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أظهــر اإلقتصــاد العاملــي تباطــؤاً ملحوظــاً يف النمــو املســجل للعــام 2019، مســجالً أدىن نســبة 
منــو منــذ إنــدالع األزمــة املاليــة العامليــة خــالل العقــد الســابق.  وقــد جــاء هــذا التباطــؤ نتيجــة 
لرتاجــع مســتويات النمــو املتحققــة ضمــن العديــد مــن الــدول املتقدمــة والناشــئة عــىل حــد 
ســواء، ورافقــه يف الوقــت نفســه إرتفــاع ملحــوظ يف حجــم املخاطــر الناتجة عــن إســتمرار التوتر 
والخالفــات فيــام يتعلــق بالعالقــات التجاريــة بــني الصــني والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــكل 
خــاص، باإلضافــة إىل مــا صاحــب خــروج بريطانيــا مــن منظومــة اإلتحــاد األورويب مــن إرهاصات 
وتداعيــات عــالوة عــىل تزايــد املخاطــر السياســية يف العديــد مــن الــدول واملناطــق.  كــام تأثــر 
النمــو االقتصــادي العاملــي ســلباً برتاجــع معــدالت النمــو يف حجــم التجــارة الدوليــة وإنخفــاض 

التدفقــات الرأســاملية واإلســتثامرات املبــارشة.

مــن جانــب آخــر، إمتــد أثــر التباطــؤ االقتصــادي العاملي ليشــمل املنطقــة العربية، حيــث أدى تراجــع مســتويات اإلنتاج النفطــي وإســتمرار التقلبات 
يف أســعاره ضمــن األســواق الدوليــة إىل التأثــري ســلباً عــىل اإليــرادات العامــة وتراجــع معــدالت اإلنفــاق العــام ونســب النمــو اإلقتصــادي املســجلة 
يف الــدول العربيــة املصــدرة للنفــط.  وباملقابــل، بقيــت معــدالت اإلســتثامر الخــاص والعــام ضمــن الــدول العربيــة غــري النفطيــة ضمــن مســتويات 
متواضعــة وضعيفــة متأثــرة بالسياســات التقشــفية وإســتمرار التوجــه لفــرض املزيد مــن الرضائب والرســوم ضمــن تلك الــدول والراميــة إىل مواجهة 
العجــوزات العاليــة يف موازناتهــا املاليــة وإرتفــاع مديونياتهــا العامــة، األمــر الــذي أثــر ســلباً عــىل معــدالت اإلدخــار والتوظيــف وزيــادة مســتويات 
الفقــر واملشــاكل اإلجتامعيــة املرتبطــة بذلــك.  كــام تأثــر املشــهد اإلقتصــادي العــام للمنطقــة العربيــة خــالل العــام 2019 بتعمــق حالــة عــدم التأكــد 
وضبابيــة الرؤيــة وإمتنــاع املســتثمرين عــن التوســع يف إســتثامراتهم املبــارشة، ناهيــك عــن تعمــق حالــة الركــود ضمــن القطاعــات العقاريــة وتراجع 

أدائهــا ضمــن العديــد مــن الــدول العربيــة.  

وقــد جــاء أداء القطــاع املــرصيف العــريب خــالل العــام 2019 متأثــراً بجملــة التطــورات اإلقتصاديــة واملاليــة واملســتجدات عــىل الســاحتني الدوليــة 
واإلقليميــة، حيــث إنعكــس ذلــك يف شــكل إنخفــاض ملحــوظ شــهده القطــاع املــرصيف العــريب خــالل النصــف الثاين للعــام يف معــدالت أســعار الفائدة 
باإلضافــة إىل تباطــؤ النمــو املســجل يف معــدالت الســيولة النقديــة واإلئتــامن املمنــوح يف بعــض دول املنطقــة وذلــك نتيجــة لرتاجــع النمــو اإلقتصادي 
وتــدين أداء القطاعــات العقاريــة لتلــك الــدول.  إال أنــه وبشــكل عــام، متكــن القطــاع املــرصيف العــريب مــن التعامــل مــع تلــك املســتجدات ومتكــن مــن 

املحافظــة عــىل مســتويات مرتفعــة لكفايــة رأس املــال ومعــدالت ســيولة مريحــة ومقبولــة.

أمــا عــىل الصعيــد املحــيل، فقــد عــاىن اإلقتصــاد الســوري وال يــزال يعــاين مــن خســائر كبــرية ومرتاكمــة بســبب األزمــة التــي مــرت بهــا البــالد خــالل 
األعــوام املاضيــة، والتــي نتــج عنهــا تراجــع ملمــوس يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل وإرتفــاع العجــوزات املســجلة يف كل مــن امليــزان التجــاري وميــزان 
املدفوعــات وإنخفــاض اإليــرادات الحكوميــة وزيــادة املديونيــة العامــة وإرتفاع التضخم نتيجــة لرتاجع أســعار رصف العملة املحلية وزيــادة معدالت 
الفقــر والبطالــة.  ورغــم إرتفــاع منســوب التفــاؤل واآلمــال خــالل العــام 2018 بقــرب حــدوث إنفــراج إقتصــادي ملمــوس، خاصــة مــع نجــاح الدولة 
يف إســتعادة الســيطرة عــىل معظــم األرايض الســورية، إال أن الظــروف العامــة مل تكــن مواتيــة للبــدء يف عمليــة إعــادة اإلعــامر لعــدة أســباب، منهــا 
زيــادة حــدة الحصــار اإلقتصــادي والعقوبــات املفروضــة عــىل القطر الســوري واملســتجدات السياســية واإلقتصادية واملالية املتســارعة عىل الســاحتني 

اإلقليميــة واملحليــة باإلضافــة إىل عــدم وضــوح مصــادر التمويــل املطلوبــة للبــدء يف تلــك العملية.  

إال أنــه، وعــىل الرغــم مــن ذلــك كلــه، هنــاك مــؤرشات عديــدة تــدل عــىل بــدء التعــايف ضمــن بعــض القطاعــات اإلقتصاديــة، حيــث شــهد قطــاع 
الزراعــة زيــادة يف حجــم اإلنتــاج الــكيل إىل جانــب عــودة اإلنتــاج وبشــكل تدريجــي للعديــد مــن املنشــآت العاملــة ضمــن القطــاع الصناعــي، مــام 
يعكــس حالــة التفــاؤل والثقــة مبســتقبل اإلقتصــاد الســوري وإمكانيــات التعــايف ملختلــف قطاعاتــه وذلــك عــىل الرغــم مــن إرتفــاع حجــم الصعوبات 

والتحديــات التــي تواجهــه.

لقــد كان القطــاع املــرصيف الســوري يف طليعــة القطاعــات اإلقتصاديــة التــي تأثــرت بشــكل ملمــوس بســبب ظــروف األزمــة ومــا ترتــب عليهــا مــن 
صعوبــات إقتصاديــة ومعيشــية، والتــي أدت مبجملهــا إىل إرتفــاع مخاطــر التشــغيل وتراجــع فــرص العمــل والتوظيــف املتاحــة نتيجة لظــروف الحصار 
والعقوبــات االقتصاديــة املفروضــة والصعوبــات العديــدة التــي تواجههــا مختلــف الفعاليات اإلنتاجيــة والتجارية نتيجة لذلــك.  كــام كان للتغري امللحوظ 
يف ســعر رصف العملــة املحليــة مقابــل العمــالت األجنبيــة أثــر مهــم عىل قطاعــات األعــامل املختلفة ضمن القطــر، مــام أدى إىل التأثــري عــىل أداء القطاع 
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املــرصيف بشــكل ملمــوس.  وبالرغــم مــن ذلــك كلــه، متكــن القطــاع املــرصيف الخــاص يف ســورية مــن اإلســتمرار يف تحقيــق أربــاح ملموســة خــالل العــام 
2019، األمــر الــذي يعكــس مرونــة الجهــاز املــرصيف الخــاص وقدرتــه عــىل العمــل ضمــن ظــروف صعبــة والتعامــل مــع كافــة املســتجدات والتقلبــات. 

ضمــن هــذا اإلطــار، متــت صياغــة إســرتاتيجية البنــك العــريب – ســورية خــالل الفــرتة الســابقة بهــدف تعزيــز قــدرات املــرصف فيــام يتعلــق بالتعامل 
مــع الظــروف التشــغيلية الصعبــة والتقلبــات املســتمرة يف بيئــة العمــل والرتاجــع امللمــوس يف اإليــرادات التشــغيلية.  كــام تــم الرتكيــز عــىل معالجــة 
محفظــة القــروض املتعــرثة، رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا البنــك يف هــذا املجــال، مــن خــالل إســتمرار التواصــل والضغــط عــىل عمــالء البنــك 
املتعرثيــن بهــدف الوصــول إىل تســويات مقبولــة تســمح بإســرتداد حقــوق البنــك.  كــام إســتمر املــرصف يف العمــل عــىل تشــكيل املؤونــات الكافيــة 
مقابــل محفظــة القــروض املتعــرثة مبــا يتناســب واملعايــري الدوليــة وكافــة التعليــامت والسياســات الصــادرة عن مرصف ســورية املركــزي، األمــر الذي 

أدى إىل التأثــري عــىل النتائــج املاليــة للمــرصف خــالل الســنوات الســابقة.

هــذا، وقــد بلــغ صــايف الربــح املتحقــق للبنــك العــريب – ســورية بعــد الرضيبــة واملخصصــات للعــام 2019 مــا مجموعــه )194٫8( مليــون لــرية ســورية 
مقارنــة بخســارة صافيــة قدرهــا )1٫48( مليــار لــرية ســورية للعــام 2018، حيــث نجــم هــذا التحســن امللمــوس يف ربحيــة البنــك عــن عــدة عوامــل، 
أهمهــا التحســن امللمــوس واملســجل يف إجــاميل الدخــل التشــغييل مبقــدار )539( مليــون لــرية ســورية وبنســبة 53٪ باملقارنــة مــع العــام الســابق.  
باملقابــل، تراجعــت إجــاميل املصاريــف التشــغيلية للبنــك مبقــدار )350( مليــون لــرية ســورية وبنســبة 21٪ نتيجــة التمكــن مــن إســرتداد مخصصــات 
إئتامنيــة ومخصصــات أخــرى لألربــاح مبقــدار صــايف بلــغ )715( مليــون لــرية ســورية تم تجنيبهــا خالل ســنوات ســابقة باملقارنة مع صــايف مخصصات 

مبقــدار )387( مليــون لــرية ســورية تــم إســرتدادها لألربــاح خــالل العــام 2018.    

مــن جانــب آخــر، شــهد مســتوى صــايف الدخــل املتحقــق مــن الفوائــد والرســوم والعمــوالت تحســنا بنســبة 62٪ مــن )840( مليــون لــرية ســورية 
بنهايــة العــام 2018 إىل )1٫36( مليــار لــرية ســورية بنهايــة العــام 2019، حيــث نجــم هــذا التحســن بشــكل أســايس نتيجــة إلرتفــاع صــايف الدخــل مــن 
الفوائــد بنســبة 75٪ نتيجــة لزيــادة اإلســرتدادات مــن الفوائــد املعلقــة خــالل العــام 2019 باملقارنــة بالعــام الســابق، األمــر الــذي يعكــس النتائــج 

امللموســة التــي متكــن البنــك مــن تحقيقهــا يف مجــال معالجــة محفظــة الديــون املتعــرثة.  

عــىل صعيــد متصــل، تراجعــت ودائــع العمــالء بنســبة 11٪ لتصــل إىل )45٫5( مليــار لــرية ســورية بنهايــة العــام 2019، يف حــني تراجــع صــايف محفظــة 
التســهيالت االئتامنيــة بنســبة 1٪ لتصــل إىل )6٫13( مليــار لــرية ســورية بنهايــة العــام 2019.  هــذا، وقــد شــهدت نســبة كفايــة رأس املــال تحســنا 
ملحوظــا مــن 18٫96٪ بنهايــة العــام 2018 لتصــل إىل 19٫35٪ بنهايــة العــام 2019 ولتبقــى ضمــن مســتويات مريحــة ومقبولــة ومبــا يفــوق النســب 

املقــررة مــن قبــل مــرصف ســورية املركــزي ووفــاق بــازل مبعايــريه الدوليــة. 

هــذا، وقــد تواصلــت الجهــود املبذولــة مــن قبــل إدارة البنــك، بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة، إلحــكام الســيطرة عــىل كافــة املخاطــر التشــغيلية 
والتحــوط لهــا وإدارتهــا باإلضافــة إىل إســتمرار العمــل عــىل ضبــط بيئــة الرقابة الداخليــة وتعزيز معــدالت الســيولة والقدرة عــىل الوفــاء باإللتزامات 
يف حينهــا ودون تأخــري ، إىل جانــب اإلســتمرار يف العمــل عــىل تعميــق الحاكميــة املؤسســية مبــا يتناســب مــع توجيهــات مــرصف ســورية املركــزي 
وتعليامتــه الراميــة إىل املحافظــة عــىل متانــة وســالمة األصــول املاليــة للمصــارف العاملة وتعزيز منعتهــا يف مواجهة مختلــف الظروف واملســتجدات.  

هــذا، وبرغــم صعوبــة وقســوة الظــروف التــي مــر بهــا املــرصف خــالل الســنوات الســابقة والتحديــات التــي واجهتــه وال تــزال تواجهه نتيجــة لألزمة 
وإســتمرار تداعياتهــا وإنعكاســاتها الســلبية عــىل االقتصــاد الوطنــي، إال أن البنــك العــريب – ســورية يؤمــن ويثــق بقدرة االقتصــاد الوطني عــىل التعايف 
وتجــاوز الصعوبــات والتعامــل مــع كافــة التقلبــات السياســية واإلقتصاديــة ومواصلــة مســرية اإلعــامر والتنميــة وعــودة ظــروف التشــغيل إىل ســابق 
عهدهــا، مؤكــدا حرصــه وإلتزامــه بالثوابــت التاريخيــة والقيــم واملامرســات املرصفية الحصيفــة واملحافظــة التي كانت وال تزال تشــكل أســاس أعامله 

وعنــوان جدارتــه واســتحقاقه لثقــة مســاهميه ومودعيه وعمالئــه تحــت كل الظروف.  

ختامــاً ، بإســمي وبإســم إخــواين أعضــاء مجلــس اإلدارة، أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إىل مــرصف ســورية املركزي وجميــع العاملني فيــه والقامئني 
عليــه عــىل الــدور الفعــال واملحــوري الــذي يقــوم به لضامن ســالمة وإســتقرار الجهــاز املرصيف الســوري.  كــام أتقدم بالشــكر والعرفان إىل مســاهمينا 
األعــزاء ومتعاملينــا الكــرام عــىل دعمهــم املســتمر وثقتهــم العميقــة بالبنــك، وإىل اإلدارة التنفيذية للمــرصف، ممثلة باملديــر العام وكافة مســتوياتها 
األخــرى، وإىل موظفينــا األعــزاء ملــا بذلــوه مــن جهــد ووقــت وعمــل دؤوب للمحافظــة عــىل إســم البنــك وســمعته كمؤسســة مرصفيــة محافظــة 

ورصينــة وذات مصداقيــة عاليــة، مؤكديــن للجميــع التزامنــا وحرصنــا الدامئــني عــىل االســتمرار يف العمــل وبــذل الجهــد لتحقيق أفضــل النتائج.

الدكتور / خالد واصف الوز�
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

حضرات السيدات والسادة مساهمي البنك العربي - سورية

خــالل عــام 2019 اســتطاع البنــك العــريب – ســورية تحقيــق اغلبيــة األهــداف املخطــط لهــا و املنبثقــة مــن اســرتاتيجيتة التــي 
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة، و قــد تركــزت اســرتاتيجية البنــك عــىل املحــاور التاليــة:

- الرتكيــز عــىل التعامــل مــع محفظــة القــروض املتعرثة،مــن خــالل اســتمرار التواصــل والضغــط عــىل عمــالء البنــك املتعرثيــن 
حيــث أدى ذلــك إىل نتائــج إيجابيــة.

- املحافظة عىل سيولة مرتفعة بكافة العمالت وخاصة باللرية السورية.
ــر  ــط املخاط ــرض ضب ــة بغ ــة الداخلي ــة الرقاب ــز بيئ ــك وتعزي ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت ــني إدارة املخاط ــىل تحس ــل ع - العم

ــغيلية. التش
- العمــل عــىل خفــض املصاريــف التشــغيلية مــا عــدا مصاريــف املوظفــني حيــث بذلــت إدارة البنــك جهــود اضافيــة للمحافظــة 

عليهــم والعمــل عــىل تأهيلهــم و تطويــر أدائهــم.
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معكم... خطوة خطوة
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وصف أع�ل البنك ونشاطاته:

ــا  ــت له ــي تعرض ــات الت ــة الصعوب ــة يف مواجه ــراءات الكفيل ــة اإلج ــاع كاف ــورية باتب ــريب – س ــك الع ــتمرت إدارة البن اس
الجمهوريــة العربيــة الســورية، ومتثــل هــذه اإلجــراءات ترجمــة عمليــة الســرتاتيجية البنــك الهادفــة إىل تطويــر أعــامل البنــك 

ــه. وهــذه االســرتاتيجية ميكــن ايجازهــا مبــا يــيل: ــز نواحــي القــوة والقــدرة لدي مــن جهــة، وتعزي

المحور األول:

اهتــم البنــك باتبــاع سياســة تتصــف بالتكيــف واملرونــة مــع الظــروف املختلفــة التــي تعــرتض االقتصــاد الوطنــي وتؤثــر عــىل 
اإلطــار التشــغييل الــذي يقــدم البنــك ضمنــه خدماتــه، بحيــث متكــن البنــك مــن تنفيــذ املهــام املطلوبــة وتحقيــق أهدافــه بأقــل 

مســتوى ممكــن مــن املخاطــر.

شبكة الفروع العاملة:

أثــرت األزمــة بشــكل كبــري عــىل البنــك مــام أدى إىل إغالقــه للعديــد مــن الفــروع العاملــة قبــل األزمــة وذلــك إلعتبــارات 
موضوعيــة تتعلــق بأمــن هــذه الفــروع وأمــن موظفيهــا، إضافــة إىل املخاطــر التشــغيلية العاليــة التــي ميكــن التعــرض لهــا 
وبخاصــة املســائل اللوجســتية املرتبطــة بأعاملهــا واملناطــق املتواجــدة فيهــا، ولكــن وبالرغــم مــن هــذا اإلغــالق إىل أن البنــك 
ــة  ــات االلكرتوني ــن الخدم ــذا فضــاُل ع ــرى، ه ــة األخ ــروع القريب ــن خــالل الف ــة م ــروع املغلق ــات الف ــض خدم ســعى لتعوي
ــبق  ــي س ــي الت ــروع الت ــض الف ــاح بع ــادة افتت ــم إع ــة تقيي ــام أن عملي ــالء. ك ــات العم ــف حاج ــي مختل ــي تلب ــة الت املختلف

ــأين املــدروس، دراســة كافــة املخاطــر ذات العالقــة. ــاً، ولكــن مــع مراعــاة الت ــم تقييمهــا حالي وأغلقــت يت

المحور الثاني:

اســتمرت إدارة املــرصف يف اتبــاع سياســة التحفــظ يف املوازنــة بــني املخاطــرة والعائــد، حيــث اســتمرت إدارة املــرصف يف إدارة 
مخاطــر االئتــامن والســيولة مبــا يحفــظ مصالــح البنــك ويؤمــن اســتقراره عــىل كافــة الصعد. 

تابــع البنــك مــا كان بــدأه ســابقاً يف املبــارشة مبنــح التســهيالت، حيــث اســتهدف البنــك قطاعــات تنمويــة متعــددة مــن: تعليــم 
-صناعــة –تجــارة وزراعــة. مــع مراعــاة التقيــد التــام بضوابــط االئتــامن.

ومــن جانــب آخــر اســتمر البنــك بتوجيــه جــزء هــام مــن مــوارده لتغطيــة املخاطــر االئتامنيــة املحتملــة وتــم رصــد جــزء 
منهــا كمخصصــات مقابــل القــروض. كــام ركــزت إدارة البنــك كافــة الجهــود إليجــاد تســويات ماليــة مــع كثــري مــن العمــالء 
املتعرثيــن، واجتهــدت فــرق العمــل يف البحــث عــن حلــول ملعالجــة أوضــاع العمــالء املســتحقة إلتزاماتهــم تجــاه البنــك دون 
تســديد، وبــروح إيجابيــة وتفهــم لــكل حالــة عــىل حــدة وذلــك ضمــن إطــار التعليــامت والسياســات واإلجــراءات الصــادرة 

عــن مــرصف ســورية املركــزي بهــذا الخصــوص.
كــام قامــت إدارة املــرصف بإجــراء العديــد مــن عمليــات التســوية )جــدوالت وهيــكالت( مبــا يتناســب مــع قــدرة التدفقــات 
ــة للحــد  ــاء التســهيالت للحــد مــن املخاطــر اإلئتامني ــات املقدمــة مــن العمــالء لق ــز الضامن ــم تعزي ــة للعمــالء كــام ت النقدي

األدىن.

المحور الثالث :

ــة  ــتويات مرضي ــىل مس ــة ع ــت املحافظ ــس الوق ــة، ويف نف ــري الرضوري ــل غ ــف التموي ــض كل ــرصف بتخفي ــت إدارة امل اهتم
مــن الســيولة تؤمــن االســتجابة املرضيــة ملتطلبــات العمــالء والبنــك. وذلــك للخــروج بتــوازن معقــول مــع اإليــرادات التــي 
تراجعــت يف معظــم بنودهــا ســواء بالنســبة لإليــرادات مــن الفوائــد نتيجــة تعليــق جــزء كبــري منهــا كتحــوط ملخاطــر عــدم 
التســديد للحســابات غــري العاملــة، أو اإليــرادات مــن العمــوالت املختلفــة املتأثــرة برتاجــع حجــم العمليــات الخارجيــة مــن 
اإلعتــامدات والكفــاالت والبوالــص والحــواالت أو تراجــع عمليــات التجزئــة واألفــراد، وذلــك بفعــل تداعيــات األزمــة وأثــر 

العقوبــات وارتفــاع املخاطــر.
فضــاًل عــن قيــام مــرصف ســورية املركــزي بتحديــد نســبة الفائــدة املدفوعــة عــىل اللــرية ووضعــه ملحــددات أســعار الفائــدة 

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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ــادة  ــع مــن خــالل إع ــة الودائ ــود عــىل خفــض كلف ــزت الجه ــد ترك ــدوالر، فق ــورو وال ــي الي ــع بعملت ــة عــىل الودائ املدفوع
هيكلــة تلــك الودائــع.

يف ظــل الظــروف الحاليــة عملــت إدارة املــرصف عــىل الحفــاظ عــىل حقــوق املودعــني واملســاهمني مــن جهــة والتكيــف مــع 
األوضــاع الراهنــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل املواءمــة بــني األهــداف املختلفــة املتمثلــة يف اإلســتمرارية، وخدمــة 
العمــالء، وحجــم التعــرض للمخاطــر، والتمســك بــأداء الــدور اإليجــايب واملشــاركة يف التعامــل مــع التحديثــات والصعوبــات 

التــي تواجــه اإلقتصــاد الوطنــي، حيــث ال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل النقــاط التاليــة:

محفظة التسهيالت:

واصلــت إدارة البنــك جهودهــا الحثيثــة يف مجــال التحصيــل، وعــىل التــوازي واصــل البنــك جهــوده يف مجــال منــح التســهيالت 
مــام أدى اىل ارتفــاع محفظــة التســهيالت بنســبة 10٫9٪ خــالل العــام 2019.

ــو بشــكل محــدود،  ــا، أن املــرصف توســع عملــه يف مجــال تســهيالت األفــراد خــالل عــام 2019 ول ــر بالذكــر هن  مــن الجدي
كــام متــت متابعــة عمليــات التحصيــل واملتابعــة لتســديد األقســاط املســتحقة وتنفيــذ املعالجــات املناســبة، كــام تــم العمــل 
بشــكل دؤوب ومســتمر عــىل متابعــة الديــون املتعــرثة إلبقــاء نســبتها ضمــن الحــدود الدنيــا مــن خــالل املتابعــات الحثيثــة 
عــن طريــق تقســيم مراحــل املتابعــة بــني عــدة أقســام تبعــاً لعمــر املســتحقات الديــن وقبــل تصنيــف الديــن كديــن غــري منتــج 

وصــوالً إىل إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة كحــل أخــري للعمــالء الذيــن مل تنجــح معهــم طــرق التســوية الوديــة.

جودة محفظة التسهيالت:

ــة عــن  ــة يف العمــل عــىل تخفيــض املخاطــر املرتبطــة مبحفظــة التســهيالت االئتامني ــاع سياســته املتمثل اســتمر املــرصف باتب
طريــق اســتيفاء املخصصــات الالزمــة، وإعــادة املخصصــات الفائضــة نتيجــة املعالجــات املختلفــة للديــون مــن تســديد كيل أو 

جــزيئ أو جدولــة.
ــادرات  ــة لبحــث االقرتاحــات واملب ــد عقــدت عــدة اجتامعــات متتالي ــة مســتوياتها ق ــك بكاف ــر أن إدارة البن ــر بالذك والجدي
واســرتاتيجيات التعامــل مــع مخاطــر املحفظــة االئتامنيــة، كــام انتظمــت اإلدارة التنفيذيــة بتزويــد مجلــس اإلدارة واللجنــة 
التنفيذيــة واللجــان األخــرى بالتقاريــر الدوريــة والطارئــة لكافــة تفاصيــل محفظــة التســهيالت وإطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
عــىل وضــع أهــم العمــالء إفراديــاً، إضافــة إىل وضعهــم دوريــاً يف صــورة آخــر املســتجدات والتطــورات بخصــوص أجــراءات 

املتابعــة والتحصيــل لتلــك الديــون.
وعــىل الجانــب اآلخــر، فقــد تــم اإلســتمرار يف نهــج التســويات الوديــة مــع العمــالء تخفيفــاً مــن آثــار األزمــة املتفاقمــة عــىل 
ــايل  ــة، وبالت ــك عــن طريــق إعــادة التفــاوض مــع العمــالء للوصــول إىل تســويات مرضي القطــاع املــرصيف بشــكل خــاص وذل
تنفيــذ العديــد مــن عمليــات املعالجــة املتضمنــة هيكلــة أو إعــادة جدولــة الديــون املســتحقة، حيــث نجــح البنــك خــالل العــام 
2019 يف تنفيــذ 8 اتفاقــا لهيكلــة وجدولــة  ديــون مســتحقة بقيمــة إجامليــة بلغــت نحــو 2٫84 مليــار لــرية، حيــث قــام البنــك 

بإســرتداد مخصصــات بقيمــة 1٫350 مليــار لــرية ســورية وفوائــد معلقــة بقيمــة 401 مليــون لــرية ســورية.
ويف ذات اإلطــار، ذهــب البنــك مضطــراً يف حــاالت إىل اللجــوء إلتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة لحفــظ حقوقــه تجــاه العمــالء 
ــة  ــول الودي ــة للتحــول إىل الحل ــاء املتابع ــع بق ــات، م ــن إلتزام ــا م ــا عليه ــاً لتســديد م ــاً كافي ــد تعاون ــي مل تب ــركات الت وال
والتفاهــامت كلــام كان ذلــك ممكنــاً بالتــوازي، فقــد عمــد البنــك إىل رصــد املخصصــات الخاصــة والعامــة الالزمــة والكافيــة 
لتغطيــة املخاطــر اإلئتامنيــة ووفقــاً للمعايــري الرقابيــة املعتمــدة، حيــث أصبحــت تغطيــة املخصصــات مــع الضامنــات املقبولــة 

تشــكل 100٪ مــن صــايف الديــون غــري العاملــة لــدى البنــك.

الودائع:

اســتمر البنــك يف تطبيــق العديــد مــن اإلســرتاتيجيات الهادفــة إىل تحقيــق نســبة ســيولة مريحــة تتيــح للبنــك مواجهــة متطلبات 
العمــالء ومتطلبــات متويــل العمليــات املختلــف مــع ســعي البنــك لتخفيــض و ضبــط كلفــة مصــادر التمويــل مبــا فيهــا كلــف 

الودائــع إىل الحــد األدىن املمكــن.

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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وقــد حافــظ البنــك عــىل أســلوب هيكلــة الودائــع وتوجيههــا نحــو الرائــح ذات الكلــف األقــل، كــام اســتمر البنــك يف سياســته 
ــزوالً مبــا يتناســب مــع حاجــة  ــرية الســورية صعــوداً ون ــع بالل ــع ألجــل إلجــاميل الودائ ــة تجــاه التحكــم بنســبة الودائ املرن

املؤسســة ومتطلبــات الســوق.
كــام تــم العمــل عــىل تخفيــض نســبة الودائــع ألجــل إلجــاميل الودائــع بالعمــالت األجنبيــة للعمــل عــىل تخفيــض الكلــف لهــذه 

الودائــع نظــراً لعــدم توفــر فــرص إســتثامرية مناســبة يف الوقــت الحــايل.

وصف ألنشطة الشركة الرئيسية
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غري مستقلالصفة

رئيس هيئة االستثامر - اململكة األردنية الهاشميةالوظيفة الحالية

2005تاريخ العضوية

1963تاريخ الميالد

ــات املتحــدة المؤهالت العلمية ــوراه، جامعــة درو، ماديســون، نيوجــريس - الوالي ــا بعــد درجــة الدكت ــدرايس م - البحــث ال
ــة 1997 األمريكي

- دكتوراه يف االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 1994
- ماجستري يف االقتصاد، الجامعة األمريكية يف القاهرة 1990

- بكالوريوس يف املحاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة 1986

- مستشار االسرتاتيجية واملعرفة - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومالخبرات العملية
- رئيس هيئة املديرين / كبري االقتصاديني / رشكة اسناد لالستشارات

- رئيس مجلس إدارة رشكة دارات األردنية القابضة )2011 ولغاية 2012(
- عضو ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة دارات األردنية القابضة )نيسان 2008 - 2010(

- عضو مجلس إدارة البنك العريب اإلسالمي الدويل )2004 - 2009(
- مدير عام رشكة رسايا العقبة ورشكة تعمري األردنية )2006 - 2007(

- مدير عام مؤسسة الضامن االجتامعي- األردن )2004 - 2006(
- مديــر إدارة االقتصــاد والتنميــة، مستشــار الديــوان امللــي الهاشــمي / األردن  رئيــس الفريــق االقتصــادي 

للملــك عبــد اللــه الثــاين )2001 - 2004(
- مدير عام دائرة الجامرك، وزارة املالية - األردن )1999 - 2001(

ــل اإلقليمــي للــرق األوســط والــرق األقــى  ــة 2000 واملمث ــس منظمــة الجــامرك الدولي ــب رئي - نائ
ــذ متــوز 2000 - 2001( ــا )من وشــامل أفريقي

ــن  ــول 1999 - تري ــمية - األردن )أيل ــة الهاش ــة، الجامع ــوم اإلداري ــاد والعل ــة االقتص ــد كلي ــب عمي - نائ
ــاين 1999( الث

- أستاذ مساعد ومن ثم أستاذ مشارك يف قسم االقتصاد، الجامعة الهاشمية )1996 - 2000(
- مدير مركز الدراسات، الجامعة الهاشمية، الزرقاء - األردن )1997 - 1999(

- باحث وحدة االقتصاد، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، الجامعة األردنية )1995 - 1997(
- أستاذ مساعد قسم االقتصاد جامعة آل البيت، املفرق - األردن )1995 - 1996(

- أستاذ مساعد كلية العلوم اإلدارية، جامعة فيالدلفيا، عامن - األردن )1995 - 1996(
- باحث اقتصادي، قسم التخطيط والبحوث املايل، البنك العريب - املركز الرئييس، عامن - األردن )1994 - 1995(

- زميل التدريس والبحث، قسم االقتصاد، الجامعة األمريكية، القاهرة - مرص )1992 - 1994(
- مساعد تدريس قسم االقتصاد، الجامعة األمريكية، القاهرة - مرص )1990 - 1992(

الدكتور خالد واصف الوزني
رئيس مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي
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غري مستقلالصفة

مالك ومدير رشكةالوظيفة الحالية

2017/12/18تاريخ العضوية

1966/1/7تاريخ الميالد

بكالوريوس يف الحقوق – جامعة دمشقالمؤهالت العلمية

- مستثمر يف املجال السياحي – مروع فندق شرياتون طرطوس )قيد االنشاء(الخبرات العملية
- وكيل رشكة » كاملار كارغوتيك » فنلندا ، اليات تناول الحلويات

- وكيل رشكة » ويستفاليا » املانيا، لصناعة عرص زيت الزيتون
- مؤسس رشكة » دانيال للتجارة » سجل تجاري منذ 1998

- عضو مجلس ادارة » الركة العربية للتأمني »
- مساهم يف البنك العريب – االردن
- مساهم يف البنك العريب – جنيف

- مساهم يف بنك بريوت - لبنان

حازم صالح دانيال
نائب رئيس  مجلس اإلدارة
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محمد عبد الفتاح الغنمة
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي

غري مستقلالصفة

نائب رئيس تنفيذي - رئيس ادارة االئتامن - البنك العريب ش م عالوظيفة الحالية

2014/1/26تاريخ العضوية

1953/1/6تاريخ الميالد

- دبلوم برمجة كمبيوتر )1976(  - لندنالمؤهالت العلمية
ــة  ــعود( – اململك ــك س ــات )1975( - جامعــة الريــاض ) املل ــص رياضي ــوم - تخص ــوس عل - بكالوري

ــعودية ــة الس العربي

38 عاماً من الخربة املرصفية الخبرات العملية
- نائــب رئيــس تنفيــذي / مديــر ادارة االئتــامن )منــذ 2010/4( - ادارة االئتــامن / البنــك العــريب - االدارة 

العامــة / األردن
- نائــب رئيــس تنفيــذي )2007 / 2010( - ادارة األعــامل املرصفيــة واالســتثامرية للــركات / البنــك العــريب 

- االدارة العامــة / األردن
ــة  ــاض / اململك ــيس - الري ــك الســعودي الفرن ــركات )1999 / 2007( - البن ــل ال ــة متوي ــس مجموع - رئي

ــة الســعودية العربي
- رئيــس مجموعــة متويــل الــركات )1995 / 1999( - البنــك الســعودي التجــاري املتحــد )البنــك الســعودي 

املتحــد( - الريــاض / اململكــة العربيــة الســعودية
- مساعد مدير عام التسهيالت )1990 / 1995( - بنك القاهرة - عامن / األردن

- مدير تسهيالت الركات )1989 / 1990( - بنك الخليج الدويل / البحرين
- مدير تسهيالت الفروع األجنبية )1987 / 1989( - البنك العريب - االدارة العامة / األردن

- مديــر تســهيالت الــركات للمنطقــة الوســطى )1976 / 1987( - ســيتي بنــك الريــاض / البنــك الســعودي 
األمريــي - الريــاض / اململكــة العربيــة الســعودية
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طارق زياد الزعيم
عضو مجلس اإلدارة

مستقلالصفة

 - عضــو مجلــس ادارة )مجموعــة عقــار الــرق االوســط-  اســمنت الباديــة – الركــة الســورية للتأمــني – الوظيفة الحالية
الزعيــم القابضــة - الركــة املتحــدة للحبــوب - الركــة املتحــدة -  رشكــة اصايــل(.

- املدير العام لركة الكابالت الحديثة.

2018/5/20تاريخ العضوية

1976/1/1تاريخ الميالد

بكالوريوس ادارة اعامل )جامعة امللك سعود(المؤهالت العلمية

- 1998-2002 : عضو مجلس ادارة الركة الحديثة لصناعة الكابالت و البالستيك الخبرات العملية
- 2002-2004 :ادارة اعامل وتخطيط و بناء مروع البحرية الزرقاء يف مدينة حلب

- 2004-2007: ادارة املحفظة العقارية لركتي غرناطة وامناء العقارية
- انشاء الركة السورية السعودية ملنتجات الزيتون يف ادلب و جنديرس / سوريا 

- 2006-2007 :االرشاف عىل انشاء و تشغيل صوامع الركة املتحدة للحبوب يف مدينة طرطوس 
- 2007- 2008: االرشاف عىل ملف انشاء وتجهيز و ادارة مروع اسمنت البادية يف دمشق / سورية
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غري مستقلالصفة

نائب رئيس أول مدير ائتامن الركات – االردن – البنك العريبالوظيفة الحالية

2015/10/13تاريخ العضوية

1971/10/19تاريخ الميالد

- ماجستري يف العلوم املالية واملرصفية تخصص االدارة املالية )2005( االردنالمؤهالت العلمية
- بكالوريوس يف املحاسبة – جامعة القاهرة )1993(

- 26 عاما من الخربة املرصفية يف االئتامن املرصيف لدى البنك العريب.الخبرات العملية
- مدير ائتامن الركات / االردن.

- عضو لجنة العقارات للبنك العرب بكافة فروعه.
- عضو لجنة ادارة منطقة االردن.

- عضو لجنة ادارة املوجودات واملطلوبات / االردن.
- عضو لجنة متابعة الديون املتعرثة.

- عضو لجنة شؤون الخزينة واالستثامر واالئتامن والدراسات.
- عضو اللجنة التوجيهية لتطوير وحدة الركات الصغرية واملتوسطة الحجم. 

- عضو اللجنة االستشارية ملراجعة وتطوير االنشطة التدريبية / معهد الدراسات املرصفية.
- محارض ومدرب يف االئتامن املرصيف لدى البنك العريب والعديد من دور الخربة. 

- عضو مجلس إدارة رشكة النرس العريب للتامني / االردن.

عالء الدين محمد صالح الخطيب التميمي
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي
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نديم فؤاد غنطوس
عضو مجلس اإلدارة
ممثل عن الشريك االستراتيجي

غري مستقلالصفة

ـ املدير العام ـ منطقة لبنان / البنك العريب ش.م.ع / بريوت ـ لبنانالوظيفة الحالية
ـ املدير العام ـ رشكة العريب للتمويل )رشكة قابضة( ش.م.ل

2011/10/25تاريخ العضوية

1962/10/12تاريخ الميالد

- بكالوريوس يف إدارة األعامل )علوم مالية وتسويق( من جامعة LAVAL يف كيبيك، كنداالمؤهالت العلمية

- املدير العام - البنك العريب ش.م.ع - بريوت - لبنان، من أيلول 2009 وحتى تاريخهالخبرات العملية
- املدير العام - البنك العريب لألعامل ش.م.ل - بريوت - لبنان، من أيلول 2009 لغاية شباط 2015

- املدير العام - رشكة العريب للتمويل )رشكة قابضة( ش.م.ل - من أيلول 2009 لغاية تاريخه
- املدير التنفيذي واملدير العام - بنك بيبلوس سورية - دمشق - سورية، من آب 2008 لغاية آب 2009

- املدير العام - بنك بيبلوس أفريقيا - الخرطوم - السودان، من شباط 2004 لغاية متوز 2008
- رئيس دائرة قطاع متويل الركات التجارية - بنك الخليج - الكويت، من ترين ثاين 2001 لغاية كانون ثاين 2004

- رئيــس قســم متويــل الــركات - املنطقــة الوســطى - البنــك الســعودي األمريــي )ســيتي بنــك( - الريــاض، من متــوز 1999 
ــن أول 2001 لغاية تري

- مديــر حســابات قطــاع متويــل الــركات - البنــك الســعودي األمريــي )ســيتي بنــك( - الريــاض، مــن تريــن 
أول 1998 لغايــة متــوز 1999

- مدير التسويق الدويل - دلبتاكو - بريوت - لبنان، من أيار 1996 لغاية أيلول 1998
- مديــر حســابات قطــاع متويــل الــركات - البنــك الســعودي التجــاري املتحــد - الرياض - اململكــة العربية الســعودية، من 

نيســان 1992 لغاية نيســان 1996
- مسؤول يف دائرة االئتامن - بنك عودة - نيويورك - الواليات املتحدة األمريكية، من ترين أول 1985 لغاية شباط 1992

- عضو مجلس إدارة رشكة التأمني Prime Health Co يف السودان، من العام 2005 لغاية 2008
- عضــو مجلــس إدارة مؤســس ومديــر الخزينــة ملستشــفى الســالم ألمــراض القلــب يف الخرطــوم - الســودان، 

مــن العــام 2007 لغايــة 2008
- عضو مجلس إدارة مؤسس ومدير الخزينة للمدرسة الفرنسية يف الخرطوم - السودان، من العام 2004 لغاية 2007

- عضــو مجلــس إدارة مؤســس ومديــر الخزينــة للمدرســة الفرنســية الدوليــة يف الرياض - اململكــة العربية الســعودية، من 
العــام 2000 لغايــة 2001

- عضو مجلس إدارة رشكة »أدير« للتأمني يف سورية، من العام 2008 لغاية 2009
- رئيس مجلس إدارة ومؤسس »مؤسسة نهاد غنطوس لرسطان الثدي« يف لبنان، من العام 2010 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة لبنان املالية، من أيلول 2009 لتاريخه
- عضو مجلس إدارة مرصف اإلسكان، من أيلول 2009 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة األبنية التجارية ش.م.ل، من أيلول 2009 لتاريخه
- عضو مجلس إدارة البنك العريب - سورية، من ترين األول 2011 لتاريخه

- عضو مجلس إدارة رشكة التأمني العربية ش.م.ل، من حزيران 2012 لتاريخه
عضو مجلس إدارة رشكة التأمني العربية - سورية ش.م.م، من شباط 2014 لتاريخه
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محمد عبد السالم هيكل
عضو مجلس اإلدارة

غري مستقلالصفة

رئيس مجموعة هيكلالوظيفة الحالية

2014/8/20تاريخ العضوية

1954/2/18تاريخ الميالد

بكالوريوس هندسة مدنية  / جامعة دمشق 1978المؤهالت العلمية

 - رئيس مجموعة هيكل – دمشقالخبرات العملية
- مؤسس – رئيس مجلس ادارة رشكة الشام للنقل البحري دمشق من 2013-1994

- عضو مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة السورية 2005-2000
- عضو مجلس ادارة غرفة التجارة العربية االملانية 2010-2001
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مستقلالصفة

ــة الوظيفة الحالية ــة الخاص ــة القابض ــس إدارة الرك ــس مجل ــوق - رئي ــة معت ــامل عائل ــس إدارة أع ــس مجل ــب رئي نائ
ــوم بالتيني

2018/5/20تاريخ العضوية

1965/6/4تاريخ الميالد

دبلوم صيدلة )جامعة كارول دافيال – رومانيا(المؤهالت العلمية

- رئيس مجلس ادارة رجال االعامل السوري البالرويسالخبرات العملية
- نائب رئيس املجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية

- نائب رئيس اتحاد املصدرين العرب

محمد عماد محمد عدنان معتوق
عضو مجلس االدارة
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محسن محمد مقصود
عضو مجلس اإلدارة

مستقلالصفة

- رئيس مجلس ادارة الجامعة العربية االوروبية الوظيفة الحالية
- رئيس مجلس ادارة مجموعة مقصود املعامرية واملدير العام

2018/5/20تاريخ العضوية

1962/1/4تاريخ الميالد

- بكالوريوس هندسة معامرية )جامعة دمشق(              المؤهالت العلمية

- مهندس استشاري يف الهندسة املعامرية / مصنف من النقابةالخبرات العملية
- 1990 اىل اآلن: مؤسس ، مالك ومدير عام مجموعة مقصود املعامرية

- 2007 اىل اآلن: مؤسس ، رئيس مجلس ادارة الجامعة العربية الدولية / دمشق
- 2003: مؤسس مجلة  » ابداعات هندسية » و التي تعترب أول مجلة سورية تهتم بالعامرة
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ـ مدير دائرة االستثامرات / إدارة أمانة الرس، البنك العريب ش.م.ع
ـ رئيس وحدة متويل املشاريع لدى إدارة التسهيالت االئتامنية للركات / األردن وفلسطني، البنك العريب املحدود

ـ باحث اقتصادي، إدارة التسهيالت االئتامنية ـ األردن، البنك العريب املحدود اإلدارة العامة ـ األردن
ـ باحث اقتصادي رئييس يف مركز التجارة الكوري )املكتب التجاري يف السفارة الكورية الجنوبية( / كوترا، عامن

أسماء ورتب اشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم

محمد صادق الحسن
المدير العام

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

ـ  االقتصــاد  يف  البكالوريــوس  شــهادة  ـ   1987/6
مــرص ـ  القاهــرة  يف  األمريكيــة  الجامعــة 

ــة  1990/6 ـ شــهادة املاجســتري يف االقتصــاد ـ الجامع
ــة يف القاهــرة ـ مــرص األمريكي

المهام األساسية للمدير العام:

·   تطوير التوجه االسرتاتيجي للبنك.
·   تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات البنك.

·    تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
·   توف� اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قص�ة وطويلة األجل.

·   توصيل رؤية ورسالة واسرتاتيجية البنك اىل املوظف�.
·   إعالم املجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

·   ¬ثيل البنك يف مختلف النشاطات التي تعترب مال§ة لتعزيز صورة البنك.
·   إدارة العمليات اليومية للبنك.
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ــريب /  ــك الع ــيس ـ البن ــايل واملؤس ــط امل ــرة التخطي ــر دائ ـ مدي
اإلدارة العامــة

ــريب /  ــك الع ــايل ـ البن ــط امل ــاث والتخطي ــرة األبح ــر دائ ـ مدي
اإلدارة العامــة

ـ رئيــس قســم امليزانيــات  التقديريــة ـ البنــك العــريب / اإلدارة 
العامــة

ـ محــل مــايل ـ دائــرة األبحــاث والتخطيــط املــايل / اإلدارة 
ــة العام

ـ عضو مؤسس يف وحدة املخاطر ـ البنك العريب / جنيف
ـ محارض يف كلية األندلس

- محارض أكادميي -  األكادميية العربية للعلوم املرصفية 
- مدير الدائرة التجارية  - كابيتال بنك / عامن – األردن

للتجــارة و  - رئيــس قســم االعتــامدات – بنــك اإلســكان 
األردن  – عــامن   / التمويــل 

- قسم االعتامدات  - البنك التجاري الكويتي / الكويت

أسماء ورتب اشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم

غسان خميس أبو النيل
نائب المدير العام

فتح الله شريف صدقة
مساعد المدير العام للعمليات 
المصرفية المساندة

المؤهالت العلمية

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الخبرات العملية

المهام األساسية لنائب المدير العام:

·        اإلدارة  و اإلرشاف عىل الدوائر التي تقع تحت إرشافه.
·        العمل عىل تحديد األهداف و تقييم األداء لهذه

         الدوائر.
·        تطوير أداء وعمل مدراء الدوائر ورفع مهاراتهم

         اإلدارية
         واملهنية.

·        ينوب عن املدير العام يف حال غيابه.

المهام االساسية لمساعد المدير العام

·        اإلدارة و اإلرشاف عىل أع�ل الدوائر التي تقع تحت
         صالحياته.

·        تحديد األهداف و تقييم أداء الدوائر التابعة له.
·        التأكد من إطالع املوظف� عىل التعلي�ت و السياسات

         البنكيه.
·        التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية عىل مستوى الفروع

         والعمليات املركزية.
·        املشاركة يف عضوية اللجان التنفيذية الرئيسية يف البنك.

ماجستري إحصاء ـ جامعة الريموك

دبلــوم دراســات مرصفيــة – معهد الدراســات 
املرصفية – عــامن األردن 

بكالوريــوس دراســات مرصفيــة – جامعــة 
الســودان للعلــوم و التكنولوجيــا
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األدارة التنفيذية

نبذة عن اإلدارة التنفيذية
غالب محمد جابر 

مدير التجزئة وخدمات األفراد
حاصــل عــىل درجــة البكالوريــس اقتصــاد، فرعــي 

ــدى  ــني ل ــر  ، تع ــة / الجزائ ــة عناب ــن جامع ــط ، م تخطي
البنــك العــريب – ســورية منــذ عــام 2006 .

محمد Ãان مسلم عرنوس 
املدير املايل

ــن  ــة م حاصــل عــىل درجــة املاجســتري يف اإلدارة املالي
األكادمييــة العربيــة للعلــوم املرصفيــة ، تعــني لــدى البنــك 

العــريب – ســورية منــذ عــام 2006 .

ش�ين فايز قسومة
مديرة دائرة املوارد البرشية

حاصلــة عــىل درجــة املاجســتري يف املــوارد البريــة 
ــريب  ــك الع ــدى البن ــت ل ــة ،  تعين ــة العاملي ــن األكادميي م

– ســورية مبنصــب مديــر املــوارد البريــة منــذ عــام 
.  2009

شام عبد املحسن الرشكس
مديرة دائرة أمانة الرس/شؤون املساهم�

ــن  ــوق م ــوس يف الحق ــة البكالوري ــىل درج ــة ع حاصل
ــام  ــذ ع ــريب من ــك الع ــدى البن ــت ل ــة دمشــق، عين جامع

.  2008

ربا رشيد نوبا�  
مدير دائرة التدقيق الداخيل

حاصلــة عــىل درجــة البكالوريــس يف املصــارف و التأمــني 
ــدى  ــت ل ــق ، تعين ــة دمش ــاد ، جامع ــة اإلقتص ــن كلي م

خلدون سويد السويدالبنــك العــريب- ســورية منــذ عــام 2009 .
مدير دائرة أنظمة املعلومات

حاصــل عــىل شــهادة الهندســة املعلوماتيــة مــن جامعــة 
ــذ عــام  ــك العــريب- ســورية من ــدى البن دمشــق ، تعــني ل

. 2006
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األدارة التنفيذية

عبد الرحمن عمر الحارس 
مدير دائرة االئت�ن

ــوراه اختصــاص محاســبة  حاصــل عــىل درجــة الدكت
ــب  ــهادة محاس ــىل ش ــل ع ــن و حاص ــة تري ــن جامع م
إداري مجــاز )CMA( مــن معهــد املحاســبني اإلداريــني 

ــك العــريب – ســورية  ــدى البن ــي ، تعــني ل األمري
ــام 2007 . ــذ ع من

هادي طه الحاج 
مدير ادارة عالقات الرشكات

حاصــل عــىل درجــة ماجســتري يف العلــوم املاليــة مــن املعهــد 
العــايل إلدارة األعــامل و عــىل شــهادة محلــل مــايل معتمــد 

مســتوى ثالــث ) CFA ( ، تعــني لــدى البنــك العــريب – 
ــام 2013 . ــذ ع ــورية من س

محمد خ� بسام رباطة 
مدير دائرة الرقابة عىل االئت�ن

ادارة  يف  تنفيــذي  ماجســتري  درجــة  عــىل  حاصــل 
االعــامل مــن املعهــد العــايل إلدارة األعــامل ، تعــني لــدى 

ــام 2009 . ــك العــريب – ســورية منــذ ع البن

محمد سم� صالح
مدير دائرة مراقبة االلتزام

حاصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف املصــارف و التأمــني 
مــن كليــة االقتصــاد ، جامعــة دمشــق ، تعــني لــدى 

ــام 2009. ــذ ع ــك العــريب من البن

أحمد فتحي عيىس 
مدير دائرة ادارة املخاطر

يف  البكالوريــوس  درجـــــــــــة  عــىل  حاصـــــــــل 
االقتصــاد  مــن جامعــة دمشــق ، تعــني لــدى البنــك 

. عــام 2017  منــذ  العــريب – ســورية 

أÃن توفيق أبو خالد 
مدير دائرة املشرتيات و الشؤون اإلدارية

ــة  ــة اإلنكليزي ــس يف اللغ ــة البكالوري ــىل درج حاصــل ع
ــك  ــدى البن ــة اآلداب مــن جامعــة دمشــق، تعــني ل ، كلي

ــام 2005 . ــذ ع ــريب- ســورية من الع
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االسم
عدد األسهم كام هي 

يف 2018/12/31
النسبة 

عدد األسهم كام هي 
يف 2019/12/31

النسبة 

51,286٪51,28625,899,385٪25,899,385البنك العريب ش.م.ع

5٪52,525,000٪2,525,000عالية طالل زين

5٪52,525,000٪2,525,000محمد كامل صباغ رشبايت

وصف مختصر ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها 
لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

اليوجد

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم



معكم... خطوة خطوة
025

درجة االعتماد على الموردين

قــام البنــك باعتــامد مجموعــة مــن املورديــن خــالل العــام 2019 وفــق األســس والتعليــامت املعتمــدة لــدى البنــك ويف مــا يــيل 
أســامء املورديــن التــي تجــاوزت نســبتهم 10٪ مــن مجمــوع املشــرتيات.

نسبته من اإلجاميلاملبلغ )لرية سورية(اسم املورد

10٫60٪52,522,322العربية للتأمني

IT 26٫98٪133,706,393قاسم

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة/المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تم التربع مببلغ 1,500,000 ل.س. لصالح مبادرة جمعية الشباب الخريية.

تــم تجديــد اتفاقيــة التعــاون الفنــي واإلداري مــع الريــك االســرتاتيجي )البنــك العــريب - ش.م.ع( لعــام 2019 حيــث يبلــغ 
قيمتهــا 50 ألــف دوالر أمريــي ســنوياً. وتجــدد ســنوياً مبوافقــة الهيئــة العامــة ومجلــس التقــد والتســليف.

وملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل اإليضاح رقم 35 الوارد يف البيانات املالية.
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البنك العربي - سورية - أسماء الفروع وتوزعها الجغرافي وعناوينها

مخيم الريموك - جانب مركز 
حلوة زيدان

هاتف: 0116363880 - 
0116363882 - 0116363881

فاكس: 0116363884
ريف دمشق - 

مدينة عدرا الصناعية
هاتف: 0115851690
فاكس: 0115851696

ريف دمشق - حرستا - الشارع 
العام - مقابل البلدية
هاتف: 0115329420
فاكس: 0115329092

ريف دمشق - أرشفية صحنايا
هاتف: 0116732711
فاكس: 0116732112

 Ïالتوزيــع الجغــرايف لفــروع البنــك العــر
الجمهوريــة  محافظــات  مختلــف  يف 

الســورية العربيــة 
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البنك العربي - سورية - أسماء الفروع وتوزعها الجغرافي وعناوينها

دمشق

حمص

ح�ة

حلب

جبلة

الالذقية

طرطوس

درعا
السويداء

اإلدارة العامة
أبو رمانة - املهدي بن بركة

هاتف: 0119421 - 0113348124 - 
0113348125

فاكس: 0113349844

أبو رمانة - املهدي بن بركة
هاتف: 0113348126 - 

0113348128 - 0113348127
فاكس: 0113349844

القصاع - ساحة برج الروس
هاتف: 0115429583 - 

0115429585 - 0115429584
فاكس: 0115429586

اتوسرتاد املزة
هاتف: 0116127245 - 

0116127247 - 0116127246
فاكس: 0116127248

ريف دمشق 
- جرمانا -حي البلدية 

شارع القصور - دخلة مشفى 
الرباعم

هاتف: 0115635690 - 
0115635692 - 0115635691

فاكس: 0115635694

منطقة البعث )1( - حي 
الحرية - شارع 16 ترين - 

عند الرطة العسكرية
هاتف: 0169421 - 016227890 - 

016227891
فاكس: 01227894

شارع امللك فيصل
هاتف: 0212218063 - 

0212218064
فاكس: 0212218067

طريق تركيا عزاز - بعد دوار 
اللريمون - الشهبا مول

هاتف: 0212520266 - 
0212520267

فاكس: 0112520268

املنشية 
الجديدة - مول املنشية 

- )ستارمول( -
شارع جربائيل دالل

هاتف: 0212113252 - 
0212113224

فاكس: 0112113518

شارع أيب العالء املعري - 
مقابل سينام حمص

هاتف: 0319421 - 0312454460 - 
0312454461

فاكس: 0312454464

شارع الثورة - املشبكة
هاتف: 043321504 - 

043321505
فاكس: 0436321508

شارع بغداد - بناء نقابة 
املهندسني

هاتف: 0419421 - 041474398 - 
041474389

فاكس: 041474562

الجبيبات - مقابل الربيد
هاتف: 041820943 - 

041820946 - 041820944
فاكس: 041820947

شارع القوتيل - بناء قداح
هاتف: 0159421 - 015237512 - 

015237513
فاكس: 015237510

شارع العلمني - بناء بزنز 
سنرت - جانب معرض الوتار

هاتف: 0339421 - 033219830 - 
033219831

فاكس: 033219834
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التوجــد أيــة ح�يــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الرشكــة أو أي مــن منتجاتهــا �وجــب القوانــ� واألنظمــة أو غ�هــا، 
كــ� ال توجــد أيــة بــراءات اخرتاعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الرشكــة عليهــا.

التغيير في األنظمة والقوانين المؤثرة في العمل المصرفي

تتضمن األنظمة والقوان� املؤثرة يف العمل املرصيف ما ييل:
ـ أنظمة الرقابة املرصفية.

ـ الحوكمة.
ـ املعاي املحاسبية.

ـ األنظمة والقوان� الرضيبية.
ـ جودة املوجودات.

أنظمة الرقابة الداخلية
استمر البنك يف تعزيز انظمة الرقابة الداخلية من خالل تفعيل اطار عمل الدوائر الرقابية يف البنك.

الحوكمة
قــام البنــك بتعديــل دليــل الحوكمــة حســب املالحظــات الــواردة مــن مــرصف ســورية املركــزي ودوائــر الرقابــة يف تحســ� 

الــدور الرقــا� ملجلــس االدارة.

املعاي� املحاسبية
قام البنك  بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ للمرة األوىل اعتباراً من ١ كانون الثا§ ٢٠١٩ وبأثر رجعي.

األنظمة والقوان� الرضيبية
´ يطرأ أي تغ يف هذا املجال.

جودة املوجودات
ــم  ــام ٢٠١٩ والتعامي ــم ٤/م.ن ع ــرار رق ــذا الخصــوص وخاصــة الق ــ� الصــادرة به ــ«ت والقوان ــزام بالتعلي ــك بااللت ــام البن ق

ــة. ــة املتوقع ــائر االئت«ني ــاب الخس ــة باحتس ــة والخاص ــةذات الصل ــرارات الالحق والق

الحماية الحكومية أو االمتيازات
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مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

مجلس اإلدارة: 
يراعــى يف تشــكيل املجلــس التنــوع يف الخــربة العمليــة واملهنيــة واملهــارات املتخصصــة وأن يكــون األعضــاء عــىل معرفــة بالقوانــ� 
واألنظمــة ذات العالقــة وبحقــوق وواجبــات مجلــس اإلدارة و يتــم انتخــاب مجلــس اإلدارة بنــاء عــىل املعايــ و الــرشوط الواجــب 

توفرهــا يف أعضــاء املجلــس املصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس االدارة.

استقاالت االعضاء خالل العام 2٠١٩:
اليوجد استقاالت.

 اللجان المنبثقة عن المجلس

2٫2٫١ أحكام عامة 
١. يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان منبثقــة عنــه وتفويضهــا بالصالحيــات ملــدة محــددة للقيــام باملهــام املوكلــة إليهــا ورفــع تقاريــر 

دوريــة إىل مجلــس اإلدارة.
٢. تتحمل اللجان املسؤولية عن أع«لها أمام مجلس اإلدارة ، وذلك ال يعفي مجلس اإلدارة من مسؤوليته عن أع«ل هذه اللجان.

٣. يشــكل مجلــس اإلدارة لجنــة الحوكمــة ولجنــة الرتشــيحات واملكافــآت ولجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة املخاطــر عــىل االقــل وأي لجنــة 
أخــرى يراهــا رضوريــة لعمــل املــرصف. 

٤. يتم تدوين وتصنيف محارض اجت«عات اللجان.

2٫2٫2 لجنة التدقيق:

أ- أهداف اللجنة:
ــا  ــق الداخــيل والخارجــي، ومراجعــة القضاي ــة التدقي ــج ومــدى كفاي ــة، ونطــاق ونتائ ــط والرقاب ــة ونظــم الضب ــر املالي مراجعــة التقاري

ــة. ــات املالي ــر الجوهــري عــىل البيان املحاســبية ذات األث

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجت�عاتها:
١. يجــب أن تتكــون لجنــة التدقيــق مــن أعضــاء غــ تنفيذيــن، عــىل أال يقــل عــدد األعضــاء عــن ثالثــة أعضــاء، وعــىل أن ال تضــم رئيــس 

مجلــس اإلدارة.
٢. يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء املستقل�.

٣. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقل�.
ــة،  ــة يف املجــاالت املحاســبية واملالي ــة و/ أو الخــربة العملي ــل مــن ذوي املؤهــالت العلمي ــة عضــواً عــىل األق ٤. يجــب أن تحــوي اللجن

ــك. ــس اإلدارة عــىل ذل ــة بعــد موافقــة مجل ــة الحــق باإلســتعانة بخــربات خارجي وللجن
٥. تعقد اللجنة أربع اجت«عات (مرة كل ثالثة أشهر) عىل األقل يف السنة، وتدون محارض هذه اإلجت«عات بشكل أصويل.

ت- صالحيات ومهام اللجنة:
١. ســلطة الحصــول عــىل أي معلومــات يف ســبيل م«رســة عملهــا، وللجنــة أيضــاً دعــوة أي مــن األشــخاص ذوي الخــربة أو اإلختصــاص 
لحضــور اإلجت«عــات لإلســتئناس برأيــه، ودعــوة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة لحضــور اجت«عاتهــا ويدعــى 

مديــر التدقيــق الداخــيل لحضــور اجت«عــات اللجنــة.
٢. مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا عــىل مجلــس اإلدارة ، والتوصيــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة ، ومتابعــة القضايــا املحاســبية 

ذات األثــر الجوهــري عــىل البيانــات املاليــة ، وذلــك بهــدف ضــ«ن عدالــة وشــفافية التقاريــر املاليــة.
٣. تقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشتمل مسؤولية اللجنة، من ب� أمور أخرى، عىل ماييل:

أ- تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخيل والتأكد من اإللتزام بالتعلي«ت النافذة الصادرة عن الجهات ذات العالقة.  
ب- تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخيل.  

ت- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخيل والتأكد من انه قد تم اتخاذ اإلجرءات الالزمة بشأنها.  
ث- مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخيل.  
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ج- التوصية بتعي� مدير التدقيق الداخيل ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.  
ح- يكــون للجنــة ســلطة اإلتصــال املبــارش مــع املدقــق الخارجــي، واإلجتــ«ع معــه بــدون حضــور اإلدارة مــرة عــىل األقــل   

ســنوياً، وتشــمل مســؤولية اللجنــة يف هــذا املجــال، مــن بــ� أمــور أخــرى عــىل:
أ- التوصية إىل مجلس اإلدارة بخصوص تعي� وعزل املدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.  

ب – تقييم موضوعية واستقاللية املدقق الخارجي.  
ج- مراجعة خطاب التعي� وقبوله.  

ــراي املســتقل  ــك عــىل ال ــ ذل ــدوري، وضــ«ن عــدم تأث ــق ال ــم املدقــق الخارجــي لخدمــات أخــرى غــ التدقي ــة تقدي ــرار إمكاني - إق
ــق الخارجــي. للمدق

- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
٤. مراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها.

٥. مراجعة مدى اإللتزام بالقوان� واألنظمة ومدى التقيد بسياسات املرصف ونظامه الداخيل.
٦. تعقــد اللجنــة اجت«عــات دوريــة مــع املدقــق الخارجــي مــرة عــىل األقــل خــالل العــام ومرتــ� عــىل األقــل مــع املدقــق الداخــيل ، كــ« 

يحــق للمدقــق الداخــيل والخارجــي طلــب اإلجتــ«ع مــع اللجنــة حــ� تقتــيض رضورة العمــل ذلــك.

ث- مدة اللجنة
تنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج-  قرارات اللجنة
يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــ«ع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه 

مــن ضمنهــا.  

2٫2٫3 لجنة إدارة المخاطر

أ- أهداف اللجنة
وضــع سياســة املخاطــر çــا ينســجم مــع قــدرة املــرصف ومــدى قبولــه لتحمــل املخاطــر، ومراجعــة أداء اإلدارة العليــا يف إدارة مخاطــر 

اإلئتــ«ن والســوق والســيولة والتشــغيل وعــدم اإللتــزام والســمعة وغهــا.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجت�عاتها
١. تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عىل األقل، عىل أن ال يزيد عدد األعضاء التنفيذين عن عضو واحد.

٢. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقل�.
٣. تعقــد اللجنــة  أربــع اجت«عــات  (مــرة كل ثالثــة أشــهر) عــىل األقــل يف الســنة،بحضور اثنــ� مــن اعضائهــا عــىل األقــل عــىل ان يكــون 
منهــ« رئيــس اللجنــة (او مــن يكلفــه رئيــس اللجنــة بالنيابــة عنــه)، ويتــم توثيــق اجت«عاتهــا çوجــب محــارض اصوليــة، وترفــع تقاريرهــا 

إىل مجلــس اإلدارة.

ت- صالحيات ومهام اللجنة
١. مراجعــة اســرتاتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر قبــل اعت«دهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تنفيــذ هــذه اإلســرتاتيجيات 

والسياســات.
٢. ضــ«ن توافــر املــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة املخاطــر ، وضــ«ن اســتقاللية موظفــي إدارة املخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا 

تحمــل املــرصف للمخاطــر.
٣. مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعت«ده من قبل مجلس اإلدارة.

٤. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي يتعرض لها املرصف وحجمها، وأنشطة إدارة املخاطر. 
٥. رفــع تقاريــر دوريــة إىل مجلــس اإلدارة وتقديــم إحصائيــات بخصــوص املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرصف والتغــات والتطــورات 

التــي تطــرأ عــىل إدارة املخاطــر.
٦. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف املخاطر والحاالت اإلسثنائية التي تطرأ عليها.

ــوق  ــر الس ــ«ن ومخاط ــر اإلئت ــة çخاط ــازل ، واملتعلق ــة ب ــل لجن ــن قب ــة م ــ املوضوع ــر باملعاي ــزام إدارة املخاط ــدى الت ــة م ٧. مراقب
ــا. ــغيلية وغه ــر التش واملخاط

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
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٨. تعقــد اللجنــة اجت«عــات دوريــة مــع إدارة املخاطــر ملناقشــة وتقييــم املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرصف وكفايــة طــرق معالجتهــا 
وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

ث- مدة اللجنة
تنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة
يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــ«ع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه 

مــن ضمنهــا.  

2٫2٫4 لجنة الحوكمة

أ- أهداف اللجنة
١. وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الرضورة.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجت�عاتها
١. تتكــون اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء غــ تنفيذيــن عــىل األقــل برئاســة رئيــس املجلــس وعضويــة ثالثــة مــن األعضــاء، ويشــرتط أن تضــم 

اللجنــة أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق املســتقل�.
٢. تنعقد اللجنة بحضور ثالثة من أعضائها عىل األقل عىل أن يكون رئيس اللجنة أو من يفوضه حارضاً.

٣. يتوىل أم� رس مجلس اإلدارة مهام مقرر أع«ل اللجنة. 
٤. تعقد اللجنة اجت«عاً نصف سنوي عىل األقل إال اذا ارتأى رئيس املجلس الحاجة للدعوة الجت«عات أخرى. 

٥. يدعــو رئيــس اللجنــة أعضــاء اللجنــة لإلجتــ«ع ويحــدد مــكان وزمــان انعقــاد اللجنــة كــ« يحــق للجنــة دعــوة أي مــن أعضــاء املجلــس 
اآلخريــن لحضــور اإلجتــ«ع أو اي مــن كبــار موظفــي البنــك لإلســت«ع إىل وجهــة نظرهــم يف موضــوع محــدد.

٦. يرسل جدول أع«ل إجت«ع اللجنة اىل األعضاء قبل اسبوع من الوقت املحدد لإلجت«ع.

ت-  صالحيات ومهام اللجنة
١. املراجعــة الدوريــة للقــرارات والتعليــ«ت التــي تصــدر مــن وقــت آلخــر عــن الجهــات الرقابيــة بخصــوص قواعــد وم«رســات الحوكمة 

ورفــع التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة يف شــأن التغيــات التــي تراهــا رضوريــة مــن أجــل تطويــر وتطبيــق معايــ وم«رســات جديــدة.
٢. اإلرشاف الكامل عىل عملية إعداد وإعت«د دليل الحوكمة الخاص بالبنك وتحديثه عند الرضورة.

ــن  ــ«ت الصــادرة ع ــة والتعلي ــرارات واألنظم ــد بالق ــدى التقي ــك وم ــة يف البن ــاديء الحوكم ــد ومب ــذ م«رســات وقواع ــة تنفي ٣. مراقب
ــة. ــات الرقابي الجه

٤. الفحص والقياس الدوري ألدوات الحوكمة يف البنك وتطويرها.
٥. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل.

٦. تزويد مجلس اإلدارة، سنوياً عىل األقل، بالتقارير والتوصيات بناًء عىل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة.
ــة  ــادئ  الحوكم ــد ومب ــك حــول قواع ــ� يف البن ــة العامل ــة وكاف ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــدى أعضــاء مجل ــي ل ــع درجــة الوع ٧. رف

ــا.  ــة تطبيقه وأهمي

ث- مدة اللجنة
تنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة 
يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــ«ع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه 

مــن ضمنهــا.  

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
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2٫2٫٥ لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- أهداف اللجنة
مراقبــة وضــ«ن شــفافية تعيــ� وتجديــد واســتبدال اعضــاء مجلــس اإلدارة واملديــر العــام وتقييــم فعاليــة مجلــس االدارة ككل وفعاليــة 
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مســتقل وتقييــم أداء املديريــن التنفيذيــ�. وكذلــك ضــ«ن شــفافية سياســات ورواتــب 

ومكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن وضــ«ن انســجام هــذه السياســات مــع أهــداف املــرصف.

ب- تشكيل اللجنة ودورية اجت�عاتها
١. يجب أن تتكون لجنة الرتشيحات من اعضاء غ تنفيذين، عىل أن اليقل عدد األعضاء عن ثالثة.

٢. تكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء املستقل�. 
٣. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقل�. 

٤. لتجنب تعارض املصالح ، يجب ان اليشارك عضو اللجنة يف القرارت املتعلقة به.
٥. تعقــد اللجنــة اجت«عــاً واحــداً عــىل االقــل يف الســنة وتــدون محــارض هــذا االجتــ«ع بشــكل اصــويل ، إال اذا ارتــأى رئيــس اللجنــة 

الحاجــة للدعــوة الجت«عــات اخــرى.

ت- صالحيات ومهام اللجنة
١. وضــع معايــ ورشوط ( الحــد األدò ) للخــربات واملؤهــالت واملهــارات املطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيذي 

، çــا يف ذلــك تحديــد الوقــت الــالزم تخصيصــه مــن العضــو ألعــ«ل املجلــس ألعــ«ل املجلــس، ويصــادق عــىل املعايــ والــرشوط املوضوعة.
ــاء  ــذي – وإلغ ــس التنفي ــب الرئي ــغل منص ــس ولش ــان املجل ــس اإلدارة ولج ــة مجل ــيح – لعضوي ــادة الرتش ــيح وإع ــة بالرتش ٢. التوصي
العضويــة ، مــع مراعــاة القوانــ� والقــرارات النافــذة ، آخــذًة بعــ� االعتبــار عــدد مــرات الحضــور ونوعيــة وفعاليــة ومشــاركة األعضــاء 
يف املجلــس، عــىل اللجنــة  القيــام بهــذه املهمــة  قبــل تقديــم طلــب للحصــول عــىل موافقــة مــرصف ســورية املركــزي أو مجلــس النقــد 

والتســليف (حســب الحالــة). 
٣. التوصية للمجلس بعدد وتشكيل وصالحيات اللجان املنبثقة عن املجلس وكيفية الرقابة عليها.

٤. وضــع تعريــف لألعضــاء التنفيذيــن واألعضــاء غــ التنفيذيــن واألعضــاء املســتقل� والتأكــد مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقل�، والتأكــد 
مــن تناســب تشــكيلة املجلــس مــع حجــم املــرصف وتعقيــد عملياتــه.

٥. تبنــي معايــ موضوعيــة لتقييــم فعاليــة مجلــس اإلدارة ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس وكل لجنــة مــن لجانــه وتقييــم 
أداء املديريــن التنفيذيــن ويؤخــذ بعــ� االعتبــار عنــد تقييــم اداء املجلــس ككل واالدارة التنفيذيــة  أداء املؤسســات املشــابهة ومراعــاة 

االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة ومصادقــة مجلــس اإلدارة عــىل معايــ التقييــم.
ــة  ــل املســتمر، مــن خــالل برامــج تصمــم لهــذا الغــرض، ملواكب ٦.  التأكــد مــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة عــىل التدريــب والتأهي
ــا الهامــة يف املــرصف ألعضــاء  ــات حــول بعــض القضاي ــة توفــ معلوم ــوىل اللجن ــة، وتت ــة يف صناعــة الخدمــات املالي التطــورات الحديث

ــب. ــد الطل ــس اإلدارة عن مجل
٧. وضع رشوط ومعاي تعي� املديرين التنفيذين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل.

٨. التوصية ملجلس اإلدارة بإلغاء تعي� (عزل) أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصه يف أداء واجباته ومسؤولياته.
٩. إجــراء املراجعــة الســنوية للــرشوط املطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة واملديــر العــام  لضــ«ن اإللتــزام بأحــكام القوانــ� واألنظمــة 

والتعليــ«ت النافــذة.
١٠. ضــ«ن وجــود سياســات واضحــة للمكافــآت والتعويضــات والرواتــب وأي منافــع أخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن تتناســب 
مــع خرباتهــم ومؤهالتهــم يصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وان يكــون هنــاك تــوازن عنــد وضــع املكافــآت والتعويضــات والرواتــب بحيــث 
تكــون محفــزة الســتقطاب ألشــخاص مؤهلــ� وغــ مبالــغ فيهــا ويجــب ان يكــون ســلم الرواتــب واملكافــآت ضمــن النطــاق الــذي تحــدده سياســة 

املــرصف وغــ مرتبــط بــاألداء يف األجــل القصــ بهــدف تجنــب تشــجيع املخاطــرة فــوق الحــدود املقبولــة  وتراجــع ســنوياً مــن قبــل اللجنــة.
١١. اإلجتــ«ع مــع مديــر املــوارد البرشيــة مــرة عــىل األقــل خــالل العــام للتأكــد مــن وجــود وكفايــة وعدالــة ووضــوح آليــة التعيــ� والتقييــم 

للعاملــ� وسياســة التدريــب والتأهيــل املســتمر çــا يضمــن اســتقطاب أشــخاص مؤهلــ� للعمــل يف املــرصف واإلحتفــاظ بهــم.
١٢. تزويد مجلس اإلدارة سنوياً عىل األقل، بالتقارير والتوصيات بناء عىل النتائج التي تم التوصل اليها من خالل عمل اللجنة.

ث- مدة اللجنة
تنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.
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معكم... خطوة خطوة
033

ج-   قرارات اللجنة
حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــ«ع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه 

مــن ضمنهــا.  

2٫2٫٦ اللجنة التنفيذية العليا

أ- أهداف اللجنة
النظر يف طلبات التسهيالت (الرشكات/البنوك واملؤسسات املالية)/ اإلستث«ر التي تزيد عن صالحيات لجان االدارة التنفيذية. 

ب-  تشكيل اللجنة ودورية اجت�عاتها
ــل الخــربة  ــون عام ــث يك ــس االدارة بحي ــل مجل ــن قب ــم اختيارهــم م ــن  يت ــ تنفيذي ــل غ ــن ٣ أعضــاء عــىل االق ــة م ــف اللجن ١. تتأل

ــة. ــة اللجن ــاراً لعضوي ــزة معي ــة املتمي املرصفي
٢. اليجوز ألعضاء اللجنة اإلنض«م اىل عضوية لجنة التدقيق.

٣. تجتمــع اللجنــة كلــ« دعــت الحاجــة اىل ذلــك عــىل ان اليقــل عــدد االجت«عــات عــن ســتة اجت«عــات ســنوياً. يتــم اعتــ«د اســلوب 
االجتــ«ع مابــ� رئيــس اللجنــة واألعضــاء للمداولــة.  

ت- صالحيات ومهام اللجنة
١. ضــ«ن جــودة عمليــة منــح اإلئتــ«ن والتأكــد مــن وجــود نظــام ســليم وفعــال للضبــط الداخــيل باإلضافــة إىل التأكــد مــن توفــر كافــة 

عنــارص امللــف اإلئتــ«§ وتوافــق العمليــة ككل مــع القوانــ� واألنظمــة النافــذة.
٢.   تخضــع املوافقــات إىل بــذل الجهــد املطلــوب يف تقييــم املخاطــر اإلئت«نيــة والتأكــد مــن تغطيــة هــذه املخاطــر مــن خــالل هيــكل 

التســهيالت املناســبة واســتيفاء الض«نــات والــرشوط املناســبة. 
ــة  ــات نقدي ــة بالكامــل بتأمين ــح للمقــرتض واملضمون ــي úن ــك التســهيالت الت ٣. تكــون التســهيالت ذات درجــة املخاطــر األدò هــي تل
ــة بالكامــل بكفــاالت مرصفيــة مــن  ــح للمقــرتض واملضمون ــح البنــك ويليهــا يف درجــة املخاطــرة تلــك التــي úن ــاّ لصال محجــوزة أصولي

بنــوك مقبولــة.
٤. عنــد املنــح يؤخــذ باالعتبــار إجــ«يل التســهيالت املمنوحــة لعميــل أو مجموعــة مــن العمــالء ذات الصلــة (حســب تعليــ«ت الرتكــزات 
اإلئت«نيــة الصــادرة عــن مــرصف ســورية املركــزي) حيــث يكــون ذوو العالقــة عــىل صلــة ماليــة بعضهــم ببعــض بحيــث أن املــالءة املاليــة 

ألي منهــم قــد تؤثــر عــىل املــالءة املاليــة لّالخريــن. 
٥. تخضع الصالحيات لتوفر سقوف للقطاعات اإلقتصادية. 

٦. كقاعدة عامة, يجب أن يتم إعداد التوصيات اإلئت«نية وفقاّ ملتطلبات ومحددات سياسات التسهيالت اإلئت«نية للبنك. 
٧. üنع إصدار أي كفاالت لض«ن تسهيالت مرصفية ممنوحة من بنوك أخرى.

٨. تنطبــق الصالحيــات عــىل التســهيالت التــي úنــح لعمــالء يتمتعــون çراكــز ماليــة قويــة والقــدرة عــىل توليــد تدفقــات نقديــة كافيــة 
وبحيــث üنــع منــح تســهيالت لألفــراد لغايــات غــ واضحــة وبــدون توفــر نشــاط تجــاري ومصــادر ســداد غــ واضحــة مــن النشــاط 

املمــول تــربر منــح التســهيالت وباإلعتــ«د فقــط عــىل مالءتهــم املاليــة. 
٩. يخضــع اســتخدام حــدود الصالحيــات إىل اإللتــزام بالترشيعــات املحليــة ( حــد اإلقــراض القانــو§, معيــار كفايــة رأس املــال, حــدود 

ــة.....). الرتكــزات االئت«ني
ــس او لجــان  ــة مــن املجل ــة املنبثق ــة مــن لجــان التســهيالت ( اللجن ــكل لجن ــن ل ــاء مــن الدي ــة اإلعف ــس اإلدارة صالحي ــرر مجل ١٠. يق
التســهيالت املنبثقــة مــن االدارة التنفيذيــة ) عــىل حــدة مــع وضــع املحــددات الخاصــة بذلــك مــن خــالل وثيقــة خاصــة يصــادق عليهــا 

مجلــس اإلدارة وتعتــرب هــذه الوثيقــة جــزأً ال يتجــزأ مــن صالحيــات ومهــام اللجنــة. 

ث- مدة اللجنة
تنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة مجلس االدارة.

ج- قرارات اللجنة
يف حــال تعــذر الوصــول اىل قــرار بإجــ«ع األعضــاء، تؤخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه 

مــن ضمنهــا.

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
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األعضاء وحضور االجتماعات خالل العام 2٠١٩

حضور اجت�عات مجلس اإلدارة عن العام ٢٠١٩:

صفة العضوية املنصباألعضاء
عدد االجت«عات التي حرضها كل 

عضو وعددها خالل ٢٠١٩

٦ اجت«عاتغ مستقلرئيس مجلس اإلدارةالدكتور خالد واصف الوز§

٦  اجت«عاتغ مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد حازم  صالح  دانيال

٦ اجت«عاتغ مستقلعضو مجلس االدارةالسيد عالء الدين الخطيب التميمي

٦  اجت«عاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد طارق زياد الزعيم

٥ اجت«عاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد ع«د معتوق

٦ اجت«عاتغ مستقلعضو مجلس االدارةالسيد نديم فؤاد غنطوس

٦ اجت«عاتغ مستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد عبد الفتاح الغنمة

٥ اجت«عاتمستقلعضو مجلس االدارةالسيد محسن محمد مقصود

٦ اجت«عاتغ مستقلعضو مجلس االدارةالسيد محمد عبد السالم هيكل

تشكيلة لجان مجلس ادارة البنك العربي – سورية

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

حضور اجت�عات اللجانعضوية اللجاناألعضاء

الدكتور خالد واصف الوز§

اللجنة التنفيذية
لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر
 لجنة الرتشيحات و املكافآت

كافة االجت«عات

السيد حازم  صالح  دانيال
اللجنة التنفيذية
لجنة الحوكمة

كافة االجت«عات

السيد عالء الدين الخطيب التميمي
 اللجنة التنفيذية

لجنة إدارة املخاطر
كافة االجت«عات

السيد طارق زياد الزعيم
لجنة الحوكمة

لجنة الرتشيحات و املكافآت
لجنة التدقيق

كافة االجت«عات

السيد محمد ع«د معتوق
لجنة إدارة املخاطر

 لجنة التدقيق
كافة االجت«عات ماعدا اجت«ع واحد

كافة االجت«عاتلجنة الحوكمةالسيد نديم فؤاد غنطوس

كافة االجت«عاتلجنة التدقيقالسيد محمد عبد الفتاح الغنمة

كافة االجت«عات ماعدا اجت«ع واحد لجنة الرتشيحات واملكافآتالسيد محسن محمد مقصود

السيد محمد عبد السالم هيكل
اللجنة التنفيذية
لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر
 كافة االجت«عات
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الموارد البشرية

بتكريــم  ســورية   - العــر�  البنــك  قــام 
ــن مــىض عــىل إعطائهــم ١٠ ــه الذي موظفي
ــة للبنــك  ســنوات بحضــور اإلدارة التنفيذي
الحســن  محمــد  الســيد  تقــدم  وقــد   ،
ــاء  ــكر وثن ــة ش ــك بكلم ــام للبن ــر الع املدي
للموظفــ� املكرمــ� لعطائهــم وإخالصهــم 
عــىل مــدار العــرش ســنوات املاضيــة مؤكــدا 
عــىل أن اإلســتث«ر األهــم ألي مؤسســة هو 
ــذا  ــا يف ه ــة ، منوه ــا البرشي يف يف موارده
الصــدد إىل رضورة اإلســتمرار يف تنميتهــا 

ــا. ــاظ عليه ــا والحف ــا وتأهيله وتطويره
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الهيكل التنظيمي للبنك العربي - اإلدارة العامة

س اإلدارة
مجل

املحاسبة االدارية

التخطيط املؤسيس

املحاسبة املالية والرقابة

الرشكات واملؤسسات املالية

التجزئة واألفراد

االئت�ن

مؤسسات مالية

الخزينة

الرقابة عىل االئت�ن

العمليات املركزية

إدارة تحليل السياسات واإلجراءات

الرقابة عىل عمليات الفروع

أمن املعلومات واستمرارية العمل

مخاطر االئت�ن

مخاطر العمليات

مخاطر السوق والسيولة

املراقب املرصيف الداخيل

اإلدارة املالية

إدارة املشرتيات والشؤون اإلدارية

�ل
مجموعة األع

مساعد املدير العام
�ل

ملجموعة األع

الدائرة القانونية

تقانة أنظمة املعلوماتتقانة أنظمة املعلومات

املوارد البرشية

إدارة املخاطر

التدقيق الداخيل

شؤون املساهم� وأمانة الرس

إدارة الرقابة عىل االلتزام

س اإلدارة 
س مجل

رئي

س اإلدارة
رس مجل

 �
أم

رئيس لجنة ادارة املخاطر

رئيس لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذية العليا

لجنة الحوكمة

رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت 
املدير العام

ب املدير العام
نائ

سكرتارية تنفيذية
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العقوبات المفروضة على المؤسسة

ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض عــىل البنــك العــر� - ســورية مــن أي جهــة رقابيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة لهــا تأثــ 
جوهــري.

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

037

مالحظات مدقق الحسابات

ال يوجد ضمن تقرير مدقق الحسابات أية تحفظات عىل البيانات املالية السنوية.
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أهم الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام 2٠١٩

بية
دري

الت
مج 

برا
ال

موضوع الدورةاملجال
عدد

الدورات

عدد 
املوظف�

نیة
والتق

یة 
بنك

ت ال
جاال

الم

١٧محاسب إداري معتمد
١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩- االدوات المالیة

٤٧مكافحة غسل األموال و تمویل اإلرهاب
الدینامیات المتغیرة في مكافحة غسل األموال وتمویل االرهاب في 

١٢عصر التكنولوجیا المالیة

١٩تطبیقات بازل ٣
١٢االلتزام بالتجارة الدولیة

CCNA - Routing & Switching١١
١٢إدارة المخاطر التشغیلیة

١٢إدارة مخاطر االئتمان
١٢إدارة مخاطر المحافظ االستثماریة

١٢إدارة و تحصیل الدیون المتعثرة
٣٤٠البرنامج المصرفي الشامل

لعنایة الواجبة تجاه العمالء و إجراءات التعرف و التحقق وفق 
١٢تعلیمات القرار رقم ١٩

١٦المحاسبة الدولیة المتوسطة
١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩- االدوات المالیة

١١٦تحلیل مالي لغایات إقراضیة
٢٤٢تطبیق المعیار الدولي رقم ٩

IFRS9 ١٧تطبیقات عملیة إلحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وفق
COBIT 5 ١٥حوكمة إدارة تقانة المعلومات و التقنیات المتعلقة بها

١٣حاالت تطبیقیة لإلعتمادات المستندیة

ریة
إلدا

ت ا
جاال

٣٤١التحفیز و تفجیر الطاقات الكامنةالم
English Course١١

Oracle 11 G-SQL١١
Oracle 11g / Pl / SQL part 2١٢
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أعداد ومؤهالت موظفي البنك

20182019

إناثذكورإناثذكورالشهادة العلمية
2020درجة الدكتوراة

126118درجة املاجست�

2120دبلوم دراسات عليا

831007499درجة البكالوريوس

15291427الدبلوما

116126ثانوي

120120إعدادي وما دون

137142127140املجموع

يعتــرب البنــك العــر� ـ ســورية مــن املصــارف الســباقة يف اســتقطاب الكفــاءات والخــربات وعليــه أخــذت إدارة املــوارد البرشيــة 
عــىل عاتقهــا مهمــة انتقــاء موظفــ� مؤهلــ� وفــق معايــ ترقــى فيهــا درجــة الجــودة عــىل الكميــة والجــدول أدنــاه يبــ� 

أعــداد املوظفــ� حســب الجنــس واملؤهــل العلمــي:
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وصف للشركات التابعة و طبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها

تطبيق الشركة لمعايير الجودة

نتائج تقييم إجراءات الرقابة الداخلية

اليوجد رشكات تابعة

اليوجــد لــدى البنــك العــر� – ســورية معايــ جــودة عامليــة معتمــدة مــن جهــات خارجيــة ، و لكــن لــدى البنــك معايــ و 
سياســات و إجــراءات تعنــي بتقديــم خدمــة ذات نوعيــة عاليــة ، حيــث يتــم التحقــق و التدقيــق مــن عــدة جهــات عــىل . 

مايقــوم بــه البنــك مــن أعــ«ل و مــدى تطابقهــا مــع اإلجــراءات و السياســات املعتمــدة.

نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للرشكة اُملصِدرة، والتحسينات التي 
تخطط الرشكة اُملصدرة إدخالها عىل أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية يف السنة التالية.

يتــم تقييــم فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة عــىل مســتوى البنــك العــر� – ســورية  بشــكل ســنوي، حيــث تســعى اإلدارة التنفيذيــة باســتمرار 
وبالتعــاون مــع مجلــس إدارة البنــك بكافــة اللجــان املنبثقــة عنــه إىل االلتــزام بكافــة قــرارات مــرصف ســورية املركــزي املتعلقــة بأنظمــة الضبــط 

الداخــيل وكافــة التعاميــم والتعليــ«ت الــواردة بهــذا الخصــوص والعمــل بشــكل دائــم عــىل تجــاوز أي مالحظــات قــد تــرد بهــذا الســياق. 
ــ  ــرارات واملعاي ــة مــع الق ــم االســنوي لعــام ٢٠١٩ متوافق ــج التقيي ــت نتائ ــم الســنوي، كان ــة التقيي ــك بعملي ــة يف البن ــر الرقاب ــام دوائ ــدى قي ول
ــة بشــكل عــام  ــة الداخلي ــأن إجــراءات الرقاب ــة، وكــ« هــو معــروف ف ــد أي نقــاط ضعــف جوهري ــم تحدي ــث ´ يت ــذا املوضوع، حي الناظمــة له
تهــدف إىل ح«يــة األصــول وضــ«ن موثوقيــة الســجالت املاليــة والتأكيــد مــن تطبيــق املبــادئ األربعــة للضبــط الداخــيل املتمثلــة بـــ : فصــل املهــام، 

الرقابــة املزدوجــة، الفحــص املــزدوج والتوقيــع املــزدوج.

ويف ســياق متصــل، ونظــراً للتطــور املســتمر يف كافــة املجــاالت و الســي« املجــال املعلومــاþ، فــإن البنــك العــر� بكافــة مســتوياته اإلداريــة تطلــع 
بشــكل دائــم ومســتمر إىل ضــ«ن فعاليــة ودقــة وصحــة كافــة إجــراءات الضبــط الداخــيل مــن خــالل:

١- تطوير عمليات الرقابة املتعلقة بأنظمة املعلومات.
٢- االستمرار بنرش الثقافة الرقابية والتوعية املتعلقة بها.

٣- تطويــر  مهــارات وخــربات كافــة الكــوادر  املعنيــة çختلــف الدوائــر وخاصــة الدائــرة املاليــة ودائــرة إدارة املخاطــر ودائــرة مراقبــة االلتــزام 
ودائــرة التدقيــق الداخــيل، وذلــك لدعــم وإنشــاء إطــار عمــل قــوي خــاص بالرقابــة الداخليــة.
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مدى التزام البنك باإلفصاح

اإلفصاح عن صايف األموال الخاصة وفقا ملكوناتها
اإلفصاح عن نسبة كفاية رأس املال

TIER) إىل إج«يل رأس املال اإلفصاح عن نسبة رأس املال (١
اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 
ــلوب  ــا لألس ــا وفق ــهيالت وأوزان تثقيله ــظ التس ــة çحاف ــة املتعلق االئت«ني

املعيــاري املبســط
اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 

الســوقية وفــق املنهــج النمطــي
اإلفصــاح الكمــي عــن متطلبــات رأس املــال الخــاص بتغطيــة املخاطــر 

التشــغيلية وفــق أســلوب املــؤرش األســايس

اإلفصاح الخاص برأس املال

االسرتاتيجيات العامة إلدارة املخاطر
الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر

سياسات إدارة املخاطر وفقا لكل نوع عىل حدة
الفرضيــات األساســية إلجــراء اختبــارات الجهــد فيــ« يتعلــق باملخاطــر 

االئت«نيــة واملخاطــر الســوقية واملخاطــر التشــغيلية

اإلفصــاح النوعــي العــام عــن إدارة 
ملخاطر ا

السياســة املتعلقــة بآليــات تخفيــف املخاطــر (األنــواع املقبولــة للض«نــات - 
سياســة التقييــم الــدوري للض«نــات)

أسس تصنيف التسهيالت االئت«نية
اإلفصاح الكمي عن إج«يل تعرضات للمخاطر االئت«نية

اإلفصــاح الكمــي عــن التعرضــات للمخاطــر االئت«نيــة وفــق األنواع الرئيســية 
داخــل وخــارج امليزانية

اإلفصــاح الكمــي عــن التعرضــات للمخاطــر االئت«نيــة وفــق التوزيــع 
الجغــرايف

اإلفصاح الكمي التعرضات للمخاطر االئت«نية وفق فرتات اإلستحقاق
اإلفصاح الكمي عن الديون غ املنتجة

آلية تخفيف مخاطر االئت«ن

اإلفصاح عن مخاطر اإلئت�ن

الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر السوقية
تحديد املخاطر السوقية التي يتعرض لها املرصف

آليات تخفيف مخاطر السوق

اإلفصاح عن مخاطر السوق

الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية
تحديد املخاطر التشغيلية التي يتعرض لها املرصف

آليات تخفيف املخاطر التشغيلية

اإلفصاح عن مخاطر التشغيل
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فيما يلي أهم أهداف خطة العمل للعام 2٠2٠
إرتكــزت إســرتاتيجية البنــك العــر× – ســورية خــالل الســنوات الســابقة عــىل عــدة محــاور رئيســية تهــدف إىل الحفــاظ 
ــة والتشــغيلية  ــة الظــروف اإلقتصادي ــع كاف ــل م ــىل التعام ــا ع ــز قدراته ــة املؤسســة وإســتمراريتها وتعزي ــىل دÙوم ع
الصعبــة والتقلبــات املســتمرة واملتفاوتــة يف بيئــة العمــل املحيطــة والتغــ�ات املســتمرة يف منظومة القوانــ� والتعلي�ت 
التــي تحكــم عمــل القطــاع املــرصيف يف داخــل القطــر وخارجــه مــع عــدم تعريــض البنــك أليــة مخاطــر مرتفعــة أو غــ� 

محســوبة.

ضمــن هــذا الســياق، ركــزت إســرتاتيجية البنــك العــر× – ســورية وخطــة عملــه للعــام ٢٠٢٠  عــىل عــدد مــن املحــاور 
األساســية، والتــي Ùكــن تلخيصهــا عــىل النحــو التــايل:

● اإلســتمرار يف معالجــة محفظــة القــروض املتعــÞة والعمــل عــىل متابعــة كافــة العمــالء املتعÞيــن والتواصــل معهــم 
ــز  ــك ومســاهميه وتســهم يف تعزي ــل حقــوق البن ــة تضمــن تحصي مــن أجــل الوصــول إىل تســويات ومعالجــات مقبول

وتحســ� كافــة مــؤرشات األداء املــايل.

● متابعــة كافــة عمــالء البنــك املقرتضــ� والوقــوف عــىل إحتياجاتهــم وظــروف العمــل لديهــم، خاصــة ضمــن الظــروف 
الصعبــة التــي àــر بهــا البــالد، للوقــوف عــىل أيــة مــؤرشات تؤثــر عــىل أدائهــم بشــكل مبكــر àهيــدا للتعامــل معهــا 

بالشــكل املناســب.

● بــذل كافــة الجهــود املمكنــة لبيــع العقــارات املســتملكة مــن قبــل البنــك وفــاءا لديونــه وذلــك ضمــن املــدد واملهــل 
الزمنيــة املحــددة مــن قبــل مــرصف ســورية املركــزي.

● املحافظــة عــىل ســيولة جيــدة ومقبولــة بكافــة العمــالت لتعويــو قــدرة البنــك عــىل الوفــاء بإلتزاماتــه تجــاه مودعيــه 
دون تأخــ�.

● اإلســتمرار يف الســيطرة عــىل كافــة املصاريــف التشــغيلية بشــكل عــام ضمــن اإلمــكان، مــع الرتكيــز عــىل املحافظــة 
عــىل املوظفــ� املتميزيــن وإســتمرار العمــل عــىل تطويرهــم وتأهيلهــم بالشــكل املناســب واملطلــوب.

ــ� محســوبة  ــة مخاطــر غ ــة للتحــوط ألي ــط (Stress Testing) الالزم ــارات الضغ ــة إختب ● اإلســتمرار يف إجــراء كاف
ــة  ــ� املحاســبية الدولي ــك املخاطــر والتحــوط لهــا ضمــن املعاي أو منظــورة وتجنيــب املخصصــات الالزمــة ملواجهــة تل

ــا ضمــن القطــاع املــرصيف. املعتمــدة والتعليــ�ت واإلجــراءات املعمــول به

● تعزيــز دور الدوائــر الرقابيــة وبيئــة الرقابــة الداخليــة بغــرض إحــكام الســيطرة عــىل كافــة املخاطــر التــي تتعــرض لها 
املؤسســة، وبشــكل خــاص املخاطــر التشــغيلية، والعمــل عــىل التخفيــف مــن آثارهــا املحتملــة والتحــوط لهــا مــا امكــن.

التطورات المستقبلية وخطط البنك للعام 2٠2٠

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

اليوجد
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االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المملوكة من قبل االشخاص ذوي العالقة

األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية العليا

ال يوجد أية أوراق مالية مملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية العليا.

املنصباإلسم 
عدد األسهم ك« يف         

٢٠١٨/١٢/٣١
عدد األسهم ك« يف         

٢٠١٩/١٢/٣١

 çممثل عن البنك العر� ش م ع رئيس مجلس اإلدارةخالد واصف الوز

حازم صالح دانيال
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة 
١,٢٦٢,٥٠٠١,٢٦٢,٥٠٠

ممثل عن البنك العر� ش م ع عضو مجلس اإلدارة محمد عبد الفتاح الغنمه

ممثل عن البنك العر� ش م ع عضو مجلس اإلدارة نديم فؤاد غنطوس 

ممثل عن البنك العر� ش م ع عضو مجلس اإلدارة عالء الدين الخطيب التميمي  

٣٩٤,١٥٥٣٩٤,١٥٥عضو مجلس اإلدارة محمد عبد السالم هيكل

اليوجدعضو مجلس اإلدارة طارق زياد الزعيم  

اليوجدعضو مجلس اإلدارةمحسن محمد مقصود  

٢٦٠,٢٦٩اليوجدعضو مجلس اإلدارةمحمد ع�د محمد عدنان معتوق
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إدارة المخاطر

مقدمة: 

ــة بشــكل شــامل ضمــن إطــار كيل إلدارة  ــات املتعلقــة باملخاطــر املرصفي ــك العر�-ســورية بالتعامــل مــع التحدي يقــوم البن
املخاطــر وذلــك اســتناداً ألفضــل املعايــ واألعــراف وامل«رســات املرصفيــة مدعمــة بهيــكل حاكميــة عــىل مســتوى مجلــس 

ــة. ــة إىل ثــالث مســتويات رقابي ــة باإلضاف ــة واملؤلــف مــن اللجــان التالي اإلدارة ومســتوى اإلدارة التنفيذي

اللجان:

● لجنة التدقيق (مجلس اإلدارة).
● لجنة إدارة املخاطر (لجنة اإلدارة).
● اللجنة التنفيذية  (مجلس اإلدارة).

● اللجنة العليا إلدارة املوجودات واملطاليب.
● لجان االئت«ن التنفيذية األساسية.

● لجنة إدارة األزمات واستمرارية العمل.
● اللجنة التوجيهية ألنظمة وتكنولوجيا أمن املعلومات.

تتمثل عميلة الضبط والرقابة في ثالث مستويات:

● املستوى األول: إدارات الرقابة الداخلية.
● املستوى الثا§: إدارة املخاطر.

● املستوى الثالث: إدارة التدقيق الداخيل وإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية.

ــا.  ــب تنفيذه ــا ويراق ــي يواجه ــل املخاطــرة الت ــك يف إدارة عوام ــ«د اســرتاتيجية البن ــس اإلدارة بوضــع واعت ــوم مجل ● يق
إضافــة إىل ذلــك يقــوم مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجانــه املتعــددة بــاإلرشاف والتأكــد مــن وجــود سياســات وإجــراءات شــاملة 

إلدارة املخاطــر ضمــن البنــك.
● يقــوم مــدراء اإلدارات واألقســام بــإدارة عوامــل املخاطــرة كل يف نطــاق عملــه ســواًء كانــت مخاطــر ائت«نيــة أو تشــغيلية، 
وإضافــة إىل ذلــك، فــإن مديــر دائــرة الخزينــة يعتــرب املســؤول األول عــن إدارة مخاطــر الســيولة والســوق، ويقــوم املــدراء 
ــم  ــد وتقيي ــن خــالل تحدي ــن نطــاق مســؤولياتهم م ــررة وضم ــن الحــدود املق ــة ضم ــل املخاطــرة ذات العالق ــإدارة عوام ب

واحتــواء وتوثيــق هــذه املخاطــر يف مجــاالت عملهــم املختلفــة.
● يعتــرب مديــر إدارة املخاطــر املســؤول عــن التأكــد مــن وجــود منهجيــة شــاملة لتحديــد وإدارة عوامــل املخاطــرة املختلفــة، 

إضافــة إىل وضــع أطــر عمليــة إلدارة هــذه العوامــل لتتــ«ىش مــع اســرتاتيجية أعــ«ل البنــك ودرجــة تحملــه للمخاطــر.
ــ«ت  ــزم بالتعلي ــك يلت ــأن البن ــد ب ــن التأك ــؤول ع ــو املس ــة ه ــات الرقابي ــال للمتطلب ــة االمتث ــر إدارة ومراقب ــرب مدي ● يعت

ــك. ــ«ل البن ــة بأع ــ� ذات العالق ــات والقوان والترشيع
● تتمتــع إدارة التدقيــق الداخــيل باســتقاللية عــن اإلدارة التنفيذيــة حيــث تتبــع مبــارشة إىل لجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن 
مجلــس اإلدارة. حيــث تســاهم إدارة التدقيــق الداخــيل يف تحقيــق أهــداف البنــك مــن خــالل اتبــاع أســلوب منهجــي ومنظــم 

لتقييــم وتحســ� فاعليــة عمليــات إدارة املخاطــر والرقابــة والحوكمــة.
● كــ« تقــوم بإعطــاء تأكيــد مســتقل وموضوعــي حــول عمــل اإلدارات يف البنــك ضمــن السياســات واإلجــراءات املعتمــدة، 

والتــزام جميــع األطــراف بتحقيــق بيئــة رقابيــة داخليــة ذات فعاليــة وكفــاءة.
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إدارة المخاطر

إدارة المخاطر:

úثــل إدارة املخاطــر أحــد املســتويات األساســية للرقابــة وذلــك ضمــن إطــار الهيــكل املؤســيس إلدارة املخاطــر للبنــك العــر�-
ســورية. إن اســرتاتيجية إدارة املخاطــر لــدى البنــك مصممــة لتوفــر آليــة للتعــرف عــىل املخاطــر بأنواعهــا املاليــة وغــ املاليــة، 
قياســها، الرقابــة عليهــا ورفــع التقاريــر الخاصــة بهــا. هــذا ويقــوم مجلــس اإلدارة باملوافقــة عــىل اســرتاتيجية إدارة املخاطــر، 

السياســات العليــا، أطــر إدارة املخاطــر ووثيقــة املخاطــر املقبولــة للبنــك.
تتكون مهام إدارة املخاط م« ييل:

● وضع أطر ومهام إدارة املخاطر للبنك.
● تطبيــق اســرتاتيجية إدارة املخاطــر باإلضافــة إىل إعــداد سياســات وإجــراءات عمــل إلدارة كافــة أنــواع املخاطــر والرقابــة 

عــىل تطبيقهــا.
● تطبيق متطلبات البنك املركزي ومقررات لجنة بازل «Basel» املتعلقة بكافة املخاطر.

● تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع املخاطر.
● وضع وتطوير خطة التعايف «Recovery Plan» عىل مستوى البنك.

● وضــع خطــة úويــل الطــوارئ «Contingency Funding Plan» للتعامــل مــع حــاالت انخفــاض الســيولة الطارئــة 
ــة.  ــع إدارة الخزين ــاون م وبالتع

● تطبيق اختبارات لألوضاع الضاغطة لقياس مدى قدرة البنك عىل تحمل الصدمات واملخاطر املرتفعة.
● مراقبة مستوى امتثال الدوائر مع قا[ة الحدود املقبولة للمخاطر الداخلية.

● تطوير آليات إدارة املخاطر الداخلية úاشياً مع املتطلبات الرقابية والتطبيقات عىل مستوى القطاع.
ــا تتضمــن  ــة العلي ــإلدارة التنفيذي ● رفــع تقاريــر ملجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عنــه ونســخة ل
ــر  ــتويات املخاط ــع مس ــة م ــك «Risk Profile» باملقارن ــطة يف البن ــة األنش ــة لكاف ــر الفعلي ــة املخاط ــن منظوم ــات ع معلوم

ــلبية. ــات الس ــة االنحراف ــة «Risk Appetite» ومتابع املقبول
● تقديم التوصبات للجنة إدارة املخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر.

● تعزيز ورفع مستوى الوعي باملخاطر باالستناد إىل أفضل امل«رسات واملعاي الرائدة واملختصة بالقطاع املرصيف.
ــر إدارة املخاطــر  ــكل التنظيمــي إلدارة املخاطــر وحــدات عمــل لهــا دور ومســؤوليات محــددة تهــدف إىل تطوي ضمــن الهي
يف البنــك باالســتناد إىل أفضــل امل«رســات واملبــادئ والتعليــ«ت الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والســلطات املختصــة. هــذا 
وتضــم إدارة املخاطــر يف البنــك العر�-ســورية الوحــدات التاليــة: وحــدة مخاطــر االئتــ«ن، وحــدة مخاطــر الســوق والســيولة، 

وحــدة املخاطــر التشــغيلية، وحــدة أمــن املعلومــات واســتمرارية العمــل واملكتــب الوســيط للخزينــة.

وحدة إدارة مخاطر االئتمان:

ــه  ــق هدف ــوع مــن املخاطــر كعنــرص أســايس لتحقي ــك العــر� – ســورية اســرتاتيجية متحفظــة يف إدارة هــذا الن يعتمــد البن
االســرتاتيجي مــن خــالل التحســ� املتواصــل واملحافظــة عــىل نوعيــة وتركيبــة املحفظــة االئت«نيــة وجــودة كافــة التوظيفــات 
ــات  ــة، وسياســات وإجــراءات ومنهجي ــة راســخة ومحتفظــة وحصيف ــ ائت«ني ــك عــىل معاي ــك كذل ــد البن ــة. ويعتم املرصفي
وأطــر عامــة إلدارة مخاطــر االئتــ«ن آخــذاً بعــ� االعتبــار كافــة املســتجدات يف البيئــة املرصفيــة والترشيعيــة، باإلضافــة إىل 
هيــاكل تنظيميــة واضحــة وأنظمــة أليــة. عــالوة عــىل املتابعــة الحثيثــة والرقابــة الفعالــة التــي úكــن البنــك مــن التعامــل مــع 

املخاطــر املحتملــة وتحديــات البيئــة املتغــة çســتوى عــال مــن الثقــة والتصميــم. 
وتســتند قــرارات اإلدارة االئت«نيــة إىل اســرتاتيجية أعــ«ل البنــك العر�-ســورية ومســتويات املخاطــر املقبولــة، كــ« أنــه يتــم 
إجــراء مراجعــة وتحليــل لنوعيــة وجــودة املحفظــة االئت«نيــة بشــكل دوري وفقــاً ملــؤرشات محــددة لــألداء، باإلضافــة إىل 
الرتكيــز عــىل التنــوع الــذي يعتــرب حجــر األســاس لتخفيــف وتنويــع املخاطــر عــىل املســتوى الفــردي للعمــالء وكذلــك عــىل 
املســتوى القطاعــي والجغــرايف. باإلضافــة إىل اســتخدام وتطبيــق آليــات الختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري والتــي 

تتضمــن فرضيــات متشــددة ومحافظــة.
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ــزات واألســس  ــوم عــىل املرتك ــة بإحــكام وتق ــة مؤسســية ومبني ــك العر�-ســورية هــي عملي ــة يف البن ــة االئت«ني إن العملي
ــة: الرئيســية التالي

● حــدود واضحــة ومحــددة ملســتوى املخاطــر االئت«نيــة عــن طريــق وضــع ســقوف ملقــدار املخاطــرة املقبولــة للعالقــة مــع 
الطــرف املتعاقــد معــه باإلضافــة إىل الســقوف للقطاعــات االقتصاديــة واملناطــق الجغرافيــة حيــث يتــم مراجعتهــا ومراقبتهــا 

واجــراء أيــة تعديــالت عليهــا بشــكل دوري.
● اعتــ«د مبــدأ اللجــان االئت«نيــة وبصالحيــات ائت«نيــة متدرجــة، للتأكــد مــن أن القــرارات االئت«نيــة ليســت فرديــة وإ_ــا 
ــم اتخاذهــا مــن قبــل لجــان، باإلضافــة إىل فصــل املهــام بــ� إدارة قطاعــات األعــ«ل وإدارة مراجعــة االئتــ«ن لتحقيــق  يت

مبــدأ االســتقاللية.  
● معاي واضحة للعمالء واالسوق املستهدف واملستوى املقبول لألصول االئت«نية.

● تحليــل مــايل وائتــ«§ متكامــل ومعمــق متضمنــاً معايــ كميــة ونوعيــة مغطيــاً الجوانــب املختلفــة للمخاطــر لــكل عميــل 
أو عمليــة ائت«نيــة.

● منهجيــات موضوعيــة ومنظمــة لتقييــم الجــدارة االئت«نيــة للعمــالء والتصنيــف االئتــ«§ للمؤسســات مبنيــة عــىل أســس 
كميــة ونوعيــة حيــث تخضــع هــذه املنهجيــات ملراجعــة دوريــة للتحقــق مــن صحتهــا وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا.

ــر� – ســورية  ــك الع ــ«§ للبن ــف االئت ــام التصني ــة نظ ــىل مراجع ــ«ن ع ــع إدارة االئت ــر بالتنســيق م ــوم إدارة املخاط ● تق
الخــاص بالعمــالء، مــع متابعــة نتائــج التصنيــف املخرجــة وحــاالت التعــ` للوصــول إىل أليــة مناســبة لتحديــد احتــ«ل اإلخفــاق 

.(Probability Of Default احتــ«ل التعــ` للعمــالء)
● املتابعة املستمرة ألية تركزات ائت«نية واسرتاتيجيات التعامل معها.

● التأكد من فاعلية وقدرة نظام اإلنذار املبكر بشكل مستمر لتحديد وكشف املخاطر املحتملة.
● إدارة فعالــة لعمليــة التوثيــق القانــو§ وإدارة الض«نــات وحفظهــا ومتابعتهــا للتأكــد مــن تغطيتهــا لاللتزامــات املقابلــة 

ووضــع اآلليــات املناســبة للمتابعــة املســتمرة.
● املراجعــة الدوريــة والســنوية للتســهيالت االئت«نيــة املمنوحــة وذلــك لهــدف الوقــوف عــىل أيــة مــؤرشات ســلبية تخــص 

هــذه التســهيالت.
● يقــوم البنــك بطــرح برامــج لقطــاع التجزئــة ويتــم ادارتهــا عــىل مســتوى محفظــة كل منتــج مــن خــالل برامــج منتجــات 
يتــم اعدادهــا لتغطــي فئــات متجانســة مــن العمــالء. وتخضــع هــذه الربامــج للمراجعــة واملوافقــة بشــكل ســنوي مــن قبــل 

لجــان االئتــ«ن التنفيذيــة.
قــام البنــك العر�-ســورية بتطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ٩ çوجــب التعليــ«ت الصــادرة عــن مجلــس 
ــة  ــم اســتخدام _ــوذج الحتســاب الخســائر االئت«ني ــث ت ــة عــام ٢٠١٩، حي ــذ بداي النقــد والتســليف رقــم ٤ لعــام ٢٠١٩ من
املتوقعــة بنــاًء عــىل نظــرة مســتقبلية مرتبطــة بشــكل وثيــق بالوضــع االئتــ«§ للعميــل ومــؤرشات تدهــور األداء االئتــ«§ 
وارتفــاع املخاطــر االئت«نيــة للعمــالء مــع األخــذ بعــ� االعتبــار العوامــل االقتصاديــة الكليــة وذلــك بنــاًء عــىل املراحــل الثــالث 
حســب متطلبــات املعيــار، ويقــوم البنــك باعتــ«د املخصصــات االئت«نيــة الناتجــة عــن احتســاب املخاطــر االئت«نيــة املتوقعــة 

حســب متطلبــات املعيــار.
ــرارات مــرصف ســوري املركــزي  ــة ضمــن إطــار ق ــون غــ العامل ــل الدي ــه متحفظــة يف حســاب املخصصــات وتحصي ● ألي

ــا. ــة املعمــول به ــ املحاســبية والرقابي وأعــىل املعاي
● تطبيــق اختبــارات ضاغطــة بشــكل دوري عــىل مســتوى املحفظــة وعــىل الحســابات الكــربى التــي úثــل تركــزات ائت«نيــة 

وتقييــم أثــر هــذه االختبــارات عــىل رأس املــال واألربــاح وكفايــة األمــوال.
ــم  ــة وتقيي ــم جــودة املحفظــة االئت«ني ــة ومســتقلة بهــدف تقيي ــ«ن بإجــراء مراجعــة دوري ● تقــوم وحــدة مخاطــر االئت

ــة. ــة االئت«ني ــة يف إدارة العملي ــراءات املتبع ــاءة اإلج كف
ويــويل البنــك العر�-ســورية وبشــكل مســتمر أهميــة كبــة لتطويــر املهــارات ورفــع مســتوى الكفــاءات والخــربات مــن خــالل 
الرتكيــز عــىل انخــراط كــوادره العاملــة يف مجــال االئتــ«ن بــدورات وبرامــج تدريبيــة نوعيــة لتأهيلهــم ألداء واجبهــم بكفــاءة 

واقتدار.

إدارة المخاطر
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وحدة إدارة مخاطر السيولة والسوق

إدارة مخاطر السيولة:
ــد  ــه عن ــة علي ــات املرتتب ــة االلتزام ــه ومواجه ــادة أصول ــل زي ــىل úوي ــك ع ــدرة البن ــا ق ــىل أنه ــيولة ع ــر الس ــرف مخاط تع
اســتحقاقها بــدون تكبــد خســائر غــي مقبولــة. هــذا ويواصــل البنــك تركيــزه عــىل موضــوع الســيولة، حيــث يتمتــع البنــك 
بقاعــدة متنوعــة ومســتقرة مــن مصــادر التمويــل. ويســتمر البنــك باالحتفــاظ çجموعــة مــن األصــول الســائلة التــي تعمــل 
ــراً كبــاً يف  ــز عــىل الســيولة أث ــادة الســيولة. ولقــد كان لهــذا الرتكي ــز وزي كمصــدر محتمــل للتمويــل وذلــك ألغــراض تعزي

ــات. ــة اضطراب ــة البنــك مــن التعــرض ألي ح«ي
يتــم تحديــد إســرتاتيجية إدارة الســيولة لــدى البنــك العر�-ســورية مــن قبــل اللجنــة العليــا إلدارة املوجــودات واملطلوبــات 
(ALCO) والتــي تــويل أهميــة قصــوى يف املحافظــة عــىل نســب ســيولة عاليــة وتفــوق الحــدود املفروضــة مــن الســلطات 
ــن  ــل كل م ــة لتعدي ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــوم باتخ ــيولة وتق ــوق والس ــر الس ــل مخاط ــة بتحلي ــوم اللجن ــث تق ــة، حي الرقابي
األســعار ومزيــج املنتجــات وذلــك للمحافظــة عــىل الهيــكل األمثــل مليزانيــة البنــك ومخاطــر الســوق والســيولة املرتبطــة بهــا.
تقــوم وحــدة مخاطــر الســيولة بإعــداد منهجيــة إلدارة هــذه املخاطــر والتــي تتضمــن أدوات قيــاس ومراقبــة مخاطــر الســيولة، 

.«Value at Risk» باإلضافــة إىل مســؤوليتها عــن وضــع ومراقبــة محــددات املخاطــر، قيــاس القيمــة املعرضــة للمخاطــر
ــة  ــرة الخزين ــة أعــ«ل دائ وضمــن إطــار مراقبــة وضــع الســيولة تقــوم وحــدة مخاطــر الســيولة باإلضافــة إىل وحــدة مراقب
(Middle Office) بإصــدار تقاريــر إىل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات ودائــرة الخزينــة والتــي تســاعد بتقييــم وضــع 
ــرصف  ــرارات م ــار ق ــ� االعتب ــذة بع ــازة، أخ ــيولة ممت ــتويات س ــىل مس ــة ع ــل للمحافظ ــراءات األمث ــاذ اإلج ــيولة التخ الس
ســورية املركــزي ٥٨٨/م ن/ترشيــن الثــا§ ٢٠٠٩. كــ« يتــم تدعيــم هــذه التقاريــر باختبــارات الحساســية الالزمــة والتــي تطبــق 

ســيناريوهات متعــددة، حيــث يعتــرب مديــر دائــرة املخاطــر مســؤول عــن وضــع وإدارة اختبــارات الحساســية.
ــة متعــددة لقيــاس وتحليــل الســيولة، والتــي تســاعد البنــك عــىل تخطيــط وإدارة مــوارده  يســتخدم البنــك أســاليب داخلي
املاليــة باإلضافــة إىل تحديــد عــدم التطابــق يف فــرتات االســتحقاق لــكل مــن املوجــودات واملطاليــب والــذي مــن املمكــن أن 
يعــرض البنــك ملخاطــر الســيولة ، وتتضمــن هــذه املقاييــس نســب الســيولة ليــوم وشــهر و_ــوذج الســيولة الرتاكمــي وعنــارص 
مخاطــر الســيولة وتحليــل اإلقــراض واالقــرتاض داخــل املجموعــة، تحليــل تركــزات كبــار املودعــ�، ونســب الســيولة الرسيعــة 
واختبــارات األوضــاع الضاغطــة ( Stress Testing )، نســب الســيولة وفــق فــاق بــازل ٣ (NSFR- LCR)، باإلضافــة اىل وضــع 
ــؤ عــن أي أزمــة  ــاً و اساســياً بالتنب ــي تلعــب دوراً هام ــذار املبكــر الخاصــة çخاطــر الســيولة و الت عــدد مــن مــؤرشات اإلن

ســيولة محتملــة و بالتــايل اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتجنــب حدوثهــا.

إدارة مخاطر السوق:
تعــرف مخاطــر الســوق عــىل أنهــا الخســارة املحتملــة جــراء التغــ يف قيمــة محافــظ البنــك نتيجــة لتقلبــات أســعار الفائــدة 
ــرة  ــة املتاج ــن محفظ ــوق يف كل م ــر الس ــم إدارة مخاط ــث تت ــلع، حي ــهم والس ــعار األس ــة وأس ــالت األجنبي ورصف العم
واملحفظــة البنكيــة بأســلوب موحــد ومتحفــظ. إن النشــاطات الرئيســية الثالثــة التــي تعــرض البنــك العــر� ســورية ملخاطــر 
ــة إىل نشــاط  ــة وأدوات الســوق الرأســ«لية باإلضاف ــة والعمــالت األجنبي ــأدوات الســوق النقدي الســوق تشــمل املتاجــرة ب

ــراض واالقــرتاض.  االق
إن اســرتاتيجية البنــك إلدارة مخاطــر الســوق هــي تعزيــز العوائــد االقتصاديــة عــىل املــدى الطويــل مــع األخــذ بعــ� االعتبــار 
مســتوى املخاطــر املقبولــة للبنــك ومحــددات مــرصف ســورية املركــزي.  يتــم التحكــم يف مخاطــر الســوق وإدارتهــا بواســطة 
كل مــن مديــر إدارة الخزينــة ومديــر إدارة املخاطــر، ومــن جهــة أخــرى تقــوم الجنــة العليــا إلدارة املوجــودات واملطلوبــات 
بــاإلرشاف عــىل مخاطــر الســوق وتقديــم اإلرشــاد فيــ« يتعلــق باملخاطــر املقبولــة والسياســة املتبعــة بهــذا الخصــوص. كــ« 
تقــوم اللجنــة بتحديــد الســقوف املقــرة للبنــك، حيــث تتــوىل إدارة املخاطــر وبالتعــاون مــع إدارة الخزينــة مهمــة التأكــد مــن 
تحديــث كافــة السياســات واإلجــراءات بصــورة دوريــة أو عندمــا تدعــو الحاجــة إىل ذلــك، ويتــم تحديــد الســقوف املقبولــة 
ملخاطــر الســوق وفقــا إلســرتاتيجية البنــك ومســتوى املخاطــر املقبولــة لــه، وتتــم مراقبــة هــذه املخاطــر أيضــاً مــن قبــل وحــدة 

.(Middle Office) مراقبــة أعــ«ل دائــرة الخزينــة
األدوات األساسية يف قياس وإدارة مخاطر السوق هي: 

إدارة المخاطر
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● القيمــة الحاليــة للتغــ يف أســعار الفائــدة: تقيــس هــذه األداة التغــ يف القيمــة الحاليــة الناتجــة عــن تغــ أســعار الفائــدة 
وذلــك بــرضب صــايف القيمــة يف كل فــرتة زمنيــة مــن تقريــر الفجــوة للموجــودات واملطلوبــات بحساســية األســعار للتغــ يف 

أســعار الفائــدة.
١٠٠): تقيــس قيمــة التغــ يف الفوائــد نتيجــة تحــرك ســعر  NII) صــايف األثــر عــىل الفوائــد نتيجــة التغــ يف أســعار الفائــدة ●

الفائــدة ١٪ يف الســنة األوىل والثانيــة.
● صايف املركز املفتوح للعمالت األجنبية: يتم قياس صايف املركز املفتوح لكل عملة أجنبية.

ــة ملخاطــر  ــاس داخلي ــة املعرضــة للمخاطــر كأداة قي ــم اســتخدام القيم ــة املعرضــة للمخاطــر (Value at Risk): ت ● القيم
الســوق خــالل عــام ٢٠١٨ وذلــك لتقديــر الخســارة القصــوى املحتملــة والتــي üكــن أن يتعــرض لهــا البنــك خــالل يــوم واحــد 
ــوم. إن احتســاب القيمــة املعرضــة  ــة ل ٥٠٠ ي ــات تاريخي ــق اســتخدام بيان نتيجــة االحتفــاظ وçســتوى ثقــة ٩٩٪ عــن طري

للمخاطــر يغطــي مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة.
.(Stress Testing) اختبارات الضغط ●

مخاطر أسعار الفائدة:
ــورة  ــد وبص ــكل جي ــا بش ــم إدارته ــدود، وتت ــتوى مح ــورية ذات مس ــك العر�-س ــدى البن ــدة ل ــعار الفائ ــر أس ــرب مخاط تعت
مســتمرة وتتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة وفقــا للسياســات والحــدود املقــرة مــن قبــل اللجنــة العليــا إلدارة املوجــودات 

ــزي ١٠٧/م ن/ شــباط ٢٠٠٥. ــ«ت مــرصف ســورية املرك ــب، وحســب تعلي واملطالي

مخاطر أسواق رأس المال:
ــ«ن، وإن  ــدة وهامــش االئت ــب أســعار الفائ ــال معــرض ملخاطــر الســوق نتيجــة لتقل إن االســتث«ر يف أدوات ســوق رأس امل
املخاطــر املحتملــة للبنــك واملرتتبــة عــىل هــذا النــوع مــن االســتث«ر تعتــرب محــدودة نتيجــة الرقابــة الصارمــة عــىل أســعار 

ــة. ــد ومخاطــر االئتــ«ن للتوظيفــات املالي الفوائ
كــ« ويشــار يف هــذا املجــال إىل محفظــة اســتث«رات البنــك مــن األســهم، حيــث تشــكل هــذه االســتث«رات نســبة ضئيلــة مــن 
ــارشة  ــك الخاصــة بالدخــول يف اســتث«رات مب ــات البن ــأþ هــذه املحفظــة لتنســجم مــع توجه ــك. ت إجــ«يل اســتث«رات البن

تعنــى بتحقيــق مفهــوم الرشاكــة االســرتاتيجية يف االســتث«ر.

مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية:
تتمثــل بالخســارة يف قيمــة املراكــز املفتوحــة مــن العمــالت بســبب التغــات يف أســعار رصف العمــالت األجنبيــة فيــ« بينهــا 
ــن  ــج بشــكل أســايس م ــة تنت ــن العمــالت األجنبي ــة م ــرادات املتحقق ــة الســورية». إن اإلي ــة الرئيســية «الل ــل العمل ومقاب
العمليــات التــي يقــوم بهــا العمــالء، ويتــم وضــع حــدود صارمــة لتعامــل البنــك لحســابه يف مجــال املتاجــرة بالعملــة األجنبيــة، 
ــرصف للعمــالت  ــن مخاطــر أســعار ال ــل م ــذي يقل ــات بالشــكل ال ــل هــذه العملي ــم التحــوط وبشــكل مناســب ملث ــ« يت ك

األجنبيــة إىل حدودهــا الدنيــا.
يتــم اتخــاذ املراكــز املفتوحــة يف إدارة الخزينــة بشــكل محــدود وضمــن ســقوف مقابــل عملــة الــدوالر األمريــ>، باإلضافــة 
إىل وجــود حــدود للخســارة للمراكــز املفتوحــة وملــدد مختلفــة، كــ« يتــم تغطيــة معظــم التعامــالت بشــكل يومــي وذلــك 
للتقليــل مــن مخاطــر تقلبــات أســعار الــرصف املحتملــة، كــ« يتــم قيــاس التعامــالت املفتوحــة ومراقبتهــا حســب الحــدودو 
املــوىص بهــا مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات لــكل العمــالت مــن قبــل وحــدة مخاطــر الســوق ومكتــب مراقبــة 

.(Middle Office) أعــ«ل دائــرة الخزينــة

وحدة إدارة المخاطر التشغيلية
ــخاص أو  ــة أو األش ــات الداخلي ــاق العملي ــة أو إخف ــدم كفاي ــن ع ــة ع ــائر الناجم ــر الخس ــغيلية املخاط ــر التش ــل املخاط úث

ــمعة. ــر الس ــة ومخاط ــر القانوني ــاً املخاط ــمل ايض ــة وتش ــداث خارجي ــن أح ــاً ع ــم أيض ــي تنج ــة أو الت األنظم
تقــوم وحــدة املخاطــر التشــغيلية والتــي تغطــي أيضــاً مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســرتاتيجية بــاإلرشاف عــىل آليــة تطبيــق 
إطــار شــامل وعــىل مســتوى البنــك إلدارة املخاطــر ضمــن عمليــة تعزيــز وتقويــة الضوابــط والرقابــة الداخليــة للبنــك. حيــث 

إدارة المخاطر
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يتضمــن هــذا اإلطــار سياســات تهــدف إىل تحديــد وتقييــم وتخفيــض ومراقبــة املخاطــر التشــغيلية لكافــة أعــ«ل وأنشــطة 
البنــك.

من أهم األدوات التي يتم استخدامها يف إدارة املخاطر التشغيلية هي:
التقييــم الــذاþ للمخاطــر والضوابــط التشــغيلية (RCSA) والتــي يتــم مــن خاللهــا تقييــم املخاطــر التشــغيلية املحتملــة وأثرهــا 

عــىل كافــة العمليــات املرتبطــة çنتجــات وخدمــات البنك.
مــؤرشات املخاطــر الرئيســية (KRIs) والتــي تــزود البنــك باإلنــذارات املبكــرة عــن التغــات املحتملــة يف تعرضــات املخاطــر 

التشــغيلية çختلــف نواحــي العمــل يف البنــك.
جمــع وتحليــل الخســائر الناجمــة عــن األحــداث التشــغيلية املوجــودة ضمــن قاعــدة األحــداث التشــغيلية وتحديــد مســتويات 
املخاطــر حســب مصفوفــة املخاطــر املعتمــدة واحتســاب للخســائر املتوقعــة للفــرتات املقبلــة مــن خــالل الخســائر التاريخيــة 

. ملسجلة ا
ســيناريوهات األوضــاع الضاغطــة للمخاطــر التشــغيلية والتــي يقــوم البنــك باســتخدامها لتقييــم األثــر املحتمــل عــىل نســبة 

كفايــة راس املــال وعــىل الحــدود املوضوعــة ملواجهــة هــذه املخاطــر.
كــ« وتقــوم وحــدة املخاطــر التشــغيلية برفــع مســتوى الوعــي للمخاطــر التشــغيلية لــدى املوظفــ� وذلــك عــن طريــق إجــراء 

ورش عمــل وإرســال نــرشات توعيــة لتغطيــة هــذه املخاطــر.

 مخاطر أمن المعلومات واستمرارية العمل
تقــوم وحــدة أمــن املعلومــات يف البنــك عــىل úكــ� ودعــم _ــو خدمــات البنــك عــن طريــق التقليــل مــن مخاطــر تكنولوجيــا 
ــات  ــع مجــاالت األعــ«ل والخدم ــات يف جمي ــا املعلوم ــن وتكنولوجي ــل ألم ــن خــالل االســتخدام األمث ــك م ــات، وذل املعلوم
ــات  ــة أصــول املعلوم ــك هــو ضــ«ن ح«ي ــن ذل ــدف م ــن. واله ــك للعمــالء والزبائ ــا البن ــي يتيحه ــة الت ــة االلكرتوني املرصفي
ــم  ــة. تهت ــدة أو عرضي ــة، متعم ــة أو خارجي ــت داخلي ــواء كان ــدات س ــن التهدي ــخاص-العمليات-التقنيات) م (البيانات-األش
إســرتاتيجية أمــن املعلومــات يف بنــاء الثقــة بــ� عمــالء ورشكاء وموظفــي البنــك، وتشــمل األنشــطة التــي تهــدف إىل تشــجيع 
العمــل بامل«رســات األمنيــة الجيــدة، ورفــع مســتوى الوعــي çخاطــر أمــن املعلومــات، وتقويــة الضوابــط، وتعزيــز فعاليــة 

ومراقبــة ورصــد اســتجابة البنــك للحــوادث األمنيــة املختلفــة. 
تهــدف وحــدة اســتمرارية العمــل الحتــواء الخلــل الــذي قــد يحــدث نتيجــة توقــف أعــ«ل البنــك ولح«يــة مراحــل عمــل 
البنــك الرئيســة مــن تأثــات اإلشــكاليات التــي قــد تتعــرض لهــا أنظمــة البنــك أو حــدوث كــوارث طبيعيــة أو غهــا عمــًال 
ــن  ــ«ل ضم ــتئناف األع ــن اس ــد م ــوم الوحــدة بالتأك ــام ٢٠٠٨. هــذا وتق ــزي ٣٩١/ م ن/ لع ــرارات مــرصف ســورية املرك بق
الوقــت الــالزم، ويســتند إطــار ومنهجيــات عمــل الوحــدة عــىل تحديــد املخاطــر الرئيســية وتحليــل تأثهــا عــىل اســتمرارية 
أعــ«ل البنــك، ووضــع خطــط شــاملة الســتمرارية أعــ«ل البنــك، ويتــم تحديــث هــذه الخطــط كل ثالثــة أشــهر باإلضافــة إىل 
إجــراء االختبــارات الالزمــة لهــذه الخطــط واختبــار ملوقــع العمــل البديــل بشــكل دوري بهــدف ضــ«ن اســتمرارية العمليــات 

وتقديــم خدمــات البنــك الرئيســية ضمــن الوقــت الــالزم. 

المخاطر األخرى
يتعرض البنك العر� – سورية إىل أنواع أخرى من املخاطر املرصفية، من ضمنها مخاطر االمتثال واملخاطر االسرتتيجية.

فيــ« يخــص مخاطــر االمتثــال (االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة) يحافــظ البنــك يف تنفيــذ كافــة أع«لــه عــىل مبــادئ االمتثــال 
الراســخة والتــي تســتند إىل أعــىل املعايــ املهنيــة يف الصناعــة املرصفيــة، ملتزمــاً بنصــوص وتعليــ«ت الجهــات الرقابيــة. ويقــع 
ضمــن نطــاق مســؤولية إدارة االلتــزام باملتطلبــات الرقابيــة املتطلبــات الخاصــة بتحقيــق مبــدأ «اعــرف عميلــك» ومكافحــة 

عمليــات غســيل األمــوال وúويــل اإلرهــاب.
أمــا بالنســبة للمخاطــر االســرتاتيجية فــإن البنــك üــارس أع«لــه ضمــن أســس ومعايــ تخطيــط اســرتاتيجي شــامل ومحــدد 
بشــكل دقيــق، حيــث بقــوم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بدراســة وتحليــل تأثــ عمليــات البنــك الرئيســية عــىل 
اســرتاتيجيته، çــا يف ذلــك ظــروف العمــل الداخليــة والخارجيــة وتأثــات املنافســة ومتطلبــات العمــالء والتغــات يف القوانــ� 

والتعليــ«ت النافــذة.

إدارة المخاطر
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نفقات سفرمزايا ومكافآت اسم العضو
نفقات إقامة / 

أخرى 
املجموع

٤,٨٣٧٧,٢٩٦١٢,١٣٣-الدكتور خالد واصف الوز�

١,٦٣١١,١٥٩٢,٧٩٠-السيد عالء الدين الخطيب التميمي

٥٢٦٤٣٠٩٥٦-السيد محمد عبد الفتاح الغنمة

٣٣١٣٣١--السيد نديم فؤاد غنطوس

١٦٩١٦٩--السيد حازم صالح دانيال 

٩٥٤-٩٥٤-السيد محمد عبد السالم هيكل

----السيد طارق زياد الزعيم

----السيد محسن محمد مقصود

----السيد محمد ع�د محمد عدنان معتوق

٧,٩٤٨٩,٣٨٥١٧,٣٣٣-املجموع 

بلغــت الرواتــب واملكافــآت الســنوية لــإلدارة التنفيذيــة لعــام ٢٠١٩ ماقيمتــه ٢٤٧ مليــون لــ�ة ســورية مقابــل  ٣١٦ مليــون 
لــ�ة ســورية يف عــام ٢٠١٨.

المزايا والمكافآت السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2٠١٩
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اإلفصاح عن مدى التزام إدارة المصرف ببنود دليل الحوكمة

أتعاب التدقيق الخارجي

تــود إدارة البنــك العــر§ - ســورية إفــادة مســاهميها الكــرام بــأن مقــدار أتعــاب مفتــش الحســابات خــالل العــام 
٢٠١٩ هــو ٨٠٠,٠٠٠ ل.س (®ا¬ائــة ألــف لــ�ة ســورية).

تلتزم ادارة البنك العر§ – سورية ش م م ع بتطبيق كافة بنود دليل الحوكمة.
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تحليل المركز المالي للعام 2٠١٩
- الموجودات

مليــار لــ�ة ســورية بنهايــة  انخفــض إجــ�يل املوجــودات للعــام الحــايل بنســبة ٨٪ مقارنــة مــع العــام املــايض ليصــل إىل ٥٩٫٣
العــام ٢٠١٩ مقارنــة ب ٦٤٫٣ مليــار لــ�ة ســورية بنهايــة العــام ٢٠١٨، وقــد شــكل رصيــد مــرصف ســورية املركــزي وإيداعــات 
ــة بـــ ٨٠٪ للعــام املــايض، يف حــ¢ انخفضــت  ــا نســبته ٧٩٪ مــن مجمــوع املوجــودات للعــام ٢٠١٩ مقارن ــدى املصــارف م ل
محفظــة االســتث�رات املاليــة لتشــكل مــا نســبته ٤٪ للعــام ٢٠١٩ مقارنــة بـــ ٥٪ للعــام املــايض، وقــد حــاز صــايف التســهيالت 

االئت�نيــة املبــارشة عــىل ١٠٪ مــن مجمــوع املوجــودات للعــام الحــايل مقارنــة ب ٩٪ للعــام ٢٠١٨.
في� ييل رسم بياº يوضح هيكلية املوجودات للعام¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨.

- المطلوبات وحقوق الملكية
شــهدت املطلوبــات وحقــوق امللكيــة للعــام الحــايل انخفاضــاً عــن العــام املــايض، ويعــود الســبب الرئيــيس لذلــك إىل انخفــاض 
٢٠١٩ مقارنــة مــع العــام الســابق، لتشــكل ٧٨٪ مــن مجمــوع املطلوبــات وحقــوق  ودائــع الزبائــن بنســبة ١١٪ يف نهايــة العــام

امللكيــة مقارنــة مــع ٨٠٪ لعــام ٢٠١٨.
وشــهدت حقــوق امللكيــة ارتفاعــاً بنســبة ١٪ نتيجــة األربــاح املحققــة خــالل العــام ٢٠١٩، حيــث شــكلت مــا نســبته ١٩٪ مــن 

مجمــوع املطلوبــات وحقــوق امللكيــة بنهايــة العــام ٢٠١٩ مقابــل ١٧٪ بنهايــة العــام ٢٠١٨.
في� ييل رسم بياº يوضح هيكلية املطلوبات وحقوق امللكية للعام¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨.

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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- صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
شــكلت صــايف التســهيالت االئت�نيــة بعملــة الــدوالر األمريــÍ للعــام ٢٠١٩ مانســبته ٢٨٪ مــن صــايف التســهيالت االئت�نيــة 
املبــارشة مقارنــة ب ٣١٪ للعــام املــايض، يف حــ¢ بلغــت نســبة صــايف التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة باللــ�ة الســورية ٦٧٪ مــن 

صــايف التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة بكافــة العمــالت للعــام ٢٠١٩ مقارنــة ب ٥٩٪ للعــام ٢٠١٨.
ويوضح الرسم البياº هيكيلية صايف التسهيالت االئت�نية املبارشة حسب العملة للعام¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن قطــاع التجــارة احتــل املســاحة األكــرب ضمــن هيكليــة صــايف التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة حســب القطاعات 
االقتصاديــة خــالل العــام الحــايل، حيــث شــكل هــذا القطــاع مانســبته ٤٠٪ مــن باقــي القطاعــات بنهايــة العــام ٢٠١٩ مقارنــة مــع 

٣٦٪ للعــام الســابق، يف حــ¢ تراجــع نســبة القطــاع الصناعــي لتصــل إىل ٣٧٪ بنهايــة العــام ٢٠١٩ مقارنــة مــع ٤٦٪ للعــام الســابق.
وفي� ييل رسم بياº يوضح توزع صايف التسهيالت اإلئت�نية املبارشة حسب القطاعات الرئيسية للعام¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨.

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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- ودائع الزبائن
انخفــض إجــ�يل حجــم ودائــع العمــالء خــالل العــام ٢٠١٩ بنســبة ١١٪، بحيــث حافظــت ودائــع اللــ�ة الســورية عــىل مــا 
 Íنســبته ٥٩٪ مــن إجــ�يل ودائــع الزبائــن بنهايــة العــام ٢٠١٩ كــ� يف العــام ٢٠١٨، يف حــ¢ انخفضــت ودائــع الــدوالر األمريــ

بنســبة ٧٪ عــن العــام ٢٠١٨.
ويب¢ الرسم البياº هيكلية ودائع الزبائن حسب العملة للعام¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨.

٢٠١٨ لجهــة التوجــه نحــو  شــهدت هيكليــة ودائــع الزبائــن حســب النــوع تغــ�اً ملحوظــاً خــالل العــام ٢٠١٩ مقارنــة بالعــام
جــذب ودائــع غــ� مكلفــة (الحســابات الجاريــة) والتــي حــازت عــىل الحصــة األكــرب مــن ودائــع الزبائــن لتشــكل ٦٥٪ مــن 
ــة العــام ٢٠١٩ ــع بنهاي ــع ألجــل ٢٣٪ مــن إجــ�يل الودائ ــة العــام ٢٠١٩، يف حــ¢ كانــت حصــة الودائ ــع بنهاي إجــ�يل الودائ

مقارنــة ب ٢٧٪ للعــام ٢٠١٨، كــ� هــو موضــح بالرســم البيــاº أدنــاه.

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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- حقوق الملكية
ــة  ــاض بالخســائر املرتاكم ــث نالحــظ انخف ــ¢ ٢٠١٩ و٢٠١٨ حي ــة للعام ــوق امللكي ــات حق ــاه مكون ــاº أدن ــ¢ الشــكل البي يب

ــوع. ــه واملدف ــب ب ــال املكتت ــة ورأس امل ــاح املــدورة غــ� املحقق ــات األرب ــل ثب ــة مقاب املحقق

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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تحليل بيان الدخل للعام 2٠١٩
- الدخل التشغيلي

ارتفــع إجــ�يل الدخــل التشــغييل للعــام ٢٠١٩ Ýبلــغ ٥٣٩ مليــون لــ�ة ســورية وبنســبة ٥٢٪ لتصــل إىل ١٫٦ مليــار لــ�ة ســورية 
مقارنــة مــع العــام الســابق والبالغــة ١ مليــار لــ�ة ســورية، كــ� هــو موضــح بالرســم البيــاº أدنــاه

- المصاريف التشغيلية
انخفــض إجــ�يل املصاريــف التشــغيلية بنســبة ١٠٪ للعــام ٢٠١٩ مقارنــة مــع العــام الســابق، يعــود هــذا االنخفــاض بشــكل 
رئيــيس إىل تشــكيل مــرصوف مخصصــات ملواجهــة املصاريــف القضائيــة للعمــالء املتعßيــن Ýبلــغ ٢٢٩ مليــون لــ�ة ســورية 
خــالل العــام ٢٠١٨، كــ� تجــدر اإلشــارة إىل التــزام إدارة البنــك بسياســة ضبــط ورقابــة النفقــات الرشــيدة، كــ� هــو موضــح 

بالرســم البيــاº أدنــاه.

-استرداد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
تتــم املتابعــة املســتمرة ملحفظــة التســهيالت مــن قبــل إدارة البنــك ملحفظــة الديــون املمنوحــة وتصنيفهــا تجنبــاً للمخاطــر 
االئت�نيــة. ونتيجــة التــزام العمــالء بالســداد وتحســن التصنيــف االئتــ�º تــم اســرتداد مخصصــات خســائر ائت�نيــة متوقعــة 
Ýــا يعــادل ٦٥٦ مليــون لــ�ة ســورية خــالل العــام ٢٠١٩ مقارنــة باســرتداد ٥٣٢ مليــون لــ�ة ســورية خــالل العــام الســابق، 

والرســم البيــاº أدنــاه يوضــح ذلــك.

056

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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- األرباح والخسائر الصافية
شــهد العــام ٢٠١٩ أرباحــاً Ýــا يعــادل ١٩٥ مليــون مقابــل خســائر تعــادل ١٫٥ مليــار لــ�ة ســورية بنهايــة العــام الســابق، حيــث 
قــام البنــك خــالل العــام ٢٠١٨ بإطفــاء موجــودات رضيبيــة مؤجلــة عــن خســائر العــام ٢٠١٣ Ýقــدار ٧٨٨ مليــون لــ�ة ســورية،
باإلضافــة إىل تشــكيل مــرصوف مخصصــات ملواجهــة املصاريــف القضائيــة للعمــالء املتعßيــن Ýبلــغ ٢٢٩ مليــون لــ�ة ســورية 

خــالل العــام الســابق، كــ� هــو موضــح بالرســم البيــاº أدنــاه.

عدم وجود أية أرباح موزعة خالل الخمس سنوات املاضية.

السلسلة الزمنية
- بيان المركز المالي

يوضح الجدول أدناه السلسلة الزمنية للبنود الرئيسية لبيان املركز املايل خالل الخمسة أعوام املاضية

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩املبالغ �الي� الل�ات

٥٤,٨٣٦٧٢,١١٦٦٣,٩٤٩٦٤,٣٣٣٥٩,٢٨٦مجموع املوجودات

١٢,١٥٦١١,٧٣٠٦,٢٨٨٦,١٤٩٦,١٣٠صايف التسهيالت االئت�نية 

٤,١٥٨٧,٣٠٣٦٥٣,٢١٧٢,٥٥٦استث�رات مالية

٣٩,٢٨٢٤٥,٨٥٠٤٩,٢٩٢٥١,٦٧٩٤٦,٢٢٢ودائع الزبائن

١٢,١٨١٢٠,٢٢٥١٢,٣٢١١٠,٩٦٦١١,١١٣حقوق امللكية

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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- بيان الدخل
توضح الرسوم البيانية أدناه السلسلة الزمنية للبنود الرئيسية لبيان الدخل خالل الخمسة أعوام املاضية

الدخل التشغييل

ــ�ة ســورية للعــام ٢٠١٩ بارتفــاع ملحــوظ عــن األعــوام الســابقة، كــ� يوضــح  ــار ل بلــغ إجــ�يل الدخــل التشــغييل ١٫٦ ملي
الرســم البيــاº أدنــاه.

املصاريف التشغيلية

حســب الرســم البيــاº أدنــاه نالحــظ ارتفــاع املصاريــف التشــغيلية خــالل فــرتات املقارنــة بشــكل عــام وهــذا يعــود بشــكل 
رئيــيس إىل انخفــاض القــوة الرشائيــة للعملــة الســورية، لكــن تجــدر اإلشــارة إىل انخفــاض املصاريــف التشــغيلية للعــام ٢٠١٩
مقارنــة مــع العــام الســابق يعــود إىل تشــكيل مــرصوف مخصصــات ملواجهــة املصاريــف القضائيــة للعمــالء املتعßيــن Ýبلــغ 

٢٢٩ مليــون لــ�ة ســورية خــالل العــام الســابق.

مخصص الخسائر االئت نية املتوقعة

شــهد مخصــص الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة انخفاضــاً كبــ�اً وملحوظــاً خــالل أعــوام املقارنــة حيــث تــم رد ٦٥٦ مليــون لــ�ة 
ســورية بنهايــة العــام ٢٠١٩ مقارنــة بــرد ٥٣٢ مليــون لــ�ة ســورية بنهايــة العــام الســابق.

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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مخصص الخسائر االئت
نية املتوقعة
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األرباح والخسائر الصافية (قبل أرباح وخسائر مركز القطع البنيوي)

يوضــح الرســم البيــاº تحقيــق املــرصف أربــاح Ýقــدار ١٩٥ مليــون لــ�ة ســورية خــالل العــام ٢٠١٩ مقارنــة مــع خســائر خــالل 
ــ�ة ســورية نتيجــة إلطفــاء موجــودات  ــار ل ــغ ١٫٥ ملي ــة للعــام ٢٠١٨ مبل ــث بلغــت الخســارة الصافي األعــوام الســابقة، حي
ــة إىل تشــكيل مــرصوف مخصصــات  ــ�ة ســورية، باإلضاف ــون ل ــدار ٧٨٨ ملي Ýق ــام ٢٠١٣ ــن خســائر الع ــة ع ــة مؤجل رضيبي

ملواجهــة املصاريــف القضائيــة للعمــالء املتعßيــن Ýبلــغ ٢٢٩ مليــون لــ�ة ســورية خــالل العــام الســابق.

األرباح والخسائر الصافية

يوضــح الرســم البيــاº أدنــاه تذبــذب كبــ� يف حجــم األربــاح والخســائر الصافيــة (بعــد أربــاح وخســائر مركــز القطــع البنيــوي)، 
وهــو يعــود بشــكل رئيــيس الرتفــاع وانخفــاض ســعر الــرصف خــالل فــرتات املقارنة.

- المؤشرات المالية
توضــح الرســوم البيانيــة أدنــاه السلســلة الزمنيــة ألهــم املــؤرشات املاليــة (األســهم، جــودة املوجــودات، والســيولة) خــالل 

الخمســة أعــوام املاضيــة
القيمة السوقية للسهم

ــ�ة  ــة مــع ٣٩٢ ل ــ�ة ســورية للســهم الواحــد مقارن ل ــة العــام ٢٠١٩ مــا يعــادل ٣٦٩ بلغــت القيمــة الســوقية للســهم بنهاي
ــاه. ــاº أدن ــة ٢٠١٨،  كــ� هــو موضــح بالرســم البي ســورية يف نهاي

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩

األرباح / الخسائر بعد الرضيبة
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صايف ربح / (خسارة) السنة
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القيمة الدفرتية للسهم

ــ�ة ســورية للســهم  ــد بلغــت ٢٢٠ ل ــة، وق ــوق امللكي ــن مجمــوع حق ــة للســهم عــن حصــة الســهم م ــة الدفرتي ــرب القيم تع
ــاه. ــاº أدن ــ� هــو موضــح بالرســم البي ــام ٢٠١٩، ك ــة الع الواحــد بنهاي

كفاية رأس املال

يحافــظ املــرصف عــىل رأس مــال مناســب ملواجهــة املخاطــر التــي تــالزم أنشــطته املختلفــة، حيــث يتــم متابعــة كفايــة رأس
املــال ومــدى توافقهــا مــع النســب الصــادرة Ýوجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل مــرصف ســورية 
املركــزي، ويلتــزم املــرصف باملحافظــة عــىل معــدالت تفــوق الحــد األدê ملتطلبــات كفايــة رأس املــال والبالغــة ٨٪ حســب 

.٢٠٠٧ ºقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم (٢٥٣/م ن/ب٤) الصــادر بتاريــخ ٢٤ كانــون الثــا
١٩٫٤٪ بنهاية العام ٢٠١٩: ويوضح بالرسم البياº أدناه كيفية تطور نسبة كفاية رأس املال لتصل إىل

السيولة

حافــظ البنــك عــىل نســب ســيولة عاليــة وذلــك مــن خــالل اإلجــراءات واملتابعــات الدوريــة مــن قبــل لجنــة إدارة املوجــودات 
واملطلوبــات يف البنــك للحــد مــن مخاطرهــا وتأمــ¢ احتياجــات عمــالء البنــك يف أي وقــت وبــأي عملــة ومــن خــالل أي فــرع 
مــن فــروع البنــك املنتــرشة ضمــن معظــم محافظــات القطــر، حيــث بلغــت نســبة الســيولة بكافــة العمــالت ٨٧٫٥٪ وباللــ�ات 
ــن  ــا املفروضــة م ــوق الحــدود الدني ــام ٢٠١٩، وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النســب تف ــة الع ــك بنهاي ٢٩٫١٪ وذل الســورية
قبــل مــرصف ســورية املركــزي واملحــددة بنســبة ٣٠٪ لكافــة العمــالت و٢٠٪ للــ�ات الســورية حســب قــرار مجلــس النقــد 

.٢٠٠٩ º٢٢ ترشيــن الثــا والتســليف رقــم (٥٨٨/م ن/ب٤) الصــادر بتاريــخ
ويوضح الرسم البياº تطور نسب السيولة بكافة العمالت وبالل�ات السورية عىل التوايل:

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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وصف الوضع التنافسي
يوضــح الجــدول أدنــاه الحصــة الســوقية للمــرصف مــن التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة وودائــع الزبائــن واملوجــودات خــالل 

الخمســة أعــوام املاضيــة.

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩الحصة السوقية*

١٠٪١٢٪١٤٪١٥٪١٣٪التسهيالت االئت�نية املبارشة

٥٪٦٪٧٪٧٪٧٪ودائع الزبائن

٥٪٥٪٦٪١٠٪٦٪املوجودات

*البيانــات املســتخدمة الحتســاب الحصــة الســوقية هــي بيانــات املصــارف التقليديــة املنشــورة عــىل املوقــع االلكــرتوº لهيئــة 
األوراق واألســواق املاليــة الســورية بتاريــخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠

أهم المؤشرات المالية والتحليل المالي للعام 2٠١٩
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062

حرضات املساهمني الكرام

و اخــرا اليســعنا اال ان نقــدم لكــم جزيــل الشــكر واالمتنــان لدعمكــم املوصــول لنــا وملؤسســتكم البنــك العــريب 
– ســورية ، كــا نتقــدم بالشــكر و العرفــان لعمالئنــا الكــرام ملــا اولونــا بــه مــن ثقتهــم الغاليــة ، كــا اليفوتنــا 

شــكر جميــع العاملــني يف البنــك العــريب- ســورية ملــا ابــدوه مــن اخــالص و تفــاين يف العمــل.

مجلس اإلدارة
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شهادة محاسب قانوني

شهادة حاسب قانو�
تقرير مدقق الحسابات املستقل

إىل مساهمي البنك العر - سورية رشكة مساهمة مغفلة عامة
تقرير حول تدقيق البيانات املالية

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املرفقــة للبنــك العــر - ســورية رشكــة مســاهمة مغفلــة عامــة («البنــك»)، والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز 
املــايل كــ¢ يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩، وبيانــات الدخــل الشــامل والتغــ�ات يف حقــوق امللكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة يف 

ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول البيانــات املاليــة ¨ــا يف ذلــك ملخــص ألهــم السياســات املحاســبية.
يف رأينــا، إن البيانــات املاليــة املرفقــة تظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، املركــز املــايل للبنــك كــ¢ يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩

وأدائهــا املــايل وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفقــا ألســاس االعــداد والسياســات املحاســبية املبينــة يف اإليضــاح 
رقــم ٢ حــول البيانــات املاليــة.

أساس الرأي

ــق  ــرة «مســؤوليات مدق ــ� موضحــة يف فق ــذه املعاي ــا له ــق. إن مســؤولياتنا وفق ــة للتدقي ــ� الدولي ــا للمعاي ــق وفق ــا بالتدقي ــد قمن لق
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة» يف تقريرنــا. إننــا مســتقلون عــن البنــك وفقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســب¹ املهنيــ¹ 
الصــادرة عــن مجلــس قواعــد    الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبIESBA Code“ ¹”، وقواعــد الســلوك املهنــي ذات الصلــة بتدقيقنــا 
ــة األخــرى وفقــا للقواعــد املذكــورة. يف  ــزام ¨ســؤولياتنا األخالقي ــا بااللت ــة الســورية، وقــد قمن ــة العربي ــة يف الجمهوري ــات املالي للبيان

اعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالÅــة وتوفــر أساســاً إلبــداء رأينــا.

األمور الهامة في التدقيق

ــة  ــات املالي ــا للبيان ــة خــالل تدقيقن ــي، األكــÆ أهمي ــا املهن األمــور الهامــة يف التدقيــق هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب تقديرن
للســنة الحاليــة. تــم تنــاول هــذه األمــور يف ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة ككل وخــالل تكويــن الــرأي حولهــا، وإننــا ال نقــدم رأيــا 
منفصــال حــول هــذه األمــور. وفيــ¢ يتعلــق بــكل أمــر مــن األمــور املذكــورة أدنــاه، تــم تقديــم وصــف للكيفيــة التــي عالــج بهــا تدقيقنــا 

ذلــك األمــر ضمــن ذلــك الســياق.

ــا يف ذلــك  ســؤولياتنا املذكــورة يف فقــرة مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة يف تقريرنــا،̈  لقــد قمنــا بااللتــزام̈ 
مــا يتعلــق بهــذه األمــور. بنــاًء عــىل ذلــك، تضمــن تدقيقنــا القيــام بإجــراءات مصممــة لالســتجابة لتقييمنــا ملخاطــر األخطــاء الجوهريــة 
يف البيانــات املاليــة. توفــر نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، ¨ــا يف ذلــك اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا ملعالجــة األمــور املذكــورة 

أدنــاه، األســاس لرأينــا حــول البيانــات املاليــة املرفقــة.

األمور الهامة يف التدقيق

كفاية مخصص الخسائر االئت¢نية املتوقعة للتسهيالت االئت¢نية

ملاذا تعترب بالغة األهمية

يعتــرب هــذا األمــر مــن األمــور الهامــة يف التدقيــق حيــث يتطلــب احتســابه وضــع افرتاضــات واســتخدام اإلدارة لتقديــرات الحتســاب 
مــدى ووقــت تســجيل التــد�. 

تشــكل التســهيالت االئت¢نيــة جــزءاً كبــ�اً مــن موجــودات البنــك، وهنالــك احت¢ليــة لعــدم دقــة مخصــص التــد� املســجل ســواًء 
نتيجــة اســتخدام بيانــات غــ� دقيقــة أو اســتخدام فرضيــات غــ� معقولــة. نظــراً ألهميــة األحــكام املســتخدمة يف تصنيــف التســهيالت 
االئت¢نيــة يف مراحــل مختلفــة وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩)، اعتــربت إجــراءات التدقيــق فيــ¢ بخــص هــذا األمــر 

مــن األمــور الهامــة يف التدقيــق.
تم اإلفصاح عن مخصص الخسائر االئت¢نية املتوقعة للتسهيالت االئت¢نية يف اإليضاح رقم (٧).
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كيف عالج تدقيقنا األمور الهامة يف التدقيق

تضمنت إجراءات التدقيق ما ييل:
فهــم لطبيعــة محفظــة التســهيالت االئت¢نيــة للبنــك باإلضافــة إىل فحــص لنظــام الرقابــة الداخــيل املتبــع يف عمليــة املنــح والتســجيل 

وتقييــم فعاليــة اإلجــراءات املتبعــة يف عمليــة املنــح والتســجيل.
كــ¢ قمنــا بدراســة وفهــم لسياســة البنــك املتبعــة يف احتســاب املخصصــات باملقارنــة مــع متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل 

رقــم (٩) واإلرشــادات والتوجيهــات ذات الصلــة وتعليــ¢ت مــرصف ســورية املركــزي.

قمنــا بتقييــم Þــوذج الخســائر االئت¢نيــة املتوقعــة للبنــك، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل املالÅــة مــع Þــوذج الخســائر االئت¢نيــة 
املتوقعــة واملنهجيــة األساســية مــع متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩).

لقد قمنا بدراسة عينة من التسهيالت االئت¢نية، وقمنا بإجراءات تدقيق لتقييم ما ييل:
-    مدى مالÅة احت¢لية التعÆ، التعرض االئت¢� عند التعÆ ونسبة الخسارة بافرتاض التعÆ للمراحل املختلفة.

-    مدى مالÅة وموضوعية نظام التصنيف االئت¢� الداخيل.
صحة ودقة النموذج املستخدم يف عملية احتساب الخسائر االئت¢نية املتوقعة.

-    تقييــم مــدى مالÅــة عمليــة تقديــر البنــك لحــدوث ارتفــاع يف مســتوى املخاطــر االئت¢نيــة وأســس انتقــال التعــرض االئتــ¢� بــ¹ 
املســتويات، باإلضافــة إىل تقييــم العمليــة مــن ناحيــة التوقيــت املناســب لتحديــد حــدوث الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتــ¢ن 

للتعرضــات االئت¢نيــة.
ــذه  ــم آخــر التطــورات له ــة إىل فه ــردي باإلضاف ــة بشــكل ف ــة املتوقعــة للتســهيالت املتدني ــادة احتســاب الخســائر االئت¢ني -    إع

ــة. ــة أو هيكل ــة جدول ــاك أي عملي ــة وإذا كان هن ــات النقدي ــة التدفق ــن ناحي ــة م التعرضــات االئت¢ني

ــا ¨ناقشــة هــذه ــة املتوقعــة، قمن فيــ¢ يتعلــق باالفرتاضــات املســتقبلية املســتخدمة مــن قبــل البنــك الحتســاب الخســائر االئت¢ني
ــا مــع املعلومــات املتاحــة. االفرتاضــات مــع اإلدارة ومقارنته

قمنــا بتقييــم كفايــة اإلفصاحــات يف البيانــات املاليــة لضــ¢ن مالÅتهــا ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩) وتعليــ¢ت مــرصف 
ســورية املركــزي .

معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للبنك لعام 2٠١٩

تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي للبنــك لعــام ٢٠١٩، خــالف البيانــات املاليــة وتقريرنــا حولهــا. إن 
اإلدارة هــي املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى. يتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متاحــاً لنــا بعــد تاريــخ تقريــر التدقيــق هــذا.

ال يغطى رأينا حول البيانات املالية املعلومات األخرى، ك¢ أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.
فيــ¢ يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة، فــإن مســؤوليتنا تنحــرص يف قــراءة املعلومــات األخــرى عنــد توفرهــا، وعنــد القيــام بذلــك نأخــذ 
يف االعتبــار مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى متعارضــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات املاليــة أو مــع املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا 

خــالل عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا خاطئــة بشــكل جوهــري.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة الدولي ــر املالي ــ� التقاري ــاً ملعاي ــة وفق ــا بصــورة عادل ــة وعرضه ــات املالي إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد البيان
تحديــد نظــام الرقابــة الداخــيل الــرضوري إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن خطــأ.

ــدأ  ــل عــىل أســاس مب ــك عــىل االســتمرار يف العم ــدرة البن ــدى ق ــم م ــن تقيي ــة، اإلدارة هــي املســؤولة ع ــات املالي ــداد البيان ــد إع عن
االســتمرارية، واإلفصــاح عــن املســائل املتعلقــة باالســتمرارية عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، واســتخدام مبــدأ االســتمرارية املحاســبي إال 

ــام بذلــك. ــة البنــك أو التوقــف عــن العمــل، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القي ــدى اإلدارة النيــة يف تصفي إذا كان ل

إن املكلف¹ بالحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للبنك.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

تتمثــل أهدافنــا يف الحصــول عــىل تأكيــد معقــول بــأن البيانــات املاليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال 
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ــة عــىل أن  ــس ض¢ن ــه لي ــايل املســتوى، لكن ــد ع ــو تأكي ــول ه ــد املعق ــا. إن التأكي ــق يتضمــن رأين ــر تدقي أو عــن خطــأ، وإصــدار تقري
التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً للمعايــ� الدوليــة للتدقيــق ســوف يكتشــف الخطــأ الجوهــري داÅــاً عنــد وجــوده. قــد تنجــم األخطــاء عــن 
احتيــال أو عــن خطــأ وتعتــرب جوهريــة إذا كانــت، بشــكل فــردي أو ¨جموعهــا، مــن املتوقــع أن تؤثــر عــىل القــرارات االقتصاديــة التــي 

يتخذهــا املســتخدمون بنــاًء عــىل هــذه البيانــات املاليــة.
أثنــاء التدقيــق الــذي يتــم وفقــاً للمعايــ� الدوليــة للتدقيــق فإننــا نقــوم بالتقديــر املهنــي ونبقــي عــىل الشــكل املهنــي خــالل عمليــة

التدقيــق. كذلــك فإننــا نقــوم ¨ــا يــيل:
-   تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة يف البيانــات املاليــة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجراءات 
تدقيــق اســتجابة لتلــك املخاطــر، والحصــول عــىل أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــ� أســاس إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف 
خطــأ جوهــري ناتــج عــن احتيــال أكــرب مــن املخاطــر الناتجــة عــن خطــأ، إذ أن االحتيــال قــد ينتــج عــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف 

متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز لإلجــراءات الرقابيــة.
-   الحصــول عــىل فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعــ¢ل التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق مالÅــة للظــروف، 

وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخــيل للبنــك.
-   تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املعدة من قبل اإلدارة.

ــا،  ــم الحصــول عليه ــي ت ــق الت ــة التدقي ــدأ االســتمرارية، واســتناداً إىل أدل -   التوصــل إىل اســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة ملب
مــدى وجــود عــدم يقــ¹ جوهــري متعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثــ� شــكوكاً جوهريــة حــول قــدرة البنــك عــىل االســتمرار كمنشــأة
مســتمرة. وإذا تبــ¹ لنــا وجــود عــدم يقــ¹ جوهــري، فــإن علينــا أن نلفــت االنتبــاه يف تقريرنــا إىل اإلفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات 
املاليــة، أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غــ� كافيــة. إن اســتنتاجاتنا مبنيــة عــىل أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا 
حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف املســتقبلية قــد تــؤدي إىل توقــف البنــك عن االســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

-   تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات املاليــة، ¨ــا يف ذلــك اإلفصاحــات، وفيــ¢ إذا كانــت البيانــات املاليــة íثــل املعامــالت 
واألحــداث ذات العالقــة بشــكل يحقــق العــرض  العــادل.

نقــوم بإبــالغ املكلفــ¹ بالحوكمــة، مــن بــ¹ عــدة أمــور، بنطــاق وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، ¨ــا يف ذلــك أيــة نقــاط 
ــق. ــة التدقي ــة نحددهــا خــالل عملي ــة الداخلي ــة يف نظــام الرقاب ضعــف جوهري

كذلــك نقــوم أيضــأ بتزويــد املكلفــ¹ بالحوكمــة ببيــان يتضمــن التزامنــا بقواعــد الســلوك املهنــي املتعلقــة باالســتقاللية، وأننــا نتواصــل 
معهــم حــول كافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر عــىل اســتقالليتنا، واإلجــراءات االحرتازيــة إن لــزم األمــر.

مــن بــ¹ املســائل التــي يتــم التواصــل بخصوصهــا مــع املكلفــ¹ بالحوكمــة، فإننــا نحــدد األمــور األكــÆ أهميــة يف عمليــة تدقيــق البيانــات 
املاليــة للســنة الحاليــة، وبالتــايل تــم تضمينهــا يف تقريرنــا ضمــن األمــور الهامــة يف التدقيــق. نقــوم بتوصيــف هــذه األمــور يف تقريرنــا مــا 
ó َتُحــْل األنظمــة والقوانــ¹ دون اإلفصــاح العلنــي عــن أي منهــا، أو يف الحــاالت النــادرة جــداً، عندمــا نــرى أن األمــر ال ينبغــي أن يتــم 

االفصــاح عنــه يف تقريرنــا ألن العواقــب الســلبية لذلــك يُتوقــع أن تزيــد عــن املنافــع املتحققــة للمص لحــة العامــة مــن هــذا االفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية

-   إن نطــاق تدقيقنــا يتضمــن أيضــاً التأكــد مــن مــدى انســجام البنــك مــع أنظمــة وتعليــ¢ت هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية 
وخصوصــاً املتعلقــة منهــا بالبيانــات املاليــة.

-   يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات املالية املرفقة متفقة معها ونويص باملصادقة عليها.

شهادة محاسب قانوني

الجمهورية العربية السورية
دمشق - ٢٣ نیسان ٢٠١٩

الدكتور قحطان السيويف
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بيان المركز المالي

البنك العربي - سورية 
شركة مساهمة مغفلة عامة

بيان الوضع المالي

كا يف ٣١ كانون الثاين كا يف ٣١ كانون األول
إيضاح ٢٠١٨املوجودات

لرة سورية
٢٠١٨

لرة سورية
٢٠١٩

لرة سورية

١٤,٨٥٨,٥٠٩,٧٦١ ١٦,٣٨١,١٠٤,٧٣٩ ٩,٧٥٨,٨٤٢,٣٦٣ ٤ نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

١٠,٢٣٤,٤٠٤,٧٩٣ ٩,١٧٨,٦٣٠,٤٥٦ ٥,٩٤٩,٣٧٧,٩٣٦ ٥ أرصدة لدى املصارف 

٢٥,٠٣١,٧٢٠,٠٨٥ ٢٢,٦٠١,٢٦٠,٦١٥ ٢٧,٧٠٣,٥٦٦,٦٢٠ ٦ إيداعات لدى املصارف

٦,٢٨٧,٥٥٢,٣٥٨ ٦,١٤٩,٤٥١,٤٥٠ ٦,١٢٩,٨٧٩,٣٢٧ ٧ تسهيالت ائت¢نية مبارشة (بالصايف)

٦٥,٣٣٤,٣٤٤ ١٩١,٥٥٥,٤٧٥ ١٤٤,٣٧١,٨٢٦ ٨
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر

- ٣,٠٢٥,٩٠٤,٢٢٠ ٢,٤١٢,٠٩٢,٢٩٨ ٩ موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧ ١,٧٢٩,١٨١,٥٤٢ ١,٨٨٢,٢٨٤,٨٤٧ ١٠ موجودات ثابتة

٧٨,٣٩٤,٦١٧ ٧٥,٢٨٣,٤٧٢ ٨٢,١٢٣,٣٩٦ ١١ موجودات غ� ملموسة 

 - - ٢١٨,٩٧٦,٦٧٧ ١٢ حق استخدام األصول

٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦ - - ١٩ موجودات رضيبية مؤجلة

١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥ ١,٩١١,٠٠٥,١٩١ ١,٩١٤,٣٦٥,١٣٥ ١٣ موجودات أخرى

٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤ ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤ ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤ ١٤ وديعة مجمدة لدى مرصف سورية املركزي

٦٣,٩٤٩,٠٧٧,٦٢٠ ٦٤,٣٣٣,٢٥٨,٠٥٤ ٥٩,٢٨٥,٧٦١,٣١٩ مجموع املوجودات
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المطلوبات وحقوق الملكية

بيان المركز المالي

محمد ميان عرنوسمحمد صادق الحسند. خالد واصف الوزين

املدير املايلاملدير العامرئيس مجلس اإلدارة

كا يف ٣١ كانون الثاين كا يف ٣١ كانون األول
إيضاح ٢٠١٨املطلوبات

لرة سورية
٢٠١٨

لرة سورية
٢٠١٩

لرة سورية

٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣ ١٠٧,٢٥٤,٢٣٥ ٨٢,٠٣٧,٦٧٠ ١٥ ودائع بنوك 

٤٧,٩٠٢,٥١٠,١٢٧ ٥٠,٩٣٠,٢٣٣,٨٩٤ ٤٥,٤٧٥,٥٨٤,٦٩٨ ١٦ ودائع العمالء

١,٣٨٩,٦٥٥,١٤٧ ٧٤٨,٨٦٢,٩٩٣ ٧٤٦,٣٠٧,٣٤٢ ١٧ تأمينات نقدية

٤٣٣,٣٧٣,٤٠٨ ٥٧٠,٦٥٠,٥٣٠ ٣٣٦,٨٧٣,٩١٧ ١٨ مخصصات متنوعة

- - ١٢٤,٧١٣,٢٣٢ ١٢ التزامات التأج�

١,٤٥٥,١٠٦,٨٠٤ ١,٠١٠,٤٤٥,٣٥٠ ١,٤٠٦,٧٩٥,٥٣٣ ٢٠ مطلوبات أخرى

٥١,٦٢٧,٧٣٢,٣٧٩ ٥٣,٣٦٧,٤٤٧,٠٠٢ ٤٨,١٧٢,٣١٢,٣٩٢ مجموع املطلوبات

كا يف ٣١ كانون الثاين كا يف ٣١ كانون األول
إيضاح ٢٠١٨حقوق امللكية

لرة سورية
٢٠١٨

لرة سورية
٢٠١٩

لرة سورية

٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢١ رأس املال املكتتب به واملدفوع

١٤١,٦٩٨,٣٦٨ ١٤١,٦٩٨,٣٦٨ ١٦١,١٨٠,٥٢٠ ٢٢ احتياطي قانو�

١٤١,٦٩٨,٣٦٨ ١٤١,٦٩٨,٣٦٨ ١٦١,١٨٠,٥٢٠ ٢٢ احتياطي خاص

(١٧,٩٦٥,٦٥٦) ١٠٨,٢٥٥,٤٧٥ ٦١,٠٧١,٨٢٦ ٢٣ احتياطي التغ� يف القيمة العادلة

(١٤,٠٦٢,٨٣٨,٧٦٠) (١٥,٥٤٤,٥٩٤,٠٨٠) (١٥,٣٨٨,٧٣٦,٨٦٠) ٢٤ الخسائر املرتاكمة املحققة

٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١ ٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١ ٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١ ٢٤ األرباح املدورة غ� املحققة

١٢,٣٢١,٣٤٥,٢٤١ ١٠,٩٦٥,٨١١,٠٥٢ ١١,١١٣,٤٤٨,٩٢٧ مجموع حقوق امللكية

٦٣,٩٤٩,٠٧٧,٦٢٠ ٦٤,٣٣٣,٢٥٨,٠٥٤ ٥٩,٢٨٥,٧٦١,٣١٩ مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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بيان الدخل الشامل

البنك العريب - سورية (رشكة مساهمة مغفلة عامة)   -    بيان الدخل الشامل

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول
إيضاح ٢٠١٨املوجودات

لرة سورية
٢٠١٩

لرة سورية
١,٨١٢,٢٦٩,١١٩ ٢,٠٢٤,٩٦٥,٦١٣ ٢٥ الفوائد الدائنة

(١,١٨٨,٠٣٤,١٤٣) (٩٣٣,١٢٦,٩٧٩) ٢٦ الفوائد املدينة

٦٢٤,٢٣٤,٩٧٦ ١,٠٩١,٨٣٨,٦٣٤ صايف الدخل من الفوائد 

٢٣٥,٢٣٨,٤١٧ ٢٨٤,٧٥٩,٣٩١ ٢٧ العموالت والرسوم الدائنة

(١٩,٤١٠,٦٦١) (١٤,١٥٣,٥٥٠) ٢٨ العموالت والرسوم املدينة

٢١٥,٨٢٧,٧٥٦ ٢٧٠,٦٠٥,٨٤١ صايف الدخل من العموالت والرسوم

٨٤٠,٠٦٢,٧٣٢ ١,٣٦٢,٤٤٤,٤٧٥ صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

١٢٢,٨٢٨,٦٦١ ٩٥,١٣٠,٨٨٤
ــالت  ــالت بالعم ــن التعام ــة ع ــغيلية الناتج ــاح التش ــايف األرب ص

ــة األجنبي

- ٩,٢٥١,٩٥٠
توزيعــات أربــاح موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر

(٢,٠٠٠,٨٦٤) (١,٧٧٩,٤٥٠) ٢٩ خسائر بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

٦٥,٩٨٣,٠١٢ ١٠٠,٧٠٣,٥٥٣ ٣٠ إيرادات تشغيلية أخرى

١,٠٢٦,٨٧٣,٥٤١ ١,٥٦٥,٧٥١,٤١٢ إج¢يل الدخل التشغييل

(١,١٣٨,٧١٥,٥١٥) (١,١٧١,٧١٨,٨٧٥) ٣١ نفقات املوظف¹

(٧٣,٦٠٥,١٢٥) (٩٨,٩٩٨,٩٧١) استهالكات املوجودات الثابتة

(٣,٨٥٧,٦٩٥) (٤,٠٧٥,٤٣٩) إطفاءات املوجودات غ� امللموسة 

٥٣٢,٢٥٠,٥٤١ ٦٥٥,٦٢٧,٢٠٥ ٣٢ اسرتداد مخصص الخسائر االئت¢نية املتوقعة

(١٤٤,٧٥٠,١٦٣) ٥٩,٦٩٢,٣١١ ١٨ اسرتداد (مرصوف) مخصصات متنوعة

(٨٩٢,٢٩١,٩٦٨) (٨١١,٤٥٦,١١٩) ٣٣ مصاريف تشغيلية أخرى

(١,٧٢٠,٩٦٩,٩٢٥) (١,٣٧٠,٩٢٩,٨٨٨) إج¢يل املصاريف التشغيلية

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤) ١٩٤,٨٢١,٥٢٤ الربح (الخسارة) قبل الرضيبة

(٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦) - ١٩ إطفاء موجودات رضيبية مؤجلة

(١,٤٨١,٧٥٥,٣٢٠) ١٩٤,٨٢١,٥٢٤ صايف ربح (خسارة) السنة 

مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر التــي ال üكــن تحويلهــا الحقــاً 
إىل بيــان الدخــل:

١٢٦,٢٢١,١٣١ (٤٧,١٨٣,٦٤٩)
صــايف التغــ� يف القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر

(١,٣٥٥,٥٣٤,١٨٩) ١٤٧,٦٣٧,٨٧٥ الدخل الشامل للسنة

(٢٩٫٣٤) ٣٫٨٦ ٣٤ الحصة االساسية واملخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

البنك العريب - سورية - (رشكة مساهمة مغفلة عامة)
بيان التغيرات يف حقوق امللكية

رأس املال 
املكتتب به 

واملدفوع
احتياطي خاصاحتياطي قانوين

احتياطي عام 
ملخاطر التمويل

لرة سوريةلرة سوريةلرة سوريةلرة سورية

٢٠١٩
الرصيــد املعــدل كــ¢ يف ١ كانــون الثــا�  

(معــاد عرضهــا)
٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨-

----الدخل الشامل للسنة

-١٩,٤٨٢,١٥٢١٩,٤٨٢,١٥٢-املحول إىل االحتياطيات

----تخصيص ربح السنة

-٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٦١,١٨٠,٥٢٠١٦١,١٨٠,٥٢٠الرصيد ك¢ يف ٣١ كانون األول

٢٠١٨ (معاد عرضها)

٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٦٢,٣٢٨,٩٢٩الرصيد ك¢ يف ١ كانون الثا�

املاليــة  معيارالتقاريــر  تطبيــق  أثــر 
(٩) رقــم  الــدويل 

---(١٦٢,٣٢٨,٩٢٩)

الرصيد املعدل يف ١ كانون الثا�
   (معاد عرضها)

٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨-

----الدخل الشامل للسنة

----تخصيص خسارة السنة

-٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨الرصيد املعدل ك¢ يف ٣١ كانون األول
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

احتياطي التغر يف 
القيمة العادلة

ربح (خسارة) السنة
الخسائر املرتاكمة 

املحققة
األرباح املدورة غر 

املحققة
مجموع حقوق امللكية

لرة سوريةلرة سوريةلرة سوريةلرة سوريةلرة سورية

٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١١٠,٩٦٥,٨١١,٠٥٢(١٥,٥٤٤,٥٩٤,٠٨٠)-١٠٨,٢٥٥,٤٧٥

(٤٧,١٨٣,٦٤٩)١٤٧,٦٣٧,٨٧٥--١٩٤,٨٢١,٥٢٤

-(٣٨,٩٦٤,٣٠٤)---

-(١٥٥,٨٥٧,٢٢٠)١٥٥,٨٥٧,٢٢٠--

٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١١١,١١٣,٤٤٨,٩٢٧(١٥,٣٨٨,٧٣٦,٨٦٠)-٦١,٠٧١,٨٢٦

--(١١,٦١٤,٢٨٧,٧٨٠)٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١١٤,٩٥٠,١٩٠,٨٠٦

(١٧,٩٦٥,٦٥٦)-(٢,٤٤٨,٥٥٠,٩٨٠)-(٢,٦٢٨,٨٤٥,٥٦٥)

(١٧,٩٦٥,٦٥٦)-(١٤,٠٦٢,٨٣٨,٧٦٠)٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١١٢,٣٢١,٣٤٥,٢٤١

(١,٣٥٥,٥٣٤,١٨٩)--(١,٤٨١,٧٥٥,٣٢٠)١٢٦,٢٢١,١٣١

-(١,٤٨١,٧٥٥,٣٢٠)١,٤٨١,٧٥٥,٣٢٠--

٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١١٠,٩٦٥,٨١١,٠٥٢(١٥,٥٤٤,٥٩٤,٠٨٠)-١٠٨,٢٥٥,٤٧٥

محمد ميان عرنوسمحمد صادق الحسند. خالد واصف الوزين

املدير املايلاملدير العامرئيس مجلس اإلدارة
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بيان التدفقات النقدية

البنك العريب - سورية - (رشكة مساهمة مغفلة عامة)
بيان التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول
٢٠١٨إيضاح

ل. س
٢٠١٩
ل. س

األنشطة التشغيلية

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤) ١٩٤,٨٢١,٥٢٤ ربح (خسارة) قبل الرضيبة
تعديالت

٧٧,٤٦٢,٨٢٠ ١٠٣,٠٧٤,٤١٠ االستهالكات واإلطفاءات
- ٧٦,١١٥,٢٤٢ استهالك حق استخدام األصول

(٥٣٢,٢٥٠,٥٤١) (٦٥٥,٦٢٧,٢٠٥) اسرتداد مخصص الخسائر االئت¢نية املتوقعة
١٤٤,٧٥٠,١٦٣ (٧٧,٦١١,٩٣١) التغ� يف مخصصات متنوعة
(٢٢,٦٥٦,٦٧١) (٢٢٤,١٣٩,٧٩٨) التغ� يف مخصص النقد يف الفروع املغلقة

(٢٢٩,٤٨٥,٦٧٧) (١٣,٣٠٢,٧١٤)
مــرصوف مخصــص مصاريــف قضائيــة مســتحقة مــن 

مقرتضــ¹ متعÆيــن
(٥٤,٠١٤,٠٠٠) (٨٤,١٢٣,٩٩٤) أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

- (١,١٨٨,٧٧٥) أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,٠٠٠,٨٦٤ ١,٧٧٩,٤٥٠ خسائر بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

التغرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

(١٤٨,٨٧١,٦٨٣) ٤٧٨,٠٣٩,٠٥٨
إيداعــات لــدى مــرصف ســورية املركــزي التــي يزيــد 

اســتحقاقها األصــيل عــن ثالثــة أشــهر

٢,٣١٨,٤٠٤,٨٩١ (٤,٨٧٢,٦٩٠,٢٤٤)
إيداعــات لــدى املصــارف التــي يزيــد اســتحقاقها األصــيل 

عــن ثالثــة أشــهر
٧١٦,٤٤٠,٥١٢ ٢٣٦,٧٦٢,٩٣٣ التسهيالت االئت¢نية املبارشة
١٩١,٢٦٩,٤٦١ (١٢٣,١٨٤,٤٤٤) موجودات أخرى

٣,١٥٩,١٥٩,٠٨٥ (٥,٣٩٦,٥٤٥,٥٥١) ودائع العمالء
(٦٣٩,٠٤١,٩٧٥) (٢,٥٥٦,٢٤٠) تأمينات نقدية
(٤٤٥,٠٢٤,٠٥١) ٣٩٨,٧٤١,١٣٦ مطلوبات أخرى

٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥١,٩٣١,٥٠٠ املتحصل من بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

٣,٩٠٤,٠٤٦,٨١٤ (٩,٨٠٩,٧٠٥,٦٤٣)
صــايف التدفقــات النقديــة )املســتخدمة يف( مــن األنشــطة 

التشــغيلية
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بيان التدفقات النقدية

البنك العريب - سورية - (رشكة مساهمة مغفلة عامة)
بيان التدفقات النقدية / تابع

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول
٢٠١٨إيضاح

ل. س
٢٠١٩
ل. س

األنشطة االستثارية

(٣,٣٧٩,٨٦٠,٠٠٠) - رشاء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
٣٠٥,٢٣٦,٠٣٢ ٦١٣,١٧٠,٥٥٠ بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

- ١,٢٩٠,٤٠٠ بيع موجودات ثابتة
(١٦٧,٤١٠,٥٧٠) (٢٥٢,٢٠٣,٩٠١) رشاء موجودات ثابتة

(٧٤٦,٥٥٠) (١٠,٩١٥,٣٦٣) رشاء موجودات غ� ملموسة

(٣,٢٤٢,٧٨١,٠٨٨) ٣٥١,٣٤١,٦٨٦
صــايف التدفقــات النقديــة مــن (املســتخدمة يف) األنشــطة 

االســتث¢رية

األنشطة التمويلية

- (١٠٧,٣٨٥,٥٠٠) مدفوعات التزامات التأج�
(١٨,٦٥٠) - أرباح موزعة عىل املساهم¹

(١٨,٦٥٠) (١٠٧,٣٨٥,٥٠٠)
األنشــطة  يف  املســتخدمة  النقديــة  التدفقــات  صــايف 

يليــة لتمو ا

(١٥,٥١٧,٨٨٠) (٢٤,٦٥٩,٨٩٨) تأث� تغ�ات أسعار الرصف
٦٤٥,٧٢٩,١٩٦ (٩,٥٩٠,٤٠٩,٣٥٥) صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

٢٢,٤٢٠,٠١٢,٢٨٤ ٢٣,٠٦٥,٧٤١,٤٨٠ النقد وما يف حكمه ك¢ يف ١ كانون الثا�
٢٣,٠٦٥,٧٤١,٤٨٠ ١٣,٤٧٥,٣٣٢,١٢٥ ٣٥ النقد وما يف حكمه ك¢ يف ٣١ كانون األول

ــد وتوزيعــات  ــة التشــغيلية مــن الفوائ التدفقــات النقدي
األربــاح

١,٦٨٧,٢٦٧,٣٨٢ ١,٩٥٠,١٩٨,٩٦١ فوائد مقبوضة
١,٣٣٤,٥٠١,٤٧٤ ٩١٤,٦٦٩,٩٤٣ فوائد مدفوعة

- ٩,٢٥١,٩٥٠ توزيعات أرباح مقبوضة من موجودات مالية

محمد ميان عرنوسمحمد صادق الحسند. خالد واصف الوزين

املدير املايلاملدير العامرئيس مجلس اإلدارة
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

البنك العربي - سورية - )شركة مساهمة مغفلة عامة(
إيضاحات حول البيانات المالية

3١ كانون األول 2٠١٩ للسنة المنتهية في

١- معلومات عامة

البنــك العــر� - ســورية ش.م.م.ع. هــو رشكــة مســاهمة ســورية مملوكــة بنســبة ٥١٫٣ ٪ مــن البنــك العــر� ش.م.ع - األردن، 
رخــص إلنشــائه بتاريــخ ٢٢ أيلــول ٢٠٠٤ �وجــب القــرار رقــم ٣٤/م.و. الصــادر عــن رئاســة مجلــس الــوزراء يف الجمهوريــة 
ــجل  ــخ ٢٤ آذار ٢٠٠٥ ويف س ــم ١٤٢٧٩ تاري ــت الرق ــق تح ــة دمش ــاري ملحافظ ــجل التج ــجل يف الس ــورية وس ــة الس العربي

١٦ ترشيــن الثــا¯ ٢١٠٣. املصــارف تحــت الرقــم ١١ تاريــخ ٥ ·ــوز ٢٠٠٥. مــدة البنــك ٩٩ عامــاً تنتهــي يف

ــ¹ة  ل ــ¹ة ســورية مــوزع عــىل ٣,٠٠٠,٠٠٠ ســهم بقيمــة اســمية ٥٠٠ ــداره ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل ــال مق ــرأس م ــك ب تأســس البن
كانــون الثــا¯ ٢٠٠٦. ·ــت زيــادة رأس املــال يف أعــوام ٢٠٠٨، ٢٠١٠ ســورية للســهم الواحــد. بــارش البنــك أعÀلــه املرصفيــة يف ٢

و٢٠١١ ليصبــح ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لــ¹ة ســورية كــÀ يف ٣١ كانــون األول ٢٠١١.

خــالل عــام ٢٠١٢ قــام البنــك بتجزئــة لألســهم حيــث تــم تعديــل القيمــة االســمية لســهم البنــك العــر� ســورية لتصبــح مائــة
٥٠,٥٠٠,٠٠٠ ســهم كــÀ يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٢. لــ¹ة ســورية بــدالً مــن خمســÀئة لــ¹ة ســورية وبلــغ عــدد األســهم

يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعــÀل املرصفيــة واملاليــة مــن خــالل مركــزه الرئيــيس يف دمشــق وفروعــه داخــل الجمهوريــة 
ــا،  ــة فــروع يف محافظــة دمشــق وريفه ــايل: Ìاني فرعــاً موزعــة عــىل املحافظــات كالت ــغ عددهــا ١٨ ــة الســورية والبال العربي
وعــرشة فــروع موزعــة عــىل باقــي املحافظــات منهــا ٨ فــروع مغلقــة بســبب األوضــاع األمنيــة والتشــغيلية يف الجمهوريــة 

العربيــة الســورية.

إن أسهم البنك العر� – سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

قــام البنــك العــر� ش.م.ع - األردن بالتعاقــد مــع البنــك عــىل تقديــم خدمــات إداريــة مختلفــة للبنــك، مثــل تطبيــق أنظمــة 
تقنيــات الحاســوب، تدريــب املوظفــØ، مســاعدة البنــك يف تهيئــة أصــول أعÀلــه، ونقــل املعرفــة املرصفيــة وأصــول مــن اإلدارة 

املرصفيــة إىل البنــك العــر� - ســورية. 

املوافقة عىل البيانات املالية 

وافــق مجلــس اإلدارة عــىل البيانــات املاليــة للبنــك كــÀ يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ وذلــك باجتÀعــه املنعقــد بتاريــخ ٦ شــباط 
.٢٠٢٠

2- أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

٢-١ أسس إعداد البيانات املالية

- تــم إعــداد البيانــات املاليــة وفقــاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيــÀ عــدا املوجــودات واملطلوبــات املاليــة والتــي تظهــر بالقيمــة 
العادلــة بتاريــخ البيانــات املاليــة.

- تــم إعــداد البيانــات املاليــة وفقــاً ملعايــ¹ التقاريــر املاليــة الدوليــة ومعايــ¹ املحاســبة الدوليــة وتفســ¹اتها وقــرارات مجلــس 
النقــد والتســليف.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

ــن  ــة م ــبية املتبع ــاً للسياســات املحاس ــون األول ٢٠١٨ وفق ــة يف ٣١ كان ــة للســنة املنتهي ــات املالي ــداد البيان ــك بإع ــام البن - ق
قبــل البنــك بســبب تأجيــل تطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ٩ وذلــك وفقــاً ملتطلبــات مجلــس املحاســبة 
كانــون الثــا¯ ٢٠١٩ قامــت الرشكــة بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ ومعيــار التقاريــر  والتدقيــق. ابتــداًء مــن ١
املاليــة الــدويل رقــم ١٦ للمــرة األوىل وقــد قــرر البنــك اســتئناف إعــداد بياناتــه املاليــة وفقــاً ملعايــ¹ التقاريــر املاليــة الدوليــة 
ونتــج عــن ذلــك إعــادة عــرض بياناتــه املاليــة. كــÀ قــام البنــك بعــرض بيــان املركــز املــايل كــÀ يف ١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ نظــراً 

ألول مــرة بأثــر رجعــي. لتبنــي معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩
- تم عرض البيانات املالية بالل¹ة السورية وهي عملة التشغيل للبنك.

- يقــوم البنــك بعــرض بيــان املركــز املــايل حســب ترتيــب الســيولة. يتــم ادراج املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة عــادًة 
ــه يف ملخــص أهــم  ــÀ هــو منصــوص علي ــط ك ــا بالصــايف فق ــا واإلفصــاح عنه ــم تقاصه ــايل، يت ــز امل ــان املرك باإلجــÀيل يف بي

السياســات املحاســبية يف االيضــاح ٢-٣.

٢-٢ التغ�ات يف السياسات املحاسبية واإلفصاحات

التفس�ات واملعاي� الجديدة واملعدلة
قــام البنــك بتطبيــق بعــض املعايــ¹ والتعديــالت والتفســ¹ات ألول مــرة والتــي أصبحــت نافــذة ابتــداًء مــن ١ كانــون الثــا¯ 

.٢٠١٩
ــات  ــر عــىل البيان ــا أي أث ــي ليــس له ــد مــن التعديــالت والتفســ¹ات األخــرى للمــرة األوىل يف عــام ٢٠١٩ والت ــطبق العدي تـ

ــة للبنــك. املالي
إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:

٢-٢-١ معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ - «األدوات املالية» 

يحــل معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ بــدالً مــن معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ٣٩ (األدوات املاليــة: االعــرتاف والقيــاس) 
اعتبــاراً مــن ١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ لجميــع الجوانــب املحاســبية الثالثــة املتعلقــة بــاألدوات املاليــة: التصنيــف والقيــاس والتــد¯ 
يف القيمــة ومحاســبة التحــوط. بنــاًء عــىل قــرار مجلــس املحاســبة والتدقيــق يف جلســته رقــم ١ لعــام ٢٠١٨، أصــدرت هيئــة 
ــر  ــار التقاري ــق معي ــل تطبي ــخ ٢٥ شــباط ٢٠١٨ واملتضمــن تأجي ــم رقــم ١٣ بتاري ــة الســورية التعمي األوراق واألســواق املالي
املاليــة الــدويل رقــم ٩ «األدوات املاليــة». وبنــاًء عليــه، قــام البنــك بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ للمــرة األوىل 

ابتــداًء مــن ١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٩ وبأثــر رجعــي.
ــدورة.  ــاح امل ــة لألرب ــدة االفتتاحي ــل األرص ــالل تعدي ــن خ ــا¯ ٢٠١٨ م ــون الث كان ــار يف ١ ــق املعي ــر تطبي ــرتاف بأث ــم االع ت
اســتبدل معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ (األدوات املاليــة) ðــوذج الخســارة االئتÀنيــة املتكبــدة وفقــاً ملعيــار املحاســبة 
الــدويل رقــم ٣٩ (األدوات املاليــة: االعــرتاف والقيــاس). وتضمــن ðوذجــاً شــامًال ألليــة االعــرتاف وتســجيل الخســائر االئتÀنيــة 

املتوقعــة وإطــار محاســبة التحــوط، ومتطلبــات التصنيــف والقيــاس.
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أ- أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ :

األثر عىل بيان املركز املايل (زيادة / (نقص)): ●

ك� يف ٣١ كانون األول ك� يف ١ كانون الثا�

٢٠١٨
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

املوجودات

(٤,٢٣٣,٦٢٢) (٤,٥١٢,٧١٦) نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

(٢٠,٥٧٧,٣٩٨) (١٥,٢٧٦,٠٥٨) أرصدة لدى املصارف

(٤٧٥,٣٥٥,٢٧٦) (٤٤٦,٨٩٤,٥١٠) إيداعات لدى املصارف

(١,١٣٦,٦٠٦,٥٣٠) (١,٩٧٠,٤٣٦,٥٨٤) تسهيالت ائتÀنية مبارشة (بالصايف)

١٠٨,٢٥٥,٤٧٥ (١٧,٩٦٥,٦٥٦)
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل

اآلخــر

(٤٦,٢٤٥,٧٨٠) - موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

(١,٥٧٤,٧٦٣,١٣١) (٢,٤٥٥,٠٨٥,٥٢٤) مجموع املوجودات

املطلوبات

١٧٥,٩٧٩,٤٠٥ ١٧٣,٧٦٠,٠٤١ مخصصات متنوعة

١٧٥,٩٧٩,٤٠٥ ١٧٣,٧٦٠,٠٤١ مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

(١٦٢,٣٢٨,٩٢٩) (١٦٢,٣٢٨,٩٢٩) احتياطي عام ملخاطر التمويل

١٠٨,٢٥٥,٤٧٥ (١٧,٩٦٥,٦٥٦) احتياطي التغ¹ يف القيمة العادلة

(١,٦٩٦,٦٦٩,٠٨٢) (٢,٤٤٨,٥٥٠,٩٨٠) الخسائر املرتاكمة املحققة

(١,٧٥٠,٧٤٢,٥٣٦) (٢,٦٢٨,٨٤٥,٥٦٥) مجموع حقوق امللكية

األثر عىل بيان الدخل الشامل (زيادة / (نقص)):

للسنة املنتهية يف 
٣١ كانون األول ٢٠١٨

ل�ة سورية

٧٥١,٨٨١,٨٩٨ اسرتداد مخصص الخسائر االئتÀنية املتوقعة

٧٥١,٨٨١,٨٩٨ ربح السنة

١٢٦,٢٢١,١٣١
صــايف التغــ¹ يف القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة مــن خــالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر

٨٧٨,١٠٣,٠٢٩ الدخل الشامل للسنة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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األثر عىل حصة السهم من ربح السنة (زيادة/(نقص))

للسنة املنتهية يف
٣١ كانون األول ٢٠١٨

ل�ة سورية

١٤٫٨٩ الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

ال يوجــد أثــر جوهــري عــىل بيــان التدفقــات النقديــة. إن األثــر عــىل بيــان التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة يف ٣١ كانــون 
٢٠١٨ تنحــرص يف التغــ¹ يف مبلــغ ربــح الســنة قبــل الرضيبــة والتعديــالت عليــه ضمــن األنشــطة التشــغيلية. األول

ب- التحول

تم تطبيق التغ¹ات يف السياسات املحاسبية الناتجة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ عىل النحو التايل:
تــم إعــادة عــرض فــرتات املقارنــة. يتــم إدراج الفــرق مــا بــØ القيــم الدفرتيــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الناشــئة 
ــام  ــة لع ــات املقارن ــإن معلوم ــايل ف ــا¯ ٢٠١٨ وبالت ــون الث ــة كــÀ يف ١ كان ــاح املــدورة املحقق ــار ٩ يف األرب ــق املعي عــن تطبي
٢٠١٨ واملعــاد عرضهــا تعكــس املتطلبــات الــواردة يف املعيــار ٩ وبالتــايل óكــن مقارنتهــا باملعلومــات املعروضــة لســنة ٢٠١٩

�وجــب املعيــار ٩.

تــم إجــراء التقييــÀت التاليــة عــىل أســاس الحقائــق والظــروف القاôــة يف تاريــخ التطبيــق األويل (١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨) بأثــر 
رجعي:

تحديد ðوذج األعÀل الذي يتضمن األصل املايل املحتفظ به. ●
تحديد وإلغاء املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحددة مسبقاً بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ●

اختيــار تصنيــف بعــض االســتثÀرات يف األســهم غــ¹ املقتنــاة للمتاجــرة الســتثÀرات مثبتــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  ●
الدخــل الشــامل اآلخــر.

تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف تاريخ التطبيق األويل ملعيار التقارير املالية الدويل رقم (٩) ●
باســتثناء بنــود البيانــات املاليــة املبينــة يف الجــدول أدنــاه، ÷ يطــرأ أي تغيــ¹ عــىل مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات املدرجــة 

١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ بأثــر رجعــي. عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ يف

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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املوجودات املالية

التصنيف حسب معيار املحاسبة الدويل رقم ٣٩
٣١ كانون األول ٢٠١٧

متوفرة للبيعقروض وسلف
محتفظ بها لغرض 

املتاجرة
الرصيد

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١٤,٨٦٣,٠٢٢,٤٧٧--١٤,٨٦٣,٠٢٢,٤٧٧نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١--١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١أرصدة لدى املصارف

٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥--٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥إيداعات لدى املصارف

موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع/ بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر

-٨٣,٣٠٠,٠٠٠-٨٣,٣٠٠,٠٠٠

٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢--٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢تسهيالت ائتÀنية مبارشة

املوجودات املالية

التصنيف حسب معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩
١ كانون الثا� ٢٠١٨

بالتكلفة املطفأة
 بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

الرصيد

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١٤,٨٥٨,٥٠٩,٧٦١--١٤,٨٥٨,٥٠٩,٧٦١نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

١٠,٢٣٤,٤٠٤,٧٩٣--١٠,٢٣٤,٤٠٤,٧٩٣أرصدة لدى املصارف

٢٥,٠٣١,٧٢٠,٠٨٥--٢٥,٠٣١,٧٢٠,٠٨٥إيداعات لدى املصارف

موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع/ بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر

-٦٥,٣٤٤,٣٤٤-٦٥,٣٤٤,٣٤٤

٦,٢٨٧,٥٥٢,٣٥٨--٦,٢٨٧,٥٥٢,٣٥٨تسهيالت ائتÀنية مبارشة

يبــØ الجــدول التــايل تحليــل األثــر عــىل االحتياطيــات والخســائر املرتاكمــة املحققــة نتيجــة التحــول إىل معيــار التقاريــر املاليــة 
الــدويل رقــم ٩. ال يوجــد أثــر عــىل مكونــات حقــوق امللكيــة األخــرى.

ل�ة سورية

احتياطي القيمة العادلة

-الرصيد الختامي وفق معيار املحاسبة الدويل رقم (٣٩) (٣١ كانون األول ٢٠١٧)

إعــادة تصنيــف املوجــودات املاليــة (حقــوق امللكيــة) مــن املتوفــرة للبيــع إىل مصنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر

(١٧,٩٦٥,٦٥٦)

الرصيــد االفتتاحــي وفــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ (١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ - معــاد 
عرضه)

(١٧,٩٦٥,٦٥٦)
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ل�ة سورية

الخسائر املرتاكمة املحققة

(١١,٦١٤,٢٨٧,٧٨٠)الرصيد الختامي وفق معيار املحاسبة الدويل رقم (٣٩) (٣١ كانون األول ٢٠١٧)

(٢,٤٤٨,٥٥٠,٩٨٠)إعادة قياس مخصصات انخفاض القيمة وفقاً ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ٩

الرصيــد االفتتاحــي وفــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ (١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ - معــاد 
عرضه)

(١٤,٠٦٢,٨٣٨,٧٦٠)

احتياطي عام مخاطر التمويل

١٦٢,٣٢٨,٩٢٩الرصيد الختامي وفق معيار املحاسبة الدويل رقم (٣٩) (٣١ كانون األول ٢٠١٧)

املســتخدم يف إعــادة قيــاس مخصصــات انخفــاض القيمــة وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل 
رقــم ٩

(١٦٢,٣٢٨,٩٢٩)

الرصيــد اإلفتتاحــي وفــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ (١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٨ - معــاد 
عرضه)

-

(٢,٦٢٨,٨٤٥,٥٦٥)مجموع التغ¹ يف حقوق امللكية نتيجة لتطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم ٩

ــد  ــم ٣٩ اىل الرصي ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــق معي ــة وف ــودات املالي ــي للموج ــد الختام ــوية الرصي ــايل تس ــدول الت ــØّ الج يب
ــا¯ ٢٠١٨. ــون الث ــÀ يف ١ كان ــم ٩ ك ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــق معي ــة وف ــودات املالي ــي للموج االفتتاح

٣١ كانون األول 
٢٠١٧

(معيار املحاسبة 
الدويل رقم ٣٩)

اعادة تصنيف 
املوجودات املالية

إعادة قياس 
مخصص انخفاض 
القيمة والحركات 

األخرى

١  كانون الثا� 
٢٠١٨ (معيار 
التقارير املالية 
الدويل رقم ٩)

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

ــورية  ــرصف س ــدى م ــدة ل ــد وأرص نق
ــزي املرك

١٤,٨٥٨,٥٠٩,٧٦١(٤,٥١٢,٧١٦)-١٤,٨٦٣,٠٢٢,٤٧٧

١٠,٢٣٤,٤٠٤,٧٩٣(١٥,٢٧٦,٠٥٨)-١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١أرصدة لدى املصارف

٢٥,٠٣١,٧٢٠,٠٨٥(٤٤٦,٨٩٤,٥١٠)-٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥إيداعات لدى املصارف

أدوات حقــوق امللكيــة متوفــرة للبيــع/ 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

ــر ــامل اآلخ الش
٦٥,٣٣٤,٣٤٤-(١٧,٩٦٥,٦٥٦)٨٣,٣٠٠,٠٠٠

٦,٢٨٧,٥٥٢,٣٥٨(١,٩٧٠,٤٣٦,٥٨٤)-٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢تسهيالت ائتÀنية مبارشة

٥٦,٤٧٧,٥٢١,٣٤١(٢,٤٣٧,١١٩,٨٦٨)(١٧,٩٦٥,٦٥٦)٥٨,٩٣٢,٦٠٦,٨٦٥املجموع

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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يبØ الجدول التايل تسوية الرصيد االفتتاحي ملخصص الخسائر اإلئتÀنية 

٣١ كانون األول ٢٠١٧
(٣٩ (معيار املحاسبة الدويل رقم

إعادة قياس 
مخصص انخفاض 

القيمة

١  كانون الثا� 
٢٠١٨ (معيار 
التقارير املالية 
الدويل رقم ٩)

املخصص الج�عياملخصص االفرادي

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

ــورية  ــرصف س ــدى م ــدة ل ــد وأرص نق
ــزي املرك

--٤,٥١٢,٧١٦٤,٥١٢,٧١٦

١٥,٢٧٦,٠٥٨١٥,٢٧٦,٠٥٨--أرصدة لدى املصارف

٤٤٦,٨٩٤,٥١٠٤٤٦,٨٩٤,٥١٠--إيداعات لدى املصارف

١٤,٣٩٢,٩٣٢,٦٦٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠١,٩٧٠,٤٣٦,٥٨٤١٦,٤١٣,٣٦٩,٢٤٩تسهيالت ائتÀنية مبارشة

١٤,٣٩٢,٩٣٢,٦٦٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٣٧,١١٩,٨٦٨١٦,٨٨٠,٠٥٢,٥٣٣

١٧٣,٧٦٠,٠٤١٢٢٩,٥٦٠,٥٠١-٥٥,٨٠٠,٤٦٠تسهيالت ائتÀنية غ¹ مبارشة

١٤,٤٤٨,٧٣٣,١٢٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٦١٠,٨٧٩,٩٠٩١٧,١٠٩,٦١٣,٠٣٤املجموع

٢-٢-٢ معيار التقارير املالية الدويل رقم ١٦ - « عقود اإليجار»

تــم إصــدار معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٦ يف كانــون الثــا¯ ٢٠١٦ والــذي حــل محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 
ــن  ــة تتضم ــت االتفاقي ــÀ إذا كان ــد في ــم ٤ تحدي ــة رق ــة الدولي ــر املالي ــ¹ات التقاري ــة تفس ــار، وتفســ¹ لجن ــود اإليج ١٧ عق
عقــد إيجــار، تفســ¹ لجنــة تفســ¹ات املعايــ¹ رقــم ١٥ اإليجــار التشــغييل – الحوافــز، وتفســ¹ لجنــة تفســ¹ات املعايــ¹ رقــم

ــة رقــم  ــة الدولي ــر املالي ــار التقاري ٢٧ تقييــم جوهــر العمليــات التــي تنطــوي عــىل الشــكل القانــو¯ لعقــد اإليجــار. إن معي
ــادئ االعــرتاف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح الخــاص بعقــود االيجــار، ويتطلــب مــن املســتأجرين أن يقومــوا  ١٦ يحــدد مب

باملحاســبة عــن جميــع عقــود اإليجــار وفــق ðــوذج موحــد ضمــن بيــان املركــز املــايل.

املحاســبة عــن عقــود اإليجــار بالنســبة للمؤجــر وفــق معيــار التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم ١٦ ÷ تتغــ¹ بشــكل جوهــري عــن 
املحاســبة الحاليــة وفــق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ١٧. يســتمر املؤجــر بتصنيــف كافــة عقــود االيجــار باســتخدام نفــس 

مبــدأ التصنيــف املتبــع يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ١٧ والتمييــز بــØ نوعــØ مــن االيجــار: التمويــيل والتشــغييل.

ــار التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم ١٦ بطريقــة األثــر الرجعــي املعــدل ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق  قــام البنــك بتطبيــق معي
ــن  ــج ع ــي النات ــر الرتاكم ــي باألث ــار بشــكل رجع ــق املعي ــم تطبي ــة، يت ــا¯ ٢٠١٩. حســب هــذه الطريق ــون الث األويل يف١ كان
التطبيــق األويل للمعيــار بتاريــخ التطبيــق األويل. وبنــاًء عــىل ذلــك ÷ يتــم تعديــل أرقــام املقارنــة لعــام ٢٠١٨. اختــار البنــك 
ــار  ــاً ملعي ــرب مســبقُا عقــود إيجــار وفق ــت تعت ــي كان ــار فقــط عــىل العقــود الت ــق املعي ــة حيــث ُطب ــق الوســائل العملي تطبي

ــق األويل. ــخ التطبي ــم ٤ بتاري ــة رق ــة التفســ¹ات الدولي وتفســ¹ لجن ــم ١٧ ــدويل رق املحاســبة ال

أ-  طبيعة وأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ١٦ :

ــادة /  ــا¯ ٢٠١٩ (زي ــون الث ــÀ يف ١ كان ــايل ك ــز امل ــان املرك ــىل بي ــم ١٦ ع ــدويل رق ــة ال ــر املالي ــار التقاري ــق معي ــر تطبي إن أث
ــايل: (نقــص)) هــو كالت
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ل�ة سورية

املوجودات

٢٢٥,٠٩١,٩١٩ حق استخدام األصول

(٦٥,١٥٢,٦٥٨) موجودات أخرى

املطلوبات 

١٥٩,٩٣٩,٢٦١ التزامات التأج¹

- صايف األثر عىل حقوق امللكية

بلغ املتوسط املرجح ملعدل االقرتاض املتزايد يف تاريخ التطبيق األويل ٣٫٨٦٪

ــار  ــود إيج ــود كعق ــذه العق ــف ه ــار يصن ــق املعي ــل تطبي ــك قب ــك كان البن ــروع البن ــن ف ــود تأج¹م ــدة عق ــك ع ــدى البن ل
تشــغيلية. يف عقــود اإليجــار التشــغيلية ســابقُا ÷ تكــن تتــم رســملة األصــل املســتأجر وكان يتــم االعــرتاف بدفعــات اإليجــار 
كمــرصوف إيجــار يف األربــاح والخســائر بطريقــة القســط الثابــت عــىل مــدى عمــر عقــد اإليجــار. كان يتــم االعــرتاف بالدفعــات 

املقدمــة ودفعــات اإليجــار املســتحقة كمصاريــف مدفوعــة مقدمــُا وكمطلوبــات، عــىل الرتتيــب.

ــار التقاريــر املاليــة الــدويل ١٦ أصبــح البنــك يعــرتف بحــق اســتخدام األصــول والتزامــات التأجــ¹ لعقــود  عنــد تطبيــق معي
ــة بأصــول  ــود اإليجــار قصــ¹ة األجــل أو املتعلق ــود إيجــار تشــغيلية باســتثناء عق ــة ســابقاً كعق ــت مصنف ــي كان اإليجــار الت
منخفضــة القيمــة. تــم االعــرتاف بحــق اســتخدام األصــول ملعظــم عقــود اإليجــار بالقيمــة الدفرتيــة كــÀ لــو أن املعيــار كان 
مطبقــاً بشــكل دائــم بغــض النظــر عــن اســتخدام معــدل االقــرتاض املتزايــد بتاريــخ التطبيــق األويل. يف بعــض الحــاالت يتــم 
ــا بقيمــة الدفعــات املســبقة ودفعــات  االعــرتاف بحــق اســتخدام األصــول بقيمــة مســاوية اللتزامــات التأجــ¹ بعــد تعديله
اإليجــار املســتحقة التــي تــم االعــرتاف بهــا ســابقاً. تــم االعــرتاف بالتزامــات التأجــ¹ بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار املتبقيــة 

مخصومــًة �عــدل االقــرتاض املتزايــد بتاريــخ التطبيــق األويل.

اختار البنك تطبيق الوسائل العملية التالية:
تطبيق معدل خصم واحد عىل محفظة عقود إيجار ذات خصائص مشابھة بصورة معقولة ●

املحاسبة عن عقود االيجار التي تنتھي خالل ١٢ شھر من تاريخ التطبيق االويل بنفس طريقة عقود االيجار قص¹ة االجل. ●
استبعاد التكاليف األولية املبارشة من قياس حق استخدام األصول يف تاريخ التطبيق االويل. ●

استخدام االدراك املتأخر يف تحديد مدة عقد االيجار إذا كان العقد يحتوي عىل خيارات ·ديد او انھاء. ●

٢٣ عدم التيقن املتعلق Äعاملة رضيبة الدخل ٢-٢-٣ تفس� لجنة التفس�ات الدولية رقم

يتنــاول هــذا التفســ¹ املحاســبة عــن رضائــب الدخــل عندمــا تتضمــن املعامــالت الرضيبيــة عــدم تيقــن والــذي يؤثــر عــىل 
تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ١٢ وال يطبــق عــىل الرضائــب أو الرســوم خــارج نطــاق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 

١٢، كــÀ ال يتضمــن بشــكل محــدد متطلبــات متعلقــة بالفوائــد والغرامــات املرتبطــة باملعامــالت الرضيبيــة غــ¹ املؤكــدة.
يتناول التفس¹ بشكل محدد اآل{:

ما إذا كانت املنشأة تقوم باألخذ بعØ االعتبار املعاملة الرضيبية غ¹ املؤكدة بشكل منفصل. ●
االفرتاضات التي تقوم بها املنشأة حول فحص املعاملة الرضيبية من قبل السلطات الرضيبية.  ●

كيــف تقــوم املنشــأة بتحديــد الربــح الرضيبــي (الخســارة الرضيبيــة)، األســس الرضيبيــة، الخســائر الرضيبيــة غــ¹ املســتغلة،  ●

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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اإلعفــاءات الرضيبيــة غــ¹ املســتغلة ومعــدالت الرضيبــة.
كيف تقوم املنشأة باألخذ بعØ االعتبار التغ¹ات يف الحقائق والظروف. ●

ــة غــ¹ مؤكــدة بشــكل منفصــل أو  ــة رضيبي ــار كل معامل ــت ســتأخذ بعــØ االعتب ــا إذا كان يجــب عــىل املنشــأة أن تحــدد م
بشــكل مجمــع مــع معامــالت رضيبيــة غــ¹ مؤكــدة أخــرى. يجــب اتبــاع الطريقــة التــي تقــدم حــًال أفضــل لعــدم التيقــن. ليــس 

لهــذا التفســ¹ أثــر عــىل البيانــات املاليــة للبنــك.

٩: خيارات الدفع املبكر مع تعويض سالب ٢-٢-٤ التعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم
ــة مــن خــالل  ــن بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادل ــاس أداة الدي ــة رقــم ٩، óكــن قي ــة الدولي ــر املالي ــار التقاري وفقــاً ملعي
الدخــل الشــامل اآلخــر، رشط أن تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة فقــط دفعــات مــن املبلــغ األصــيل وفوائــد عــىل املبلــغ 

األصــيل القائــم (اختبــارSPPI ) وأن يحتفــظ بــاألداة ضمــن ðــوذج األعــÀل املناســب لذلــك التصنيــف.
توضــح التعديــالت عــىل معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٩ أن األصــل املــايل يجتــاز اختبــار SPPI بغــض النظــر عــن الحــدث 
ــذي ســيقبض أو يدفــع تعويــض معقــول لقــاء  ــذي أدى للفســخ املبكــر للعقــد وبغــض النظــر عــن الطــرف ال أو الظــرف ال
مــع  الفســخ املبكــر للعقــد. هــذه التعديــالت تطبــق بأثــر رجعــي وتعتــرب ســارية املفعــول اعتبــاراً مــن ١ كانــون الثــا¯ ٢٠١٩

الســÀح بالتطبيــق املبكــر. ليــس لهــذه التعديــالت أثــر عــىل البيانــات املاليــة للبنــك.

٢-٢-٥ التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ١٩: تعديالت خطط املنافع، تخفيض عدد املوظفÆ أو التسوية
تتنــاول التعديــالت عــىل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ١٩ املعالجــة املحاســبية لتعديــالت خطــط املنافــع أو تخفيــض عــدد 
املوظفــØ أو التســوية التــي تحــدث خــالل الفــرتة. تنطبــق هــذه التعديــالت عــىل تعديــالت خطــط املنافــع أو تخفيــض عــدد

ــر الســنوية حيــث يتوجــب عــىل املنشــأة تحديــد مــرصوف الخدمــات  ــة خــالل فــرتة التقري املوظفــØ أو التســويات الحاصل
الحاليــة لباقــي الفــرتة بعــد تعديــل خطــط املنافــع أو تخفيــض عــدد املوظفــØ أو التســويات الحاصلــة باســتخدام التقديــرات 
ــا لخطــط  ــة وفق ــع املقدم ــي تعكــس املناف ــة والت ــع املحــددة الصافي ــزام (أصــل) املناف ــاس الت ــة املســتخدمة يف قي االكتواري
املنافــع وأصــول خطــط املنافــع بعــد ذلــك الحــدث. يجــب عــىل املنشــأة أيضــاً تحديــد صــايف الفوائــد للفــرتة املتبقيــة بعــد 
تعديــل خطــط املنافــع أو تخفيــض عــدد املوظفــØ أو التســويات الحاصلــة باســتخدام التــزام (أصــل) املنافــع املحــددة الصافيــة 
والتــي تعكــس املنافــع املقدمــة وفقــا لخطــط املنافــع وأصــول خطــط املنافــع بعــد ذلــك الحــدث ومعــدل الخصــم املســتخدم 
يف قيــاس التــزام (أصــل) املنافــع املحــددة الصافيــة. هــذه التعديــالت ليــس لهــا أي أثــر عــىل البيانــات املاليــة للبنــك حيــث أنــه 

÷ يتــم تعديــل خطــط املنافــع أو تخفيــض عــدد املوظفــØ أو حصــول تســويات خــالل الفــرتة.

٢-٢-٦ التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٨: االستث�رات طويلة األجل يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة
توضــح التعديــالت أن عــىل املنشــأة تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة ٩ عــىل االســتثÀرات طويلــة األجــل يف الــرشكات الحليفــة 
واملشــاريع املشــرتكة التــي ال تطبــق عليهــا طريقــة حقــوق امللكيــة، ولكنهــا يف الجوهــر، تشــكل جــزء مــن صــايف االســتثÀر 
ــة  ــة املتوقع ــوذج الخســائر االئتÀني ð ــىل أن ــدل ع ــه ي ــم ألن ــح مه ــة أو املــرشوع املشــرتك. هــذا التوضي ــة الحليف يف الرشك
ينطبــق عــىل هــذه االســتثÀرات طويلــة األجــل. توضــح هــذه التعديــالت أيضــاً أنــه  حســب معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل ٩
عــىل املنشــأة عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل ٩ أال تأخــذ بعــØ االعتبــار أيــة خســائر مــن الرشكــة الحليفــة أو

املرشوعــات املشــرتكة، أو أيــة خســائر انخفــاض قيمــة عــىل صــايف االســتثÀر، معــرتف فيهــا كتعديــالت عــىل صــايف االســتثÀر 
٢٨ «االســتثÀرات يف  ــم ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــق معي ــن تطبي ــي نتجــت ع ــة أو املــرشوع املشــرتك والت ــة الحليف يف الرشك

الــرشكات الحليفــة واملشــاريع املشــرتكة». ليــس لهــذه التعديــالت أي أثــر عــىل البيانــات املاليــة للبنــك.

:(٢٠١٥ – ٢٠١٧ ٢-٢-٧ التحسينات السنوية (دورة
تتضمن هذه التحسينات:

٣ – اندماج األعÀل معيار التقارير املالية الدويل رقم
– الرتتيبات املشرتكة. معيار التقارير املالية الدويل رقم ١١

معيار املحاسبة الدويل رقم ١٢– رضيبة الدخل.
معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٣ – تكاليف االقرتاض.
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٢-٣ ملخص أهم السياسات املحاسبية 

أعدت البيانات املالية املرفقة وفقاً ألهم السياسات املحاسبية التالية:

٢-٣-١ التعامالت بالعمالت األجنبية

ــخ حــدوث هــذه  ــرصف الســائدة يف تاري ــة خــالل الســنة بأســعار ال ــم بالعمــالت األجنبي ــي تت ــم تســجيل التعامــالت الت يت
التعامــالت، ويتــم تحويــل أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بأســعار رصف العمــالت األجنبيــة الســائدة يف تاريــخ بيــان 
املركــز املــايل واملعلنــة مــن قبــل مــرصف ســورية املركــزي. يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التحويــل إىل العملــة 

الرئيســية للبنــك يف بيــان الدخــل الشــامل.
إن الل¹ة السورية هي عملة إظهار البيانات املالية والتي ·ثل عملة التشغيل للبنك.

٢-٣-٢ معلومات القطاع

- قطــاع األعــÀل óثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي تشــرتك معــا يف تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة 
للمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعــÀل أخــرى.

- القطــاع الجغــرايف يرتبــط يف تقديــم منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة ملخاطــر وعوائــد تختلــف عــن 
تلــك املتعلقــة بقطاعــات تعمــل يف بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

- يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كÀ ييل: تجزئة، رشكات، الخزينة.

٢-٣-٣ تحقق اإليرادات

ــة  ــدة الفعلي ــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائ ــرادات الفوائ ــم تحقــق إي ــر املــايل رقــم (٩) يت ــدويل للتقاري ــار ال وفقــاً للمعي
لكافــة األدوات املاليــة واألدوات املاليــة املحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة التــي تــم تســجيلها بالتكلفــة 
املطفــأة. يتــم اثبــات إيــرادات الفوائــد عــىل املوجــودات املاليــة التــي تحمــل فائــدة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وفقــاً للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (٩). إن معــدل الفائــدة الفعــيل (EIR) هــو الســعر
ــة أو، الفــرتة األقــرص، إىل صــايف  ــألداة املالي ــع ل ــة املســتقبلية املقــدرة خــالل العمــر املتوق ــذي يخصــم املتحصــالت النقدي ال

القيمــة الدفرتيــة لألصــل املــايل.

يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة (وبالتــايل، التكلفــة املطفــأة لألصــل) مــن خــالل األخــذ بعــØ االعتبــار أي خصــم أو 
عــالوة عنــد االقتنــاء. يعــرتف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل العائــد الــذي óثــل أفضــل تقديــر ملعــدل العائــد 
الثابــت عــىل مــدى العمــر املتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، يتــم االعــرتاف بتأثــ¹ أســعار الفائــدة املختلفــة املحتملــة التــي يتــم 
فرضهــا عــىل مراحــل مختلفــة، والخصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل (�ــا يف ذلــك الدفعــات املســبقة، وفــرض الغرامــات 

والرســوم).

إذا تــم تعديــل التوقعــات املتعلقــة بالتدفقــات النقديــة عــىل املوجــودات املاليــة ألســباب غــ¹ مخاطــر االئتــÀن. يتــم إثبــات 
التعديــالت كإضافــة أو طــرح للقيمــة الدفرتيــة لألصــل يف بيــان املركــز املــايل مــع زيــادة أو طــرح الفــرق يف إيــرادات الفوائــد. 

يتــم إطفــاء التســوية فيــÀ بعــد مــن خــالل الفوائــد واإليــرادات املÀثلــة يف بيــان الدخــل الشــامل.

٢-٣-٣-١ الفائدة واإليرادات واملرصوفات امل�ثلة

لجميــع األدوات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان 
الدخــل الشــامل فــان الفائــدة الدائنــة

واملدينة عىل هذه االدوات املالية تقيد بسعر الفائدة الفعيل.
ان عمليــة احتســاب الفائــدة تأخــذ بعــØ االعتبــار الــرشوط التعاقديــة لــألدوات املاليــة (عــىل ســبيل املثــال، خيــارات الدفــع 
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املســبق) وتتضمــن أي رســوم او تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات املاليــة بشــكل مبــارش وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر 
الفائــدة الفعــيل ولكنهــا ال ·ثــل خســائر ائتÀنيــة مســتقبلية.

عندمــا يتــم تخفيــض قيمــة هــذه املوجــودات املاليــة او مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة املÀثلــة مــن خــالل خســائر تــد¯ 
القيمــة، فانــه يســتمر احتســاب

قيمــة ايــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة املعمــول بــه لخصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة 
قيمــة التــد¯.

٢-٣-٣-٢ العموالت الدائنة

يحقق البنك عموالت دائنة من الخدمات املتنوعة املقدمة للعمالء وóكن تصنيف إيراد العموالت كÀ ييل:

العموالت الدائنة املحققة من الخدمات املقدمة خالل فرتة زمنية معينة  -
تؤجــل العمــوالت املحققــة مــن تقديــم الخدمــات خــالل فــرتة زمنيــة محــددة ويتــم االعــرتاف فيهــا كإيــراد عــىل أســاس الفرتة 

الزمنيــة. وتشــمل إيــرادات العمــوالت ورســوم إدارة األصــول وصناديــق االســتثÀر والرســوم األخــرى اإلدارية واالستشــارية.

العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية واملحققة عند تنفيذ عمل هام  -
يعــرتف بالعمــوالت والرســوم كإيــرادات عنــد إنجــاز العمــل الهــام، مثــال ذلــك عمولــة تخصيــص أســهم لعميــل.   
يتــم االعــرتاف بالعمــوالت املرتبطــة بإنجــاز عمــل محــدد بعــد تنفيــذ الــرشوط املتفــق عليهــا يف هــذا الخصــوص.

العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية  -
ــروض  ــدار الق ــوالت إص ــيل: عم ــا ي ــة م ــن أداة مالي ــزأ م ــزءاً ال يتج ــك ج ــا البن ــي يعتربه ــوالت الت ــن العم تتضم  
وعمــوالت االلتــزام للقــروض التــي مــن املحتمــل أن يتــم ســحبها وغ¹هــا مــن العمــوالت املتعلقــة باالئتــÀن. إن االعــرتاف 
بهــذه العمــوالت (مــع أي تكاليــف إضافيــة) يشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األداة املاليــة املقابلــة ويتــم االعــرتاف بهــا كإيــرادات 

ــيل.  ــدة الفع ــدل الفائ ــىل مع ــل ع ــراء تعدي ــن خــالل إج ــد م فوائ

٢-٣-٣-٣ توزيعات األرباح

يتــم االعــرتاف باألربــاح عندمــا ينشــأ حــق للبنــك باســتالم الدفعــات، والــذي يحصــل عــادة عنــد موافقــة املســاهمØ عــىل 
التوزيعــات.

٢-٣-٤ األدوات الـمـالـيـة – االعرتاف األويل 

٢-٣-٤-١ تـاريـخ االعـتـراف

يتــم االعــرتاف باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة، باســتثناء القــروض والســلف املقدمــة للعمــالء وودائــع العمــالء، مبدئيــا يف 
تاريــخ املتاجــرة أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــاً يف األحــكام التعاقديــة لــألداة املاليــة. ويشــمل ذلــك الصفقــات 
االعتياديــة: مشــرتيات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــالل اإلطــار الزمنــي املحــدد عامــة
�وجــب قوانــØ أو اتفاقيــات يف الســوق. يتــم إثبــات القــروض والســلف للعمــالء عنــد تحويــل األمــوال إىل حســابات العمــالء. 

ويعــرتف البنــك باألرصــدة املســتحقة للعمــالء عنــد تحويــل األمــوال إىل البنــك.

٢-٣-٤-٢ القياس األويل لألدوات املالية

يعتمــد تصنيــف األدوات املاليــة عنــد االعــرتاف األويل عــىل رشوطهــا التعاقديــة وðــوذج األعــÀل الخــاص بــإدارة األدوات. يتــم 
قيــاس األدوات املاليــة مبدئيــاً بقيمتهــا العادلــة، باســتثناء املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املســجلة بالقيمــة العادلــة 
ــة  ــاس الذمــم املدين ــم قي ــغ. يت ــة أو خصــم تكاليــف املعامــالت مــن املبل ــم إضاف ــح أو الخســارة، بحيــث يت مــن خــالل الرب
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التجاريــة بســعر الصفقــة. عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة عــن ســعر املعاملــة عنــد االثبــات املبــد]، يقــوم 
البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة اليــوم األول كــÀ هــو موضــح أدنــاه.

٢-٣-٤-٣ ربح أو خسارة اليوم األول

ــم  ــة عــىل أســلوب تقيي ــة العادل ــد القيم ــد نشــأتها، وتعتم ــة عن ــة العادل ــن القيم ــألداة ع ــة ل ــف ســعر املعامل ــا يختل عندم
باســتخدام مدخــالت فقــط óكــن مالحظتهــا يف معامــالت الســوق، يعــرتف البنــك بالفــرق بــØ ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة 
يف بيــان الدخــل الشــامل. يف الحــاالت التــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إىل ðــاذج ال óكــن مالحظــة بعــض مدخالتهــا، يتــم 
تأجيــل اثبــات الفــرق بــØ ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم الحقــاً االعــرتاف بهــا يف بيــان الدخــل فقــط عندمــا تصبــح 

املدخــالت قابلــة ملحوظــة، أو عنــد الغــاء االعــرتاف بــاألداة املاليــة.

٢-٣-٤-٤ فئات القياس للموجودات واملطلوبات املالية

ــرشوط  ــودات وال ــÀل إلدارة املوج ــوذج األع ð ــاس ــىل أس ــن( ع ــة )أدوات الدي ــودات املالي ــف املوج ــك بتصني ــوم البن يق
ــها: ــم قياس ــة، ويت التعاقدي

- بالتكلفة املطفأة
- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

- بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس محفظتــه التجاريــة ومشــتقاته املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. ويتــاح 
للبنــك تصنيــف األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، إذا أدى ذلــك إىل الغــاء أو التقليــص بشــكل 

جوهــري مــن حــاالت عــدم الثبــات يف القيــاس أو االعــرتاف.

يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة، عــدا عــن التزامــات القــروض والضÀنــات املاليــة، بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات املتاجــرة واملشــتقات املاليــة.

٢-٣-٥ املوجودات واملطلوبات املالية

٢-٣-٥-١ املبالغ املستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء واالستث�رات املالية بالتكلفة املطفأة

يقــوم البنــك فقــط بقيــاس املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــالء واالســتثÀرات املاليــة األخــرى بالتكلفة 
املطفــأة مــن حــال تحقــق الرشطــØ التاليــØ معا:

- االحتفاظ باملوجودات املالية ضمن ðوذج األعÀل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
- الــرشوط التعاقديــة للموجــودات املاليــة تحــدد تواريــخ التدفقــات النقديــة التــي تعتــرب مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات 

النقديــة للفائــدة للمبلــغ القائــم.
تفاصيل هذه الرشوط مبينة أدناه.

٢-٣-٥-١-١ تقييم Úوذج األع�ل

يقــوم البنــك بتحديــد ðــوذج األعــÀل إىل املســتوى الــذي يعكــس عــىل أفضــل وجــه كيفيــة إدارة املوجــودات املاليــة لتحقيــق 
أهدافــه التجاريــة.

ال يتــم تقييــم ðــوذج العمــل الخــاص بالبنــك عــىل أســاس كل أداة عــىل حــدة، ولكــن يتــم تقييمــه عــىل مســتوى املحفظــة 
املجمعــة ويســتند إىل عوامــل ملحوظــة مثــل:
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- كيفيــة تقييــم أداء ðــوذج األعــÀل واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا ضمــن ðــوذج األعــÀل وابالغهــا لــإلدارة التنفيذيــة
العليــا يف البنــك.

- املخاطــر التــي تؤثــر عــىل أداء ðــوذج األعــÀل (واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا يف ðــوذج األعــÀل)، والطريقــة التــي يتــم 
بهــا إدارة هــذه املخاطــر.

ــة  ــة العادل ــىل القيم ــاًء ع ــض بن ــال، إذا كان التعوي ــبيل املث ــىل س ــÀل (ع ــري األع ــض مدي ــا تعوي ــم به ــي يت ــة الت - الطريق
ــة). ــة املحصل ــة التعاقدي ــات النقدي ــىل التدفق ــدارة أو ع للموجــودات امل

- التكرار املتوقع لتقييم البنك، مع رضورة األخذ بعØ االعتبار قيمة وتوقيت البيع.

يعتمــد تقييــم ðــوذج األعــÀل عــىل ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات ” الحالــة األســوأ“  أو ” 
الحالــة تحــت الضغــط ” بعــØ االعتبــار.

يف حــال تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد االعــرتاف املبــد] بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك، ال يقــوم 
البنــك بتغيــ¹ تصنيــف املوجــودات املاليــة املتبقيــة املحتفــظ بهــا يف ðــوذج األعــÀل، ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه املعلومــات 

عنــد تقييــم املوجــودات املاليــة التــي تــم رشائهــا حديثــاً للفــرتات الالحقــة.

٢-٣-٥-١-٢ اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة

ــة  ــودات املالي ــة للموج ــرشوط التعاقدي ــم ال ــك بتقيي ــوم البن ــة، يق ــألدوات املالي ــف ل ــة التصني ــد عملي ــة بع ــوة الحق كخط
ــدة. ــة للفائ ــات النقدي ــن والتدفق ــل الدي ــات أص ــار مدفوع ــاز اختب ــت تجت ــا إذا كان ــد م لتحدي

يعــّرف ”أصــل الديــن“ لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل املــايل عنــد االعــرتاف األويل وقــد يتغــ¹ عــىل مــدى عمــر 
األصــل املــايل (عــىل ســبيل املثــال، تســديد دفعــات أصــل الديــن أو إطفــاء عــالوة / خصــم(.

إن أهــم عنــارص الفوائــد يف اتفاقيــات القــروض تتمثــل يف القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتــÀن. لغايــات تقييــم اختبــار 
مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتــÀد عوامــل ذو صلــة مثــل العمــالت 

للموجــودات املاليــة املحــددة، والفــرتة التــي يتــم فيهــا تحديــد ســعر الفائــدة.

ــات يف التدفقــات  ــد مــن الحــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلب ــي تزي ــة الت ــؤدي الــرشوط التعاقدي ــب أخــر، ال ت مــن جان
النقديــة التعاقديــة غــ¹ املرتبطــة باتفاقيــات اإلقــراض األساســية إىل وجــود تدفقــات نقديــة تعاقديــة ضمــن مدفوعــات أصــل 
الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة عــىل املبلــغ املســتحق. يف مثــل هــذه الحــاالت، يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

٢-٣-٥-٢ مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

املشتقات املالية هي أدوات مالية، أو عقود اخرى، يتوفر فيه الخصائص الثالث التالية:
- تتغــ¹ قيمتــه نتيجــة التغــ¹ يف ســعر الفائــدة املحــدد، ســعر األداة املاليــة، ســعر الســلعة، ســعر الــرصف األجنبــي، مــؤرش 
األســعار، أو التصنيــف االئتــÀ¯ ومــؤرش االئتــÀن، أو اي متغــ¹ات اخــرى، رشيطــة أن يكــون ذلــك، يف حالــة وجــود متغــ¹ غــ¹ 

مــايل غــ¹ محــدد لطــرف يف العقــد.
- ال تتطلــب اســتثÀر مبــد]، او اســتثÀر مبــد] �بلــغ أقــل مــن املتوقــع أيــة عقــود يتوقــع أن يكــون لهــا نفــس األثــر لعنــارص 

السوق.
- يتم تسويتها يف تاريخ مستقبيل الحق.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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٢-٣-٥-٣ أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــألدوات الديــن التــي يتــم قياســها  ــة رقــم (٩) ل ــر املــايل الدولي ــار التقاري يقــوم البنــك بتطبيــق هــذه األدوات �وجــب معي
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد تحقــق الــرشوط التاليــة: بالقيمــة العادل

- إذا كانــت تلــك املوجــودات املاليــة )أدوات الديــن( محتفــظ بهــا وفقــاً لنمــوذج أعــÀل يهــدف إىل االحتفــاظ باملوجــودات 
بغــرض تحصيــل التدفقــات النقديــة املتعاقــد عليهــا وبيــع املوجــودات املاليــة.

- إذا كان ينشــأ عــن الــرشوط التعاقديــة للموجــودات املاليــة مواعيــد محــددة لتدفقــات نقديــة متمثلــة حرصيــاً بأصــل مبلــغ 
الديــن غــ¹ املســدد والفوائــد املرتتبــة عليــه.

يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخر بالقيمــة العادلــة ويتم تســجيل األرباح والخســائر 
مــن التغــ¹ يف القيمــة العادلــة التــي تــم االعــرتاف بهــا يف بيــان الدخــل الشــامل. يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد والتغــ¹ يف ســعر 

العمــالت األجنبيــة يف األربــاح أو الخســائر بنفــس الطريقــة املتبعــة يف املوجــودات املاليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفأة.

عندمــا يحتفــظ البنــك بأكــ` مــن اســتثÀر يف نفــس الضــÀن، يتــم اســتبعادها عــىل أســاس الــوارد أوالً - صــادر أوالً. يف حالــة 
إلغــاء االعــرتاف، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر املرتاكمــة املعــرتف بهــا ســابقاً يف بيــان الدخــل الشــامل.

٢-٣-٥-٤ أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــن  ــاء ضم ــل لإللغ ــ¹ قاب ــف بعــض اســتثÀراته بشــكل غ ــار تصني ــان خي ــك يف بعــض األحي ــاح للبن ــرتاف األويل، يت ــد االع عن
ــب  ــة �وج ــوق امللكي ــات حق ــتويف متطلب ــا يس ــر عندم ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــوق امللكي حق
معيــار املحاســبة الــدويل رقــم (٣٢) األدوات املاليــة: العــرض والتــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض املتاجــرة. يتــم تحديــد هــذا 

التصنيــف عــىل أســاس كل أداة عــىل حــدة.

ال يتــم تدويــر املكاســب والخســائر مــن أدوات حقــوق امللكيــة هــذه إىل الربــح. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح يف الربــح أو 
الخســارة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع، مــا÷ يكــن املتحصــل مــن التوزيعــات الســرتداد جــزء مــن كلفــة 

االدوات، يف هــذه الحالــة، يتــم االعــرتاف باالربــاح ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، وال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.

٢-٣-٥-٥ موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتــم تســجيل املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة يف بيــان املركــز املــايل بالقيمــة 
العادلــة  يتــم االعــرتاف بالتغــ¹ بالقيمــة العادلــة يف الربــح والخســارة باســتثناء إذا كان التغــ¹ بالقيمــة العادلــة للمطلوبــات 
املاليــة تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة نتيجــة التغــ¹ �خاطــر االئتــÀن للبنــك. يتــم تســجيل 
هــذه التغــ¹ات يف القيمــة العادلــة يف االحتياطــي االئتــÀ¯ الخــاص مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تدويرهــا 
ــة مــن خــالل  ــة املصنفــة بالقيمــة العادل ــد املتحققــة أو املتكبــدة مــن األدوات املالي ــرادات الفوائ ــح أو الخســارة. إي إىل الرب
الربــح والخســارة يف إيــرادات أو مرصوفــات الفوائــد، باســتخدام ســعر الفائــدة الفعــيل، مــع األخــذ بعــØ االعتبــار أي عــالوة/  
خصــم وتكاليــف املعاملــة والتــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األدوات املاليــة. يجــب قيــاس الفوائــد املتحققــة مــن املوجــودات 
املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة باســتخدام أســعار الفائــدة التعاقديــة. يتــم االعــرتاف بإيــراد توزيعــات

األربــاح مــن أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات 
الحــق يف الســداد.
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٢-٣-٥-٦ الض�نات املالية وخطابات االعت�د وسقوف القروض غ� املستغلة

يقوم البنك بإصدار ضÀنات مالية وخطابات ائتÀن وسقوف للقروض.

يتــم االعــرتاف األويل بالضÀنــات املاليــة يف البيانــات املاليــة بالقيمــة العادلــة والتــي هــي العــالوات املســتلمة. الحقــاً لالعــرتاف 
األويل، يقــوم البنــك بأثبــات التزامــات الضÀنــات باملبلــغ املعــرتف بــه عنــد االعــرتاف األويل ناقــص اإلطفــاء املرتاكــم املعــرتف 

بــه أو بقيمــة الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة أيهــÀ أعــىل.
يتــم إثبــات العــالوات املســتلمة يف بيــان الدخــل الشــامل املوحــد بصــايف إيــرادات الرســوم والعمــوالت عــىل أســاس القســط 

الثابــت عــىل مــدة الضــÀن.
·ثــل الســقوف غــ¹ املســتغلة واالعتــÀدات املســتندية التزامــات عــىل البنــك لتقديــم قــرض بــرشوط محــددة إىل العميــل 

خــالل فــرتة االلتــزام ويتــم ادراج هــذه العقــود ضمــن نطــاق الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة.
يقــوم البنــك بإصــدار التزامــات قــروض �ســحوبات اقــل مــن أســعار الفائــدة للســوق، ويتــم الحقــاً قياســها �عــدل مبلــغ 

ــرادات املرتاكمــة املســجلة. ــا اجــÀيل اإلي ــة املتوقعــة مطروحــا منه الخســارة االئتÀني

٢-٣-٦ إعادة تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية

ال يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف موجوداتــه املاليــة بعــد تاريــخ االعــرتاف األويل، باســتثناء الحــاالت التــي يقــوم فيهــا البنــك 
باســتحواذ أو الغــاء قطــاع أعــÀل معــØ. وال يتــم إعــادة تصنيــف املطلوبــات املاليــة أبــداً.

٢-٣-٧ إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية

٢-٣-٧-١ الغاء االعرتاف نتيجة للتعديل الجوهري يف الرشوط واألحكام

يقــوم البنــك بإلغــاء االعــرتاف باملوجــودات املاليــة، مثــل قــروض العمــالء يف حــال إعــادة التفــاوض عــىل الــرشوط والبنــود 
للقــروض بحــد كبــ¹ وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة، مــع االعــرتاف بالفــرق كأربــاح وخســائر الغــاء اإلعــرتاف إىل الحــد 
الــذي ال يتــم فيــه تســجيل خســائر انخفــاض يف القيمــة. ويتــم تصنيــف القــروض الجديــدة، يف املرحلــة األوىل ألغــراض قيــاس 

الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة.

يأخذ البنك العوامل التالية عند تقييم ما إذا كان سيتم إلغاء القروض املمنوحة للعميل:
- تغ¹ يف عملة القرض

- تقديم مزايا يف امللكية
- تغ¹ يف الطرف املقابل

- إذا كان التعديل قد أدى إىل عدم استيفاء األداة املالية الختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط

يف حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري عىل التدفقات النقدية، ال ينتج عنه الغاء االعرتاف بالقرض.
ــم  ــا ÷ يت ــدة الفعــيل، م ــة بســعر الفائ ــة املخصوم ــات النقدي ــ¹ بالتدفق ــاح وخســائر نتيجــة التغ ــك بتســجيل أرب ــوم البن يق

ــة. ــاض يف القيم ــائر انخف ــجيل خس تس

٢-٣-٧-٢ إلغاء االعرتاف ألسباب ناتجة عن تعديالت غ� جوهرية

٢-٣-٧-٢-١ املوجودات املالية

يتــم الغــاء املوجــودات املاليــة (أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة للبنــك)، عنــد الغــاء حــق 
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البنــك باســتالم التدفقــات النقديــة مــن املوجــودات املاليــة. يقــوم البنــك أيضــاً بإلغــاء االعــرتاف باملوجــودات املاليــة إذا تــم 
كل مــن تحويــل املوجــودات املاليــة وكان التحويــل يخضــع إللغــاء االعــرتاف.

يقوم البنك بتحويل املوجودات املالية فقط إذا:
- قام البنك بتحويل حقوقه التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من املوجودات املالية

أو
- إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه يف التدفقــات النقديــة، مــع افــرتاض وجــود التزامــات بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامل 

دون أي تغيــ¹ جوهــري إىل طــرف ثالــث �وجــب اتفاقيــة التمريــر املبــارش.

إن اتفاقيــة التمريــر املبــارش ·ثــل املعامــالت التيــي يحتفــظ البنــك �وجبهــا بالحقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة 
ــع  ــق جمي ــد تحق ــث، عن ــة إىل طــرف ثال ــات النقدي ــع هــذه التدفق ــا بدف ــرتض التزامه ــا تف ــة، ولكنه ــن املوجــودات املالي م

الــرشوط الثالثــة التاليــة:

البنــك غــ¹ ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف املســتفيد، مــا ÷ تكــن قــد حصلــت نفــس املبلــغ مــن املوجــودات املاليــة، باســتثناء  ●
الســلف قصــ¹ة األجــل مــع الحــق يف اســرتداد كامــل للمبلــغ املقــرض باإلضافــة إىل الفائــدة املســتحقة بأســعار الســوق.

ال óكن للبنك بيع أو رهن األصل بخالف األسهم املمنوحة للطرف املستلم. ●
ــة عــن الطــرف املســتفيد دون أي تأخــ¹ جوهــري، باســتثناء  ــة املســتلمة بالنياب ــل التدفقــات النقدي ــك بتحوي ــزم البن يلت ●
االســتثÀرات يف النقــد أو النقــد املعــادل �ــا يف ذلــك إيــرادات الفوائــد املســتلمة للفــرتة بــØ تاريــخ التحصيــل وتاريــخ التحويــل 

للطــرف املســتفيد.

يعترب التحويل مؤهًال فقط من أجل إلغاء االعرتاف إذا:
- قام البنك بتحويل جميع املزايا واملخاطر من املوجودات املالية

أو
- قام البنك بنقل السيطرة عىل األصل، دون االحتفاظ أو نقل كافة املزايا واملخاطر من املوجودات املالية

يعتــرب البنــك نقــل امللكيــة فقــط إذا كان للطــرف املســتفيد الحــق يف ببيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثالــث مســتقل ويكــون لــه 
الحــق يف مÀرســة هــذا اإلجــراء مــن طرفــه دون فــرض قيــود إضافيــة عــىل النقــل.

ــم  ــا واملخاطــر بشــكل جوهــري، يت ــة املزاي ــاظ بكاف ــك باحتفاظــه بالســيطرة عــىل األصــل دون االحتف ــتمر البن يف حــال اس
إثبــات األصــل فقــط خــالل فــرتة البنــك باالســتثÀر، ويف هــذه الحالــة، يعــرتف البنــك أيضــاً بااللتزامــات املرتبطــة بهــا. يتــم 
قيــاس األصــل املحــول وااللتــزام املتعلــق بــه عــىل أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. يقــوم البنــك 

بقيــاس الضÀنــات بالقيمــة الدفرتيــة لألصــل واملبلــغ املمكــن دفعــه مــن قبــل البنــك.

ــغ  ــاس االســتثÀر باملبل ــار الــرشاء (أو كليهــÀ)، يقــوم البنــك بقي إذا اســتمر البنــك باســتثÀر األصــل املحــول املشــرتى أو خي
املطلــوب دفعــه مــن قبــل البنــك عنــد إعــادة الــرشاء. إذا كان خيــار الــرشاء لألصــل يقــاس بالقيمــة العادلــة، يســتمر البنــك 

ــة لألصــل املحــول أو خيــار الــرشاء (ايهــÀ أقــل). باعــرتاف االســتثÀر بالقيمــة العادل

٢-٣-٧-٢-٢ املطلوبات املالية

ــة مــن قبــل نفــس املقــرض  ــات املالي ــد اســتبدال املطلوب ــزام. عن ــد اعفــاء البنــك مــن االلت ــة عن ــات املالي يتــم الغــاء املطلوب
بــرشوط مختلفــة أو تعديــل رشوط االلتــزام الحــايل بشــكل جوهــري، يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التعديــل كإلغــاء لاللتــزام 
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األصــيل واالعــرتاف بالتــزام جديــد. يتــم إثبــات الفــرق بــØ القيمــة الدفرتيــة اللتــزام املــايل األصــيل واملبلــغ املدفــوع يف الربــح 
أو الخســارة.

٢-٣-٨ انخفاض قيمة املوجودات املالية

٢-٣-٨-١ نظرة عامة حول مبادئ الخسائر االئت�نية املتوقعة

أدى تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (٩) إىل تغيــ¹ طريقــة احتســاب خســارة التــد¯ للقــروض يف البنــك بشــكل 
جوهــري مــن خــالل نهــج طريقــة الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة ذات نظــرة مســتقبلية بــدالً مــن االعــرتاف بالخســارة عنــد 
ــجيل  ــك بتس ــوم البن ــا¯ ٢٠١٨، يق ــون الث ــن ١ كان ــاراً م ــم (٣٩) اعتب ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــب معي ــارة حس ــد الخس تكب
املخصصــات للخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة لجميــع القــروض وموجــودات الديــن املاليــة غــ¹ املحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل األربــاح والخســائر، معــاً مــع التزامــات القــروض وعقــود الضــÀن املاليــة، واملشــار اليهــا «األدوات املاليــة». أدوات 

حقــوق امللكيــة ال تخضــع الختبــار التــد¯ �وجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (٩).

يســتند مخصــص الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة عــىل الخســائر االئتÀنيــة املتوقــع حدوثهــا عــىل مــدى عمــر األصــل، ويف حــال 
÷ يكــن هنــاك تغــ¹ ملمــوس عــىل مخاطــر االئتــÀن مــن تاريــخ اإلنشــاء، ويف هــذه الحالــة، يســتند املخصــص عــىل الخســارة 

االئتÀنيــة املتوقعــة ملــدة ١٢ شــهراً.

ــÀ¯ خــالل ١٢ شــهر هــي جــزء مــن الخســائر  ــة التعــ` للتعــرض االئت ــة املتوقعــة املرجحــة باحتÀلي إن الخســارة االئتÀني
االئتÀنيــة املتوقعــة عــىل مــدة حيــاة األصــل الناتجــة عــن احــداث فشــل بــاألدوات املاليــة التــي óكــن حدوثهــا خــالل ١٢

شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

يتــم احتســاب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة لــكل مــن الخســارة االئتÀنيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــÀ¯ والخســائر 
االئتÀنيــة املتوقعــة باحتÀليــة التعــ` للتعــرض االئتــÀ¯ خــالل ١٢ شــهراً إمــا عــىل أســاس فــردي أو عــىل أســاس تجميعــي 

بنــاء عــىل طبيعــة األدوات املاليــة للمحفظــة.

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيــÀ إذ كانــت مخاطــر االئتــÀن لــألداة املاليــة قــد زادت بشــكل 
ملمــوس مــن تاريــخ االعــرتاف األويل، مــن خــالل األخــذ بعــØ االعتبــار التغــ¹ يف مخاطــر التعــ` عــىل مــدى العمــر املتبقــي 

لــألدوات املاليــة.

بنــاًء عــىل مــا ذكــر أعــاله، يقــوم البنــك بتصنيــف املوجــودات املاليــة إىل املرحلــة األوىل واملرحلــة الثانيــة واملرحلــة الثالثــة، 
كــÀ هــو موضــح أدنــاه:

ــاًء عــىل املرحلة األوىل: ــك بتســجيل مخصــص بن ــة للمــرة األوىل، يقــوم البن ــد االعــرتاف األويل للموجــودات املالي عن
ــة  ــة التعــ` للتعــرض االئتــÀ¯ خــالل ١٢ شــهر. تشــمل املرحل ــة املتوقعــة باحتÀلي الخســائر االئتÀني

ــة. ــة الثاني ــة التــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحل األوىل أيضــاً املوجــودات املالي
عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتــÀن مــن تاريــخ االعــرتاف األويل، يقــوم البنك بتســجيل مخصص املرحلة الثانية:

الخســارة االئتÀنيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــÀ¯. تتضمــن املرحلــة الثانيــة أيضــاً املوجــودات 
املاليــة التــي شــهدت تحســن �خاطــر االئتــÀن والتــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحلــة الثالثــة.

ــة املرحلة الثالثة: القــروض التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التــد¯ (التعــ`)، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة االئتÀني
.¯Àاملتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــ
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بالنســبة للموجــودات املاليــة التــي ال يتوفــر للبنــك توقعــات معقولــة الســرتداد امــا كامــل املبلــغ القائــم، أو جــزء منــه، يتــم 
تخفيــض القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة. ويعتــرب �ثابــة الغــاء )جــز]) للموجــودات املاليــة.

٢-٣-٨-٢ احتساب الخسائر االئت�نية املتوقعة

يقــوم البنــك باحتســاب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة بنــاًء عــىل املتوســط املرجــح لعــدة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي 
املتوقــع، مخصومــة بســعر تقريبــي أســعار الفائــدة الفعالــة. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بــØ التدفقــات النقديــة املســتحقة 

للبنــك وفقــاً للعقــد والتدفقــات النقديــة املتوقــع تحصيلهــا.

يتم توضيح آلية احتساب الخسارة االئتÀنية املتوقعة والعنارص الرئيسية عىل النحو التايل:

احتÀلية التع` احتÀليــة التعــ` هــي تقديــر الحتــÀل التخلــف عــن الســداد خــالل أفــق زمنــي معــØ. التعــ` مــن●
املمكــن ان يحــدث يف فــرتة محــددة خــالل فــرتة التقييــم.

 ¯Àاالئتــ التعــرض  ●
ــ` ــد التع عن

إن التعــرض االئتــÀ¯ عنــد التعــ` هــو تقديــر املبلــغ القائــم الخاضــع للتعــ` يف تاريــخ مســتقبيل، 
مــع األخــذ بعــØ االعتبــار التغــ¹ات املتوقعــة عــىل املبلــغ القائــم بعــد تاريــخ التقريــر، �ــا يف ذلــك 
دفعــات ســداد أصــل الديــن والفائــدة، ســواء كان مجــدول ضمــن عقــد، الســحوبات املتوقعــة مــن 

التســهيالت امللتــزم بهــا، والفائــدة املســتحقة تأخــ¹ الدفعــات املســتحقة.

الخســارة  نســبة  ●
التعــ` بافــرتاض 

ــا  ــي يحــدث فيه ــة الت ــر للخســارة الناشــئة يف الحال ــ` هــي تقدي ــرتاض التع نســبة الخســارة باف
التعــ` يف وقــت معــØ. وهــي ·ثــل الفــرق بــØ التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة واملبلــغ 
الــذي يتوقــع املقــرض تحصيلــه مــن وجــود ضÀنــات حقيقيــة. عــادة مــا يتــم التعبــ¹ عنهــا كنســبة

مئويــة مــن التعــرض االئتــÀ¯ عنــد التعــ`.

عنــد تقديــر الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة، فــإن البنــك يأخــذ بعــØ االعتبــار ثالثــة ســيناريوهات (الســيناريو العادي، الســيناريو 
ــ`،  ــد التع ــÀ¯ عن ــرض االئت ــ`، التع ــة التع ــن احتÀلي ــة م ــاوزان مختلف ــا ب ــط كل منه األفضــل، والســيناريو األســوء). ويرتب

ونســبة الخســارة بافــرتاض التعــ`.

يشــتمل تقييــم الســيناريوهات املتعــددة أيضــاً عــىل كيفيــة اســرتداد القــروض املتعــ`ة، �ــا يف ذلــك احتÀليــة معالجــة القروض 
املتعــ`ة وقيمــة الضÀنــات أو املبالــغ املتوقــع تحصيلهــا مــن بيــع الضÀنات.

باســتثناء بطاقــات االئتــÀن والقــروض املتجــددة اآلخــرى، فــإن الحــد األقــىص للفــرتة التــي يتــم فيهــا تحديــد خســائر االئتــÀن 
هــي العمــر التعاقــدي لــألدوات املاليــة مــا ÷ يكــن لــدى البنــك الحــق القانــو¯ يف رشائهــا مســبقاً.

يتــم احتســاب خســائر التــد¯ يف القيمــة واإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تعديــل اجــÀيل 
القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة.

آليات احتساب الخسائر االئتÀنية املتوقعة تتلخص كÀ ييل:
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املرحلة األوىل: ــة التعــ` للتعــرض االئتــÀ¯ خــالل ١٢● ــة املتوقعــة باحتÀلي يتــم احتســاب الخســائر االئتÀني
شــهر كجــزء مــن الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة عــىل مــدة حيــاة األصــل، وبالتــايل يقــوم البنــك 
ــد  ــهراً بع ــالل ١٢ ش ــة خ ــألدوات املالي ــ` ل ــدوث تع ــة ح ــن احتÀلي ــص م ــاب املخص باحتس
ــىل  ــهراً ع ــدة  ١٢ش ــة مل ــة املتوقع ــÀالت االفرتاضي ــذه االحت ــق ه ــم تطبي ــر. يت ــخ التقري تاري
ــة بنســبة الخســارة بافــرتاض التعــ` مخصومــة  ــد التعــ` مرضوب ــغ التعــرض االئتــÀ¯ عن مبل
 Àبســعر الفائــدة الفعــيل. ويتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل مــن الســيناريوهات الثالثــة، كــ

هــو موضــح أعــاله.

املرحلة الثانية: ــك ● ــخ االعــرتاف األويل، يقــوم البن ــة مــن تاري ــرة باملخاطــر االئتÀني ــادة مؤث ــد حــدوث زي عن
باحتســاب مخصــص للخســارة االئتÀنيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتــÀ¯، وتتÀثــل 
آليــة احتســاب املخصــص بنفــس الطريقــة املوضحة أعــاله، �ا يف ذلك اســتخدام الســيناريوهات 
املختلفــة، ولكــن يتــم اســتخدام احتÀليــة التعــ` والتعــرض االئتــÀ¯ عنــد التعــ` لكامــل عمــر 

األداة املاليــة، ويتــم خصــم مبلــغ العجــز النقــدي املتوقــع �عــدل الفائــدة الفعــيل.

املرحلة الثالثة: ــك ● ــوم البن ــ`)، يق ــد¯ (التع ــوم الت ــا مفه ــق عليه ــي ينطب ــة الت ــودات املالي ــبة للموج بالنس
ــة  ــل آلي ــÀ¯. وتتÀث ــرض االئت ــر التع ــل عم ــة لكام ــة املتوقع ــارة االئتÀني ــاب الخس باحتس
احتســاب املخصــص بالطريقــة املتبعــة باملرحلــة الثانيــة، ويتــم تحديــد احتÀليــة التعــ` نســبة

٪١٠٠ ونســبة خســارة بافــرتاض التعــ` أكــرب مــن تلــك املطبقــة يف املرحلتــØ األوىل والثانيــة يف 
ــان. معظــم األحي

التزامــات القــروض  ●
ــÀدات واالعت

ــ¹  ــغ الغ ــÀ¯ للمبال ــرض االئت ــر التع ــل عم ــة لكام ــة املتوقع ــائر االئتÀني ــر الخس ــد تقدي عن
ــذي  ــر الجــزء املتبقــي وال مســتغلة مــن التزامــات واعتــÀدات القــروض، يقــوم البنــك بتقدي
مــن املتوقــع اســتغالله عــىل مــدى العمــر املتوقــع. وتحتســب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة 
ــغ القــرض  ــم اســتغالل مبل ــو ت ــة للعجــز النقــدي كــÀ ل ــاًء عــىل القيمــة الحالي ــك بن بعــد ذل
كامــًال حســب املتوســط املرجــح للثالثــة ســيناريوهات املســتخدمة يف االحتســاب، مخصومــة 
ــي تشــمل  ــÀن والتســهيالت املتجــددة والت ــات االئت ــدة الفعــيل. بالنســبة لبطاق بســعر الفائ
ــم  ــة وعرضه ــة املتوقع ــائر االئتÀني ــاب الخس ــم احتس ــتغلة، يت ــ¹ املس ــغ غ ــروض واملبال الق
مــع القــروض. بالنســبة اللتزامــات القــروض واالعتــÀدات، يتــم تســجيل الخســائر االئتÀنيــة 

ــة ضمــن املخصصــات. املتوقع

٢-٣-٨-٣ أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة ألدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخفــض القيمــة 
الدفرتيــة للموجــودات املاليــة يف بيــان املركــز املــايل، والــذي تظهــر بالقيمــة العادلــة. بــدالً مــن ذلــك، يتــم االعــرتاف �بلــغ 
مســاوي للمخصــص الــذي óكــن ان ينشــأ يف حــال تــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة يف الدخــل الشــامل اآلخــر، 
ويظهــر كمبلــغ تــد¯ مرتاكــم مــع تكلفــة مقابلــة للربــح أو الخســارة. يتــم إعــادة تدويــر الخســائر املرتاكمــة املعــرتف بهــا يف 

الدخــل الشــامل اآلخــر إىل الربــح والخســارة عنــد اســتبعاد املوجــودات.

٢-٣-٨-٤ بطاقات االئت�ن والتسهيالت االئت�نية املتجددة

تتضمــن منتجــات البنــك عــدد مــن البطاقــات والتســهيالت االئتÀنيــة املمنوحــة لألفــراد والــرشكات، والتــي يحــق للبنــك فيهــا 
إلغــاء و /أو تخفيــض التســهيالت بإشــعار يــوم واحــد. ال يحــد البنــك مــن الخســائر االئتÀنيــة املتعــرض لهــا لفــرتة األشــعار 
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التعاقــدي، ولكنهــا تحســب بــدالً مــن تللــك الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة عــىل مــدى فــرتة تعكــس توقعــات البنــك بســلوك 
العميــل، واحتــÀل تخلفــه عــن الســداد وإجــراءات تخفيــف املخاطــر املســتقبلية للبنــك، والتــي óكــن تشــمل الحــد مــن أو 

إلغــاء التســهيالت.

ــة املتجــددة تشــبه التقييــÀت  ــة للتســهيالت االئتÀني ــرة يف املخاطــر االئتÀني ــادة مؤث ــم املســتمر حــول وجــود زي إن التقيي
املطبقــة عــىل القــروض اآلخــرى.

يعتمد هذا عىل التحوالت يف درجة االئتÀن الداخلية للعميل.
ان سعر الفائدة املستخدم لخصم الخسائر االئتÀنية املتوقعة لبطاقات االئتÀن هو سعر الفائدة الفعال.

٢-٣-٨-٥ نظرة مستقبلية للمعلومات

ــات املســتقبلية املســتخدمة  ــن املعلوم ــة م ــك عــىل مجموع ــة، يعتمــد البن ــة املتوقع يف ðــوذج احتســاب الخســارة االئتÀني
ــال ال الحــرص: كمدخــالت، وعــىل ســبيل املث

- الزيادة يف الناتج اإلجÀيل املحيل
- معدالت البطالة

- معدالت الفائدة للبنك املركزي

ان املدخــالت والنــÀذج املســتخدمة يف احتســاب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة قــد ال تشــتمل عــىل كافــة خصائــص الســوق 
ــة يف حــال  ــان كتعديــالت مؤقت ــة يف بعــض األحي ــم اجــراء تعديــالت نوعي ــك، يت ــة. نتيجــة لذل ــات املالي ــخ البيان كــÀ يف تاري

وجــود اختالفــات كبــ¹ة.

٢-٣-٩ تقييم الض�نات

يقــوم البنــك لغايــات التخفيــض مــن مخاطــر االئتــÀن باســتخدام الضÀنــات، حيثــÀ أمكــن. وهنــاك عــدة أشــكال للضÀنــات، 
ــض واملخــزون وغ¹هــا  ــغ املســتحقة القب ــارات واملبال ــÀد والعق ــات االعت ــة وخطاب ــة واألوراق املالي ــات النقدي ــل الضÀن مث
ــات  ــل البنــك للضÀن ــة. والسياســة املحاســبية املتبعــة مــن قب ــات التحســينات االئتÀني ــة واتفاقي مــن املوجــودات غــ¹ املالي
املســتخدمة يف اتفاقيــات اإلقــراض حســب معيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم (٩) هــي نفســها كــÀ هــي �وجــب معيــار 

املحاســبي الــدويل رقــم (٣٩).

ال يتــم تســجيل الضÀنــات، مــا ÷ يتــم اســرتدادها، يف بيــان املركــز املــايل للبنــك. ولكــن تؤثــر القيمــة العادلــة للضÀنــات عــىل 
ــادة ــم إع ــد االعــرتاف األويل ويت ــام، كحــد أد?، عن ــا بشــكل ع ــم تقييمه ــك. يت ــة للبن ــة املتوقع احتســاب الخســائر االئتÀني
تقييمهــا بشــكل دوري. ومــع ذلــك، بعــض الضÀنــات، عــىل ســبيل املثــال كالنقــد أو األوراق املاليــة يتــم تقييمهــا بشــكل يومي.

إىل اقــىص حــد ممكــن، يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط لتقييــم املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا كضــÀن. ويتــم تقدير 
ــات غــ¹  ــم الضÀن ــة األخــرى التــي ليــس لديهــا ســوق نشــط باســتخدام ðــاذج األعــÀل. يتــم تقيي قيمــة املوجــودات املالي
املاليــة، مثــل الضــÀن العقــاري، بنــاًء عــىل البيانــات املقدمــة مــن أطــراف خارجيــة مثــل خــرباء التقييــم العقــاري والبيانــات 

املاليــة املدققــة ومصــادر أخــرى مســتقلة.

٢-٣-١٠ الض�نات التي آلت ملكيتها للمرصف

ان السياســات املحاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك فيــÀ يخــص الضÀنــات املســرتدة حســب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة 
رقــم (٩) ال تختلــف مقارنــة مــع معيــار املحاســبة الــدويل رقــم (٣٩). تتمثــل سياســة البنــك يف تحديــد مــا إذا كان مــن األفضــل 
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ــة  اســتخدام األصــل املســرتد يف نشــاط البنــك أو بيعــه. يتــم تحويــل املوجــودات املقــرر اســتخدامها يف نشــاط البنــك اىل فئ
املوجــودات الثابتــة ويتــم االعــرتاف بهــا بالقيمــة املســرتدة أو صــايف القيمــة الدفرتيــة، ايهــÀ أقــل. بالنســبة للضÀنــات املقــرر 
بيعهــا كخيــار أفضــل يتــم تحويلهــا اىل فئــة املوجــودات املحتفــظ بهــا للبيــع بقيمتهــا العادلــة بالنســبة للموجــودات املاليــة، 

وبالقيمــة العادلــة ناقصــاً تكلفــة البيــع للموجــودات غــ¹ املاليــة يف تاريــخ االســتحقاق حســب سياســة البنــك.
يتــم إرجــاع أي أمــوال فائضــة مــن بيــع الضÀنــات إىل العمــالء / املقرتضــØ. نتيجــة لذلــك، ال يتــم تســجيل العقــارات الســكنية 

للضÀنــات املســرتدة يف بيــان املركــز املــايل.

٢-٣-١١ إعدام الدين

ان السياســات املحاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك فيــÀ يخــص اعــدام الديــن حســب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 
(٩) ال تختلــف مقارنــة مــع معيــار املحاســبة الــدويل رقــم (٣٩). يتــم اعــدام املوجــودات املاليــة إمــا بشــكل جــز] أو كيل فقــط 

عنــد توقــف البنــك عــن االســرتداد.
يف حــال كان املبلــغ املعــدوم أكــرب مــن مخصــص الخســائر املرتاكمــة، يتــم معالجــة الفــرق كإضافــة إىل املخصــص التــي يتــم 

تطبيقهــا مقابــل إجــÀيل القيمــة الدفرتيــة. يتــم تســجيل املبالــغ املســرتدة الالحقــة اىل مــرصوف الخســائر االئتÀنيــة.

٢-٣-١٢ القروض املعدلة

ــب املقــرتض  ــة للقــروض كاســتجابة لطل ــالت عــىل الــرشوط األصلي ــازالت أو التعدي ــاً بإجــراء بعــض التن ــك أحيان يقــوم البن
نتيجــة الصعوبــات املاليــة بــدالً مــن اســرتداد او تحصيــل الضÀنــات، يقــوم البنــك بتعديــل رشوط القــرض نتيجــة لظهــور أو 
ــدة  ــد دفعــات الســداد أو االتفــاق عــىل رشوط قــروض جدي ــد تشــمل الــرشوط ·دي ــة للمقــرتض. ق ــات مالي وجــود صعوب
(جدولــة أو إعــادة هيكلــة). تتضمــن سياســة البنــك يف مراقبــة القــروض املعــاد التفــاوض عــىل رشوطهــا مــن أجــل املســاعدة 
عــىل ضــÀن اســتمرار تحصيــل الدفعــات املســتقبلية. إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بــØ املرحلــة الثانيــة واملرحلــة الثالثــة 
ــم اإلفصــاح عنهــا  ــق بالقــرض، يت ــÀ يتعل ــة عــىل حــدة، إذا حــددت هــذه اإلجــراءات خســارة في ــم عــىل أســاس كل حال يت

وإدارتهــا كقــروض مجدولــة ضمــن املرحلــة الثالثــة حتــى يتــم تحصيلهــا أو إلغائهــا.

عنــد إعــادة هيكلــة القــروض أو تعديــل بنودهــا دون ان يتــم الغائهــا، يعيــد البنــك تقييــم مــا إذا كان هنــاك زيــادة مؤثــرة يف 
مخاطــر االئتــÀن. ويقــوم البنــك بإعــادة النظــر يف تصنيفهــا.

٢-٣-١٣ تحديد القيمة العادلة

ــة  ــي للقيم ــل الهرم ــاس التسلس ــىل أس ــة ع ــف األدوات املالي ــة، تصن ــم العادل ــىل القي ــول ع ــة الحص ــار كيفي ــل إظه ــن أج م
ــاه: ــح أدن ــة املوض العادل

ــة نشــطة  ــة) يف أســواق مالي ــ¹ املعدل ــم هــي أســعار الســوق املدرجــة (غ ــات املســتخدمة يف التقيي - املســتوى (١): املعطي
ــة. ــات مÀثل ــودات ومطلوب ملوج

- املســتوى (٢): املعطيــات املســتخدمة يف التقييــم هــي مســتمدة بشــكل مبــارش أو غــ¹ مبــارش مــن ســوق ملحــوظ. تتضمــن 
هــذه املعطيــات عــادة أســعار الســوق املدرجــة يف أســواق ماليــة نشــطة ملوجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة.

- املستوى (٣): يتضمن معطيات لها تأث¹ جوهري عىل قياس القيمة العادلة ولكنها غ¹ ملحوظة.

يقوم البنك بشكل دوري �راجعة أساليب التقييم �ا يف ذلك املنهجيات املعتمدة واملعايرة النموذجية.
يقــوم البنــك بتقييــم املســتويات املعتمــدة يف كل فــرتة ماليــة عــىل أســاس كل أداة عــىل حــدة، وتحــدد فيــÀ إذا كان هنــاك ايــة 

تحويــالت بــØ مســتويات التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف يف نهايــة كل فــرتة ماليــة.
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٢-٣-١٤ النقد وما يف حكمه

ــد  ــن النق ــهر، ويتضم ــة أش ــدة ثالث ــالل م ــتحق خ ــي تس ــة الت ــدة النقدي ــد واألرص ــىل النق ــه ع ــا يف حكم ــد وم ــمل النق يش
واألرصــدة لــدى البنــك املركــزي واألرصــدة لــدى املصــارف، وتطــرح ودائــع البنــوك التــي تســتحق خــالل فــرتة ثالثــة أشــهر 

ــخ التملــك األصــيل. مــن تاري

٢-٣-١٥ املوجودات الثابتة

يتــم إظهــار املوجــودات الثابتــة بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك املرتاكــم وأي انخفــاض يف القيمــة. يتــم تغيــ¹ طريقة اســتهالك 
املوجــودات الثابتــة وعمرهــا الزمنــي عنــد تغــð ¹ــط اســتهالك املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة فيهــا وتعالــج هــذه 

التغــ¹ات عــىل أنهــا تغيــ¹ات يف التقديــر املحاســبي.

يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفيــض قيمــة املوجــودات إىل قيمتهــا املتبقيــة عــىل طــول عمرهــا 
اإلنتاجــي، كــÀ أنــه ال يتــم اســتهالك األرايض.

فيÀ ييل األعÀر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات الثابتة:

املدة التوضيح

٥٠ سنة املبا¯

من ٧ إىل ٥٠ سنة أثاث

٨ سنوات معدات مكتبية

٥ سنوات وسائل النقل

٤ سنوات أجهزة حاسب آيل

يتــم إلغــاء االعــرتاف باألصــل عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال يكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة متوقعــة من اســتخدامه أو اســتبعاده. 
أيــة أربــاح أو خســائر تنجــم عــن اســتبعاد األصــل تحتســب عــىل أنهــا الفــرق بــØ عوائــد اســتبعاد األصــل وصــايف قيمــة األصــل 
ــرادات أو مصاريــف أخــرى يف نفــس  ــد إي ــان الدخــل الشــامل ضمــن بن ــاح أو الخســائر يف بي املســتبعد. تســجل هــذه األرب

الســنة التــي تــم اســتبعاد األصــل فيهــا.

ال يتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

٢-٣-١٦ املوجودات غ� امللموسة

يتــم تســجيل املوجــودات غــ¹ امللموســة فقــط عندمــا óكــن قيــاس تكلفتهــا بشــكل موثــوق ويكــون مــن املرجــح أن املنافــع 
االقتصاديــة املســتقبلية املتوقعــة منهــا ســوف تتدفــق إىل البنــك.

يف حــال رشائهــا، فإنــه يتــم تســجيل املوجــودات غــ¹ امللموســة بالتكلفــة. إن تكلفــة املوجــودات غــ¹ امللموســة املقتنــاة يف
تجميــع األعــÀل هــي القيمــة العادلــة كــÀ يف تاريــخ الحيــازة. وفيــÀ بعــد يتــم تقييمهــا بصــايف القيمــة الدفرتيــة والتــي هــي 

عبــارة عــن التكلفــة منــزالً منهــا أيــة مخصصــات لإلطفــاء وأيــة مخصصــات متعلقــة بتــد¯ قيمتهــا.
يتــم تقديــر عمــر املوجــودات غــ¹ امللموســة الزمنــي لفــرتة محــددة أو لفــرتة غــ¹ محــددة. ويتــم إطفــاء املوجــودات غــ¹ 
ــر العمــر الزمنــي وطــرق اإلطفــاء  ــم مراجعــة تقدي ــك تت ــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــالل هــذا العمــر. كذل امللموســة الت
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لتلــك املوجــودات يف نهايــة كل ســنة ويتــم إجــراء أيــة تعديــالت عــىل الفــرتات الالحقــة. يجــب تغيــ¹ طريقــة إطفــاء األصــل 
غــ¹ امللمــوس وعمــره الزمنــي عنــد تغــð ¹ــط إطفــاء املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة فيــه كلــÀ كان ذلــك رضوريــا 
وتعالــج هــذه التغيــ¹ات عــىل أنهــا تغيــ¹ات يف التقديــر املحاســبي، كــÀ تعالــج مصاريــف إطفــاء املوجــودات غــ¹ امللموســة 

ذات العمــر املحــدد يف بيــان الدخــل الشــامل مــع العنــارص املشــابهة لهــا مــن حيــث الطبيعــة.

يتــم احتســاب اإلطفــاء بطريقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفيــض قيمــة املوجــودات إىل قيمتهــا املتبقيــة عــىل طــول عمرهــا 
اإلنتاجــي.

فيÀ ييل األعÀر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات غ¹ امللموسة:

املدة التوضيح

٤ سنوات برامج الكمبيوتر

٤٠ سنة الفروغ

٢-٣-١٧ عقود اإليجار

يقّيــم البنــك عنــد بــدء العقــد مــا إذا كان هــذا العقــد عبــارة عــن عقــد إيجــار أو يحتــوي عــىل إيجــار. أي إذا كان العقــد óنــح 
الحــق يف التحكــم يف اســتخدام األصــل املحــدد لفــرتة مــن الوقــت مقابــل عــوض.

- البنك كمستأجر
يطبــق البنــك طريقــة االعــرتاف والقيــاس الفــردي لجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصــ¹ة األجــل أو املتعلقــة 
بأصــول منخفضــة القيمــة. يعــرتف البنــك بالتزامــات عقــود اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار، وحــق اســتخدام األصــول 

والــذي óثــل الحــق باســتخدام األصــول موضــوع العقــد.

أ- حق استخدام األصول

يعــرتف البنــك بحــق اســتخدام األصــول يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل موضــوع العقــد 
متوفــراً لالســتخدام). يتــم قيــاس حــق اســتخدام األصــول بالتكلفــة، مطروحــاً منهــا أي مجمــع لالهتــالك أو خســائر انخفــاض
ــدار  ــىل مق ــة حــق اســتخدام األصــول ع ــار. تشــتمل تكلف ــات اإليج ــم اللتزام ــادة تقيي ــأي إع ــة ب ــة، ومعدل ــة املرتاكم القيم
التزامــات اإليجــار املعــرتف بهــا، والتكاليــف املبــارشة األوليــة املتكبــدة، ومدفوعــات اإليجــار التــي دفعــت عنــد أو قبــل تاريــخ 
البــدء، مطروحــاً منهــا أي حوافــز إيجــار مســتلمة. يتــم اســتهالك حــق اســتخدام األصــول عــىل أســاس القســط الثابــت عــىل 

مــدى فــرتة عقــد اإليجــار أو العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــول، أيهــÀ أقــرص.
ويخضع حق استخدام األصول أيضا لخسائر انخفاض القيمة.

ب- التزامات عقود اإليجار

ــي  ــة ملدفوعــات اإليجــار الت ــك بالتزامــات عقــود اإليجــار مقاســة بالقيمــة الحالي ــدء عقــد اإليجــار، يعــرتف البن ــخ ب يف تاري
يجــب عــىل البنــك دفعهــا عــىل مــدى فــرتة عقــد اإليجــار. تتضمــن مدفوعــات عقــود اإليجــار مدفوعــات ثابتــة (�ــا يف ذلــك 
ــي  ــز إيجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات اإليجــار املتغــ¹ة والت ــا أي حواف ــة) مطروحــاً منه ــة غــ¹ مضمون مدفوعــات ثابت
تعتمــد عــىل مــؤرش أو معــدل، واملبالــغ املتوقــع دفعهــا �وجــب ضÀنــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن مدفوعــات عقــود اإليجــار 
أيضــاً ســعر مÀرســة خيــار الــرشاء الــذي مــن املؤكــد إىل حــد معقــول أن óارســه البنــك ومدفوعــات غرامــات إنهــاء العقــد، 

إذا كانــت رشوط عقــد اإليجــار تبــØ أن للبنــك الخيــار بإنهــاء العقــد.
يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار املتغــ¹ة التــي ال تعتمــد عــىل مــؤرش أو معــدل كمرصوفــات (إال يف حــال يتــم كانــت تتعلــق 
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بإنتــاج املخــزون) يف الفــرتة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إىل الدفــع.
عنــد حســاب القيمــة الحاليــة ملدفوعــات اإليجــار، يســتخدم البنــك معــدل االقــرتاض املتزايــد يف تاريــخ بــدء اإليجــار ألن ســعر 
الفائــدة الضمنــي يف عقــد اإليجــار ال óكــن تحديــده بســهولة. بعــد تاريــخ البــدء، يزيــد مبلــغ التزامــات عقــود اإليجــار ليعكــس 
تراكــم الفائــدة وينخفــض عنــد القيــام �دفوعــات اإليجــار. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفرتيــة اللتزامــات 
عقــود اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغيــ¹ يف مــدة اإليجــار أو تغيــ¹ يف مدفوعــات اإليجــار (عــىل ســبيل املثــال، التغيــ¹ات 
ــ¹ يف  ــد مدفوعــات اإليجــار) أو تغي يف املدفوعــات املســتقبلية الناتجــة عــن التغــ¹ يف املــؤرش أو املعــدل املســتخدم يف تحدي

تقييــم خيــار رشاء األصــل موضــوع العقــد.

ج- عقود اإليجار قص�ة األجل وعقود اإليجار املتعلقة بأصول منخفضة القيمة

يطبــق البنــك إعفــاء االعــرتاف بعقــود اإليجــار قصــ¹ة األجــل بالنســبة لعقــود اإليجــار قصــ¹ة األجــل لديــه (عقــود اإليجــار
التــي تبلــغ مدتهــا ١٢ شــهراً أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي عــىل خيــار رشاء). كــÀ تطبــق أيضــاً إعفــاء االعــرتاف بعقــود 
اإليجــار املتعلقــة بأصــول منخفضــة القيمــة. يتــم االعــرتاف �دفوعــات اإليجــار لإليجــارات قصــ¹ة األجــل وعقــود اإليجــار 

املتعلقــة بأصــول منخفضــة القيمــة كمــرصوف عــىل أســاس القســط الثابــت عــىل مــدى فــرتة اإليجــار.

- البنك كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال ينقــل فيهــا البنــك بشــكل جوهــري جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة �لكيــة األصــل 

كعقــود تأجــ¹ تشــغييل.

٢-٣-١٨ تد� قيمة املوجودات غ� املالية

يقــوم البنــك يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مــؤرش عــىل إمكانيــة تــد¯ قيمــة األصــل. وإذا وجــد أي 
مــؤرش مــن هــذا النــوع، يقــوم البنــك بتقديــر املبلــغ القابــل لالســرتداد لألصــل. يف حــال تبــØ أن قيمــة األصــل املســجلة أكــرب 

مــن القيمــة القابلــة لالســرتداد يتــم االعــرتاف بتــد¯ قيمــة األصــل حتــى تعــادل القيمــة القابلــة لالســرتداد.
ــا يف  ــم االعــرتاف به ــد¯ ت ــة عــىل أن خســارة ت ــة دالل ــت توجــد أي ــا إذا كان ــم م ــم تقيي ــايل، يت ــز م ــان مرك ــخ كل بي يف تاري
الســنوات الســابقة ألصــل، عــدا الشــهرة، ÷ تعــد موجــودة أو أنهــا قــد انخفضــت، وإذا وجــدت هــذه الحالــة، يقــوم البنــك 

ــك األصــل. ــل لالســرتداد لذل ــغ القاب ــم املبل بتقيي
يجــب عكــس خســارة التــد¯ املعــرتف بهــا ألصــل فقــط إذا كان هنــاك تغــ¹ يف التقديــرات املســتخدمة لتحديــد مبلــغ األصــل 
القابــل لالســرتداد منــذ االعــرتاف بآخــر خســارة يف تــد¯ القيمــة، وإذا كانــت الحالــة كذلــك، تتــم زيــادة املبلــغ املرحــل لألصــل 

إىل مبلغــه القابــل لالســرتداد.ال يتــم عكــس خســائر تــد¯ قيمــة الشــهرة يف فــرتات مســتقبلية.

٢-٣-١٩ الكفاالت املالية

مــن خــالل نشــاطها االعتيــادي يقــوم البنــك �نــح كفــاالت ماليــة عــىل شــكل اعتــÀدات مســتندية، كفــاالت، وقبــوالت ويتــم 
االعــرتاف األويل بالكفــاالت املاليــة بالقيمــة العادلــة ضمــن بنــد مطلوبــات أخــرى �ــا يعــادل القســط املحصــل. بعــد االعــرتاف 
األويل، يتــم قيــاس التــزام البنــك بــكل كفالــة عــىل حــدة مــن خــالل املقارنــة بالقســط املحصــل مطروحــاً منــه اإلطفــاء املعــرتف 
بــه يف بيــان الدخــل الشــامل وأفضــل تقديــر للمدفوعــات لتســوية االلتــزام املــايل الناتــج عــن هــذه الكفالــة واعتــÀد القيمــة، 

.Àاألكــرب بينهــ
إن أيــة زيــادة يف املطلوبــات الناتجــة عــىل الكفــاالت املاليــة يتــم االعــرتاف بهــا ضمــن بنــد «مخصــص الخســائر االئتÀنيــة» يف 
بيــان الدخــل الشــامل. يتــم االعــرتاف بالقســط املحصــل يف بيــان الدخــل ضمــن بنــد «العمــوالت والرســوم الدائنــة» مــن خــالل 

إطفــاء القســط املحصــل باســتخدام طريقــة القســط الثابــت عــىل مــدى فــرتة الكفالــة.
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٢-٣-٢٠ املخصصات

يتــم إثبــات املخصصــات عنــد وجــود التــزام حــايل (قانــو¯ أو متوقــع) عــىل البنــك ناتــج عــن حــدث ســابق، والكلفــة الالزمــة 
لتســوية هــذا االلتــزام محتملــة وóكــن قياســها.

٢-٣-٢١ الرضائب

الرضيبة الحالية ●
يتــم قيــاس االلتزامــات (املوجــودات) الرضيبيــة الجاريــة للفــرتات الجاريــة واملاضيــة باملبلــغ املتوقــع دفعــه (اســرتداده مــن) 

الســلطات الرضيبيــة باســتخدام معــدالت الرضيبــة (وقوانــØ الرضيبــة) الســارية فعــًال بتاريــخ بيــان املركــز املــايل.
رضيبة الدخل املؤجلة ●

ــات ــي للموجــودات واملطلوب ــØ األســاس الرضيب ــا ب ــة الناتجــة م ــات املؤقت ــة بالكامــل عــىل الفروق ــب املؤجل تؤخــذ الرضائ
ــان املركــز املــايل.  ــخ بي ــة بتاري ــات املالي ــا املدرجــة يف البيان وقيمته

ــذي ال  ــد ال ــض إىل الح ــايل وتخف ــز م ــان مرك ــخ كل بي ــة بتاري ــب املؤجل ــودات الرضائ ــة ملوج ــة املدرج ــة القيم ــم مراجع يت
توجــد فيــه أربــاح رضيبيــة كافيــة للســÀح باســتعÀل كامــل أو جــزء مــن موجــودات الرضائــب املؤجلــة. يتــم إعــادة تقييــم 
موجــودات الرضائــب املؤجلــة غــ¹ املعــرتف بهــا بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل ويتــم االعــرتاف بهــا إىل الحــد الــذي توجــد فيــه 

أربــاح مســتقبلية كافيــة تســمح بتغطيــة موجــودات الرضائــب املؤجلــة.
يتــم تحديــد الرضائــب املؤجلــة باســتخدام نســب الرضيبــة (أو القوانــØ الرضيبيــة) املعمــول بهــا أو التــي هــي بحكــم املعمــول 
ــة املدينــة أو عنــد  ــان املركــز املــايل والتــي مــن املتوقــع أن تكــون نافــذة عنــد تحقــق الرضائــب املؤجل بهــا كــÀ بتاريــخ بي

اســتحقاق الرضائــب املؤجلــة الدائنــة. 
ــة  ــان الدخــل باســتثناء الرضيب ــراد رضيبــي مؤجــل يف بي ــة دخــل أو إي ــة كمــرصوف رضيب ــة واملؤجل تــدرج الرضائــب الحالي
املتعلقــة بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات متوفــرة للبيــع، فــروق العملــة األجنبيــة وصــايف الحركــة يف تحوطــات التدفقات 
ــان الدخــل  ــن بي ــود املســتثناة يف وقــت الحــق م ــف هــذه البن ــم تصني ــان الدخــل الشــامل. يت ــي تســجل يف بي ــة الت النقدي

الشــامل إىل بيــان الدخــل مــع ربحهــا أو خســارتها الرضيبيــة املؤجلــة. 

٢-٣-٢٢ توزيعات األرباح عن األسهم العادية

يتــم االعــرتاف بتوزيعــات األربــاح عــن األســهم العاديــة كالتــزام ويتــم تنزيلهــا مــن حقــوق امللكيــة عنــد املوافقــة عليهــا مــن 
قبــل مســاهمي البنــك. 

كÀ يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان املركز املايل كحدث الحق.

٢-٣-٢٣ التقاص 

يتــم إجــراء املقاصــة بــØ املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف بيــان املركــز املــايل إذا كان هنــاك 
حــق قانــو¯ قائــم وملــزم إلجــراء املقاصــة بــØ املبالــغ املســجلة، وأن هنــاك نيــة لتســويتها عــىل أســاس صــايف املبلــغ، لتحقيــق

املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف ذات الوقــت.

٢-٣-٢٤حسابات خارج امليزانية

ــاح  ــم اإلفص ــة ويت ــابات نظامي ــة كحس ــك االعتيادي ــاطات البن ــة لنش ــرأ نتيج ــل أن تط ــن املحتم ــي م ــات الت ــجل االلتزام تس
عنهــا تحــت بنــود خــارج بيــان املركــز املــايل، وتتضمــن هــذه الحســابات التزامــات ملنــح ســلف وكتــب الكفــاالت وقبــوالت 
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ــدة لهــا.  ــات املقبوضــة والعائ ــاب التأمين ــود املدرجــة تحــت هــذا الب واعتــÀدات مســتندية. ال تحســم مــن البن

٢-٣-٢٥ محاسبة التحوط

يســتخدم البنــك املشــتقات املاليــة إلدارة مخاطــر أســعار الفائــدة، والعمــالت األجنبيــة، ومخاطــر االئتــÀن. مــن أجــل إدارة 
مخاطــر معينــة يقــوم البنــك بتطبيــق محاســبة التحــوط للمعامــالت التــي تســتويف رشوط محــددة.

عنــد بدايــة عمليــة التحــوط، يقــوم البنــك بتوثيــق العالقــة بــØ البنــد املتحــوط لــه وأداة التحــوط �ــا يف ذلــك طبيعــة املخاطــر 
وهــدف واســرتاتيجية ادارة املخاطــر مــن اســتخدام التحــوط والطريقــة التــي ســيتم مــن خاللهــا تحديــد مــدى فعاليــة التحــوط

عنــد بدايــة عمليــة التحــوط وخــالل فــرتة رسيانهــا. 

٢-٤ املعاي� والتفس�ات الصادرة عن مجلس معاي� املحاسبة الدولية وغ� نافذة التطبيق

فيــÀ يــيل املعايــ¹ والتفســ¹ات الجديــدة أو املعدلــة الصــادرة وغــ¹ نافــذة للتطبيــق حتــى تاريــخ اصــدار البيانــات املاليــة 
للبنــك، يعتــزم البنــك تطبيــق هــذه املعايــ¹، إن لــزم االمــر، عندمــا تصبــح ســارية املفعــول.

Æ٢-٤-١ معيار التقارير املالية الدويل رقم ١٧ - عقود التأم

٢٠١٧ والــذي يعتــرب معيــاراً جديــداً  أصــدر مجلــس معايــ¹ املحاســبة الدوليــة معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٧ يف أيــار
شــامًال لعقــود التأمــØ يغطــي االعــرتاف والقيــاس، العــرض واإلفصــاح. عندمــا يصبــح نافــذاً للتطبيــق، ســيحل معيــار التقاريــر
٤ الصــادر بتاريــخ ٢٠٠٥. يطبــق معيــار التقاريــر املاليــة  املاليــة الــدويل رقــم ١٧ محــل معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم
١٧ عــىل كافــة أنــواع عقــود التأمــØ (مثــل التأمــØ عــىل الحيــاة، التأمــØ املبــارش وإعــادة التأمــØ) بغــض النظــر  الــدويل رقــم
عــن نــوع املنشــأة التــي تقــوم بإصــدار هــذه العقــود، كــÀ يطبــق أيضــاً عــىل بعــض الضÀنــات واألدوات املاليــة التــي تحتــوي 

عــىل ميــزات مشــاركة اختياريــة. 

يتضمــن املعيــار بعــض االســتثناءات يف النطــاق. إن الهــدف العــام ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٧ هــو تقديــم ðــوذج 
محاســبة لعقــود التأمــØ أكــ` فائــدة واتســاقاً بالنســبة للمؤمنــØ. عــىل العكــس مــن متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل 
رقــم ٤، والــذي يســتند بشــكل كبــ¹ عــىل الحفــاظ عــىل السياســات املحاســبية املحليــة الســابقة، فــإن معيــار التقاريــر املاليــة 
ــار  ــة. إن جوهــر معي ــبية ذات الصل ــب املحاس ــة الجوان ــØ، يغطــي كاف ــود التأم ــامًال لعق ــاً ش ــدم ðوذج ــم ١٧ يق ــدويل رق ال

التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٧ هــو النمــوذج العــام، واملكمــل بـــ: 

تطبيق محدد للعقود املبارشة التي تحتوي عىل ميزات املشاركة املبارشة (طريقة العموالت املتغ¹ة). ●
طريقة مبسطة (طريقة توزيع األقساط) بشكل رئييس للعقود قص¹ة األمد.  ●

إن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٧ نافــذ التطبيــق للفــرتات املاليــة التــي تبــدأ يف أو بعــد ١ كانــون الثــا¯ ٢٠٢٣ مــع اإللــزام 
و١٥ بعــرض أرقــام املقارنــة. يســمح بالتطبيــق املبكــر، بــرشط ان تقــوم املنشــأة بتطبيــق معيــاري التقاريــر املاليــة الدوليــØ رقــم ٩

بنفــس أو قبــل تاريــخ البــدء بتطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٧. إن هــذا املعيــار غــ¹ قابــل للتطبيــق عــىل البنــك.

٢-٤-٢ التعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣: تعريف «العمل»

يف ترشيــن األول ٢٠١٨ أصــدر مجلــس معايــ¹ املحاســبة الدوليــة تعديــالت عــىل تعريــف العمــل يف معيــار التقاريــر املاليــة 
ــول  ــطة واألص ــن األنش ــة م ــت مجموع ــÀ إذا كان ــد في ــىل تحدي ــآت ع ــاعدة املنش ــÀل» ملس ــاج األع ــم ٣ «اندم ــدويل رق ال
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ــًال أو ال. املكتســبة تشــكل عم
توضــح تلــك التعديــالت الحــد األد? ملتطلبــات العمــل، وتســتثني تقييــم قــدرة املشــاركØ يف الســوق عــىل اســتبدال أي مــن 
ــة،  ــا جوهري ــة املســتحوذ عليه ــت العملي ــا إذا كان ــم م ــىل تقيي ــات ملســاعدة املنشــآت ع ــة توجيه ــودة، وإضاف العنارصاملفق
وتضييــق نطــاق تعريفــات األعــÀل ومــا ينتــج عنهــا، وتقديــم فحــص اختيــاري لرتكــزات القيمــة العادلــة. تــم تقديــم أمثلــة 

توضيحيــة جديــدة مــع هــذه التعديــالت. ليــس لهــذه التعديــالت أثــر عــىل البنــك.

٢-٤-٣ التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ١ ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٨: تعريف كلمة «جوهري»

ــم ١ «عــرض  ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــالت عــىل معي ــة تعدي ــ¹ املحاســبة الدولي ــس معاي ــن األول ٢٠١٨ أصــدر مجل يف ترشي
البيانــات املاليــة» ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم ٨ «السياســات املحاســبية والتغيــ¹ات يف التقديــرات املحاســبية واألخطــاء» 
ملواءمــة تعريــف كلمــة «جوهــري» يف املعايــ¹ ولتوضيــح جوانــب معينــة مــن هــذا التعريــف. ينــص التعريــف الجديــد عــىل 
أن «املعلومــات تكــون جوهريــة إذا كان مــن املتوقــع أن يؤثــر حذفهــا أو تحريفهــا أو حجبهــا، بشــكل معقــول عــىل القــرارات 
التــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للبيانــات املاليــة املعــدة لألغــراض العامــة بنــاء عــىل تلــك البيانــات املاليــة، والتــي 

توفــر معلومــات ماليــة حــول منشــأة محــددة».
من غ¹ املتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأث¹ جوهري عىل البيانات املالية للبنك.

3- استخدام التقديرات 

إن إعــداد البيانــات املاليــة يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر يف قيمــة املوجــودات واملطلوبــات 
املاليــة يف البيانــات املاليــة وااللتزامــات املحتمــل أن تطــرأ املفصــح عنهــا. إن عــدم التأكــد املرتبط بهــذه الفرضيــات والتقديرات 

قــد ينتــج عنــه تعديــالت جوهريــة يف أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات يف الفــرتات املســتقبلية.

إن الفرضيــات الرئيســية املتعلقــة بالتقديــرات املســتقبلية لألحــداث غــ¹ املؤكــدة يف تاريــخ البيانــات املاليــة والتــي قــد ينتــج 
عنهــا مخاطــر هامــة مــن املمكــن أن تــؤدي إىل تعديــالت جوهريــة يف أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات الظاهــرة يف البيانــات 

املاليــة خــالل الفــرتة القادمــة هــي كــÀ يــيل:

٣-١ مبدأ االستمرارية

قامــت إدارة البنــك بتقديــر مــدى قــدرة البنــك عــىل االســتمرار يف العمــل عــىل أســاس مبــدأ االســتمرارية. وعــىل الرغــم مــن 
حالــة عــدم االســتقرار التــي ·ــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم التيقــن املســتقبلية فــإن إدارة البنــك متأكــدة 
مــن أن البنــك لديــه املــوارد الكافيــة لتســاعده عــىل االســتمرار بالعمــل يف املــدى املســتقبيل املنظــور. وعــالوة عــىل ذلــك، 
فــإن اإلدارة ليســت عــىل درايــة بأيــة امــور جوهريــة مــن املمكــن أن تثــ¹ شــكوكاً هامــة حــول قــدرة البنــك عــىل االســتمرار 

كمنشــأة مســتمرة. بنــاًء عليــه، فقــد تــم إعــداد البيانــات املاليــة عــىل أســاس مبــدأ االســتمرارية.

٣-٢ تحديد مدة عقود اإليجار املتضمنة عىل خيارات التجديد واإلنهاء - البنك كمستأجر

يحــدد البنــك مــدة عقــد اإليجــار عــىل أنهــا املــدة غــ¹ القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار، باإلضافــة إىل أيــة فــرتات يغطيهــا خيــار 
·ديــد عقــد اإليجــار إذا كان مــن املؤكــد عــىل نحــو معقــول أنــه ســتتم مÀرســة هــذا الخيــار، أو أيــة فــرتات يغطيهــا خيــار 

إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان مــن املؤكــد بشــكل معقــول أنــه لــن تتــم مÀرســة هــذا الخيــار.

لــدى البنــك عــدة عقــود إيجــار تشــمل خيــارات التمديــد واإلنهــاء. يقــوم البنــك بتقديــر مــا إذا كان مــن املؤكــد عــىل نحــو 
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معقــول مÀرســة أو عــدم مÀرســة خيــار تجديــد أو إنهــاء عقــد اإليجــار. وبذلــك فــإن البنــك يأخــذ يف عــØ االعتبــار جميــع 
العوامــل ذات الصلــة التــي تشــكل حافــزاً اقتصاديــاً ملÀرســة التجديــد أو اإلنهــاء. بعــد تاريــخ البــدء، يعيــد البنــك تقييــم مــدة 
عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث كبــ¹ أو تغيــ¹ يف الظــروف التــي تقــع تحــت ســيطرتها مــن املمكــن أن يؤثــر عــىل قدرتهــا 
عــىل مÀرســة أو عــدم مÀرســة خيــار التجديــد أو اإلنهــاء (عــىل ســبيل املثــال، بنــاء تحســينات جوهريــة أو تخصيصــات كبــ¹ة 

لألصــل املؤجــر).

٣-٣ األع�ر اإلنتاجية للموجودات الثابتة

تحــدد اإلدارة األعــÀر اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات الثابتــة لحســاب االســتهالك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ يف 
االعتبــار املــدة املتوقــع فيهــا اســتخدام األصــل وطبيعــة التــآكل والتقــادم الفنــي والتجــاري.

ــتهالك  ــص االس ــل مخص ــم تعدي ــة. يت ــودات الثابت ــة للموج ــÀر اإلنتاجي ــة األع ــنوي، �راجع ــاس س ــىل أس ــوم اإلدارة، ع تق
ــابقة. ــرات الس ــن التقدي ــف ع ــة تختل ــÀر اإلنتاجي ــأن األع ــد اإلدارة ب ــا تعتق ــتقبيل عندم املس

٣-٤ القيمة العادلة لألدوات املالية

 Øمشــارك Øكــن اســتالمه مــن بيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام يف عمليــة منتظمــة بــó إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي
يف الســوق بتاريــخ قيــاس األدوات املاليــة. 

يف حــال عــدم توفــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة بتاريــخ بيــان املركــز املــايل عــن طريــق األســعار املعلنــة 
أو التــداول النشــط لبعــض األدوات واملشــتقات املاليــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة عــرب طــرق تقييــم مختلفــة والتــي تتضمــن 
اســتخدام ðــاذج التســع¹ حيــث يتــم الحصــول عــىل املعلومــات مــن مالحظــة الســوق. يف حــال تعــذر ذلــك، فــإن تحديــد

القيمــة العادلــة يتطلــب التقديــر واالجتهــاد.

٣-٥ مخصص تد� قيمة التسهيالت االئت�نية

يتطلــب تحديــد مخصــص تــد¯ التســهيالت االئتÀنيــة املبــارشة مــن إدارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر 
مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا، باإلضافــة اىل تقديــر أي زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتÀنيــة لألصــول املاليــة 

بعــد االعــرتاف املبــد] بهــا، باإلضافــة اىل األخــذ بعــØ االعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية للخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة.

قــام البنــك بحســاب قيمــة مخصــص تــد¯ املوجــودات املاليــة وفقــاً ملعايــ¹ التقاريــر املاليــة الدوليــة ومقارنتهــا بتعليــÀت 
مــرصف ســورية املركــزي.

منهجيــة تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩) (األدوات املاليــة): املدخــالت، اآلليــات والفرضيــات املســتخدمة يف 
حســاب الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة.

 Øــ ــا بع ــم أخذه ــي ت ــادات اإلدارة والت ــن اجته ــايل م ــدر ع ــب ق ــي تتطل ــري والت ــر الجوه ــية ذات األث ــم الرئيس ان املفاهي
ــيل: ــا ي ــار تتضمــن م ــق املعي ــد تطبي ــك عن ــل البن ــار مــن قب االعتب

تقييم الزيادة الجوهرية يف املخاطر االئتÀنية: ●
يتــم تقييــم الزيــادة الجوهريــة يف املخاطــر االئتÀنيــة عــىل أســاس نســبي. يتــم تقييــم فيــÀ إذا كان هنالــك زيــادة جوهريــة للمخاطــر 
االئتÀنيــة منــذ تاريــخ نشــأتها، حيــث يقــوم البنــك �قارنــة مخاطــر التعــ` للعمــر املتوقــع لــألداة املاليــة يف نهايــة كل فــرتة ماليــة مــع 

مخاطــر التعــ` عنــد نشــوء األداة املاليــة باســتخدام املفاهيــم الرئيســية لعمليــات إدارة املخاطــر املتوفــرة لــدى البنك.
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ــادة الجوهريــة للمخاطــر االئتÀنيــة مــرة واحــدة كل ثالثــة أشــهر وبشــكل منفصــل لــكل مــن التعرضــات  يتــم تقييــم الزي
ملخاطــر االئتــÀن وبنــاًء عــىل ثالثــة عوامــل. إذا أشــار أحــد هــذه العوامــل اىل وجــود زيــادة جوهريــة للمخاطــر االئتÀنيــة 

فإنــه يتــم إعــادة تصنيــف األداة املاليــة مــن املرحلــة ١ اىل املرحلــة ٢:

١- تــم تحديــد حــدود لقيــاس الجوهريــة يف املخاطــر االئتÀنيــة بنــاًء عــىل التغــ¹ يف مخاطــر حــدوث التعــ` لــألداة 
ــأتها. ــخ نش ــع تاري ــة م ــة مقارن املالي

٢- إضافــة اىل اســتخدام عوامــل نوعيــة لتقييــم نتائــج التغيــ¹ يف مراحــل التصنيــف أو اجــراء التعديــالت �ــا يعكــس 
وضــع الزيــادة الجوهريــة يف املخاطــر االئتÀنيــة بشــكل أفضــل.

٣- يتضمــن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩) (األدوات املاليــة) افرتاضــاً بوجــود زيــادة جوهريــة يف املخاطــر 
االئتÀنيــة لــألدوات املاليــة التــي تعــ`ت واســتحقت ألكــ` مــن ٣٠ يــوم.

ــة. ان ــرتة املالي ــة الف ــÀ يف نهاي ــ`ة ك ــة متع ــت األدوات املالي ــا إذا كان ــىل م ــة ٣ ع ــة ٢ واملرحل ــØ املرحل ــ¹ ب ــد التغي يعتم
٩ هــي مشــابهة لطريقــة تحديــد حــدوث التعــ`  طريقــة تحديــد تعــ` األدوات املاليــة وفقــاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدوايل

ــاس). ــة: االعــرتاف والقي ــم ٣٩ (األدوات املالي ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــاً ملعي ــة وفق للموجــودات املالي

منهجيــة تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (٩) (األدوات املاليــة): املدخــالت، اآلليــات والفرضيــات املســتخدمة يف 
حســاب الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة (تتمــة)

عوامل االقتصاد الكيل، األحداث املستقبلية املتوقعة واستخدام أك` من سيناريو: ●
يجــب األخــذ بعــØ االعتبــار املعلومــات التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة باإلضافــة لألحــداث املســتقبلية املتوقعــة وفقــاً ملعلومات 
موثوقــة عنــد قيــاس الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة لــكل مرحلــة. إن قيــاس وتطبيــق املعلومــات املســتقبلية املتوقعــة يتطلــب 

مــن إدارة البنــك القيــام باجتهــادات جوهريــة.

ــة ٢ واملرحل ــة ١ ــد التعــ` واملدخــالت املســتخدمة يف املرحل ــر عن ــة حــدوث التعــ` وخســارة التعــ` املفرتضــة واألث احتÀلي
ملخصــص تــد¯ التســهيالت االئتÀنيــة مصممــة بنــاء عــىل عوامــل اقتصاديــة متغــ¹ة (أو التغــ¹ يف عوامــل االقتصــاد الــكيل) 

واملرتبطــة بشــكل مبــارش باملخاطــر االئتÀنيــة املتعلقــة باملحفظــة.

يتــم ربــط كل ســيناريو مــن حــاالت االقتصــاد الــكيل املســتخدمة يف حســاب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة بعوامــل االقتصــاد 
الــكيل املتغــ¹ة.

ان يف تقديراتنــا املســتخدمة يف حســاب الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة ملرحلــة ١ واملرحلــة ٢ باســتخدام الســيناريوهات املرجحة 
املخصومــة والتــي تتضمــن املعلومــات املســتقبلية لالقتصــاد الــكيل لثالثــة أعــوام الحقة.

يعتمــد الســيناريو األســايس عــىل تنبــؤات االقتصــاد الــكيل (مثــل: الناتــج املحــيل اإلجــÀيل والتضخــم وأســعار الفائــدة ....). ان 
تغــ¹ات الصعــود والهبــوط يف العوامــل االقتصاديــة ســيتم اعدادهــا عــىل أســاس األوضــاع االقتصاديــة البديلــة املمكنــة. تشــمل

هــذه الســيناريوهات عــىل تغــ¹ات هبــوط إضافيــة بشــكل ســنوي عــىل األقــل و�ــا تقتــيض لحاجــة لذلــك.

ــم  ــم تقيي ــة. يت ــاع الحالي ــة واألوض ــة التاريخي ــق باالحتÀلي ــر واملتعل ــل تقدي ــا ألفض ــة وفق ــÀالت املرجح ــاس االحت ــم قي يت
ــة  ــائر االئتÀني ــة للخس ــظ املعرض ــع املحاف ــيناريوهات لجمي ــع الس ــق جمي ــهر. تطب ــة أش ــة كل ثالث ــيناريوهات املرجح الس

ــة. املتوقع
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:êتعريف التع ●
ان تعريــف التعــ` املســتخدم يف قيــاس الخســائر االئتÀنيــة املتوقعــة واملســتخدم يف تقييــم التغــ¹ بــØ املراحــل يتــÀىش ويتفــق 
مــع تعريــف التعــ` املســتخدم مــن قبــل إدارة املخاطــر االئتÀنيــة الداخليــة لــدى البنــك. التعــ` غــ¹ معــرف مــن قبــل املعيــار، 

وهنــاك افــرتاض قابــل للنقــض بانــه التوقــف عــن الدفــع ملــدة ٩٠ يــوم فأكــ`.

العمر املتوقع: ●
ــة املتوقعــة  ــات النقدي ــار اقــىص مــدى للتدفق ــك باألخــذ بعــØ االعتب ــوم البن ــة املتوقعــة، يق ــاس الخســائر االئتÀني ــد قي عن
والتــي يعتربهــا البنــك معرضــة ملخاطــر التــد¯. يتــم األخــذ بعــØ االعتبــار جميــع التدفقــات النقديــة للعمــر املتوقــع، و�ــا 
فيهــا خيــارات الدفــع املقــدم، وخيــارات التمديــد. يتــم قيــاس العمــر املتوقــع لبعــض التســهيالت االئتÀنيــة املتجــددة والتــي 

ال يوجــد لهــا تاريــخ ســداد محــدد بنــاًء عــىل الفــرتة املعــرض بهــا البنــك ملخاطــر االئتــÀن التــي ال óكــن لــإلدارة تجنبهــا.

٣-٦ املخصصات واملطلوبات املحتملة األخرى

يعمــل البنــك يف بيئــة تنظيميــة وقانونيــة تتضمــن، بحكــم طبيعتهــا، عنــرص عــال مــن مخاطــر التقــايض متأصــل يف عملياتهــا. 
ونتيجــة لذلــك، يكــون البنــك طــرف يف التقــايض والتحكيــم ومختلــف اإلجــراءات التــي تنشــأ يف ســياق األعــÀل االعتياديــة 
للبنــك. عندمــا óكــن للبنــك القيــام بقيــاس موثــوق لتدفــق املنافــع االقتصاديــة فيــÀ يتعلــق بقضيــة معينــة، ويعتــرب هــذه 
التدفقــات محتملــة، يســجل البنــك مخصصــات للقضيــة. عندمــا يعتــرب البنــك أن احتــÀل تدفــق املنافــع االقتصاديــة بعيــد، أو 

محتمــًال، ولكــن ال óكــن إجــراء تقديــر موثــوق لــه، يتــم اإلفصــاح عــن وجــود التزامــات طارئــة.
ونظــراً لعــدم التيقــن والتقديــرات املتضمنــة لتحديــد احتــÀل وقــوع الخســائر وقيمتهــا، يأخــذ البنــك يف الحســبان عــدداً مــن 
العوامــل �ــا يف ذلــك املشــورة القانونيــة، واملرحلــة التــي وصلــت إليهــا القضيــة واألدلــة الســابقة مــن حــوادث مÀثلــة. يقــوم 

البنــك بتقديــرات هامــة ليصــل الســتنتاج يف هــذا الخصــوص.

٣-٧ املوجودات الرضيبية املؤجلة

يتــم االعــرتاف باملوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة عــن الخســائر أو املصاريــف غــ¹ الخاضعــة للرضيبــة واملتوقــع االســتفادة منهــا 
ــة املـــؤجلة تقديــرات مــن اإلدارة مبنيــة عــىل فــرتة  عنــد تحقــق الربــح الرضيبــي. يتطلــب االعــرتاف باملوجــودات الرضيبي

ومبالــغ األربــاح املســتقبلية الخاضعــة للرضيبــة باإلضافــة إىل خطــط الرضيبــة املســتقبلية.
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4- نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

٢٠١٩
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

٢,٤٠٢,٨٢١,٤٠٤٣,١٤٠,٢٦١,١٥٥نقد يف الخزينة

٢٢٤,١٣٩,٧٩٨-نقد يف الفروع املغلقة (*)

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي:

٥,٠٢٥,٤٢٧,٧٨٥١٠,٤٣١,٦١١,٩٧١حسابات جارية وتحت الطلب

٢,٣٣٢,٢٢٣,٠٤٠٢,٨١٣,٤٦٥,٢٣٥احتياطي نقدي إلزامي (**)

(٤,٢٣٣,٦٢٢)(١,٦٢٩,٨٦٦)ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة

(٢٢٤,١٣٩,٧٩٨)-ينزل: مخصص خسارة النقد يف الفروع املغلقة

٩,٧٥٨,٨٤٢,٣٦٣١٦,٣٨١,١٠٤,٧٣٩

(*) تــم خــالل الربــع الثالــث مــن العــام ٢٠١٩ شــطب كامــل رصيــد النقــد املوجــود يف فــرع درعــا الــذي تــم إغالقــه بعــد الحصــول عــىل 
ــاً، حيــث تــم إقفــال الرصيــد مــع حســاب املخصــص املكــون لهــذا الغــرض.  موافقــة مــرصف ســورية املركــزي إليقــاف العمــل فيــه مؤقت
ــغ  ــ�ة ســورية ومبل ــ�ات الســورية بلغــت ٢٩,٥٣٧,٤٤٧ ل ــ�ة ســورية منهــا أرصــدة بالل ٢٢٣,٧٤٠,٥٤٠ ل ــغ املشــطوبة ــغ مجمــوع املبال بل
ــ�ات  ــل أرصــدة بالل ــخ الشــطب (مقاب ــرصف بتاري ــة حســب أســعار ال ــة مقيم ــ�ة ســورية لألرصــدة بالعمــالت األجنبي ١٩٤,٢٠٣,٠٩٣ ل
ــعار  ــب أس ــة حس ــة مقيم ــالت األجنبي ــدة بالعم ــورية لألرص ــ�ة س ــغ ١٩٤,٦٠٢,٣٥١ ل ــورية ومبل ــ�ة س ــت ٢٩,٥٣٧,٤٤٧ ل ــورية بلغ الس

ــون األول ٢٠١٨). ــخ ٣١ كان ــرصف بتاري ال
علــÇً بــأن عقــود التأمــÅ تشــتمل عــىل تغطيــة النقــد واملوجــودات األخــرى مــن الحريــق والرسقــة و تعويــض جــزء مــن األرضار   
املتعلقــة باألحــداث االســتثنائية كأعــÇل الشــغب والتخريــب، وعليــه تــم تكويــن مؤونــات لتغطيــة كافــة األرضار املتوقعــة حتــى تاريــخ 

ــة. ــات املالي ــداد البيان إع

حركة مخصص خسارة النقد يف الفروع املغلقة:

٣١ كانون األول ٢٠١٩
ل�ة سورية

٣١ كانون األول ٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

٢٢٤,١٣٩,٧٩٨٢٤٦,٧٩٦,٤٦٩رصيد بداية السنة

(٢٢,٥٨٧,٣٠٥)(٣٩٩,٢٥٨)ماتم رده لإليرادات خالل السنة

(٦٩,٣٦٦)(٢٢٣,٧٤٠,٥٤٠)املستخدم خالل السنة

٢٢٤,١٣٩,٧٩٨-رصيد نهاية السنة

(**) وفقــاً للقوانــÅ والترشيعــات املرصفيــة املطبقــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادرة عــن رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم ٥٩٣٨
تاريــخ ٢ أيــار ٢٠١١ عــىل املصــارف أن تحتفــظ باحتياطــي نقــدي الزامــي لــدى مــرصف ســورية املركــزي عــىل شــكل ودائــع مــن دون فوائــد 

بنســبة ٥٪ مــن متوســط الودائــع تحــت الطلــب، ودائــع التوفــ� والودائــع ألجــل باســتثناء ودائــع اإلدخــار الســكني.

إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعÇله يف األنشطة التشغيلية للبنك.  
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إن توزيع إج�يل األرصدة لدى مرصف سورية املركزي حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل:

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥١٣,٢٤٥,٠٧٧,٢٠٦--٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥

٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥١٣,٢٤٥,٠٧٧,٢٠٦--٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥املجموع

إن الحركة الحاصلة عىل األرصدة لدى مرصف سورية املركزي خالل السنة كانت ك� ييل:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٣,٢٤٥,٠٧٧,٢٠٦--١٣,٢٤٥,٠٧٧,٢٠٦

(٥,٨٨٢,٧٤٩,٧٠٨)--(٥,٨٨٢,٧٤٩,٧٠٨)التغºخالل السنة

(٤,٦٧٦,٦٧٣)--(٤,٦٧٦,٦٧٣)تعديالت فروقات أسعار رصف

٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥--٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عىل مخصص الخسائر اإلئت�نية املتوقعة لألرصدة لدى مرصف سورية املركزي:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٤,٢٣٣,٦٢٢--٤,٢٣٣,٦٢٢ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩ (معدلة)

صــايف (اســرتداد) الخســائر االئت�نيــة 
ــنة ــة للس املتوقع

(٢,٦٠٣,٧٥٦)--(٢,٦٠٣,٧٥٦)

١,٦٢٩,٨٦٦--١,٦٢٩,٨٦٦رصيد نهاية السنة 
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٥- أرصدة لدى المصارف

٢٠١٩
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١٨٩,١٣٩,١٨٢٨٤٤,٧٨٤,٩٢٤١,٠٣٣,٩٢٤,١٠٦حسابات جارية وتحت الطلب

ودائــع اســتحقاقها األصــيل خــالل فــرتة ٣ أشــهر 
أو أقــل

-٥,٠٩٥,١٩٦,٥٠٠٥,٠٩٥,١٩٦,٥٠٠

(١٧٩,٧٤٢,٦٧٠)(١٧٩,٧٣٣,٥٤٦)(٩,١٢٤)ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة

١٨٩,١٣٠,٠٥٨٥,٧٦٠,٢٤٧,٨٧٨٥,٩٤٩,٣٧٧,٩٣٦

٢٠١٨ (معاد عرضها)
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١,٣٢٥,٦٣٤,٩٢٣٧٧٧,٢٢٧,٩١٩٢,١٠٢,٨٦٢,٨٤٢حسابات جارية وتحت الطلب

٣ أشــهر  ودائــع اســتحقاقها األصــيل خــالل فــرتة
أو أقــل

-٧,٢٧٤,١١٩,٩٤٩٧,٢٧٤,١١٩,٩٤٩

ــة  ــة املتوقع ــائر االئت�ني ــص الخس ــزل: مخص ين
(*)

(٢٣٣,٦٧٩)(١٩٨,١١٨,٦٥٦)(١٩٨,٣٥٢,٣٣٥)

١,٣٢٥,٤٠١,٢٤٤٧,٨٥٣,٢٢٩,٢١٢٩,١٧٨,٦٣٠,٤٥٦

إن توزيع إج�يل األرصدة لدى املصارف حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل:

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املرحلة األوىل
ل�ة سورية

املرحلة الثانية
ل�ة سورية

املرحلة الثالثة
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

١١٤,١٦٨,٩٤٣٢٣٣,٤٣٨,٣٣٣-١١١,٥٥٣,٣١٢٢,٦١٥,٦٣١

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

٥,٧٤٩,١٤٩,٦٥٤٨,٨٩٩,٠٩٤,٨١٢-٥,٦٦٧,٨٢٣,٩٩٨٨١,٣٢٥,٦٥٦

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

٨٨,٨٨١,٤٠٢٦٦,٦٧٤,٧١٠-٢,٨٧٥,٥٨٨٨٦,٠٠٥,٨١٤

 ºغــ  /  Äمتعــ
ملــة عا

--١٧٦,٩٢٠,٦٠٧١٧٦,٩٢٠,٦٠٧١٧٧,٧٧٤,٩٣٦

٥,٧٨٢,٢٥٢,٨٩٨١٦٩,٩٤٧,١٠١١٧٦,٩٢٠,٦٠٧٦,١٢٩,١٢٠,٦٠٦٩,٣٧٦,٩٨٢,٧٩١املجموع

إن الحركة الحاصلة عىل األرصده لدى املصارف خالل السنة كانت ك� ييل:
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٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٧٧,٧٧٤,٩٣٦٩,٣٧٦,٩٨٢,٧٩١-٩,١٩٩,٢٠٧,٨٥٥

(٣,٢٢١,١٠٢,١٠٤)-١٧,٤٢٨,٤٢٢(٣,٢٣٨,٥٣٠,٥٢٦)التغºخالل السنة

--١٥٢,٦٣٥,٠٢٩(١٥٢,٦٣٥,٠٢٩)محول إىل املرحلة ٢

(٢٦,٧٦٠,٠٨١)(٨٥٤,٣٢٩)(١١٦,٣٥٠)(٢٥,٧٨٩,٤٠٢)تعديالت فروقات أسعار رصف

٥,٧٨٢,٢٥٢,٨٩٨١٦٩,٩٤٧,١٠١١٧٦,٩٢٠,٦٠٧٦,١٢٩,١٢٠,٦٠٦رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عىل مخصص الخسائر اإلئت�نية املتوقعة لألرصدة لدى املصارف:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١٧٧,٧٧٤,٩٣٦١٩٨,٣٥٢,٣٣٥-٢٠,٥٧٧,٣٩٩ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩ (معدلة)

--٦,٠٧٣(٦,٠٧٣)محول إىل املرحلة ٢

صــايف (اســرتداد) الخســائر االئت�نيــة 
ــنة ــة للس املتوقع

(١٧,٩٤٦,٧٣٧)(١٧,٧٥٥,٣٣٦)-١٩١,٤٠١

وفروقــات  الســنة  خــالل  تعديــالت 
الــرصف أســعار 

--(٨٥٤,٣٢٩)(٨٥٤,٣٢٩)

٢,٦٢٤,٥٨٩١٩٧,٤٧٤١٧٦,٩٢٠,٦٠٧١٧٩,٧٤٢,٦٧٠رصيد نهاية السنة 

يتضمن رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب ما ييل:
- قــام البنــك خــالل عــام ٢٠١٢ بدفــع مبلــغ ٣٠٦,١٥٠ دوالر أمريــË «مطالبــة جزئيــة عــىل كفالــة خارجيــة» وبلغــت القيمــة 
املعادلــة باللــºات الســورية مبلــغ ١٣٣,٤٨١,٤٠٠ لــºة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩، وقــد تــم تكويــن مؤونــة بعملــة 
الكفالــة لتغطيــة كامــل القيمــة املدفوعــة لحــÒ البــت بتعويــض القيمــة املســددة، تــم Ñديــد الرصيــد املتبقــي للكفالــة Ðبلــغ 
حزيــران ٢٠٢٠ وذلــك اســتجابًة ملطالبــة أصوليــة مــن املســتفيد، تــم متابعــة البنك املراســل  (٢٥٠,٠٠٠ دوالر أمــÕº ) لغايــة ٣٠
واعالمــه بــرضورة حجــز املبلــغ لصالــح البنــك والتأكيــد عــىل التزاماتــه تجــاه البنــك العــرÖ ســورية وكان رد البنــك املراســل 

«ال Üكــن دفــع قيمــة الكفالــة نظــراً للعقوبــات األوروبيــة».

- قــام البنــك خــالل عــام ٢٠١٥ بدفــع مبلــغ ٨٨,٩٠٠ يــورو «مطالبــة عــىل كفالــة خارجيــة» وبلغــت قيمتهــا املقيمــة باللــºات 
الســورية مبلــغ ٤٣,٤٣٩,٢٠٧ لــºة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول٢٠١٩، وقــد تــم تكويــن مؤونــة بعملــة الكفالــة لتغطيــة 
كامــل قيمتهــا لحــÒ البــت بتعويــض قيمــة الكفالــة املســددة، يوجــد متابعــات مــع البنــك املراســل كان آخرهــا بتاريــخ ٢٩

٢٠١٧ حيــث أكــد البنــك املراســل عــىل التزامــه بدفــع قيمــة الكفالــة لصالــح البنــك العــرÖ ســورية عــىل أن يتــم  كانــون األول
الدفــع عنــد زوال العقوبــات األوربيــة.
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ــون األول ٢٠١٩،  ــºة ســورية كــ� يف ٣١ كان ــة ٧٨,١٧٨,١٤٢  ل ــدى املصــارف الخارجي ــدة الســحب ل - بلغــت األرصــدة املقي
ــون األول ٢٠١٨. ــ� يف ٣١ كان ــورية ك ــºة س ــل ٧٨,١٧٤,٦٨٣ ل مقاب

- بلغــت األرصــدة لــدى املصــارف املحليــة بــدون فائــدة ١٨٩,١٣٩,١٨٢ لــºة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩، مقابــل 
١,٣٢٥,٦٣٤,٩٢٣ لــºة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.

٦- إيداعات لدى المصارف

٢٠١٩
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

 ودائــع ألجــل اســتحقاقها األصــيل أكــÄ مــن ٣
ــهر أش

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٤٣٠,٧٥٨,٩٠٨٢٧,٩٣٠,٧٥٨,٩٠٨

(٢٢٧,١٩٢,٢٨٨)(٢٢٧,١٥٧,٢٥٨)(٣٥,٠٣٠)ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة

١,٤٩٩,٩٦٤,٩٧٠٢٦,٢٠٣,٦٠١,٦٥٠٢٧,٧٠٣,٥٦٦,٦٢٠

٢٠١٨ (معاد عرضها)
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١-ودائع ألجل استحقاقها األصيل أكÄ من ٣ أشهر

(٤٧٥,٣٥٥,٢٧٦)(٤٧٥,٣٥٥,٢٧٦)-ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة

-٢٢,٦٠١,٢٦٠,٦١٥٢٢,٦٠١,٢٦٠,٦١٥

إن توزيع إج�يل اإليداعات لدى املصارف حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل:

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

٢٦,٤٣٠,٧٥٨,٩٠٨٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١-١٦,٧١٣,٦٢٦,٩٠٨٩,٧١٧,١٣٢,٠٠٠

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

-١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠-١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠-

٢٧,٩٣٠,٧٥٨,٩٠٨٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١-١٦,٧١٣,٦٢٦,٩٠٨١١,٢١٧,١٣٢,٠٠٠املجموع

إن الحركة الحاصلة عىل أرصدة اإليداعات لدى املصارف خالل السنة كانت ك� ييل:
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٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١--٢٣,٠٧٦,٦١٥,٨٩١

٤,٨٧٣,٦٨٨,٤٨٥-٣,٠٨٩,١٩٨,٤٨٥١,٧٨٤,٤٩٠,٠٠٠التغºخالل السنة

--٩,٤٣٢,٦٤٢,٠٠٠(٩,٤٣٢,٦٤٢,٠٠٠)محول إىل املرحلة ٢

(١٩,٥٤٥,٤٦٨)--(١٩,٥٤٥,٤٦٨)تعديالت فروقات أسعار رصف

٢٧,٩٣٠,٧٥٨,٩٠٨-١٦,٧١٣,٦٢٦,٩٠٨١١,٢١٧,١٣٢,٠٠٠رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عىل مخصص الخسائر اإلئت�نية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٤٧٥,٣٥٥,٢٧٦--٤٧٥,٣٥٥,٢٧٦ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩ (معدلة)

٢ --٩٤,٦٧٥,٣٥٠(٩٤,٦٧٥,٣٥٠)محول إىل املرحلة

املتوقعــة  االئت�نيــة  الخســائر  صــايف 
للســنة

(٢٩١,٥١٥,٦٠٩)(٢٤٨,١٦٢,٩٨٨)-٤٣,٣٥٢,٦٢١

وفروقــات  الســنة  خــالل  تعديــالت 
الــرصف أســعار 

----

٢٢٧,١٩٢,٢٨٨-٨٩,١٦٤,٣١٧١٣٨,٠٢٧,٩٧١رصيد نهاية السنة 

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩ و ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩



معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة
110

٧- تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

٢٠١٩
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

الرشكات الكربى

٣٣٢,٦٨٦,٠٥٦٤٢٧,٢٣٣,١١٣سندات محسومة 

١,٢٨٠,٦٧١,٨١٥١,٢٩٧,٩٧٦,٧١٣حسابات جارية مدينة 

٤٠,٢٩٥,٣١١,٧١٥٣٧,٣٢٨,٩٦٧,٦٠١قروض وسلف 

٦٠,٣٦٧,٧٨٤٦٠,٣٦٧,٧٨٤بطاقات االئت�ن

(٢,٢٧٣,٥٠٨)-فوائد مقبوضة مقدماً

٤١,٩٦٩,٠٣٧,٣٧٠٣٩,١١٢,٢٧١,٧٠٣

الرشكات الصغ�ة واملتوسطة

٧٥,٩٧١,٩٨١١١,٥٨٣,١٣٥سندات محسومة 

٢٣٠,٧٧٠,٩١١١,٣٨٢,٩١٦حسابات جارية مدينة 

١,٢٢٩,٨١٧,٣٤٨١١,٨٩٩,٩٠٦قروض وسلف 

-(١,١٥٧,٥١٢)فوائد مقبوضة مقدماً

١,٥٣٥,٤٠٢,٧٢٨٢٤,٨٦٥,٩٥٧

األفراد

٣٥٠,١٦٠-سندات محسومة 

٣,٠٤٣,١٣١٢٠٧,٨٧٢حسابات جارية مدينة

١٦٨,٧١١,٢٢٦٢٠١,٢١٢,٤٨٤قروض وسلف 

٣١,٣٧٩,٣٩٦٣٤,٠٣٢,٥٠٧بطاقات االئت�ن

٢٠٣,١٣٣,٧٥٣٢٣٥,٨٠٣,٠٢٣

القروض العقارية

١١١,٠٧٨,٦٩٠١٤٢,٢٣٥,٢٥٣قروض

٤٣,٨١٨,٦٥٢,٥٤١٣٩,٥١٥,١٧٥,٩٣٦املجموع

(١٥,٧٨١,٨٥٣,٢٢٠)(١٥,٥٤٧,١٢٤,٩٤٣)ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة 

(١٧,٥٨٣,٨٧١,٢٦٦)(٢٢,١٤١,٦٤٨,٢٧١)ينزل: فوائد معلقة (محفوظة)

٦,١٢٩,٨٧٩,٣٢٧٦,١٤٩,٤٥١,٤٥٠صايف التسهيالت االئت�نية املبارشة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩



معكم... خطوة خطوة
111

بلغــت التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة غــº العاملــة (غــº املنتجــة) ٣٨,٠٤٢,٧٤٩,٥٧٤ لــºة ســورية أي مــا نســبته ٨٦٫٨٢٪ مــن 
إجــ�يل رصيــد التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ مقابــل ٣٤,٧٥٥,٤٨٩,٦٩٩ لــºة ســورية اي مــا 

نســبته ٨٧٫٩٥٪ مــن إجــ�يل رصيــد التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.

ــا ــورية أي م ــºة س ــة ١٥,٩٠١,١٠١,٣٠٣ ل ــد املعلق ــل الفوائ ــد تنزي ــة بع ــº العامل ــارشة غ ــة املب ــهيالت االئت�ني ــت التس بلغ
نســبته ٧٣٫٣٥٪ مــن رصيــد التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة بعــد تنزيــل الفوائــد املعلقــة كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ مقابــل 

.٢٠١٨ ــون األول ــºة ســورية أي مــا نســبته ٧٨٫٣٪ كــ� يف ٣١ كان ١٧,١٧١,٦١٨,٤٣٣ ل

يوضح الجدول التايل التغº يف أرصدة التسهيالت االئت�نية املبارشة خالل السنة

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٧٤٨,٨٣٩,٧٣٤٤,٠١٠,٨٤٦,٥٠٣٣٤,٧٥٥,٤٨٩,٦٩٩٣٩,٥١٥,١٧٥,٩٣٦

٣,٥٦٤,٢٣٠,٦٣١٤,٤٢٦,٨٠٤,٤٢٢(٦٦٤,٥٦٥,٤٤٠)١,٥٢٧,١٣٩,٢٣١التغºخالل السنة
-(١,٥٥٧,٥٦٩)(١,١٤٧,٢٦٨,٤١٩)١,١٤٨,٨٢٥,٩٨٨محول إىل املرحلة ١
-(٩٧٨,٨٦٦,٧٥٢)١,٠٥٣,٥٩١,٤٣٥(٧٤,٧٢٤,٦٨٣)محول إىل املرحلة ٢
-٧٦٤,٧٧٨,٧١٧(٤٠٧,٦٦٩,٩٧٠)(٣٥٧,١٠٨,٧٤٧)محول إىل املرحلة ٣

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود 
ــايل  ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

(٥,١٢١,٧٣٢)(٥١,٤١٦,٥٣٢)(٦٠,٤٦٠,٢٥٢)(١١٦,٩٩٨,٥١٦)

(٦,٣٢٩,٣٠١)(٨٦٤,٩٠٠)(٥,٤٦٤,٤٠١)-تعديالت فروقات أسعار رصف
٢,٩٨٧,٨٤٩,٧٩١٢,٧٨٨,٠٥٣,١٧٦٣٨,٠٤٢,٧٤٩,٥٧٤٤٣,٨١٨,٦٥٢,٥٤١رصيد نهاية السنة

٢٠١٨ (معاد عرضها)
املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٨ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١,١٣٢,٣٨٢,٤٣٧٣,٠٧٨,٤٣٦,٦٥٨٣٢,٠٨٧,٣٥٨,٧٩٩٣٦,٢٩٨,١٧٧,٨٩٤

٥٨٤,٠١٢,٢٠٣٣,٥١٣,٧٦٤,٤٨٦٣,٣٧٥,٥٠٧,٨٢٧(٧٢٢,٢٦٨,٨٦٢)التغºخالل السنة
-(٣٨٨,٦٣٨,٦٢٦)(٤,٠٥٢,٢٧٧)٣٩٢,٦٩٠,٩٠٣محول إىل املرحلة ١
-(١,٩٧٧,١٨٦,١٦٩)٢,٠٢٩,٣٨٦,١٠٤(٥٢,١٩٩,٩٣٥)محول إىل املرحلة ٢
-١,٦٦١,٠٥٣,٥٤٠(١,٦٦١,٠٥٣,٥٤٠)-محول إىل املرحلة ٣

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود
ــايل ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

(١,٧٦٤,٨٠٩)(٣,٩٨٦,٣٣٢)(١٢٤,٦٣٦,٢٨٩)(١٣٠,٣٨٧,٤٣٠)

(٢٨,١٢٢,٣٥٥)(١٦,٢٢٦,٠٤٢)(١١,٨٩٦,٣١٣)-تعديالت فروقات أسعار رصف
٧٤٨,٨٣٩,٧٣٤٤,٠١٠,٨٤٦,٥٠٣٣٤,٧٥٥,٤٨٩,٦٩٩٣٩,٥١٥,١٧٥,٩٣٦رصيد نهاية السنة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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مخصص تدØ الخسائر االئتÇنية املتوقعة:

في� ييل تفاصيل حركة مخصص تد» الخسائر االئت�نية املتوقعة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٥,٩١٠,٢٩١٢١٠,٦٧٦,٦٣٠١٥,٥٥٥,٢٦٦,٢٩٩١٥,٧٨١,٨٥٣,٢٢٠

-(٥١٣,٣٠١)(١٣,٩٤٩,١٩٢)١٤,٤٦٢,٤٩٣محول إىل املرحلة ١

-(١١٩,٢٢٤,٢٣٢)١٣٢,٤٤٥,٥٤٥(١٣,٢٢١,٣١٣)محول إىل املرحلة ٢

٣ -٢٥,٣٨٨,٦١٤(٢٤,٦٦٢,٦٦١)(٧٢٥,٩٥٣)محول إىل املرحلة

(ديــون  املخصــص  مــن  املســتخدم 
محولــة أو  مشــطوبة 

إىل بنود خارج بيان املركز املايل)
(٣٦٧,٢٩٨)-(١,٣٤٥,١١٢)(١,٧١٢,٤١٠)

(٢٣٢,٤٠٢,٣٦٥)(١٨٠,٣٤٣,٩١٨)(٤٨,٩٣٠,٥٤٧)(٣,١٢٧,٩٠٠)صايف الخسائر اإلئت�نية للسنة

وتعديــالت  الســنة  خــالل  تعديــالت 
(*) رصف  أســعار  فروقــات 

--(٦١٣,٥٠٢)(٦١٣,٥٠٢)

١٢,٩٣٠,٣٢٠٢٥٥,٥٧٩,٧٧٥١٥,٢٧٨,٦١٤,٨٤٨١٥,٥٤٧,١٢٤,٩٤٣رصيد نهاية السنة

٢٠١٨ (معاد عرضها)

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٨ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٧,٨٥٠,٤٦١٢٠٩,٠٠٠,٣٧٩١٦,١٨٦,٥١٨,٤٠٩١٦,٤١٣,٣٦٩,٢٤٩

-(٣٧,٠٧١,٥٦٥)-٣٧,٠٧١,٥٦٥محول إىل املرحلة ١

-(٨٢٠,٧٥٩,٣٧٣)٨٢١,٢٤٩,٦٨١(٤٩٠,٣٠٨)محول إىل املرحلة ٢

-١٤٢,٣٩٤,٦٢٣(١٤٢,٣٩٤,٦٢٣)-محول إىل املرحلة ٣

(ديــون  املخصــص  مــن  املســتخدم 
محولــة أو  مشــطوبة 

إىل بنود خارج بيان املركز املايل)
(٣٩٠)(٣,٧١٣)(٢٥,٠٤٤,٢٩٣)(٢٥,٠٤٨,٣٩٦)

صــايف (اســرتداد) الخســائر اإلئت�نيــة 
ــنة للس

(٣٨,٥٢١,٠٣٧)(٦٧٧,١٧٥,٠٩٤)(٦٠٤,٥٠٦,٢٨٩)١١١,١٨٩,٨٤٢

وتعديــالت  الســنة  خــالل  تعديــالت 
(*) رصف  أســعار  فروقــات 

--(١,٩٦١,٣٤٤)(١,٩٦١,٣٤٤)

١٥,٩١٠,٢٩١٢١٠,٦٧٦,٦٣٠١٥,٥٥٥,٢٦٦,٢٩٩١٥,٧٨١,٨٥٣,٢٢٠رصيد نهاية السنة

تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية.  (*)

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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الرشكات الكربى

إن تفاصيل إج�يل التسهيالت املمنوحة للرشكات حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل:

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

٧٥٦,٤٨٥,٤٥١١٠١,٥٥٥,١٧٥-٦٩٣,٤٥٤,١٣١٦٣,٠٣١,٣٢٠

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

١,٨٠٩,٠٢٣,٠٩٣١٤٥,٦٠٧,٢٤٣-١,٤٤٣,٩١٩,٧٩٣٣٦٥,١٠٣,٣٠٠

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

٢,٤٩٨,٣٧٥,٧٥٩٣,٤٨٣,١٩٨,١٩٨-٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,١٩٨,٣٧٥,٧٥٩

 ºغــ  /Äمتعــ
ملــة عا

--٣٦,٩٠٥,١٥٣,٠٦٧٣٦,٩٠٥,١٥٣,٠٦٧٣٥,٣٨١,٩١١,٠٨٧

٢,٤٣٧,٣٧٣,٩٢٤٢,٦٢٦,٥١٠,٣٧٩٣٦,٩٠٥,١٥٣,٠٦٧٤١,٩٦٩,٠٣٧,٣٧٠٣٩,١١٢,٢٧١,٧٠٣املجموع

يوضح الجدول التايل التغº يف أرصدة التسهيالت االئت�نية املبارشة املمنوحة للرشكات الكربى خالل السنة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٦١٤,٨٥٤,٨٠٤٣,٨٩٣,٤٦٠,١٥٣٣٤,٦٠٣,٩٥٦,٧٤٦٣٩,١١٢,٢٧١,٧٠٣

٢,٥٦٦,٦٩٣,١٩٧٢,٩٦٧,٦٣٧,٧٨٧(٨٢٣,٠٠١,٧٧٣)١,٢٢٣,٩٤٦,٣٦٣التغºخالل السنة

--(١,٠٢٩,٨٨٢,٠٨١)١,٠٢٩,٨٨٢,٠٨١محول إىل املرحلة ١

-(٩٧٦,٣٥٠,٩٤١)١,٠٥٠,٤٨٤,٩٥٧(٧٤,١٣٤,٠١٦)محول إىل املرحلة ٢

-٧٦٤,٧٧٨,٥١٤(٤٠٧,٦٦٩,٩٧٠)(٣٥٧,١٠٨,٥٤٤)محول إىل املرحلة ٣

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود 
ــايل  ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

(٦٦,٧٦٤)(٥١,٤١٦,٥٠٦)(٥٣,٩٢٤,٤٤٩)(١٠٥,٤٠٧,٧١٩)

(٥,٤٦٤,٤٠١)-(٥,٤٦٤,٤٠١)-تعديالت فروقات أسعار رصف

٢,٤٣٧,٣٧٣,٩٢٤٢,٦٢٦,٥١٠,٣٧٩٣٦,٩٠٥,١٥٣,٠٦٧٤١,٩٦٩,٠٣٧,٣٧٠رصيد نهاية السنة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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فيــ� يــيل تفاصيــل حركــة مخصــص تــد» الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة للتســهيالت االئت�نيــة املبــارشة املمنوحــة للــرشكات 
الكــربى:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٣,٨٥٨,٩٣٧٢٠٤,٨٥٣,٤٧٥١٥,٤٦٣,٣٤١,٣٦٢١٥,٦٨٢,٠٥٣,٧٧٤

--(٨,١٣٦,٢٤٦)٨,١٣٦,٢٤٦محول إىل املرحلة ١

-(١١٨,٧٤٤,٩٤٦)١٣١,٩٤١,٦٠٧(١٣,١٩٦,٦٦١)محول إىل املرحلة ٢

-٢٥,٣٨٨,٦٠٧(٢٤,٦٦٢,٦٦١)(٧٢٥,٩٤٦)محول إىل املرحلة ٣

(٥٢٨,٦٦١,٤٥٤)(٤٧٨,٩٥٩,٨٣٣)(٥٢,٧٢٥,٥٨٣)٣,٠٢٣,٩٦٢صايف الخسائر اإلئت�نية للسنة

وتعديــالت  الســنة  خــالل  تعديــالت 
(*) رصف  أســعار  فروقــات 

--٢٤٧,٥٥٣٢٤٧,٥٥٣

١١,٠٩٦,٥٣٨٢٥١,٢٧٠,٥٩٢١٤,٨٩١,٢٧٢,٧٤٣١٥,١٥٣,٦٣٩,٨٧٣رصيد نهاية السنة

تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية.  (*)

الرشكات الصغ�ة واملتوسطة

إن تفاصيــل إجــ�يل التســهيالت املمنوحــة للــرشكات الصغــºة واملتوســطة حســب فئــات التصنيــف االئتــ�» الداخــيل للبنــك 
هي ك� ييل:  

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

٩٧,٤٩٣,٥٠٩٤,٤٤٥,٥١١--٩٧,٤٩٣,٥٠٩

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

٢٥٨,٣٧١,٣٥٩--٢٥٨,٣٧١,٣٥٩-

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

-١٥٩,٨٩٢,١٢٦٢,٤٨٣,٩٠٣-١٥٩,٨٩٢,١٢٦

 ºغــ  /Äمتعــ
ملــة عا

--١,٠١٩,٦٤٥,٧٣٤١,٠١٩,٦٤٥,٧٣٤١٧,٩٣٦,٥٤٣

٣٥٥,٨٦٤,٨٦٨١٥٩,٨٩٢,١٢٦١,٠١٩,٦٤٥,٧٣٤١,٥٣٥,٤٠٢,٧٢٨٢٤,٨٦٥,٩٥٧املجموع
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ــارشة املمنوحــة للــرشكات الصغــºة واملتوســطة خــالل  ــة املب ــايل التغــº يف أرصــدة التســهيالت االئت�ني يوضــح الجــدول الت
الســنة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٤,٤٤٥,٥١١٢,٤٨٣,٩٠٣١٧,٩٣٦,٥٤٣٢٤,٨٦٥,٩٥٧

٣٥٣,٣٣٢,٤٤٣١٥٨,٧٠٨,٧١٨١,٠٠٧,٠٧٧,٩٩١١,٥١٩,١١٩,١٥٢التغºخالل السنة

--(٢,٤٨٣,٩٠٣)٢,٤٨٣,٩٠٣محول إىل املرحلة ١

-(١,١٨٣,٤٠٨)١,١٨٣,٤٠٨-محول إىل املرحلة ٢

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود 
ــايل  ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

(٤,٣٩٦,٩٨٩)-(٣,٣٢٠,٤٩٢)(٧,٧١٧,٤٨١)

(٨٦٤,٩٠٠)(٨٦٤,٩٠٠)--تعديالت فروقات أسعار رصف

٣٥٥,٨٦٤,٨٦٨١٥٩,٨٩٢,١٢٦١,٠١٩,٦٤٥,٧٣٤١,٥٣٥,٤٠٢,٧٢٨رصيد نهاية السنة

فيــ� يــيل تفاصيــل حركــة مخصــص تــد» الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة للتســهيالت االئت�نيــة املبــارشة املمنوحــة للــرشكات 
الصغــºة واملتوســطة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

-٤٠,٩٠٢٦,٩٠٣,٧٢٠٦,٩٤٤,٦٢٢

--(٣٠,٦٩٣)٣٠,٦٩٣محول إىل املرحلة ١

٨٧٢,٠٣٤٤,١٥٥,٣٢١٣٠٧,٥٣٨,٣٩٠٣١٢,٥٦٥,٧٤٥صايف الخسائر اإلئت�نية للسنة

وتعديــالت الســنة  خــالل  تعديــالت 
(*) رصف  أســعار  فروقــات 

--(٨٦١,٠٥٥)(٨٦١,٠٥٥)

٩٠٢,٧٢٧٤,١٦٥,٥٣٠٣١٣,٥٨١,٠٥٥٣١٨,٦٤٩,٣١٢رصيد نهاية السنة

تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية.  (*)

األفراد

إن تفاصيل إج�يل التسهيالت املمنوحة لألفراد حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل:
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٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

١٨,٠٥٢,٣٢٢١٥,٥٦٠,٦٣٤--١٨,٠٥٢,٣٢٢

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

٦٥,٤٧٩,٩٨٧٩٤,٠٥٦,٤٠٠--٦٥,٤٧٩,٩٨٧

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

-١,٦٥٠,٦٧١-١,٦٥٠,٦٧١-

 ºغــ  /Äمتعــ
ملــة عا

--١١٧,٩٥٠,٧٧٣١١٧,٩٥٠,٧٧٣١٢٦,١٨٥,٩٨٩

٨٣,٥٣٢,٣٠٩١,٦٥٠,٦٧١١١٧,٩٥٠,٧٧٣٢٠٣,١٣٣,٧٥٣٢٣٥,٨٠٣,٠٢٣املجموع

يوضح الجدول التايل التغº يف أرصدة التسهيالت االئت�نية املبارشة املمنوحة لألفراد خالل السنة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٠٩,٧٦٧,٤٠٧١٢١٢٦,٠٣٥,٦٠٤٢٣٥,٨٠٣,٠٢٣

(٢٨,٧٩٥,٩٥٤)(١,٩٧٩,٧٥١)(٢٧٢,٣٨٥)(٢٦,٥٤٣,٨١٨)التغºخالل السنة

-(١,٥٥٧,٥٦٩)-١,٥٥٧,٥٦٩محول إىل املرحلة ١

-(١,٣٣٢,٤٠٣)١,٩٢٣,٠٧٠(٥٩٠,٦٦٧)محول إىل املرحلة ٢

-٢٠٣-(٢٠٣)محول إىل املرحلة ٣

ديــون مشــطوبة أو محولــة إىل بنــود
ــايل  ــز امل ــان املرك ــارج بي خ

(٦٥٧,٩٧٩)(٢٦)(٣,٢١٥,٣١١)(٣,٨٧٣,٣١٦)

٨٣,٥٣٢,٣٠٩١,٦٥٠,٦٧١١١٧,٩٥٠,٧٧٣٢٠٣,١٣٣,٧٥٣رصيد نهاية السنة
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في� ييل تفاصيل حركة مخصص تد» الخسائر االئت�نية املتوقعة للتسهيالت االئت�نية املبارشة املمنوحة لألفراد:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٨٥,٠١٤,٧٨٤٨٦,٧٣٣,٧٣٠-١,٧١٨,٩٤٦

-(٥١٣,٣٠١)-٥١٣,٣٠١محول إىل املرحلة ١

-(٤٧٩,٢٨٦)٥٠٣,٩٣٨(٢٤,٦٥٢)محول إىل املرحلة ٢

٣ -٧-(٧)محول إىل املرحلة

(ديــون  املخصــص  مــن  املســتخدم 
محولــة أو  مشــطوبة 

إىل بنود خارج بيان املركز املايل)
(٣٦٧,٢٩٨)-(١,٣٤٥,١١٢)(١,٧١٢,٤١٠)

(١٠,٥٩٩,٧٥٣)(٨,٩١٦,٠٤٢)(٣٦٠,٢٨٥)(١,٣٢٣,٤٢٦)صايف الخسائر اإلئت�نية للسنة

٥١٦,٨٦٤١٤٣,٦٥٣٧٣,٧٦١,٠٥٠٧٤,٤٢١,٥٦٧رصيد نهاية السنة

تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية.  (*)

القروض العقارية

إن تفاصيــل إجــ�يل التســهيالت املمنوحــة للقــروض العقاريــة حســب فئــات التصنيــف االئتــ�» الداخــيل للبنــك هــي كــ�
ييل:    

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

متوســط الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

١١١,٠٧٨,٦٩٠١٩,٧٧٢,٠١٢--١١١,٠٧٨,٦٩٠

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

----١١٤,٩٠٢,٤٣٥

 ºغــ  /Äمتعــ
ملــة عا

----٧,٥٦٠,٨٠٦

١١١,٠٧٨,٦٩٠١٤٢,٢٣٥,٢٥٣--١١١,٠٧٨,٦٩٠املجموع

يوضح الجدول التايل التغº يف أرصدة التسهيالت االئت�نية املبارشة املمنوحة للقروض العقارية خالل السنة:
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٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

١٩,٧٧٢,٠١٢١١٤,٩٠٢,٤٣٥٧,٥٦٠,٨٠٦١٤٢,٢٣٥,٢٥٣

(٣١,١٥٦,٥٦٣)(٧,٥٦٠,٨٠٦)-(٢٣,٥٩٥,٧٥٧)التغºخالل السنة

--(١١٤,٩٠٢,٤٣٥)١١٤,٩٠٢,٤٣٥محول إىل املرحلة ١

١١١,٠٧٨,٦٩٠--١١١,٠٧٨,٦٩٠رصيد نهاية السنة

فيــ� يــيل تفاصيــل حركــة مخصــص تــد» الخســائر االئت�نيــة املتوقعــة للتســهيالت االئت�نيــة املبــارشة املمنوحــة للقــروض 
العقاريــة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
(معدلــة)

٣٣٢,٤٠٨٥,٧٨٢,٢٥٣٦,٤٣٣٦,١٢١,٠٩٤

--(٥,٧٨٢,٢٥٣)٥,٧٨٢,٢٥٣محول إىل املرحلة ١

(٥,٧٠٦,٩٠٣)(٦,٤٣٣)-(٥,٧٠٠,٤٧٠)صايف الخسائر اإلئت�نية للسنة

٤١٤,١٩١--٤١٤,١٩١رصيد نهاية السنة

تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية.  (*)

الفوائد املعلقة

في� ييل الحركة عىل الفوائد املعلقة:

٢٠١٩
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

١٧,٥٨٣,٨٧١,٢٦٦١٣,٥٩٧,٢٥٦,٢٨٧الرصيد يف بداية السنة 

٥,٠١٥,١٤٢,٣٢١٤,٤٨٦,٦٧٧,٢٢١الفوائد املعلقة خالل السنة

(٤٠٩,١١٢,٢١٣)(٤٠١,٥٣٣,٥٩٨)ينزل: الفوائد املعلقة املحولة لإليرادات خالل السنة

(٩٠,٩٥٠,٠٢٩)(٥٥,٨٣١,٧١٨)ينزل الفوائد املعلقة التي تم شطبها خالل السنة

٢٢,١٤١,٦٤٨,٢٧١١٧,٥٨٣,٨٧١,٢٦٦
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٨- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٩
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

١٤٤,٣٧١,٨٢٦١٩١,٥٥٥,٤٧٥أسهم غº مدرجة يف سوق مايل نشط (*)

١٤٤,٣٧١,٨٢٦١٩١,٥٥٥,٤٧٥

ــة - ســورية بنســبة ٤٫٨٥٪ مــن رأســÇل  ــة مجمــوع اســتثÇرات البنــك يف رشكــة التأمــÅ العربي Üثــل هــذه املوجــودات املالي  (*)
الرشكــة علــÇً بــأن أســهم رشكــة التأمــÅ العربيــة – ســورية غــ� مدرجــة يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة. يعتــزم البنــك االحتفــاظ بهــذا 

ــد. ــدى البعي ــىل امل ــتثÇر ع االس

٩- موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتضمن هذا البند ما ييل:

٢٠١٩
ل�ة سورية

٢٠١٨
ل�ة سورية

(معاد عرضها)

٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠   سندات مالية حكومية (*)

(٤٦,٢٤٥,٧٨٠)(٤٧,٧٠٧,٧٠٢)     ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة 

٢,٤١٢,٠٩٢,٢٩٨٣,٠٢٥,٩٠٤,٢٢٠

تحليل السندات واألذونات:

٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠   ذات عائد ثابت (غº متوفر لها أسعار سوقية)

(٤٦,٢٤٥,٧٨٠)(٤٧,٧٠٧,٧٠٢)     ينزل: مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة 

٢,٤١٢,٠٩٢,٢٩٨٣,٠٢٥,٩٠٤,٢٢٠

٢٠١٨ قــام البنــك بــرشاء ســندات الخزينــة األردنيــة لعــام ٢٠١٨ غــ� متوفــر لهــا أســعار ســوقية بقيمــة  Øبتاريــخ ٢٥ كانــون الثــا  (*)
ــة: ــات التالي ــورية)، حســب املواصف ــار أردØ (٣,٣٧٩,٨٦٠,٠٠٠ لــ�ة س ــمية تبلــغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ دين اس

Øاسم املصدر : البنك املركزي األرد
Fitch حسب NR :درجة تصنيف الرشكة املصدرة

نوع السند : سندات خزينة
تصنيف السند : سندات خزينة بالتكلفة املطفأة

Øالقيمة األسمية للسندات: ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار أرد
معدل الخصم : صفر

معدل الفائدة : ٤٫٤٤٨ ٪ نصف سنوي
معدل العائد : ٤٫٤٤٨ ٪ 

٢٠٢١ Øتاريخ االستحقاق : ٢٥ كانون الثا
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معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة
120

أيلــول ٢٠١٨ قــام البنــك ببيــع ٢,٥٠٠ كوبــون مــن هــذه الســندات (القيمــة األســمية ١٠٠ دينــار أردØ) áبلــغ ٢٤٨,٢٩٠ دينــار  بتاريــخ ٢٥
لــ�ة ســورية). ١٥٢,٥٧٩,٢٦٠) Øأرد

 Øبلــغ ٢٤٨,٤٥٣ دينــار أردá (Øالقيمــة االســمية ١٠٠ دينــار أرد) بتاريــخ ٢٣ كانــون األول ٢٠١٨ قــام البنــك ببيــع ٢,٥٠٠ كوبــون
لــ�ة ســورية ).  ١٥٢,٦٥٦,٧٧٢)

٦١٣,١٧٠,٥٥٠) Øبلــغ ٩٩٧,١٠٦ دينــار أردá (Øالقيمة االســمية ١٠٠ دينار أرد) بتاريــخ ٢٦ حزيــران ٢٠١٩ قــام البنــك ببيــع ١٠,٠٠٠ كوبــون

ل�ة ســورية ).

إن تفاصيل موجودات مالية بالتكلفة املطفأة حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل: 

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

ــودة  ــض الج منخف
االئت�نيــة / عاملــة

٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠--٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠

٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠--٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠املجموع

إن الحركة الحاصلة عىل أرصدة املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠--٣,٠٧٢,١٥٠,٠٠٠ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩ (معدلة)

بالتكلفــة  ماليــة  موجــودات  بيــع 
ة ملطفــأ ا

(٦١٣,١٧٠,٥٥٠)--(٦١٣,١٧٠,٥٥٠)

خســائر بيــع موجــودات ماليــة بالتكلفة
املطفأة

(١,٧٧٩,٤٥٠)--(١,٧٧٩,٤٥٠)

وتعديــالت  الســنة  خــالل  تعديــالت 
الــرصف أســعار  فروقــات 

٢,٦٠٠,٠٠٠--٢,٦٠٠,٠٠٠

٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠--٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠رصيد نهاية السنة

إن الحركة الحاصلة عىل مخصص الخسائر اإلئت�نية املتوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٤٦,٢٤٥,٧٨٠--٤٦,٢٤٥,٧٨٠ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩ (معدلة)

املتوقعــة  االئت�نيــة  الخســائر  صــايف 
للســنة

١,٤٦١,٩٢٢--١,٤٦١,٩٢٢

وتعديــالت  الســنة  خــالل  تعديــالت 
الــرصف أســعار  فروقــات 

----

٤٧,٧٠٧,٧٠٢--٤٧,٧٠٧,٧٠٢رصيد نهاية السنة

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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١٠- موجودات  ثابتة

إن األع�ر اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة لغرض احتساب االستهالك هي ك� ييل:

املدة التوضيح

٥٠ سنة املبا»

من ٧ إىل ٥٠ سنة أثاث

٨ سنوات معدات مكتبية

٥ سنوات وسائل النقل

٤ سنوات أجهزة حاسب آيل

اليتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام ويتم وضعها قيد التشغيل.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩
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١٠- موجودات  ثابتة )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

٢٠١٩
مباØأرايض

ل�ة سوريةل�ة سورية

التكلفة

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٨٤٤,٣٣٠,٣٠٨ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

١٢,٠١٥,١١٠-اإلضافات

٥,٤٥٩,٠٠٠-التحويالت

--االستبعادات

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٨٦١,٨٠٤,٤١٨ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

اإلستهالك املرتاكم

(٢٤٨,٦٧٢,٤٨٦)-ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

(٢٣,٦٩٩,١١٠)-اإلضافات

--االستبعادات

(٢٧٢,٣٧١,٥٩٦)-ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٥٨٩,٤٣٢,٨٢٢صايف القيمة الدفرتية ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة

--ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

٥,٤٥٩,٠٠٠-اإلضافات

(٥,٤٥٩,٠٠٠)-التحويالت

--ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

مشاريع قيد التنفيذ

٤٠٥,٢٣٦,٠٥١-ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

٧,٣٤٦,٠٢٥-اإلضافات

٤١٢,٥٨٢,٠٧٦-ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠١,٠٠٢,٠١٤,٨٩٨صايف املوجودات الثابتة ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

تجهيزات ومعدات
مكتبية وأثاث

وسائل النقل
أجهزة

الحاسب اآليل
املجموع

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٤٨,٦١٢,٤٤١٢٢,٠٣٢,٨٤٠٣٦٩,٨٩٢,٠٨٧٢,٠٠٧,٧٣٥,٥٨٦

١٥٤,١٧٦,٦٣٠١٨٩,٧٧٢,٥٤٠-٢٣,٥٨٠,٨٠٠

١٧,٧٤٥,٧٦١٤١,٥٥٢,٨٣٦-١٨,٣٤٨,٠٧٥

(١,٤٨٩,٨٢٠)-(٢,٧٣٣,٨٠٠)(٤,٢٢٣,٦٢٠)

٢٨٩,٠٥١,٤٩٦٢٢,٠٣٢,٨٤٠٥٣٩,٠٨٠,٦٧٨٢,٢٣٤,٨٣٧,٣٤٢

(١٤٤,٧٥٠,٦٦٦)(١٥,٧٠٧,٣٠٦)(٣٠٦,٤٣١,٧٤٢)(٧١٥,٥٦٢,٢٠٠)

(١٩,٣٨٤,٠٣٦)(١,٩١١,٩٢٧)(٥٤,٠٠٣,٨٩٨)(٩٨,٩٩٨,٩٧١)

٢,٦٣٢,١٧٥٤,١٢١,٩٩٥-١,٤٨٩,٨٢٠

(١٦٢,٦٤٤,٨٨٢)(١٧,٦١٩,٢٣٣)(٣٥٧,٨٠٣,٤٦٥)(٨١٠,٤٣٩,١٧٦)

١٢٦,٤٠٦,٦١٤٤,٤١٣,٦٠٧١٨١,٢٧٧,٢١٣١,٤٢٤,٣٩٨,١٦٦

--٣١,٧٧٢,١٠٥٣١,٧٧٢,١٠٥

١١,٣٦٥,٧٩١٣٥,١٧٢,٨٦٦-١٨,٣٤٨,٠٧٥

(١٨,٣٤٨,٠٧٥)-(١٧,٧٤٥,٧٦١)(٤١,٥٥٢,٨٣٦)

--٢٥,٣٩٢,١٣٥٢٥,٣٩٢,١٣٥

---٤٠٥,٢٣٦,٠٥١

١٣,٨٢٥,٤٧٠٢٧,٢٥٨,٤٩٥-٦,٠٨٧,٠٠٠

١٣,٨٢٥,٤٧٠٤٣٢,٤٩٤,٥٤٦-٦,٠٨٧,٠٠٠

١٣٢,٤٩٣,٦١٤٤,٤١٣,٦٠٧٢٢٠,٤٩٤,٨١٨١,٨٨٢,٢٨٤,٨٤٧
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١٠- موجودات  ثابتة )تتمة(

نتيجــة للظــروف االســتثنائية التــي تشــهدها بعــض املناطــق يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، تــم إيقــاف العمــل مؤقتــاً يف 
الفــروع التاليــة (حمــص، عــدرا، درعــا، حرســتا، الºمــوك، صحنايــا وفرعــي حلــب املنشــية والشــهبا مــول) وذلــك بعــد الحصول 
عــىل موافقــة مــرصف ســورية املركــزي وذلــك لحــÒ زوال الظــروف االســتثنائية لتعــود بعدهــا إىل الخدمــة، علــً� بــأن عقــود 
ــة  ــن األرضار املتعلق ــض جــزء م ــة وتعوي ــق والرسق ــن الحري ــد واملوجــودات األخــرى م ــة النق ــىل تغطي ــتمل ع ــÒ تش التأم

باألحــداث االســتثنائية كأعــ�ل الشــغب والتخريــب.

124

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

٢٠١٨ (معاد عرضها)
مباØأرايض

ل�ة سوريةل�ة سورية

التكلفة

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٨٧٤,٢٥٥,١٦٠ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٨

١,٠٢٠,٠٠٠-اإلضافات

--التحويالت

(٣٠,٩٤٤,٨٥٢)-االستبعادات

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٨٤٤,٣٣٠,٣٠٨ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

اإلستهالك املرتاكم

(٢٥٠,٥٤١,٢٤٠)-ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٨

(٢٩,٠٧٦,٠٩٨)-اإلضافات

٣٠,٩٤٤,٨٥٢-االستبعادات

(٢٤٨,٦٧٢,٤٨٦)-ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠٥٩٥,٦٥٧,٨٢٢صايف القيمة الدفرتية ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة

--ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٨

--اإلضافات

--التحويالت

--ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

مشاريع قيد التنفيذ

٢٧٨,٣٦٦,٩٠١-ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٨

١٢٦,٨٦٩,١٥٠-اإلضافات

٤٠٥,٢٣٦,٠٥١-ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٥٢٢,٨٦٧,٩١٠١,٠٠٠,٨٩٣,٨٧٣صايف املوجودات الثابتة ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩

تجهيزات ومعدات
مكتبية وأثاث

وسائل النقل
أجهزة

الحاسب اآليل
املجموع

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٢٣,٠٨٩,٦٤١١٤,٨٧٥,٦٤٠٣٤٨,٤٧٠,١٣٧١,٩٨٣,٥٥٨,٤٨٨

١٠,٩١٧,٢٥٠١٧,١٤٩,٥٥٠-٥,٢١٢,٣٠٠

٢٠,٣١٠,٥٠٠٧,١٥٧,٢٠٠١٠,٥٠٤,٧٠٠٣٧,٩٧٢,٤٠٠

---(٣٠,٩٤٤,٨٥٢)

٢٤٨,٦١٢,٤٤١٢٢,٠٣٢,٨٤٠٣٦٩,٨٩٢,٠٨٧٢,٠٠٧,٧٣٥,٥٨٦

(١٢٨,٨٢٣,٣٧٢)(١٣,٨٤٦,٠٢٥)(٢٧٩,٦٩١,٢٩٠)(٦٧٢,٩٠١,٩٢٧)

(١٥,٩٢٧,٢٩٤)(١,٨٦١,٢٨١)(٢٦,٧٤٠,٤٥٢)(٧٣,٦٠٥,١٢٥)

---٣٠,٩٤٤,٨٥٢

(١٤٤,٧٥٠,٦٦٦)(١٥,٧٠٧,٣٠٦)(٣٠٦,٤٣١,٧٤٢)(٧١٥,٥٦٢,٢٠٠)

١٠٣,٨٦١,٧٧٥٦,٣٢٥,٥٣٤٦٣,٤٦٠,٣٤٥١,٢٩٢,١٧٣,٣٨٦

١٩,٦١٠,٥٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠١٩,٧٤٢,١٣٥٤٦,٣٥٢,٦٣٥

٧٠٠,٠٠٠١٥٧,٢٠٠٢٢,٥٣٤,٦٧٠٢٣,٣٩١,٨٧٠

(٢٠,٣١٠,٥٠٠)(٧,١٥٧,٢٠٠)(١٠,٥٠٤,٧٠٠)(٣٧,٩٧٢,٤٠٠)

--٣١,٧٧٢,١٠٥٣١,٧٧٢,١٠٥

---٢٧٨,٣٦٦,٩٠١

---١٢٦,٨٦٩,١٥٠

---٤٠٥,٢٣٦,٠٥١

١٠٣,٨٦١,٧٧٥٦,٣٢٥,٥٣٤٩٥,٢٣٢,٤٥٠١,٧٢٩,١٨١,٥٤٢

تــم ايقــاف العمــل مؤقتــاً يف فــرع الحريقــة نتيجــة النتهــاء عقــد االيجــار دون رغبــة مــن مالــك العقــار للتمديــد علــ� بأنــه 
ســيجري البحــث عــن مــكان آخــر مناســب إلقامــة فــرع بديــل.

بلغــت املوجــودات الثابتــة املســتهلكة بالكامــل ومــا تــزال موجــودة يف االســتخدام مبلــغ ٤٠٣,٤٣٣,٤٢٩ لــºة ســورية كــ� يف
٣١ كانــون األول ٢٠١٩، مقابــل مبلــغ ٤٠٤,٦٩٩,٨٨٦ لــºة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.
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١١- موجودات غير ملموسة

إن األع�ر اإلنتاجية املقدرة للموجودات غº امللموسة لغرض احتساب إطفائها هي ك� ييل:
املدة التوضيح

٤ سنوات برامج الكمبيوتر

٤٠ سنة الفروغ

٢٠١٩
املجموعالفروغ (*)برامج الكمبيوتر

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

التكلفة

١ كانون الثا» ٢٠١٩ ٥٠,٨١٨,٩١٣١٠٣,٤٢٤,٩٩٨١٥٤,٢٤٣,٩١١ك� يف

---اإلضافات

٣١ كانون األول ٢٠١٩ ٥٠,٨١٨,٩١٣١٠٣,٤٢٤,٩٩٨١٥٤,٢٤٣,٩١١ك� يف

االطفاء املرتاكم

(٧٨,٩٦٠,٤٣٩)(٣٠,٨٩٧,٧٠٨)(٤٨,٠٦٢,٧٣١)ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

(٤,٠٧٥,٤٣٩)(٢,٥٨٥,٦٢٥)(١,٤٨٩,٨١٤)إطفاء السنة

(٨٣,٠٣٥,٨٧٨)(٣٣,٤٨٣,٣٣٣)(٤٩,٥٥٢,٥٤٥)ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

ــون األول  كان ــ� يف ٣١ ــة ك ــة الدفرتي ــايف القيم ص
٢٠١٩

١,٢٦٦,٣٦٨٦٩,٩٤١,٦٦٥٧١,٢٠٨,٠٣٣

ºغــ موجــودات  رشاء  حســاب  عــىل  دفعــات 
ســة ملمو

١٠,٩١٥,٣٦٣-١٠,٩١٥,٣٦٣اإلضافات

١٠,٩١٥,٣٦٣-١٠,٩١٥,٣٦٣ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩

امللموســة كــ� يف ٣١  ºصــايف املوجــودات غــ
٢٠١٩ األول كانــون 

١٢,١٨١,٧٣١٦٩,٩٤١,٦٦٥٨٢,١٢٣,٣٩٦

٢٠١٨(معاد عرضها)

التكلفة

١ كانون الثا» ٢٠١٨ ٥٠,٠٧٢,٣٦٣١٠٣,٤٢٤,٩٩٨١٥٣,٤٩٧,٣٦١ك� يف

٧٤٦,٥٥٠-٧٤٦,٥٥٠اإلضافات

٥٠,٨١٨,٩١٣١٠٣,٤٢٤,٩٩٨١٥٤,٢٤٣,٩١١ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

االطفاء املرتاكم

١ كانون الثا» ٢٠١٨ (٧٥,١٠٢,٧٤٤)(٢٨,٣١٢,٠٨٣)(٤٦,٧٩٠,٦٦١)ك� يف

(٣,٨٥٧,٦٩٥)(٢,٥٨٥,٦٢٥)(١,٢٧٢,٠٧٠)إطفاء السنة

(٧٨,٩٦٠,٤٣٩)(٣٠,٨٩٧,٧٠٨)(٤٨,٠٦٢,٧٣١)ك� يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٣١ امللموســة كــ� يف  ºصــايف املوجــودات غــ
٢٠١٨ األول  كانــون 

٢,٧٥٦,١٨٢٧٢,٥٢٧,٢٩٠٧٥,٢٨٣,٤٧٢

ëثــل الفــروغ املبلــغ املدفــوع للمؤجــر مــن قبــل املــرصف كبــدل إخــالء عــن إيجــار فرعــي القصــاع وحمــص، وëكــن للمــرصف   (*)

ــار. ــد اإليج ــة عق ــوق يف نهاي ــة يف الس ــعار الرائج ــب األس ــروغ حس ــع الف ــادة بي إع
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معكم... خطوة خطوة

١2- حق استخدام األصول 

القيم الظاهرة يف بيان املركز املايل وبيان الدخل الشامل:
إن القيمة الدفرتية لحق استخدام األصول والتزامات التأجº والحركة عليها خالل السنة هي كالتايل:

حق استخدام األصول

Øالتزامات التأج�مبا

ل�ة سوريةل�ة سورية

٢٢٥,٠٩١,٩١٩١٥٩,٩٣٩,٢٦١الرصيد ك� يف ١ كانون الثا» ٢٠١٩

٧٠,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠اإلضافات

-(٧٦,١١٥,٢٤٢)مرصوف االستهالك

٢,١٥٩,٤٧١-مرصوف الفوائد

(١٠٧,٣٨٥,٥٠٠)-الدفعات

٢٠١٩ ٢١٨,٩٧٦,٦٧٧١٢٤,٧١٣,٢٣٢الرصيد ك� يف ٣١ كانون األول

١3- موجودات اخرى

٢٠١٨  (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٣٥٩,٩٤٢,٧٦٤٢٨٧,٤٤٩,٦٢٠فوائد وايرادات برسم القبض:

٢٠٠,٨٠٠,٣٤٢١٦٧,٦٨٢,٣٦٢     مصارف

١١٠,٨١٨,٨٤٠٥٩,٤١٣,٨٢٩     تسهيالت ائت�نية مبارشة

٤٨,٣٢٣,٥٨٢٦٠,٣٥٣,٤٢٩     موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
٥٨٤,٦٨٦٥٩,٦٥٢,٠٩٣إيجارات مدفوعة مقدماً
٣٥,٨٩٠,٣٥٨٤٢,٦١٦,٨٨٣مصاريف مدفوعة مقدماً

١١,٠٧٧,٥٧٠٢٩,٤٤٥,٦٤٢غرفة تقاص

١,١٨٤,٩٩٢,٩٨٧١,٢٥٢,٨٠٠,٤٩٣موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة (*)

١٣٨,٤٣٩,٩٨٨١٣٨,٣٦٥,٤٨٨كفاالت نقدية مدفوعة نيابة عن العمالء

١٨٣,٤٣٦,٧٨٢١٠٠,٦٧٤,٩٧٢حسابات مدينة أخرى (**)

١,٩١٤,٣٦٥,١٣٥١,٩١١,٠٠٥,١٩١

إن الحركة عىل موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة هي كÇ ييل:  (*)

٢٠١٨  (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

١,٢٥٢,٨٠٠,٤٩٣١,٢١٥,٥١٨,٠٣٢الرصيد أول السنة

٤٣,٢٦٨,٤٦١-إضافات

(٥,٩٨٦,٠٠٠)(٦٧,٨٠٧,٥٠٦)استبعادات

١,١٨٤,٩٩٢,٩٨٧١,٢٥٢,٨٠٠,٤٩٣الرصيد يف نهاية السنة
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 øثــل املبلــغ قيمــة عقــارات آلــت ملكيتهــا للبنــك مقابــل اســتيفاء ديــون مســتحقة وهــي عبــارة عــن عقــارات وأرايض وÜ
ــم  ــث ت ــل مــرصف ســورية املركــزي حي ــة املحــددة مــن قب ــارات ضمــن املهل ــة جــزء مــن هــذه العق ــك تصفي يتســنى للبن
مراســلة مــرصف ســورية املركــزي للحصــول عــىل مهــل إضافيــة لتصفيــة هــذه العقــارات، وتطبيقــاً ألحــكام مجلــس النقــد 
ــدة  ــاوزت م ــي تج ــارات الت ــة العق ــرح قيم ــم ط ــون األول ٢٠٠٩ ت ــخ ٩ كان ــادر بتاري ــم ٥٩٧/م ن/ ب٤ الص ــليف رق والتس
االحتفــاظ بهــا عــن عامــÒ مــن األمــوال الخاصــة الصافيــة وذلــك عنــد احتســاب كافــة النســب واملــؤرشات االحرتازيــة. قــام 

ــى تاريخــه. ــك بتخمــÒ قيمــة هــذه العقــارات وø يظهــر أي انخفــاض يف القيمــة حت البن

يتضمــن رصيــد حســابات مدينــة أخــرى مبلــغ ٩١,٧٨١,٠٨٠ لــ�ة ســورية ëثــل ٤٠٪ مــن مســاهمة البنــك يف رأس مــال مؤسســة   (**)

ــيس. ــد التأس ــزال قي ــي ال ت ــة الت ــال املؤسس ــن رأس م ــة ٤٫٥٩٪ م ــروض والبالغ ــر الق ــÇن مخاط ض

ــون األول  كان ــºة ســورية كــ� يف ٣١ ــغ ٢٤٢,٧٠١,٣٩١ ل ــة املســتحقة مــن مقرتضــÒ متعÄيــن مبل بلغــت املصاريــف القضائي
ــل  ــف بالكام ــذه املصاري ــة ه ــك بتغطي ــام البن ــون األول ٢٠١٨ ق كان ــورية يف ٣١ ــºة س ــغ ٢٢٩,٤٨٥,٦٧٧ ل ــل مبل ٢٠١٩ مقاب

ــات. باملؤون

١4- وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

بنــاًء عــىل أحــكام املــادة (١٢) مــن القانــون رقــم (٢٨) لعــام ٢٠٠١ يتوجــب عــىل مصــارف القطــاع الخــاص أن تــودع ١٠٪ مــن 
رأســ�لها لــدى مــرصف ســورية املركــزي كحســاب مجمــد بــدون فوائــد Üكــن اســرتداده عنــد تصفيــة البنــك.

بلغ رصيد الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي كالتايل:

٢٠١٨  (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

١٧٩,٢٣١,٥٨٤١٧٩,٢٣١,٥٨٤أرصدة باللºة السورية

Õº٢,٩١٠,٦٤٩,٣١٠٢,٩١٠,٦٤٩,٣١٠أرصدة بالدوالر األم

٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤

١٥- ودائع بنوك

٢٠١٩
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٨٢,٠٣٧,٦٧٠-٨٢,٠٣٧,٦٧٠حسابات جارية

٨٢,٠٣٧,٦٧٠-٨٢,٠٣٧,٦٧٠

٢٠١٨ (معاد عرضها)
املجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

١٠٧,٢٥٤,٢٣٥-١٠٧,٢٥٤,٢٣٥حسابات جارية

١٠٧,٢٥٤,٢٣٥-١٠٧,٢٥٤,٢٣٥
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معكم... خطوة خطوة

١٦- ودائع العمالء

٢٠١٨  (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٣٠,١٣٠,٩٨٧,٩٤٣٣٢,٤٥٢,٣١٥,٨٠١حسابات جارية

º٤,٧٥٣,٠١٥,٠٥٨٤,٥٨٢,٩٢٩,٣٩٥ودائع التوف

١٠,٥٩١,٥٨١,٦٩٧١٣,٨٩٤,٩٨٨,٦٩٨ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٥,٤٧٥,٥٨٤,٦٩٨٥٠,٩٣٠,٢٣٣,٨٩٤

بلغــت ودائــع القطــاع العــام داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية مبلــغ ٣٨١,٩٦٣,٠٦٥ لــºة ســورية أي مــا نســبته ٠٫٨٤٪ مــن 
 ٪٤٫١٧ إجــ�يل الودائــع للســنة املنتهيــة بتاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١٩، مقابــل ٢,١٢٥,٧٧٨,٧١٥ لــºة ســورية أي مــا نســبته

.٢٠١٨ مــن إجــ�يل الودائــع للســنة املنتهيــة بتاريــخ ٣١ كانــون األول

لــºة ســورية أي مــا نســبته ٦٧٫٦٥٪ مــن إجــ�يل الودائــع للســنة  بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فائــدة مبلــغ ٣٠,٧٦٦,١٢٦,٧٤٤
املنتهيــة يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ مقابــل ٣٣,١٩٧,٢١٩,٠٠٥ لــºة ســورية أي مــا نســبته ٦٥٫١٨٪ مــن إجــ�يل الودائــع للســنة 

املنتهيــة يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.

ــºة  ــغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل ــº املــرصيف مبل ــايل غ ــاء رأســ�ل رشكات القطــاع امل ــدة الســحب) لق ــع املحجــوزة (مقي بلغــت الودائ
ســورية للســنة املنتهيــة يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ مقابــل ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ لــºة ســورية للســنة املنتهيــة يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.

كانــون األول ٢٠١٩ مقابــل ٣٦٩,٥٩٤,٤٣٧ بلغــت الودائــع املجمــدة مبلــغ ٥٠٠,٦٢٦,٧٦٧ لــºة ســورية للســنة املنتهيــة يف ٣١
لــºة ســورية للســنة املنتهيــة بتاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١٨.

ــºة ــل ٦,٥٩٠,٠٦٠,١٤٠ ل ــون األول ٢٠١٩ مقاب ــ� يف ٣١ كان ــºة ســورية ك ــغ ٥,٨٣٨,٦٥١,٩٦٣ ل ــدة مبل ــع الخام بلغــت الودائ
ــون األول ٢٠١٨. ــ� يف ٣١ كان ســورية ك

١٧- تأمينات نقدية

٢٠١٨  (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٥٨٤,٢٣١,٣٠٧٣٣٨,٢٧٠,٨٧٥تأمينات مقابل تسهيالت مبارشة

١٠٢,٥٦٢,٨٥٠٤١٠,٥٩٢,١١٨تأمينات مقابل تسهيالت غº مبارشة

-٥٩,٥١٣,١٨٥تأمينات أخرى (*)

٧٤٦,٣٠٧,٣٤٢٧٤٨,٨٦٢,٩٩٣

ــن وزارة  ــرار الصــادر ع ــات اســت�اد حســب الق ــل مشــاريع إجــازات/ موافق ــغ محجــوزة مقاب ــات األخــرى مبال ــل التأمين Üث   (*)
 .٢٠١٩ Øالثــا تاريــخ ٢١ ترشيــن   ٩٤٤ رقــم الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد 
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١٨- مخصصات متنوعة

٢٠١٩

رصيد بداية 
السنة

املكون خالل 
السنة

املستخدم خالل 
السنة

ما تم رده 
لإليرادات خالل 

السنة

رصيد نهاية 
السنة

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٤,٢٠٢,٢٩٩- - ٢,٨٢٥,١٧٥١,٣٧٧,١٢٤مؤونة تقلبات أسعار الرصف (*)

التزامــات  ملواجهــة  مخصصــات 
(**) محتملــة 

٢٦٦,٧٤٨,٨٤٠(١٨١,٤٦٨,٦٩٣)(١٧,٩١٩,٦٢٠)٣٤٥,٧٣٧,٨٩٥١٢٠,٣٩٩,٢٥٨

٢٧٠,٩٥١,١٣٩(١٨١,٤٦٨,٦٩٣)(١٧,٩١٩,٦٢٠)٣٤٨,٥٦٣,٠٧٠١٢١,٧٧٦,٣٨٢

ــة  ــة متوقع ــائر ائت�ني ــص خس مخص
ــارشة (***) ــº مب غ

٦٥,٩٢٢,٧٧٨(٢٢٤,٦٦٢,٨١٥)- ٢٢٢,٠٨٧,٤٦٠٦٨,٤٩٨,١٣٣

٣٣٦,٨٧٣,٩١٧(٤٠٦,١٣١,٥٠٨)(١٧,٩١٩,٦٢٠)٥٧٠,٦٥٠,٥٣٠١٩٠,٢٧٤,٥١٥

٢٠١٨ (معاد عرضها)

رصيد بداية 
السنة

املكون خالل 
السنة

املستخدم خالل 
السنة

ما تم رده 
لإليرادات

رصيد نهاية 
السنة

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢,٨٢٥,١٧٥- - ٦٦٢,٣١٧٢,١٦٢,٨٥٨مؤونة تقلبات أسعار الرصف (*)

التزامــات  ملواجهــة  مخصصــات 
(**) محتملــة 

٣٤٥,٧٣٧,٨٩٥- -٢٠٣,١٥٠,٥٩٠١٤٢,٥٨٧,٣٠٥

٣٤٨,٥٦٣,٠٧٠--٢٠٣,٨١٢,٩٠٧١٤٤,٧٥٠,١٦٣

ــة  ــة متوقع ــائر ائت�ني ــص خس مخص
ــارشة  غــº مب

٢٢٢,٠٨٧,٤٦٠(١٢,٥٥٢,٦٠٤)- ٢٢٩,٥٦٠,٥٠١٥,٠٧٩,٥٦٣

٥٧٠,٦٥٠,٥٣٠(١٢,٥٥٢,٦٠٤)-٤٣٣,٣٧٣,٤٠٨١٤٩,٨٢٩,٧٢٦

(*)  تــم احتســاب مؤونــة تقلبــات أســعار الــرصف بنــاًء عــىل املــادة الســابعة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم (٣٦٢/ م ن 
/ ب١) الصــادر بتاريــخ ٤ شــباط ٢٠٠٨ حيــث يتوجــب عــىل املصــارف العاملــة يف ســورية أن تحتجــز مؤونــة لتقلبــات أســعار الــرصف عــىل 

أســاس ٥٪ مــن وســطي مراكــز القطــع التشــغيلية خــالل الشــهر.

تــم خــالل عــام ٢٠١٩ تكويــن مخصــص ملواجهــة أيــة أعبــاء محتملــة متعلقــة بســنوات ســابقة مــن املحتمــل أن يتوجــب ســدادها    (**)
ــة  ــون األول مــن العــام ٢٠١٩ مخصصــات مكون كان ــخ ٣١ ــ�ة ســورية بتاري ــغ ٢٦٦,٧٤٨,٨٤٠ ل ــد البال ــل الرصي يف فــرتات الحقــة، كــë Çث

ــون األول مــن العــام ٢٠١٨. ــخ ٣١ كان ــ�ة ســورية بتاري ــغ ٣٤٥,٧٣٧,٨٩٥ ل ــل مبل ــة مقاب ــل التزامــات طارئ مقاب

إن تفاصيل إج�يل التسهيالت االئت�نية الغº املبارشة حسب فئات التصنيف االئت�» الداخيل للبنك هي ك� ييل: 

٢٠١٩
٢٠١٨

(معاد عرضها)

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

الجــودة  مرتفــع 
االئت�نيــة / عاملــة

٢,٨٢١,٠٧٤,٤٢٣١,٢٥٠,٥٨٨,٧٨٥-١,٢٠٧,٨٧٤,٤٢٣١,٦١٣,٢٠٠,٠٠٠

الجــودة  متوســط 
االئت�نيــة / عاملــة

١٦,٣٥١,٧٢٦,٦٨١١٧,٠٤١,٩٤٥,٥٠٥-١٦,٣٣٤,١١٧,٦٧٨١٧,٦٠٩,٠٠٣

130

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠١٩



معكم... خطوة خطوة

منخفــض الجــودة 
االئت�نيــة / عاملــة

٩٩٨,٧٥٩,٠٦٥٢,٠٥٢,٨٦٣,٦٨٨-٩٢٤,٠١٣,٠٢٦٧٤,٧٤٦,٠٣٩

٤٣,٦٠٠,٠٠٠----متعÄ/ غº عاملة

٢٠,١٧١,٥٦٠,١٦٩٢٠,٣٨٨,٩٩٧,٩٧٨-١٨,٤٦٦,٠٠٥,١٢٧١,٧٠٥,٥٥٥,٠٤٢املجموع

يوضح الجدول التايل الحركة عىل التسهيالت االئت�نية غº املبارشة خالل السنة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
( لــة معد )

١٨,٥٥٠,١١٠,٨٣٨١,٧٩٥,٢٨٧,١٤٠٤٣,٦٠٠,٠٠٠٢٠,٣٨٨,٩٩٧,٩٧٨

٨٣,٦٠٥,٧٣٦(٤٣,٦٠٠,٠٠٠)(٣٣٦,٥٨٣,٤٠٠)٤٦٣,٧٨٩,١٣٦التغº خالل السنة

--(١٧٠,٩٨٥,٤٢٣)١٧٠,٩٨٥,٤٢٣محول إىل املرحلة ١

--٤١٨,٩٨٥,٠٠٠(٤١٨,٩٨٥,٠٠٠)محول إىل املرحلة ٢

(٣٠١,٠٤٣,٥٤٥)-(١,١٤٨,٢٧٥)(٢٩٩,٨٩٥,٢٧٠)تعديالت فروقات أسعار رصف

٢٠,١٧١,٥٦٠,١٦٩-١٨,٤٦٦,٠٠٥,١٢٧١,٧٠٥,٥٥٥,٠٤٢رصيد نهاية السنة

في� ييل مخصص الخسائر االئت�نية املتوقعة للتسهيالت غº املبارشة خالل السنة:

٢٠١٩

املجموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١٩ الثــا»  كانــون   ١ يف  الرصيــد 
( لــة معد )

١٢٣,١٩٧,١٨١٥٥,٢٩٠,٢٧٩٤٣,٦٠٠,٠٠٠٢٢٢,٠٨٧,٤٦٠

--(٣,٠٤٨,٢٦٩)٣,٠٤٨,٢٦٩محول إىل املرحلة ١

--٦,٣٣٦,٧٧٩(٦,٣٣٦,٧٧٩)محول إىل املرحلة ٢

اإلئت�نيــة  الخســائر  (اســرتداد)  صــايف 
للســنة املتوقعــة 

(٥٦,٩٥٥,٤٤٧)(٥٥,٦٠٩,٢٣٥)(٤٣,٦٠٠,٠٠٠)(١٥٦,١٦٤,٦٨٢)

٦٥,٩٢٢,٧٧٨-٦٢,٩٥٣,٢٢٤٢,٩٦٩,٥٥٤رصيد نهاية السنة

١٩- ضريبة الدخل
أ- موجودات رضيبية مؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي ك� ييل:
٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦-رصيد بداية السنة

--اإلضافات خالل السنة

(٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦)-اطفاء موجودات رضيبية مؤجلة خالل السنة

--الرصيد يف نهاية السنة
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ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤)١٩٤,٨٢١,٥٢٤الربح / (الخسارة) قبل الرضيبة
يضاف:

٢٣,٦٩٩,١١٠٢٩,٠٧٦,٠٩٨استهالك املبا»
٢,٥٨٥,٦٢٥٢,٥٨٥,٦٢٥إطفاء الفروغ

١٤٢,٥٨٧,٣٠٥-مخصص ملواجهة التزامات محتملة
-٦,٨٩٥,٠٠٠غرامات 

١,٣٧٧,١٢٤٢,١٦٢,٨٥٨مؤونة تقلبات أسعار رصف
(٥١٧,٦٨٤,٤٩٨)٢٢٩,٣٧٨,٣٨٣

ينزل:
-(٩٦٠,٥٩٩,٥٠٣)فوائد مقبوضة خارج سورية

ــة  ــة املتوقع ــائر االئت�ني ــد» الخس ــص ت ــرتداد مخص اس
ــة املنتج

(٤٣١,٦٨٣,٢٨٧)(٦٤٣,٤٤٠,٣٨٣)

-(٦١,٠٦٩,٤٣٥)اسرتداد مخصص ملواجهة التزامات محتملة
توزيعــات أربــاح موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر
(٩,٢٥١,٩٥٠)-

الخســارة الرضيبيــة قبــل إضافــة الخســائر املــدورة 
املقبولــة رضيبيــُا

(١,٢٣٣,٢٢٥,٧٩٢)(١,١٦١,١٢٤,٨٨١)

(٣,١٥٠,٦٣٥,٧٤٤)-الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام ٢٠١٣
(٢,٨٢٠,٠٥٢,٦٠٤)(٢,٨٢٠,٠٥٢,٦٠٤)الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام ٢٠١٤
(٢,٢٠٨,٩١٨,٤٢٩)(٢,٢٠٨,٩١٨,٤٢٩)الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام ٢٠١٥
٢٠١٦ (١,٥١٨,٨٨٣,٥٣٧)(١,٥١٨,٨٨٣,٥٣٧)الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام
(٥٩١,٥٠٦,٢١٦)(٥٩١,٥٠٦,٢١٦)الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام ٢٠١٧
-(١,١٦١,١٢٤,٨٨١)الخسارة املدورة املقبولة رضيبيُا لعام ٢٠١٨

(١٠,٢٨٩,٩٩٦,٥٣٠)(٨,٣٠٠,٤٨٥,٦٦٧)مجموع الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً 
(١١,٤٥١,١٢١,٤١١)(٩,٥٣٣,٧١١,٤٥٩)الخسارة الرضيبية

٢٥٪٢٥٪نسبة رضيبة الدخل

--مرصوف رضيبة الدخل

ب- ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي (تتمة)

ــدء  ــم الب ــام ٢٠١٧ ت ــالل الع ــك. خ ــددة لذل ــخ املح ــب التواري ــوام ٢٠٠٥ إىل ٢٠١٨ حس ــة لألع ــات الرضيبي ــم البيان ــم تقدي ت
بتدقيــق رضيبــة الدخــل للعــام ٢٠١٣ مــن قبــل الدوائــر الرضيبيــة وø يتــم تكليــف البنــك بأيــة مبالــغ لغايــة تاريــخ إعــداد 
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ــة للعــام ٢٠١٢. ــة، كــ� وتعــود آخــر تســوية رضيبي ــات املالي البيان

التزال األعوام من ٢٠١٣ إىل ٢٠١٨ قيد املراجعة لدى الدوائر الرضيبية.

ج- Üثل رضيبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل الشامل ما ييل:

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

--رضيبة الدخل السنة
(٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦)-اطفاء موجودات رضيبية مؤجلة خالل السنة (*)

(٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦)-الرصيد

ــة العــام ٢٠١٤، كــÇ وقــد تــم إطفــاء كامــل رصيــد  ــة منــذ بداي قــررت إدارة البنــك عــدم تكويــن موجــودات رضيبيــة مؤجل  (*)

املوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة املشــكلة عــن العــام ٢٠١٣ خــالل عــام ٢٠١٨.

2٠- مطلوبات اخرى

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٨٤,٣٦٦,٩٠٩٦٥,٩٠٩,٨٧٣فوائد مستحقة غº مدفوعة:
٨٠,١٤٩,٥٧٩٦٤,٢٤٥,١٧٣ودائع العمالء

٤,٢١٧,٣٣٠١,٦٦٤,٧٠٠تأمينات نقدية 
٢٠٨,٦٠٠,٣٦٤١٩٧,٠٤٤,٩٣٣مرصوفات مستحقة وغº مدفوعة

٣١٩,٠٥٢,٨٤٥٢٩٦,٨٥٢,٦٤٤إيجارات مستحقة
٤٧٩,٧٢٧,٠٢٢٢٨٥,٠٧١,٠٠٩شيكات مصدقة وحواالت واردة

٣٨,٠٧٩,٢٣٢٢٩,٢٨٩,١٣٧تقاص بطاقات رصاف آيل
١٩٣,٠٦١,٨٦٨١٢٣,٥٩١,٥٤١رسوم ورضائب حكومية مستحقة وغº مدفوعة

١,٠٢٠,٧٣١١,٠٢٠,٧٣١توزيعات أرباح غº مدفوعة
ــة  ــات إضافي مســتحقات للمســاهمÒ ناتجــة عــن اكتتاب

لــرأس املــال
٣,٢٥٧,٣٤٣٣,٢٥٧,٣٤٣

٧٩,٦٢٩,٢١٩٨,٤٠٨,١٣٩ذمم دائنة أخرى
١,٤٠٦,٧٩٥,٥٣٣١,٠١٠,٤٤٥,٣٥٠
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2١- رأس المال المكتتب به والمدفوع

لــ�ة ســورية مــوزع عــىل ٥٠,٥٠٠,٠٠٠ ســهم بقيمــة  يبلــغ رأس مــال البنــك املــرصح واملكتتــب بــه واملدفــوع ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
لــ�ة ســورية للســهم اســمية قدرهــا ١٠٠

جميع أسهم البنك االسمية تقسم إىل فئت�:
الفئــة أ: وهــي األســهم التــي ال يجــوز �لكهــا إال مــن قبــل أشــخاص ســوري� طبيعيــ� أو معنويــ� وتســدد قيمتهــا باللــ�ات 
الســورية. باســتثناء الســوري� املقيمــ� يف الخــارج اللذيــن يتوجــب عليهــم تســديد قيمــة اكتتابهــم بالعمــالت األجنبيــة بســعر 

الــرصف الســائد يف األســواق املجــاورة.
الفئــة ب: وهــي األســهم التــي يجــوز �لكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــ� أو معنويــ� عــرب أو أجانــب بقــرار مــن مجلــس 

الــوزراء وتســدد قيمتهــا بالعمــالت األجنبيــة بســعر الــرصف الســائد يف األســواق املجــاورة.
¸تلك البنك العر· - األردن ما نسبته ٥١٫٣ ٪ من رأس مال البنك من خالل �لكه ألسهم من الفئة ب.

ــون رقــم ٢٨ لعــام ٢٠٠١ ــل بعــض أحــكام مــواد القان ــون رقــم ٣ املتضمــن تعدي ــاÁ ٢٠١٠، صــدر القان ــون الث ــخ ٤ كان بتاري
واملرســوم رقــم ٣٥ لعــام ٢٠٠٥ الــذي يتضمــن زيــادة الحــد األدÆ لرأســÅل البنــوك العاملــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية 
ليصبــح ١٠ مليــارات لــ�ة ســورية وقــد منحــت البنــوك املرخصــة مهلــة ثــالث ســنوات لتوفيــق أوضاعهــا بزيــادة رأســÅلها إىل 
لعــام ٢٠١٣ تــم �ديــد املهلــة لتصبــح خمــس ســنوات، وÑوجــب  الحــد األدÆ املطلــوب، وÑوجــب املرســوم الترشيعــي رقــم ٦٣
تــم �ديــد املهلــة لتصبــح ٦ ســنوات، والتــي انتهــت Ñوجــب  قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم ١٣/م تاريــخ ٢٢ نيســان ٢٠١٥
القــرار املذكــور خــالل عــام ٢٠١٦، حيــث ســيتم متابعــة موضــوع الزيــادة املطلوبــة عنــد اســتالم البنــك التوجيهــات املطلوبــة 

مــن قبــل الجهــات الرقابيــة كونهــا صاحبــة االختصــاص حســب األصــول.

يتوزع رأس املال ب� املبالغ املدفوعة بالل�ة السورية واملبالغ املدفوعة بالدوالر األمريØ عىل الشكل التايل:

القيمة التاريخية ملا يعادل
تاريخ اإلصداربالل�ة السوريةعمالت أجنبيةاألسهم املكتتب بهااإلصدار األصيل

ل�ة سوريةدوالر أمري�سهم

٣٧٥,٩٣٥,٠٠٠-٣,٧٥٩,٣٥٠رأس املال املدفوع بالل�ة السورية
 Á٢ كانون الثا

٢٠٠٥
 Øرأس املــال املدفــوع بالــدوالر األمريــ

(ســجل باللــ�ة الســورية)
١١,٢٤٠,٦٥٠٢١,٥٨٧,٥٧٠١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠

 Áكانون الثا ٢
٢٠٠٥

١٥,٠٠٠,٠٠٠٢١,٥٨٧,٥٧٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

القيمة التاريخية ملا يعادل

تاريخ اإلصداربالل�ة السوريةعمالت أجنبيةاألسهم املكتتب بهااإلصدار الثا�

ل�ة سوريةدوالر أمري�سهم

٧٤١,٦٨٨,٨١٠-٧,٤١٦,٨٨٠رأس املال املدفوع بالل�ة السورية
٢٤ ترشين األول 

٢٠٠٨
Øرأس املــال املدفــوع بالــدوالر األمريــ

(ســجل باللــ�ة الســورية)
٧,٥٨٣,١٢٠١٦,٥٢٠,٩٤١٧٥٨,٣١١,١٩٠

٢٤ ترشين األول 
٢٠٠٨

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٦,٥٢٠,٩٤١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
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القيمة التاريخية ملا يعادل

األسهم املجانية
األسهم املكتتب 

بها
تاريخ اإلصداربالل�ة السوريةعمالت أجنبية

ل�ة سوريةدوالر أمري�سهم

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠-١,٨٠٠,٠٠٠
 Á٢٢ ترشين الثا

٢٠١٠

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠-١,٨٠٠,٠٠٠

القيمة التاريخية ملا يعادل

تاريخ اإلصداربالل�ة السوريةعمالت أجنبيةاألسهم املكتتب بهااإلصدار الثالث

ل�ة سوريةدوالر أمري�سهم

٣١ آذار ١,١١٠,٥٠٧,٣٥١٢٠١١-١١,١٠٥,٠٩٠رأس املال املدفوع بالل�ة السورية

 Øرأس املــال املدفــوع بالــدوالر األمريــ
(ســجل باللــ�ة الســورية)

٣١ آذار ٧,٥٩٤,٩١٠١٦,٢٧٣,٦٤٩٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩٢٠١١

١٨,٧٠٠,٠٠٠١٦,٢٧٣,٦٤٩١,٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠

القيمة التاريخية ملا يعادل

بالل�ة السوريةعمالت أجنبيةاألسهم املكتتب بهااالج�يل

ل�ة سوريةدوالر أمري�سهم

٢,٤٠٨,١٣١,١٦١-٢٤,٠٨١,٣٢٠رأس املال املدفوع بالل�ة السورية

رأس املــال املدفــوع بالــدوالر األمريــØ (ســجل 
باللــ�ة الســورية)

٢٦,٤١٨,٦٨٠٥٤,٣٨٢,١٦٠٢,٦٤١,٨٦٨,٨٣٩

٥٠,٥٠٠,٠٠٠٥٤,٣٨٢,١٦٠٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠

22- االحتياطي القانوني والخاص

االحتياطي القانو�

بنــاًء عــىل املرســوم الترشيعــي رقــم ٢٩ لعــام ٢٠١١ والتعميمــ� الصادريــن عــن مــرصف ســورية املركــزي رقــم ٣/١٠٠/٣٦٩
بتاريــخ ٢٠ كانــون الثــاÁ ٢٠٠٩ ورقــم ١/١٠٠/٩٥٢ الصــادر بتاريــخ ١٢ شــباط ٢٠٠٩ يتــم تحويــل ١٠٪ مــن األربــاح الصافيــة 
قبــل الرضيبــة بعــد اســتبعاد أثــر فروقــات القطــع غــ� املحققــة إىل االحتياطــي القانــوÁ. يحــق للبنــك التوقــف عــن مثــل 
هــذا التحويــل عندمــا يصبــح رصيــد االحتياطــي القانــوÁ مســاوياً إىل ٢٥٪ مــن رأس مــال البنــك وهــو غــ� قابــل للتوزيــع عــىل 

املســاهم�.

:Áيوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانو
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٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤)١٩٤,٨٢١,٥٢٤الربح (الخسارة) قبل الرضيبة

--ينزل: خسائر/ أرباح القطع البنيوي غ� املحققة

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤)١٩٤,٨٢١,٥٢٤

٪١٠ Á١٩,٤٨٢,١٥٢املحول إىل االحتياطي القانو-

 Áــو ــم احتجــاز احتياطــي قان ــ�ة ســورية، بينــâ Å يت ــغ ١٩,٤٨٢,١٥٢ ل ــوÁ للبنــك عــام ٢٠١٩ Ñبل ــم تشــكيل احتياطــي قان ت
للعــام ٢٠١٨ حيــث كانــت نتيجــة أعــÅل البنــك خــالل العــام خســارة محققــة.

:Áثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي القانو¸

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

Á١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨الرصيد يف ١ كانون الثا

-١٩,٤٨٢,١٥٢يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

١٦١,١٨٠,٥٢٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨الرصيد يف نهاية السنة

االحتياطي الخاص

بنــاًء عــىل أحــكام املــادة رقــم ٩٧ مــن قانــون النقــد األســايس رقــم (٢٣) لعــام ٢٠٠٢ والتعميمــ� الصادريــن عــن مــرصف ســورية 
ــل  ــم تحوي ــخ ١٢ شــباط ٢٠٠٩ يت ــم ١/١٠٠/٩٥٢ الصــادر بتاري ــاÁ ٢٠٠٩ ورق ــون الث ــخ ٢٠ كان ــم ٣/١٠٠/٣٦٩ بتاري ــزي رق املرك
١٠٪ مــن األربــاح الصافيــة قبــل الرضيبــة بعــد اســتبعاد أثــر فروقــات القطــع غــ� املحققــة إىل االحتياطــي الخــاص. يحــق للبنــك 

التوقــف عــن مثــل هــذا التحويــل عندمــا يصبــح رصيــد االحتياطــي الخــاص مســاوياً إىل ١٠٠٪ مــن رأس مــال البنــك.

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤)١٩٤,٨٢١,٥٢٤الربح (الخسارة) قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك

--ينزل: خسائر /أرباح القطع البنيوي غ� املحققة

(٦٩٤,٠٩٦,٣٨٤)١٩٤,٨٢١,٥٢٤

٪١٠ Á١٩,٤٨٢,١٥٢املحول إىل االحتياطي القانو-

تــم تشــكيل احتياطــي خــاص للبنــك عــام ٢٠١٩ Ñبلــغ ١٩,٤٨٢,١٥٢ لــ�ة ســورية، بينــâ Å يتــم احتجــاز احتياطــي قانــوÁ للعــام 
٢٠١٨ حيــث كانــت نتيجــة أعــÅل البنــك خــالل العــام خســارة محققــة.
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¸ثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي الخاص:

٢٠١٩٢٠١٨
ل�ة سوريةل�ة سورية

Á١٤١,٦٩٨,٣٦٨١٤١,٦٩٨,٣٦٨الرصيد يف ١ كانون الثا
-١٩,٤٨٢,١٥٢يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

١٦١,١٨٠,٥٢٠١٤١,٦٩٨,٣٦٨الرصيد يف نهاية السنة

23- احتياطي التغير في القيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩
أسهم غ� مدرجةأسهم غ� مدرجة

ل�ة سوريةل�ة سورية
(١٧,٩٦٥,٦٥٦)١٠٨,٢٥٥,٤٧٥الرصيد يف بداية السنة (معاد عرضه)

التغــ� املرتاكــم يف القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة مــن 
ــر ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ خ

(٤٧,١٨٣,٦٤٩)١٢٦,٢٢١,١٣١

٦١,٠٧١,٨٢٦١٠٨,٢٥٥,٤٧٥الرصيد يف نهاية السنة 

24- الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة 

ــم  ــم رق ــام ٢٠٠٨ والتعمي ــم ٣٦٢ لع ــليف رق ــد والتس ــس النق ــرار مجل ــزي وق ــورية املرك ــرصف س ــÅت م ــىل تعلي ــاًء ع بن
ــع ــة للتوزي ــ� القابل ــة وغ ــ� املحقق ــات القطــع غ ــدورة لفروق ــاح امل ــم فصــل األرب ــخ ١٢ شــباط ٢٠٠٩ يت ١/١٠٠/٩٥٢ بتاري

ــة. ــة املحقق ــائر املرتاكم ــدورة أو الخس ــاح امل ــاب األرب ــن حس ــوي م ــز القطــع البني ــم مرك ــادة تقيي ــن إع ــة ع الناتج

نتجت األرباح املدورة غ� املحققة عن عامي ٢٠١٩ و ٢٠١٨ كالتايل:

البلغ بالدوالر 
األمري�

قيمة املركز 
بالل�ات السورية 

بتاريخ الرشاء

قيمة املركز 
بالل�ات السورية 

بتاريخ
كانون األول  ٣١

٢٠١٩

أرباح مرتاكمة غ� 
محققة

تاريخ الرشاء

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

األول)
٥ شباط ٢١,٥٨٧,٥٧٠١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠٩,٤١٢,١٨٠,٥٣٧٨,٢٨٨,١١٥,٥٣٧٢٠٠٨

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

(Áالثــا
٢٧ �وز ١٦,٥٢٠,٩٤١٧٥٨,٣١١,١٩٠٧,٢٠٣,١٣٠,٢٥٩٦,٤٤٤,٨١٩,٠٦٩٢٠٠٨

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

لــث) لثا ا
١٣ حزيران ١٦,٢٧٣,٦٤٩٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩٧,٠٩٥,٣١٠,٩٦٤٦,٣٣٥,٨١٨,٣١٥٢٠١١

٥٤,٣٨٢,١٦٠٢,٦٤١,٨٦٨,٨٣٩٢٣,٧١٠,٦٢١,٧٦٠٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١
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البلغ بالدوالر 
األمري�

قيمة املركز 
بالل�ات السورية 

بتاريخ الرشاء

قيمة املركز 
بالل�ات السورية 

بتاريخ
٣١ كانون األول 

٢٠١٨

أرباح مرتاكمة غ� 
محققة

تاريخ الرشاء

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

األول)
٥ شباط ٢١,٥٨٧,٥٧٠١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠٩,٤١٢,١٨٠,٥٣٧٨,٢٨٨,١١٥,٥٣٧٢٠٠٨

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

(Áالثــا
٢٧ �وز ١٦,٥٢٠,٩٤١٧٥٨,٣١١,١٩٠٧,٢٠٣,١٣٠,٢٥٩٦,٤٤٤,٨١٩,٠٦٩٢٠٠٨

القطــع  مركــز 
البنيــوي (اإلصــدار 

لــث) لثا ا
١٣ حزيران ١٦,٢٧٣,٦٤٩٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩٧,٠٩٥,٣١٠,٩٦٤٦,٣٣٥,٨١٨,٣١٥٢٠١١

٥٤,٣٨٢,١٦٠٢,٦٤١,٨٦٨,٨٣٩٢٣,٧١٠,٦٢١,٧٦٠٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١

2٥- الفوائد الدائنة

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

١,٠١٠,٣٤١,٤٥٣٩٠٧,٣٧٣,٤٩٨تسهيالت ائتÅنية مبارشة:

٣٢,٢٤٢,٩٣٨٧,٩٧٩,٥٦٦حسابات جارية مدينة

٩٦٥,٨٢٤,٩٣٠٨٧٨,٦٣٥,٢٨١قروض وسلف

١٢,٢٧٣,٥٨٥١٩,٥١٠,٤٥٤سندات محسومة 

١,٢٤٨,١٩٧-بطاقات االئتÅن

٩١٢,٠٦٦,٧٣١٧٦٥,٤٢٦,٨١٤أرصدة وإيداعات لدى املصارف

١٠٢,٥٥٧,٤٢٩١٣٩,٤٦٨,٨٠٧موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

٢,٠٢٤,٩٦٥,٦١٣١,٨١٢,٢٦٩,١١٩

2٦- الفوائد المدينة

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٩٢٣,٩٣٩,٤٢٠١,١٦٩,٠٩٨,٤٦٧ودائع عمالء:

٧,٨٨٥,٧٦١-حسابات جارية

٢٤٤,٢٧٠,٧٧١١٦١,٧٨٥,١٥٨ودائع توف�

٦٧٩,٦٦٨,٦٤٩٩٩٩,٤٢٧,٥٤٨ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٩,١٨٧,٥٥٩١٨,٩٣٥,٦٧٦تأمينات نقدية

٩٣٣,١٢٦,٩٧٩١,١٨٨,٠٣٤,١٤٣
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2٧- العموالت والرسوم الدائنة

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

٣٤,٠٦٢,٧٨٤٢٣,١٨٤,١٣٧عموالت تسهيالت مبارشة

٣٩,٢٢٨,٦٨٠٥٥,٦٠٤,٥٨٢عموالت تسهيالت غ� مبارشة

١٢,٢٤٦,٢٢٥١٤,٢٣٢,٣٠٨عموالت مقبوضة بطاقات االئتÅن

٢,٠٣٧,٢٠٢٥,٥٧٥,٦٢٩عموالت مقبوضة حواالت

٢٠,٢٦٤,٩٩٢٢١,٣٤٩,٦٣٥عموالت عىل السحب

٥,٨١١,٠٥٦٦,٥٣٤,٨٤٨عموالت عىل اإليداع النقدي ب� الفروع

١١١,٧٩٧,١٦٤٩٢,١١٦,٨٣٢عموالت عىل خدمة الحسابات الدائنة

١٠,٢٢٧,٦٦٣١,٦٦١,٥٧٥عموالت تدÁ أرصدة الحسابات الدائنة

٤٩,٠٨٣,٦٢٥١٤,٩٧٨,٨٧١عموالت مقبوضة أخرى

٢٨٤,٧٥٩,٣٩١٢٣٥,٢٣٨,٤١٧

2٨- العموالت والرسوم المدينة

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

٢٠١,٩٩١٣٠٠,٩٧٩عموالت مدفوعة حواالت وشيكات

١٣,٣٢٩,١٦٠١٨,٤٨١,٩١٧عموالت مدفوعة بطاقات 

٦٢٢,٣٩٩٦٢٧,٧٦٥عموالت مدفوعة أخرى

١٤,١٥٣,٥٥٠١٩,٤١٠,٦٦١

2٩- خسائر بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

(٢,٠٠٠,٨٦٤)(١,٧٧٩,٤٥٠)خسائر بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

(١,٧٧٩,٤٥٠)(٢,٠٠٠,٨٦٤)
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3٠- إيرادات تشغيلية أخرى

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

٦,٤٤١,٦٦٧٩,٤٧٤,٢٨٦إيجارات صناديق حديدية

-١,١٨٨,٧٧٥أرباح بيع موجودات ثابتة

٨٤,١٢٣,٩٩٤٥٤,٠١٤,٠٠٠أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك  (*)

٨,٩٤٩,١١٧٢,٤٩٤,٧٢٦إيرادات أخرى

١٠٠,٧٠٣,٥٥٣٦٥,٩٨٣,٠١٢

¼ثل هذا املبلغ الربح الناتج عن بيع عقارات آلت ملكيتها للبنك محققاً أرباح رأس�لية.  (*)

3١- نفقات الموظفين

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

٩٣٧,٧٣١,٩٢٤٩١٦,١٨٩,٩٠٣رواتب ومنافع وعالوات املوظف�

٦٩,٠٦٥,٣١٦٦٥,٦٠٢,٢٣٥مساهمة املرصف يف التأمينات اإلجتÅعية

٥٥,٧١٩,٨٠٣٥٠,٤٣٤,٢٥٨نفقات طبية

١٠,٦٦١,٩٥٤٨,١٦٨,١٤٢تدريب املوظف�

٤٧,٧٩٤,٨٢٥٤٦,٨٣٤,٨٢٧مياومات سفر وبدالت أخرى

٤٢,٤٩٨,٥٥٨٤٤,٣٣٩,٨٣٩بدالت سكن 

٨,٢٤٦,٤٩٥٧,١٤٦,٣١١مصاريف أخرى  

١,١٧١,٧١٨,٨٧٥١,١٣٨,٧١٥,٥١٥

32- استرداد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٢,٦٠٣,٧٥٦٢٧٩,٠٩٥أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

(٥,٣٠١,٣٤٠)١٧,٧٥٥,٣٣٦أرصدة لدى املصارف

(٢٨,٤٦٠,٧٦٤)٢٤٨,١٦٢,٩٨٨إيداعات لدى املصارف

٢٣٢,٤٠٢,٣٦٥٦٠٤,٥٠٦,٢٨٩التسهيالت االئتÅنية املبارشة

(٤٦,٢٤٥,٧٨٠)(١,٤٦١,٩٢٢)موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

١٥٦,١٦٤,٦٨٢٧,٤٧٣,٠٤١التسهيالت االئتÅنية غ� املبارشة

٦٥٥,٦٢٧,٢٠٥٥٣٢,٢٥٠,٥٤١
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33- مصاريف تشغيلية أخرى

٢٠١٩٢٠١٨

ل�ة سوريةل�ة سورية

٧,٥٤٢,٦٢٦٦,٩٦٥,٠٠٠مصاريف إعالنات وتسويق

٨٦,٧٨٦,٦٦٣٦٥,٩٦٥,٥٢٠مصاريف اإليجار والعقارات

١٥,٥٤٥,٦٤٦١٣,٤٧٨,٥٥١قرطاسية ومصاريف مكتبية

١٢٧,٩٠٣,٧٦٣١٠٤,٥٤١,٦٠٢أتعاب مهنية وإدارية عامة 

٦٥,٩٧٠,٨٩٩٦٧,٥١٥,٩٨٤إقامة وسفر وضيافة 

٢٥,٣٤٥,٦٣٢١٧,٨٦٢,٤٦٦مصاريف هاتف واتصاالت 

٢٤,٠٠٥,٠٥١٢٢,٦٣٢,٠٨٤تأم� 

٦٨,٥٢٩,١٩٥٥١,١٥٦,٠٢٢حراسة وتنظيف 

٢١,٢٩٢,٢١١٤٣,٥١٢,٥٩٩اشرتاكات

٥,٥٥٧,٣٦٢٧,٠٣٤,٦٥٠مصاريف أنظمة معلومات وخطوط اتصال

٤٨,٤٥٠,١٣١٤٩,٠٤٨,٩٧٩كهرباء وماء

١٦,٦٤٠,١٦٩١٩,٩١٨,٦٧٠نقل وانتقال

١٢١,٩٦٥,٩٧٦٥٧,٨٢٩,٧٤٦رسوم ورضائب حكومية

١٠٨,٢٦١,٧١٠٩٧,٣٤٧,٩٠٠مصاريف صيانة

٣٧,٢٢٣,١٦٥١٥,٤٤٩,٥٨٤مصاريف وقود ومحروقات

٢١,٧٠٠,٠٠٠-مشرتيات برمجيات تطبيقات

١٣,٣٠٢,٧١٤٢٢٩,٤٨٥,٦٧٧مخصص مصاريف قضائية من العمالء املتعïين

١٧,١٣٣,٢٠٦٨٤٦,٩٣٤مصاريف أخرى

٨١١,٤٥٦,١١٩٨٩٢,٢٩١,٩٦٨

34- الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح )خسارة( السنة

يتــم حســاب حصــة الســهم العــادي الواحــد مــن خــالل قســمة ربــح (خســارة) الســنة عــىل املتوســط املرجــح لعــدد األســهم 
القاóــة خــالل الســنة وذلــك كــÅ يــيل:

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

(١,٤٨١,٧٥٥,٣٢٠)١٩٤,٨٢١,٥٢٤ربح (خسارة) السنة (ل�ة سورية)

٥٠,٥٠٠,٠٠٠٥٠,٥٠٠,٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم قيد التداول خالل السنة

الحصــة األساســية واملخفضــة للســهم مــن ربــح (خســارة) الســنة 
(لــ�ة ســورية)

(٢٩٫٣٤)٣٫٨٦

إن الحصــة املخفضــة للســهم مــن ربــح (خســارة) الســنة مطابقــة للحصــة األساســية لعــدم إصــدار البنــك ألدوات ماليــة قــد 
يكــون لهــا تأثــ� عــىل حصــة الســهم مــن األربــاح عنــد مÅرســتها.
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3٥- النقد وما في حكمه

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٧,٤٢٨,٢٤٩,١٨٩١٣,٧٩٦,٠١٢,٩٢٤النقد واألرصدة لدى مرصف سورية املركزي (*) 

٦,١٢٩,١٢٠,٦٠٦٩,٣٧٦,٩٨٢,٧٩١يضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر

(١٠٧,٢٥٤,٢٣٥)(٨٢,٠٣٧,٦٧٠)ينزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر

١٣,٤٧٥,٣٣٢,١٢٥٢٣,٠٦٥,٧٤١,٤٨٠

ال يســتخدم االحتياطــي اإللزامــي عــىل الودائــع لــدى مــرصف ســورية املركــزي يف أنشــطة البنــك التشــغيلية لذلــك ال يعتــرب جــزءاً   (*)

ــوازي النقــد. مــن النقــد ومــا ي

3٦- المعامالت مع أطراف ذات عالقة

فيÅ ييل ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة التنفيذية العليا للبنك:

٢٠١٨ (معاد عرضها)٢٠١٩

ل�ة سوريةل�ة سورية

٢٤٦,٥٩٧,٨٥٧٣١٦,٤٤٩,٢٠١تعويضات موظفي اإلدارة العليا قص�ة األجل

â یتقاىض أعضاء مجلس اإلدارة أیة تعویضات أو مكافآت.

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

ــوك  ــة مــع البن ــة) بتعامــالت تجاري ــه االعتيادي ــام البنــك (ضمــن أعÅل ــا ق باإلضافــة إىل التعامــالت مــع أعضــاء اإلدارة العلي
ذات العالقــة وكبــار املســاهم� بحــدود التعامــالت التجاريــة الســائدة واملســموحة ، وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت 

التجاريــة الســائدة.

يب� الجدول أدناه أعىل وأدÆ نسبة فائدة دائنة سنوية عىل التعامالت مع األطراف ذات العالقة:

العملة
Êالحد األعىلالحد األد

٪٪

١٫٥٠٣٫٥٠دوالر أمريØودائع املؤسسات األم والحليفة

٣٫٢٥٤٫١٠دينار أردÁودائع املؤسسات األم والحليفة
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املجموعالجهات ذات العالقة

الرشكة االم 
والرشكات التابعة لها

الرشكات الحليفة
أعضاء مجلس اإلدارة

Ïوكبار املساهم
٢٠١٩٢٠١٨

(معاد عرضها)

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

بنــود داخــل بيــان 
املــايل املركــز 

ودائــع تحــت الطلب 
(موجودات) (*)

٤٨٥,٧٩١,٤٣٤٤٤١,٠٤٦,٦٩٨-٤٠٧,٦١٣,٢٩٢٧٨,١٧٨,١٤٢

اســتحقاقها  ودائــع 
ــرتة  األصــيل خــالل ف
ــة أشــهر أو أقــل  ثالث

(موجــودات)

٥,٠٩٥,١٩٦,٥٠٠٦,٧٥٣,٨٢٢,٥٠٠--٥,٠٩٥,١٩٦,٥٠٠

(ودائــع  إيداعــات 
تســتحق  ألجــل 
بعــد ثالثــة أشــهر) 

( ت ا د جــو مو )

٢٤,٧٩٦,١٩٢,٠٠٠٢١,٩٥٥,٤٢٢,٠٠٠--٢٤,٧٩٦,١٩٢,٠٠٠

تســهيالت  إجــÅيل 
مبــارشة  ائتÅنيــة 

(موجــودات)
--٢٨,٦٥٦,١٨٧٢٨,٦٥٦,١٨٧٢٨,٦٥٦,١٨٧

تحــت  ودائــع 
ــات) الطلــب (مطلوب

--١٤,٣٨٨,٢٠٦١٤,٣٨٨,٢٠٦١٥,٩٢٤,٧٩٨

بنــود خــارج بيــان 
املــايل املركــز 

١٥,٦٦٦,٠١٣,٩٦١١٦,٠٤١,١٦٦,٧٢٥--١٥,٦٦٦,٠١٣,٩٦١كفاالت صادرة
٧٨,١٧٨,١٤٢ لــ�ة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ (مقابــل Ôثــل ودائــع تحــت الطلــب لــدى الــرشكات الحليفــة Óبلــغ  (*)

٧٨,١٧٤,٦٨٣ لــ�ة ســورية كــ� يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨) مبالــغ مجمــدة لــدى البنــك العــرÕ الوطنــي - الســعودية.

املجموعالجهات ذات العالقة

الرشكة االم 
والرشكات التابعة لها

الرشكات الحليفة
أعضاء مجلس اإلدارة

Ïوكبار املساهم
٢٠١٩٢٠١٨

(معاد عرضها)

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سورية

ــل  ــان الدخ ــود بي بن
الشــامل

وعمــوالت  فوائــد 
دائنــة

٨٠,٨٤٢٨٢٨,٨٠١,١٨٦٧٢٤,٨٠٩,٤٥٤-٨٢٨,٧٢٠,٣٤٤

وعمــوالت  فوائــد 
ينــة مد

----(٢٩٣,٩٩٥)

التعــاون  اتفاقيــة 
واإلداري  الفنــي 
ــك العــر· -  مــع البن

(*) عــÅّن 

(٢١,٨٠٠,٠٠٠)--(٢١,٨٠٠,٠٠٠)(٢٣,٤٣٩,٠٠٠)

تشــمل اتفاقيــة التعــاون الفنــي واإلداري تقديــم خدمــات إداريــة مختلفــة إىل البنــك العــرÕ – ســورية مثــل (تطبيــق أنظمــة   (*)
املعلومــات املطلوبــة لتســي� أعــ�ل البنــك، مســاعدة البنــك العــرÕ – ســورية يف تدريــب موظفيــه، مســاعدة البنــك العــرÕ - ســورية يف 

ــورية). ــرÕ - س ــك الع ــة إىل البن ــن اإلدارة املرصفي ــول ف ــة وأص ــة املرصفي ــه الفني ــل معرفت ــه، نق ــول أع�ل ــة أص تهيئ
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3٧- القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل الهرمي التايل يف قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية:

املستوى األول: أسعار السوق املدرجة (غ� املعدلة) يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات مÅثلة.
املســتوى الثــا�: طــرق تقييــم يكــون فيهــا املســتوى األدÆ مــن املعطيــات التــي لهــا تأثــ� جوهــري عــىل قيــاس القيمــة العادلــة 

¸كــن مالحظتهــا مبــارشة أو بشــكل غــ� مبــارش.
املســتوى الثالــث: طــرق تقييــم يكــون فيهــا املســتوى االدÆ مــن املعطيــات التــي لهــا تأثــ� جوهــري عــىل قيــاس القيمــة العادلــة 

غــ� ملحوظــة.
يوضح الجدول التايل تحليل املوجودات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

٢٠١٩
املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثا�املستوى األول

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةإيضاح
بالقيمــة  ماليــة  موجــودات 
العادلــة مــن خــالل الدخــل 

(*) اآلخــر  الشــامل 
١٤٤,٣٧١,٨٢٦-١٤٤,٣٧١,٨٢٦-٨

-١٤٤,٣٧١,٨٢٦-١٤٤,٣٧١,٨٢٦

٢٠١٨ (معاد عرضها)
املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثا�املستوى األول

ل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةل�ة سوريةإيضاح
بالقيمــة  ماليــة  موجــودات 
العادلــة مــن خــالل الدخــل 

(*) اآلخــر  الشــامل 
١٩١,٥٥٥,٤٧٥-١٩١,٥٥٥,٤٧٥-٨

-١٩١,٥٥٥,٤٧٥-١٩١,٥٥٥,٤٧٥
تم قياس القيمة العادلة من خالل مقارنة هذه املوجودات بالقيمة السوقية ألدوات مالية مشابهة.  (*)

ال توجد أية تحويالت ما ب� املستوى األول واملستوى الثاÁ خالل السنة.

فيــÅ يــيل القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة واملتضمنــة يف البيانــات املاليــة. 
ال يتضمــن الجــدول القيــم العادلــة للموجــودات واملطلوبــات غــ� املاليــة.

٢٠١٩
القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

ل�ة سوريةل�ة سورية
الـمـوجودات املالية

٩,٧٥٨,٨٤٢,٣٦٣٩,٧٥٨,٨٤٢,٣٦٣نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي
٥,٩٤٩,٣٧٧,٩٣٦٥,٩٤٩,٤٧٦,١١٥أرصدة لدى املصارف

٢٧,٧٠٣,٥٦٦,٦٢٠٢٧,٦٧١,٧٠٦,٠٥٢ايداعات لدى املصارف 
٦,١٢٩,٨٧٩,٣٢٧٦,٦٨٧,٧٢٧,٩٠١تسهيالت ائتÅنية مبارشة (بالصايف)

٢,٤١٢,٠٩٢,٢٩٨٢,٤٢٦,٨٢٦,٥٠٠موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
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القيمة العادلةالقيمة الدفرتية
ل�ة سوريةل�ة سورية

٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
٥٥,٠٤٣,٦٣٩,٤٣٨٥٥,٥٨٤,٤٥٩,٨٢٥مجموع املوجودات املالية غ� املحددة بالقيمة العادلة

املطلوبات املالية
٨٢,٠٣٧,٦٧٠٨٢,٠٣٧,٦٧٠ودائع بنوك

٤٥,٤٧٥,٥٨٤,٦٩٨٤٥,٤٧٥,٥٨٤,٦٩٨ودائع العمالء
٧٤٦,٣٠٧,٣٤٢٧٤٦,٣٠٧,٣٤٢تأمينات نقدية

٤٦,٣٠٣,٩٢٩,٧١٠٤٦,٣٠٣,٩٢٩,٧١٠مجموع املطلوبات املالية غ� املحددة بالقيمة العادلة

٢٠١٨ (معاد عرضها)
القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

ل�ة سوريةل�ة سورية
الـمـوجودات املالية

١٦,٣٨١,١٠٤,٧٣٩١٦,٣٨١,١٠٤,٧٣٩نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي
٩,١٧٨,٦٣٠,٤٥٦٩,١٦٠,٤٨٧,٢٥٤أرصدة لدى املصارف

٢٢,٦٠١,٢٦٠,٦١٥٢٤,٠٥٥,١٧٩,٤٣٩ايداعات لدى املصارف 
٦,١٤٩,٤٥١,٤٥٠٦,٣٤٠,٧٧٨,٩٣٠تسهيالت ائتÅنية مبارشة (بالصايف)

٣,٠٢٥,٩٠٤,٢٢٠٣,٠١٦,٠٧٩,٤٨٤موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

٦٠,٤٢٦,٢٣٢,٣٧٤٦٢,٠٤٣,٥١٠,٧٤٠مجموع املوجودات املالية غ� املحددة بالقيمة العادلة
املطلوبات املالية

١٠٧,٢٥٤,٢٣٥١٠٧,٢٥٤,٢٣٥ودائع بنوك
٥٠,٩٣٠,٢٣٣,٨٩٤٥٠,٩٣٠,٢٣٣,٨٩٤ودائع العمالء
٧٤٨,٨٦٢,٩٩٣٧٤٨,٨٦٢,٩٩٣تأمينات نقدية

٥١,٧٨٦,٣٥١,١٢٢٥١,٧٨٦,٣٥١,١٢٢مجموع املطلوبات املالية غ� املحددة بالقيمة العادلة

مجموع التغ� يف القيم العادلة غ� املعرتف به
فيÅ ييل االفرتاضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية:

املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة
مــن املفــرتض أن القيمــة املســجلة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة قصــ�ة األجــل مســاوية تقريبــاً للقيمــة العادلــة. ينطبــق 

ذلــك عــىل ودائــع التوفــ� وتحــت الطلــب واألدوات املاليــة ذات معــدل فائــدة متغــ�.
األدوات املالية ذات املعدل الثابت

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة ذات املعــدل الثابــت Ñقارنــة معــدل الفائــدة يف الســوق عنــد 
ــي  ــع الت ــدرة للودائ ــة املق ــة العادل ــاب القيم ــم احتس ــة. يت ــة مÅثل ــايل ألداة مالي ــدة الح ــدل الفائ ــع مع ــرتاف األويل م االع
تتقــاىض فائــدة Ñعــدل ثابــت بنــاًء عــىل التدفقــات النقديــة املخصومــة باســتخدام معــدالت الفائــدة الســائدة يف الســوق ألداة 
ــة الناشــطة  ــة يف األســواق املالي ــة للســندات املتداول ــم تســجيل القيمــة العادل ــÅن واالســتحقاق. يت ــة يف مخاطــر االئت مÅثل
ــة يف  ــي ليســت متداول ــق بالســندات الت ــÅ يتعل ــا في ــة. أم ــة يف ســوق األوراق املالي واملنتظمــة، بالرجــوع إىل األســعار املعلن
أســواق ماليــة ناشــطة منتظمــة، يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــة التدفقــات النقديــة املخصومــة عــىل أســاس 

مــردود معــدل الفائــدة الفعــيل املناســب للفــرتة املتبقيــة لالســتحقاق.
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3٨- إدارة المخاطر
   

٣٨-١ مقدمة
ــق  ــرصف يف تحقي ــاعدة امل ــرض مس ــات بغ ــر واألزم ــن املخاط ــة م ــليمة وآمن ــة س ــل مرصفي ــة عم ــر بيئ ــر إدارة املخاط توف
ــم  ــاعد يف تصمي ــر يس ــت مبك ــلبية يف وق ــا الس ــن آثاره ــد م ــه أو الح ــر يف أدائ ــي تؤث ــر الت ــدوث املخاط ــاليف ح ــه وت أهداف

ــا. ــم به ــا والتحك ــة إلدارته ــ� فاعلي ــىل واألك ــراءات املث اإلج

ــدة  ــل ¥خاطــر أســعار الفائ ــ©ن، مخاطــر الســوق (تتمث ــك هــي مخاطــر االئت ــا البن ــي يتعــرض له ــر الت ــواع املخاط أهــم أن
ومخاطــر أســعار الــرصف)، مخاطــر الســيولة، مخاطــر التشــغيل، مخاطــر األعــ©ل، مخاطر أمــن املعلومــات، مخاطر اســتمرارية 

العمــل ومخاطــر االلتــزام. 

االسرتاتيجيات العامة 
إن اســرتاتيجية إدارة املخاطــر هــي عبــارة عــن عمليــة األخــذ باملخاطــر املحســوبة، وهــي وســيلة نظاميــة لتحديــد املخاطــر 
وترتيــب أولوياتهــا وتطبيــق االســرتاتيجيات للتقليــل منهــا، حيــث تتضمــن كًال مــن الوقايــة مــن املخاطــر املحتملة، واالكتشــاف 
املبكــر للمشــاكل الفعليــة، فهــي عمليــة مســتمرة تشــرتك فيهــا املــوارد البرشيــة يف جميــع فــروع ومراكــز العمــل باملــرصف 

وعــىل صعيــد كافــة املســتويات اإلداريــة.

أركان إدارة املخاطر الفّعالة لدى املرصف
يقصد بإدارة املخاطر الفّعالة بأّنها قدرة املرصف عىل تحقيق األهداف املخططة والتي تتطلب ما ييل:

١. دور فّعال ملجلس اإلدارة واإلدارة العليا؛
٢. استقاللية إدارة املخاطر؛

٣. أن يتمتع الكادر الوظيفي إلدارة املخاطر بالتأهيل والتدريب الكايف والذي Éكنهم من تنفيذ واجباتهم بكفاءة؛
٤. كفاية وكفاءة الكوادر البرشية لدى املرصف؛

٥. البيئة الرقابية السليمة؛
٦. التكلفة واألداء؛

٧. نظم إدارةاملعلومات؛
ــال  ــة رأس املـــ ــبة كفاي ــاب نس ــص احتس ــ© يخ ــازل في ــة ب ــة ولجن ــات الترشيعي ــ©ت الجه ــع تعلي ــق م ــزام والتواف ٨. االلت

(Capital Adequacy Ratio)؛
٩. الحاجــة إىل فتــح قنــوات االتصــال بــØ مختلــف مســتويات التنظيــم اإلداري، لنقــل الخــربات وتقديــم الدعــم واملســاندة يف 

مجــال إدارة املخاطــر.

طرق إدارة املخاطر 
ــل  ــاق العم ــة نط ــم خريط ــة ورس ــط للعملي ــم التخطي ــث يت ــر حي ــة إدارة املخاط ــالل مصفوف ــن خ ــر م ــاس مخاط ــم قي يت

ــة: ــة التالي ــق املنهجي ــة وف ــار للعملي ــف إط ــك تعري ــر وكذل ــم املخاط ــيعتمد يف تقيي ــذي س ــاس ال واألس

أوالً- تحديــد املخاطــر: يف هــذه املرحلــة يتــم التعــرف عــىل املخاطــر ذات األهميــة مــن خــالل البــدء بالتعــرف إىل املخاطــر 
ــج عــن هــذا  ــي تنت ــإّن الحــوادث الت ــا تعــرف املشــكلة أو مصدرهــا ف ــا فعندم مــن مصــدر املشــاكل أو املشــكلة بحــد ذاته

املصــدر أو تلــك التــي قــد تقــود إىل مشــكلة Éكــن البحــث فيهــا.

ــدتها يف  ــث ش ــن حي ــا م ــم له ــة تقيي ــرى عملي ــب أن تج ــة، يج ــر املحتمل ــىل املخاط ــّرف ع ــد التع ــل املخاطر:بع ــاً- تحلي ثاني
ــا. ــة حدوثه ــائر واحت©لي ــداث الخس إح
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ثالثاً- االستجابة للمخاطر: حيث لدى املرصف أربعة أنواع رئيسية لالستجابة للمخاطر:
تجنب املخاطر: من خالل تغيã الخطة أو الجدول الزمني املرتبطة ¥رشوع أو نشاط معØ لتجنب املخاطر áاماً.  ●

قبول املخاطر: عن طريق توثيق وتوصيل املخاطر دون التخطيط التخاذ أي إجراء. ●
نقل املخاطر: عن طريق نقل املخاطر إىل طرف آخر من خالل التأمØ أو التعاقد الخارجي. ●

تقليل األثر: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل احت©ل حدوث املخاطرة وأثرها إىل حد معقول. ●

رابعــاً- تتبــع املخاطــر ورفــع التقاريــر عنها:حيــث تعتــرب إدارة املخاطــر باملــرصف املســؤولة عــن تتبــع املخاطــر، وتحديــث 
ســجالت املخاطــر لديهــا والتحقــق مــن فعاليــة أنشــطة االســتجابة، ومراقبــة توقيــت البــدء يف أنشــطة خطــة الطــوارئ. كــ© 
ــزم مــن  ــا التخــاذ مــا يل ــة املخاطــر إىل مجلــس إدارة املــرصف واإلدارة العلي ــرب إدارة املخاطــر املســؤولة عــن رفــع حال تعت

إجــراءات.

أنظمة إدارة املخاطر
مجلــس اإلدارة هــو الجهــة املســؤولة عــن إدارة املخاطــر يف البنــك إضافــة إىل ذلــك هنــاك لجــان مســؤولة عــن إدارة ومراقبــة 

املخاطر.
مجلــس اإلدارة: الجهــة املســؤولة عــن إدارة املخاطــر واملوافقــة عــىل االســرتاتيجيات والسياســات املتبعــة واعتــ©د   •
ــد  ــة لتحدي ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــ©ن اتخ ــرصف لض ــة بامل ــل اإلدارة التنفيذي ــىل عم ــر، واإلرشاف ع ــة للمخاط ــدود مقبول ح

ــر. ــذه املخاط ــة ه ــط ومراقب ــاس وضب وقي
ــايل اإلجــ©يل، ومســؤولة   ــكل امل ــات املــرصف والهي ــة املســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوب ــة: الجه الـخـزيـنـ  •

للبنــك.  الســيولة والتمويــل  بشــكل رئيــيس عــن مخاطــر 
ــارات  ــة امله ــالل تنمي ــن خ ــر م ــم إدارة املخاط ــىل دع ــرصف ع ــة يف امل ــل اإلدارة التنفيذي ــة: تعم اإلدارة التنفيذي  •
والســلوك املهنــي للعاملــØ لتتوافــق مــع أحــدث التطــورات والتقنيــات وتحقيــق فّعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة 

ــوم بـــ : ــ© تق ــح. ك ــارض املصال ــب تع ــن تجن ــا يضم ــات ¥ ــام والواجب ــØ امله ــي ب ــل الوظيف ــالل الفص ــن خ م
ــات بشــكل  ــد املســؤوليات والصالحي ــىل تحدي ــة تســاعد ع ــل عــىل وضــع سياســات، إجــراءات، ومخططــات تنظيمي - العم
واضــح ¥ــا يضمــن فصــل املهــام والصالحيــات وذلــك لتجنــب أي تعــارض يف املصالــح بــØ مختلــف األقســام مــن جهــة، ويفعــل 
نظــام الضبــط الداخــيل مــن جهــة ثانيــة مــن خــالل تحديــد قنــوات التواصــل اإلداري األمــر الــذي يســاهم بشــكل مبــارش يف 

مواجهــة كافــة أنــواع املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا املــرصف.
- العمل عىل تنفيد اسرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ¥ا يتفق مع سقوف املخاطر املحددة.

رئيس لجنة إدارة 
املخاطر

إدارة املخاطر

املدير العام

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

أمن املعلومات 
واستمرارية العمل

مخاطر اإل�ان مخاطر التشغيل
مخاطر السوق 

والسيولة

املكتب الوسيط 
ملراقبة أع�ل 

الخزينة
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إدارة املخاطــر: الجهــة املســؤولة عــن متابعــة وتطويــر أدوات لقيــاس ومراقبــة املخاطــر والتأكــد مــن مــدى توافــق   •
ــا: ــدة ومهمته ــات املعتم ــع السياس ــة م éــر القا املخاط

ــة رأس املــال ملواجهــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املــرصف و¥ــا ينســجم مــع نســبة  ــد كفاي - العمــل عــىل متابعــة وتحدي
كفايــة األمــوال الخاصــة املحــددة وفــق قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم (٢٥٣ /م ن/ ب٤) تاريــخ ٢٤ كانــون األول ٢٠٠٧.

- رســم سياســة إدارة املخاطــر وصالحيــات املخاطــر وذلــك بالتشــاور مــع اإلدارة العليــا، ورفعهــا إىل مجلــس اإلدارة للمصادقــة 
. عليها

- إعــداد إجــراءات عمــل إلدارة املخاطــر ¥ــا ينســجم مــع متطلبــات قــرارات مجلــس النقــد والتســليف الصــادرة تحــت رقــم 
(٧٤/م ن /ب٤) تاريــخ ١٩ أيلــول ٢٠٠٤ ورقــم (٩٣ / م ن / ب٤) تاريــخ ١٩ كانــون الثــاì ٢٠٠٤  ورقــم (١٠٦/ م ن /ب٤) تاريــخ 
١٣ شــباط ٢٠٠٥ ورقــم (١٠٧/ م ن / ب٤) تاريــخ ١٣ شــباط ٢٠٠٥ ورقــم (١٢٠ / م ن / ب٤) تاريــخ ١٥ أذار ٢٠٠٥ ومتابعــة 
تنفيــذ هــذه اإلجــراءات وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة التدقيــق الداخــيل يف املــرصف وإبــالغ نتائــج هــذه املتابعــة إىل لجنــة 

إدارة املخاطــر التــي تقــوم بدورهــا بإبالغهــا إىل مجلــس إدارة املــرصف واإلدارة التنفيذيــة.
- تقــع عــىل عاتــق إدارة املخاطــر مســؤولية املتابعــة اليوميــة ملجمــل األعــ©ل واألنشــطة والتأكــد مــن مــدى التقّيــد بالســقوف 

واملســتويات املحــددة يف السياســة العامــة إلدارة املخاطــر، وضبــط التجــاوزات ومتابعتهــا بشــكل فــوري مــع اإلدارة العليــا.
- باإلضافــة إىل قيــاس املخاطــر تحــت ظــروف طبيعيــة للســوق، تقــوم إدارة املخاطــر بقيــاس املخاطــر تحــت ظــروف ضاغطــة 
مختلفــة مــن خــالل إجــراء اختبــارات الجهــد ملعرفــة مــدى تأثــã أحــداث مختلفــة تــؤدي إىل تغيــãات مهمــة يف معطيــات 

الســوق عــىل أوضــاع املــرصف.
- تقوم إدارة املخاطر بتقديم تقارير دورية وعرضها يف اجت©ع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر عىل األقل.

- االطــالع عــىل ملخــص تقاريــر التدقيــق الخارجــي والداخــيل، وتقاريــر املــرصف املركــزي، املتعلقــة بتقييــم املخاطــر ونقــاط 
الضعــف، ودراســة املواضيــع ذات الصلــة بــإدارة املخاطــر بغــرض التحســØ والتطويــر.

- تزويــد مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بالنتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا يف حــال التعــّرض ألي أحــداث غــã متوقعــة، 
ووضــع التوصيــات الالزمــة للحــد مــن املخاطــر املرتتبــة عــىل ذلــك.
- املشاركة يف التخطيط ألي منتجات أو إجراءات جديدة واعت©دها. 

- تثقيف املوظفØ حول مواضيع إدارة املخاطر، وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص.
تتكــون إدارة املخاطــر مــن أربــع وحــدات رئيســية: وحــدة مخاطــر الســوق والســيولة، وحــدة املخاطــر التشــغيلية، وحــدة 
املخاطــر االئتــ©ن ووحــدة أمــن املعلومــات واســتمرارية العمــل باإلضافــة إىل املكتــب الوســيط وتتبــع هــذه الوحــدات ملديــر 

إدارة املخاطــر. وترفــع اإلدارة تقاريرهــا إىل لجنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واملديــر العــام.

لجنــة إدارة املخاطــر: لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تجتمــع بصفــة دوريــة و/أو كلــ© دعــت الحاجــة، وتتــوىل   •
م©رســة املهــام والصالحيــات املوكلــة بهــا وأهمهــا:

ــا  ــم فاعليته ــس اإلدارة وتقيي ــن مجل ــل اعت©دهــا م ــة للمخاطــر قب ــة إســرتاتيجية إدارة املخاطــر والحــدود املقبول - مراجع
باســتمرار للتأكــد مــن انســجامها مــع املتغــãات.

- التأكــد مــن توفــر سياســات وإطــار عمــل إلدارة املخاطــر والربامــج واألدوات الالزمــة ومراجعــة تقاريــر إدارة املخاطــر ورفــع 
تقاريــر دوريــة ملجلــس اإلدارة تبــØ مــدى توافــق املخاطــر القاéــة مــع السياســات املعتمــدة ومســتويات املخاطــر املقبولــة 

واملحــددة ضمنهــا، وبشــكل Éكــن املجلــس مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة.
- مناقشــة تقاريــر إدارة املخاطــر ورفــع تقاريــر دوريــة ملجلــس اإلدارة تبــØ مــدى توافــق املخاطــر القاéــة مــع السياســات 

املعتمــدة ومســتويات املخاطــر املقبولــة واملحــددة ضمنهــا، وبشــكل Éكــن املجلــس مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة.
اإلرشاف عــىل وضــع األنظمــة والتعليــ©ت الداخليــة للمــرصف والتــي تحــدد مهــام وواجبــات أجهزتهــا املختلفــة   -

وصالحياتهــا والتــي تكفــل بدورهــا تحقيــق الرقابــة اإلداريــة واملاليــة عــىل أعــ©ل املــرصف.
- اإلرشاف عىل تطوير قاعدة البيانات والبنية التحتية للمرصف بشكل Éكن معه قياس ومراقبة املخاطر.

- التأكــد مــن توفــر نظــام حاكميــة مؤسســية كفــؤ يضمــن مراقبــة مســتقلة لتقيــد املــرصف بالسياســات املكتوبــة وبالحــدود 
املقــررة للمخاطــر.
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- التأكــد مــن أن مخاطــر املنتجــات / الخدمــات / العمليــات الجديــدة املقــرتح تقدÉهــا مــن املــرصف قــد تــم تحديدهــا وأن 
الضوابــط واإلجــراءات أو التعديــالت التــي طــرأت عليهــا قــد áــت بشــكل يتناســب مــع حــدود املخاطــر املقبولــة يف املــرصف 

ومــع السياســة الكليــة للتطويــر االســرتاتيجي.
- مراجعة هيكل إدارة املخاطر املقرتح من قبل اإلدارة التنفيذية ورفعه ملجلس اإلدارة العت©ده.
- مواكبة التطورات التي تحدث عىل إدارة املخاطر ورفع تقارير إىل املجلس حول تلك التطورات.

- التأكد من وجود خطة استمرارية العمل ومن فحصها بشكل دوري.
- توفã البيئة املناسبة لنرش ثقافة املخاطر.

لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات: تقــوم بتقييــم السياســات االســتث©رية واالئت©نيــة ودراســة الفــرص املتاحــة   •
ــم  ــك إضافــة الدارة الفجــوات ومخاطــر األســعار ووضــع محــددات وضوابــط لضــ©ن تعظي واتخــاذ القــرارات الخاصــة بذل
األربــاح والعائــد عــىل حقــوق امللكيــة ضمــن مســتويات مقبولــة ومســيطر عليهــا مــن املخاطــر الرئيســة املتعلقــة ¥خاطــر 

ــ©ن. ــيولة واالئت ــوق والس الس

التدقيــق الداخــيل: يقــوم التدقيــق الداخــيل بالتحقــق مــن توفــر البنــى األساســية الالزمــة إلدارة املخاطــر ومــدى   •
ــة  ــة وفعالي ــواردة يف السياســة العامــة إلدارة املخاطــر ومــن كفاي ــد باألنظمــة واإلجــراءات ال اســتقاللية هــذه اإلدارة، التقي

األنشــطة واألنظمــة والسياســات واإلجــراءات املوضوعــة، وترفــع التقاريــر إىل لجنــة التدقيــق أو إىل مجلــس اإلدارة.

قياس املخاطر ونظام التقارير
 ãكــن أن تنتــج يف الظــروف العاديــة والخســائر غــÉ يتــم قيــاس مخاطــر املــرصف بطريقــة تعكــس الخســائر املتوقعــة التــي
املتوقعــة بنــاًء عــىل تقديــر إلجــ©يل الخســائر الفعليــة بإســتخدام طــرق إحصائيــة. هــذه الطــرق تعتمــد عــىل االحتــ©الت 
املبنيــة مــن التجــارب الســابقة ومعدلــة لتعكــس الظــروف االقتصاديــة. كــ© يــدرس املــرصف أســوأ االحتــ©الت التــي Éكــن 

أن تنتــج عــن الظــروف االســتثنائية.

تــم مراقبــة وضبــط املخاطــر بنــاًء عــىل الســقوف املعتمــدة التــي تعكــس إســرتاتيجية املــرصف وحــدود ومســتويات املخاطــر 
املقبولــة. كــ© يقــوم املــرصف بقيــاس القــدرة اإلج©ليــة لتحمــل املخاطــر ومقارنتهــا باملخاطــر اإلج©ليــة ¥ختلــف أنواعهــا.

يتــم تجميــع املعلومــات مــن جميــع وحــدات العمــل ألغــراض التحليــل واملراقبــة والتعــرف عــىل املخاطــر يف مرحلــة مبكــرة 
كــ© يتــم تقديــم تقريــر إىل مجلــس اإلدارة عــن طريــق لجنــة املخاطــر باإلضافــة إىل تقاريــر دوريــة شــهرية للدوائــر أصحــاب 
ــل  ــم التحلي ــ©ن ونســب الســيولة وتغــãات مخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل. يت ــة يتضمــن إجــ©يل مخاطــر االئت العالق
بشــكل مفصــل شــهريا حســب قطاعــات األعــ©ل والعمــالء والقطاعــات الجغرافيــة وتقــوم اإلدارة بتقييــم مخصــص الخســائر 
االئت©نيــة بشــكل ربــع ســنوي ومراجعــة التصنيــف للمحفظــة االئت©نيــة بحســب القــرارات النافــذة. يســتلم مجلــس اإلدارة 
ــد  ــك، وتحدي ــر البن ــم مخاط ــة لتقيي ــات الالزم ــع املعلوم ــده بجمي ــنوي لتزوي ــع س ــكل رب ــر بش ــن املخاط ــامًال ع ــراً ش تقري

مســتويات املخاطــر التــي Éكــن للمــرصف تحملهــا أو القبــول بهــا.

أساليب تخفيض املخاطر
يعتمــد املــرصف عــىل عــدة أســاليب وم©رســات لتخفيــف مخاطــر االئتــ©ن منهــا الحصــول عــىل ض©نــات حيــث يتــم قبــول 

الض©نــات وفقــاً ملعايــã وأســس معتمــدة.

يتــم قبــول الض©نــات وفــق اســس ومعايــã معتمــدة وذلــك لتخفيــض املخاطــر االئت©نيــة للبنــك ومــن انــواع هــذه الض©نــات 
التــي يتــم الحصــول عليهــا:

في© يخص االفراد: رهونات املباì العقارية والسيارات وض©ن الراتب والض©نات نقدية
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فيــ© يخــص القــروض التجاريــة للــرشكات :رهونــات املبــاì العقاريــة (الســكنية – التجاريــة) والســيارات والض©نــات النقديــة 
ومخــزون وكفــاالت مرصفيــة وأوراق ماليــة.

يتــم اعــادة تقييــم الض©نــات العقاريــة يف ضــوء الظــروف الراهنــة و¥ــا يحقــق ضــ©ن املــرصف لحقــوق املســاهمØ وطلــب 
ض©نــات اضافيــة مــن العمــالء وذلــك مــن خــالل دراســة كفايــة املخصصــات االئت©نيــة.

إن العامــل األســايس يف سياســة إدارة ومراقبــة املخاطــر االئت©نيــة يف املــرصف هــو الســقوف التــي تــم تحديدهــا بقــرارات 
مجلــس النقــد والتســليف ذات الصلــة كــ© يحــدد مجلــس اإلدارة ســقوف وفقــا لسياســة ادارة املخاطــر االئت©نيــة املعتمــدة 
. ويف الوقــت نفســه بنــاء عــىل هــذه الســقوف تحــدد مســتوى املخاطــر القصــوى املقبــول بهــا مــن قبــل املــرصف والتــي ال 
ــة أو مناطــق  ــة بشــكل عــام وبشــكل محــدد يف قطاعــات معين يجــب تجاوزهــا. تتضمــن هــذه الســقوف الحــدود االئت©ني

جغرافيــة واحــدة.

يتــم بشــكل دوري متابعــة ودراســة البيانــات واألرقــام الصــادرة عــن إدارة االئتــ©ن مــن أجــل تحديــد وقيــاس املخاطــر التــي 
ــا بشــكل دوري، كــ©  ــج هــذه الدراســات إىل اإلدارة العلي ــع نتائ ــا بالســقوف املحــددة ورف ــا املــرصف ومقارنته يتعــرض له

ترفــع تقاريــر فصليــة إىل مجلــس اإلدارة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات املناســبة فيــ© يتعلــق بهــذه املخاطــر.

تركزات املخاطر
تنشــأ الرتكــزات عنــد قيــام مجموعــة مــن املراســلØ أو العمــالء بأعــ©ل متشــابهة أو م©رســة األعــ©ل ضمــن بيئــة جغرافيــة 
واحــدة أو ذات ظــروف اقتصاديــة مت©ثلــة قــد تؤثــر عــىل قــدرة املراســلØ أو العمــالء عــىل اإليفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة 
والتــي ممكــن أن تتأثــر بنفــس التغــãات االقتصاديــة والسياســية والظــروف األخــرى. تــدل الرتكــزات عــىل حساســية املــرصف 

.Øأو قطــاع جغــرايف معــ Øتجــاه قطــاع اقتصــادي معــ

حــددت سياســات وإجــراءات املــرصف أطــر للمحافظــة عــىل محفظــة ائت©نيــة متنوعــة لتجنــب الزيــادة يف الرتكــزات وإدارة 
مخاطــر االئتــ©ن وضبطهــا. 

٣٨-٢ مخاطر االئت�ن
مخاطــر االئتــ©ن هــي مخاطــر حــدوث خســائر نتيجــة تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه املــرصف. 
يعمــل املــرصف عــىل إدارة الســقوف والرقابــة عــىل مخاطــر الرتكــزات االئت©نيــة عــىل مســتوى العميــل (فــرد أو مؤسســة) 

وحجــم التعــرض االئتــ©ì لــكل قطــاع أو منطقــة جغرافيــة.
ويقــوم املــرصف بتحديــد مســتويات مخاطــر االئتــ©ن املقبولــة مــن خــالل وضــع ســقوف ملقــدار املخاطــر املقبولــة للعالقــة 

مــع املقــرتض الواحــد أو مجموعــة املقرتضــØ ولــكل قطــاع أو منطقــة جغرافيــة.

الض�نات املحتفظ بها والتحسينات االئت�نية 
يعتمــد املــرصف عــىل عــدة أســاليب وم©رســات لتخفيــف مخاطــر االئتــ©ن منهــا الحصــول عــىل ض©نــات حيــث يتــم قبــول 

الض©نــات وفقــا ملعايــã وأســس معتمــدة.
وأبرز أنواع الض�نات هي:

بالنســبة للقــروض التجاريــة: الرهونــات العقاريــة (الســكنية والتجاريــة) والســيارات واملخــزون والض©نــات النقدية   •
والكفــاالت املرصفيــة واالوراق املاليــة.

بالنسبة لألفراد: الرهونات للمباì السكنية والسيارات والرواتب والض©نات النقدية.  •
تراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للض©نــات ويتــم طلــب ض©نــات إضافيــة وفقــا لــرشوط االتفاقيــة، ويتــم مراجعــة القيمــة 
الســوقية للض©نــات خــالل دراســة كفايــة مخصــص الخســائر االئت©نيــة. يتــم تقييــم الض©نــات بشــكل دوري وفــق إجــراءات 
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ــع القــرصي، ولكافــة  ــد البي ــة، أو عن ــوع الضــ©ن وحســب ســعر الســوق يف الظــروف الطبيعي التشــغيل املعتمــدة حســب ن
أنــواع الض©نــات وبحيــث يكــون التقييــم مــن قبــل جهــة مختصــة معتمــدة حســب األصــول لــدى املــرصف.

ــم إعــادة  ــا، كــ© يت ــر ســلباً عــىل قيمته ــي قــد تؤث ــة العامــة والت ــات حســب الظــروف االقتصادي ــم الض©ن ــم إعــادة تقيي يت
ــل. ــا بشــكل فــوري يف حــال تعــ� العمي تقييمه

نســب الخصــم مــن الض©نــات: يتــم تحديدهــا بنــاًء عــىل قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم ٥٩٧/م ن/ب٤ واملعــدل بالقــرار 
٦٥٠/م ن/ب ٤ تاريــخ ١٤ نيســان ٢٠١١، والحقــاً القــرار ٩٠٢ الصــادر بتاريــخ ١٣ ترشيــن الثــاì ٢٠١٢ وáديــده حســب القــرار 
١٠٧٩ بتاريــخ ٢٩ كانــون الثــاì ٢٠١٤، ، وصــدر الحقــاً التعميــم رقــم ١١٤٥ /م/١ تاريــخ ٦ نيســان ٢٠١٥ والتعميــم رقــم ٢٢٧١

/م/١ تاريــخ ٣٠ حزيــران ٢٠١٥  واملتضمنــان áديــد العمــل بالقــرار رقــم ٩٠٢ /م ن/ب٤ خــالل عــام لحــØ صــدور تعليــ©ت 
جديــدة بهــذا الخصــوص.

يلجــأ املــرصف أيضــاً للتخفيــف مــن مخاطــر االئتــ©ن إىل تنويــع محفظتــه وااللتــزام بالســقوف املوضوعــة لحــدود مخاطــر 
الرتكــز ســواء يف املجموعــات املرتابطــة مــن املدينــØ أو يف نــوع عمــل معــØ أو قطــاع اقتصــادي معــØ أو الرتكــز يف منطقــة 
ــة والدراســة  ــن العمــالء واملتابع ــة ع ــة الكافي ــداد الدراســات االئت©ني ــن التســليف. وإع ــوع معــØ م ــة أو ن ــة معين جغرافي

الدوريــة لتقييــم مراكزهــم املاليــة والتأكــد مــن حســن ســã أنشــطتهم.

تقييم انخفاض القيمة إفرادياً
إن املــؤرشات الرئيســية النخفــاض قيمــة القــروض هــي االســتحقاق الزمنــي لألصــل أو الفائــدة أو وجــود صعوبــات ماليــة 
تواجــه العميــل أو تؤثــر عــىل تدفقاتــه النقديــة أو اإلخــالل بــرشوط العقــد األصــيل، ويتــم احتســاب مخصصــات التــدì التــي 

تخفــض مــن قيمــة القــروض بنــاًء عــىل تصنيــف الديــن وض©نتــه.

يقوم املرصف بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل ج©عي.

املخصص اإلفرادي مقابل التسهيالت غ· املنتجة

يحــدد البنــك مالéــة املخصصــات لجميــع القــروض والســلف الهامــة بشــكل منفــرد، وفقــاً ملــؤرشات القــرارات الصــادرة عــن 
مجلــس النقــد والتســليف ذات الصلــة وهــي القــرار رقــم ٩٠٢/م ن/ب٤ تاريــخ ١٣ ترشيــن الثــاì ٢٠١٢ والقــرار رقــم ٥٩٧ /م 

ن/ب٤ تاريــخ ٩ كانــون األول ٢٠٠٩ والقــرار ٦٥٠/م ن/ب٤ تاريــخ ١٤ نيســان ٢٠١٠ ووفقــاَ للمــؤرشات التاليــة:

التأخر يف انجاز املرشوع موضوع التسهيالت،  •
قدرة العميل عىل تحسØ وضعه عند مواجهة صعوبات مالية،  •

العوائد املتوقعة عند تصفية األع©ل يف حال اإلفالس،  •
توفر مصادر مالية أخرى والقيمة املتوقع تحقيقها الض©نات،  •

فرتة التدفقات النقدية املتوقعة.  •
يتم تقييم الخسائر االئت©نية يف تاريخ كل بيان مركز مايل وكل© اقتضت الحاجة لذلك.

املخصص الج�عي مقابل التسهيالت املنتجة
ــرب هامــة  ــي ال تعت ــم املخصــص عــن خســائر القــروض والســلف بشــكل ج©عــي بالنســبة للقــروض والســلف الت ــم تقيي يت
بشــكل منفــرد أو يف حــال عــدم وجــود دليــل موضوعــي عــىل انخفــاض القيمــة بشــكل منفــرد. يقــوم البنــك يف تاريــخ كل بيــان 

مركــز مــايل بتقييــم املخصــص ومراجعــة كل محفظــة عــىل حــدة.
يؤخــذ باالعتبــار عنــد التقييــم الج©عــي انخفــاض القيمــة املحتمــل يف املحفظــة حتــى عنــد عــدم وجــود دليــل موضوعــي عــىل 

انخفــاض القيمــة بشــكل موضوعي.
يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية:
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تاريــخ الخســائر يف املحفظــة، الظــروف االقتصاديــة الحاليــة، املســتويات الحاليــة للتســهيالت املتعــ�ة وغãهــا، باإلضافــة إىل 
الدفعــات املتوقعــة واالســرتدادات يف حــال انخفــاض القيمــة. 

تقوم إدارة االئت©ن ¥راجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامة.
يتم تقييم مخصص التعهدات املالية واالعت©دات املستندية بطريقة م©ثلة لطريقة تقييم القروض.

اختبارات الجهد
يتــم إجــراء اختبــارات جهــد عــىل املحفظــة االئت©نيــة بشــكل خــاص، مــن أجــل دراســة مــدى تأثــã بعــض العوامــل االقتصادية 
الســلبية أو أيــة عوامــل أخــرى ســلبية عــىل التصنيــف االئتــ©ì للمحفظــة بصــورة عامــة وانعكاســه عــىل أداء هــذه املحفظــة 

والخســائر التــي Éكــن أن يتكبدهــا البنــك جــراء هــذه العوامــل.

تعتمــد اختبــارات الجهــد عــىل تحليــل ســيناريوهات والــذي يتضمــن التأثــãات املتداخلــة لعــدة عوامــل مخاطــر تقســم إىل 
نوعــØ أساســيØ، األول يعتمــد عــىل ســيناريوهات مبنيــة عــىل أحــداث قــد حصلــت يف الســابق، والثــاì يعتمــد عــىل أحــداث 

اســتثنائية ولكــن محتملــة قــد يتأثــر بهــا الســوق بشــكل عــام وليــس البنــك وحــده، أو يتعلــق بناحيــة معينــة لــدى البنــك.

و تتلخص فرضيات اختبارات الجهد بالشكل التايل:
١- ارتفــاع الديــون غــã العاملــة بنســبة ١٠٪ مــن رصيــد محفظــة التســهيالت و افــرتاض تصنيفهــا ضمــن الديــون دون املســتوى 

العاديــة و احتســاب حجــم املخصصــات املطلوبــة باإلضافــةأىل أثــر الفرضيــة املذكــورة عــىل نســبة كفايــة رأس املال.
٢- احتســاب مخصصــات إضافيــة بنســبة ١٪ مــن صــايف ديــون محفظــة التســهيالت املنتجــة و ¥وجــب القطاعــات االقتصاديــة 

الرئيســية املمنوحــة لتســهيالت ائت©نيــة يف البنــك 
٣- احتســاب مخصصــات إضافيــة بنســبة ٢٪ مــن صــايف ديــون محفظــة التســهيالت املنتجــة و ¥وجــب املحافظــات األكــ� تأثــرا 

بأحــداث األزمــة الراهنة.
٤- احتســاب مخصصــات إضافيــة بنســبة ١٪ لكافــة محفظــة التســهيالت املنتجــة و ¥وجــب تصنيفهــا للموجــودات (أفــراد، 

ــربى، رشكات متوســطة) رشكات ك
و بنــاًء عليــه قــرر مجلــس إدارة املــرصف كفايــة املخصــص املشــكل يف الســنوات الســابقة وعــدم الحاجــة لتكويــن مخصــص 

إضــايف.

املخاطر االئت�نية املتعلقة بالعمليات التجارية (خارج امليزانية)
ــزم  ــة احتياجــات العمــالء، تل ــ©دات وتعهــدات لتلبي ــة مــن كفــاالت واعت ــات التجاري ــم خدمــات العملي ــك بتقدي يقــوم البن
هــذه التســهيالت البنــك بــأداء دفعــات بالنيابــة عــن عمالئــه. يتــم تحصيــل هــذه الدفعــات وفقــاً للــرشوط املتفــق عليهــا. 
تتســم هــذه التســهيالت بنفــس املخاطــر االئت©نيــة للقــروض وتتــم الوقايــة مــن هــذه املخاطــر بإتبــاع نفــس سياســات البنــك 

وإجراءاتهــا الرقابيــة. 

152

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها



معكم... خطوة خطوة

يوضح الجدول التايل التعرضات ملخاطر االئت©ن:

٢٠١٩
ل·ة سورية

٢٠١٨
ل·ة سورية

بنود داخل بيان املركز املايل

٧,٣٥٦,٠٢٠,٩٥٩١٣,٢٤٠,٨٤٣,٥٨٤أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

٥,٩٤٩,٣٧٧,٩٣٦٩,١٧٨,٦٣٠,٤٥٦أرصدة  لدى املصارف

٢٧,٧٠٣,٥٦٦,٦٢٠٢٢,٦٠١,٢٦٠,٦١٥ايداعات لدى املصارف 

التسهيالت االئت�نية املبارشة

٨٤,٥٢٢,٤٦٣١٠٨,٦١٢,٩٤٠          لألفراد

١١٠,٦٦٤,٤٩٩١٢٨,٥٥٩,٧٨٦          القروض العقارية

٥,٢٩٦,٨٧٦,٣٤٥٥,٨٩٩,٣٤٨,٥٤٦          الرشكات الكربى

٦٣٧,٨١٦,٠٢٠١٢,٩٣٠,١٧٨          املؤسسات الصغ·ة واملتوسطة

٢,٤١٢,٠٩٢,٢٩٨٣,٠٢٥,٩٠٤,٢٢٠موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

٣٥٩,٩٤٢,٧٦٤٢٨٧,٤٤٩,٦٢٠موجودات أخرى

٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

٥٣,٠٠٠,٧٦٠,٧٩٨٥٧,٥٧٣,٤٢٠,٨٣٩

بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت:

٢٠,٨٠٢,١٢٠٥٧,٧٤٧,٨٨١دفع

١٤,٤٣٧,٩١٢١٨,٤٠٦,٦٤٠          تأمينات أولية

١٩,٥١٦,٨٥١,٠٥٠٢٠,٠٢٥,٩٧٨,٤٣٢          حسن تنفيذ

٥٥٣,٥٤٦,٣٠٩٦٤,٧٧٧,٥٦٥سقوف تسهيالت ائت©نية مبارشة غã مستغلة

٢٠,١٠٥,٦٣٧,٣٩١٢٠,١٦٦,٩١٠,٥١٨

٧٣,١٠٦,٣٩٨,١٨٩٧٧,٧٤٠,٣٣١,٣٥٧إج©يل املخاطر االئت©نية
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توزيع القيمة العادلة للض©نات مقابل التعرضات املبارشة وغã املبارشة
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إج�يل قيمة التعرض٢٠١٩
القيمة العادلة للض�نات

عقاراتتأمينات نقدية
ل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سورية

بنود داخل بيان املركز املايل
--٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

--٦,١٢٩,١٢٠,٦٠٦أرصدة لدى املصارف
--٢٧,٩٣٠,٧٥٨,٩٠٨ايداعات لدى املصارف

التسهيالت االئت�نية املبارشة
٢٠٣,١٣٣,٧٥٣١٨,٠٥٢,٣٢٢٣,٠٤٨,٨٦١  لألفراد

--١١١,٠٧٨,٦٩٠  القروض العقارية
٤١,٩٦٩,٠٣٧,٣٧٠٣٠١,٢٤٥,٣٤٧١,٠٢٤,١٠٢,٣١١  الرشكات الكربى

١,٥٣٥,٤٠٢,٧٢٨٩٩,١٥١,٣٨٧٨٠,٥٣٧,٠٧٧  الرشكات الصغãة واملتوسطة
--٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

--٣٥٩,٩٤٢,٧٦٤موجودات أخرى
--٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

٩١,١٤٥,٨٠٦,٥٣٨٤١٨,٤٤٩,٠٥٦١,١٠٧,٦٨٨,٢٤٩
بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت:
-٢٠,٨٧٦,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠دفع

١٤,٤٤٣,١٥٠١,٢٠٠,٠٠٠١٠,٨٠٠,٠٠٠تأمينات أولية
١٩,٥٨٢,٥٦٢,٥٧٨٨٦,٨١٦,٩٨٥١٣٨,٥٣٨,٢٩٩حسن تنفيذ

٥٥٣,٦٧٨,٤٤١٦٨,٢٦٠,٥٠٠١٣٥,٧٠٧,٩٤١سقوف تسهيالت ائت©نية مبارشة غã مستغلة
٢٠,١٧١,٥٦٠,١٦٩١٥٩,٢٧٧,٤٨٥٢٨٥,٠٤٦,٢٤٠

١١١,٣١٧,٣٦٦,٧٠٧٥٧٧,٧٢٦,٥٤١١,٣٩٢,٧٣٤,٤٨٩إج©يل املخاطر االئت©نية
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إج�يل التعرض بعد القيمة العادلة للض�نات
الض�نات

الخسائر االئت�نية 
املتوقعة اج�يل قيمة الض�ناتاخرىسيارات واليات

ل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سورية

---(١,٦٢٩,٨٦٦)٧,٣٥٧,٦٥٠,٨٢٥
---(١٧٩,٧٤٢,٦٧٠)٦,١٢٩,١٢٠,٦٠٦
---(٢٢٧,١٩٢,٢٨٨)٢٧,٩٣٠,٧٥٨,٩٠٨

(٧٤,٤٢١,٥٦٧)٢٣,٥٢٨,٠٦٧٢٠٥,٧٣٥٤٤,٨٣٤,٩٨٥١٥٨,٢٩٨,٧٦٨
-(٤١٤,١٩١)٩٤,٢٤١,٥٣٥٩٤,٢٤١,٥٣٥١٦,٨٣٧,١٥٥

(١٥,١٥٣,٦٣٩,٨٧٣)٥٧,٠٤٨,٦٥٠١,٣٣٥,٧٢١,٣١٩٢,٧١٨,١١٧,٦٢٧٣٩,٢٥٠,٩١٩,٧٤٣
(٣١٨,٦٤٩,٣١٢)٢٢٠,٩٣٦,٦٥٩١,٣١٤,٤٦٦,٠٦٩-٤١,٢٤٨,١٩٥

---(٤٧,٧٠٧,٧٠٢)٢,٤٥٩,٨٠٠,٠٠٠
---٣٥٩,٩٤٢,٧٦٤-
---٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤-

(١٦,٠٠٣,٣٩٧,٤٦٩)١٢١,٨٢٤,٩١٢١,٤٣٠,١٦٨,٥٨٩٣,٠٧٨,١٣٠,٨٠٦٨٨,٠٦٧,٦٧٥,٧٣٢

--(٧٣,٨٨٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١٧,٨٧٦,٠٠٠
--(٥,٢٣٨)١٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٤٣,١٥٠
--(٦٥,٧١١,٥٢٨)٢٢٥,٣٥٥,٢٨٤١٩,٣٥٧,٢٠٧,٢٩٤
-(١٣٢,١٣٢)٣٣٦,٢٣٥,٠٠٠٥٤٠,٢٠٣,٤٤١١٣,٤٧٥,٠٠٠
-(٦٥,٩٢٢,٧٧٨)٣٣٦,٢٣٥,٠٠٠٧٨٠,٥٥٨,٧٢٥١٩,٣٩١,٠٠١,٤٤٤

(١٦,٠٦٩,٣٢٠,٢٤٧)١٢١,٨٢٤,٩١٢١,٧٦٦,٤٠٣,٥٨٩٣,٨٥٨,٦٨٩,٥٣١١٠٧,٤٥٨,٦٧٧,١٧٦
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إج�يل قيمة التعرض٢٠١٩
القيمة العادلة للض�نات

عقاراتتأمينات نقدية
ل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سورية

بنود داخل بيان املركز املايل
--١٧٦,٩٢٠,٦٠٧أرصدة لدى املصارف

التسهيالت االئت©نية املبارشة
--١١٧,٩٥٠,٧٧٣  لألفراد

---  القروض العقارية
٣٦,٩٠٥,١٥٣,٠٦٧٣٧,٧٩٥,٢٤١٥٣٣,٩٨٧,٤٦٧  الرشكات الكربى

١,٠١٩,٦٤٥,٧٣٤٧٦,٥٤٤,٧٧٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠  الرشكات الصغãة واملتوسطة
٣٨,٢١٩,٦٧٠,١٨١١١٤,٣٤٠,٠١٥٥٥٨,٩٨٧,٤٦٧إج©يل املخاطر االئت©نية
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ــل  ــكل عمي ــن ل ــغ الدي ــة عــن مبل ــد قيمــة الض©ن ــار أال تزي ــات بعــد األخــذ بعــØ االعتب ــة للض©ن ــم إدراج القيمــة العادل ت
ــا. إفرادي

الديون املعاد هيكلتها 
بلغــت الديــون املعــاد هيكلتهــا (ديــون جيــدة معــاد التفــاوض عــىل رشوطهــا) بتاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١٩ مبلــغ  

بتاريــخ ٣١ كانــون األول ٢٠١٨. لــãة ســورية  ٢,٦٥١,٨٩٠,٩٦١لــãة ســورية مقابــل ٢,٦٦٥,٦٣٠,٢٨٨ 

الديون املجدولة  
ــãة  ــغ  ١٩٠,٧٣٨,٦٢٦ل ــون األول ٢٠١٩ مبل ــخ ٣١ كان ــا) بتاري ــاد جدولته ــة مع ــã منتج ــون غ ــة (دي ــون املجدول ــت الدي بلغ

ــون األول ٢٠١٨. ــخ ٣١ كان ــورية بتاري ــãة س ــل ١٩٢,٩٦٢,٥٢٦ ل ــورية مقاب س

يوضــح الجــدول التــايل أدنــاه القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة التــي تــم تعديــل تصنيفهــا ســابقاً والتــي تغــã مخصــص 
الخســائر االئت©نيــة فيهــا ليصبــح عــىل أســاس ١٢ شــهراً خــالل الســنة:

بعد التعديلقبل التعديل

إج�يل القيمة 
الدفرتية

الخسائر االئت�نية 
املتوقعة املقابلة

إج�يل القيمة 
الدفرتية

الخسائر االئت�نية 
املتوقعة املقابلة

إىل  (املحولــة  املجدولــة  التســهيالت 
الثانيــة)  املرحلــة 

١٨٤,٨٠٦,٨٧٧٨٤,٤٠٧,٦٣٩١٩٠,٧٣٨,٦٢٦٩,٣٤٩,٧٦٦
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إج�يل التعرض بعد القيمة العادلة للض�نات
الض�نات

الخسائر االئت�نية 
املتوقعة اج�يل قيمة الض�ناتاخرىسيارات واليات

ل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سوريةل·ة سورية

---(١٧٦,٩٢٠,٦٠٧)١٧٦,٩٢٠,٦٠٧

(٧٣,٧٦١,٠٥٠)٢٣,٥٢٨,٠٦٧٩٤,٤٢٢,٧٠٦-٢٣,٥٢٨,٠٦٧
-----

(١٤,٨٩١,٢٧٢,٧٤٢)١٦,٠٥٦,٠١٤١,٣٣٥,٧٢١,٣١٩١,٩٢٣,٥٦٠,٠٤١٣٤,٩٨١,٥٩٣,٠٢٦
(٣١٣,٥٨١,٠٥٥)١٤٠,٨٨٥,٠٢٣٨٧٨,٧٦٠,٧١١-٣٩,٣٤٠,٢٤٩
(١٥,٤٥٥,٥٣٥,٤٥٤)٧٨,٩٢٤,٣٣٠١,٣٣٥,٧٢١,٣١٩٢,٠٨٧,٩٧٣,١٣١٣٦,١٣١,٦٩٧,٠٥٠
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الرتكز الجغرايف
يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتامنية حسب التوزيع الجغرايف كام ييل:

 داخل القطر 2019
 دول الرشق 

األوسط األخرى 
 املجموع  افريقيا  أوروبا 

 لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية 

أرصدة لدى 
مرف سورية 

املركزي
7,356,020,959---7,356,020,959

أرصدة لدى 
املصارف

189,130,0585,300,403,891459,440,406403,5815,949,377,936

ايداعات لدى 
املصارف 

1,499,964,97024,574,527,8871,629,073,763-27,703,566,620

تسهيالت ائتامنية 
مبارشة )بالصايف( 

6,129,879,327---6,129,879,327

84,522,463---84,522,463  لألفراد

  القروض 
العقارية

110,664,499---110,664,499

5,296,876,345---5,296,876,345  الرشكات الكرى

  املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة
637,816,020---637,816,020

موجودات مالية 
بالتكلفة املطفأة

-2,412,092,298--2,412,092,298

359,942,764-136,496,922204,793,48118,652,361موجودات أخرى

الوديعة املجمدة 
لدى مرف 

سورية املركزي
3,089,880,894---3,089,880,894

18,401,3٧3,13032,491,81٧,٥٥٧2,10٧,1٦٦,٥30403,٥81٥3,000,٧٦0,٧98املجموع 

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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2018
)معاد عرضها(

 داخل القطر 
 دول الرشق 

األوسط األخرى 
 املجموع  افريقيا  أوروبا 

 لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية  لرية سورية 

أرصدة لدى 
مرف سورية 

املركزي
13,240,843,584---13,240,843,584

أرصدة  لدى 
املصارف

1,325,401,2446,940,128,362912,774,025326,8259,178,630,456

ايداعات لدى 
املصارف 

-21,494,071,7441,107,188,871-22,601,260,615

تسهيالت ائتامنية 
مبارشة )بالصايف( 

6,149,451,450---6,149,451,450

108,612,940---108,612,940   لألفراد

  القروض 
العقارية

128,559,786---128,559,786

5,899,348,546---5,899,348,546  الرشكات الكرى

  املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة
12,930,178---12,930,178

موجودات مالية 
بالتكلفة املطفأة

-3,025,904,220--3,025,904,220

287,449,620-59,413,829213,886,62214,149,169موجودات أخرى

الوديعة املجمدة 
لدى مرف 

سورية املركزي
3,089,880,894---3,089,880,894

23,8٦4,991,00131,٦٧3,990,9482,034,112,0٦٥32٦,82٥٥٧,٥٧3,420,839املجموع 

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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الرتكز حسب القطاع االقتصادي

يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتامنية حسب القطاع االقتصادي:

يوضح الجدول التايل الركز يف التعرضات االئتامنية حسب القطاع االقتصادي:

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها

تجارةصناعةمايل2019

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

--7,356,020,959أرصدة لدى مرف سورية املركزي

--5,949,377,936أرصدة لدى املصارف

--27,703,566,620ايداعات لدى املصارف

2,265,752,7632,438,941,309-التسهيالت االئتامنية املبارشة

--2,412,092,298موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

249,123,92451,232,32639,600,135موجودات أخرى

--3,089,880,894وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

4٦,٧٦0,0٦2,٦312,31٦,98٥,0892,4٧8,٥41,444اإلجاميل 

تجارةصناعةمايل2018  )معاد عرضها(

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

--13,240,843,584أرصدة لدى مرف سورية املركزي

--9,178,630,456أرصدة لدى املصارف

--22,601,260,615ايداعات لدى املصارف

16,999,1322,804,888,0012,216,382,825التسهيالت االئتامنية املبارشة

--3,025,904,220موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

228,200,03127,099,83821,413,908موجودات أخرى

--3,089,880,894وديعة مجمدة لدى مرف سورية املركزي

٥1,381,٧18,9322,831,98٧,8392,23٧,٧9٦,٧33اإلجاميل
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اجاميلأخرىأفرادزراعةعقارات

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

----7,356,020,959

----5,949,377,936

----27,703,566,620

263,682,7404,877,000101,356,1061,055,269,4096,129,879,327

----2,412,092,298

5,912,385-181,65213,892,342359,942,764

----3,089,880,894

2٦9,٥9٥,12٥4,8٧٧,000101,٥3٧,٧٥81,0٦9,1٦1,٧٥1٥3,000,٧٦0,٧98

اجاميلأخرىأفرادزراعةعقارات

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

----13,240,843,584

----9,178,630,456

----22,601,260,615

283,170,34138,865,858128,052,544661,092,7496,149,451,450

----3,025,904,220

2,735,892375,5081,236,7416,387,702287,449,620

----3,089,880,894

28٥,90٦,23339,241,3٦٦129,289,28٥٦٦٧,480,4٥1٥٧,٥٧3,420,839
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38-3 مـخـاطـر الـسـوق

ــدة ومخاطــر العمــالت، حيــث تتــم متابعــة مخاطــر  تتضمــن مخاطــر الســوق بشــكل رئيــيس كاًل مــن مخاطــر أســعار الفائ
الســوق بشــكل يومــي مــن خــالل التأكــد مــن االلتــزام بالســقوف والسياســات واإلجــراءات املحــددة مــن قبــل لجنــة إدارة 

ــل مجلــس اإلدارة. ــات ومــن قب األصــول واملطلوب

يقــوم البنــك بصــورة دوريــة بتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة لــكل عملــة مــن العمــالت الرئيســية يف محفظتــه مــن خــالل 
دراســة تأثــري تغــري معــدالت الفائــدة بنســبة اثنــان باملائــة عــى عوائــد هــذه الفوائــد وقيمتهــا االقتصاديــة. كــام يقــوم البنــك 
بتقييــم مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة مــن خــالل مراقبــة مســتمرة لوضعيتــه الصافيــة واإلجامليــة مــن العمــالت 
ــأدىن  ــا ب ــى إبقاءه ــديد ع ــع التش ــا م ــداول به ــة املت ــالت األجنبي ــة العم ــة لوضعي ــة اليومي ــى املتابع ــرص ع ــة، ويح األجنبي

املســتويات.
ال يقــوم البنــك باملتاجــرة بالســلع واملوجــودات املاليــة لحســابها الخــاص، ويف حــال اعتــامد املتاجــرة مبنتــج مــايل جديــد، تتبــع 

إجــراءات مشــددة مــن قبــل البنــك مبــا يتعلــق باملوافقــة واملراجــع املخولــة إعطــاء هــذه املوافقــة لديهــا.

تنتــج مخاطــر الســوق مــن عــدة عوامــل ممكــن أن تؤثــر عــى املنشــأة أو القطــاع املــريف بشــكل عــام. بعــض هــذه املخاطــر 
ممكــن أن تنتــج مــن األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة ومــن احتــامل التغــري يف نســب الفوائــد ويف أســعار الســلع وأســعار رصف 
العمــالت األجنبيــة واملوجــودات املاليــة التــي ممكــن أن تنعكــس عــى نشــاط وربحيــة البنــك. تقــوم إدارة البنــك باســتمرار 

بتقييــم هــذه املخاطــر وتتخــذ األســاليب املناســبة للتقليــل مــن تأثريهــا عــى النتائــج واملركــز املــايل للبنــك.

إن أهــم أهــداف إدارة مخاطــر الســوق هــو اإلبقــاء عــى مســتوى معتــدل مــن التعــرض للمخاطــر التــي لهــا نتائــج ســلبية 
عــى أربــاح البنــك أو قيمتهــا االقتصاديــة، حيــث يتــم إجــراء سلســلة مــن اختبــارات الجهــد والتــي تســمح بتقديــر حجــم 

املخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك يف حــال:
1- تقلبات أسعار الرصف ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة وأثرها عىل تقييم مراكز القطع املوجودة.

2- تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة.

اإلفصاحات الكمية:

مخاطر أسعار الفائدة

هــي املخاطــر الناجمــة عــن تغــريات أســعار الفائــدة الســائدة بالســوق والتــي تؤثــر بالتــايل عــى التدفقــات النقدية املســتقبلية 
أو القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة. راقــب إدارة البنــك مســتويات مخاطــر معــدالت الفائــدة لتقديــر املخاطــر الناتجــة عــن 
فجــوات معــدالت الفائــدة خــالل فــرات محــددة وانعكاســاتها عــى أربــاح وخســائر البنــك التخــاذ القــرارات املناســبة عــى 

ضــوء النتائــج.

يبــن الجــدول التــايل تحليــل الحساســية لــألدوات الخاضعــة ألســعار الفائــدة وأثــر ذلــك عــى بيــان الدخــل يف حــال حــدوث 
تغــري معقــول يف أســعار الفائــدة، مــع بقــاء بقيــة املتغــريات ثابتــة.

إن حساســية بيــان الدخــل هــو أثــر التغــري املفــرض ألســعار الفائــدة عــى صــايف إيــرادات الفوائــد، وذلــك باالعتــامد عــى 
فجــوة إعــادة تســعري الفائــدة الراكميــة وبالتــايل يكــون األثــر عــى حقــوق امللكيــة هــو صــايف التغــري يف إيــرادات الفوائــد بعــد 

اســتبعاد أثــر رضيبــة الدخــل.

أنواع المخاطر المصرفية وطرق قياسها
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باللريات السورية
أثر الزيادة

201920192019201820182018

الفجوة الرتاكميةالعملة
األثر عىل الربح قبل 

الرضيبة

األثر عىل حقوق امللكية 
)الناتج عن األثر عىل الربح 

بعد إقتطاع الرضيبة(
الفجوة الرتاكمية

األثر عىل الربح قبل 
الرضيبة

األثر عىل حقوق امللكية 
)الناتج عن األثر عىل الربح 

بعد إقتطاع الرضيبة(

)107,867,910()143,823,880()7,191,194,000()81,742,650()108,990,200()5,449,510,000(لرية سورية

37,182,431,506743,648,630557,736,47323,192,983,761463,859,675347,894,756دوالر أمرييك

)4,446,710()5,928,947()296,447,332()3,657,047()4,876,063()243,803,155(يورو

2,597,79451,95638,9678,607,093172,142129,106جنيه اسرليني

2,594,065,64951,881,31338,910,9854,031,545,47880,630,91060,473,182عمالت أخرى

باللريات السورية
أثر االنخفاض

201920192019201820182018

الفجوة الرتاكميةالعملة
األثر عىل الربح قبل 

الرضيبة

األثر عىل حقوق امللكية 
)الناتج عن األثر عىل الربح 

بعد إقتطاع الرضيبة(
الفجوة الرتاكمية

األثر عىل الربح قبل 
الرضيبة

األثر عىل حقوق امللكية 
)الناتج عن األثر عىل الربح 

بعد إقتطاع الرضيبة(

143,823,880107,867,910)7,191,194,000(108,990,20081,742,650)5,449,510,000(لرية سورية

)347,894,756()463,859,675(23,192,983,761)557,736,473()743,648,630(37,182,431,506دوالر أمرييك

5,928,9474,446,710)296,447,332(4,876,0633,657,047)243,803,155(يورو

)129,106()172,142(8,607,093)38,967()51,956(2,597,794جنيه اسرليني

)60,473,182()80,630,910(4,031,545,478)38,910,985()51,881,313(2,594,065,649عمالت أخرى

مخاطر أسعار الفائدة للتغري يف سعر الفائدة ٪2
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مخاطر العمالت

تتمثــل بتذبــذب قيمــة مراكــز العمــالت بســبب التغــريات يف أســعار رصف العمــالت األجنبيــة. يعتــر البنــك اللــرية الســورية 
ــاًء عــى توصيــات مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود ملراكــز  ــه، وتقــوم لجنــة إدارة األصــول واملطلوبــات بن ــة الرئيســية ل العمل

العمــالت، ويتــم مراقبــة املراكــز بشــكل يومــي للتأكــد مــن أن املراكــز ال تتجــاوز املســتويات املحــددة.
يقــوم البنــك بإعــداد تحليــل الحساســية ملراقبــة أثــر التغــريات عــى صــايف األربــاح والخســائر يف حــال حــدوث تغــري معقــول 
يف أســعار الــرف مــع بقــاء بقيــة املتغــريات ثابتــة. ميثــل املبلــغ الســالب يف الجــدول أدنــاه صــايف االنخفــاض املتوقــع يف بيــان 

الدخــل أو حقــوق امللكيــة بينــام ميثــل املبلــغ املوجــب صــايف االرتفــاع املتوقــع.

أثر الزيادة يف سعر الرصف ٪10

أثر النقصان يف سعر الرصف )٪10(
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20192019

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة

لرية سوريةلرية سورية

دوالر أمرييك
)مركز قطع تشغييل(

)5,184,839,659()518,483,966(

23,710,621,7602,371,062,176دوالر أمرييك )مركز قطع بنيوي(

107,576,11110,757,611يورو

1,690,498169,050جنيه اسرليني

)40,729()407,288(الفرنك السويرسي

5,103,149,940510,314,994العمالت األخرى

20192019

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطعالعملة

لرية سوريةلرية سورية

دوالر أمرييك
)مركز قطع تشغييل(

)5,184,839,659(518,483,966

)2,371,062,176(23,710,621,760دوالر أمرييك )مركز قطع بنيوي(

)10,757,611(107,576,111يورو

)169,050(1,690,498جنيه اسرليني

40,729)407,288(الفرنك السويرسي

)510,314,994(5,103,149,940العمالت ألخرى
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2019201820182018

األثر املرحل اىل حقوق 
امللكية

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

)388,862,974()7,495,086,340()749,508,634()562,131,476(

1,778,296,63223,710,621,7602,371,062,1761,778,296,632

8,068,208189,755,25218,975,52514,231,644

126,7877,729,577772,958579,718

)30,547()449,888()44,989()33,742(

382,736,2467,307,472,797730,747,280548,060,460

2019201820182018

األثر املرحل اىل حقوق 
امللكية

األثر عىل الربح قبل الرضيبةمراكز القطع
األثر املرحل اىل حقوق 

امللكية

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

388,862,974)7,495,086,340(749,508,634562,131,476

)1,778,296,632(23,710,621,760)2,371,062,176()1,778,296,632(

)8,068,208(189,755,252)18,975,525()14,231,644(

)126,787(7,729,577)772,958()579,718(

30,547)449,888(44,98933,742

)382,736,246(7,307,472,797)730,747,280()548,060,460(
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فجوة إعادة تسعري الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهام أقرب.
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دون الشهر2019
من شهر إىل 3

أشهر
من ٦ إىل 9 أشهرمن 3 إىل ٦ أشهر

من 9 إىل 12
شهر

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرف سورية 
املركزي

5,025,207,894----

---5,704,674,019166,528,313أرصدة لدى املصارف

-1,947,090,05415,634,275,5631,071,010,8529,051,190,151ايداعات لدى املصارف 

842,567,358733,653,1021,133,026,988237,732,617236,878,272تسهيالت ائتامنية مبارشة  )بالصايف(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

-----

-----موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

-----موجودات ثابتة

-----موجودات غري ملموسة

-----حق استخدام األصول

-----موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرف سورية 
املركزي

-----

13,519,539,32516,534,456,9782,204,037,8409,288,922,768236,878,272إجاميل املوجودات

املطلوبات

----82,037,670ودائع بنوك

13,301,549,618950,008,930370,245,16143,912,00441,525,202ودائع العمالء

162,000,0005,600,000-48,032,5503,511,946تأمينات نقدية

-----مخصصات متنوعة

-----التزامات التأجري

-----مطلوبات أخرى

13,431,619,838953,520,876370,245,161205,912,00447,125,202إجاميل املطلوبات

87,919,48715,580,936,1021,833,792,6799,083,010,764189,753,070فجوة إعادة تسعري الفائدة

الفجوة املراكمة إلعادة تسعري 
الفائدة

87,919,48715,668,855,58917,502,648,26826,585,659,03226,775,412,102
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من 1 إىل 2 سنة
من 2 إىل 3

سنوات
من 3 إىل 4

سنوات
من 4 إىل ٥

سنوات
أكرث من ٥
سنوات

املجموعبنود غري حساسة

-----4,733,634,4699,758,842,363

-----78,175,6045,949,377,936

------27,703,566,620

726,937,442724,237,589698,949,594615,966,120179,930,245-6,129,879,327

-----144,371,826144,371,826

2,412,092,298-----2,412,092,298

-----1,882,284,8471,882,284,847

-----82,123,39682,123,396

-----218,976,677218,976,677

-----1,914,365,1351,914,365,135

-----3,089,880,8943,089,880,894

3,139,029,740724,237,589698,949,594615,966,120179,930,24512,143,812,84859,285,761,319

------82,037,670

2,217,039----30,766,126,74445,475,584,698

-----527,162,846746,307,342

-----336,873,917336,873,917

-----124,713,232124,713,232

-----1,406,795,5331,406,795,533

2,217,039----33,161,672,27248,172,312,392

3,136,812,701724,237,589698,949,594615,966,120179,930,245)21,017,859,424(11,113,448,927

29,912,224,80330,636,462,39231,335,411,98631,951,378,10632,131,308,35111,113,448,927



معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

فجوة إعادة تسعري الفائدة

يتم التصنيف عى فرات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهام أقرب.
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دون الشهر2018 )معاد عرضها(
من شهر إىل 3

أشهر
من ٦ إىل 9 أشهرمن 3 إىل ٦ أشهر

من 9 إىل 12
شهر

موجودات

نقــد وأرصــدة لــدى مــرف ســورية 
املركــزي

10,431,146,238----

---7,542,315,2131,558,141,410أرصدة لدى املصارف

1,490,919,6464,510,778,6812,637,037,2615,223,859,225478,157,251ايداعات لدى املصارف 

1,886,800,886561,852,056906,976,943356,140,176368,678,056تسهيالت ائتامنية مبارشة  )بالصايف(

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة 
ــر ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ م

-----

-----موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

-----موجودات ثابتة

-----موجودات غري ملموسة

-----موجودات أخرى

مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 
املركــزي ســورية 

-----

21,351,181,9836,630,772,1473,544,014,2045,579,999,401846,835,307إجاميل املوجودات

املطلوبات

----107,254,235ودائع بنوك

15,324,086,2301,306,722,227621,945,43681,425,06948,835,927ودائع العمالء

76,416,9498,731,946365,44812,000,0005,000,000تأمينات نقدية

-----مخصصات متنوعة

-----مطلوبات أخرى

15,507,757,4141,315,454,173622,310,88493,425,06953,835,927إجاميل املطلوبات

5,843,424,5695,315,317,9742,921,703,3205,486,574,332792,999,380فجوة إعادة تسعري الفائدة

تســعري  إلعــادة  املراكمــة  الفجــوة 
الفائــدة

5,843,424,56911,158,742,54314,080,445,86319,567,020,19520,360,019,575
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من 1 إىل 2 سنة
من 2 إىل 3

سنوات
من 3 إىل 4

سنوات
من 4 إىل ٥

سنوات
أكرث من ٥
سنوات

املجموعبنود غري حساسة

-----5,949,958,50116,381,104,739

-----78,173,8339,178,630,456

8,260,508,551-----22,601,260,615

1,178,667,517372,024,807287,236,797135,507,19695,567,016-6,149,451,450

-----191,555,475191,555,475

-3,025,904,220----3,025,904,220

-----1,729,181,5421,729,181,542

-----75,283,47275,283,472

-----1,911,005,1911,911,005,191

-----3,089,880,8943,089,880,894

9,439,176,0683,397,929,027287,236,797135,507,19695,567,01613,025,038,90864,333,258,054

------107,254,235

350,000,000----33,197,219,00550,930,233,894

-----646,348,650748,862,993

-----570,650,530570,650,530

-----1,010,445,3501,010,445,350

350,000,000----35,424,663,53553,367,447,002

9,089,176,0683,397,929,027287,236,797135,507,19695,567,016)22,399,624,627(10,965,811,052

29,449,195,64332,847,124,67033,134,361,46733,269,868,66333,365,435,67910,965,811,052
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الرتكز يف مخاطر العمالت األجنبية

ما يوازي العمالت األجنبية باللريات السورية2019

املجموعأخرى جنيه اسرتليني يورو دوالر أمرييك العملة

املوجودات:

نقــد وأرصــدة لــدى مــرف ســورية 
املركــزي

3,070,210,107244,673,684-851,1923,315,734,983

2,536,461,657524,815,33331,452,3002,772,991,6245,865,720,914أرصدة لدى املصارف

26,430,758,908--24,796,192,0001,634,566,908إيداعات لدى املصارف

مبــارشة  ائتامنيــة  تســهيالت 
) يف لصــا با (

1,715,232,703290,885,729--2,006,118,432

2,459,800,0002,459,800,000---موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

52,769,755374,891,412-297,857,65924,263,998موجودات أخرى

الوديعــة املجمــدة لــدى مــرف ســورية 
املركــزي

2,910,649,310---2,910,649,310

35,326,603,4362,719,205,65231,452,3005,286,412,57143,363,673,959اجاميل املوجودات

املطلوبات:

42,330,776-34,268,8547,722,489339,433ودائع بنوك

16,336,923,6142,599,806,75229,422,369183,669,91919,149,822,654ودائع العمالء

43,123,421---43,123,421تأمينات نقدية

390,605,746--386,505,4464,100,300مطلوبات أخرى

16,800,821,3352,611,629,54129,761,802183,669,91919,625,882,597اجاميل املطلوبات

ــز  ــان املرك ــل بي ــز داخ ــايف الرك ص
ــايل امل

18,525,782,101107,576,1111,690,4985,102,742,65223,737,791,362
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معكم... خطوة خطوة

ما يوازي العمالت األجنبية باللريات السورية2018

املجموعأخرى جنيه اسرتليني يورو دوالر أمرييك العملة

املوجودات:

نقــد وأرصــدة لــدى مــرف ســورية 
املركــزي

4,178,924,086305,967,440-116,681,3104,601,572,836

5,469,243,4661,486,690,39838,716,3011,754,394,9238,749,045,088أرصدة لدى املصارف

2,457,720,00023,076,615,891-19,497,702,0001,121,193,891إيداعات لدى املصارف

مبــارشة  ائتامنيــة  تســهيالت 
) يف لصــا با (

1,913,510,212581,464,316--2,494,974,528

3,072,150,0003,072,150,000---موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

91,394,236353,321,215-246,497,52215,429,457موجودات أخرى

الوديعــة املجمــدة لــدى مــرف ســورية 
املركــزي

2,910,649,310- --2,910,649,310

34,216,526,5963,510,745,50238,716,3017,492,340,46945,258,328,868اجاميل املوجودات

املطلوبات:

41,869,618-33,990,8137,550,513328,292ودائع بنوك

17,229,086,4433,284,595,91630,658,432185,317,56020,729,658,351ودائع العمالء

379,609,481--355,145,89724,463,584تأمينات نقدية

387,148,260--382,768,0234,380,237مطلوبات أخرى

18,000,991,1763,320,990,25030,986,724185,317,56021,538,285,710اجاميل املطلوبات 

ــز  ــان املرك ــل بي ــز داخ ــايف الرك ص
ــايل امل

16,215,535,420189,755,2527,729,5777,307,022,90923,720,043,158
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معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

38-4 مخاطر الدفع املسبق

ــم أو  ــالء اللتزاماته ــع العم ــب أو دف ــة طل ــة نتيج ــارة مالي ــرف إىل خس ــرض امل ــن يف تع ــبق تكم ــع املس ــر الدف إن مخاط
ــدة. إن موجــودات  ــة عندمــا تتــدىن معــدالت الفائ ــدة ثابت ــات ذات معــدالت فائ ــل رهون ــل اســتحقاقها، مث مســتحقاتهم قب
املــرف التــي تحمــل فوائــد ثابتــة ال تعــد جوهريــة بالنســبة إلجــاميل املوجــودات. باإلضافــة إىل ذلــك، إن عوامــل الســوق 
ــإن  ــايل، ف ــا املــرف. وبالت ــل فيه ــي يعم ــواق الت ــة يف األس ــري جوهري ــع املســبق هــي غ ــؤدي إىل الدف ــد ت ــي ق األخــرى الت
املــرف يعتــر تأثــري مخاطــر الدفــع املســبق عــى صــايف الفائــدة املقبوضــة غــري جوهــري، بعــد األخــذ بعــن االعتبــار أيــة 

غرامــات قــد تنتــج عــن الدفــع املســبق. 

38-٥ مخاطر التشغيل

متثــل املخاطــر التشــغيلية مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن تعطــل األنظمــة، خطــأ إنســاين، احتيــال وعوامــل خارجيــة أخــرى. 
ــد تســبب أرضاراً عــى ســمعة املــرف، أو تنشــئ  ــإن املخاطــر التشــغيلية ق ــة عــن العمــل، ف ــا تعجــز أنظمــة الرقاب عندم
متطلبــات قانونيــة وترشيعيــة كــام قــد تســبب خســائر ماديــة. ال يتوقــع املــرف إزالــة كل املخاطــر التشــغيلية ولكــن ميكنهــا 
ــام  ــل امله ــن فص ــة تتضم ــة. إن الرقاب ــر املحتمل ــة املخاط ــة ومتابع ــل ومراقب ــة متكام ــام رقاب ــر نظ ــر ع ــذه املخاط إدارة ه

ــة املســتمرة للموظفــن وتقييــم اإلجــراءات. ــة، التوعي ــة، إجــراءات التفويــض واملراقب بفاعلي
يتــم التخفيــف مــن مخاطــر التشــغيل عــن طريــق التحديــث والتطويــر املســتمر لألنظمــة املعلوماتيــة وتطويــر كفــاءة القامئــن 
عــى هــذه األنظمــة، إضافــة إىل التدقيــق املتخصــص باألنظمــة لفحــص دقــة املدخــالت واملخرجــات، والتدريــب املتواصــل 

للــكادر البــرشي، كــام يقــوم املــرف بإبــرام عقــود تأمــن تغطــي أنــواع معينــة مــن املخاطــر املختلفــة.

38-٦ مخاطر األعامل

تنشــأ مخاطــر األعــامل مــن عــدة عوامــل قــد تؤثــر عــى املــرف أو قطــاع البنــوك بصفــة عامــة، ومنهــا األخطــار الناتجــة 
عــن الظــروف السياســية واالقتصاديــة املحيطــة والتــي تحمــل يف طياتهــا العديــد مــن املــؤرشات الســلبية عــى نتائــج أعــامل 
املــرف. تقــوم إدارة املــرف بتقييــم تلــك املخاطــر بشــكل مســتمر واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة للتقليــل بقــدر اإلمــكان مــن 

أثرهــا عــى نتائــج األعــامل واملركــز املــايل للمــرف.

38-٧ خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعامل

ــى  ــة ع ــة باملحافظ ــطة املتعلق ــد األنش ــوارئ وتحدي ــاالت الط ــع ح ــل م ــات والتعام ــوارئ إىل إدارة األزم ــة الط ــدف خط ته
ــات وأنشــطة املــرف  ــؤدي إىل ضــامن اســرجاع خدمــات وعملي ــف الحــاالت مبــا ي ــة املــرف للتعامــل مــع مختل جاهزي
ــم  ــا يدع ــول مب ــة والتشــغيلية إىل املســتوى املقب ــل املخاطــر املالي ــت املناســب وتقلي ــاالت الطــوارئ يف الوق الحساســة يف ح

ــا. ويســاعد يف الوصــول ألهــداف املــرف العلي
قــام املــرف بإنشــاء موقــع رديــف وموقــع ذو توافريــة عاليــة يؤمــن تشــغيل كافــة االنظمــة املعلوماتيــة التــي يســتخدمها 
يف حــال حــدوث أيــة كارثــة أو انقطــاع مبــا يتيــح الوصــول إىل البيانــات مــن أي موقــع مــن مواقــع املــرف وبــدون انقطــاع 

جوهــري، ويعمــل املــرف عــى تجهيــز تلــك املواقــع بأحــدث التجهيــزات واملعــدات.
ــز الخطــة عــى رضورة  ــه، وترك ــه وموظفي ــه ومباني ــات املــرف وممتلكات ــة خدم تغطــي سياســة اســتمرارية األعــامل كاف
تحديــد اإلجــراءات التشــغيلية واإلداريــة الالزمــة للتعامــل مــع كافــة حــاالت الكــوارث واالنقطــاع إضافــة إىل أعــامل فحــص 
وتحديــث واعتــامد خطــط اســتمرارية األعــامل وسياســات التأمــن والقــرارات الخاصــة بذلــك إضافــة إىل التوعيــة والتدريــب 

املتعلقــن باســتمرارية األعــامل.
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معكم... خطوة خطوة

38-8 مخاطر السيولة

ــتحقاقها  ــخ اس ــا يف تواري ــة التزاماته ــالزم لتأدي ــل ال ــري التموي ــى توف ــرف ع ــدرة امل ــدم ق ــيولة يف ع ــر الس ــل مخاط تتمث
ومتويــل زيــادة املوجــودات. للوقايــة مــن هــذه املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل باإلضافــة إىل الودائــع وإدارة 
املوجــودات مــع أخــذ الســيولة يف االعتبــار، ومراقبــة الســيولة عــى أســاس يومــي. باإلضافــة إىل ذلــك، يقــوم املــرف بتقديــر 

التدفقــات النقديــة املســتقبلية وتوفــر الضامنــات املمكــن اســتعاملها لتوفــري الســيولة عنــد الحاجــة.

يحتفــظ املــرف مبوجــودات ذات قابليــة عاليــة للتســويق ميكــن تســييلها بســهولة كحاميــة ضــد أي حالــة نقــص غــري منظــورة 
يف الســيولة.باإلضافة إىل ذلــك، يقــوم املــرف باملحافظــة عــى وديعــة إلزاميــة لــدى مــرف ســورية املركــزي تســاوي 5٪ مــن 
متوســط ودائــع العمــالء و10٪ مــن رأســامل املــرف. يتــم قيــاس ورقابــة الســيولة عــى أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئــة. 
ــة إىل مطلوبــات العمــالء وااللتزامــات خــارج بيــان املركــز  يحافــظ املــرف عــى حــدود لنســبة صــايف املوجــودات املتداول
املــايل املثقلــة. تتكــون املوجــودات املتداولــة مــن النقــد وأرصــدة لــدى املصــارف واملؤسســات املرفيــة قصــرية األجــل بعــد 

تنزيــل ودائــع املصــارف واملؤسســات املرفيــة.

ــخ 22 ــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 588/مــن/ب4  تاري ــاًء عــى ق ــم احتســاب نســب الســيولة بكافــة العمــالت بن ت
ــاين 2009. ــن الث ترشي

20192018

89٫61٪87٫54٪نسبة آخر العام

90٫41٪88٫40٪املتوسط خالل السنة

97٫07٪89٫83٪أعى نسبة

88٫77٪86٫76٪أقل نسبة
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معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

38-8 مخاطر السيولة )تتمة(

يبــن الجــدول التــايل تحليــل املوجــودات واملطلوبــات وفقــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــام يف 31 كانــون األول 
:2019
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2019
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

 - -7,428,029,298نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

4,519,201,5041,185,472,515166,528,313أرصدة لدى املصارف 

217,507,6621,729,582,39215,634,275,563ايداعات لدى املصارف  

604,124,122238,443,236733,653,102التسهيالت االئتامنية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــالل  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل
الدخــل الشــامل اآلخــر

- - - 

 - - -موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

 - - -موجودات ثابتة 

 - - -موجودات غري ملموسة 

6,557,05723,739,115 -حق استخدام األصول

18,977,135180,928,6691,230,728,319موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 
املركــزي  

---

12,787,839,7213,340,983,86917,788,924,412 مجموع املوجودات 

 - -82,037,670ودائع بنوك 

8,412,601,43912,980,472,9736,182,609,380ودائع العمالء 

15,333,00661,499,76079,946,857تأمينات نقدية 

 - - -مخصصات متنوعة 

18,424,951 - -التزامات التأجري

528,119,23972,401,175254,290,599مطلوبات أخرى 

9,038,091,35413,114,373,9086,535,271,787مجموع املطلوبات 

11,2٥3,٦٥2,٦2٥)9,٧٧3,390,039(3,٧49,٧48,3٦٧الصايف
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بني 3 أشهر و ٦
أشهر

بني ٦ شهور و
9 شهر

املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

- - - - 2,330,813,0659,758,842,363

- - - - 78,175,6045,949,377,936

1,071,010,8529,051,190,151- - - 27,703,566,620

1,133,026,988237,732,617236,878,2722,946,020,990- 6,129,879,327

- - - - 144,371,826144,371,826

- - - 2,412,092,298- 2,412,092,298

- - -  -1,882,284,8471,882,284,847

- - - - 82,123,39682,123,396

18,733,67118,733,67118,733,671132,479,492- 218,976,677

21,835,15897,947,055210,800,14114,708,670138,439,9881,914,365,135

----3,089,880,8943,089,880,894

2,244,606,6699,405,603,494466,412,0845,505,301,4507,746,089,62059,285,761,319

- - - - - 82,037,670

5,602,845,6115,276,512,4543,529,925,5023,490,617,339- 45,475,584,698

87,394,544230,092,280118,341,721153,699,174- 746,307,342

- - - - 336,873,917336,873,917

6,375,7645,927,05410,517,01283,468,451- 124,713,232

9,096,5695,044,027218,765,80625,273319,052,8451,406,795,533

5,705,712,4885,517,575,8153,877,550,0413,727,810,237655,926,76248,172,312,392

)3,4٦1,10٥,819(3,888,02٧,٦٧9)3,411,13٧,9٥٧(1,٧٧٧,491,213٧,090,1٦2,8٥811,113,448,92٧
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38-8 مخاطر السيولة )تتمة(

يبــن الجــدول التــايل تحليــل املوجــودات واملطلوبــات وفقــا للفــرة املتوقعــة الســردادها أو تســويتها كــام يف 31 كانــون األول 
:2018
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2018 )معاد عرضها(
عند الطلب إىل أقل 

من مثانية أيام
بني شهر و3 أشهربني مثانية أيام وشهر

لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

--13,571,407,393نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي 

2,512,765,7015,029,549,5121,558,141,410أرصدة لدى املصارف 

1,490,919,6464,510,778,681-ايداعات لدى املصارف  

1,805,615,77181,185,115561,852,056التسهيالت االئتامنية املبارشة )بالصايف(

ــة مــن خــالل  موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل
الدخــل الشــامل اآلخــر

---

---موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

---موجودات ثابتة

---موجودات غري ملموسة 

134,163,56787,086,42451,806,360موجودات أخرى 

ســورية  مــرف  لــدى  املجمــدة  الوديعــة 
املركــزي 

---

18,023,952,4326,688,740,6976,682,578,507مجموع املوجودات 

--107,254,235ودائع بنوك 

9,608,404,75914,839,991,0996,862,009,006ودائع العمالء 

5,492,06396,642,45958,240,815تأمينات نقدية 

---مخصصات متنوعة 

318,638,60023,371,329143,585,129مطلوبات أخرى 

10,039,789,65714,960,004,8877,063,834,950مجموع املطلوبات 

)381,2٥٦,443()8,2٧1,2٦4,190(٧,984,1٦2,٧٧٥الصايف
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بني 3 أشهر و ٦
أشهر

بني ٦ شهور و
9 أشهر

املجموعبدون استحقاقأكرث من سنةبني 9 أشهر وسنة

لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية لرية سورية 

----2,809,697,34616,381,104,739

----78,173,8339,178,630,456

2,637,037,2615,223,859,225478,157,2518,260,508,551-22,601,260,615

906,976,943356,140,176368,678,0562,069,003,333-6,149,451,450

----191,555,475191,555,475

---3,025,904,220-3,025,904,220

----1,729,181,5421,729,181,542

----75,283,47275,283,472

67,371,90977,522,28258,743,2011,295,945,960138,365,4881,911,005,191

----3,089,880,8943,089,880,894

3,611,386,1135,657,521,683905,578,50814,651,362,0648,112,138,05064,333,258,054

-----107,254,235

6,177,232,2155,636,711,8483,752,360,4474,053,524,520-50,930,233,894

41,966,712379,100,59268,237,79099,182,562-748,862,993

----570,650,530570,650,530

214,481,5582,797,8589,375,1081,343,124296,852,6441,010,445,350

6,433,680,4856,018,610,2983,829,973,3454,154,050,206867,503,17453,367,447,002

)2,822,294,3٧2()3٦1,088,٦1٥()2,924,394,83٧(10,49٧,311,8٥8٧,244,٦34,8٧٦10,9٦٥,811,0٥2
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38-8 مخاطر السيولة )تتمة(

بنود خارج بيان املركز املايل

لغاية سنة2019
من سنة لغاية 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
سنوات

املجموع

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

غــري  إئتامنيــة  تســهيالت  ســقوف 
مســتغلة

553,678,441--553,678,441

19,617,881,728-13,049,899,2626,567,982,466كفاالت

20,171,560,169-13,603,577,7036,567,982,466املجموع

لغاية سنة2018 )معاد عرضها(
من سنة لغاية 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
سنوات

املجموع

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

غــري  إئتامنيــة  تســهيالت  ســقوف 
مســتغلة

64,777,565--64,777,565

20,324,220,413-18,794,167,9131,530,052,500كفاالت

20,388,997,978-18,858,945,4781,530,052,500املجموع

3٩- التحليل القطاعي

ميثل قطاع أعامل البنك القطاع الرئييس بينام ميثل قطاع التوزيع الجغرايف القطاع الثانوي.
- قطاع أعامل البنك:

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعامل رئيسية هي:
التجزئة: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.

املؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتامنية والخدمات املرفية األخرى الخاصة بالعمالء من املؤسسات.
الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.  

هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعامل الرئيسية.

- قطاع التوزيع الجغرايف:
ميثــل هــذا القطــاع التوزيــع الجغــرايف ألعــامل البنــك، ميــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيــيس يف الجمهوريــة العربيــة الســورية 

التــي متثــل األعــامل املحليــة وكذلــك ميــارس البنــك نشــاطاته يف مختلــف أنحــاء العــامل.
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أ- معلومات قطاع األعامل

فيام ييل معلومات عن قطاعات أعامل البنك:

20192018

)معاد عرضها(املجموعأخرىالخزينةاملؤسساتالتجزئة

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

977,134,4641,116,403,15485,312,7691,565,751,4121,026,873,541)613,098,975(إجاميل الدخل التشغييل

اسرداد مخصص الخسائر 
االئتامنية املتوقعة

10,749,504322,828,140322,049,561-655,627,205532,250,541

1,299,962,6041,438,452,71585,312,7692,221,378,6171,559,124,082)602,349,471(نتائج أعامل القطاع

)2,253,220,466()2,026,557,093()1,280,412,356()88,712,987()104,511,079()552,920,671(مصاريف تشغيلية للقطاع

)الخسارة( الربح قبل 
الرضيبة

)1,155,270,142(1,195,451,5251,349,739,728)1,195,099,587(194,821,524)694,096,384(

)787,658,936(-----مروف رضيبة الدخل

)1,481,755,320(194,821,524)1,195,099,587(1,195,451,5251,349,739,728)1,155,270,142(صايف )خسارة( ربح السنة

20192018

)معاد عرضها(املجموعأخرىالخزينةاملؤسساتالتجزئة

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

55,188,011,26460,617,787,849-101,356,1066,028,523,22149,058,131,937موجودات القطاع

موجودات غري موزعة 
عى القطاعات

---4,097,750,0554,097,750,0553,715,470,205

101,356,1066,028,523,22149,058,131,9374,097,750,05559,285,761,31964,333,258,054مجموع املوجودات

46,374,054,78752,011,263,757-36,754,602,2559,470,719,354148,733,178مطلوبات القطاع

مطلوبات غري موزعة 
عى القطاعات

---1,798,257,6051,798,257,6051,356,183,245

36,754,602,2559,470,719,354148,733,1781,798,257,60548,172,312,39253,367,447,002مجموع املطلوبات

2019
2018

)معاد عرضها(

لرية سوريةلرية سورية

263,119,264168,157,120املصاريف الرأساملية

103,074,41077,462,820االستهالكات واالطفاءات
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ب- معلومات التوزيع الجغرايف

فيام ييل توزيع إيرادات البنك ومصاريفه الرأساملية حسب القطاع الجغرايف:

املجموعخارج سوريةداخل سورية

2019
2018

)معاد عرضها(
2019

2018
)معاد عرضها(

2019
2018

)معاد عرضها(

لرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

إجاميل الدخل 
التشغييل

620,260,519144,942,374945,490,893881,931,1671,565,751,4121,026,873,541

24,686,373,65130,624,828,21634,599,387,66833,708,429,83859,285,761,31964,333,258,054مجموع املوجودات

263,119,264168,157,120--263,119,264168,157,120املصاريف الرأساملية

4٠- كفاية رأس المال

ــة رأس  ــة مــدى كفاي ــم مراقب ــالزم أنشــطته املختلفــة. يت ــي ت ــك عــى رأس مــال مناســب ملواجهــة املخاطــر الت يحافــظ البن
املــال مــن خــالل النســب الصــادرة مبوجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن خــالل مــرف ســورية املركــزي. 
يلتــزم البنــك باملحافظــة عــى معــدالت تفــوق الحــد االدىن ملتطلبــات كفايــة رأس املــال والبالغــة 8٪ حســب قــرار مجلــس 
النقــد والتســليف رقــم )253/م ن/ب4( الصــادر بتاريــخ 24 كانــون الثــاين 2007 )8٪ حســب لجنــة بــازل الدوليــة(، كــام يراعــي 

كافــة النســب املتعلقــة بالركــزات االئتامنيــة والتــي تســتخدم رأس املــال التنظيمــي كمــؤرش لتلــك الركــزات.
يديــر البنــك هيكليــة رأس مالــه ويجــري تعديــالت عليــه يف ضــوء التغــريات التــي تطــرأ عــى الظــروف االقتصاديــة ووصــف 

املخاطــر يف أنشــطته.

يتم احتساب نسبة كفاية راس املال كام ييل:

2019
2018 )معاد 

عرضها(

لرية سوريةلرية سورية

10,889,113,10010,653,805,153بنود راس املال االسايس:

11,052,377,10110,857,555,577األموال الخاصة األساسية:

5,050,000,0005,050,000,000رأس املال املكتتب به

161,180,520141,698,368احتياطي قانوين

161,180,520141,698,368احتياطي خاص

)15,544,594,080()15,388,736,860(الخسائر املراكمة املحققة

21,068,752,92121,068,752,921األرباح املدورة غري املحققة

ينزل:

)75,283,472()71,208,033(صايف املوجودات غري امللموسة
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)99,810,765()63,399,781(العقارات التي آلت ملكيتها إىل البنك ومدة االحتفاظ بها تجاوزت العامن

املبالــغ املمنوحــة اىل كبــار املســاهمن وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو املســتعملة مــن 
قبلهــم )أيهــام أكــر(

)28,656,187()28,656,187(

644,188,572693,799,753بنود رأس املال املساعد:

صــايف األربــاح غــري املحققــة عــن موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر بعــد خصــم 50٪ منهــا

30,535,91354,127,738

املؤونــات املكونــة لقــاء الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة للتعرضــات املصنفــة ضمــن 
املرحلتــن األوىل والثانيــة )*(

613,652,659639,672,015

11,533,301,67211,347,604,906مجموع رأس املال التنظيمي )االموال الخاصة(

43,995,697,40041,754,121,762املوجودات املثقلة باملخاطر

9,208,577,2939,419,639,398حسابات خارج امليزانية املثقلة باملخاطر

5,237,160,5467,524,432,263مخاطر السوق

1,149,298,0011,159,552,667املخاطر التشغيلية

59,590,733,24059,857,746,090

18٫96٪19٫35٪نسبة كفاية راس املال
17٫80٪18٫27٪نسبة كفاية راس املال االسايس

97٫15٪97٫98٪نسبة رأس املال األسايس إىل إجاميل حقوق املساهمن )٪(

بنــاًء عــىل املــادة الثامنــة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )2/183/ص( تاريــخ ٦ آذار 2019 يتــم االعــرتاف باملؤونــات   )*(
املكونــة لقــاء الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة للتعرضــات املصنفــة ضمــن املرحلتــني األوىل والثانيــة ضمــن األمــوال الخاصــة املســاندة عــىل أال 
تتجــاوز قيمــة املؤونــات املعــرتف بهــا ضمــن هــذه األمــوال مضافــاً إليهــا رصيــد حســاب االحتياطــي العــام ملخاطــر التمويــل )حــال وجــوده(، 

مــا نســبته 1٫2٥٪ مــن املوجــودات املرجحــة مبخاطــر االئتــامن. 

صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )1088/م ن/ب4( تاريــخ 26 شــباط 2014 والــذي تضمــن تعديــل املــادة الثامنــة 
مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )362/م ن/ب1( تاريــخ 4 شــباط 2008 بحيــث يتــم إدراج فروقــات تقييــم مركــز 
القطــع البنيــوي غــري املحققــة ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية ألغــراض احتســاب كفايــة رأس املــال وفــق متطلبــات قــرار 

مجلــس النقــد والتســليف رقــم )253/م ن/ب4( الصــادر عــام 2007.

يقــوم مجلــس اإلدارة مبراجعــة هيكليــة رأس املــال بشــكل دوري، وكجــزء مــن تلــك املراجعــة، يأخــذ مجلــس اإلدارة بعــن 
ــك مــن خــالل وضــع سياســة  ــار كلفــة راس املــال واملخاطــر كأحــد العوامــل األساســية يف إدارة رأس مــال البنــك وذل اإلعتب

ــة ورســملة االحتياطيــات. للتوزيعــات النقدي
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معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

4١- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

املجموعأكرث من سنةلغاية سنة2019

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

املوجودات

7,428,029,2982,330,813,0659,758,842,363نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

5,871,202,33278,175,6045,949,377,936أرصدة لدى املصارف

27,703,566,620-27,703,566,620ايداعات لدى املصارف

3,183,858,3372,946,020,9906,129,879,327تسهيالت ائتامنية مبارشة )بالصايف(

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر

-144,371,826144,371,826

2,412,092,2982,412,092,298-موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,882,284,8471,882,284,847-موجودات ثابتة

82,123,39682,123,396-موجودات غري ملموسة

86,497,185132,479,492218,976,677حق استخدام األصول

1,761,216,477153,148,6581,914,365,135موجودات أخرى

3,089,880,8943,089,880,894-الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

46,034,370,24913,251,391,07059,285,761,319إجاميل املوجودات

املطلوبات

82,037,670-82,037,670ودائع بنوك

41,984,967,3593,490,617,33945,475,584,698ودائع العمالء

592,608,168153,699,174746,307,342تأمينات نقدية

336,873,917336,873,917-مخصصات متنوعة

41,244,78183,468,451124,713,232التزامات التأجري

1,087,717,415319,078,1181,406,795,533مطلوبات أخرى

43,788,575,3934,383,736,99948,172,312,392إجاميل املطلوبات

2,245,794,8568,867,654,07111,113,448,927الصايف
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معكم... خطوة خطوة

املجموعأكرث من سنةلغاية سنة2018 )معاد عرضها(

لرية سوريةلرية سوريةلرية سورية

املوجودات

13,571,407,3932,809,697,34616,381,104,739نقد وأرصدة لدى مرف سورية املركزي

9,100,456,62378,173,8339,178,630,456أرصدة لدى املصارف

14,340,752,0648,260,508,55122,601,260,615ايداعات لدى املصارف

4,080,448,1172,069,003,3336,149,451,450تسهيالت ائتامنية مبارشة )بالصايف(

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر

-191,555,475191,555,475

3,025,904,2203,025,904,220-موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

1,729,181,5421,729,181,542-موجودات ثابتة

75,283,47275,283,472-موجودات غري ملموسة

476,693,7431,434,311,4481,911,005,191موجودات أخرى

3,089,880,8943,089,880,894-الوديعة املجمدة لدى مرف سورية املركزي

41,569,757,94022,763,500,11464,333,258,054إجاميل املوجودات

املطلوبات

107,254,235-107,254,235ودائع بنوك

46,876,709,3744,053,524,52050,930,233,894ودائع العمالء

649,680,43199,182,562748,862,993تأمينات نقدية

570,650,530570,650,530-مخصصات متنوعة

712,249,582298,195,7681,010,445,350مطلوبات أخرى

48,345,893,6225,021,553,38053,367,447,002إجاميل املطلوبات

17,741,946,73410,965,811,052)6,776,135,682(الصايف
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معكم... خطوة خطوة ويكون النجاح...   شراكـــــة

42- ارتباطات والتزامات محتملة )خارج بيان المركز المالي(

42-1 ارتباطات والتزامات ائتامنية

2019
2018 )معاد 

عرضها(

لرية سوريةلرية سورية

19,617,881,72820,324,220,413كفاالت:

20,876,000103,246,366  - دفع

14,443,15018,490,200  - تأمينات أولية

19,582,562,57820,202,483,847  - حسن تنفيذ 

553,678,44164,777,565سقوف تسهيالت ائتامنية مبارشة غري مستغلة

20,171,560,16920,388,997,978

42-2 الدعاوى القضائية

يعتــر التقــايض مــن األمــور الشــائعة لــدى القطــاع املــريف نظــراً لطبيعــة عملــه، حيــث أن إدارة البنــك تقــوم باتخــاذ كل 
مــا يلــزم لتحصيــل أمــوال البنــك بحيــث يكــون اللجــوء إىل القضــاء رضورة تســتدعيها بعــض الحــاالت التــي اســتنفذت فيهــا 
إجــراءات التوصــل إىل حــل تفــاويض، وعليــه فــإن البنــك قــد أقــام العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة عــى بعــض املدينــن بهــدف 
تحصيــل الديــون املتعــرة. مــن جهــة أخــرى هنــاك بعــض الدعــاوى املرفوعــة عــى البنــك ألســباب مختلفــة، بــرأي اإلدارة 

واملستشــار القانــوين للبنــك ال يوجــد رضورة لتشــكيل أي مخصصــات إضافيــة.
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معكم... خطوة خطوة

43- أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض األرصــدة للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2018 لتتناســب مــع تبويــب أرصــدة الفــرة الحاليــة. 
مل تؤثــر عمليــة إعــادة التبويــب هــذه عــى حقــوق امللكيــة أو ربــح الســنة الســابقة.

 ويلخص الجدول التايل املبالغ التي تم إعادة تبويبها يف بيان الدخل الشامل:

التبويب كام يف 31 كانون 
األول 2019

التبويب كام يف 31 كانون 
األول 2018

الرشح
 املبلغ

لرية سورية

مصاريف تشغيلية أخرىمروف مخصصات متنوعة
إعادة تبويب مروف 

مخصصات متنوعة
69,366

إيرادات تشغيلية أخرىالعموالت والرسوم الدائنة
إعادة تبويب لإليرادات 

التشغيلية األخرى
)2,242,775(

44- أحداث الحقة

إن تفــي فــريوس كورونــا )COVID-19(، الحقــاً لتاريــخ البيانــات املاليــة، كان لــه أثــراً عــى االقتصــاد العاملــي وتســبب يف 
حــدوث اضطــراب كبــري يف األســواق العامليــة. وبنــاًء عــى ذلــك، قــد تتأثــر األنشــطة التشــغيلية للبنــك. إن مــدة هــذه التأثــريات 
ومداهــا غــري مؤكــدة وتعتمــد عــى التطــورات املســتقبلية التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا بدقــة يف الوقــت الراهــن. بالنظــر إىل 
حالــة عــدم التيقــن االقتصــادي املســتمرة، ال ميكــن تقديــر قيمــة هــذا األثــر بشــكل موثــوق يف تاريــخ املوافقــة عــى إصــدار 
هــذه البيانــات املاليــة. ميكــن أن تؤثــر هــذه التطــورات عــى النتائــج املاليــة املســتقبلية والتدفقــات النقديــة واملركــز املــايل 
للبنــك. إن اإلدارة بصــدد اســتكامل تقييمهــا لتأثــري COVID-19 عــى عمليــات البنــك مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة 

ومعالجــة املوقــف بشــكل صحيــح.
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إقرار من مجلس اإلدارة  حول استمرارية الشركة و حول مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية

ــم (٨) نظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة  عمــًال بأحــكام الفقــرة ( ك ) مــن املــادة رق
إلرشاف ورقابــة الهيئــة الصــادرة عــن مجلــس مفــويض هيئــة األوراق و األســواق املاليــة فــإن مجلس 
إدارة البنــك العــر� – ســورية يقــر بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر عــىل اســتمرارية 
البنــك خــالل الســنة املاليــة القادمــة ٢٠٢٠ ويقــر ¨ســؤوليته عــن إعــداد البيانــات املاليــة و توفــ¥ 

نظــام رقابــة يف البنــك.

إقرار بصحة واكت�ل املعلومات و البيانات الواردة يف التقرير السنوي 

عمــًال بأحــكام الفقــرة ( ك) مــن املــادة ( ٨ ) مــن نظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة 
إلرشاف ورقابــة الهيئــة الصــادرة عــن مجلــس مفــويض هيئــة األوراق و األســواق املاليــة فإننــا نقــر 

بصحــة و دقــة واكتــ¯ل املعلومــات والبيانــات الــواردة يف التقريــر.

الدكتور خالد واصف الوز                                      محمد صادق الحسن 

رئيس مجلس اإلدارة                                                   املدير العام

محمد �ان عرنوس 

املدير املايل
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