القي ة العادلة
علد أساس منوذ أع ال املنش ة دارة ارصول املالية وخصاألص التدفقات النقدية التعا دية لل وجودات املالية .وعلد وج التحديد:
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ أع ال دفها لصيل التدفقات النقدية التعا ديةل واليت ا تدفقات نقدية تعا دية ي فقط مدفوعات املبلغ
ارصلي والفاألدة علد املبلغ ارصلي القاأل ) (SPPIالحقاً ابلتكلفة املطف ة؛ و
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذ أع ال دفها لصيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدينل واليت ا تدفقات نقدية تعا دية ي
مدفوعات املبلغ ارصلي والفاألدة علد املبلغ ارصلي القاأل ( )SPPIالحقاً ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• تُقاس مجيع أدوات الدين ارخر (مثل أدوات الدين اليت تدار علد أساس القي ة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستث ارات ارسه بعد ذلك ابلقي ة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلكل جيوز لل صر إجراء االختيار  /التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتا ارويل ابملوجودات املالية علد أساس كل أصل علد حدة:
• جيوز لل صر أن خيتار بشكل غري ابل لإللغاء إدرا التغيريات الالحقة يف القي ة العادلة الستث ار أسه غري حمتفظ هبا لل تاجرة أو العتبار حمت ل
معرت ب من املستحوذ يف ا وعة ارع ال اليت ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية ر )IFRS 3( 3ل يف الدخل الشامل اآلخر؛ و
• جيوز لل صر تعيني أداة دين غري ابلة لإللغاء تتوافق مع التكلفة املطف ة أو معايري القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
ك ا يت ياسها ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أد ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيل أو تقليل بشكل كبري (يشار إلي خبيار القي ة
العادلة).
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(د)

أدوات الدين ابلتكلفة املطف ة أو ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يعترب تقيي مناذ الع ل دارة ارصع ع ععول املالية أمراً أسع ع ععاسع ع ععياً لتصع ع ععنيم ارصع ع ععل املايل .ك ا حيدد املصع ع ععر مناذ الع ل علد مسع ع ععتو يعكن كيفية إدارة
ا وعات ارصععول املالية معاً لتحقيق د أع ال معني .ال يعت د منوذ الع ل اخلا ابملصععر علد نوااي ا دارة في ا يتعلق سداة فرديةل وابلتايل يقي
منوذ الع ل عند مستو جت يع أعلد ولين علد أساس كل أداة علد حدة.
لد املصع ع ع ععر أكثر من منوذ أع ال واحد دارة أدوات املالية اليت تعكن كيفية إدارة املصع ع ع ععر رصع ع ع ععول املالية من أجل توليد التدفقات النقدية .لدد
مناذ أع ال املصر ما إذا كانت التدفقات النقدية سو تنتج عن لصيل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع ارصول املالية أو كليه ا.
عندما تُس ععتبعد أداة الدين املقاس ععة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الش ععامل اآلخر )(FVTOCIل يُعاد تص ععنيم الربح  /اخلس ععارة املرتاك ة املعرت هبا
سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة .وعلد النقيض من ذلكل وخبصو االستث ار يف ارسه املعينة علد أهنا مقاسة
ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الش ععامل اآلخرل ال يعاد تص ععنيم الربح  /اخلس ععارة املرتاك ة املعرت هبا س ععابقاً يف الدخل الش ععامل اآلخر الحقاً إىل الربح
أو اخلسارة ولكن لول ض ن حقوق امللكية.
ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابلتكلفة املطف ة أو ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتد.،
يف فرتة التقرير احلالية والسابقةل طبق املصر خيار القي ة العادلة وكتلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلتكلفة املطف ة أو معايري القي ة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIك ا مت ياسها ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر (.)FVTPL
املوجودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر
املوجودات املالية ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر ( )FVTPLي:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون فقط مدفوعات املبلغ ارصلي والفاألدة علد املبلغ ارصلي ()SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منوذ أع ال خبال االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر ابستخدام خيار القي ة
تقاس ته املوجودات ابلقي ة العادلةل مع االعرتا سية أرابر أو خساألر تجتة عن إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة.
إعادة التصنيم
إذا تغري منوذ ارع ال التق حيتفظ مبوجب املصر مبوجودات ماليةل فإن يعاد تصنيم املوجودات املالية املت رة .تسرق متطلبات التصنيم والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة س ر مستقبلي اعتباراً من اليوم ارول من فرتة التقرير ارويل اليت تعقع التغيري يف منوذ ارع ال والتق ينتج عن إعادة تصنيم
ارصول املالية لل صر .
تد ،ي ة املوجودات املالية
يستدرك املصر تصصات اخلساألر االألت انية املتو عة علد اردوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر:
• القروض والسلم

للبنوك.

• روض ودفعات مقدمة للع الء.
• مدينون مبوجع بوالت.
• أوراق استث ار الديون.
• التزامات القروض الصادرة.
• عقود الض ان املايل الصادرة.
ال يت إ بات خسارة تد ،القي ة يف استث ارات ارسه .
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ابسع ععتثناء املوجودات املالية املشع عرتاة أو الناشع ععئة ذات التد ،االألت ا( (POCI) ،اليت يت اعتبار ا بشع ععكل منفصع ععل أدته)ل جيع ياس خسع عاألر ا ألت ان
املتو عة من خالل تصص خسارة مببلغ مساوق:
• خسارة األت انية متو عة ملدة  12شهراًل أق خسارة األت انية متو عة مد احلياة الناجتة عن تلك ارحداث االفرتاضية علد اردوات املالية
اليت ككن لقيقها يف غضون  12شهراً بعد اتريخ ا بالغل (يشار إليها يف املرحلة )1؛ أو

• خسارة األت انية متو عة ملد احلياةل أق خسارة األت انية متو عة ملد احلياة اليت تنتج عن مجيع ارحداث االفرتاضية احملت لة علد مد ع ر
ارداة املالية (املشار إليها يف املرحلة  2واملرحلة .)3
جيع تكوين م ونة خسع ع ع ععارة للخسع ع ع ععارة االألت انية املتو عة علد مد احلياة لألداة املالية إذا زادت تاطر االألت ان علد تلك ارداة املالية بشع ع ع ععكل كبري منت
االعرتا ارويل .وخبصو مجيع اردوات املالية ارخر ل تقاس اخلسارة االألت انية املتو عة مببلغ يعادل اخلسارة االألت انية املتو عة ملدة  12شهراً.
إن اخلس ع ع ع عاألر االألت انية املتو عة ي تقدير مرجح ابالحت الية للقي ة احلالية خلس ع ع ع عاألر االألت انل وتقاس علد أهنا القي ة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
املسعتحقة لل صعر مبوجع العقد والتدفقات النقدية اليت يتو ع املصعر تلقيها واليت تنشع من ترجيح عدة سعيناريو ات ا تصعادية مسعتقبليةل تصعومة وفقاً
لسعر الفاألدة الفعلية لألصل.
• خبصو التزامات القروض غري املسحوبةل فإن اخلسارة االألت انية املتو عة ي الفرق بني القي ة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة
لل صر إذا ام املقرتض بسحع القرض والتدفقات النقدية اليت يتو ع املصر تلقيها يف حالة السحع من القرض؛ و
• خبصو عقود الض ان املايلل فإن اخلسارة االألت انية املتو عة ي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املض ونة ت صاً
أق مبالغ يتو ع املصر استالمها من املالك أو املدين أو أق طر آخر.
يقين املصعر اخلسعارة االألت انية املتو عة علد أسعاس فردقل أو علد أسعاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسع خصعاألص تاطر ا تصعادية يا لة .ويسعتند
ياس بدل اخلسعارة إىل القي ة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألصعل ابسعتخدام سععر الفاألدة الفعال ارصعلي لألصعلل بصعر النظر ع ا إذا كان يُقاس
علد أساس فردق أو علد أساس مجاعي.
املوجودات املالية املتدنية األت انياً
حيصع ععل "التد "،يف املوجودات املالية األت انياً عند و وع حدث أو أكثر ل أب ري ضع ععار علد التدفقات النقدية املسع ععتقبلية املقدرة لل وجودات املالية .ويشع ععار
إىل املوجودات املالية ذات التد ،االألت ا ،ك وجودات املرحلة  . 3تش ل اردلة علد التد ،االألت ا ،بياتت ككن مالحظتها حول ارحداث التالية:
• صعوبة مالية كبرية لل قرتض أو املصدر؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املت خر؛ أو
•

يام املصر مبنح املقرتضل رسباب ا تصادية أو تعا دية تتعلق ابلصعوبة املالية لل قرتضل تنازالً؛ أو

• اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبع الصعوابت املالية؛ أو
• شراء أصل مايل بسعر تفض ختفيضاً كبرياً يعكن خساألر االألت ان املتكبدة.

يقوم املص ععر ويف حال تعتر لديد حدث منفردل وبدالً من ذلكل د يتس ععبع الت ري املش ععرتك لعدة أحداث يف لول ارص ععول املالية إىل موجودات ذات
ي ة األت انية متدنية .يقوم املص ععر بتقيي ما إذا ان د حص ععل تد ،األت ا ،ردوات الدين اليت لثل املوجودات املالية املقاس ععة ابلتكلفة املطف ة أو القي ة
العادلة من خالل الدخل الشع ع ع ععامل اآلخر ) (FVTOCIيف اتريخ كل تقرير .لتقيي ما إذا ان ناك تد ،األت ا ،يف أدوات الدين السع ع ع ععيادية والعاألدة
للشركاتل يعترب املصر عوامل مثل عاألدات السندات والتصنيم االألت ا ،و درة املقرتض علﯽ زايدة الت ويل.

- 23 -

انياً )(POCI

املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية األت
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنش ة املتدنية األت انياً ( )POCIبطريقة تتلفة نظراً رن ارصل يكون ذو ي ة األت انية منخفضة عند
االعرتا ارويل .وخبصو ته املوجوداتل يستدرك املصر مجيع التغريات يف اخلسارة االألت انية املتو عة علد مد احلياة منت االعرتا ارويل ك خصص
خسارةل وتستدرك أق تغيريات يف الربح أو اخلسارة .ي دق التغيري ا جيايب ملثل ته ارصول إىل لقيق مكاسع تد ،القي ة.
التخلم عن السداد
يُعترب تعريم التخلم عن السداد أمراً يف غاية ارمهية عند لديد اخلسارة االألت انية املتو عة .يستخدم تعريم التخلم عن السداد يف ياس ي ة اخلسارة
االألت انية املتو عة ويف لديد ما إذا كان تصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة االألت انية املتو عة ملدة  12شهراً أو ملد احلياةل رن التخلم عن السداد و
أحد مكوتت نسبة احت ال التعثر ()Probability of Default؛ اليت ت ر علد كل من ياس اخلساألر االألت انية املتو عة ولديد الزايدة الكبرية يف
تاطر االألت ان.
يعترب املصر ما يلي مبثابة حدث ختلم عن السداد:
• ختلم املقرتض عن السداد ركثر من  90يوماً خبصو

أق التزام األت ا ،مه إىل املصر ؛ أو

• من غري احملت ل أن يدفع املقرتض التزامات االألت انية لل صر ابلكامل.
يُص تعريم التخلم عن السداد بشكل مناسع ليعكن اخلصاألص املختلفة رنواع تتلفة من ارصول .وتعترب السحوابت علد تسهيالت األت انية
مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك الع يل حداً حمدداً أو مت إعالم حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد.
عند تقيي ما إذا كان من غري احملت ل أن يدفع املقرتض التزام االألت ا،ل أيخت املصر يف احلسبان امل شرات النوعية والك ية .وتعت د املعلومات اليت تقي
علد نوع ارصلل وعلد سبيل املثال يف ا راض امل سسيل فإن امل شر النوعي املستخدم و خرق العهودل و و أمر غري مناسع لإل راض ابلتجزألة .إن
امل شرات الك يةل مثل الت خر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطر املقابل ذات ل ي مدخالت رأليسية يف تا التحليل .ك ا يستخدم املصر مصادر
معلومات متنوعة لتقيي التخلم عن السداد واليت تُطَور داخلياً أو يت احلصول عليها من مصادر خارجية.
الزايدة الكبرية يف تاطر االألت ان
يرا ع املصر مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الض ان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القي ة لتقيي ما إذا كانت ناك زايدة
كبرية يف تاطر االألت ان منت االعرتا ارويل .إذا كانت ناك زايدة كبرية يف تاطر االألت انل فإن املصر يقين تصصات اخلسارة علد أساس اخلسارة
االألت انية املتو عة مد احلياة بدالً من  12شهراً.
عند تقيي ما إذا كانت تاطر االألت ان علد ارداة املالية د ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منت االعرتا ارويلل يقوم املصر مبقارنة تاطر حدوث التخلم يف
السداد علد ارداة املالية يف اتريخ التقرير استناداً إىل ا ستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلم عن السداد كان متو عاً لفرتة االستحقاق
املتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتا ابرداة املالية رول مرة .عند إجراء تا التقيي ل أيخت املصر ابالعتبار كالً من املعلومات الك ية والنوعية
اليت تكون معقولة و ابلة للدع ل مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر ل ل بناءً علد اخلربة التارخيية لل صر
وتقيي اخلبري االألت ا ،مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.
تعديل واستبعاد املوجودات املالية
حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض علد الشروط التعا دية اليت لك التدفقات النقدية لل وجودات املالية أو تُعدل بطريقة أخر بني
االعرتا ارويل واستحقاق ارصل املايل .ي ر التعديل علد مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سواء علد الفور أو يف اتريخ مستقبلي .اب ضافة
لتلكل سيشكل إدخال أو تعديل املوا يق القاأل ة لقرض األ تعديالً ح إذا مل ت ر ته املوا يق اجلديدة أو املعدلة بعد علد التدفقات النقدية علد الفور
ولكنها د ت ر علد التدفقات النقدية اعت اداً علد ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال (علد سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل الفاألدة التق ينش عندما
يت خرق املوا يق).
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عند تعديل املوجودات املاليةل يقي املصر ما إذا كان تا التعديل ي دق إىل إلغاء االعرتا  .ووفقاً لسياسة املصر ل ي دق التعديل إىل عدم االعرتا
عندما ينتج عن اختال كبري يف الشروط.
يلغي املصر االعرتا ابرصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية ل لتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عن
التعديل مع شروط تتلفة إىل حد كبري)ل أو عندما حيول ارصل املايل وكافة تاطر ومزااي ملكية ارصل إىل كيان آخر .إذا مل حيول املصر أو حيتفظ بكافة
تاطر ومزااي امللكية بشكل جو رق واست ر يف السيطرة عل د املوجودات احملولةل فإن املصر يعرت حبصت احملتفظ هبا يف ارصل وااللتزام املرتبط ابملبالغ
اليت د يضطر لدفعها .إذا احتفظ املصر بكافة تاطر ومزااي ملكية ارصل املايل احملولل فإن املصر يست ر يف ا عرتا ابرصل املايل ويقر أيضاً
اب رتاض مض ون للعاألدات املستل ة.
عند إلغاء ا عرتا ابملوجودات املالية ابلكاملل فإن يُعرت ابلفرق بني القي ة الدفرتية لل وجودات وا وع ا عتبار املستل واملدين واررابر /اخلساألر
املرتاك ة اليت مت إ باهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراك ت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةل إبستثناء االستث ار يف ارسه احملددة ابلقي ة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر )(FVTOCIل حيث ال تصنم اررابر  /اخلساألر املرتاك ة املعرت هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو
اخلسارة.
عند إلغاء االعرتا ابملوجودات املالية خبال ابلكامل (علد سبيل املثال عندما حيتفظ املصر خبيار إعادة شراء جزء من املوجودات احملولة)ل فإن املصر
خيصص القي ة الدفرتية السابقة لل وجودات املالية بني اجلزء التق ما يزال يدرج كتحسني مست ر واجلزء التق مل يعد يعرت ب علد أساس القي العادلة
النسبية لتلك ارجزاء يف اتريخ التحويل .يت إ بات الفرق بني القي ة الدفرتية املخصصة للجزء التق مل يعد معرت ب وا وع ا عتبار املستل للجزء التق
مل يعد معرت ب وأق أرابر  /خساألر تراك ية ُخصصت ل واعرت هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة .يت توزيع اررابر  /اخلساألر املرتاك ة
اليت اعرت هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء التق ما يزال يعرت ب واجلزء التق مل يعد يُعرت ب علد أساس القي العادلة النسبية لتلك ارجزاء.
ال ينطبق تا علد االستث ارات يف ارسه احملددة ك قاسة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرل حيث ال يعاد تصنيم اررابر  /اخلساألر
املرتاك ة املعرت هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
الشطع
يت شطع القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لد املصر تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية (إما يف ا لها أو يف جزء منها) .ته ي
احلالة عندما يقرر املصر سن ال يوجد لد املقرتض أصول أو مصادر دخل د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطع .كثل الشطع
حدث إلغاء ا عرتا ل يف حال ام املصر ابالستعانة ابلقوانني والتعلي ات النافتة حملاولة اسرتداد التم املدينة املستحقة علد املوجودات املالية املشطوبة
فإن يت يد ا يف بيان الدخل عند اسرتداد ا.
عرض تصص اخلسارة االألت انية املتو عة يف بيان الوضع املايل
يت عرض تصصات اخلساألر االألت انية املتو عة يف بيان الوضع املايل ك ا يلي:
• لل وجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطف ة :كاستقطاع من القي ة الدفرتية ا مجالية لألصول؛
• ردوات الدين اليت تقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIال يت إ بات تصص خسارة يف بيان الوضع املايل
حيث أن القي ة الدفرتية ي ابلقي ة العادلة .ومع ذلكل يت تض ني تصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقيي يف التغري املرتاك يف القي ة
العادلة الستث ارات يف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الض ان املايل :ك خصص؛ و
• عندما تشت ل ارداة املالية علد مكون مسحوب وغري مسحوبل وال ككن لل صر لديد اخلسارة االألت انية املتو عة علد مكون التزام القرض
بشكل منفصل عن تلك علد املكون املسحوب :فإن املصر يقدم تصص خسارة ا ع لكال املكونني .يُعرض املبلغ اجمل ع كخص من
القي ة الدفرتية ا مجالية لل كون املسحوب .تُعرض أق زايدة يف تصص اخلسارة عن املبلغ ا مجايل لل كون املسحوب ك خصص.
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(ه)

املطلوابت املالية وحقوق امللكية

تصنم أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما ك طلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملض ون الرتتيع التعا دق.
إن املطلوابت املالية ي التزام تعا دق بتسلي نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط د تكون
غري مواتية لل صر أو عقد سيت تسويت أو رمبا يت تسويت سدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر و و عقد من غري املشتقات حيث يكون املصر
ملزم أو د يكون ملزم بتسلي عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ب ل أو عقد املشتقات علد حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت أو ككن تسويتها
خبال تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر .
أدوات حقوق امللكية
أداة حقوق امللكية ي أق عقد يثبت فاألدة متبقية يف موجودات املنش ة بعد خص مجيع مطلوابهتا .يُعرت سدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصر
وفقاً للعواألد املستل ةل بعد خص تكاليم ا صدار املباشرة.
أسه اخلزينة
يُعرت إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر وختص مباشرة يف حقوق املسامهني .ال يت إ بات أق ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة عند
شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر .
أدوات مركبة
تصنم ارجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل اروراق القابلة للتحويل) الصادرة من املصر بشكل منفصل ك طلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً ملض ون
الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية .إن خيار التحويل التق سيت تسويت من خالل تبديل مبلغ نقدق اثبت أو أصل
مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصر و أداة حقوق ملكية.
يف اتريخ ا صدارل تُقدر القي ة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفاألدة الساألد يف سوق اردوات امل ا لة غري القابلة للتحويل .ويف حالة وجود
مشتقات غري مض نة ذات صلةل يت فصلها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية علد أساس التكلفة املطف ة ابستخدام طريقة الفاألدة الفعالة ح إطفاألها
عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق ارداة.
املطلوابت املالية
تُصنم املطلوابت املالية إما ك طلوابت مالية "ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر" أو "املطلوابت املالية ارخر ".
املطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يت ياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا لل تاجرة واليت مل يت لديد ا علد أهنا ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر ) (FVTPLالحقاً
ابلتكلفة املطف ة ابستخدام طريقة الفاألدة الفعلية.
يت تصنيم املطلوابت املالية علد أهنا ) (FVTPLعندما يت االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت تعيينها علد أهنا ).(FVTPL
ككن لديد ا لتزام املايل خبال االلتزام املايل احملتفظ ب لغرض املتاجرة أو ا عتبار احملت ل التق ككن أن يدفع مشرتق كجزء من دمج ارع ال ابلقي ة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند االعرتا ارويل إذا:
• كان تا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتا التق د ينش خالفاً لتلك؛ أو
• كان ا لتزام املايل يُشكل جزءاً من ا وعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليه ال واليت تدار ويقي أداء ا علد أساس القي ة العادلةل وفقاً
سرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستث ار املو ق لل صر ل وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصر مقدمة داخلياً علد تا ارساس؛ أول
• إذا كان ا لتزام املايل يشكل جزءاً من عقد حيتوق علد مشتق واحد أو أكثر من املشتقاتل ويس ح املعيار الدويل للتقارير املالية ر  9بعقد
جني ابلكامل (املركع) ليت لديده ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ).)FVTPL
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(و)

تقا

املوجودات واملطلوابت املالية

تقا املوجودات واملطلواب ت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقي ة الصافية فقط عندما يكون ناك حق انو ،لع ل ذلك أو عندما ينوق املصر
إما القيام ابلتسوية علد أساس صايف القي ة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن.
(ز)

القي ة العادلة

إن القي عة العادلة ي السعر التق ككن احلصول علي من بيع ارصل أو دفع لتحويل التزام مبوجع ع لية منظ ة بني متشاركني يف السوق يف اتريخ
القياس.
يت ياس القي ة العادلة رصل والتزام معني استناداً إىل خصاألص ارصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق سخت ا بعني االعتبار عند ع لية تسعري
ارصل أو االلتزام يف اتريخ القياس.
يت ياس القي ة العادلة لألصول غري املالية ابرخت بعني االعتبار درة متشارك يف السوق علد انتا منافع ا تصادية من خالل التوظيفات الفضلد لألصل
أو من خالل بيع ملتشارك آخر يف السوق التق د يقوم بتوظيفات فضلد لألصل.
يقوم املصر ابعت اد أسعار السوق لتقيي أدوات املالية املتداولة يف سوق مايل نشط .إذا مل يكن سوق ارداة نشطاً يقوم املصر ابعت اد تقنيات لقياس
القي ة العادلة أبخت يف االعتبار االستع ال ار صد ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.
حدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر  13مستوايت التسلسل ا رمي للقي ة العادلة:
 املستو  :1ارسعار املعلنة (غري املعدلة) يف ارسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ككن لل نش ة الوصول إليها يف اتريخ القياس؛ املستو  :2املدخالت عدا ارسعار املعلنة املتض نة يف املستو ارول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ املستو  :3املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.يت إ بات املشتقات املالية مبدألياً ابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل ي تها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إ بات اررابر  /اخلساألر الناجتة يف الربح أو اخلسارة علد الفور ما مل لدد املشتقة وتكون فعالة ك داة لوطل ويف ته احلالة يعت د تو يت االعرتا يف
الربح أو اخلسارة علد طبيعة عال ة التحوط.
(ر)

اردوات املالية املشتقة

يت إ بات املشتقات املالية مبدألياً ابلقي ة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل ي تها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إ بات اررابر  /اخلساألر الناجتة يف بيان اررابر أو اخلساألر علد الفور ما مل لدد املشتقة وتكون فعالة ك داة لوطل ويف ته احلالة يعت د تو يت االعرتا
يف بيان اررابر أو اخلساألر علد طبيعة عال ة التحوط.
املشتقات املتض نة
يت التعامل مع املشتقات املتض نة يف اردوات املالية وارخر أو العقود املتض نة ارخر ذات املشتقات املتض نة ك شتقات منفصلة عندما ال تكون
تاطر ا وخصاألصها مرتبطة بشكل و يق مبخاطر العقود املضيفة:
• ال تقاس العقود املضيفة ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
• ليست من ض ن ارصول ض ن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر .9
(ط)

عقود الض ان املايل

عقد الض ان املايل و عقد يتطلع من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامل عن اخلسارة اليت تكبد ا بسبع إخفاق املدين احملدد يف سداد
املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين.
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تقاس عقود الض اتت املالية الصادرة من كيان يعود لل صر مبدألياً ابلقي ة العادلة ال ويف حالة عدم لديد ا ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة واليت ال تنتج عن لويل أصل مايلل يت ياسها الحقاً:
• مببلغ تصص اخلسارة احملدد وفقاً لل عيار الدويل عداد التقارير املالية ر 9؛ و
• املبلغ املعرت ب مبدأليا ًًل مطروحاً من ل عندما يكون ذلك مناسباًل مبلغ الربح املرتاك املعرت ب وفقاً لسياسات لصيل ا يرادات لل صر ل
أيه ا أكرب.
مل حيدد املصر أق عقود ض ان مايل ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر (.)FVTPL
(ق) حماسبة التحوط
ُحيدد املصر بعض املشتقات ك دوات لوط في ا يتعلق مبخاطر الع الت ارجنبية وتاطر سعر الفاألدة يف لوطات القي ة العادلة أو لوطات التدفقات
النقدية أو لوطات صايف االستث ارات يف الع ليات ارجنبية حسع اال تضاء .ك ا يت احملاسبة عن لوطات تاطر الصر ارجنيل علد التزامات
املصر كتحوطات للتدفق النقدق .ال يطبق املصر حماسبة التحوط للقي ة العادلة علد لوطات حمفظة تاطر سعر الفاألدة .اب ضافة لتلكل ال يستخدم
املصر ا عفاء ملواصلة واعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل ر 39ل أق أن املصر يطبق واعد حماسبة التحوط ملعيار التقارير املالية
الدويل ر .9
عند بداية عال ة التحوطل يو ق املصر العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط ل ل اب ضافة إىل أ دا إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت
لوط متنوعة .عالوة علد ذلكل عند بداية التحوط وعلد أساس مست رل يو ق املصر ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقا التغريات يف القي ة
العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط ل اليت ككن أن تعز للخطر املتحوط ل ل واليت تليل عند ا مجيع عال ات التحوط متطلبات فعالية التحوط
التالية:
• تواجد عال ة ا تصادية بني البند املتحوط ل وبني أداة التحوط؛ و
• ال يهي ن أ ر تاطر االألت ان علد تغريات القي ة اليت تنتج عن ته العال ة اال تصادية؛ و
• نسبة التحوط لعال ة التحوط ي نفسها الناجتة عن ك ية البند املتحوط ل واليت يقوم املصر ابلتحوط ل فعلياً وك ية أداة التحوط اليت
يستخدمها املصر ابلفعل للتحوط لتلك الك ية من البند املتحوط ل .
يقوم املصر إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة .يف مثل ته احلاالتل د يت تطبيق ا يقا علد جزء
فقط من عال ة التحوط .علد سبيل املثالل د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً من عال ة التحوطل وابلتايل ال يت
إيقا حماسبة التحوط إال حلج بند التحوط التق مل يعد جزءاً من عال ة التحوط.
إذا تو فت عال ة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال د إدارة املخاطر لعال ة التحوط ته و ذات
الشيءل فإن املصر يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتت ع معايري الت يل مرة أخر .
يف بعض عال ات التحوطل حيدد املصر القي ة احلقيقية للخيارات فقط .ويف ته احلالةل ي جل تغيري القي ة العادلة ملكون القي ة الزمنية لعقد اخليار يف
الدخل الشامل اآلخرل علد مد فرتة التحوطل إىل احلد التق يتعلق ب ابلبند املتحوط ل ويعاد تصنيف من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عندما ال
ي دق البند املتحوط ل إىل ا عرتا ابلبنود غري املالية .ال تتض ن سياسة املصر دارة املخاطر لوطات البنود اليت ت دق إىل االعرتا ابلبنود غري
املاليةل وذلك رن تاطر املصر تتعلق ابملواد املالية فقط.
إن البنود املتحوط ا واليت حيدد ا املصر ي بنود لوط ذات صلة ابلفرتة الزمنيةل يا يعين أن تُطف القي ة الزمنية ارصلية للخيار املتعلق ابلبند املتحوط
ل من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة علد أساس منطقي (علد سبيل املثالل وفقاً لطريقة القسط الثابت) علد مد فرتة عال ة التحوط.
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يف بعض عال ات التحوطل يستبعد املصر من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق علد أساس الع الت ردوات التحوط عرب الع الت .يف
ته احلالةل تُطب ق معاملة يا لة للحالة املطبقة علد القي ة الزمنية للخياراتل وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر علد أساس الع لة أمراً
اختيارايً ويطبق اخليار علد أساس كل لوط علد حد ل خبال معاجلة القي ة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية .وخبصو عال ات التحوط واملشتقات
اآلجلة أو الع الت ارجنبية مثل مقايضات أسعار الفاألدة عرب الع التل عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق علد أساس الع لة من التصنيمل فإن
املصر يعرت ع وماً ابلعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.
التحوطات ابلقي ة العادلة
يُعرت بتغري القي ة العادلة ردوات التحوط امل لة يف اررابر أو اخلساألر في ا عدا عندما لوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقي ة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخرل ويف ته احلالةل يُعرت ب يف الدخل الشامل اآلخر .مل حيدد املصر عال ات لوط القي ة العادلة عندما لوط أداة
التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
تُعدل القي ة الدفرتية للبند املتحوط ل التق مل يت ياس ابلقي ة العادلة ابلتغيري يف القي ة العادلة التق ككن أن يعز إلﯽ املخاطر املتحوط ا وإجراء
يد مقابل يف الربح أو اخلسارة .وخبصو أدوات الدين اليت تُقاس ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )(FVTOCIل ال تُعدل القي ة
الدفرتية ك ا ي ابلفعل ابلقي ة العادلةل ولكن يُدر جزء الربح أو اخلسارة من القي ة العادلة علد البند املتحوط ل املرتبط ابخلطر املتحوط ل يف الربح أو
اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون البند املتحوط ل أداة حقوق ملكية حمددة ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
()FVTOCIل تبقد أرابر  /خساألر التحوط يف الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعرت مبكاسع  /خساألر التحوط يف اررابر أو اخلساألرل فإن يُعرت هبا يف نفن البند مثل البند املتحوط ل
ال يتو م املصر عن حماسبة التحوط إال عندما تتو م عال ة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري امل لة (بعد إعادة التوازنل إن وجدت) .يتض ن
ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناح ا أو يارستهال وحيتسع االستبعاد لأل ر املستقبلي .ك ا يت إطفاء تعديل القي ة العادلة للقي ة
الدفرتية للبنود املتحوط ا واليت تُستخدم بش هنا طريقة معدل الفاألدة الفعلية (أق أدوات الدين املقاسة ابلتكلفة املطف ة أو ابلقي ة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر) الناتج عن املخاطر املتحوط ا يف الربح أو اخلسارة بدءاً من اتريخ ال يتجاوز اتريخ التو م عن حماسبة التحوط.
.

لوطات التدفق النقدق
يُستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القي ة العادلة لل شتقات وأدوات التحوط ارخر امل لة واليت لدد وت ل كتحوطات للتدفقات النقدية يف احتياطي
التحوط للتدفقات النقديةل و و مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخرل حمصوراً ابلتغري الرتاك ي يف القي ة العادلة للبند املتحوط ل من بداية التحوط
مطروحاً من أق مبالغ أعيد تدوير ا إىل الربح أو اخلسارة.
يعاد تصنيم املبالغ املعرت هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف حقوق امللكية يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت ي ر فيها بند التحوط
علد الربح أو اخلسارةل يف نفن سطر البند املتحوط ل املستدرك .إذا مل يعد املصر يتو ع حدوث املعاملةل فإن يعاد تصنيم تا املبلغ فوراً إلﯽ الربح أو
اخلسارة.
يتو م املصر عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو م عال ة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري امل لة (بعد إعادة التوازنل إن وجدت) .ويش ل
ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت بيعها أو إهناح ا أو يارستهال أو عندما ال يعترب حدوث معاملة لوط حمددة أمراً حمت الً بدرجة كبريةل
وحيتسع التو م س ر مستقبلي .تبقد أق أرابر  /خساألر معرت هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراك ة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف حقوق امللكية
ُ
ويعرت هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة .عندما يصبح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو عل فإن يعاد تصنيم اررابر
 /اخلساألر املرتاك ة يف حقوق امللكية ويعرت هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
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لوطات صايف االستث ارات يف الع ليات ارجنبية
تُعاجل لوطات صايف االستث ارات يف الع ليات ارجنبية حماسبياً علد حنو مشاب لتحوطات التدفقات النقدية .ويعرت سق أرابر  /خساألر علﯽ أداة
التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف احتياطي لويل الع الت ارجنبية.
يُعاد تصنيم اررابر واخلساألر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاك يف احتياطي لويل الع الت ارجنبية إىل اررابر أو اخلساألر
بنفن الطريقة كفرو ات أسعار صر الع الت ارجنبية العاألدة للع لة ارجنبية ك ا و موضح أعاله.
(ك)

روض وتسليفات

القروض والتسليفات ي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو ابلة للتحديدل وغري مدرجة يف سوق مايل تشط .تظهر القروض والتسليفات
علد أساس التكلفة املطف ة بعد تنعزيل م ونة اخلساألر االألت انية املتو عة.
موجودات اثبتة مادية
(ل)
تظهر املوجودات الثابتة املادية علد أساس التكلفعة التارخييةل بعد تنعزيل االستهالكات املرتاك ة وخسارة تد ،القي ةل إن وجدت.
يت احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية طفاء تكلفة املوجوداتل ابستثناء ارراضي والدفعات علد حساب نفقعات رأ اليةل ابستع ال طريقة
القسط الثابت علد مد مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية ابعت اد ارع ار ا نتاجية التالية:
%

5
مبا،
20-10
معدات وأجهزة وأاثث
20
وساألط نقل
20
أجهزة احلاسع
20
لسينات علد امل جور
إن اررابر واخلساألر الناجتة عن استبعاد أق من املوجودات الثابتة يت لديد ا ابلفرق بني عاألدات البيع والقي ة الدفرتية لل وجودات ويت تسجيلها ض ن
بيان الدخل.
موجودات غري مل وسة
(م)
يت إطفاء املوجودات غري املل وسةل ابستثناء الشهرةل ابستع ال طريقة القسط الثابت وفق ارع ار االنتاجية أدته و ي ختضع الختبار التد ،يف ي تها.
%

20
20

برامج حاسوب
الفروغ
املوجودات اليت آلت ملكيتها لل صر وفاءً لديون مستحقة
(ن)
لقد مت للك عقارات تنفيتاً لض اتت علد ع روض وتسليفات .تظهر ته املوجودات ابلتكلفة ت ص أق خساألر تد ،مرتاك ة .إن للك مثل ته
املوجودات و منظ من بل السلطات املصرفية احمللية اليت توجع تصفية ته املوجودات خالل مهلة سنتني من اتريخ الت لك .ويف حال التخلم عن
التصفية فإن السلطة املنظ ة املعنية توجع ختصيص احتياطي خا للتصفية ي خت من اررابر السنوية الصافية ويظهر ض ن بنود حقوق امللكية.
وفقاً لسياسة املصر يت لديد ما إذا كانت املوجودات املست لكة من ارفضل أن تستخدم للع ليات الداخلية أو جيع أن تباع .يت نقل املوجودات
املفيدة للع ليات الداخلية لفئة املوجودات املشاهبة حسع ي تها املست لكة أو القي ة الدفرتية لألصل املض ون ارصليل أيه ا أ ل .يت نقل املوجودات
اليت يت لديد خيار بيعها ليكون اخليار ارفضلل لل وجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقي ة العادلة أو القي ة العادلة ت صاً تكاليم البيع لل وجودات غري املالية
يف اتريخ الت لك وذلك لاشياً مع سياسة املصر .
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(س)

التد ،يف ي ة موجودات مل وسة وغري مل وسة

بتاريخ كل بيان وضع مايلل يقوم املصر مبراج عة القي الدفرتية ملوجودات املل وسة وغري املل وسة (مبا فيها املوجودات امل خوذة استيفاء لديون) لتحديد
في ا إذا كان يوجد أق م شر سن تلك املوجودات د أصاهبا خسارة تد ،يف ي تها .إن وجد كتا م شرل يت تقدير القي ة االسرتدادية لألصل لتحديد
مد خسارة تد ،القي ة (إن وجدت).
القي ة االسرتدادية ي القي ة ارعلد ما بني القي ة العادلة ت ص تكلفة البيع والقي ة االستع الية .عند لديد القي ة االستع اليةل يت حس التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة إىل ي تها احلالية ابستع ال نسبة حس بل الضريبة تعكن تقديرات السوق احلالية للقي ة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لألصل
التق مل يت بش ن تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
إذا كان تقدير القي عة االسرتدادية لألصل أ عل من ي ت الدفرتيةل يت إنقا القي ة الدفرتية لألصل لتوازق القي ة االسرتدادية .تقيد خسارة تدنعي القي ة
حاالً يف اررابر أو اخلساألرل إال إذا كان ارصل املختص مسجل دفرتايً بقي ة إعادة التقيي ل ويف ته احلالة تعامل خسارة تد ،القي ة كتخفيض لوفر
إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
يف حال أن خسارة تد ،القي ة انعكست الحقاًل يت زايدة القي ة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقي تها
االسرتداديةل لكن حبيث أن القي ة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القي ة الدفرتية اليت كان ككن أن لدد في ا لو مل يت يد خسارة تد ،ي ة لألصل (وحدة
منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة .يت يد عكن خسارة تد ،القي ة حاالً يف بيان الدخلل إال إذا كان ارصل املختص مسجل دفرتايً بقي ة
إعادة التقيي ل ويف ته احلالة يعامل عكن خسارة تد ،القي ة كزايدة لوفر إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
(ع)

م ونة تعويضات هناية اخلدمة لل وظفني

إن املصر مسجل يف م سسة الت مينات االجت اعية يف اجل هورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ الت مينات عن موظفي إىل امل سسة .لثل ته
املسامهات اتفاق املصر مع موظفي حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سو حيصل املوظفون علد تا التعويض من م سسة الت مينات االجت اعية.
لين علد املصر أق التزامات أخر جتاه موظفي في ا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
( )

امل وتت

يت يد امل وتت إذال نتيجة حدث سابقل ترتع علد املصر موجع انو ،أو استنتاجي ككن تقديره بشكل مو وقل وأن من احملت ل أن يتوجع إجراء
تدفق منافع ا تصادية إىل اخلار لتسديد املوجع.
( )

صايف إيرادات الفواألد

يت إ بات إيرادات وأعباء الفواألد جل يع اردوات املا لية ابستثناء تلك املصنفة علد أهنا حمتفظ هبا لل تاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقي ة العادلة من
خالل اررابر الصافية يف "صايف إيرادات الفواألد" كع "إيرادات فواألد" و "أعباء فواألد " يف بيان الدخل ابستخدام طريقة الفاألدة الفعالة .ك ا تُدر الفواألد
علد اردوات املالية املقاسة ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلسارة ) (FVTPLض ن حركة القي ة العادلة خالل الفرتةل "صايف أرابر علد حمفظة
اردوات املالية لل تاجرة ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر.".
معدل الفاألدة الفعلية ) (EIRو السعر التق ُخيفض ابلضبط التد فقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل الع ر املتو ع لألداة املالية أول عند
ا تضاءل لفرتة أ صرل إىل صايف القي ة الدفرتية لل وجودات أو املطلوابت املالية .ك ا تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط التعا دية
لألداة.
يتض ن احتساب سعر الفاألدة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستل ة بني أطرا العقد واليت تكون إضافية وتنسع مباشرة إىل ترتيبات ا راض
احملددةل وتكاليم املعاملةل ومجيع ار ساط ارخر أو اخلصومات ارخر  .وفي ا يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقي ة العادلة من خالل اررابر
أواخلساألرل تُثبت تكاليم املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند ا عرتا ارويل.
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ُلتسع إيرادات الفواألد  /أعباء الفواألد من خالل تطبيق معدل الفاألدة الفعال علد القي ة الدفرتية ا مجالية لل وجودات املالية غري املتدنية األت انياً (أق
علد أساس التكلفة املطف ة لألصل املايل بل التسوية رق تصص خسارة األت انية متو عة) أو إىل التكلفة املطف ة لل طلوابت املالية .وخبصو املوجودات
املالية املتدنية األت انياًل ُلتسع إيرادات الفواألد من خالل تطبيق معدل الفاألدة الفعال علد التكلفة املطف ة لل وجودات املالية املتدنية األت انياً (أق إمجايل
القي ة الدفرتية ت صاً تصص خساألر ا ألت ان املتو عة) .أما خبصو املوجودات املالية اليت نش ت أو اشرتيت و ي متدنية األت انياً )(POCIل فإن
معدل الفاألدة الفعال ( )EIRيعكن اخلساألر االألت انية املتو عة ( )ECLsيف لديد التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من ارصل املايل.
(ق) صايف إيرادات الرسوم والع والت
تتض ن إيرادات الرسوم والع والت وارعباء رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفاألدة الفعال (انظر أعاله) .ك ا تتض ن الرسوم
املدرجة يف تا اجلزء من بيان الدخل لل صر ل ض ن أمور أخر ل الرسوم املفروضة علد خدمة القرضل ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات
القروض عندما يكون من غري احملت ل أن ي دق ذلك إىل ترتيع حمدد لإل راض ورسوم الت ويل املشرتك للقروض.
ُلتسع أعباء الرسوم والع والت في ا يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات.
صايف أرابر علد حمفظة اروراق املالية لل تاجرة ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر
(ر)
يش ل صايف الدخل من اردوات املالية ابلقي ة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع اررابر واخلساألر الناجتة عن التغريات يف القي ة العادلة لل وجودات
املالية واملطلوابت املالية ابلقي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر مبا يف ذلك إيرادات وأعباء الفواألد وأرابر ارسه ذات الصلة.
(ش) توزيعات اررابر
تتحقق إيرادات توزيعات اررابر عند إ بات حق استالم املدفوعات.
(ت) الضراألع
لثل مصاريم الضراألع مبالغ الضراألع املستحقة والضراألع امل جلة.
حيتسع املصر م ونة ضريبة الدخل وفقاً رحكام القانون  28اتريخ  16نيسان 2001ل والتق حدد الضريبة مبعدل  % 25من صايف اررابر اخلاضعة
للضريبةل اب ضافة إىل املسامهة الوطنية عادة ا ع ار مبعدل  %5من ي ة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداءً من  2لوز 2013ل و د مت تعديلها ابلقانون
ر  46للعام  2017لتصبح مبعدل  %10من ي ة الضريبة ابتداءً من  1كانون الثا.2018 ،
ختتلم اررابر اخلاضعة للضريبة عن اررابر الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبع استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلاألز
تنعزيلها من الوعاء الضرييل.
إن الضراألع امل جلة ي الضراألع املتو ع دفعها أو اسرتداد ا نتيجة الفرو ات الزمنية امل تة بني ي ة املوجودات أو املطلوابت يف البياتت املالية والقي ة
اليت يت احتساب الربح الضرييل علد أساسها .ولتسع الضراألع امل جلة وفقاً للنسع الضريبية اليت يتو ع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييل أو لقيق
املوجودات الضريبية امل جلة.
يت االعرتا ابملطلوابت الضريبية امل جلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو تدخل يف احتساب الربح الضرييل مستقبالً .بين ا يت االعرتا
ابملوجودات الضريبية امل جلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سو تنزل مستقبالً عند احتساب الربح الضرييل.
يت مراجعة رصيد املوجودات الضريبية امل جلة يف اتريخ البياتت املالية املوحدة ويت ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات
الضريبية جزألياً أو كلياً.
حيتسع املصر م ونة ضريبة ريع رحوس ارموال املتداولة علد إيرادات املصر املتحققة خار أراضي اجل هورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة الدخل
ر  /24/لعام  2003والقرار ر  3/1238الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان 2019ل والتق حدد الضريبة مبعدل  %7.5من إمجايل ا يرادات
يف اخلار اب ضافة إىل املسامهة الوطنية عادة ا ع ار مبعدل  %10من ي ة الضريبة ورس ا دارة احمللية مبعدل  %10من ي ة الضريبة ابتداءً من 1
كانون الثا.2019 ،
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بناءً علد التع ي ر  16/1445/الصادر عن مصر سورية املركزق بتاريخ  23آذار 2022ل مت اعتبار مصرو تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
املقابل للتعرضات املصنفة ض ن املرحلتني اروىل والثانية كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبار مصرو تصص اخلساألر االألت انية املتو عة املقابل للتعرضات
االألت انية املصنفة ض ن املرحلة الثالثة كنفقة مقبولة ضريبياً.
(ث)

النقد وما يوازق النقد

يتض ن النقد وما يوازق النقد أرصدة ذات استحقا ات تعا دية أساسية تقل عن ال ة أشهر.
املقررات احملاسبية ا امة واملصادر ارساسية لعدم اليقني يف التقدير
-4
عند تطبيق السياسات احملاسبية لل صر ل املتكورة يف االيضار 3ل يتوجع علد ا دارة أن تتخت رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي الدفرتية
ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخر  .إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن علد أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر تعترب
ذات صلة .إن النتاألج الفعلية د ختتلم عن ته التقديرات.
يت مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رةل يت إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان التعديل ي ر فقط علد تلك الفرتةل أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل ي ر علد الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
(.4أ) املقررات احملاسبية ا امة عند تطبيق السياسات احملاسبية
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
يتطلع من إدارة املصر استخدام إجتهادات وتقديرات امة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير تاطر الزايدة ا امة يف تاطر
ا ألت ان لل وجودات املالية بعد ا عرتا ارويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساألر ا ألت ان املتو عة .إن أ السياسات والتقديرات املستخدمة
من بل إدارة املصر مفصلة أدته:
تقيي منوذ ارع ال
يعت د تصنيم و ياس املوجودات املالية عىل نتاألج اختبار مدفوعات املبلغ ارصلي والفاألدة علد املبلغ ارصلي القاأل واختبار منوذ ارع ال .حيدد
املصر منوذ ارع ال علد مستو يعكن كيفية إدارة ا وعات املوجودات املالية معاً لتحقيق د أع ال معني .ويتض ن تا التقيي احلك
التق يعكن مجيع اردلة ذات الصل ة مبا يف ذلك كيفية تقيي أداء املوجودات و ياس أداألهال واملخاطر اليت ت ر علد أداء املوجودات وكيفية إدارهتا.
يرا ع املصر املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعاد ا بل استحقا ها لفه
سبع استبعاد ا وما إذا كانت ارسباب متفقة مع ا د من ارع ال احملتفظ هبا .وتعترب املرا بة جزءاً من التقيي املتواصل لل صر حول ما إذا
كان منوذ ارع ال التق يت مبوجب االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباًل وإذا كان من غري املناسع رن ناك تغيري يف منوذ ارع ال
وابلتايل يت إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيم تلك املوجودات.
زايدة امة يف تاطر االألت ان
يت ياس اخلسارة االألت انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة االألت انية املتو عة ملدة ( )12شهراً ملوجودات املرحلة اروىلل أو اخلسارة االألت انية علد
مد الع ر الزمين لل وجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل ارصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة تاطر االألت ان بشكل كبري منت
االعرتا ارويل .ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما التق يشكل زايدة كبرية يف تاطر االألت ان .وعند تقيي ما إذا كانت تاطر االألت ان
رق من املوجودات د ارتفعت بشكل كبريل أيخت املصر يف االعتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة يف التقديرات املستخدمة
من بل إدارة املصر املتعلقة ابلتغري امله يف تاطر ا ألت ان واليت ت دق إىل تغري التصنيم ض ن املراحل الثالث ( 1و 2و.)3
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إنشاء ا وعات من املوجودات ذات خصاألص تاطر األت انية يا لة
عندما يت ياس خساألر االألت ان املتو عة علد أساس مجاعيل يت جت يع اردوات املالية علد أساس خصاألص املخاطر املشرتكة (مثل نوع ارداةل
درجة تاطر االألت انل نوع الض اتتل اتريخ االعرتا ارويلل الفرتة املتبقية لتاريخ ا ستحقاقل الصناعةل املو ع اجلغرايف لل قرتضل اخل) .يرا ع
املصر مد مالءمة خصاألص تاطر االألت ان بشكل مست ر لتقيي ما إذا كانت ال تزال يا لة .إن تا ارمر مطلوب لض ان أن يف حالة تغيري
خصاألص تاطر االألت انل تكون ناك إعادة تقسي لل وجودات بشكل مناسع .و د ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل
حمفظة حالية تعكن بشكل أفضل خصاألص تاطر االألت ان امل ا لة لتلك اجمل وعة من املوجودات.
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً عند حدوث زايدة كبرية يف تاطر االألت ان (أو عندما تنعكن تلك الزايدة الكبرية) وابلتايل
تنتقل ارصول من اخلساألر االألت انية املتو عة اليت ترتاور مدهتا بني ( )12شهراً إىل آخرل أو العكنل ولكنها د لدث أيضاً ض ن احملافظ اليت
يست ر ياسها علد نفن ارساس من اخلساألر االألت انية املتو عة ملدة ( )12شهراً أو مد احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلساألر االألت انية املتو عة نظراً
الختال تاطر االألت ان من احملافظ.
(.4ب) املصادر الرأليسية للتقديرات غري امل كدة
في ا يلي التقديرات الرأليسية اليت استخدمتها ا دارة يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل صر واليت ا الت ري اركثر أمهية علد املبالغ املعرت هبا يف
البياتت املالية:
مبدأ االست رارية:

امت إدارة املصر بتقيي درة املصر علد االست رار ك نش ة مست رة و ي مقتنعة سن املصر كتلك املوارد الالزمة ملواصلة ارع ال يف
املستقبل املنظور .اب ضافة إىل ذلكل إن إدارة املصر ليست علد عل سق شكوك جو رية اليت د ت ر بشكل جو رق علد درة املصر علد
االست رار ك نش ة مست رة .وابلتايل إن البياتت املالية املوحدة حمضرة علد أساس مبدأ االست رارية.
لديد القي العادلة:

إن لديد القي ة العادلة ملوجودات مالية لين ا سعر سوق ككن حلظ يتطلع استع ال تقنيات تقيي ك ا و متكور يف االيضار ( 3ز).
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعار ا ليلة الشفافيةل فإن القي ة العادلعة تكون أ ل موضوعيةل وتتطلع درجات متفاوتة
من ارحكام تعت د علد السيولةل الرتكيزل عوامل سوق غري أكيدةل افرتاضات تسعريل وتاطر أخر ت ر علد ارداة املعنية.
تستخدم املعطيات غري املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرةل وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيها
حركة السعوق بتاريخ التقيي ضعيفة تا إن وجدتل وجيع أن تبقد الغعاية من يععاس القععي ة العععادلة نفسهال أق أن لثل السعر املقبول للتفرغ عنها
من مالك اردوات املالية أو صاحع االلتزام ملطلوابت أدوات مالية .يت الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعت اد علد أفضل املعلومات املتوفرة
يف ظل الظرو احمليطةل واليت ككن أن تتض ن املعلومات املتوفرة لد املنش ة اب ضافة إىل تطبيق معدالت حس معينة ع الً ابالجراءات الداخلية
لل صر وذلك ض ن منوذ التقيي املستخدم يف تقيي حمفظة اروراق املالية الظا رة علد أساس القي ة العادلة من خالل اررابر أو اخلساألر
وعلد أساس الكلفة املطف ة.
لديد العدد والوزن النسيل للسيناريو اتل النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق ولديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة االألت انية املتو عةل يستخدم املصر معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلم احملركات
اال تصادية وكيم ت ر ته احملركات علد بعضها البعض.
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نسبة احت ال التعثر
تشكل نسبة احت ال التعثر مدخالً رأليسياً يف ياس اخلسارة االألت انية املتو عة .وتعترب نسبة احت ال التعثر تقديراً الحت الية التعثر عن السداد علد
مد فرته زمنية معينةل واليت تش ل إحتساب البياتت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظرو املستقبلية.
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر ي تقدير للخسارة الناجتة عن التعثر يف السداد .و و يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة وتلك
اليت يتو ع امل ول لصيلهال مع ارخت يف ا عتبار التدفقات النقدية من الض اتت ا ضافية والتعديالت االألت انية املتكاملة.
ارع ار ا نتاجية املقدرة لل وجودات الثابتة:

ك ا و موضح يف ا يضار ر ( ) 3أعاله إن املصر يراجع ارع ار ا نتاجية يف هناية كل فرتة مالية .خالل الفرتة مل تظهر أية م شرات تدعو
إىل تغيري ارع ار املقدرة لل وجودات الثابتة.
تد ،ي ة املوجودات غري املالية وتكوين امل وتت الالزمة:

يف ظل الظرو الرا نة اليت لر هبا اجل هورية العربية السوريةل امت ا دارة بتقدير القي ة االسرتدادية لألصول غري املالية وذلك من خالل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية ته ارصول لتحديد في ا إذا كان ناك أق م شر علد تد ،ي تها .ابعتقاد ا دارةل ال توجد م شرات لتكوين م وتت
تد ،إضافية.
نقد وأرصدة لد مصر سورية املركزق
-5
يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

20.501.289.023
82.520.970

نقد يف اخلزينة
نقد يف الفروع املغلقة*
أرصدة لد مصر سورية املركزق:
حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل وخاضعة شعار**
احتياطي نقدق الزامي ***
تصص خساألر األت انية متو عة

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

17.482.312.295
76.964.639

40,969,316,925
52.644.380.540
85,408,000,000
95.676.000.000
16,675,743,476
18.401.726.120
)
) (729,540,261
(941.493.592
186.364.423.061

اجمل وع
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159,882,797,074

في ا يلي احلركة علد اررصدة لد مصر سورية املركزق خالل الفرتة /السنة
املرحلة اروىل
ل.س.

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصر

143.053.060.401
9.113.932.554
14.555.113.705

-

-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

166.722.106.660

-

-

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة اروىل
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

143.053.060.401
9.113.932.554
14.555.113.705
166.722.106.660

اجمل وع

الرصيد ك ا يف بداية السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر

89,652,598,372
() 9.028.636.442
62,429,098,471

ل.س.

-

ل.س.

ل.س.

الرصيد ك ا يف هناية السنة

143.053.060.401

-

-

143.053.060.401

-

89,652,598,372
() 9.028.636.442
62,429,098,471

في ا يلي احلركة علد تصص اخلساألر االألت انية املتو عة لألرصدة لد مصر سورية املركزق خالل الفرتة  /السنة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
التغري خالل الفرتة

اجمل وع
ل.س.

فرو ات أسعار الصر

729.540.261
124.366.340

-

-

729.540.261
124.366.340

87.586.991

-

-

87.586.991

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

941.493.592

-

-

941.493.592

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة اروىل
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

فرو ات أسعار الصر

-

-

402,195,858
(62,370,377

389,714,780

-

-

389,714,780

الرصيد ك ا يف هناية السنة

729,540,261

-

-

729,540,261

الرصيد ك ا يف بداية السنة
التغري خالل السنة

402,195,858
(62,370,377

)
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اجمل وع
ل.س.

)

* كثل مبلغ نقد يف الفروع املغلقة النقد املوجود يف الفرع (حلع – الشهباء مول) التق مت إيقا الع ل ب م تاً نتيجة للظرو االستثناألية اليت لر
هبا اجل هورية العربية السوريةل وذلك بعد احلصول علد موافقة مصر سورية املركزق علد إيقا الع ل فيها م تاً حلني زوال تلك الظرو لتعود
بعد ا إىل اخلدمة.
يتكون تا الرصيد من أرصدة ابللرية السورية ا وعها  15,608,912لرية سوريةل وأرصدة ابلع الت ارجنبية يبلغ ا وعها مقوماً ابللرية السورية
 66.912.058لرية سورية حسع سعر الصر ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل أرصدة ابللرية السورية ا وعها  15,608,912لرية سوريةل
وأرصدة ابلع الت ارجنبية يبلغ ا وعها مقوماً ابللرية السورية  61.355.727لرية سورية حسع سعر الصر ك ا يف  31كانون ارول .)2021
وعلد الرغ من أن تلك اررصدة مغطاة بعقود أبمني إال أن احت الية عدم دفع التعويض من بل شركة الت مني نتيجة اروضاع ارمنية الساألدة يف
مناطق الفروع املغلقة جعلت املصر يقوم ابحتجاز م وتت مببلغ  82.520.970لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل مبلغ
 76.964.639لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول )2021ل تظهر ض ن تصص املخاطر احملت لةل تغطي املخاطر اليت ال تش لها بوليصة الت مني
وذلك لسد أق ضرر د يصيع املصر أو فروع املنتشرة يف احملافظات علد اختال طبيعت أو ي ت (راجع ا يضار ر .)17
** يش ل تا البند مبلغ  95.676.000.000لرية سورية خالل فرتة تزيد عن ال ة أشهر ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل مبلغ
 85.408.000.000لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول .)2021
*** وفقاً للقوانني وارنظ ة اليت ختضع ا املصار العاملة يف سوريةل علد املصر االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لد مصر سورية املركزق علد شكل
وداألع من دون فواألدل و د بلغ رصيد االحتياطي لد مصر سورية املركزق ك ا يف  30حزيران  2022مبلغ  18.401.726.120لرية سورية
واليت لثل نسبة  %5من متوسط وداألع الع الء استناداً إىل رار الن النقد والتسليم ر (/7م.ن) اتريخ  21كانون الثا 2020 ،مقابل مبلغ
 16.675.743.476لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول  .2021إن تا االحتياطي إلزامي وال يت استع ال خالل أنشطة املصر التشغيلية.
أرصدة لد املصار
-6
يتض ن تا البند مايلي:
مصار حملية
ل.س.

904.236.272
حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل (استحقا ها ارصلي خالل فرتة ال ة أشهر أو أ ل) 36.032.884

تصص خساألر األت انية متو عة

(39.577
940.229.579
مصار حملية
ل.س.

673,792,258
حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل (استحقا ها ارصلي خالل فرتة ال ة أشهر أو أ ل) 63,000,000

تصص خساألر األت انية متو عة

(39.485
736.752.773
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ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

122.181.025.525
-

اجمل وع
ل.س.

123.085.261.797
36.032.884

) () 16.302.933.249( ) 16.302.893.672
105.878.131.853

106.818.361.432

ك ا يف  31كانون ارول ( 2021مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

114,417,523,285
-

اجمل وع
ل.س.

115,091,315,543
63,000,000

) () 16,074,159,452( ) 16,074,119,967
98,343,403.318

99,080,156,091

في ا يلي احلركة علد اررصدة لد املصار خالل الفرتة  /السنة:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)

املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر

779.245.501
201.819.237
6.785.143

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

987.849.881

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت لويل إىل املرحلة الثالثة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية السنة

املرحلة اروىل
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

115.154.315.543 100.383.979.688
13.991.090.354
() 3.280.429.691( ) 2.212.524.870( ) 1.269.724.058
11.247.408.829
10.770.493.000
470.130.686
108.941.947.818

13.191.496.982

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

123.121.294.681

اجمل وع
ل.س.

156,372,873,550
556,963,871 154,726,938,072
1,088,971,607
(146.764.775.508 )146.764.775.508
() 97.874.808.442( ) 97.080.526.094( ) 440.884.520( ) 353,397,828
56.656.250.435
50.142.766.403
6.469.812.310
43,671,722
779,245,501

100.383.979.688

13.991.090.354

115.154.315.543

في ا يلي احلركة علد تصص اخلساألر االألت انية املتو عة لألرصدة لد املصار خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

40.328
الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
(2.015
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر 1.264

662.756.507
) (95.526.881
24.024.398

39.577

591.254.024

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

املرحلة اروىل
ل.س.

27,297

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت لويل إىل املرحلة الثالثة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر

(2,402
15,433

الرصيد ك ا يف هناية السنة

40,328

-

16.074.159.452
15.411.362.617
) () 1.517.494.210( ) 1.421.965.314
1.746.268.007
1.722.242.345
15.711.639.648

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

9,108,228,986
() 8.759.816.464
) 24.739.007
289.604.978
662.756.507
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اجمل وع
ل.س.

16.302.933.249

اجمل وع
ل.س.

9,665,220,154
556,963,871
8.759.816.464
)
(968.181.867( ) 992.918.472
7.377.121.165
7.087.500.754
15.411.362.617

16.074.159.452

بلغت اررصدة لد املصار اليت ال تتقاضد فواألد  123.085.261.797لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  115.091.315.543لرية
سورية ك ا يف  31كانون ارول .)2021
بلغت اررصدة لد املصار املودعة يف مصار لبنانية مبلغ و دره  107.681.563.904لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل
 99.248.833.905لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول  )2021و ام املصر ابحتساب تصصات اخلساألر االألت انية املتو عة املشكلة لقاء ته
اررصدة حبسع توجيهات مصر سورية املركزق املتعلقة ابحتساب اخلساألر االألت انية املتو عة حيث بلغت ته املخصصات مبلغ 14.451.254.745
لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  14.276.216.335لرية سورية ك يف  31كانون ارول  )2021وبلغت نسبة التغطية  %13.42ك ا
يف  30حزيران ( 2022مقابل  %14.38ك ا يف  31كانون ارول .)2021
ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف  30حزيران  2022والسنة املنتهية يف  31كانون ارول .2021
-7

إيداعات لد املصار

يتض ن تا البند ما يلي:
مصار حملية
ل.س.

وداألع رجل (استحقا ها ارصلي أكثر من ال ة أشهر)
تصص خساألر األت انية متو عة

ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

208.590.963.046 199.785.552.772
8.805.410.274
) () 24.082.758.143( ) 24.082.133.082
(625.061
8.804.785.213
مصار حملية
ل.س.

وداألع رجل (استحقا ها ارصلي أكثر من ال ة أشهر)
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

184.508.204.903 175.703.419.690
ك ا يف  31كانون ارول ( 2021مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

188.238.351.820 178,642,951,820
9.595.400.000
) () 17,304,710,326( ) 17,303,759,828
(950,498
170,933,641,494 161,339,191,992
9,594,449,502

في ا يلي احلركة علد ا يداعات لد املصار خالل الفرتة  /السنة:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ا يداعات اجلديدة خالل الفرتة
ا يداعات املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

املرحلة الثانية
ل.س.

29.643.307.808
9.595.400.000
1,500,000,000
(94.072.215 ) 2,289,989,726
3,575,114,956
33,312,494,979
8,805,410,274
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املرحلة الثالثة
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

188.238.351.820 148.999.644.012
22,901,399,827
21.401.399.827
() 20.933.943.727( ) 20.933.943.727
299,357,845
2,495,275,356
18,085,797,281
14,510,682,325
208,590,963,046 166,473,057,793

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

املرحلة اروىل
ل.س.

ما مت لويل إىل املرحلة الثالثة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر

6,500,000,000

3,095,400,000
-

25,822,753,032

-

الرصيد ك ا يف هناية السنة

9.595.400.000

29.643.307.808

148.999.644.012

الرصيد ك ا يف بداية السنة

(11.278.331.952 ) 11.278.331.952
64.901.239.554
277.232.823
72.820.072.506
14.821.653.905

اجمل وع
ل.س.

32,322,753,032

68.273.872.377
87.641.726.411

188,238,351,820

في ا يلي احلركة علد تصص اخلساألر االألت انية املتو عة لإليداعات لد املصار خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ا يداعات اجلديدة خالل الفرتة
ا يداعات املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصر

950.498
81,846
(407,283
-

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

625,061

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت لويل لل رحلة الثالثة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر

املرحلة اروىل
ل.س.

555,444
395,054
-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

34.999.796
) 187,440,926
46,223,226
268,663,948

اجمل وع
ل.س.

17.304.710.326
17.268.760.032
3,140,889,031
3,140,807,185
() 2,353,936,750( ) 2,353,936,750
4,306,474,002
4,119,440,359
1,684,621,534
1,638,398,308
23,813,469,134

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

1,689,204,930
(1.670.949.348 ) 1.670.949.348
(12.236.289.252 ) 184.751.596
3.361.521.432
201.495.810

24,082,758,143

اجمل وع
ل.س.

1,689,760,374
12.051.932.710
3.563.017.242

17,304,710,326
17.268.760.032
34.999.796
950,498
الرصيد ك ا يف هناية السنة
بلغت االيداعات لد املصار املودعة يف مصار لبنانية مبلغ و دره  166,473,057,794لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل
148.999.644.012لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول  )2021و ام املصر ابحتساب تصصات اخلساألر االألت انية املتو عة املشكلة لقاء ته
االيداعات حبسع توجيهات مصر سورية املركزق املتعلقة ابحتساب اخلساألر ا ألت انية املتو عة حيث بلغت ته املخصصات مبلغ 23,813,469,802
لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  17.268.760.032لرية سورية ك يف  31كانون ارول  )2021وبلغت نسبة التغطية % 14.30ك ا
يف  30حزيران ( 2022مقابل  %11.59ك ا يف  31كانون ارول .)2021
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صايف التسهيالت االألت انية املباشرة

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

حساابت جارية مدينة

459,928,195

روض وسلم

42,246,325,143

32,176,108,108

سندات حمسومة

62,808,823

65,074,416

روض جتزألة

6,920,067,140

6,993,916,698

حساابت داألنة صدفة مدينة

259,456,073

235,020,212

فواألد مقبوضة مقدما عن القروض

(1,375,822,173
48,572,763,201

الشركات الكرب :

حساابت جارية مدينة
روض وسلم
سندات حمسومة
حساابت جارية صدفة مدينة
فواألد مقبوضة مقدماً

449,812,267

) (1,413,520,985

)

38,506,410,716

384,895,690
393,057,064
16,134,033,624
17,304,312,373
20,335,871
20,335,871
28,033,482
28,992,194
)
) (163,275,520
(162,536,830
17,584,160,672

امل سسات الصغرية واملتوسطة:

حساابت جارية مدينة
روض وسلم
سندات حمسومة
حساابت جارية صدفة مدينة
فواألد مقبوضة مقدماً

16,404,023,147

64,916,577
66,871,131
16,042,074,484
24,942,012,770
44,738,545
42,472,952
5,347,546
5,617,058
)
) (164,858,289
(161,479,457
24,895,494,454

ارفراد:

روض وسلم
حساابت داألنة صدفة مدينة
فواألد مقبوضة مقدما عن القروض
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15,992,218,863

2,525,115,414
224,846,821
(416,634,549

2,332,430,511
201.639.184
) (388,620,169

2,333,327,686

2.145.449.526

)

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)

ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

القروض العقارية:

ل.س.

روض
فواألد مقبوضة مقدماً عن القروض

4,394,951,726
(635,171,337

إمجايل التسهيالت االألت انية
تصص خساألر األت انية متو عة
فواألد معلقة

3.964.719.180
3,759,780,389
38,506,410,716
48,572,763,201
() 6,351,379,322( ) 6,999,932,531
() 5,723,908,749( ) 6,680,585,735

صايف التسهيالت االألت انية املباشرة

4,661,486,187
) ( 696,767,007

34,892,244,935

)

26.431.122.645

بلغت التسهيالت االألت انية املباشرة غري العاملة املرحلة الثالثة  13.473.079.058لرية سوريةل أق ما نسبت  %27.74من رصيد إمجايل التسهيالت
االألت انية املباشرة ك ا يف  30حزيران  2022ل يف حني بلغت التسهيالت االألت انية املباشرة غري العاملة املرحلة الثالثة  11.927.909.081لرية سوريةل
أق ما نسبت  %30.98ك ا يف  31كانون ارول .2021
بلغت التسهيالت االألت انية املباشرة غري العاملة املرحلة الثالثة بعد تنزيل الفواألد املعلقة  6.792.493.323لرية سوريةل أق ما نسبت  %13.98من رصيد
إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة ك ا يف ك ا يف  30حزيران 2022ل يف حني بلغت التسهيالت االألت انية املباشرة غري العاملة بعد تنزيل الفواألد املعلقة
 6.204.000.334لرية سوريةل أق ما نسبت  %16.11من رصيد إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة ك ا يف  31كانون ارول .2021
بلغت التسهيالت االألت انية غري املباشرة غري العاملة املرحلة الثالثة  8.445.253.511لرية سوريةل ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل 7.539.253.511
ك ا يف  31كانون ارول .)2021
في ا يلي احلركة علد أرصدة التسهيالت االألت انية املباشرة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

24.833.733.998

ما مت لويل إىل املرحلة اروىل
ما مت لويل إىل املرحلة الثانية

821,448,275
(5,440,561,841

التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر

452,914,713
14,302,807,449
(20,280,027( ) 1,268,691,920
(520,184,024( ) 4,425,792,851
409,015
153

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

28,822,943,263

1.744.767.637
(821,448,275
) 5,440,561,841

6,276,740,880
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11.927.909.081

)

-

) (30,871,412
) 312,914,071
1,263,127,318
13,473,079,058

اجمل وع
ل.س.

38.506.410.716
14,755,722,162
) (1,319,843,359
(4,633,062,804
1,263,536,486
48,572,763,201

)
)

املرحلة اروىل
ل.س.

 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة

8,427,711,032

2,511,795,172

ما مت لويل إىل املرحلة اروىل

269,252,552

(269,252,552

ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة

) 837,622,463
(837,622,463
592,952,128
19,703,461,119
) (1,534,826,193
(707,618,178

التغري خالل السنة
التسهيالت املعدومة

(2,021,450,529
-

) (355,179,350
(39,925,498

ل.س.

6,865,874,949
)

-

اجمل وع
ل.س.

17,805,381,153
-

20,199
) (452,486,137

20,296,433,446
) (2,694,930,508

)

) 499,376,634
) (2,034,368

(1,877,253,245
) (41,959,866

)
)

فرو ات أسعار الصر

465

1,581,467

5,017,157,804

5,018,739,736

الرصيد ك ا يف هناية السنة

24,833,733,998

1,744,767,637

11,927,909,081

38,506,410,716

في ا يلي احلركة علد تصص اخلسارة االألت انية املباشرة املتو عة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

109.367.180

ما مت لويل إىل املرحلة اروىل
ما مت لويل إىل املرحلة الثانية

5,280,670
(25,041,360

اخلساألر االألت انية املتو عة علد
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 83,933,141
املسرتد من اخلساألر االألت انية املتو عة
(7,207,588
علد التسهيالت املسددة
(223,547
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر **(17,964,621
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

148,143,875

 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

43.479.797
(5,280,670
) 25,041,360
2,449,750
) (412,185
) (21,114,956
) 18,338,611
62,501,707
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6.198.532.345

)

-

) (26,882,976
) (3,514,067
621,151,647
6,789,286,949

اجمل وع
ل.س.

6.351.379.322
86,382,891
) (34,502,749
) (24,852,570
621,525,637
6,999,932,531

)
)

 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة اروىل
ل.س.

ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة

48.576.297

45,825,203

ما مت لويل إىل املرحلة اروىل

996,593

(996,593

(6,709,690

ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة علد
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 88,518,130
املسرتد من اخلساألر االألت انية املتو عة
(3,914,614
علد التسهيالت املسددة
التغري خالل السنة

(18,099,577
-

التسهيالت املعدومة*
فرو ات أسعار الصر **

41

الرصيد ك ا يف هناية السنة

109,367,180

)

3,806,056,086
)

ل.س.

3,900,457,586

-

-

6,709,690

-

-

9,467,551

-

) (12,820,334
)

ل.س.

اجمل وع

) (224,621,116

97,985,681
) (241,356,064

33,736,947

24,504,961

40,142,331

(39,925,498
1,482,831

) (2,034,368
2,594,626,782

) (41,959,866
2,596,109,654

43,479,797

6,198,532,345

6,351,379,322

)
)

* مت استخدام تصصات مببلغ  41.959.866لرية سورية مقابل شطع تسهيالت للسنة املنتهية يف  31كانون ارول  2021وذلك نتيجة القيام
مبج وعة من التسوايت مع بعض الع الء.
** تشكلت فرو ات أسعار الصر نتيجة تكوين تصصات ابلع لة ارجنبية مقابل التسهيالت امل نوحة ابلع لة ارجنبيةل حيث نتج تا الفرق عن
تغري سعر صر الع الت ارجنبية علد ته املخصصات.
تتلخص حركة الفواألد املعلقة ك ا يلي:
 30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

 31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة
اسرتدادات الفواألد احملولة لإليرادات
فرو ات أسعار الصر

5,723,908,749
371.710.204
(38.031.696
622.998.478

2,873,084,986
635.700.911
) (190.116.063
2.405.238.915

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

6.680.585.735

5.723.908.749
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)
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موجودات مالية ابلقي ة العادلة من خالل بيان الدخل

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة  /السنة
التغري ابلقي ة العادلة

10.536.395
3.323.896

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة  /السنة

13.860.291

-10

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

6.174.770
4,361,625

10,536,395

موجودات مالية ابلقي ة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

يتض ن تا البند مايلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

639.156.289
-

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة  /السنة
االستث ارات اجلديدة خالل السنة
التغري ابلقي ة العادلة

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

270,634,068
131,483,198
237,039,023

639,156,289
639.156.289
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة  /السنة
لثل استث ار املصر يف الشركة السورية أروب للت مني بنسبة  %5.05من أسه الشركة و ي شركة مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املاليةل ومت تقيي
بسعر السوق .يعتزم املصر االحتفاظ هبتا االستث ار علد املد البعيد.
واستث ار املصر يف شركة م سسة ض ان تاطر القروض بنسبة  %4,275من أسه الشركة و ي شركة غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املاليةل يعتزم
املصر االحتفاظ هبتا االستث ار علد املد البعيد.
مت توزيع عواألد خالل عام 2021علد شكل أسه اانيةل حيث بلغت حصة املصر 31,762سه ل مقابل توزيع  30,250سه حصة املصر من
عواألد عام .2020
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حقوق استخدام ارصول املست جرة  /التزامات عقود ا جيار

يتكون تا البند يا يلي:
حقوق استخدام ارصول املست جرة
اجمل وع
مبا،
ل.س.
ل.س.

التكلفة التارخيية

الرصيد ك ا يف  1كانون الثا2021 ،
إضافات

135,709,879
243.643.146

135,709,879
243.643.146

الرصيد ك ا يف  31كانون ارول 2021
إضافات

379,353,025
33.658.596

379,353,025
33.658.596

الرصيد ك ا يف  30حزيران 2022

413.011.621

413.011.621

االستهالك املرتاك

الرصيد ك ا يف  1كانون الثا2021 ،
إضافاتل أعباء السنة

(104,039,209
(31,914,423

) (104,039,209
) (31,914,423

)
)

الرصيد ك ا يف  31كانون ارول 2021
إضافاتل أعباء الفرتة

(135,953,632
(49.846.194

) (135,953,632
) (49.846.194

)
)

الرصيد ك ا يف  30حزيران 2022

(185.799.826

) (185.799.826

)

القي ة الدفرتية

صايف الرصيد ك ا يف  30حزيران 2022

227.211.795

227.211.795

صايف الرصيد ك ا يف  31كانون ارول 2021

243,399,393

243,399,393
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مبا،

التزامات عقود ارجيار

ل.س.

اجمل وع
ل.س.

الرصيد ك ا يف  1كانون الثا2021 ،
إضافات
مصرو الفاألدة خالل السنة
املدفوع خالل السنة

26,681,642
243,643,146
979,590
(20,952,367

26,681,642
243,643,146
979,590
) (20,952,367

)

الرصيد ك ا يف  31كانون ارول 2021
إضافات
مصرو الفاألدة خالل الفرتة
املدفوع خالل الفرتة

250,352,011
33.658.596
123.819
(280.164.742

250,352,011
33.658.596
123.819
) (280.164.742

)

الرصيد ك ا يف  30حزيران 2022

3.969.684

إن احلركة علد عقود ارجيار من خالل األ ة الدخل كانت ك ا يلي:

ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

10.238.003
49.846.194
123.819

مصاريم عقود إجيار صرية املدة
ا تالك حقوق استخدام ارصول املست جرة
فواألد علد التزامات عقود ارجيار

60.208.016
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3.969.684
ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

57,994,772
31,914,423
979,590
90,888,785

-12

موجودات أخر

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

فواألد وإيرادات برس القبض:
مصار وم سسات مالية
بنوك مركزية
روض وتسليفات

1.257.932.480
2.243.690.419
150.787.690

2,215,968,381
2,586,659,428
116,287,807

مصاريم مدفوعة مقدماً
صايف ذم مدينة-ملديرية مالية دمشق*
مصاريم ضاألية
سلم تراخيص ع ل
تزون مطبوعات و رطاسية
طوابع
حساابت مدينة أخر

3.652.410.589
763.673.380
462.796.880
12.933.055
13.250.000
92.775.722
5.099.050
25.499.529

4,918,915,616
410,984,009
2,279,340
13,250,000
62,222,192
4,599,436
25.274.781

5.028.438.205

5.437.525.374

يقوم املصر منت عام  2013برفع دعاو ضاألية علد مديين القروض املتو فني عن الدفع حيث بلغت ا ل مصاريم ته الدعاو 45.064.837
لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  44.218.583لرية سورية ك ا يف  31كانون ارول )2021ل ك ا ام املصر بتسديد ي بوالص حياة
وحريق مستحقة من املقرتضني املتكورين بقي ة  631.163لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل مبلغ  623.563لرية سورية ك ا يف  31كانون
ارول  .)2021و د ام املصر سخت تصصات مقابل ته املصاريم املدفوعة بكامل القي ة.
* بتاريخ 8 :أاير  2022تبلغ املصر إخبارات تكليم بضريبة الرواتع وارجور صادرة ع مديرية مالية دمشق /مديرية الرواتع وارجور متض نة
تكليم املصر بتسديد فرو ات الضريبة ع دخل الرواتع وارجور ع السنوات م  2013إىل  2020والبالغ ا وع مبالغها مع الغرامات
 924,796,880لرية سورية حيث امت إدارة املصر بتسديد املبلغ املطلوب بتاريخ  19أاير  2022مع لفظها علد صحة إخبارات التكليم
وما ورد فيها ومع احتفاظها حبقها بسلوك طرق الطعن القانونية علد إخبارات التكليم املتكورة لتلك امت بتشكيل تصص بقي ة
 462.000.000لرية سورية.
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-13

وديعة ا دة لد مصر سورية املركزق

بناءً علد أحكام املادة  /12/للفقرة /ب /من التعلي ات التنفيتية للقانون ر  /28/لعام  2001يتوجع علد مصار القطاع اخلا
من رأ ا ا لد مصر سورية املركزق كحساب ا د ككن اسرتداده عند تصفية املصر .
يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

أرصدة ابللرية السورية
أرصدة ابلدوالر ارمريكي

-14

أن لتجز %10

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

679,789,800
9.838.253.447

679,789,800
8,782,406,772

10.518.043.247

9,462,196,572

وداألع املصار

يتض ن تا البند مايلي:

حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل (استحقا ها ارصلي أكثر من ال ة أشهر)

مصار حملية
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

477.248.781
1.224.241.984

6.554.542.002
-

7.031.790.783
1.224.241.984

1.701.490.765

6.554.542.002

8.256.032.767

مصار حملية
ل.س.

حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل (استحقا ها ارصلي أكثر من ال ة أشهر)

ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

ك ا يف  31كانون ارول ( 2021مد قة)
مصار خارجية
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

456,275,714
1,081,155,506

1,120,754,686
-

1,577,030,400
1,081,155,506

1,537,431,220

1,120,754,686

2,658,185,906

بلغت ي ة اررصدة املودعة من بل املصار اللبنانية مبلغ و دره  6.186.335.468لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل 1.110.624.785
ك ا يف  31كانون ارول .)2021
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-15

وداألع الزابألن

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

136.182.640.286
16.847.040.388
339.656.870

124.859.090.921
10.495.022.121
316.561.030

153.369.337.544

135.670.674.072

121.414.098.114
3.748.385.710
89.811.521.469

114.611.604.140
3.687.146.968
83.192.283.068

214.974.005.293

201.491.034.176

حساابت جارية ولت الطلع
وداألع التوفري
وداألع رجل وخاضعة شعار
حساابت ا دة (مقيدة السحع)

368.343.342.837
257.596.738.400
3.748.385.710
106.658.561.857
339.656.870

337.161.708.248
239,470,695,061
3,687,146,968
93,687,305,189
316,561,030

اجمل وع

368.343.342.837

337,161,708,248

الشركات الكرب

حساابت جارية ولت الطلع
وداألع رجل وخاضعة شعار
حساابت ا دة (مقيدة السحع)

ارفراد (التجزألة)

حساابت جارية ولت الطلع
وداألع توفري
وداألع رجل وخاضعة شعار

بلغت وداألع القطاع التعاو ،واملشرتك والقطاع العام داخل سورية  7.188.830.064لرية سورية أق ما نسبت  %1.95من إمجايل الوداألع ك ا يف
 30حزيران ( 2022مقابل  7.557.381.011سورية أق ما نسبت  %2.24من إمجايل الوداألع ك ا يف  31كانون ارول .)2021
بلغت الوداألع اليت ال ل ل فواألد  257.816.604.044لرية سورية أق ما نسبت  %69.99إمجايل الوداألع ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل
 239.669.421.310لرية سورية أق ما نسبت  %71.08من إمجايل الوداألع ك ا يف  31كانون ارول .)2021
بلغت الوداألع احملجوزة (املقيدة السحع)  339.656.870لرية سورية ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل  316.561.030لرية سورية ك ا يف 31
كانون ارول .)2021
بلغت الوداألع اجمل دة  141.717.289.580لرية سورية أق ما نسبت  %38.47من إمجايل الوداألع ك ا يف  30حزيران ( 2022مقابل
 130.077.447.095لرية سورية أق ما نسبت  %38.58من إمجايل الوداألع ك ا يف  31كانون ارول .)2021
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-16

أبمينات نقدية

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

53.153.183
5.396.614.687
4.173.630.614
802.579.965
809.000.000

أبمينات مقابل تسهيالت مباشرة
أبمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
أبمينات نقدية مقابل بوالص
امش تعهدات تصدير
أخر

11.234.978.449
-17

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

21,185,467
5.063.395.744
3,171,488,530
446,914,946
813.500.000
9,516,484,687

تصصات متنوعة

يتض ن تا البند ما يلي:
ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

4.233.952.367
3.301.486.930
1.709.545.993
14.260.488
240.302.196
101.989.732

تصص خساألر األت انية متو عة -تسهيالت
تصص خساألر األت انية متو عة -أرصدة خار امليزانية -مصار
م ونة فرو ات صناديق الفروع
تصص ملواجهة أعباء حمت لة
تصص فروع متضررة*
م ونة تقلبات أسعار الصر

9.601.537.706
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ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

3,778,931,992
3,160,582,178
1,539,644,955
39,710,053
234,745,865
102,269,645
8,855,884,688

في ا يلي حركة املخصصات املتنوعة:

 30حزيران ( 2022غري مد قة):

رصيد
بداية الفرتة
ل.س.

املكون خالل
الفرتة
ل.س.

املستخدم
خالل الفرتة
ل.س.

ما مت
رده لإليرادات
ل.س.

أب ري فرو ات
أسعار الصر
ل.س.

رصيد هناية الفرتة
ل.س.

تصص خساألر األت انية متو عة –تسهيالت
األت انية غري مباشرة
تصص خساألر األت انية متو عة
(أرصدة خار امليزانية) -مصار

3,778,931,992

3,861,248

(2,346,785

)

-

453,505,912

4,233,952,367

3.160.582.178

31,570,172

(2,338,503

)

-

111,673,083

3,301,486,930

م ونة فرو ات صناديق الفروع
تصص ملواجهة أعباء حمت لة
تصص فروع متضررة
فرو ات أسعار الصر

1.539.644.955
39.710.053
234.745.865
102.269.645

9,000,000
44.443.080
5,556,331
-

(279,913

)

() 1,809,400
() 69,892,645
-

162,710,438
-

1,709,545,993
14,260,488
240,302,196
101,989,732

8.855.884.688

94,430,831

(4,965,201

)

() 71,702,045

727,889,433

9,601,537,706

أب ري فرو ات
أسعار الصر
ل.س.

رصيد هناية السنة
ل.س.

 31كانون ارول ( 2021مد قة):

رصيد
بداية السنة
ل.س.

املكون خالل
السنة
ل.س.

املستخدم
خالل السنة
ل.س.

ما مت
رده لإليرادات
ل.س.

تصص خساألر األت انية متو عة –تسهيالت
األت انية غري مباشرة
تصص خساألر األت انية متو عة
(أرصدة خار امليزانية) -مصار
م ونة فرو ات صناديق الفروع

1.952.475.925

22,955,894

(81,448,051

)

-

1,884,948,224

3,778,931,992

1.701.652.210
871,973,135

54,722,270
18,000,000

(41,727,385
-

)

() 53,792,400

1,445,935,083
703,464,220

3,160,582,178
1,539,644,955

تصص ملواجهة أعباء حمت لة
تصص فروع متضررة
فرو ات أسعار الصر

80,228,569
204,886,923
51,801,001

60,000,000
29,858,942
50,468,644

-

() 100,518,516
-

-

4,863,017,763

236,005,750

() 123,175,436

() 154,310,916

4,034,347,527
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39,710,053
234,745,865
102,269,645
8,855,884,688

* مت تكوين تصص فروع متضررة بناءً علد دراسة ارضرار اليت حلقت بفروع املصر املغلقة والكاألنة يف مناطق غري آمنةل و د تناول تا املخصص
فروع (محص (سيت سنرت)ل حلع (املدينة)ل حلع (الشيخ جنار)ل دير الزور ( يد ا نشاء)).
بلغ رصيد تصص فروع متضررة مبلغ  240.302.196لرية سورية ك ا يف  30حزيران  2022منها تصصات نقدية بلغت  82.520.970لرية
سورية وموجودات اثبتة بلغت  157.781.226لرية سورية.
في ا يلي احلركة علد أرصدة التسهيالت االألت انية غري املباشرة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

1.320.834.703
(10,000,000

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
ما مت لويل إىل املرحلة اروىل

4.952.334.366
10,000,000

ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة

(69,458,061
698,440,000
(520,740,000

) 69,458,061
45,250,000
) (6.025.000

)

)

7.539.253.511
-

اجمل وع
ل.س.

13.812.422.580
743,690,000
(526,765,000

التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصر

845.717.110
282,798,108

5,244,500
23,984,964

906,000,000

850,961,610
1,212,783,072

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

6,199,091,523

1,448,747,228

8,445,253,511

16,093,092,262

املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت لويل إىل املرحلة اروىل
ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية السنة

 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

3,823,638,164
11,572,280,247
(32,730,000
32,730,000
) 167,214,723
(145,769,723
425,836,471
(2,733,436,095( ) 9,147,611,715
(1,120,000
735,200,823
97,267,911
1,479,668,263

3,793,438,511
)
(21,445,000
) (590,000
) (150,000
3,768,000,000

19,189,356,922
)
425,836,471
) (11,881,637,810
) 733,930,823
5,344,936,174

1,320,834,703

7.539.253.511

13,812,422,580

4,952,334,366
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)

)

في ا يلي احلركة علد تصص اخلساألر االألت انية املتو عة للتسهيالت غري املباشرة خالل الفرتة /السنة:
 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة اروىل

ل.س.

ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة

3.114.426

ما مت لويل إىل املرحلة اروىل
ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة علد

4,158
(91,831

التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
املسرتد من اخلساألر االألت انية املتو عة

1,486,688

81,179

علد التسهيالت املسددة
التغري خالل الفرتة

(1,078,586
3,367,503

) (5.513
(2,336,808

فرو ات أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

6.802.358

27,032,939
9,044
(1,892,827

ما مت لويل إىل املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة علد
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 582,300

املسرتد من اخلساألر االألت انية املتو عة
(24,401,317
علد التسهيالت املسددة
1.140.122
التغري خالل السنة
644.165
فرو ات أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية السنة

3,114,426

ل.س.

3.769.285.001
)

)
)

3.778.931.992

-

-

-

1,567,867

-

(1,084,099
1,030,695

505,912

453,000,000

453,505,912

4.865.008

4,222,285,001

4,233,952,367

 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة
ما مت لويل إىل املرحلة اروىل

ل.س.

6.532.565
(4,158
) 91,831

اجمل وع

18,120,486
(9,044
)

1,921,802
-

) (16,711,858
2.907.121
304.058
6,532,565
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)

اجمل وع
ل.س.

1,907,322,500
(28,975

1,952,475,925
)

-

)

582,300

) (442,500
(21.566.025
1.884.000.001

) (41,555,675
) (17.518.782
1.884.948.224

3,769,285,001

3,778,931,992

)
)

في ا يلي احلركة علد اررصدة خار امليزانية مصار خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر
الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

6.056.181.621
2,250,504
6,058,432,125

ك ا  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

503.092.000
52,891,853
555,983,853

3.114.419.381
107,132,105
3,221,551,486

ك ا يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة اروىل
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

9.673.693.002
162,274,462
9,835,967,464

اجمل وع
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة
اررصدة اجلديدة خالل السنة
اررصدة املسددة خالل السنة

492,397,337
6,000,000,000
() 727,692,805

277,378,153
-

1,677,477,364
-

2,447,252,854
6,000,000,000
(727,692,805

فرو ات أسعار الصر

291,477,089

225,713,847

1,436,942,017

1,954,132,953

الرصيد ك ا يف هناية السنة

6,056,181,621

503.092.000

3,114,419,381

9,673,693,002

في ا يلي احلركة علد تصص اخلساألر االألت انية املتو عة أرصدة خار امليزانية مصار خالل الفرتة  /السنة:
ك ا  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة اروىل
الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصر

ل.س.
945.192
(556,371
65,673

الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

454,494

)

اجمل وع

ل.س.
45.217.605
29,788,040
4,475,305

ل.س.
3.114.419.381
107,132,105

ل.س.
3.160.582.178
29,231,669
111,673,083

79,480,950

3,221,551,486

3,301,486,930
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)

ك ا يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل.س.
ل.س.

املرحلة اروىل
ل.س.

الرصيد ك ا يف بداية السنة

330,548

اخلساألر االألت انية املتو عة علد اررصدة
اجلديدة خالل السنة

394,981

املسرتد من اخلساألر االألت انية املتو عة
علد اررصدة املسددة
التغري خالل السنة

(100,114
99.817

23,844,306

1,677,477,356

-

1,701,652,210
394,981

12.600.201

-

فرو ات أسعار الصر

219.960

8.773.098

1,436,942,025

1,445,935,083

الرصيد ك ا يف هناية السنة

945,192

45,217,605

3,114,419,381

3,160,582,178

-18

)

-

اجمل وع
ل.س.

)

(100,114
12,700,018

ضريبة الدخل

احلركة علد تصص ضريبة الدخل ي ك ا يلي:
أ-

تصص ضريبة الدخل:

لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

ضريبة الدخل املدفوعة
مصرو ضريبة الريع علد ا يرادات خار القطر
ضريبة ريع مدفوعة

76.488.993
(76.488.994
152.487.600
(78.110.765

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

74.376.834
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للسنة املنتهية
يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

455,803,248
) (455,803,248
208,120,355
) (131.631.362
76.488.993

)
)

ب -مصرو ضريبة الدخل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

مصرو ضريبة الدخل للفرتة

وضريبة إعادة ا ع ار ( %10من ضريبة الدخل)
مصرو ضريبة الريع علد ا يرادات خار القطر

152.487.600

578.528.010
58.887.761

مصرو ضريبة الدخل للفرتة

152.487.600

637.415.771

 موجودات ضريبية م جلة:احلركة علد املوجودات الضريبية امل جلة ي ك ا يلي:
 30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

4.053.760

الرصيد ك ا يف بداية الفرتة  /السنة

-

مصرو إطفاء موجودات ضريبية م جلة

4.053.760

رصيد املوجودات الضريبية امل جلة ك ا يف هناية الفرتة  /السنة
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 31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

204,559,290
(200.505.530
4.053.760

)

د -ملخص تسوية الربح احملاسيل مع الربح الضرييل:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

ربح الفرتة بل الضريبة
يضا :
خساألر الشركة التابعة
نفقة تصص اخلساألر االألت انية املتو عة*
إطفاء الفروغ
استهالك املبا،
م ونة تغري أسعار الصر
نفقة تصص تاطر حمت لة
م ونة فرو ات صناديق الفروع
تصص فروع متضررة
مصرو م ونة أتعاب ضاألية
مصرو م ونة غرامة رواتع واجور
ينعزل:
أرابر الشركة التابعة
مصاريم لت تغطيتها من م وتت مرفوضة مسبقا
أرابر تقيي مركز القطع البنيوق غري احملققة
إيرادات خار القطر**
اسرتداد م ونة تغري أسعار الصر
استخدامات تصص دعاو ضاألية
استخدام تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
الربح اخلاضع للضريبة )اخلسارة الضريبية)
نسبة ضريبة الدخل

15.100.183.101

59,885,465,431

304,123,680
2.256.301
59.756.225
44.443.080
9,000,000
5,556,331
1,003,986
462,000,000

25,664,069
4,033,646,728
2,256,301
38,590,990
50,685,358
30,000,000
9,000,000
30,965,094
-

(4,043,014
(71,702,045
(15,347,670,200
(1,694,308,453
(279,913
(150.132
(1,129,831,053
%25
(282,457,758
%10
-

نسبة إعادة ا ع ار
رس إعادة ا ع ار
مصرو ضريبة الدخل

ررت إدارة املصر عدم تشكيل موجودات ضريبية م جلة للفرتة املنتهية يف  30حزيران .2022

)
)
)
)
)
)
)
)

(148,589,405
(61.160.920.000
(653,001,588
(99,295
(39,925,498
2,103,738,185
%25
525,934,550
%10
52,593,460
578,528,010
578,528,010

)
)
)
)
)

* بناءً علد التع ي ر  16/1445/الصادر عن مصر سورية املركزق بتاريخ  23آذار 2022ل مت اعتبار مصرو تصص اخلساألر االألت انية
املتو عة املقابل للتعرضات املصنفة ض ن املرحلتني اروىل والثانية كنفقة مرفوضة ضريبياً واعتبار مصرو تصص اخلساألر االألت انية املتو عة املقابل
للتعرضات االألت انية املصنفة ض ن املرحلة الثالثة كنفقة مقبولة ضريبياً.
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** حيتسع املصر م ونة ضريبة ريع رحوس ارموال املتداولة علد إيرادات املصر املتحققة خار أراضي اجل هورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة
الدخل ر  /24/لعام  2003والقرار ر  3/1238الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان 2019ل والتق حدد الضريبة مبعدل  %7.5من
إمجايل ا يرادات يف اخلار اب ضافة إىل املسامهة الوطنية عادة ا ع ار مبعدل  %10من ي ة الضريبة ورس ا دارة احمللية مبعدل  %10من ي ة
الضريبة ابتداءً من  1كانون الثا.2019 ،
-19

مطلوابت أخر

يتض ن تا البند مايلي:
ك ا يف  30حزيران 2022
(غري مد قة)
ل.س.

فواألد مستحقة غري مدفوعة:
وداألع الع الء
أبمينات نقدية
وداألع مصار
شيكات مصد ة و يد التحصيل وحواالت
أماتت ضريبية ورسوم حكومية
مصاريم مستحقة غري مدفوعة
أنصبة أرابر غري مدفوعة عن سنوات سابقة
ذم داألنة
ع والت مقبوضة مقدماً -كفاالت ع الء
مكافآت موظفني مستحقة
أتعاب مهنية مستحقة
مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة املصر املركزق
مطلوابت أخر

-20

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

172.530.651
9.194.221
221.996.683
403.721.555
3.569.559.960
613.958.538
156.728.174
12.525.418
745.093.557
28.709.346
1.006.502.522
402.329.100
1.647.390.750
403.781.116

103,855,762
7,666,088
309,589,702
421,111,552
1,937,647,664
510,313,971
128,050,001
12,525,418
488,227,622
56,148,082
941,832,314
408,867,692
1,008,449,899
76.081.106

8.990.300.036

5,989,255,321

احتياطي التغري يف القي ة العادلة

يتض ن تا البند موجودات مالية ابلقي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ك ا يلي:

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
التغري يف القي ة العادلة لل وجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

372.169.931
372.169.931
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ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

135,130,908
237,039,023
372,169,931

-21

اررابر املدورة احملققة واررابر املدورة غري احملققة

بناءً علد تعلي ات مصر سورية املركزق و رار الن النقد والتسليم ر  362لعام  2008والتع ي ر  1/100/952بتاريخ  12شباط  2009يت
فصل اررابر املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي مركز القطع البنيوق من حساب اررابر املدورة .بلغت اخلساألر
املرتاك ة احملققة يف اتريخ البياتت املالية املوحدة  5.149.708.102لرية سورية ك ا يف  30حزيران  2022و 31كانون ارول  .2021بين ا بلغت
اررابر املدورة غري احملققة يف اتريخ البياتت املالية املوحدة  109.427.324.596لرية سورية ك ا يف  30حزيران  2022وك ا يف  31كانون ارول
.2021
 -22الفواألد الداألنة
يتض ن تا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

2,093,450,125
2,566,024,096

فواألد أرصدة وايداعات لد املصار
فواألد أرصدة وايداعات لد مصر سورية املركزق
تسهيالت األت انية مباشرة:
لل سسات:

930,623,262
1,718,598,377

حساابت جارية مدينة
روض وسلم
فواألد مسرتدة من ديون غري منتجة

5,626,691
1,597,684,703
38,031,696

2,906,302
801,462,288
99,597,532

روض وسلم

324,882,606

201,865,755

6.625.699.917

3,755,053,516

لألفراد (التجزألة):

 -23الفواألد املدينة
يتض ن تا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

وداألع مصار
وداألع ع الء
وداألع توفري
وداألع رجل وخاضعة شعار
أبمينات نقدية
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268.890.366

183,586,049

134.592.137
560.921.612
1.156.768

101,055,919
376,545,507
232,252

965.560.883

661,419,727

 -24مصرو تصص ( /اسرتداد) اخلساألر االألت انية املتو عة
يتكون تا البند يا يلي:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

مصرو تصص أرصدة لد مصر سورية املركزق
املرحلة اروىل

124.366.340
124.366.340

اسرتداد أرصدة لد املصار
املرحلة اروىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصرو تصص إيداعات لد املصار
املرحلة اروىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصرو تصص ( /اسرتداد) تسهيالت األت انية مباشرة
املرحلة اروىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

(2,015
(95,526,881
(1,421,965,314
(1,517,494,210

)
)
)
)

(325,437
187,440,926
4,906,310,794
5.093.426.283

)

56,741,315
683,299
(30,397,042
27.027.572

مصرو تصص ( /اسرتداد) تسهيالت األت انية غري مباشرة
املرحلة اروىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصرو تصص تسهيالت األت انية غري مباشرة -مصار
املرحلة اروىل
املرحلة الثانية
مصرو تصص ذم مدينة مديرية مالية دمشق
املرحلة الثانية

)
)
)

37,221
10,086,299,040
10,086,336,261

39,487,803
52,500,723
) ( 139,728,286
(47,739,760

3,687,932
(2,173,469
1.514.463
(556,371
29,788,040
29.231.669

) (202,018
42,173,608
41.971.590

853.854
853.854
4,220,925,971
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( 741
( 6,248,982,437
30,266,855
(6,218,716,323

(11,611,422
) 9,785,480
(22,037,500
(23,863,442

462.000.000
462.000.000

مصرو تصص ( /اسرتداد) أتعاب ضاألية
املرحلة الثالثة

64,159,471
64,159,471

)
)
)
)
)
)

(99.295
(99.295
3.902.048.502

)
)

 -25النصيع ارساسي واملخفض للسه من (خسارة)  /ربح الفرتة
يتض ن تا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

) () 1,900,551,587
(401,915,346
61,160,920,000
15,347,670,200

خساألر الفرتة
أرابر غري حمققة

14.945.754.854

صايف ربح الفرتة متض ناً اررابر غري احملققة
مت احتساب النصيع ارساسي واملخفض للسه ك ا يلي:

59,260,368,413

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

14.945.754.854
86,400,000

صايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد ارسه

172.98

نصيع السه ارساسي واملخفض من ربح الفرتة

59,260,368,413
86,400,000
685.88

يتطابق نصيع السه ارساسي واملخفض يف القي ة لعدم وجود أدوات أصدر ا املصر ذات أب ري علد نصيع السه يف اررابر عند لويلها.
-26

النقد وما يوازق النقد

يتض ن تا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

نقد يف اخلزينة
نقد وأرصدة لد مصر سورية املركزق تستحق خالل ال ة أشهر
يضا :
أرصدة لد مصر سورية املركزق دون ال ة أشهر
أرصدة لد املصار تستحق خالل ال ة أشهر
ينعزل:
أرصدة متنازع عليها
وداألع املصار اليت تستحق خالل ال ة أشهر

(1.260.383.912
(7.031.790.783

النقد وما يوازق النقد يف هناية الفرتة

193.602.789.549
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20.501.289.023
52.644.380.540

19,438,213,386
24,161,532,956

5.628.000.000
123.121.294.681

149,319,496,377
) () 1,141,713,814
) () 32,777,494,600
159,000,034,305

 -27املعامالت مع ارطرا ذات العال ة
ام املصر ابلدخول يف معامالت مع الشركة ارم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني وأعضاء الن ا دارة وا دارة العليا ض ن النشاطات االعتيادية واملس وحة ابستخدام أسعار الفواألد والع والت التجارية
وفي ا يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العال ة خالل الفرتة /السنة:
أ -بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد:

اررصدة املدينة

أرصدة وحساابت جارية مدينة
وداألع رجل
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
استث ارات ومسامهات
اررصدة الداألنة

حساابت جارية داألنة
وداألع رجل

ب -بنود خار امليزانية:

كفاالت واردة
تصص خساألر األت انية متو عة

 -بنود بيان الدخل املوحد:

فواألد وع والت داألنة
فواألد وع والت مدينة
مصاريم الت مني
أبمني صحي موظفني

ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
أعضاء الن ا دارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
ل.س.
ل.س.

الشركة ارم
ل.س.

120,786,244,895
37,414,557,750
() 20,390,472,467
425,398,389
462,147,475

6,544,089,694
555.983.853
(79.482.859

الشركة ارم

ل.س.

447,446,831
20,155,942
-

2,595,147,295

)

-

-

205,991,139
91,221,810
81,527,463
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اجمل وع
ل.س.

120,786,244,895
37,414,557,750
() 20,390,472,467
425,398,389

113,162,445,983
32,978,722,217
() 18.765.982.301
425,398,389

7,042,134,948

1,974,621,142

-

2,595,147,295

2,153,105,969

-

555.983.853
(79.482.859

503,092,000
(45,217,605

35,897,779

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
أعضاء الن ا دارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة

ل.س.

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

ل.س.

-

اجمل وع

)

لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  30حزيران
 ( 2021غري مد قة)

ل.س.

ل.س.

447,446,831
226,147,081
91,221,810
81,527,463

88,966,323
18,226,313
73,593,000
39,110,502

)

د -منافع ا دارة التنفيتية العليا:
في ا يلي ملخص ملنافع (رواتع ومكافآت ومنافع أخر ) ا دارة التنفيتية العليا وأعضاء الن إدارة املصر :
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

رواتع ومكافآت

1,264,778,009

244.600.697

1,264,778,009

244.600.697

ه -تعامالت مع أطرا ذات عال ة أخر
تش ل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةل املعلومات املالية لل صر والشركة التابعة (شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية) .إن
حصة املصر يف رأ ال الشركة التابعة موضحة ك ا يلي:

نسبة امللكية
%

شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية

%52

حصة املصر من رأ ال الشركة التابعة
ك ا يف  31كانون ارول
ك ا يف  30حزيران
( 2021مد قة)
( 2022غري مد قة)
ل.س.
ل.س.

124,120,246

122.017.879

يبلغ رأ ال شركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املس ولية  300,000,000لرية سورية .بلغت حصة املصر من رأ ال شركة سورية واملهجر
للخدمات املالية احملدودة املس ولية  156,000,000لرية سورية ال غري.
مت استبعاد رصيد االستث ار يف الشركة التابعة عند إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.
اب ضافة إىل التعامالت مع أعضاء ا دارة العليا امت اجمل وعة ( ض ن أع ا ا االعتيادية) بتعامالت جتارية مع املصار ذات العال ة وكبار املسامهني
حبدود التعامالت التجارية الساألدةل وابستخدام أسعار الفواألد والع والت التجارية الساألدة .إن مجيع التسهيالت االألت انية امل نوحة لألطرا ذات العال ة
تعترب عاملة ومل ي خت ا أية تصصات.
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توزيع التعرضات االألت انية حسع درجة املخاطر

توزيع التعرضات االألت انية حسع درجة املخاطر:
أ -تتوزع التعرضات االألت انية املباشرة شركات حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30حزيران ( 2022غري مد قة)

احت ال التعثر

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة
إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
الفواألد املعلقة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

%

0.73-0.49
1.57-1.08
3.7-2.25
100

املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة

علد مد  12شهراً
ل .س .

6,443,923
21,952,891,772
1,310,901,473
-

املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة

املرحلة الثالثة
اخلساألر االألت انية املتو عة

علد مد ع ر الرصيد

علد مد ع ر الرصيد

اجمل وع

ل .س .

ل .س .

ل .س .

94,166,667
5,745,429,382
340,684,022
-

13,029,137,887

6,180,280,071
23,270,237,168
) (57,007,390
(132,070,020

13,029,137,887
(6,477,994,833
) (6,549,143,054

42,479,655,126
) () 6,477,994,833
) () 6,738,220,464

2,000,000
99.97

29,263,439,829
18.72

23,138,167,148
0.57
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6,123,272,681
0.92

100,610,590
27,698,321,154
1,651,585,495
13,029,137,887

تتوزع التعرضات االألت انية املباشرة شركات حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)

احت ال التعثر
%

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة
إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
الفواألد املعلقة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة
صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

0.73-0.49
1.57-1.08
3.7-2.25
100

املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة

علد مد  12شهراً
ل .س .

114.552.929
18.080.071.302
1.086.830.561
-

املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة

علد مد ع ر الرصيد
ل .س .

املرحلة الثالثة
اخلساألر االألت انية املتو عة

علد مد ع ر الرصيد
ل .س .

اجمل وع
ل .س .

420.370.220
1.221.193.084
-

11.473.223.914

1.641.563.304
19.281.454.792
) (39.042.732
(93.358.507

11.473.223.914
(5.533.000.562
) (5.936.283.628

32.396.242.010
) () 5.533.000.562
) () 6.068.684.867

3.939.724
99.93

20.794.556.581
22.59

19.188.096.285
0.48
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1.602.520.572
2.38

114.552.929
18.500.441.522
2.308.023.645
11.473.223.914

تتوزع التعرضات االألت انية املباشرة جتزألة حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30حزيران ( 2022غري مد قة)

احت ال التعثر
%

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

1.17-0.41
2.48-0.44
4.61-0.47
100

املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد  12شهراً
ل .س .

املرحلة الثانية
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
ل .س .

املرحلة الثالثة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
ل .س .

اجمل وع
ل .س .

5,550,418,460
2,287,635
-

90,799,410
5,661,399
-

443,941,171

5,641,217,870
2,287,635
5,661,399
443,941,171

إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
الفواألد املعلقة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

5,552,706,095
(16,073,855

96,460,809
) (5,494,317

443,941,171
(202,590,902
) (240,143,895

6,093,108,075
) (202,590,902
) (261,712,067

صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

5,536,632,240
0.29

90,966,492
5.7
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1,206,374
99.5

5,628,805,106
4.44

)
)

تتوزع التعرضات االألت انية املباشرة جتزألة حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

احت ال التعثر
%

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

1.17-0.41
2.48-0.44
4.61-0.47
100

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
علد مد ع ر الرصيد
علد مد  12شهراً
ل .س .
ل .س .
ل .س .

5.549.459.782
2.819.424
-

إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
الفواألد املعلقة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

5.552.279.206
(16.008.673

صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

5.536.270.533
0.29
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98.199.800
5.004.533
103.204.333
) (4.437.065
98.767.268
4.3

اجمل وع
ل .س .

454.685.167

5.647.659.582
2.819.424
5.004.533
454.685.167

454.685.167
(190.908.187
) (262.248.717

6.110.168.706
) (190.908.187
) (282.694.455

1.528.263
99.42

5.636.566.064
4.78

)
)

ب -تتوزع التعرضات االألت انية غري املباشرة حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

احت ال التعثر
%

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

0.73-0.49
1.57-1.08
3.7-2.25
100

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
علد مد ع ر الرصيد
علد مد  12شهراً
ل .س .
ل .س .
ل .س .

2,863,324,778
3,335,766,745
-

574,708,061
874,039,166
-

8,445,253,511

إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
الفواألد املعلقة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

6,199,091,523
(6,802,358

1,448,747,227
) (4,865,008

8,445,253,511
) (4,222,285,001

صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

6,192,289,165
0.11

1,443,882,219
0.34

4,222,968,510
50
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اجمل وع
ل .س .

2,863,324,778
3,910,474,806
874,039,166
8,445,253,511
16,093,092,261
) () 4,233,952,367
11,859,139,894
26.31

تتوزع التعرضات االألت انية غري املباشرة حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

احت ال التعثر
%

0.73-0.49
1.57-1.08
3.7-2.25
100

للسنة املنتهية يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
علد مد ع ر الرصيد
علد مد  12شهراً
ل .س .
ل .س .
ل .س .

2.987.033.414
1.965.300.952
-

470.000.000
850.834.703
-

7.539.253.511

إمجايل التسهيالت االألت انية املباشرة
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

4.952.334.366
(3.114.426

1.320.834.703
) (6.532.565

7.539.253.511
) (3.769.285.001

صايف التسهيالت االألت انية
نسبة التغطية ()%

4.949.219.940
0.06

1.314.302.138
0.49

3.769.968.510
50
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اجمل وع
ل .س .

2.987.033.414
2.435.300.952
850.834.703
7.539.253.511
13.812.422.580
) () 3.778.931.992
10.033.490.588
27.36

تتوزع التعرضات االألت انية جتاه املصار حسع فئات التصنيم االألت ا ،الداخلي لل صر وفق اجلدول التايل:

ك ا يف يف 30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
علد مد ع ر الرصيد
علد مد  12شهراً
ل.س.
ل.س.
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

أرصدة لد مصر سورية املركزق:
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

166,722,106,660
-

-

-

166,722,106,660
-

إمجايل أرصدة لد مصر سورية املركزق
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

166,722,106,660
)
(941,493,592

-

-

166,722,106,660
(941,493,592

صايف أرصدة لد مصر سورية املركزق
نسبة التغطية ()%

165,780,613,068
0.56

-

-

165,780,613,068
0.56

أرصدة لد املصار :
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

987,849,881
-

13,191,496,982
-

إمجايل أرصدة لد املصار
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

987,849,881
(39,577

108,941,947,818
13,191,496,982
) () 15,711,639,648
(591,254,024

صايف أرصدة لد املصار
نسبة التغطية ()%

987,810,304
-

إيداعات لد املصار :
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

8,805,410,274
-

33,312,494,979
-

إمجايل ايداعات لد املصار
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

8,805,410,274
(625,061

166,473,057,793
33,312,494,979
) () 23,813,469,134
(268,663,948

صايف إيداعات لد املصار
نسبة التغطية ()%

8,804,785,213
0.01

)

12,600,242,958
4.48

)

33,043,831,031
0.81
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108,941,947,818

93,230,308,170
14.42
166,473,057,793

142,659,588,659
14.30

)

987,849,881
13,191,496,982
108,941,947,818
123,121,294,681
(16,302,933,249

)

106,818,361,432
13.24
8,805,410,274
33,312,494,979
166,473,057,793
208,590,963,046
(24,082,758,143
184,508,204,903
11.55

)

ك ا يف 31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
املرحلة اروىل
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
اخلساألر االألت انية املتو عة
علد مد ع ر الرصيد
علد مد ع ر الرصيد
علد مد  12شهراً
ل.س.
ل.س.
ل.س.

اجمل وع
ل.س.

أرصدة لد مصر سورية املركزق:
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

143.053.060.401
-

-

-

143.053.060.401
-

إمجايل أرصدة لد مصر سورية املركزق
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

143.053.060.401
)
(729,540,261

-

-

143.053.060.401
(729,540,261

صايف أرصدة لد مصر سورية املركزق
نسبة التغطية ()%

142.323.520.140
0.51

-

-

142.323.520.140
0.51

أرصدة لد املصار :
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

779,245,501
-

13,991,090,354
-

إمجايل أرصدة لد املصار
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

779,245,501
(40,328

100,383,979,688
13,991,090,354
) () 15,411,362,617
(662,756,507

صايف أرصدة لد املصار
نسبة التغطية ()%

779,205,173
0.01

إيداعات لد املصار :
مستو مرتفع من اجلودة االألت انية
مستو متوسط للجودة االألت انية
مستو منخفض جلودة االألت ان
ديون متعثرة

9,595,400,000
-

29,643,307,808
-

إمجايل ايداعات لد املصار
تصص اخلساألر االألت انية املتو عة

9,595,400,000
(950,498

148,999,644,012
29,643,307,808
) () 17,268,760,032
(34,999,796

صايف إيداعات لد املصار
نسبة التغطية ()%

9,594,449,502
0.01

)

13,328,333,847
4.74

)

29,608,308,012
0.12
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100,383,979,688

84,972,617,071
15.35
148,999,644,012

131,730,883,980
11.59

)

779,245,501
13,991,090,354
100,383,979,688
115,154,315,543
(16,074,159,452

)

99,080,156,091
13.96
9,595,400,000
29,643,307,808
148,999,644,012
188,238,351,820
(17,304,710,326
170.933.641.494
9.19

)

-29

الرتكز حسع القطاع اال تصادق

يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االألت انية حسع القطاع اال تصادق وك ا يلي:

أرصدة لد مصر سورية املركزق
أرصدة لد مصار
إيداعات لد املصار
صايف التسهيالت ا ألت انية املباشرة
موجودات أخر
وديعة ا دة لد مصر سورية املركزق

مايل
ل.س.
165,780,613,068
106,818,361,432
184,508,204,903
574,312,055
3,510,641,148
10,518,043,247

صناعة
ل.س.
12,684,101,993
53,164,641
-

جتارة
ل.س.
12,859,981,321
62,879,215
-

عقارات
ل.س.
3,686,854,673
13,300,312
-

زراعة
ل.س.
1,423,067,732
6,282,354
-

أفرادل
خدمات وأخر
ل.س.
3,663,927,161
6,142,919
-

اجمل وع
ل.س.
165,780,613,068
106,818,361,432
184,508,204,903
34,892,244,935
3,652,410,589
10,518,043,247

ا مجايل ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد ق)
ا مجايل ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد ق)

471,710,175,853

12,737,266,634

12,922,860,536

3,700,154,985

1,429,350,086

3,670,070,080

506,169,878,174

427.261.611.962

10,595,377,922

7,448,353,627

3,897,383,339

948,694,283

2,998,131,425

453.149.552.558
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تتوزع التعرضات االألت انية حسع القطاع اال تصادق وفق مراحل التصنيمل لاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ك ا يلي:
القطاع اال تصادق  /املرحلة

املرحلة اروىل
ل .س .

ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

اجمل وع
ل.س.

مايل
صناعة
جتارة

189,180,005,023
9,290,959,891
10,402,584,789

155,373,120,278
3,446,306,743
2,518,275,747

127,157,050,552
2,000,000

471,710,175,853
12,737,266,634
12,922,860,536

عقارات
زراعة

3,609,214,722
1,407,912,736

90,362,592
21,437,350

577,671
-

3,700,154,985
1,429,350,086

أفراد وخدمات

3,497,107,609

172,333,769

628,702

3,670,070,080

ا مجايل

217,387,784,770

161,621,836,479

127,160,256,925

506,169,878,174

القطاع اال تصادق  /املرحلة

املرحلة اروىل
ل .س .

ك ا يف  31كانون ارول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

اجمل وع
ل.س.

مايل
صناعة

165.576.675.329
9,789,276,327

43.024.014.395
804,161,869

218.660.922.238
1,939,726

427.261.611.962
10,595,377,922

جتارة

6,717,944,033

728,409,594

2,000,000

7,448,353,627

عقارات
زراعة
أفراد وخدمات

3,797,728,063
875,754,221
2,996,415,376

98,755,716
72,940,062
1,087,343

899,560
628,706

3,897,383,339
948,694,283
2,998,131,425

ا مجايل

189.753.793.349

44.729.368.979

218.666.390.230

453.149.552.558

- 74 -

 -30التحليل القطاعي
أ -يتض ن ا يضار معلومات عن طاعات أع ال املصر :
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
الشركات
ل.س.

ارفراد
ل.س.
إمجايل الدخل التشغيلي

1,488,325,189

1,737,243,963

تصص تد ،خساألر األت انية متو عة

27,145,247

(55,687,282

نتاألج أع ال القطاع

1,515,470,436

1,681,556,681

مصاريم غري موزعة علد القطاعات

(6,716,530,249

)

الربح بل الضريبة

(5,201,059,813

) 1,681,556,681

مصرو ضريبة الريع علد إيرادات خار
ضريبة الدخل

(152,487,600
-

)

صايف ربح ( /خسارة) الفرتة

(5,353,547,413

) 1,681,556,681

املصروفات الرأ الية
االستهالكات وا طفاءات

-

-

أخر
ل.س.

اخلزينة
ل.س.

-

22,812,093,679

اجمل وع
ل.س.
26,037,662,831

) (3,729,530,082

) (462,853,854

) (4,220,925,971

19,082,563,597

(462.853.854

) 21,816,736,860

(23.510

) (6,716,553,759

(462,877,364

) 15,100,183,101

19,082,563,597
19,082,563,597
-

-

لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  30حزيران
( 2021غري مد قة)
ل.س.

(152,487,600
-

(462,877,364

) 14,947,695,501

439,400,637
434,762,192

439,400,637
434,762,192

)
)
)

67,732,701,733

(3,902,048,502

63,830,653,231

(3,945,187,800

59,885,465,431

(58,887,761
(578,528,010

59,248,049,660
1,078,608,776
241,786,943

ك ا يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
أخر
اخلزينة
ل.س.
ل.س.
491,939,564,368
425,398,388
9,481,555,138
-

اجمل وع
ل.س.
526,982,596,993
425,398,388
9,481,555,138

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.
470.933.123.787
425,398,389
8.587.154.383

9,481,555,138
5,562,636,727

536,889,550,519
400,941,901,586
5,562,636,727

479.945.676.559
359.599.968.117
4.908.391.737

5,562,636,727

406,504,538,313

364.508.359.854

موجودات القطاع
االستث ار يف شركات حليفة
موجودات غري موزعة علد القطاعات

ارفراد
ل.س.
5,562,906,449
-

الشركات
ل.س.
29,480,126,176
-

ا وع املوجودات
مطلوابت القطاع
مطلوابت غري موزعة علد القطاعات

5,562,906,449
216,044,148,469
-

29,480,126,176
166,949,918,670
-

492,364,962,756
17,947,834,447
-

ا وع املطلوابت

216,044,148,469

166,949,918,670

17,947,834,447
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)
)
)
)

ب -معلومات عن التوزيع اجلغرايف:
يبني تا ا يضار التوزيع اجلغرايف رع ال املصر حيث كارس نشاط بشكل رأليسي من خالل مركزه الرأليسي يف القطر وبشبكة فروع املنتشرة يف
اجل هورية العربية السورية.
في ا يلي توزيع إيرادات وموجودات املصر ومصاريف الرأ الية حسع القطاع اجلغرايف:
البيان

إمجايل الدخل التشغيلي
املصروفات الرأ الية

البيان

-31

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2022غري مد قة)
خار سورية
داخل سورية

ل.س.

24,606,543,901
439,400,637

ل.س.

1,431,118,930
-

ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي

67,257,863,615

املصروفات الرأ الية

1,078,608,776

474,838,118
-

ل.س.

26,037,662,831
439,400,637

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2021غري مد قة)
خار سورية
داخل سورية

ل.س.

اجمل وع

اجمل وع

ل.س.

67,732,701,733
1,078,608,776

كفاية رأس املال

حيافظ املصر علد رأس مال مناسع ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطت املختلفة .يت مرا بة مد كفاية رأس املال من خالل النسع الصادرة مبوجع
مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها من خالل مصر سورية املركزق.
يلتزم املصر ابحملافظة علد معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسع رار الن النقد والتسليم ر
(/253م ن/ب )4الصادر بتاريخ  24كانون الثا %8( 2007 ،حسع جلنة ابزل الدولية)ل ك ا يراعي كافة النسع املتعلقة ابلرتكزات االألت انية واليت
تستخدم رأس املال التنظي ي ك شر لتلك الرتكزات.
يدير املصر

يكلية رأس مال وجيرق تعديالت عليها يف ضوء التغريات اليت تطرأ علد الظرو اال تصادية ووصم املخاطر يف أنشطت .

حيافظ املصر علد رأ ال مناسع ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطت املختلفة .يت مرا بة مد كفاية رأس املال من خالل النسع الصادرة عن
الن النقد والتسليم واملستندة إىل مقررات ابزل الدولية.
يدير املصر

يكلية رأ ال وجيرق تعديالت علي يف ضوء التغريات اليت تطرأ علد الظرو اال تصادية ووصم املخاطر يف أنشطت .
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يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال:

رأس املال ارساسي:
رأس املال املكتتع ب واملدفوع
االحتياطي القانو،
االحتياطي اخلا
أرابر مدورة غري حمققة *
خساألر مرتاك ة حمققة
فرو ات تقيي القطع البنيوق غري احملققة الناجتة عن ات ري ارتفاع سعر الصر
ينعزل منها:
صايف ارسه واملسامهات يف املصار وامل سسات املالية
صايف موجودات غري مل وسة
صايف رأس املال ارساسي
يضا رأس املال املساعد:
صايف اررابر غري احملققة عن االستث ارات يف أوراق مالية
متوفرة للبيع بعد خص  %50منها
امل وتت املكونة لقاء اخلساألر االألت انية املتو عة للتعرضات
املصنفة ض ن املرحلتني اروىل والثانية **
ا وع رأس املال التنظي ي (ارموال اخلاصة)
تاطر االألت ان وتاطر املوجودات ارخر املرجحة ابملخاطر
تاطر حساابت خار امليزانية املرجحة ابملخاطر
تاطر السوق
املخاطر التشغيلية
ا وع املوجودات وااللتزامات خار امليزانية املرجحة ابملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال ارساسي ()%
نسبة رأس املال ارساسي إىل إمجايل حقوق امللكية ()%

ك ا يف  30حزيران

ك ا يف  31كانون ارول

( 2022غري مد قة)

( 2021مد قة)

ل.س.

ل.س.

8.752.631.889
8.754.572.536
1,432,376,246
1,432,376,246
602,522,145
602,522,145
109.427.324.596
109,427,324,596
)
) (5.149.708.102
(5,149,708,102
15.347.670.200
115.065.146.774
130.414.757.621
) (213.757.900
(213,757,900
) (79.916.572
(92.852.923
114.771.472.302
130.108.146.798

186,084,965

186.084.965

2.104.324.594
132.398.556.357
429.535.247.050
4.066.389.000
2.118.953.000
7,302,141,379
443.022.730.429
%29.89
%29.37
%99.79

1.636.944.157
116.594.501.424
388.752.570.850
3.781.622.000
1.933.683.000
7.302.141.379
401.770.017.229
%29.02
%28.57
%99.42

)
)

صدر رار الن النقد والتسليم ر (/1088م ن/ب )4اتريخ  26شباط  2014والتق تض ن تعديل املادة الثامنة من رار الن النقد والتسليم
ر (/362م ن/ب )1اتريخ  4شباط  2008حبيث يت إدرا فرو ات تقيي مركز القطع البنيوق غري احملققة ض ن ارموال اخلاصة ارساسية رغراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات رار الن النقد والتسليم ر (/253م ن/ب )4الصادر عام .2007
يقوم الن ا دارة مبراجعة يكلية رأس املال بشكل دورقل وكجزء من تلك املراجعةل أيخت الن ا دارة بعني ا عتبار كلفة رأس املال واملخاطر ك حد
العوامل ارساسية يف إدارة رأس مال املصر وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ور لة االحتياطيات.
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* بناءً علد القرارين ر  /16/1206بتاريخ  26شباط  2020والقرار  /16/3203بتاريخ  23حزيران  2020الصادرين عن مصر سورية
املركزق مت إد را أرابر تقيي مركز القطع البنيوق ض ن ارموال اخلاصة ارساسية رغراض احتساب كفاية رأس املال .يتض ن تا املبلغ فرو ات
تقيي مركز القطع البنيوق غري احملققة الناجتة عن أب ري ارتفاع الصر .
** بناءً علد أحكام املادة الثامنة من رار الن النقد والتسليم ر  /2/183الصادر بتاريخ  6آذار  2019يت االعرتا ابمل وتت املكونة لقاء
اخلساألر االألت انية املتو عة للتعرضات املنتجة (املصنفة ض ن املرحلتني اروىل والثانية) ض ن ارموال اخلاصة املساندة علد أال تتجاوز ي ة امل وتت
املعرت هبا ض ن ته ارموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر الت ويل (يف حال وجوده) ما نسبت  %1.25من املوجودات
املرجحة ابملخاطر.
-32
أ-

ارتباطات والتزامات األت انية حمت لة (خار امليزانية)
ارتباطات والتزامات األت انية ( ي ة ا ية):

كفاالت:
دفع
حسن التنفيت
أخر
اعت ادات:
كفاالت بنوك وجهات أخر
سقو تسهيالت األت انية مباشرة غري مستغلة
سقو تسهيالت األت انية غري مباشرة غري مستغلة
ب -ارتباطات والتزامات تعا دية:

ك ا يف  30حزيران

ك ا يف  31كانون ارول

( 2022غري مد قة)

( 2021مد قة)

ل.س.

ل.س.

1,155,219,829
12,615,061,172
292,150,000
14,062,431,001

1.113.397.702
11.191.093.258
741.485.000
13,045,975,960

9,835,967,464
171,000,000
1,859,661,260

9.673.693.002
45.000.000
721.446.620

25,929,059,725

23.486.115.582

ك ا يف  30حزيران
( 2022غري مد قة)
ل.س.

عقود إجيار فروع

استحقا ها لغاية سنة
استحقا ها أكثر من سنة

ك ا يف  31كانون ارول
( 2021مد قة)
ل.س.

86.763.074
118.257.911

27.800.960
43.395.102

205.020.985

71.196.062

 -33القضااي املقامة علد املصر
علد املصر ا وعة من القضااي املرفوعةل معظ ها لصاحل املصر برأق ا دارة واملستشار القانو ،لل صر ل واليت لين ا أق أ ر علد املعلومات
املالية املوحدة املرحلية املوجزة ك ا يف  30حزيران .2022
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