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ال�سيد اإيهاب ال�سعدي / رئي�س جمل�س الإدارة:

ممثل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

تاريخ امليالد:1962/10/2

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري اإدارة مالية /عام 1990

ال�سهادة املهنية: )CPA) Certified Public Accountant / عام 1991

اخلربات العملية

عمل ال�سيد اإيهاب ال�سعدي عام 1990 مع �سركة Grant Thornton يف �سيكاغ� ومن ثم عمل لدى �سركة اآرثر اأندر�سن يف كل من عمان ودبي لعدة �سن�ات يف 

جمال الـ Investment Banking. ويتمتع ال�سيد اإيهاب ال�سعدي بخربات وا�سعة ومميزة يف العمل امل�سريف، حيث اأن ال�سيد اإيهاب ال�سعدي كان قد عمل لدى 

بنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل مبن�سب مدير تنفيذي / اال�ستثمار ومت�يل امل�ساريع الكبرية خالل الفرتة 2001- 2008، ثم عاد والتحق بالبنك يف عام 2013 مبن�سب 

م�ساعد املدير العام ل�س�ؤون اال�ستثمار ومت�يل امل�ساريع الكبرية، وت�ىل من�سب رئي�س املجم�عة امل�سرفية )CBO( يف حزيران 2015، ثم ا�ستلم من�سب املدير العام » 

بال�كالة » بتاريخ 2015/11/15، اإىل اأن مت تثبيته مبن�سب الرئي�س التنفيذي بتاريخ 2016/4/21. 

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

امل�ؤ�س�سي التحكم  جلنة  • رئي�س 
التنفيذية اللجنة  • ع�س� 

ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

بنك االأردن الدويل / لندن اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
التم�يلي / االأردن للتاأجري  املتخ�س�سة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

اجلزائر  / والتم�يل  للتجارة  االإ�سكان  بنك  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 
• رئي�س جلنة اإدارة �سندوق بنك االإ�سكان  للتجارة والتم�يل / �سندوق االأوراق املالية االأردنية 

)املرييديان( والفندقية  ال�سياحية  لال�ستثمارات  االإ�سكان  �سركة  اإدارة  جمل�س  • ع�س� 
االأردن يف  البن�ك  جمعية  اإدارة  جمل�س  • ع�س� 

اإدارة �سركة كريف – االأردن جمل�س  • ع�س� 
للتجارة والتم�يل / االأردن االإ�سكان  بنك  املخاطر  اإدارة  جلنة  • ع�س� 

ع�ضويات �ضابقة يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

• ع�س� جمل�س اإدارة �سركة �سرايا العقبة عن �سندوق ا�ستثمار اأم�ال ال�سمان االجتماعي/االأردن من 2007 اىل 2013
�سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار PADICO من 2005 اىل 2007 اإدارة  جمل�س  • ع�س� 

جمل�س اإدارة �سركة ج�ردانف�ست من 2004 اىل2005 • ع�س� 
الدكتور عامر ح�سني لطفي / نائب رئي�س جمل�س الإدارة:

تاريخ امليالد:1956/5/25

امل�ؤهل العلمي: دكت�راة يف التحليل االقت�سادي / جامعة بروك�سل-بلجيكا عام 1982

اخلربات العملية

عمل الدكت�ر عامر لطفي عام 1994 اأ�ستاذًا يف كلية االقت�ساد – جامعة حلب و�سغل عدة منا�سب اإدارية من اأهمها:

لهيئة تخطيط الدولة خالل الفرتة )2012-2010( • رئي�سًا 
خالل الفرتة )2010-2004( اخلارجية  والتجارة  لالقت�ساد  • وزيرًا 

االأقطان وت�س�يق  حللج  العامة  امل�ؤ�س�سة  عام  • مدير 
ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

التدقيق جلنة  • رئي�س 
جلنة اإدارة املخاطر • رئي�س 

امل�ؤ�س�سي التحكم  جلنة  • ع�س� 
واملكافاآت الرت�سيحات  جلنة  • ع�س� 

ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

�سركة املركز املايل الدويل للخدمات وال��ساطة املالية / �س�رية  - املديرين  هيئة  • رئي�س 

ال�سيد يو�سف النعمة /ع�سو جمل�س الإدارة:

ممثل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

تاريخ امليالد:1965/1/5

امل�ؤهل العلمي: بكال�ري��س اإدارة طريان / عام 1989، دبل�م ماج�ستري اإدارة اأعمال / عام 2004

اخلربات العملية

ي�سغل من�سب مدير عام -اخلدمات امل�سرفية الدولية يف بنك قطر ال�طني.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

التنفيذية اللجنة  • رئي�س 
واملكافاآت الرت�سيحات  جلنة  • ع�س� 

ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

بنك االإ�سكان / االأردن اإدارة  جمل�س  • ع�س� 
�س�رية  / ال�طني  قطر  بنك  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

• نائب رئي�س جمل�س االإدارة – بنك املن�س�ر / العراق
م�سرف التجارة والتنمية / ليبيا اإدارة  جمل�س  • ع�س� 

ال�سيد خالد الذهبي /ع�سو جمل�س الإدارة:

ممثل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

تاريخ امليالد: 1963/6/20

امل�ؤهل العلمي: بكال�ري��س حما�سبة /عام 1985

ال�سهادة املهنية: CPA / عام 1995

اخلربات العملية

ي�سغل ال�سيد خالد الذهبي حاليًا من�سب رئي�س جمم�عة املالية يف بنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل، وميتلك خربات ط�يلة ومتن�عة يف جماالت املحا�سبة والرقابة املالية 

والتحليل املايل وال�سريبة والتخطيط املايل وتط�ير ال�سيا�سات واالإجراءات واالأنظمة املحا�سبية.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

• رئي�س جلنة املباين
املخاطر اإدارة  جلنة  • ع�س� 

التدقيق جلنة  • ع�س� 
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

م�سانع االحتاد الإنتاج التبغ وال�سجائر 2011-2006 �سركة  اإدارة  جمل�س  • ع�س� 
م�سانع االحتاد الإنتاج التبغ وال�سجائر 2011-2006 التدقيق/�سركة  جلنة  • رئي�س 

ال�سيد �سائد زريقات /ع�سو جمل�س الإدارة:

ممثل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

تاريخ امليالد: 1973/6/21

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري يف اإدارة االأعمال/ عام 2004

اخلربات العملية

ي�سغل حاليًا من�سب مدير تنفيذي-دائرة امل�ؤ�س�سات املالية لبنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل، وميتلك خربة تتجاوز 20 عام يف جمال العالقات امل�سرفية اخلارجية واإدارة 

عمليات التجارة الدولية.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

التنفيذية اللجنة  • ع�س� 
ال�سيد نادر حداد /ع�سو جمل�س الإدارة:

تاريخ امليالد: 1952/12/19

امل�ؤهل العلمي: اجازة يف العل�م االقت�سادية / عام 1976

اخلربات العملية

عمل يف جمال ا�سترياد االألب�سة منذ عام 1978 حتى عام 1990 ، و من ثم وكياًل ل�سركة SGS يف حلب ملراقبة الب�سائع و منح �سهادات الـISO  و البيئة و ال�سالمة 

املهنية منذ عام 1990  
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التدقيق جلنة  • ع�س� 
اإدارة اأخرى: وجمال�س  هيئات  يف  • ع�س�ياته 

. حلب  جتارة  غرفة  ادارة  جمل�س  • ع�س� 
املهند�س م�سعود �ساحلة /ع�سو جمل�س الإدارة:

ممثل خزانة تقاعد املهند�سني

تاريخ امليالد: 1951/04/25

امل�ؤهل العلمي: �سهادة بكال�ري��س يف الهند�سة امليكانيكية

اخلربات العملية

انتخب رئي�سًا لفرع نقابة املهند�سني يف ال�س�يداء للفرتة من عام 2004 وحتى 2014 ويف عام 2014 انتخب ع�س�ًا يف جمل�س خزانة تقاعد املهند�سني مع ت�سميته اأمني 

�سر خلزانة تقاعد املهند�سني.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

التنفيذية اللجنة  • ع�س� 
جلنة اإدارة املخاطر • ع�س� 

املباين جلنة  • ع�س� 
ع�س�ياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

�س�رية  / الالذقية  الوادي�سا  �سركة  يف  املديرين  هيئة  • ع�س� 
• ع�س� هيئة االأمناء يف جامعة قرطبة

ال�سيد تي�سري الزعبي / ع�سو جمل�س الإدارة:

ممثل ال�سركة ال�سورية الليبية لال�ستثمارات الزراعية وال�سناعية

تاريخ امليالد: 1959/8/7

امل�ؤهل العلمي:اإجازة يف العل�م ال�سيا�سية

اخلربات العملية

�سغل عدة منا�سب من اأهمها:

1ــ رئي�س ق�سم » التجارة اخلارجية »و« الق�سم املايل والنقدي «  و » ق�سم التخطيط والتنمية االقت�سادية « يف املكتب االقت�سادي القطري

)1995-1983) 

2ــ مدير املكتب االقت�سادي يف رئا�سة جمل�س ال�زراء )2004-2003(

3ــ اأمني عام رئا�سة جمل�س ال�زراء من تاريخ 2011/4/14 وحتى �سهر2016/6.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

واملكافاآت الرت�سيحات  جلنة  • رئي�س 
التدقيق جلنة  • ع�س� 

امل�ؤ�س�سي التحكم  جلنة  • ع�س� 
هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى: يف  • ع�س�ياته 

لالإ�ستثمارات الزراعية و ال�سناعية الليبية  ال�س�رية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  • ع�س� 
املهند�س ح�سان يعقوب /ع�سو جمل�س الإدارة:

تاريخ امليالد: 1956/4/20

امل�ؤهل العلمي: �سهادة بكال�ري��س يف الهند�سة املعمارية / جامعة اأر�سط� طالي�س - الي�نان

اخلربات العملية

التجارية  العق�د  من  العديد  بتنفيذ  قام  اأوروبية  منتجات  لعدة  وكيل  وه�  املياه  �سبكات  وتركيب  وال�سناعة  والتجارة  االإن�ساءات  جمال  يف  تعمل  �سركات  عدة  ميتلك 

واملقاوالت مع القطاع العام.

ع�ضوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

جلنة التدقيق • ع�س� 
املخاطر اإدارة  جلنة  • ع�س� 

املباين جلنة  • ع�س� 
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2- كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
ح�سرات املُ�ساهمني الكرام ،،

باالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن االأخ�ة اأع�ساء جمل�س االإدارة ي�سعدين اأن اأقدم حل�سراتكم الّتقرير 

االأول  31 كان�ن  العام املايل املنتهي يف  للتجارة والتم�يل عن  الثالث ع�سر للم�سرف الدويل  ال�سن�ّي 

2016، الذي �سيتم من خالله عر�س اأبرز نتائج اأعمال امل�سرف واإجنازاته خالل عام 2016 اإ�سافة 

اإىل الق�ائم املالية امل�حدة وخطة امل�سرف امل�ستقبلية للعام 2017، حيث حتققت اأرباح جيدة هذا العام 

قيا�سًا بالظروف ال�سعبة التي مازالت تعاين منها البالد، مما انعك�س اإيجابًا على تعزيز م�قع البنك 

الراأ�سمالية مع اال�ستمرار بتعزيز املخ�س�سات واملالءة املالية و�سالمة وج�دة املحفظة  وق�ة قاعدته 

االئتمانية.

البيئة االقت�سادية املحلية

ا�ستمر تاأثري الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية ال�سعبة خالل عام 2016 مع مرور �ست �سن�ات على االأزمة التي تعي�سها �س�رية والتي كان 

لها اآثار �سلبية على االقت�ساد املحلي بكافة قطاعاته ال�سيما القطاع امل�سريف، ومن اأبرزها ا�ستمرار املقاطعة والعق�بات االقت�سادية املفرو�سة على 

�س�ريا وتعامالتها التجارية واالأ�سرار التي حلقت بامل�ساريع االقت�سادية والبنى التحتية اإ�سافة اىل تردي االأو�ساع االأمنية يف عدة مناطق، مما انعك�س 

على قدرة املدينني يف اال�ستمرار يف ال�فاء بالتزاماتهم، 

وقد كان مل�سرف �س�رية املركزي دورًا اأ�سا�سيًا بدعم القطاع امل�سريف من خالل ال�سيا�سات احل�سيفة التي يعتمدها حيث متت املحافظة على ا�ستقرار 

�سعر �سرف اللرية ال�س�رية ب�سكل رئي�سي يف اخلم�س اأ�سهر االأخرية من عام 2016،اإ�سافة اإىل و�سع العديد من ال�س�ابط الناظمة لعمل القطاع.

االأداء املايل للبنك

حقق امل�سرف -على الرغم من الظروف ال�سعبة- نتائج اأف�سل مما كانت عليه يف العام ال�سابق، حيث بلغت االأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة 7.1 

مليار لرية �س�رية مقابل 3.4 ملي�ن لرية �س�رية حتققت يف ال�سنة ال�سابقة، وبلغت االأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة 5.8 مليار لرية �س�رية مقابل 20.5 

ملي�ن لرية �س�رية حتققت يف ال�سنة ال�سابقة. كما حقق امل�سرف اإجنازات جيدة يف البن�د الرئي�سية للميزانية، اإذ بلغ جمم�ع امل�ج�دات 124.7 

مليار لرية اأي بزيادة ن�سبتها 45% عن ر�سيد عام 2015. فيما ارتفع ر�سيد ودائع العمالء لي�سل اإىل 77.7 مليار لرية بزيادة ن�سبتها 33.7%، وبلغ 

�سايف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية 14.4 مليار لرية اأي بزيادة ن�سبتها 6.7% كما متكن البنك من تعزيز قاعدته الراأ�سمالية ليبلغ اإجمايل حق�ق 

امللكية 14.3 مليار لرية �س�رية.

وعماًل بال�سيا�سة املتحفظة التي ينتهجها امل�سرف يف التعامل مع كافة اأن�اع املخاطر التي ت�اجه عمل امل�سرف وال�سيما املخاطر االئتمانية واملخاطر 

املحتملة  املخاطر  خم�س�سات  ر�سيد  بلغ  حيث  املخاطر  اأن�اع  كافة  مل�اجهة  املك�نة  املخ�س�سات  بتعزيز  اال�ستمرار  مت  فقد  االأخرى  الت�سغيلية 

وخم�س�سات الت�سهيالت االئتمانية العامة ح�ايل 17.7 مليار لرية �س�رية.

وقد انعك�ست النتائج املتحققة ب�سكل اإيجابي على عدد من امل�ؤ�سرات االأ�سا�سية الأداء امل�سرف حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 16.2% وهي تزيدعن 

الن�سبة املقررة من قبل م�سرف �س�رية املركزي ومتطلبات جلنة بازل البالغة /8%/. وبلغت ن�سبة ال�سي�لة بكافة العمالت خالل العام 107% وهي 

تف�ق اأي�سًا احلد االأدنى املطل�ب من م�سرف �س�رية املركزي البالغ /30%/ كما بلغ م�ؤ�سر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف / الدخل( ح�ايل 22.1% وه� 

من اأف�سل امل�ست�يات املتحققة لدى القطاع امل�سريف املحلي، ال�سيما اأن اأعمال امل�سرف ترافقت مع ارتفاع التكاليف الت�سغيلية ب�سكل كبري نتيجة 

الرتفاع اأ�سعار امل�ستقات النفطية واأعمال ال�سيانة ول�ازم الت�سغيل.

وتعك�س هذه امل�ؤ�سرات يف جمملها �سالمة ا�سرتاتيجية امل�سرف يف املرحلة احلالية. و�سالبة قاعدته الراأ�سمالية وقدرته على التعامل مع التحديات 

القائمة ومبا ين�سجم مع بيئة العمل ال�سائدة يف هذه املرحلة مع الرتكيز على زيادة ح�سته ال�س�قية على كافة امل�ست�يات.

ح�سرات امل�ساهمني

اأب� رمانة ليك�ن الفرع احلادي والثالث�ن للم�سرف، كما مت تاأهيل  تاأكيدًا لدور امل�سرف الرائد يف ال�س�ق املحلي فقد مت خالل العام افتتاح فرع 

فرع ح��س بال�س يف املقر اجلديد والذي افتتح يف بداية العام احلايل 2017 لي�سبح عدد الفروع املغلقة ب�سكل م�ؤقت اأحد ع�سر فرعًا، حيث ت�زعت 

التع�ي�س عن  الزور ودرعا واحل�سكة. وحر�س امل�سرف دومًا على  باالإ�سافة اىل فروع حمافظات حم�س ودير  بني حمافظات حلب وريف دم�سق 

 Market ال�س�قية  القيمة  اأن  ذكره  يجدر  ومما  االأخرى.  فروعه  خالل  من  لعمالئه  امل�سرفية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  الفروع  هذه  اإغالق 

Capitalization الأ�سهم امل�سرف ارتفعت ب�سكل ملح�ظ يف نهاية عام 2016 لتبلغ 8.4 مليار لرية �س�رية وا�ستمرت باالرتفاع يف عام 2017.

امل�ساهم�ن الكرام

تلتزم اإدارة امل�سرف بن�س��س دليل احل�كمة املعتمد لدى امل�سرف، وامل�ستند لدليل احل�كمة لدى امل�سارف التقليدية ال�سادر عن م�سرف �س�رية 

املركزي، ودليل ق�اعد ح�كمة ال�سركات ال�سادر عن هيئة االأوراق واالأ�س�اق املالية ال�س�رية. ويعتمد يف ممار�سة اأن�سطته واأعماله درجة عالية من 

ال�سفافية واالإف�ساح ويتبنى �سيا�سات متحفظة يف اإدارة املخاطر واعتماد نظم رقابة داخلية و�سيا�سات مكافحة غ�سل االأم�ال ومت�يل االإرهاب تن�سجم 

مع متطلبات ال�سلطات الرقابية واملعايري الدولية.

ح�سرات املُ�ساهمني،،

وا�ستقرار  اأمن  ال�ساهرة على  الر�سيدة وم�ؤ�ّس�ساتها  ال�س�رية  العربية  اإىل حك�مة اجلمه�رية  والتقدير  ال�سكر  بالغ  عرب عن 
ُ
الأ املُنا�سبة  اأغتنم هذه 

وازدهار هذا البلد العزيز، واأخ�ّس بذلك جمل�س النقد والت�سليف وم�سرف �س�رية املركزي ووزارة املالية، لدعمهم وتعاونهم وجله�دهم يف تط�ير 

�سّجل ال�سكر 
ُ
قطاع امل�سارف يف �س�رية، وال�سكر لهيئة االأوراق واالأ�س�اق املالية على دورها يف تنظيم وتن�سيط »�س�ق االأوراق املالية ال�س�رية«. كما اأ

ي�سًا لعمالئنا 
َ
واالمتنان ملُ�ساهمينا االأعّزاء على ثقتهم الغالية، م�ؤّكدين لهم م�ا�سلة العمل لتقدمي االأف�سل لهذه امل�ؤ�س�سة. وال�ّسكر والتقدير م��س�الن اأ

كر والتقدير  هاًل لثقتهم وحماًل اآمنًا لتعامالتهم امل�سرفية. وال�سُّ
َ
الكرام، وَنِعُدهم باملزيد من اخلدمات واملُنتجات املُتمّيزة لهم كي يبقى امل�سرف اأ

�سرة امل�سرف »اإدارة وم�ظفني« على اأدائهم املُتمّيز 
ُ
للزمالء اأع�ساء جمل�س االإدارة على تعاونهم واإ�سهاماتهم البناءة يف حتقيق هذه االإجنازات، والأ

وجه�ِدهم املُخل�سة.

امل�ساهم�ن الكرام،،

اآخذين باالعتبار جميع حتديات املرحلة والظروف االقت�سادية   ،2017 العام احلايل  ن�سعى بدعِمكم وثقتكم لتحقيق املزيد من االإجنازات خالل 

ال�سائدة يف �س�رية واملنطقة، وكيفية التعامل معها بحر�س وحذر. اآملني التّ�فيق يف ذلك خدمًة مل�ؤ�س�ستنا، وم�ساهمًة يف دعم اأن�سطة االقت�ساد املحّلي، 

ق بذلك ل�س�ريا العزيزة وجمتمعها الكرمي ما ي�ستحقان من رفعة وتقّدم وازدهار. �سائلني امل�ىل ع�دة الهدوء واال�ستقرار لهذا البلد الكبري باأهله  لنحقِّ

وعزته وكرامته واإمكاناته.

واهلل ويل الت�فيق ،،       

                             اإيهاب ال�سعدي

رئي�س جمل�س االإدارة            
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3- األداء المالي للمصرف:
فيما يلي اأبرز امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية للم�سرف خالل ال�سن�ات اخلم�س ال�سابقة

)املبالغ مباليني اللريات ال�س�رية(

 نسبة
التغيير في

عام 2016
2016 2015 2014 2013 2012 البيان/السنة

%44.9 124.690.4 86.026.8 69.224.8 65.222.3 57.218.8 جمم�ع امل�ج�دات 

%31.6 83.079.4 63.116.2 56.103.5 52.389.8 41.280.3 ودائع العمالء والتاأمينات

%60.8 11.895.9 7.398.4 2.191.4 2.508.8 6.203.4 ودائع البن�ك

%34.7 94.975.3 70.516.5 58.294.9 54.898.6 47.483.7 اإجمايل ال�دائع 

%6.7 14.359.9 13.459.1 17.195.0 19.582.8 22.907.7 �سايف القرو�س والت�سهيالت

%67.6 14.277.5 8.516.2 8.496.7 8.491.5 8.488.9 حق�ق امل�ساهمني

%211686.2 7.135.4 3.4 6.5 1.7 672.8 الربح ال�سايف قبل ال�سريبة

%28061.8 5.760.3 20.5 5.2 2.6 661.8 الربح ال�سايف بعد ال�سريبة

%28035.9 109.73 0.39 0.09 0.04 12.6 احل�سة االأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة )EPS( لرية

ــ ــ ــ ــ ــ 250 االأ�سهم املجانية امل�زعة

%12.7 160.0 142.0 166.0 181.8 110.3 �سعر ال�سهم بنهاية العام )لرية(

%5.5 %0.026 %0.008 %0.004 %1.16 )ROAA( العائد على مت��سط امل�ج�دات

%50.5 %0.24 %0.06 %0.03 %8.11 )ROAE( العائد على مت��سط حق�ق امللكية

على الرغم من ا�ستمرار الظروف االقت�سادية واالأمنية اال�ستثنائية التي تعي�سها �س�رية منذ بداية االأزمة والتحديات الهائلة التي ت�اجه عمل امل�سارف، 

فقد حقق امل�سرف اأعلى اأرباح منذ التاأ�سي�س حيث بلغت االأرباح قبل ال�سريبة 7.1 مليار لرية �س�رية بزيادة كبرية جدًا عن االرباح املحققة يف عام 

2015 والتي بلغت 3 ملي�ن لرية، اأما االأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة فقد بلغت 5.8 مليار لرية مقابل 20.5 ملي�ن لرية يف العام ال�سابق.

الربح قبل الضريبة
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وقد جاءت اأرباح البنك قبل ال�سريبة يف عام 2016 حم�سلة ملايلي:

1- ارتفاع �سايف اإيرادات الف�ائد نتيجة حت�يل جزء كبري من الت�سهيالت االئتمانية غري املنتجة اإىل ت�سهيالت منتجة من خالل حت�سيلها او اإجراء 

ت�س�يات اأ�س�لية لها وبالتايل االعرتاف بالف�ائد الناجمة عنها �سمن االإيرادات بعد اأن كانت ف�ائد معلقة.

2- ا�سرتداد خم�س�سات الت�سهيالت االئتمانية املك�نة مقابل تلك الدي�ن امل�سار اإليها واأثر ذلك على انخفا�س امل�ساريف الت�سغيلية.

3- ارتفاع االإيرادات الت�سغيلية والعم�الت الدائنة مقارنة باالأع�ام ال�سابقة نتيجة من� حجم اأعمال امل�سرف ال�سيما يف جمال ب�ال�س التح�سيل 

وتعهدات الت�سدير واخلدمات امل�سرفية االأخرى.

تحليل المركز المالي:
إجمالي الموجودات:

ارتفع ر�سيد اإجمايل م�ج�دات البنك يف نهاية عام 2016 مببلغ 38.7 مليار لرية ومان�سبته 44.9% لي�سل اإىل 124.7 مليار لرية مقارنة مع ر�سيد 

نهاية عام 2015 البالغ 86 مليار لرية، وقد حتقق هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع م�سادر االأم�ال وحتقيق اأرباح عالية اأدت اإىل رفع حق�ق امللكية.

مجموع الموجودات
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إجمالي الودائع: 
جنح البنك يف حتقيق معدالت من� اإيجابية يف جمال ا�ستقطاب ال�دائع مبختلف اأن�اعها، حيث زادت اأر�سدة ودائع العمالء خالل عام 2016 مببلغ 

19.6 مليار لرية وبن�سبة 33.7% لي�سل ر�سيدها اإىل 77.7 مليار لرية �س�رية، وتعك�س هذه الزيادة ثقة العمالء الدائمة بامل�سرف ك�عاء ادخار 

اآمن. وارتفع ر�سيد اإجمايل ال�دائع )ودائع العمالء وودائع البن�ك( خالل عام 2016 مببلغ 24 مليار لرية وبن�سبة 36.8% عن ر�سيد نهاية عام 2015 

لي�سل اإىل 89.6 مليار لرية. 

وفيما يلي جدول ي��سح ت�زع ودائع العمالء ح�سب اأن�اع احل�سابات املفت�حة مقارنة مع مثيالتها يف العام ال�سابق:

)املبالغ مباليني اللريات(

النسبة2015النسبة2016
31%3418،038%26،363ح�سابات جارية وحتت الطلب

57،7%5733،502%44،190ودائع الأجل

11،3%96،567%7،137ح�سابات ت�فري

77،69058،107املجم�ع

اأما تط�ر جممل ودائع العمالء والتاأمينات النقدية على مدى ال�سن�ات اخلم�س املا�سية فكانت كما يلي:

ودائع العمالء والتأمينات النقدية
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التسهيالت االئتمانية المباشرة: 
اأر�سدة املخ�س�سات  2016 وبعد تنزيل  نهاية عام  29.2 مليار لرية �س�رية يف  املبا�سرة ح�ايل  الت�سهيالت االئتمانية  اإجمايل حمفظة  بلغ ر�سيد 

والف�ائد املعلقة فاإن ر�سيد حمفظة الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بال�سايف بلغ 14.4 مليار لرية، اأي بارتفاع مقداره 900 ملي�ن لرية ون�سبته %6.7 

عن عام 2015.

ولدى حتليل املحفظة يتبني اأن الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة املمن�حة لل�سركات الكربى �سكلت ما ن�سبته 93.4% من اإجمايل ر�سيد املحفظةيف حني 

ا�ستح�ذت ال�سركات املت��سطة على ما ن�سبته 5.3% من اإجمايل ر�سيد املحفظة و�سكلت ت�سهيالت االأفراد ال�سخ�سية والعقارية ما ن�سبته 1.3% من 

اإجمايل ر�سيد املحفظة.

وقد �سهد العام 2016 حت�سنًا ملح�ظًا يف ج�دة املحفظة االئتمانية حيث انخف�ست ن�سبة الدي�ن غري العاملة من 40.9% يف نهاية عام 2015 اإىل 

32.6% يف نهاية عام 2016 نتيجة تركيز امل�سرف على حت�سيل الدي�ن املتعرثة حيث جنح يف حت�سيل جزء كبري منها واإجراء عمليات اإعادة جدولة 

وت�س�يات للعديد من الت�سهيالت التي يت�قع اأن يبادر اأ�سحابها اإىل الت�سديد خالل الفرتات الزمنية املتفق عليها، كما ا�ستمر امل�سرف يف �سيا�سة 

التحفظ يف منح ت�سهيالت جديدة خالل عام 2016 اإال اإذا كانت م�سم�نة ب�سمانات كافية وتخ�س عمالء اأثبت�ا التزامًا وجدارة يف تعاملهم ال�سابق 

مع امل�سرف.

تطور صافي التسهيالت االئتمانية
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حقوق المساهمين: 
بلغت حق�ق امل�ساهمني /14.3/ مليار لرية �س�رية اأي بزيادة عن العام ال�سابق مقدارها /5.8/ مليار لرية �س�رية وبن�سبة /68%/، وتعزى هذه 

الزيادة اإىل االأرباح املحققة يف عام 2016 والتي �سيك�ن لها اأثر وا�سح على ارتفاع كافة امل�ؤ�سرات والن�سب االحرتازية املرتبطة بحجم حق�ق امللكية 

لدى امل�سرف.

وفيما يلي م�ؤ�سر بياين بنم� حق�ق امل�ساهمني خالل ال�سن�ات اخلم�س املا�سية:

حقوق المساهمين
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تحليل مؤشرات األداء العام للبنك:
انعك�ست التط�رات االإيجابية التي حققها البنك خالل عام 2016 يف بن�د قائمة املركز املايل وبيان الدخل على م�ؤ�سرات املالءة املالية للبنك ب�سكل 

وا�سح وعلى النح� التايل:

ــ بلغ معدل العائد على امل�ج�دات )ROaA( ح�ايل 5.5% عام 2016 مقابل 0.026% يف عام 2015، يف حني بلغ معدل العائد على حق�ق امللكية 

(ROaE( ح�ايل 50.5% مقابل 0.24% يف عام 2015. 

ــ ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال ب�سكل ملح�ظ لتبلغ 16.2% يف نهاية عام 2016 مقابل 13.49% بنهاية العام ال�سابق، وهي تزيد عن احلد االأدنى 

املطل�ب يف تعليمات جمل�س النقد والت�سليف والبالغ 8% مما ي�ؤكد ق�ة ومتانة املركز املايل للبنك.

ــ حافظ امل�سرف على ن�سبة �سي�لة عالية بلغت 107% يف نهاية عام 2016 والتي تزيد عن الن�سبة املحت�سبة بنهاية عام 2015 والبالغة %94.

ــ ارتفع العائد االأ�سا�سي على ال�سهم )EPS( من 0.39 ل.�س بنهاية عام 2015 اإىل 109.73 يف عام 2016 نتيجة لالأرباح التي مت حتقيقها.

160 ل.�س حمققًا بذلك زيادة  2015 ليغلق على �سعر مقداره  142 ل.�س بنهاية عام  ــ ارتفع �سعر �سهم امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل من 

ن�سبتها 12.7%، وبهذا ال�سعر بلغت القيمة ال�س�قية الأ�سهم راأ�سمال امل�سرف ح�ايل 8.4 مليار لرية �س�رية يف نهاية عام 2016 وهذا يدل على 

الثقة الكبرية للم�ساهمني بامل�سرف.

4- أنشطة المصرف خالل عام 2016:
القطاع  تكتنف عمل  التي  االأخرى  واملع�قات  للعق�بات اخلارجية  باالإ�سافة  اقت�سادية،  تبعات  للبالد من  االأزمة احلالية  بالرغم من كل ما حملته 

امل�سريف يف �س�رية، متكن امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل خالل عام 2016 من اال�ستمرار يف اإثبات قدرته التناف�سية واحلفاظ على م�ست�ى النم� 

والتط�ير الذي اعتاد على بل�غه حمققًا معظم االأهداف الرئي�سية التي �سعى اإليها.

المجموعة المصرفية لألفراد:
انطالقًا من �سعي امل�سرف الدائم لتلبية احتياجات عمالئه فه� ي�ستمر يف ت�فري اأف�سل اخلدمات واملنتجات امل�سرفية وبج�دة عالية ومبا يعزز م�قعه 

يف �س�ق اخلدمات امل�سرفية، واقرتن ذلك بالت��سع يف �سبكة الفروع وفيما يلي نبذة عن اأهم اإجنازات امل�سرف يف جمال تقدمي اخلدمات امل�سرفية 

لالأفراد خالل العام:

االنتشار والتفرع المصرفي:

وا�سل البنك يف عام 2016 تعزيز مكانته يف ال�س�ق امل�سرفية بافتتاح فرعه احلادي والثالث�ن يف اأب� رمانة وتاأهيل املقر اجلديد لفرع ح��س بال�س 

الذي مت افتتاحه يف بداية عام 2017، وبذلك يبلغ عدد فروع امل�سرف العاملة19 فرع وعدد اأجهزة ال�سراف االآيل 22 جهاز بنهاية عام 2016. 

وتنت�سر �سبكة فروع امل�سرف واأجهزة ال�سراف االآلية يف م�اقع ا�سرتاتيجية خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات القطر.

القنوات المصرفية االلكترونية:

ا�ستمر البنك يف الت��سع با�ستخدام التكن�ل�جيا امل�سرفية يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية من خالل فروع امل�سرف العاملة باالإ�سافة اإىل اأجهزة 

ال�سراف االآيل املنت�سرة يف كافة الفروع وبع�س الفعاليات االقت�سادية االأخرى على مدار ال�ساعة، حيث ي�فر امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل 

 Dawli Online و�سبكة االنرتنت SMS لعمالئه باقة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية تتميز بال�سرعة وال�سه�لة وهي: الر�سائل الق�سرية

الهاتف اخللي�ي  ف�اتري  Petro Cardوت�طني  البطاقة  طريق  عن  ال�سيارات  بنزين  تعبئة  والبنك الناطق Phone Bankingوخدمة 

MTN – Syriatelواإ�سافة لذلك مت يف عام 2016 اإطالق خدمة ت�طني ف�اتري مزود خدمة االنرتنت /اأية/.ومن املت�قع اأن تت�سع مظلة هذه 
اخلدمات لت�سمل عدد اأكرب من االأفراد وال�سركات وامل�ؤ�س�سات.
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جودة الخدمة والعناية بالعمالء:

ي�ؤمن امل�سرف باأن ر�سا عمالئه والتميز يف خدمتهم خيار ا�سرتاتيجي يحتل �سلم اأول�يات عمله وذلك بهدف تعزيز م�ست�ى ثقة العمالء بخدمات 

امل�سرف ومنتجاته ول�سمان اأن تعك�س هذه اخلدمات ال�س�رة االأمثل للبنك، وانطالقًا من هذه االأول�ية ي�ا�سل امل�سرف اإجراء درا�سات لل�ق�ف 

على م�ست�ى ر�سا العمالء والعمل على حت�سينه.

القروض الشخصية:
ا�ستمر البنك يف تقدمي القرو�س ال�سخ�سية وت�طني الرواتب ال�سيما من خالل الربامج امل�جهة اإىل املهنيني وم�ظفي النقابات وال�سركات التي 

قامت بت�طني رواتبها والتي اأخذت باالعتبار تب�سيط اإجراءات املنح وتقدمي �سروط مي�سرة واأ�سعار ف�ائد تف�سيلية تتنا�سب مع االحتياجات التم�يلية 

واإمكانات خمتلف �سرائح العمالء االأفراد.

األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات:
على الرغم من ا�ستمرار تاأثر مناطق كبرية من القطر بحالة عدم اال�ستقرار االأمني،و�سيا�سة التحفظ التي ينتهجها امل�سرف يف مت�يل م�سروعات 

جديدة فقد وا�سل تقدمي االحتياجات التم�يلية الالزمة لعدد من ال�سركات وامل�ساريع الكبرية التي تنفذها امل�ؤ�س�سات ال�طنية وال�سركات املحلية 

يف اإطار عملية اإعادة االإعمار اإ�سافة اإىل تقدمي الكفاالت امل�سرفية ال�سخمة لعدد من امل�سروعات الكربى وامل�ساريع اال�ستثمارية. واإدراكا الأهمية 

املن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة )SMEs( ودورها الهام يف االقت�ساد املحلي فقد وا�سل مت�يل م�ساريع خا�سة بتلك املن�ساآت التي تعترب مك�ن اأ�سا�سي 

يف االقت�ساد ال�طني. ونظرًا لالأو�ساع الراهنة فقد مت الرتكيز على تخفي�س اآجال القرو�س املمن�حة والتاأكد من وج�د ال�سمانات الكافية والره�نات 

يف املناطق االآمنة لغاية تخفيف املخاطر املرتبطة باملحفظة االئتمانية من خالل تعزيز املخ�س�سات واإعادة تقييم ال�سمانات املقدمة لقاء الت�سهيالت 

والرتكيز على عملية التح�سيل ومتابعة العمالء ب�سكل م�ستمر.

ويف هذا االإطار متكن امل�سرف من تخفي�س ن�سبة الت�سهيالت غري املنتجة من 40.9% بنهاية عام 2015 لت�سل اإىل 32.5% يف نهاية عام 2016 بف�سل 

اجله�د الكبرية التي بذلت لتح�سيل جزء كبري من الدي�ن واإبرام ت�س�يات وعمليات اإعادة جدولة اأ�س�لية تتنا�سب مع االإمكانات احلالية للعمالء 

املع�سرين.

خدمات الخزينة واالستثمار– المؤسسات المالية:
متكنت اإدارة اخلزينة يف امل�سرف من اإدارة االأم�ال وت�ظيفها بكفاءة عالية رغم ال�سع�بات التي تفر�سها الظروف الراهنة،وقد ا�ستطاعت اأن حتقق 

اأهدافها يف جمال العم�الت واالإيرادات الت�سغيلية من خالل ح�سن اإدارتها مل�ج�دات امل�سرف من القطع االأجنبي وف�ائ�س ال�سي�لة املت�فرة باللرية 

ال�س�رية، هذا باالإ�سافة اإىل التزام البنك باملحافظة على معدالت �سي�لة تف�ق املعايري امل��س�عة من قبل م�سرف �س�رية املركزي.

ومتكن امل�سرف من املحافظة على عالقات ممتازة مع بع�س البن�ك املرا�سلة رغم اإحجام الكثري من البن�ك وت�قفهاعن التعامل مع البن�ك ال�س�رية.

حيث ا�ستمر امل�سرف بتقدمي خدماته يف جمال تنفيذ العمليات امل�سرفية اخلارجية ومت�يلها على اأكمل وجه.

التطوير التنظيمي واإلداري
وا�سل امل�سرف خالل عام 2016 مراجعة وحتديث العديد من اأدلة ال�سيا�سات واالإجراءات وذلك لزيادة كفاءة العمليات امل�سرفية املختلفة، وتعزيز 

الرقابة على خمتلف االأعمال واالأنظمة االئتمانية والت�سغيلية.

تنمية الموارد البشرية:
تلعب امل�ارد الب�سرية دورًا هام ورئي�سيًا يف التنمية كما ميثل اال�ستثمار فيها اأغلى عنا�سر اال�ستثمار عائدًا، وتاأتي اأهمية امل�ارد الب�سرية من ك�ن 

االإن�سان حم�ر كل ن�ساط ومبعث حي�ية وفعالية كل الرثوات، وعليه تت�قف الكفاءة والنم� والتقدم وكيان امل�سرف ومالحمه وتف�قه واال�ستمرار 

واملناف�سة.

اأن�سطة امل�سرف واإدارة م�ارده املتاحة والميكن اإهمال اأهمية الدور احلي�ي الذي ت�ؤديه  اإدارة امل�ارد الب�سرية املحرك الرئي�سي يف  حيث تعترب 

فهي تهتم بجميع �سيا�سات وتطبيقات العنا�سر الب�سرية داخل امل�سرف والتي تهدف اىل حتقيق اأهدافه وانطالقًا من هذا املفه�م فقد اعتمدت 

ا�سرتاتيجية امل�سرف اعتمادًا اأ�سا�سيًا على هذا العن�سر الذي يعد بحق من اأغلى اأ�س�ل امل�سرف نظرًا ملا ميثله راأ�س املال الب�سري من اأهمية 

كبرية لدى القطاع امل�سريف باعتباره ي�سكل م��س�ع تناف�س اأ�سا�سي بل ميزة تناف�سية اأوىل تق�م عليها �سيا�سة اأي م�سرف من اأجل حتقيق امل�ست�ى 

االأعلى من التميز والنجاح.

االختيار والتعيين:

تهتم اإدارة امل�سرف بالبحث عن العاملني يف �س�ق العمل الختيار اأف�سل الكفاءات ل��سع الفرد املنا�سب يف املكان املنا�سب.

وتتمثل اآلية االختيار الفعال بامل�سرف من خالل انتقاء اأن�سب املتقدمني ال�ستخدام اأدوات االختيار املتكاملة حيث يتمثل املفه�م العلمي لالختيار 

يف انتقاء اأف�سل العنا�سر الب�سرية التي يتم ا�ستقطابها من م�سادر متعددة بهدف تعيينها داخل امل�سرف وت�سكينها بال�ظائف ال�ساغرة املحددة 

بهدف حتقيق املزيد من الكفاءة و االإنتاجية وبالتايل حتقيق اأهداف امل�سرف،كما يتم الرتكيز على وج�د متابعة دورية يف اإدارة االأداء من قبل 

اىل  اإ�سافة  ومعاجلتها  ال�ستدراكها  ال�سعف  نقاط  عند  وال�ق�ف  امل�ظفني  اأداء  وتط�ر  ملتابعة حت�سن  اإدارة  كل  م�ست�ى  وعلى  التنفيذين  املدراء 

الرتكيز على امل�سار ال�ظيفي على م�ست�ى كل م�ظف ومبا ي�سمن انتقال امل�ظف من مرتبه وظيفية اإىل اأخرى بعد التحقق والتاأكد من تط�ر م�ست�ى 

اأدائه.

التدريب والتطوير:

التط�ير  حتقيق  �سمان  اىل  ا�سافة  وخارجيًا  داخليًا  وتدريبه  ال�ظيفي  الكادر  ومهارات  قدرات  تط�ير  اىل  امل�سرف  يف  التدريب  عملية  تهدف 

والتحديث امل�ستمرين بالك�ادر لالرتقاء املت�ا�سل يف اأدائهم والنه��س بامل�ست�ى ال�ظيفي يف امل�سرف مبا يحقق االأهداف اال�سرتاتيجية العامة 

للم�سرف.

هذا و�سمن �سعي امل�سرف نح� التط�يرامل�ستمر لالرتقاء يف اأدائه مبا ُيحقق االأهداف اال�سرتاتيجية العامة للم�سرف، فقد اأولت االإدارة العليا يف 

امل�سرف العن�سر الب�سري كل االهتمام لالرتقاء بقدراته واإمكاناته الفنية ومبا يهدف اإىل ت�فري ك�ادر ب�سرية م�ؤهلة ومتميزة لديها كافة املهارات 

لتقدمي اخلدمات باأعلى ج�دة واحرتافية.

يف حني اأن اإدارة امل�سرف تفتخر مب�ظفيها الذين اأ�سبح�ا حمط اأنظار امل�سارف االأخرى التي ترغب يف ا�ستقطاب العديد منهم بهدف اال�ستفادة 

من كفاءتهم وخرباتهم التي اكت�سب�ها خالل عملهم يف امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل.

هذا واإميانًا من امل�سرف باأن اال�ستثمار يف التدريب مطلب �سروري لتط�ير قدرات م�ظفيه وتنمية مهاراتهم مبا ميكنهم من القيام باأعمالهم 

بدرجة عالية من االحرتاف من جهة وبهدف بناء قيادات م�ستقبلية واعدة الإدارة امل�سرف لذلك فقد ركز امل�سرف ب�سكل وا�سح �سمن االإمكانيات 

املتاحة على تنمية وتط�ير قدرات ك�ادره الب�سرية مبختلف م�ست�ياتهم االإدارية االأمر الذي اأ�ساف عمقًا ا�سرتاتيجيًا جديدًا اىل م�ارد امل�سرف، 

حيث مت الرتكيز على اأن تك�ن الربامج التدريبية املعدة �ساملة لكافة جماالت العمل امل�سريف.

2016

%46
%54

9

22%

٪3

٪19

٪8

٪1

٪6

دراسات عليا



17 16

التقرير السنوي 2016التقرير السنوي 2016 Annual Report 2016Annual Report 2016

إدارة المخاطر:

يلتزم امل�سرف باإطار عمل ثابت و�سامل الإدارة املخاطر وذلك بهدف حتديد املخاطر والع�ائد الناجتة عن ت��سع وتن�ع عمليات البنك واأن�سطته، 

وانطالقًا من هذا االلتزام يرتكز عمل امل�سرف على اأ�س�س متينة وا�سرتاتيجيات عمل �سليمة اأ�سا�سها قيا�س وتقييم واإدارة املخاطر املختلفة يف 

اأن�سطته الي�مية ومبا يت�افق مع �سيا�ساته الداخلية من جهة ومقررات جلنة بازل وتعليمات جمل�س النقد والت�سليف وم�سرف �س�رية املركزي من 

جهة ثانية.

اإن ح�كمة املخاطر يف امل�سرف تلتزم ب�سكل كامل بتعليمات م�سرف �س�رية املركزي، اإذ ت�سمن االإ�سراف اجليد وامل�س�ؤولية عن االإدارة الفعالة 

للمخاطر، وتعمل اإدارة املخاطر يف امل�سرف ب�سكل م�ستقل، وذلك من خالل رفع تقاريرها اإىل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة، 

ولدى االإدارة ال�سالحيات الالزمة لتمكينها من احل�س�ل على املعل�مات من دوائر امل�سرف املختلفة والتعاون مع اللجان االأخرى.

ولتح�سني ممار�ساته يف جمال اإدارة املخاطر وا�سل امل�سرف خالل عام 2016 تعزيز كافة ج�انب اإدارة املخاطر لديه ومتتني ال�س�ابط الداخلية 

وحت�سني كفاءة العمليات املختلفة – حفاظًا على امل�اءمة بني العائد واملخاطر لتحقيق من� م�ستدام يف كافة االأعمال – اإذ ا�ستمر امل�سرف بتط�ير 

وحتديث م�سف�فات املخاطر CRSA لدوائر العمل املختلفة، وحتديث خطط ا�ستمرارية االأعمال وفح�سها ب�سكل دوري، ومراقبة ج�دة حمفظته 

االئتمانية، باالإ�سافة اإىل اال�ستمرار يف ا�ستخدام اأف�سل االأ�ساليب وال��سائل يف تقييم م�ست�ى املخاطر مثل اختبارات اجلهد وحتليل احل�سا�سية.

مراقبة االلتزام:

تق�م اإدارة االلتزام بالتاأكد من التزام امل�سرف و�سيا�ساته الداخلية بجميع الق�انين�االأنظمة والتعليمات واملمار�سات امل�سرفية ال�سليمة ال�سادرة 

عن اجلهات الرقابية حلماية امل�سرف من التعر�س للعق�بات القان�نية اأو الرقابية اأو اخل�سائر املادية اأو خماطر ال�سمعة من جراء عدم االلتزام 

بالق�انني واالأنظمة والتعليمات، ولغاية اأداء االإدارة ل�ظيفتها قامت مبا يلي:

م�اعيدها  وفق  بالرد  وااللتزام  املركزي  �س�رية  وم�سرف  االرهاب  ومت�يل  االأم�ال  غ�سل  مكافحة  هيئة  من  ال�اردة  الطلبات  جميع  متابعة   -  

وم�سامينها.

- تقدمي امل�س�رة لكافة مراكز العمل والفروع يف جمايل االلتزام القان�ين ومكافحة غ�سل االأم�ال ومت�يل االرهاب والعق�بات الدولية.

- متابعة وا�ستكمال االإجراءات املتخذة لدى امل�سرف للت�افق مع التعليمات واالأنظمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية حلماية امل�سرف من خماطر 

غ�سل االأم�ال ومت�يل االرهاب وخماطر عدم االلتزام القان�ين.

- تزويد جمل�س االدارة بتقارير ح�ل عمل ادارة االلتزام ب�سكل ن�سف �سن�ي.

- القيام بزيارات ميدانية بغاية التحقق من االلتزام بالق�انني والتعليمات وال�سيا�سات واالجراءات ذات ال�سلة بالعمل امل�سريف ومكافحة غ�سل 

االأم�ال ومت�يل االرهاب.

- زيادة ال�عي بتعليمات مكافحة غ�سل االأم�ال ومت�يل االإرهاب،وبناء ثقافة االلتزام بالق�انني والت�سريعات والقرارات والتعاميم ال�سادرة عن 

ال�سلطات الرقابية واملتعلقة بالقطاع امل�سريف من خالل الدورات التدريبية للم�ظفني لدى امل�سرف.

- متابعة االإجراءات الالزمةاملتبعة وفقاأ الأحكام قان�ن االمتثال ال�سريبي االأمريكي )FATCA( لدى كافة فروع امل�سرف بانتظار ا�ستالمنا 

االأمريكية/  الداخلية  االإيرادات  دائرة  قبل  املراجعة من  قيد  امل�سرف  ت�سجيل  الأن  بامل�سرف  GIIN اخلا�س  ال��سيط  العاملي  التعريف  لرقم 

.IRS م�سلحة ال�سرائب االأمريكية

- التن�سيق والتعاون مع ال�سركة التابعة بخ�س��س اعداد �سيا�سات واجراءات خا�سة مبكافحة غ�سل االأم�ال ومت�يل االرهاب.

تكنولوجياالمعلومات:

اآمنة  2016 والتي تركز على خلق بيئة عمل  اأنظمة املعل�مات من خالل امل�ساريع املنفذة خالل عام  اأهدافه يف جمال  جنح امل�سرف يف حتقيق 

وبت�افرية عالية مع مراعاة م�اكبة اآخر ما ت��سلت اإليه تكن�ل�جيا املعل�مات وخا�سة يف جمال اخلدمات لتلبي متطلبات امل�سرف.

حيث مت تنفيذ العديد من امل�ساريع التي تخدم هذا الهدف وكما يلي:

واالت�ساالت بني  امل�ستخدمة  االأنظمة  الك�ارث على م�ست�ى  وتغطية  االأعمال  ا�ستمرارية  وتاأمني  العالية  الت�افرية  بتحقيق  املتعلقة  امل�ساريع   -1

مراكز العمل املختلفة.

2- امل�ساريع التي تعزز اأمن املعل�مات وتخلق بيئة عمل اآمنة �س�اء من خالل االأنظمة امل�ستخدمة اأو �سبكة االت�ساالت.

3- امل�ساريع التي تركز على ت�سهيل االأعمال وت�سريعها وزيادة م�ث�قية البيانات و�سه�لة و�سرعة ال��س�ل اإىل امل�ارد.

املعتمدة يف امل�سرف و�سراء  االأنظمة  واالإ�سدارات من  التحديثات  اآخر  العمل وحتديثها من خالل تطبيق  بيئة  ت��سيع  ت�ؤمن  التي  امل�ساريع   -4

التجهيزات ال�سرورية لتنفيذ االأعمال امل�سرفية املختلفة وزيادة القدرة اال�ستيعابية ملركز البيانات الرئي�سي والرديف.

5- امل�ساريع املتعلقة بالت�افق مع قرارات ال�سلطة الرقابية من خالل اعتماد اأف�سل املعايري العاملية يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية.

6- امل�ساريع التي تركز على تقدمي خدمات جديدة ومبتكرة للعمالء لدعم تناف�سية امل�سرف يف ال�س�ق ال�س�رية.

7- اعتمدت اإدارة االأنظمة على خربة م�ظفيها لتط�ير الربامج وتنفيذ امل�ساريع وايجاد اأف�سل احلل�ل التي تراعي تخفي�س التكاليف اإىل احلد 

االأدنى يف ظل الظروف الراهنة.

8- مت اإعداد وتنفيذ خطة تدريب تهدف لرفع امل�ست�ى الفني مل�ظفي االأنظمة وت�ظيف اخلربات اجلديدة التي يكت�سب�نها يف تنفيذ العديد من 

امل�ساريع واالأعمال دون تكاليف اإ�سافية يتحملها امل�سرف ما يعترب ا�ستثمار ناجح وي�ؤدي دور مهم يف تخفيف النفقات يف ظل الظروف الراهنة.

المسؤولية االجتماعية:

اأوىل امل�سرف اهتمامًا خا�سًا خلدمة املجتمع بكافة �سرائحه ومك�ناته انطالقًا من حر�س امل�سرف باأن يك�ن رافدًا اجتماعيًا وتنم�يًا وداعمًا 

فاعاًل لتحقيق التنمية امل�ستدامة، هذا وقد �ساهم امل�سرف خالل عام 2016 يف كل ممايلي:

1- التربع مل�سروع / بداية/ الذي اأطلقته جمعية /�س�ريا بتجمعنا/ لرعاية اأ�سر �سهداء وجرحى اجلي�س العربي ال�س�ري وتقدمي املع�نات والدعم 

الطبي لهم.

2- تربع جلمعية االأيتام املع�قني بحلب.

3- التربع ل�سالح حمافظة طرط��س ل�سراء اأجهزة خا�سة بك�سف املتفجرات ملنع وق�ع اأي اأعمال اإرهابية ت�ستهدف اأمن البلد وم�اطنيه.

5-الخطة المستقبلية لعام 2017:
انطالقًا من املتغريات التي حتيط ببيئة العمل والظروف االقت�سادية واالأمنية الراهنة وحت�سبًا الأية خماطر مت�قعة اأو غري مت�قعة فقد تبنى امل�سرف 

ا�سرتاتيجية عمل خالل عام 2017 ت�ستند على تدعيم املركز املايل وتعزيز االحتياطيات وحق�ق امللكية، والرتكيز على �سمان ا�ستمرارية االأعمال يف 

كافة قطاعات واإدارات امل�سرف. وفيما يلي اأبرز املحاور التي ارتكزت عليها اخلطة امل�ستقبلية للعام القادم:

العمل على حت�سني ج�دة االأ�س�ل ومتانتها واال�ستمرار يف معاجلة الدي�ن غري العاملة القائمة ورفع كفاءة التح�سيل، اإ�سافة اإىل اال�ستعداد   -1

مل�اجهة كافة اأن�اع املخاطر املت�قعة وال�سيما االئتمانية منها عن طريق تك�ين املخ�س�سات الالزمة مل�اجهة الدي�ن التي قد تتح�ل اإىل دي�ن غري 

منتجة.

حت�سني م�ؤ�سر الكفاءة من خالل تر�سيد االإنفاق يف كافة جماالت العمل يف امل�سرف وزيادة االإيرادات.  -2

املحافظة على معدالت النم� والعائد املتحققة خالل العام ال�سابق يف ظل التحديات الكبرية وغري امل�سب�قة والتي ت�ؤثر ب�سكل �سلبي على   -3

خمتلف الن�احي االقت�سادية واالجتماعية اإ�سافة لتاأثري التداعيات الناجتة عن االأزمة.
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تدعيم القدرة املالية وتاأمني ال�سي�لة الكافية بن�سب تف�ق احلدود الدنيا املقررة من قبل اجلهات الرقابية مل�اجهة كافة التزامات البنك.  -4

زيادة اال�ستثمار يف التكن�ل�جيا امل�سرفية لتعزيز اإمكانات االأنظمة امل�ستخدمة لدى امل�سرف.  -5

وحت�سني  ومهاراتهم  امل�ظفني  باأداء  واالرتقاء  الك�ادر  باأف�سل  االحتفاظ  خالل  من  للبنك  ال�ظيفي  الكادر  قدرات  تعزيز  يف  اال�ستمرار   -6

قدراتهم على االت�سال والت�ا�سل ومبا يعزز م�ست�ى اخلدمة املقدمة للعمالء وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة، جنبًا اإىل جنب مع برامج التدريب 

والتط�ير امل�ستمرين باالإ�سافة اإىل تطبيق خطط االإحالل ال�ظيفي.

االلتزام باأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية املتعلقة باإدارة املخاطر واالمتثال واحلاكمية امل�ؤ�س�سية.  -7

حت�سني ر�سا العمالء باعتباره اأحد اأهم القيم اجل�هرية للبنك، وهدفًا ا�سرتاتيجيًا يت�سدر قائمة االأهداف اال�سرتاتيجية.  -8

6- ميثاق التحكم المؤسسي:
ا�ستنادًا اإىل قرار نظام املمار�سات ال�سليمة الإدارة ال�سركات ال�سادر عن هيئة االأوراق واالأ�س�اق املالية ال�س�رية تاريخ 2008/6/29، ودليل احل�كمة 

لدى امل�سارف التقليدية العاملة يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية ال�سادر عن م�سرف �س�رية املركزي. فقد �سعت اإدارة امل�سرف لتبني مبادئ التحكم 

امل�ؤ�س�سي مبا يت�افق مع اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، اإميانًا من اإدارة امل�سرف باأن نظام احل�كمة اجليد يعترب من الدعائم االأ�سا�سية الإنعا�س 

اأي م�ؤ�س�سة وا�ستمرار جناحها على املدى الط�يل، ومبا يحقق االأهداف الرئي�سية التالية:

ــ املحافظة على اإيداعات امل�دعني وزيادة ثقة العمالء بامل�سرف.

ــ رفع كفاءة جمل�س اإدارة امل�سرف وتعزيز العمل اجلماعي بحيث تك�ن الفائدة العظمى للم�ساهمني.

ــ حتقيق ثقة امل�اطنني.

ــ تعزيز العالقة بني امل�ساهمني وجمل�س اإدارة امل�سرف واالإدارة العليا واجلهات ذات العالقة بامل�سرف.

أواًل: االلتزام بالتحكم المؤسسي:
ي�ؤمن جمل�س اإدارة امل�سرف باأهمية التحكم امل�ؤ�س�سي يف و�سع قاعدة لتط�ر امل�سرف يف امل�ستقبل وحت�سني اأدائه، وتدعيم الثقة يف ن�ساطاته اأمام 

امل�دعني وامل�ساهمني. وعليه قرر جمل�س االإدارة تبني التحكم امل�ؤ�س�سي مبا يت�افق مع اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، ومبادئ منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية )OECD( واإر�سادات جلنة بازل ملراقبة البن�ك وتعليمات م�سرف �س�رية املركزي وقان�ن ال�سركات وتعليمات هيئة االأوراق 

واالأ�س�اق املالية. وقد مت اإعداد واعتماد هذا امليثاق للتحكم امل�ؤ�س�سي لدى امل�سرف لتحديد قيم امل�سرف وت�جهاته اال�سرتاتيجية يف هذا املجال، 

ويق�م امل�سرف بن�سر هذا امليثاق �سمن امل�قع االلكرتوين الداخلي للم�سرف.

ثانيًا: عمل مجلس اإلدارة:
ــ اعتماد الهيكل التنظيمي )املقرتح من اإدارة امل�سرف( والذي يبني الت�سل�سل االإداري مبا يف ذلك جلان املجل�س واالإدارة التنفيذية.

يتم  بحيث  حمددة.  وباأهداف  اخل�س��س  بهذا  التعليمات  وح�سب  امل�سرف  حاجة  ح�سب  امل�سرف  اإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  اللجان  ت�سكيل  ــ 

تف�ي�سها ب�سالحياتها وحتديد م�س�ؤولياتها من قبل املجل�س وملدة حمددة، وذلك وفق ميثاق )يت�سمن مهام وم�س�ؤوليات كل جلنة( وبحيث تق�م 

هذه اللجان برفع تقارير دورية اإىل املجل�س ككل ويراعى مبداأ ال�سفافية عند تعيني اأع�ساء جلان املجل�س.

من  ذلك  ويتم  االأعلى،  يف  املثل  نح�  التطلع  �سيا�سة  تر�سيخ  على  يعمل  واأنه  اأعماله  ممار�سة  يف  عالية  بنزاهة  يتمتع  امل�سرف  اأن  من  التاأكد  ــ 

خالل ت�فر �سيا�سات وميثاق اأخالقيات العمل والتي تت�سمن على تعريف لتعار�س امل�سالح وال�سفقات التي يق�م بها م�ظف� امل�سرف مل�سلحتهم 

اإدارة امل�سرف  اأو من خالل االطالع عليها نتيجة ال�سالحيات املعطاة لهم، وتلتزم  ال�سخ�سية �س�اء بناء على معل�مات داخلية ح�سل�ا عليها 

بتعميم هذه ال�سيا�سات وميثاق اأخالقيات العمل على كافة م�ظفي امل�سرف واأع�ساء املجل�س، كما تق�م اإدارة امل�سرف با�ستيفاء اإقرارات من كافة 

امل�ظفني مبا يفيد اطالعهم والتزامهم بها.

ــ ر�سم االأهداف واخلطط واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات العامة للم�سرف وامل�سادقة عليها ب�س�رة وا�سحة وحمددة وب�سكل دوري، باالإ�سافة اإىل 

ممار�سة الت�جيه والرقابة على االإدارة التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤولية العمليات الي�مية وم�ساءلتها، كما يق�م املجل�س بامل�سادقة على انظمة 

ال�سبط والرقابة الداخلية ال�سيما ميثاق التدقيق املت�سمن ت�ثيق مهام و�سالحيات وم�س�ؤوليات اإدارة التدقيق والتاأكد من فعالية هذه االأنظمة.

ــ يق�م املجل�س بالتاأكد من مدى تقيد امل�سرف باخلطة اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة اأو املطل�بة مب�جب الق�انني والتعليمات 

لزم  حيثما  الت�س�يبية  االإجراءات  اتخاذ  ومن  العمل  خلطط  وفقًا  االأداء  اإجنازات  مبراجعة  التنفيذية  االإدارة  قيام  ومن  مبقت�ساها  ال�سادرة 

باالإ�سافة اىل التاأكد من اأن جميع خماطر امل�سرف قد مت اإدارتها ب�سكل �سليم.

ــ يتحمل جمل�س اإدارة امل�سرف م�س�ؤوليات اتباع ممار�سات ح�كمة �سليمة مبا فيها �سالمة امل�سرف وحماية م�سالح امل�دعني والتاأكد من التزام 

امل�سرف بكافة الق�انني واالأنظمة واملعايري الرقابية التابعة لها.

وال�سيا�سات  االئتمانية  ال�سيا�سة  مثل  امل�سرف  الأن�سطة  الرئي�سية  وال�سيا�سات  ال�سن�ية،  امل�سرف  وا�سرتاتيجية  التقديرية  امليزانية  درا�سة  ــ 

التنفيذية بخ�س��س  االإدارة  املرف�عة من  الت��سيات  ودرا�سة  اال�ستثمارية،  اأو  الراأ�سمالية  امل�ساريع  ودرا�سة  امل�ظفني  �س�ؤون  اال�ستثمارية والئحة 

اإن�ساء او �سراء عقار للم�سرف، ومناق�سة بيانات الق�ائم املالية اخلتامية للم�سرف التخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنه.

�سيا�سات  ت�سع  التنفيذية  االإدارة  اأن  بالتاأكد من  يق�م  كما  العمليات  املالئمة حلجم  وي�سع احلدود  للم�سرف  الت�سغيلية  البنية  املجل�س  يتفهم  ــ 

لتحديد واإدارة كافة اأن�اع املخاطر او االن�سطة واالف�ساح عنها للمدققني وال�سلطات الرقابية وذلك مل�ساعدته حال ممار�سة االن�سطة اأو العمليات 

يف بيئة تعيق ال�سفافية او ا�ستخدام هياكل وبنى تعيق ذلك.

ــ هناك ف�سل مابني من�سبي رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ف�ساًل كاماًل مب�جب قرارات جمل�س االإدارة.

ــ يت�افق تنظيم وت�سكيلة جمل�س االإدارة يف امل�سرف وان�سطته مع تعليمات التحكم امل�ؤ�س�سي، باالإ�سافة اإىل ت�افق دور رئي�س جمل�س االإدارة وكافة 

اأع�ساء املجل�س مع تعليمات التحكم امل�ؤ�س�سي.

مركز كل ع�س� من اأع�ساء جمل�س االإدارة 

المنصباسم عضو مجلس اإلدارة
تاريخ 

التعيين في 
المجلس

الجهة التي يمثلها
الحصة في رأسمال المصرف

نسبة األسهمعدد األسهم

2016رئي�س جمل�س االإدارةال�سيداإيهاب ال�سعدي

بنك االإ�سكان للتجارة 

والتم�يل – االأردن
49.063%25،758،206 �سهم

2016ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد خالد الذهبي

2010ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ي��سف النعمة

2016ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد �سائد زريقات

0.28%150،000نف�سه2013نائب رئي�س جمل�س االإدارةالدكت�ر عامر ح�سني لطفي

2.234%1،173،180خزانة تقاعد املهند�سني2015ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد م�سع�د �ساحلة

0.15%78،750نف�سه2008ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد نادر حداد

0.38%199،727نف�سه2016ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ح�سان يعق�ب

2016ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد تي�سري الزعبي

ال�سركة ال�س�رية الليبية 

لال�ستثمارات ال�سناعية 

والزراعية

1،173،180%2.234

ثالثًا: لجان مجلس اإلدارة:
يق�م جمل�س االإدارة بت�سكيل جلان اإ�سرافية منبثقة عنه،يق�م بتف�ي�سها ب�سالحيات ملدة حمدودة للقيام باملهام امل�كلة اإليها ورفع تقارير دورية اإىل 

جمل�س االإدارة.
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تتحمل هذه اللجان امل�س�ؤولية عن اأعمالها اأمام جمل�س االإدارة وذلك ال يعفي جمل�س اإدارة امل�سرف من امل�س�ؤولية عن اأعمال هذه اللجان،باالإ�سافة 

اإىل اأن يتم تدوين وت�سنيف حما�سر اجتماعات اللجان.

اللجنة التنفيذية:

اأية  بدرا�سة  اللجنة  وتكلف  احلاجة  دعت  وكلما  �سن�يًا  مرات  اأربع  اأدنى  وبحد  دوريا  اللجنة  وجتتمع  املجل�س،  من  بقرار  االئتمانية  اللجنة  تت�سكل 

م�ا�سيع حتال عليها من قبل جمل�س االإدارة. وت�ؤخذ قرارات اللجنة باإجماع اأغلبية االأع�ساء، ويتم عر�س جميع القرارات املتخذة على جمل�س االإدارة 

للم�سادقة عليها.

�سمن  تقع  والتي  التنفيذية  واالإدارة  املجل�س  لرئي�س  املف��سة  ال�سالحيات  عن  تزيد  التي  واملبالغ  للم�ا�سيع  االئتمانية  اللجنة  �سالحيات  تك�ن 

�سالحياتها، وتدر�س اللجنة ما يزيد عن �سالحياتها يف جماالت اخت�سا�سها وترفع ت��سياتها اإىل جمل�س االإدارة التخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

لجنة التدقيق:

اأهداف اللجنة:

مراجعة التقارير املالية ونظم ال�سبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي، ومراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر 

اجل�هري على البيانات املالية.

ت�سكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها:

1- تتك�ن جلنة التدقيق من 4 اأع�ساء من االأع�ساء غري التنفيذيني، ويدعى الجتماعات اللجنة مدير اإدارة التدقيق الداخلي ب�سفته )اأمني �سر 

اللجنة(.

2- اإن غالبية االأع�ساء م�ستقلني كما الت�سم رئي�س جمل�س االإدارة.

3- جتتمع جلنة التدقيق ب�سفة دورية وبحد اأدنى اأربعة مرات يف ال�سنة ويتم ت�ثيقها مب�جب حما�سر اجتماعات اأ�س�لية.

4- حت�ي اللجنة على اأع�ساء من ذوي امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية يف املجاالت املحا�سبية واملالية، ولها احلق يف اال�ستعانة بخربات خارجية 

بعد م�افقة جمل�س االإدارة على ذلك.

املمار�سات  الأف�سل  ووفقًا  االإ�سرافية  اجلهات  وتعليمات  والت�سريعات  الق�انني  يف  عليها  املن�س��س  وال�اجبات  باملهام  التدقيق  جلنة  تق�م   -5

واإر�سادات جلنة بازل.

6- تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع املدقق اخلارجي مرة على االأقل خالل العام، كما يحق للمدقق اخلارجي والداخلي طلب االجتماع مع اللجنة 

حني تقت�سي �سرورة العمل ذلك.

وتت�ىل اللجنة املهام الرئي�سية التالية:

1- االطالع ومراجعة التقارير والبيانات املالية ال�سن�ية والدورية والتحقق من �سالمتها وفق معايري املحا�سبة وتعليمات م�سرف �س�ريا املركزي 

قبل عر�سها على جمل�س االإدارة والت��سية ب�ساأنها ملجل�س االإدارة مع الرتكيز على مايلي:

-الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر اجل�هري على البيانات املالية، بهدف �سمان عدالة و�سفافية التقارير املالية.

-اأي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة.

-اأي تغيري يطراأ على ح�سابات امل�سرف جراء عملية التدقيق اأو اقرتاحات مدقق احل�سابات، والتاأكد من دقة االإجراءات املحا�سبية والرقابية 

و�سالمتها ومدى التقيد بها.

2- تق�م جلنة التدقيق مبتابعة مدى تقيد امل�سرف باالأنظمة والتعليمات والق�انني النافذة، وتعليمات وقرارات م�سرف �س�ريا املركزي، ومدى 

التقيد ب�سيا�سات امل�سرف ونظامه الداخلي مبا فيه االطالع على تقييم املدقق اخلارجي لهذه االإجراءات مع �سالحية طلب ح�س�ر اأي من م�ظفي 

امل�سرف وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س االدارة و الرئي�س التنفيذي .

3- تقييم كفاية وكفاءة نظام ال�سبط الداخلي بامل�سرف وحتليل خماطره.

4- التاأكد من ت�افر البنى اال�سا�سية امل�ستقلة الالزمة الإدارة املخاطر والتحقق من التقييد باالأنظمة واالإجراءات ال�اردة يف ال�سيا�سة العامة الإدارة 

املخاطر و تقييم فعالية و كفاءة اإدارة املخاطر بامل�سرف.

5- ت�فري اال�ستقاللية الالزمة الإدارة التدقيق الداخلي الأداء مهامها.

6- تقييم فاعلية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي والتاأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة ال�سادرة عن اجلهات ذات العالقة.

7- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتاأكد من اأنه قد مت اتخاذ االإجراءات الالزمة ب�ساأنها.

8- االطالع على نتائج تقارير واأعمال اإدارة التدقيق الداخلي واعتماد خطط التدقيق التي تعدها، مبا فيه درا�سة احتياجاتها من امل�ارد الب�سرية 

واملادية.

9- درا�سة اأو متابعة اأي م�ساألة ترى اللجنة �سرورة لبحثها اأو ابداء الراأي فيها.

10- الت��سية ملجل�س االإدارة فيما يتعلق باالأم�ر املرتبطة باإجراءات التدقيق الداخلي وعمل املدقق الداخلي.

11- مناق�سة االأم�ر املتعلقة برت�سيح املدقق اخلارجي والتاأكد من ا�ستيفائه ل�سروط الهيئة وعدم وج�د ماي�ؤثر على ا�ستقالليته، وتقييم م��س�عيته 

وا�ستقالليته.

12- اإقرار اإمكانية تقدمي املدقق اخلارجي خلدمات اأخرى غري التدقيق الدوري و�سمان عدم تاأثري ذلك على الراأي امل�ستقل للمدقق اخلارجي.

13- مراجعة خطاب التعيني وقب�له.

14- بحث كل مايتعلق بعمل املدقق اخلارجي مبا يف ذلك مالحظاته ومقرتحاته وحتفظاته ومراجعة نتائج تقاريره وتقارير ال�سلطات الرقابية 

والتاأكد من اتخاذ االإجراءات الت�سحيحية بال�سكل املالئم ويف الت�قيت املنا�سب، وتقييم االإجراءات املتخذة ملعاجلتها وتقدمي الت��سيات ب�ساأنها 

اإىل جمل�س االإدارة.

15- االطالع على مرا�سالت امل�سرف مع املدقق اخلارجي وتقييم مايرد فيها واإبداء الت��سيات ب�ساأنها.

16- مراجعة العمليات مع االطراف ذوي العالقة والتاأكد من عدم وج�د اأي ت�سارب يف امل�سالح قد ينتج عن قيام امل�سرف بعقد ال�سفقات اأو 

اإبرام العق�د اأو الدخ�ل يف امل�سروعات مع االأطراف ذوي العالقة واإحاطة جمل�س االدارة بها.

17- العمل على ت�سجيع التعاون بني اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة العامة ودائرة التدقيق الداخلي واملدقق اخلارجي ومف��سية احلك�مة لدى 

امل�سارف.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

أهداف اللجنة:

مراقبة و�سمان �سفافية تعيني وجتديد وا�ستبدال اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي وتقييم فعالية جمل�س االإدارة ككل وفعالية كل ع�س� من 

اأع�ساء جمل�س االدارة ب�سكل م�ستقل وتقييم اداء الرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني. وكذلك �سمان �سفافية �سيا�سات رواتب ومكافاآت وتع�ي�سات 

اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني و�سمان ان�سجام هذه ال�سيا�سات مع اأهداف امل�سرف وا�سرتاتيجيته.

ت�سكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها:

1- تتك�ن جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأع�ساء غري تنفيذيني، على اأال يقل عددهم عن ثالثة.

2- غالبية اأع�ساء اللجنة من االأع�ساء امل�ستقلني.

3- رئي�س اللجنة من االأع�ساء امل�ستقلني.

3- لتجنب تعار�س امل�سالح ال ي�سارك ع�س� اللجنة يف املناق�سات والقرارات املتعلقة به.

4- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على االأقل يف ال�سنة وتدون حما�سر هذه االجتماعات اأ�س�اًل.
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صالحيات ومهام اللجنة:
1- و�سع معايري و�سروط )احلد االأدنى( اخلربات وامل�ؤهالت واملهارات املطل�بة لع�س�ية جمل�س االإدارة ول�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي، مبا يف 

ذلك حتديد ال�قت الالزم تخ�سي�سه من الع�س� الأعمال املجل�س وي�سادق جمل�س االإدارة على املعايري وال�سروط امل��س�عة.

2- الت��سية بالرت�سيح واإعادة الرت�سيح لع�س�ية جمل�س االإدارة وجلان املجل�س ول�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي واإلغاء الع�س�ية، مع مراعاة 

الق�انني والقرارات النافذة،اآخذة بعني االعتبار عدد مرات احل�س�ر ون�عية وفعالية م�ساركة االأع�ساء يف اجتماعات املجل�س وتاأديتهم ل�اجباتهم 

النقد  جمل�س  اأو  املركزي  �س�رية  م�سرف  م�افقة  على  احل�س�ل  طلب  تقدمي  اأو  اإ�سعار  اإر�سال  قبل  املهمة  بهذه  اللجنة  )وتق�م  وم�س�ؤولياتهم 

والت�سليف ح�سب احلالة(.

3- و�سع تعريف لالأع�ساء التنفيذيني واالأع�ساء غري التنفيذيني واالأع�ساء امل�ستقلني والتاأكد من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني مبا يت�افق مع 

املعايري امل��س�عية يف هذا الدليل، والتاأكد من تنا�سب ت�سكيلة املجل�س مع حجم امل�سرف وتعقيد عملياته.

4- تبني معايري م��س�عية لتقييم فعالية جمل�س االدارة ككل وم�ساهمة كل ع�س� من اأع�ساء املجل�س وكل جلنة من جلانه وتقييم اأداء الرئي�س 

املت�سابهة كما يراعى مدى  االأخرى  امل�ؤ�س�سات  اأداء  التنفيذية  واالإدارة  اأداء املجل�س  تقييم  باالعتبار عند  وي�ؤخذ  التنفيذيني  واملدراء  التنفيذي 

االلتزام باملتطلبات الرقابية وي�سادق جمل�س االإدارة على معايري التقييم.

5- التاأكد من ح�س�ل اأع�ساء جمل�س االإدارة على التدريب والتاأهيل امل�ستمر من خالل برامج ت�سمم لهذا الغر�س مل�اكبة التط�رات احلديثة يف 

�سناعة اخلدمات املالية وتت�ىل اللجنة ت�فري معل�مات ح�ل بع�س الق�سايا الهامة يف امل�سرف الأع�ساء جمل�س االإدارة عند الطلب.

6- حتديد �سروط ومعايري تعيني املدراء التنفيذيني وتقييم اأدائهم وخطة االإحالل.

7- الت��سية ملجل�س االإدارة باإلغاء تعيني )عزل( اأي مدير تنفيذي اإذا ثبت عدم فاعليته وتق�سريه يف اأداء واجباته وم�س�ؤولياته.

8- اإجراء املراجعة ال�سن�ية لل�سروط املطل�بة لع�س�ية جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سمان االلتزام باأحكام الق�انني واالأنظمة والتعليمات 

النافذة.

واملدراء  التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س  الأع�ساء  اأخرى  منافع  واأي  والرواتب  والتع�ي�سات  للمكافاآت  وا�سحة  �سيا�سات  وج�د  �سمان   -9

التنفيذيني تتنا�سب مع خرباتهم وم�ؤهالتهم ي�سادق عليها من قبل جمل�س االإدارة وتراجع �سن�يًا من قبل اللجنة، والبد اأن يك�ن هناك ت�ازن 

عند و�سع املكافاآت والتع�ي�سات والرواتب بحيث تك�ن حمفزة ال�ستقطاب اأ�سخا�س م�ؤهلني وغري مبالغ فبها ويجب اأن يك�ن �سلم هذه الرواتب 

احلدود  ف�ق  املخاطرة  ت�سجيع  بهدف جتنب  الق�سري  االأجل  باالأداء يف  مرتبط  وغري  امل�سرف  �سيا�سة  الذي حتدده  النطاق  �سمن  واملكافاآت 

املقب�لة.

للعاملني  والتقييم  التعيني  الآلية  وو�س�ح  وعدالة  وكفاية  وج�د  للتاأكد من  العام  االأقل خالل  على  الب�سرية مرة  امل�ارد  مع مدير  االجتماع   -10

و�سيا�سات منح املكافاآت والرواتب مبا ي�سمن ا�ستقطاب اأ�سخا�س م�ؤهلني للعمل يف امل�سرف واالحتفاظ بهم.

لجنة الحوكمة:
أ. أهداف اللجنة:

و�سع اإطار ودليل احل�كمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند ال�سرورة.

ب. تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها:
تك�ن جلنةاحل�كمة من اأع�ساءغري تنفيذيني،على اأاليقل عدداالأع�ساء عن ثالثة، ي�سرتط اأن ت�سم اللجن ةاأحد اأع�ساء جلنة التدقيق امل�ستقلني،واأن 

يرتاأ�سها رئي�س جمل�س االإدارة.

ج. صالحيات ومهام اللجنة:
تت�ىل جلنة احل�كمة:

1- االإ�سراف على اإعداد وتطبيق دليل احل�كمة ومراجعته وحتديثه عندال�سرورة.

2- التن�سيق مع جلنة التدقيق للتاأكد من االلتزام بالدليل.

3- تزويد جمل�س االإدارة �سن�يًا على االأقل بالتقارير والت��سيات بناًء على النتائج التي مت الت��سل اإليها من خالل عمل اللجنة.

4- تعقد اللجنة اجتماعًا ن�سف �سن�ي على االأقل.

لجنة إدارة المخاطر:
أهداف اللجنة:

و�سع �سيا�سة املخاطر مبا ين�سجم مع قدرة امل�سرف ومدى قب�له لتحمل املخاطر، ومراجعة اأداء االإدارة العليا يف اإدارة خماطر االئتمان وال�س�ق 

وال�سي�لة والت�سغيل وعدم االلتزام وال�سمعة وغريها.

ت�ضكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها:

1- تتك�ن اللجنة من 3 اأع�ساء على االأقل، على اأال يزيد عدد االأع�ساء التنفيذيني عن ع�س� واحد.

2- يك�ن رئي�س اللجنة من االأع�ساء امل�ستقلني. 

3- تعقد اللجنة اأربعة اجتماعات )مرة كل 3 اأ�سهر( على االأقل يف ال�سنة وترفع تقاريرها اإىل جمل�س االإدارة.

صالحيات ومهام اللجنة:

ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  من  والتاأكد  االإدارة  جمل�س  قبل  من  اعتمادها  قبل  املخاطر  اإدارة  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات  مبراجعة  اللجنة  تق�م   -1

واال�سرتاتيجيات.

2- �سمان ت�افر امل�ارد والنظم الكافية الإدارة املخاطر و�سمان ا�ستقالل م�ظفي اإدارة املخاطر عن االأن�سطة التي ينجم عنها حتمل امل�سرف 

للمخاطر.

3- مراجعة الهيكل التنظيمي الإدارة املخاطر وو�سع ت��سيات ب�ساأنه قبل اعتماده من قبل جمل�س االإدارة.

4- مراجعة التقارير الدورية ح�ل طبيعة املخاطر التي يتم التعر�س لها وحجمها واأن�سطة اإدارة املخاطر.

5- ترفع اللجنة تقارير دورية اإىل جمل�س االإدارة وتقدم اإح�سائيات بخ�س��س املخاطر التي يتعر�س لها امل�سرف والتغريات والتط�رات التي 

تطراأ على اإدارة املخاطر.

6- مراجعة واإبداء الراأي اأمام جمل�س االإدارة ح�ل �سق�ف املخاطر واحلاالت اال�ستثنائية التي تطراأ عليها.

7- مراقبة مدى التزام اإدارة املخاطر باملعايري امل��س�عة من قبل جلنة بازل واملتعلقة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�س�ق واملخاطر الت�سغيلية.

8- تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع اإدارة املخاطر ملناق�سة وتقييم املخاطر التي يتعر�س لها امل�سرف وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي الت��سيات 

ب�ساأنها.

رابعًا: الشفافية واإلفصاح:
ــ ي�ؤمن جمل�س اإدارة امل�سرف باأن ال�سفافية عن�سر اأ�سا�سي لتحكم م�ؤ�س�سي فعال، وباأن االإف�ساح املالئم يعزز التحكم امل�ؤ�س�سي ويعزز قدرة 

امل�سرفني ملزيد من الفعالية يف مراقبة �سالمة و�سع امل�سرف. ويطبق امل�سرف جميع تعليمات االإف�ساح املطل�بة.

ــ يتبع امل�سرف اأف�سل املمار�سات الدولية )معايري املحا�سبة واالإبالغ املايل املتعلقة باالإف�ساح للق�ائم املالية( يف جمال التقارير املالية واالإف�ساح 

وال�سفافية املحلية والدولية، وتق�م االإدارة العليا للم�سرف برفع تقارير ح�ل التط�رات اإىل جمل�س االإدارة وتقدم الت��سيات ب�ساأن تطبيق اأف�سل 

ممار�سات االإف�ساح لدى امل�سرف.

ــ يدرك امل�سرف واجبه يف تزويد املعل�مات املنا�سبة ح�ل ن�ساطاته اإىل امل�ساهمني، وامل�دعني، ونظرائه يف ال�س�ق املايل، وال�سلطات الرقابية على 

امل�سارف واجلمه�ر ب�سكل عام، ويق�م باالإف�ساح عن هذه املعل�مات واتاحتها جلميع االأطراف ذوي العالقة مبا يت�افق مع الق�انني.

ــ يتحمل جمل�س االإدارة م�س�ؤولية البيانات املالية للم�سرف وحمت�يات التقرير ال�سن�ي من حيث دقتها وتكاملها، ويلتزم امل�سرف باملحافظة على 

قن�ات املعل�مات مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين والنظراء يف ال�س�ق املايل وكذلك من خالل التقرير ال�سن�ي والتقارير الربعية التي ت�فر معل�مات 

مالية، ح�ل مركز امل�سرف واأو�ساعه املالية خالل ال�سنة.

ــ مت اإعادة هيكلة ت�سكيل اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة يف مطلع عام 2013 مبا يت�افق مع تعليمات التحكم امل�ؤ�س�سي ال�سادرة عن ال�سلطات 

الرقابية يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية.
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خامسًا: إدارات الرقابة والضبط الداخلي في المصرف:
1- التدقيق الداخلي:

يدرك امل�سرف اأن وج�د اإدارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف تعزيز اأنظمة الرقابة الداخلية واالإطار العام الإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة امل�سرف 

وبيان مدى  الداخلية  واالإجراءات  ال�سيا�سات   تطبيق  بتاأكيد معق�ل ح�ل  التدقيق  االإدارة وجلنة  تزويد  اإىل  التدقيق  اإدارة  ت�سعى  املختلفة. حيث 

فاعليتها.

تتبع اإدارة التدقيق الداخلي وظيفيًا اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س االإدارة لتعزيز ا�ستقالليتها.

تق�م اإدارةالتدقيق الداخلي مبهامها من خالل ميثاق التدقيق املعتمد من قبل جلنة التدقيق والذي يحدد مهامها وم�س�ؤولياتها و�سالحياتها، وفقًا 

للمعايري العاملية.

تق�م اإدارة التدقيق الداخلي باإعداد خطة التدقيق ال�سن�ية لكافة مراكز العمل يف امل�سرف بحيث ت�ستند اخلطة يف حتديد اأول�يات التدقيق اإىل 

م�ست�يات التعر�س اإىل املخاطر ملراكز العمل )Risk Based Plan( وبحيث ترتفع درجة االهتمام بتدقيق اأي مركزعمل يف حال ارتفاع م�ست�ى 

خماطره وت�سمل اخلطة كافة مراكز العمل يف امل�سرف ويعد بناًء عليها خطة امل�سادر الب�سرية الالزمة لتنفيذها متهيدًا الإعداد امليزانية التقديرية 

الإدارة التدقيق التي ت�سمل كافة امل�سادر الب�سرية واملادية الالزمة الأداء مهام التدقيق، وبحيث يتم اإقرار هذه اخلطة من قبل جلنة التدقيق.

ل�سمان متتع املدققني الداخليني بامل��س�عية اليتم تكليفهم باأعمال تنفيذية، ويتم االإبالغ عن اأي تعار�س حمتمل ف يامل�سالح اإىل جلنة التدقيق.

يتم مناق�سة تقارير التدقيق الداخلي مع االإدارات ومراكز العمل التي يتم التدقيق عليها، وي�سمح للتدقيق الداخلي باإعداد تقارير دون تدّخل اأو 

تاأثري من اأطراف اأخرى.

تق�م اإدارة التدقيق بالتن�سيق مع املدقق اخلارجي عند قيامه بفح�س مدى كفاية نظام ال�سبط الداخلي للم�سرف.

:)Compliance( »2- مراقبة االمتثال/ »االلتزام
اإن مراقبة االمتثال لدى امل�سرف هي وظيفة م�ستقلة هدفها التاأكد من التزام امل�سرف و�سيا�ساته الداخلية جلميع الق�انني واالأنظمة والتعليمات 

اإىل  التقارير  وترفع  وتراقب  والدولية  املحلية  الرقابية  ال�سادرة عن اجلهات  ال�سليمة  امل�سرفية  واملمار�سات  واملعايري  ال�سل�ك  وق�اعد  واالأوامر 

جمل�س االإدارة ح�ل مدى االلتزام يف امل�سرف، حيث تعنى هذه ال�ظيفة مبايلي:

و�سع االآليات الالزمة ل�سمان الت�افق مع جميع الق�انني والت�سريعات التي حتكم عمل امل�سرف.

ب��سع  وتق�م  االأم�ال،  غ�سل  مكافحة  وهيئة  املركزي  �س�ريا  م�سرف  مع  ات�سال  كحلقة  ال�ظيفة  تعمل  االأم�ال  غ�سل  مبكافحة  يتعلق  فيما  اأما 

ال�سيا�سات  واالإجراءات الالزمة،وت�سميم �سيا�سات التعرف على العمالء، ومراقبة احلركات، والتحقيق يف حاالت اال�ستباه ورفع التقارير الالزمة 

اإىل اجلهات الرقابية.

)Risk Management Department(:3- إدارة المخاطر
ت�سمل مهام وم�س�ؤوليات اإدارة املخاطر ما يلي: 

وت�فري  املخاطر،  ن�ع من  كل  و�سبط  لقيا�س  اأ�ساليب  وتط�ير  الت�سغيلية(  واملخاطر  ال�سي�لة  ال�س�ق،  )االئتمان،  املخاطر  اأن�اع  - حتليل جميع 

املعل�مات ح�ل مقايي�س املخاطر وهيكل املخاطر لدى امل�سرف لالإدارة العليا وجمل�س االإدارة، وت�فري معل�مات املخاطر لال�ستخدام يف البيانات 

العامة للم�سرف وتقاريره.

- اإعداد تقارير م�ست�يات التعر�س املختلفة ومراقبة تركزات املحافظ للتاأكد اأنها �سمن ال�سق�ف املمن�حة وتزويد املجل�س واالإدارة التنفيذية 

مبعل�مات عن قيا�س املخاطر للم�سرف.

واإعداد  باالأن�سطة  التي حتيط  املخاطر  الأو�ساع  امل�ستمرة  والدرا�سة  املخاطر،  الإدارة  الالزمة  البيانات  لت�فري  االأخرى  االإدارات  التن�سيق مع   -

الت��سيات املنا�سبة ومتابعة تاليف املالحظات وال�سلبيات التي تت�سم مبعدل خط�رة مرتفع ح�سب التقارير املرف�عة بها.

- يتم امل�ساهمة يف اإدارة املخاطر يف امل�سرف من خالل �سبكة من اللجان املف��سة.

سادسًا: التدقيق الخارجي:

يتم تعزيز فعالية وظيفة التدقيق اخلارجي من خالل:

1- �سمان ت�افق املدقق اخلارجي مع املعايري واالإر�سادات املهنية.

2- التاأكد من اأن املدقق اخلارجي يدرك جيدًا واجباته جتاه امل�سرف يف بذل العناية املهنية الالزمة.

3- الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي ووفقًا لتعليمات ال�سلطات الرقابية.

:)Control Environment( سابعًا: بيئة ونظام الرقابة والضبط الداخلي
الداعمة  امل�ؤ�س�سات  جلنة  قبل  من  املعد  الداخلية  الرقابة  لنظام  العام  االإطار  اإىل  ا�ستنادا  للم�سرف  الداخلي  وال�سبط  الرقابة  نظام  بناء  مت 

COSO(( ويتم مراجعة نظام الرقابة وال�سبط الداخلي يف امل�سرف مرة واحدة �سن�يًا على االأقل من قبل التدقيق الداخلي.
يق�م جمل�س االإدارة باالعتماد على اإطارعام للرقابة وال�سبط الداخلي يتمتع مب�ا�سفات متكن جمل�س االإدارة من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم 

من اإجراءات حيالها ، حيث ي�ستمل نظام ال�سبط الداخلي للم�سرف على امليزانية التقديرية ال�سن�ية التي تعدها وتقرها االإدارة ، مع اإجراء حتليل 

�سهري لالأداء الفعلي مقارنة باملت�قع مبا فيه التقارير املالية التي ترفع اإىل اأع�ساء جمل�س االإدارة يف كل اجتماع دوري مع ن�سر البيانات املالية ب�سكل 

دوري وفقًا  ملا حتدده ال�سلطات الرقابية ، باالإ�سافة اإىل اإتاحة التقارير املالية وتقارير االأعمال للم�ساهمني �سن�يًا ، وكذلك كفاءة العاملني وتقييم 

اأدائهم �سن�يًا ، وت�ثيق اأنظمة املعل�مات ، واأدلة �سيا�سات واإجراءات العمل التف�سيلية املت�فرة الطالع جميع امل�ظفني .

 :)Code of conduct / Ethics( 1- الئحة أخالقيات العمل
االلكرتوين  امل�قع  خالل  من  لهم  واإتاحتها  االإدارة،  جمل�س  واأع�ساء  امل�ظفني  كافة  على  تعميمها  مت  اأخالقي  �سل�ك  الئحة  امل�سرف  اعتمد   -

الداخلي للم�سرف، ويتم ت�قيع كل م�ظف يف امل�سرف على اقرار خطي يف بداية كل �سنة مالية باأنه قام باالطالع على الالئحة واأية تعديالت 

عليها ومب�افقته على ما ورد فيها.

- هذا وقد اأ�سارت الئحة اأخالقيات العمل لدى امل�سرف اىل امل�ا�سيع الرئي�سية التالية:

امل�ردين،  مع  العالقات  واخل�س�مات،  الهدايا  امل�سالح،  تعار�س  املخالفات،  عن  االبالغ  اجلزاءات،  ال�اجبات،  ال�سل�كية،  )املحظ�رات 

وت�ظيف االأقارب، �سرية املعل�مات واالت�ساالت، املناف�سة واالحتكار، الت�افق مع الق�انني والت�سريعات وال�سيا�سات املنظمة للعمل(. 

2- اإلقراض أو تعامالت المصرف مع )أعضاء مجلس اإلدارة، الموظفين، المساهمين، األطراف ذوي العالقة(:
تت�افق �سيا�سات امل�سرف املعتمدة من قبل جمل�س االإدارة مع الق�انني ال�سارية والت�سريعات ال�سادرة عن امل�سرف املركزي وي�سمل ذلك مايلي: 

- االإقرا�س مل�ظفي امل�سرف بكافة م�ست�ياتهم يتم وفقًا لالأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن م�سرف �س�ريا املركزي.

- العمليات االأخرى خالف عمليات االإقرا�س التي تتم مع االأطراف ذات عالقة تتم ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة لدى امل�سرف وتاأخذ بعني االعتبار 

م�سلحة امل�سرف بالدرجة االأوىل.

- يتم اإجراء مراجعة دورية للقرو�س والت�سهيالت املمن�حة لالأطراف ذوي العالقة من قبل املدققني الداخليني واخلارجيني للتاأكد من ت�افقها 

مع الق�انني والت�سريعات و�سيا�سات امل�سرف الداخلية.

وتخ�سع  االإدارة،  املعتمدة من جمل�س  االئتمانية  لل�سيا�سة  وفقا  والت�سهيالت  القرو�س  منح  امل�سرف يف جمال  كبار عمالء  مع  التعامل  يتم   -

ميزانيات العمالء لتحليل مف�سل من قبل م�ظفني م�ؤهلني.

- خالل عملية امل�افقة على منح االئتمان يتم تقييم ن�عية التحكم امل�ؤ�س�سي للعمالء من كبار ال�سركات، بحيث ياأخذ بعني االعتبار عند تقييم 

عمالئه مدى ج�دة احلاكمية امل�ؤ�س�سية لديهم.

: )Hot line /Whistle Blowing ( 3- خط االتصال المباشر
يتم و�سع ترتيبات داخلية يتمكن امل�ظف�ن من خاللها االإبالغ ب�س�رة �سرية عن اأية �سك�ك ح�ل اأية خمالفات حمتملة ومتابعتها ب�س�رة م�ستقلة، 

وذلك من خالل خط االت�سال املبا�سر)Hot / Whistle Blowing( املدار من قبل مدير التدقيق الداخلي ويتم االإ�سراف على هذه 

الرتتيبات بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي.
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ثامنًا: المعاملة العادلة للمساهمين وحقوقهم:
يتك�ن م�ساهم� امل�سرف من جمم�عة من امل�ؤ�س�سات الر�سمية واملالية واالأفراد العاديني، وي�سمن القان�ن جلميع امل�ساهمني حق الت�س�يت �سخ�سيًا 

اأو بال�كالة يف اجتماعات الهيئة العامة، وحق مناق�سة امل�ا�سيع املطروحة على جدول اأعمال الهيئة العامة اأ�سا�س من امل�ساواة التامة، اإ�سافة اىل 

اأنه يحق للم�ساهمني اقرتاح اأي بن�د على جدول اأعمال الهيئة العامة العادية �سرط اأن يقرتن هذا االقرتاح مب�افقة عدد امل�ساهمني ميثل�ن ما ال 

يقل عن 10% من االأ�سهم امل�سجلة يف االجتماع.

فاإنها ت�زع بعدالة على  االأرباح ويف حال حتققها  اأما  العامة،  الهيئة  امل�ساركة يف اجتماع  امل�ساهمني على  لت�سجيع  يتخذ امل�سرف خط�ات فعالة 

امل�ساهمني ومبا يتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي ميلكها كل منهم.

يق�م اأع�ساء جمل�س االإدارة وروؤ�ساء جلان املجل�س بح�س�ر اجتماع الهيئة العامة واالإجابة على اأ�سئلة امل�ساهمني وا�ستف�ساراتهم، كما يح�سر ممثل� 

مدقق احل�سابات اخلارجي اجتماع الهيئة العامة لالإجابة على �س�ؤال ح�ل نتائج عملية التدقيق وتقريرهم. ويتم تعيني مدقق�احل�سابات اخلارجيني 

باالقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة. وكذلك يق�م اأع�ساء جمل�س االإدارة بتقدمي اأنف�سهم النتخاب اأو اإعادة االنتخاب بطريقة االقرتاع ال�سري 

يف اجتماع الهيئة العامة.

8- بيانات اإلفصاح:
إقرارات مجلس اإلدارة:

اإلقرار األول:
يقر جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل بعدم وج�د اأية اأم�ر ج�هرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية امل�سرف خالل ال�سنة املالية التالية.

اإلقرار الثاني:
يقر جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل مب�س�ؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وت�فري نظام رقابة فعال يف امل�سرف.

اإلقرار الثالث:
يقر جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل ب�سحة ودقة واكتمال املعل�مات والبيانات ال�اردة يف التقرير ال�سن�ي لعام 2016

الرئي�س التنفيذي   رئي�س جمل�س الإدارة م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون املالية  

أنشطة المصرف الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين:
يقدم امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل كافة املنتجات واخلدمات املالية وامل�سرفية امل�جهة اإىل قطاعات االأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�سركات يف �س�رية 

من خالل �سبكة فروع منت�سرة يف خمتلف اأنحاء القطر، واجلدول التايل ي��سح اأماكنها اجلغرافية وعدد امل�ظفني يف كل منها:

عدد الموظفينالفرععدد الموظفينالفرع

11حلب في�سل183االدارة العامة

14طرط��س18احلجاز

14الالذقية8الداماروز

8حماه14الباك�ستان

6حمردة7م�سروع دمر

5القام�سلي8احلريقة

10ال�س�يداء8املزة

7اأب� رمانة7الق�ساع

5ح��س بال�س8التجارة

7مركزية فروع مغلقة 9الفردو�س

8برزة

373املجم�ع8جرمانا

حجم االستثمار الرأسمالي:
يبلغ راأ�سمال امل�سرف امل�سرح به 10 مليارا ت لرية �س�رية واملدف�ع 5.25 مليار لرية �س�رية.

الشركات التابعة:
واإدارة  الغري  وحل�ساب  حل�سابها  ال��ساطة  اأن�سطة  ممار�سة  غايتها  امل�س�ؤولية  حمدودة  �سركة  املالية:  وال��ساطة  للخدمات  الدويل  املايل  املركز  �سركة 

االإ�سدارات االأولية / دون التعهد بالتغطية/ حيث يبلغ راأ�سمالها املدف�ع مائة ملي�ن لرية �س�رية. ي�سهم امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل فيه بن�سبة %85.

بداأت ال�سركة اأعمالها يف مطلع عام 2010، وحققت ال�سركة يف نهاية عام 2016 خ�سارة بعد ال�سريبة مبقدار /3،369،119/ لرية �س�رية مقابل 

خ�سارة بعد ال�سريبة مبقدار /242،578/ لرية �س�رية بنهاية عام 2015. كما بلغ جمم�ع م�ج�دات ال�سركة /102،201،885/ لرية �س�رية يف نهاية 

عام 2016.

اأ�ضماء الأطراف ذات العالقة وكبار مالكي الأ�ضهم امل�ضدرة من قبل امل�ضرف وعدد الأ�ضهم اململوكة لكل منهم )كبار امل�ضاهمني 5% فاأكرث(:

عدد األسهم في االسم
بداية عام 2016

النسبة من رأس 
المال

عدد األسهم في 
نهاية عام 2016

النسبة من رأس 
المال

49.06 %49.0625،758،206 %25،758،206بنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل

0.29 %0.29150،000 %150،000د.عامر ح�سني لطفي )نائب رئي�س جمل�س االإدارة(

2.23 %2.231،173،180 %1،173،180خزانة تقاعد املهند�سني )ع�س� جمل�س اإدارة(

0.15 %0.1578،750 %78،750نادر حداد )ع�س� جمل�س اإدارة(

0.38%0.27199،727%143،141ح�سان يعق�ب )ع�س� جمل�س اإدارة(

2.23 %2.231،173،180 %1،173،180ال�سركة ال�س�رية الليبية لال�ستثمارات ال�سناعية والزراعية )ع�س� جمل�س اإدارة(

0.002 %0.000051026 %26فادي اجلليالتي )م�ساعد الرئي�س التنفيذي(

0.0004 %0.0004185 %185اأيهم مناع )م�ساعد الرئي�س التنفيذي(

0.0001 %0.000152 %52حبيب يارد )م�ساعد الرئي�س التنفيذي(
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نبذة تعريفية عن اإلدارات التنفيذية:

مدير التدقيق الداخليخلدون زيتون

حا�سل على �سهادةماج�ستري اخت�سا�س م�سارف، با�سر العمل بامل�سرف منذ عام 2007 وقد عمل يف اإدارة مراقبة االئتمان ومن ثم عمل يف اإدارة التدقيق الداخلي حيث تدرج بكافة وظائف التدقيق 

الداخلي اإىل اأن تب�اأ من�سب مدير التدقيق الداخلي، عمل يف جمال امل�سارف ملدة 11 �سنة منها 9 �سن�ات يف اإدارة التدقيق الداخلي.

ي مدير المخاطروائل جقمير

حا�سل على �سهادة ماج�سترييف معايري املحا�سبة الدولية ، با�سر العمل بامل�سرف منذ عام 2010 وقد عمل يف ادارة االلتزام ومن ثم يف ادارة املخاطر حيث تدرج باملراتب ال�ظيفية اإىل اأن تب�اأ من�سب 

مدير املخاطر، وميتلك خربة يف املحا�سبة وال�س�ؤون املالية ملدة اأربع �سن�ات ويف جمال االلتزام واملخاطر بامل�سرف  ملدة 5 �سن�ات .

مدير إدارة األنظمةطارق الذيب

حا�سل على �سهادة البكال�ري��س يف هند�سة املعل�ماتية من جامعة دم�سق، با�سر العمل بامل�سرف منذ عام 2008 وميتلك خربة عملية ملدة ت�سع �سن�ات يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات واأنظمة ال�سبكات 

والربجمة لدى امل�سرف حيث تدرج باملراتب ال�ظيفية يف اإدارة االأنظمة اإىل اأن تب�اأ من�سب مدير اإدارة االأنظمة.

 نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

الرئيس التنفيذي سلطان الزعبي 

خربة م�سرفية تزيد عن 42 عامًا، تخرج من اجلامعة االأردنية -بكال�ري��س يف اإدارة االأعمال، و�سارك يف العديد من الدورات يف اأوروبا واأمريكا وح�سل على �سهادات متخ�س�سة من عدة معاهد عربية 

واأجنبية. عني ب�ظيفة مدير عام امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل منذ تاأ�سي�سه يف عام 2004، يف حني �سغل �سابقًا وظيفة مدير الت�سهيالت يف بنك االإ�سكان / االأردن وقبلها مدير اإقليمي لعدد من 

فروع بنك االإ�سكان. كما عمل ع�س�ًا يف جمل�س اإدارة العديد من ال�سركات، تراأ�س و�سارك يف العديد من اللجان امل�سرفية، اإ�سافة اإىل ك�نه ع�س�ًا يف هيئة مديري �سركة املركز املايل الدويل للخدمات 

وال��ساطة املالية التابعة للم�سرف الدويل للتجارة والتم�يل.

مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات المصرفيةأيهم مناع 

حا�سل على اإجازة يف اإدارة االأعمال من جامعة دم�سق باالإ�سافة اإىل ح�س�له على �سهادة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة ويت�سيتا / اأمريكا، با�سر العمل بامل�سرف منذ عام 2004 وتدرج بكافة 

املراتب ال�ظيفية بامل�سرف اإىل اأن تب�اأ من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�س�ؤون العمليات امل�سرفية، ميتلك خربة يف جمال العمل امل�سريف ملدة تزيد عن 12�سنة.

ادأحمد عليوات مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون خدمات األفر

حا�سل على اإجازة يف املحا�سبة،با�سر العمل يف بنك االإ�سكان / االأردن منذ عام 1989 وميتلك خربة م�سرفية ملدة تزيد عن 27 �سنة وه� حما�سر معتمد بالتدريب، حيث انتدب للعمل بامل�سرف الدويل 

للتجارة والتم�يل منذ عام 2004 ب�ظيفة مدير ائتمان باالإ�سافة اىل �سغله مراتب وظيفية اخرى اإىل اأن تب�اأ من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�س�ؤون خدمات االأفراد.

مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والموارد البشريةفادي الجليالتي

اأن تب�اأ من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�س�ؤون االإدارية وامل�ارد  2003 وتدرج بكافة املراتب ال�ظيفيةاإىل  حا�سل على اإجازة يف املحا�سبة من جامعة دم�سق، با�سر العمل يف امل�سرف منذ عام 

الب�سرية، ميتلك خربة عملية يف كافة االأن�سطة امل�سرفية وامل�ارد الب�سرية وال�س�ؤون االإدارية جتاوزت 13 �سنة وخربة يف جمال املحا�سبة ملدة 3 �سن�ات، �سارك يف العديد من الدورات املتخ�س�سة 

يف جمال العمل امل�سريف وتخطيط وتنمية اإدارة امل�ارد الب�سرية ويف جمال قطاع االأوراق املالية ومك�ناته والتحليل املايل كما ي�سغل ع�س�ًا يف هيئة مديري �سركة املركز املايل للخدمات وال��ساطة 

املالية،اإ�سافة لك�نه ي�سغل حاليًا ع�س�ًا يف جمل�س اإدارة �س�ق دم�سق لالأوراق املالية.

مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الماليةحبيب يارد

2005 وتدرج بكافة املراتب  اإىل ح�س�له على �سهادة حما�سب قان�ين، حيث با�سر العمل بامل�سرف منذ عام  اإجازة يف املحا�سبة ودبل�م درا�سات عليا يف حما�سبة التكاليف باالإ�سافة  حا�سل على 

ال�ظيفية اإىل اأن تب�اأ من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�س�ؤون املالية، ميتلك خربة يف كافة االأن�سطة امل�سرفية باالإ�سافة اإىل خربة يف جمال املحا�سبة والتحليل املايل ملدة تزيد عن 14 �سنة.
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إفصاحات أخرى:
اأو  املبيعات  و/اأو  امل�سرتيات  اإجمايل  من  فاأكرث   %10 ي�سكل�ن  وخارجيًا(  )حمليًا  رئي�سيني  عمالء  اأو  حمددين  م�ردين  على  اعتماد  ي�جد  ال    •

االإيرادات.

•  ال يتمتع امل�سرف اأو اأي من منتجاته باأية حماية حك�مية اأو امتيازات مب�جب الق�انني واالأنظمة، ومل يح�سل امل�سرف على براءات اخرتاع اأو 
حق�ق امتياز.

•  ال ت�جد اأي قرارات �سادرة عن احلك�مة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل امل�سرف اأو منتجاته اأو قدراتها التناف�سية، ويطبق 
امل�سرف معايري اجل�دة الدولية.

•  يتعر�س امل�سرف بطبيعة عمله ملجم�عة من املخاطر وهذه املخاطر مبينة يف االإي�ساح رقم 31 ال�ارد يف البيانات املالية لعام 2016.

•  مل حتدث عمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي للم�سرف.

•  بلغت اأتعاب مدقق احل�سابات اخلارجي املنتخب من الهيئة العامة للم�ساهمني عن امل�سرف /26،960،000/ لرية �س�رية، وعن ال�سركة التابعة 
للم�سرف /200،000/ لرية �س�رية.

•  املزايا واملكافاآت واالأج�ر والرواتب واالأتعاب والنفقات التي ح�سل عليها كل من رئي�س واأع�ساء واأ�سخا�س االإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية 
خالل ال�سنة املالية 2016 مبني يف االإي�ساح رقم 29 )املعامالت مع اأطراف ذات عالقة( ال�ارد يف اإي�ساحات البيانات املالية لعام 2016.

فيما يلي ملخ�س )رواتب ومكافئات ومنافع اأخرى( االإدارة التنفيذية العليا واأع�ساء جمل�س االإدارة للم�سرف يف 31 كان�ن االأول 2016.

 المبالغ بالليرات السورية
44.724.703رواتب ومكافاآت ومنافع االإدارة العليا

114.708.040بدالت تع�ي�س جمل�س االإدارة

159.432.743

•  مت دفع تربعات خالل عام 2016 بقيمة /4،050،000/ لرية �س�رية.

اأع�ساء جمل�س  اأو  االإدارة  رئي�س جمل�س  اأو  اأو احلليفة  ال�سقيقة  اأو  التابعة  ال�سركات  امل�سرف مع  التي عقدها  وامل�ساريع  واالرتباطات  العق�د    •
االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو اأي م�ظف يف ال�سركة واأقاربهم: كما ه� مبني يف االإي�ساح رقم 29 )املعامالت مع اأطراف ذات عالقة( ال�اردة يف 

الق�ائم املالية لعام 2016 حيث قام امل�سرف بالدخ�ل يف معامالت مع كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا �سمن الن�ساطات 

تعترب  العالقة  املمن�حة لالأطراف ذات  االئتمانية  الت�سهيالت  واإن جميع  التجارية،  والعم�الت  الف�ائد  اأ�سعار  با�ستخدام  للم�سرف  االعتيادية 

عاملة ومل ي�ؤخذ لها اأي خم�س�سات.

•  يتب�اأ امل�سرف مرتبة جيدة على �سعيد حجم امل�ج�دات وال�دائع وحق�ق امللكية بني امل�سارف اخلا�سة وميلك ح�سة �س�قية كبرية على �سعيد 
حمفظة الت�سهيالت االئتمانية وال�دائع واإجمايل امل�ج�دات.

الحصة السوقية للمصرف بين المصارف الخاصة في نهاية العام 2016
الحصة السوقيةالبيان

7%اإجمايل امل�ج�دات

4.1%حق�ق امل�ساهمني

•  يلتزم امل�سرف بتطبيق معايري اجل�دة ال�ساملة من خالل اعتماد �سيا�سات واإجراءات يتقيد بها جميع العاملني ومبا ي�ؤدي اإىل تقدمي خدمة مميزة 
لكافة العمالء بج�دة عالية، ويتم التاأكد من االلتزام بها ب�ا�سطة اإدارة التدقيق الداخلي.

المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
)شركة مساهمة مغفلة عامة(

البيانات المالية السنوية
واإليضاحات المرفقة

31 كانون األول 2016 
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بيان المركز المالي الموحد
31 كانون األول

2015إيضاح 2016
ل.س الموجودات

10,540,636,864 16,944,308,274 3 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

44,083,163,754 77,658,596,023 4 أرصدة لدى املصارف 

13,382,293,456 10,069,636,283 5 إيداعات لدى املصارف

13,459,067,015 14,359,920,353 6 تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(

1,991,936,618 1,970,199,145 7 موجودات ثابتة

409,586 257,751 8 موجودات غير ملموسة 

7,825,353 6,853,332 15 موجودات ضريبية مؤجلة

496,270,923 648,721,092 9 موجودات اخرى

2,065,191,796 3,031,871,106 10 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية املركزي

86,026,795,365 124,690,363,359 مجموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

7,399,394,095 11,895,914,220 11 ودائع بنوك 

58,107,374,023 77,690,432,759 12 ودائع عمالء

5,009,777,614 5,388,978,168 13 تأمينات نقدية

5,434,668,840 11,947,166,881 14 مخصصات متنوعة

- 1,374,161,662 15 مخصص ضريبة الدخل

1,558,392,908 2,116,221,348 16 مطلوبات اخرى

77,509,607,480 110,412,875,038 مجموع املطلوبات

حقوق الملكية
حقوق مساهمي المصرف

5,250,000,000 5,250,000,000 17 رأس املال املكتتب به واملدفوع

129,698,400 129,698,400 17 عالوة إصدار رأس املال

535,314,970 535,314,970 18 احتياطي قانوني

535,314,970 535,314,970 18 احتياطي خاص

170,965,101 170,965,101 18 احتياطي عام خملاطر التمويل

12,682,776,322 20,808,640,686 19 األرباح املدورة غير احملققة

)10,801,924,083( )13,166,982,643( 19 اخلسائر املتراكمة احملققة

8,502,145,680 14,262,951,484

15,042,205 14,536,837 حقوق األقلية )اجلهة غير املسيطرة(

8,517,187,885 14,277,488,321 مجموع حقوق امللكية

86,026,795,365 124,690,363,359 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 تشكل جزًء من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

رئي�س جمل�س الإدارة

اإيهاب ال�سعدي

الرئي�س التنفيذي

�سلطان الزعبي

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2015إيضاح 2016
ل.س

3,545,477,607 5,032,244,377 20 الف�ائد الدائنة

 )1,215,219,037( )1,271,997,153( 21 الف�ائد املدينة

 2,330,258,570 3,760,247,224 �سايف الدخل من الف�ائد 

510,135,565 742,846,132 العم�الت والر�س�م الدائنة

 )4,463,907( )7,915,166( العم�الت والر�س�م املدينة

 505,671,658 734,930,966 22 �سايف الدخل من العم�الت والر�س�م

 2,835,930,228 4,495,178,190 �سايف الدخل من الف�ائد والعم�الت والر�س�م

170,500,869 180,446,169 �سايف االأرباح الناجتة عن تقييم العمالت االأجنبية

 6,204,168,789 8,125,864,364 اأرباح تقييم مركز القطع البني�ي 

 77,225,235 1,695,893,414 23 اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

9,287,825,121 14,497,382,137 اإجمايل الدخل الت�سغيلي

امل�ساريف 

)511,535,260( )1,001,144,590( 24 نفقات امل�ظفني

 )104,860,956( )102,133,822( 7 ا�ستهالكات امل�ج�دات الثابتة

 )975,199( )151,835( 8 اطفاءات امل�ج�دات غري امللم��سة 

 )3,647,719,621( 579,216,483 25 ا�سرتداد )خم�س�س( اخل�سائر االئتمانية املبا�سرة وغري املبا�سرة

 )4,535,248,927( )6,086,515,692( 14 خم�س�سات متن�عة

 )484,115,990( )751,218,562( 26 م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

)9,284,455,953( )7,361,948,018( اإجمايل امل�ساريف الت�سغيلية

 3,369,168 7,135,434,119 الربح قبل ال�سريبة

17,085,118 )1,375,133,683( 15 اإيراد )م�سروف( �سريبة الدخل 

 20,454,286 5,760,300,436 �سايف ربح ال�سنة

العائد اإىل:

20,490,672 5,760,805,804 م�ساهمي البنك

)36,386( )505,368( حق�ق االأقلية )اجلهة غري امل�سيطرة(

20,454,286 5,760,300,436

0.39 109.73 27 احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي البنك

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2015إيضاح 2016
ل.س

 20,454,286 5,760,300,436 �سايف ربح ال�سنة

- - مك�نات الدخل ال�سامل االأخرى

 20,454,286 5,760,300,436 اجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإىل:

20,490,672 5,760,805,804 م�ساهمي البنك

)36,386( )505,368( حق�ق االأقلية )اجلهة غري امل�سيطرة(

20,454,286 5,760,300,436
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 تشكل جزًء من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها. 
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ها. 
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 37 تشكل جزًء من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها. 
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2015 إيضاح 2016

ليرة سورية 

3,369,168 7,135,434,119 ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت لبن�د غري نقدية

104,860,956 102,133,822 7 اال�ستهالكات 

975,199 151,835 8 االطفاءات

1,663,895 342,853 26 خ�سائر ا�ستبعاد امل�ج�دات ثابتة

3,647,719,621 )579,216,483( 25 م�سروف خم�س�س اخل�سائر االئتمانية املبا�سرة وغري املبا�سرة

4,535,248,927 6,086,515,692 14 خم�س�سات متن�عة

8,293,837,766 12,745,361,838 الربح قبل التغريات يف امل�ج�دات واملطل�بات الت�سغيلية

308,958,350 38,073,217 التغري يف اإيداعات لدى م�سرف �س�رية املركزي ) احتياطي الزامي( 

)7,664,620,468( 8,807,829,125 التغري يف اإيداعات لدى م�سارف التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة ا�سهر

698,984,204 212,218,747 التغيري يف ار�سدة لدى م�سارف التي ت�ستحق خالل ثالثة ا�سهر )مقيدة ال�سحب(

741,470,573 )726,508,593( التغري يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة

)188,747,309( 599,493,736 التغري يف م�ج�دات اخرى

- 1,940,506,083 التغيري يف ودائع بن�ك التي تزيد ا�ستحقاقها عن ثالثة ا�سهر

)1,415,090,548( )1,620,653,558( التغري يف تاأمينات نقدية

)8,680,773,608( 1,464,287,052 التغري يف ودائع العمالء

45,647,357 338,141,942 التغري يف مطل�بات اخرى

)7,860,333,683( 23,798,749,589 �سايف التدفقات النقدية من )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة املدف�عة

15,244,819 - 15 ا�سرتدادات مدف�عات �سريبية م�ستحقة عن �سن�ات �سابقة

)7,845,088,864( 23,798,749,589 �سايف التدفقات النقدية من )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة االإ�ستثمارية

)69,364,723( )80,739,202( 7 �سراء م�ج�دات ثابتة

)455,960( - �سراء م�ج�دات غري ملم��سة

)69,820,683( )80,739,202( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

التدفقات النقدية االأن�سطة التم�يلية

)1,027,880( )129,175( اأرباح مدف�عة

)1,027,880( )129,175( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة التم�يلية

12,445,049,798 14,035,132,180 تاثري تغري ا�سعار ال�سرف 

4,529,112,371 37,753,013,392 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

40,264,986,384 44,794,098,755 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

44,794,098,755 82,547,112,147 28 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

التدفقات النقدية الت�سغيلية من الف�ائد

3,625,752,510 4,979,218,704 ف�ائد مقب��سة

1,204,821,051 1,241,461,272 ف�ائد مدف�عة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 31 كانون األول 2016

1- معلومات عن البنك
امل�سرف الدويل للتجارة والتم�يل )امل�سرف( ه� �سركة م�ساهمة مغفلة عامة، مت تاأ�سي�سه يف 4 كان�ن االأول 2003 مب�جب القرار رقم 231/ح بتاريخ 

23 اأيار 2004 وحتت ال�سجل التجاري رقم 13885 ومب�جب قان�ن امل�سارف رقم 28 لعام 2001 ويف �سجل امل�سارف حتت الرقم 10 ب��سفه م�سرفًا 

خا�سًا. اتخذ امل�سرف مركزًا رئي�سًا له يف دم�سق – �س�رية.

تاأ�س�س امل�سرف براأ�سمال مقداره 1،500،000،000 لرية �س�رية م�زع على ثالثة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية 500 لرية �س�رية لل�سهم ال�احد، وقد 

مت زيادة راأ�س املال لي�سل اإىل 3،000،000،000 لرية �س�رية بنهاية عام 2007 م�زع على �ستة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية 500 لرية �س�رية لل�سهم 

ال�احد، كما جرت زيادة راأ�س املال لي�سل اإىل 5،000،000،000 لرية �س�رية خالل �سهري ني�سان واأيار من عام 2010 م�زعة على ع�سرة ماليني �سهم 

بقيمة ا�سمية 500 لرية �س�رية لل�سهم ال�احد، وقد مت اإدراج اأ�سهم امل�سرف يف �س�ق دم�سق لالأوراق املالية بتاريخ 2 ني�سان 2009.

بتاريخ 19 حزيران 2011 مت تعديل القيمة اال�سمية لل�سهم احلايل لت�سبح 100 لرية �س�رية بداًل من 500 لرية �س�رية مبا يتفق مع احكام الفقرة / 

3 / من املادة / 91 / من قان�ن ال�سركات اجلديد ال�سادر باملر�س�م الت�سريعي رقم / 29 / لعام 2011 لي�سبح راأ�س املال 5،000،000،000 لرية 

�س�رية م�زع على خم�سني ملي�ن �سهم بقيمة ا�سمية 100 لرية �س�رية لل�سهم ال�احد.

مبقدار  امل�سرف  را�سمال  زيادة  على  امل�افقة  متت  اأيار2012    31 بتاريخ  امل�سرف  مل�ساهمي  العادية  وغري  العادية  العامة  الهيئة  قرار  مب�جب 

250،000،000 لرية �س�رية عن طريق ت�زيع اأ�سهم جمانية ب�اقع �سهم لكل من ميلك 20 �سهم، اأي ب�اقع 2،500،000 �سهم وقد اأودعت اأ�سهم الزيادة 

يف مركز املقا�سة واحلفظ املركزي يف �س�ق دم�سق لالأوراق املالية بتاريخ 4 اأيل�ل 2012 لي�سبح راأ�س املال 5،250،000،000 لرية �س�رية م�زع على 

52،500،000 �سهم بقيمة 100 لرية �س�رية لل�سهم ال�احد بنهاية عام 2012.

ميتلك بنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل – االأردن اأ�سهم بن�سبة 49.06% من راأ�سمال امل�سرف، ويتم ت�حيد البيانات املالية للم�سرف مع البيانات 

املالية لبنك اال�سكان للتجارة والتم�يل يف االأردن. 

ي�ساهم امل�سرف بن�سبة 85% من راأ�سمال �سركة املركز املايل الدويل لل��ساطة املالية والبالغ 100،000،000 لرية �س�رية. 

اإن اأ�سهم امل�سرف مدرجة يف �س�ق دم�سق لالوراق املالية.

يق�م امل�سرف بتقدمي عدة اأن�سطة وخدمات م�سرفية من خالل مركزه الرئي�سي وفروعه ال�احد والثالثني املرخ�سة يف دم�سق )�سارع الباك�ستان، 

احلجاز، فندق داما روز، خميم الريم�ك، م�سروع دمر، احلريقة، املزة، الق�ساع، التجارة، �سارع الفردو�س، برزة،اأب� رمانة( وريف دم�سق )ح��س 

بال�س، دوما، جرمانا، الزبداين( وحلب )�سارع امللك في�سل، فندق ال�سريات�ن، اجلميلية، �سهبا م�ل، ال�سيخ جنار( وحم�س وطرط��س والالذقية 

وحماه ودرعا واحل�سكة وال�س�يداء والقام�سلي ودير الزور وحمردة.

كما مت احل�س�ل على امل�افقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا ال�سناعية، اإال اأنه مت ايقاف االفتتاح ب�سبب الظروف احلالية. 

لقد مت ا�ستمرار اإغالق فروع البنك التالية م�ؤقتًا خالل العام: دوما ، حم�س ، ديرالزور ، حلب ال�سيخ جنار ، حلب ال�سهبا م�ل ، حلب ال�سريات�ن ، 

حلب اجلميلية ، ح��س بال�س ، خميم الريم�ك ، احل�سكة ، درعا ، وفرع الزبداين.

متت امل�افقة على اإ�سدار البيانات املالية امل�حدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2016 من قبل جمل�س اإدارة امل�سرف بتاريخ  12�سباط 

2017 يف جل�سته رقم 1 وهي خا�سعة مل�افقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

2- أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
2.1- أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

- مت اإعداد البيانات املالية امل�حدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

- مت اإعداد البيانات املالية امل�حدة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ومعايري املحا�سبة الدولية وتف�سرياتها وقرارات جمل�س النقد والت�سليف. 

- مت عر�س البيانات املالية امل�حدة باللرية ال�س�رية وهي عملة الت�سغيل للمجم�عة.

- ت�ستمل البيانات املالية امل�حدة على البيانات املالية للم�سرف الدويل للتجارة والتم�يل وال�سركة التابعة كما يف 31 كان�ن االأول 2016.

- بعد االأخذ بعني االعتبار اأحدث م�ؤ�سر ر�سمي الأ�سعار امل�ستهلك  وامل�ؤ�سرات الن�عية االأخرى، ال يعترب االقت�ساد الذي يعمل به البنك اقت�سادًا ذا 

ت�سخم مرتفع.

أسس توحيد البيانات المالية

اإن البيانات املالية امل�حدة املرفقة ت�سمل اأن�سطة البنك واأن�سطة ال�سركة التابعة، اإن الن�ساط الرئي�سي لهذه ال�سركة ه� تقدمي اال�ست�سارات وحتليل 

ون�سر املعل�مات املتعلقة باالأوراق املالية باالإ�سافة اإىل ممار�سة اأعمال �سراء وبيع االأوراق املالية حل�ساب ال�سركة وحل�ساب الغري واإدارة االإ�سدارات 

االأولية واال�ستثمار.

اإن ن�سبة ملكية البنك فيهذه ال�سركة هي %85  

يتم حتقيق ال�سيطرة عندما يك�ن للمجم�عة حق�ق من الع�ائد املتغرية نتيجة م�ساركتها باجلهة امل�ستثمر فيها ولها قدرة التاأثري على هذه الع�ائد من 

خالل �سلطة التحكم باجلهة امل�ستثمر فيها. 

- ت�سيطر املجم�عة بالتحديد على اجلهة امل�ستثمر فيها اإذا، وفقط اإذا، كان لدى املجم�عة:

- �سلطة حتكم باجلهة امل�ستثمر فيها )احلق�ق القائمة التي تعطيها القدرة على ت�جيه االأن�سطة املتعلقة باجلهة امل�ستثمر فيها(.

- حق�ق من الع�ائد املتغرية نتيجة م�ساركتها باجلهة امل�ستثمر فيها.

- القدرة على ا�ستخدام �سلطتها على اجلهة امل�ستثمر فيها لت�ؤثر على ع�ائدها.

عندما ال يك�ن للمجم�عة اأغلبية االأ�س�ات اأو احلق�ق املماثلة يف اجلهة امل�ستثمر فيها، تاأخذ املجم�عة بعني االعتبار جميع احلقائق والظروف ذات 

ال�سلة يف تقييم ما اإذا كان لدى املجم�عة �سلطة التحكم يف اجلهة امل�ستثمر فيها، مبا يف ذلك:

- الرتتيبات التعاقدية مع اأ�سحاب االأ�س�ات االأخرى يف اجلهة امل�ستثمر فيها.

- احلق�ق النا�سئة عن ترتيبات تعاقدية اأخرى.

- حق�ق الت�س�يت للمجم�عة وحق�ق الت�س�يت املحتملة.

تع�د االأرباح اأو اخل�سائر وكل عن�سر من عنا�سر الدخل ال�سامل االأخرى مل�ساهمي ال�سركة االأم للمجم�عة واإىل حق�ق االقلية )احل�سة غري امل�سيطرة(، 

حتى ل� كان هذا ي�ؤدي اإىل عجز يف اأر�سدة حق�ق االقلية )احل�سة غري امل�سيطرة(. عند ال�سرورة، يتم اإجراء تعديالت على البيانات املالية لل�سركات 

التابعة جلعل �سيا�ساتها املحا�سبية تتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجم�عة. 

يتم حذف جميع امل�ج�دات واملطل�بات وحق�ق امل�ساهمني واالإيرادات وامل�ساريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات �سمن املجم�عة عند الت�حيد.

تتم معاجلة التغري يف ح�سة امللكية يف ال�سركة التابعة، دون فقدان ال�سيطرة، �سمن حق�ق امللكية. اإذا فقدت املجم�عة ال�سيطرة على �سركة تابعة، 

فاإنها تلغي االعرتاف بامل�ج�دات )مبا يف ذلك ال�سهرة( واملطل�بات ذات ال�سلة واحل�س�س غري امل�سيطرة ومك�نات حق�ق امللكية االأخرى بينما يتم 

االعرتاف باأي ربح اأو خ�سارة ناجتة �سمن بيان الدخل امل�حد. يتم االعرتاف باأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة يف تاريخ فقدان ال�سيطرة.
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2 - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.2 - التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية امل�حدة هي مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة. قامت املجم�عة بتطبيق 

بع�س املعايري والتعديالت الأول مرة والتي اأ�سبحت نافذة ابتداء من 1 كان�ن الثاين 2016. مل تقم املجم�عة بالتطبيق املبكر الأي معيار اأو تف�سري اأو 

تعديل من املعايري ال�سادرة وغري نافذة التطبيق. على الرغم من تطبيق هذه املعايري والتعديالت اجلديدة الأول مرة يف عام 2016، اإال اأنه لي�س لها 

اأثر هام على املركز املايل للمجم�عة اأو اأدائها املايل. اإن طبيعة واأثر كل معيار اأو تعديل جديد مبينة ادناه:

- معيار التقارير المالية الدولي رقم 14 - »الحسابات التنظيمية المؤجلة«

اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم 14 ه� معيار اختياري ي�سمح للمن�ساأة التي تخ�سع اأن�سطتها اإىل ا�سعار حمددة مب�جب ق�انني باال�ستمرار بتطبيق 

معظم ال�سيا�سات املحا�سبية احلالية الأر�سدة احل�سابات التنظيمية امل�ؤجلة عند تبني معايري التقارير املالية الدولية للمرة االأوىل. اإن املن�ساآت التي 

تتبنى معيار التقارير املالية الدويل رقم 14 يجب ان تعر�س احل�سابات التنظيمية امل�ؤجلة كبن�د م�ستقلة يف بيان املركز املايل وتعر�س احلركة يف 

اأر�سدة هذه احل�سابات كبن�د م�ستقلة يف بيان الدخل ال�سامل. يتطلب املعيار االإف�ساح عن طبيعة اال�سعار املحددة مب�جب ق�انني للمن�ساأة واخلطر 

املتعلق بها، واأثر حتديد اال�سعار على بياناتها املالية. وحيث اأن املجم�عة تق�م اأ�ساُل باإعداد بياناتها املالية وفق معايري التقارير املالية الدولية، واأنها 

غري مرتبطة باأي اأن�سطة خا�سعة الأ�سعار حمددة، فاإن هذا املعيار ال ينطبق على املجم�عة.

- تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 11 - االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص

تتطلب التعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم 11 من امل�سارك يف العمليات امل�سرتكة الذي يق�م مبحا�سبة اال�ستح�اذ على ح�س�س يف 

اأعمال، باأن يطبق املبادئ املالئمة ملحا�سبة جتميع االأعمال يف معيار التقارير املالية  عملية م�سرتكة، حيث ي�سكل ن�ساط العملية امل�سرتكة م�سروع 

الدويل رقم 3. ت��سح التعديالت اأي�سًا باأن احل�سة اململ�كة م�سبقًا يف العملية امل�سـرتكة ال يتم اإعادة قيا�سها عند اال�سـتح�اذ على ح�سـة اإ�سافية يف 

نفـ�س العمليات امل�سـرتكة يف حـال االحتفاظ بال�سـيطرة امل�سرتكة. باالإ�سافة اإىل ذلك، متت اإ�سافة ا�ستثناء لنطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم 

11 من اأجل حتديد اأن التعديالت ال تنطبق عندما تك�ن االأطراف التي تت�سارك ال�سيطرة، مبا فيها املن�ساأة التي تعد التقارير، تقع حتت ال�سيطرة 

امل�سرتكة من نف�س الطرف امل�سيطر النهائي. تنطبق التعديالت على كلٍّ من اال�ستح�اذ االأويل حل�سة يف العملية امل�سرتكة وا�ستح�اذ اأي ح�س�س 

اإ�سافية يف نف�س العملية امل�سرتكة وتك�ن نافذة التطبيق باأثر م�ستقبلي. لي�س لهذه التعديالت اأي اأثر على املجم�عة ب�سبب عدم وج�د ا�ستح�اذ على 

ح�سة يف عملية م�سرتكة خالل ال�سنة. 

- تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38: توضيح الطرق المقبولة لالستهالكات واالطفاءات

املنافع  منط  تعك�س  االيرادات  اأن  وه�   38 رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار   16 رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  يف  ال�ارد  املبداأ  التعديالت  هذه  ت��سح 

ا�ستخدام  خالل  من  ا�ستهالكها  يتم  التي  االقت�سادية  املنافع  من  بدال  منه(  جزء  االأ�سل  ي�سكل  )والذي  امل�سروع  ت�سغيل  من  املت�لدة  االقت�سادية 

االأ�سل. ونتيجة لذلك، فاإن االأ�سل�ب القائم على االإيرادات ال ميكن ا�ستخدامه يف ا�ستهالك املمتلكات واالآالت واملعدات، وميكن اأن ي�ستخدم يف حاالت 

حمدودة جدا يف اإطفاء االأ�س�ل غري امللم��سة. تطبق هذه التعديالت باأثر م�ستقبلي. ولي�س لها اأي اأثر على املجم�عة نظرًا الأن املجم�عة ال ت�ستخدم 

االأ�سل�ب القائم على االإيرادات يف ا�ستهالك اأ�س�لها غري املتداولة.

- تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة

ت�سمح هذه التعديالت للمن�ساآت با�ستخدام طريقة حق�ق امللكية يف حما�سبة اال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة 

يف البيانات املالية املنف�سلة اخلا�سة بها. املن�ساآت التي تطبق معايري التقارير املالية الدولية واختارت اأن تغري اإىل طريقة حق�ق امللكية يف بياناتها 

املالية املنف�سلة يجب اأن تطبق هذا التغيري باأثر رجعي. لي�س لهذه التعديالت اأي اأثر على املجم�عة.

2 - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.2 - التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(

- التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة 2012 الى 2014(:

هذه التح�سينات تت�سمن:

- معيار التقارير املالية الدويل رقم 5: االأ�س�ل غري املتداولة املحتفظ بها بر�سم البيع والعمليات غري امل�ستمرة 

- معيار التقارير املالية الدويل رقم 7: االأدوات املالية: االإف�ساحات

- معيار املحا�سبة الدويل رقم 19: منافع امل�ظفني

- معيار املحا�سبة الدويل رقم 34: التقارير املالية املرحلية

لي�س لهذه التعديالت اأي اأثر على املجم�عة.

- التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1: مبادرة اإلفصاح:

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 »عر�س البيانات املالية« ال تغري ج�هريًا معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 بل ت��سح املتطلبات احلالية 

للمعيار. هذه التعديالت ت��سح:

- متطلبات االأهمية الن�سبية يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 1

- اأن بن�د حمددة يف بياين االأرباح واخل�سائر والدخل ال�سامل االآخر وبيان املركز املايل ميكن عر�سها ب�سكل منف�سل

- اأن املن�ساآت لديها املرونة يف ترتيب عر�س االإي�ساحات ح�ل البيانات املالية

- اأن احل�سة من الدخل ال�سامل االآخر يف ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة التي يتم معاجلتها حما�سبيًا بطريقة حق�ق امللكية يجب عر�سها 

ب�سكل جممع يف بند واحد، وت�سنيفها اإىل بن�د �سيتم اإعادة ت�سنيفها الحقًا اإىل االأرباح واخل�سائر واأخرى لن يتم اإعادة ت�سنيفها الحقًا اإىل االرباح 

واخل�سائر.

عالوًة على ذلك، فاإن التعديالت ت��سح املتطلبات التي تطبق عند عر�س جماميع فرعية اإ�سافية يف بيان املركز املايل وبياين االأرباح واخل�سائر 

والدخل ال�سامل االآخر. لي�س لهذه التعديالت اأي اأثر على املجم�عة.

الدولي رقم 28 منشآت االستثمار: تطبيق  المحاسبة  الدوليين رقم 10 و12، ومعيار  المالية  التقارير  التعديالت على معياري   -

استثناء توحيد البيانات المالية:

تتناول التعديالت امل�سائل التي ظهرت عند تطبيق ا�ستثناء من�ساآت اال�ستثمار يف معيار التقارير املالية الدويل رقم 10. ت��سح التعديالت على معيار 

التقارير املالية الدويل رقم 10 اأن االإعفاء من عر�س بيانات مالية م�حدة ينطبق على املن�ساأة االأم التابعة ملن�ساأة ا�ستثمار، عند قيام من�ساأة اال�ستثمار 

بقيا�س جميع ال�سركات التابعة لها بالقيمة العادلة.

عالوًة على ذلك، فاإن التعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ت��سح اأن املجم�عة التابعة ملن�ساأة ا�ستثمار والتي لي�ست من�ساأة ا�ستثمار 

بحد ذاتها وتقدم خدمات م�ساندة ملن�ساأة اال�ستثمار هي فقط التي يتم ت�حيد بياناتها املالية. جميع ال�سركات االأخرى التابعة ملن�ساأة اال�ستثمار تقا�س 

28 للم�ستثمر، عند تطبيق طريقة حق�ق امللكية، باإبقاء قيا�س القيمة العادلة  بالقيمة العادلة. ت�سمح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 

الذي تطبقه من�ساأة ا�ستثمار زميلة اأو م�سروع م�سرتك على ح�س�سها يف �سركاتها التابعة. تطبق هذه التعديالت باأثر رجعي ولي�س لها اأي تاأثري على 

املجم�عة باعتبار اأن املجم�عة ال تطبق ا�ستثناء الت�حيد. 
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2.3المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق 

تعتزم  للمجم�عة،  امل�حدة  املالية  البيانات  تاريخ ا�سدار  للتطبيق حتى  نافذة  ال�سادرة وغري  املعدلة  اأو  والتف�سريات اجلديدة  املعايري  يلي  فيما 

املجم�عة تطبيق هذه املعايري، اإن لزم االمر، عندما ت�سبح �سارية املفع�ل.

- معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - »األدوات المالية« 

يف مت�ز 2014، اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية )IASB( الن�سخة النهائية من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 االأدوات املالية ليحل 

حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 39 االأدوات املالية - االعرتاف والقيا�س وكل االإ�سدارات ال�سابقة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 9. يجمع 

معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 كافة اجل�انب الثالثة مل�سروع حما�سبة االأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س، وتدين القيمة وحما�سبة التح�ط. 

اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 نافذ للتطبيق على الفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين 2018، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر 

له. با�ستثناء حما�سبة التح�ط، يجب تطبيق هذا املعيار باأثر رجعي، اإال اأن عر�س معل�مات املقارنة لي�س اإلزاميًا. بالن�سبة ملحا�سبة التح�ط، يتم 

تطبيق متطلبات املعيار على ا�سا�س م�ستقبلي، مع بع�س اال�ستثناءات املحددة.

- معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 - اإليرادات من العقود مع الزبائن

مت اإ�سدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 15 يف اأيار 2014. اأ�س�س املعيار لنم�ذج من خم�س خط�ات للمحا�سبة عن االإيرادات الناجتة عن العق�د 

املربمة مع الزبائن. وفقا للمعيار يتم االعرتاف باالإيراد ليعك�س املبلغ الذي تت�قع املجم�عة اأن يك�ن لها حق فيه مقابل ال�سلع اأو اخلدمات املقدمة 

للزبائن. اإن معيار االإيرادات اجلديد �سيحل حمل جميع متطلبات معايري التقارير املالية الدولية احلالية املتعلقة باالعرتاف باالإيرادات. يتطلب 

املعيار التطبيق باأثر رجعي كامل اأو باأثر رجعي معدل للفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين 2018. مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. 

- التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28: البيع أو المساهمة باألصول بين 
المستثمر وشركته الزميلة أو مشاريعه المشتركة:

تتناول التعديالت التباين بني معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 28 بالتعامل مع فقدان ال�سيطرة على �سركة تابعة 

مت بيعها اأو امل�ساهمة بها ل�سالح �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك. ت��سح التعديالت اأن الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن بيع اأ�س�ل اأو امل�ساهمة بها 

والتي متثل عمل جتاري، كما ه� معرف يف معيار التقارير املالية الدويل رقم 3، بني امل�ستثمر و�سركته الزميلة اأو م�سروعه امل�سرتك، يتم االعرتاف 

به ب�سكل كامل. بينما اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن بيع اأو امل�ساهمة باأ�س�ل ال متثل عمل جتاري، يتم االعرتاف بها فقط بحدود ح�س�س امل�ستثمر 

غري ذي ال�سلة يف املجم�عة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بتاأجيل تاريخ نفاذ هذه التعديالت اإىل اأجل غري 

م�سمى، ولكن املن�ساأة التي تتبنى تطبيق هذه التعديالت ب�قت مبكر يجب اأن تطبقها باأثر م�ستقبلي. 

- التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 - مبادرة اإلفصاح

7 بيان التدفقات النقدية هي جزء من مبادرة االإف�ساح ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية والتي  اإن التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 

تتطلب من املن�ساأة تقدمي االإف�ساحات التي متكن م�ستخدمي البيانات املالية من تقييم التغريات يف املطل�بات الناجتة عن االأن�سطة التم�يلية، مبا 

يف ذلك التغريات الناجتة عن التدفقات النقدية والتغريات غري النقدية. عند تطبيق التعديالت للمرة االأوىل، ال يطلب من املن�ساآت ت�فري معل�مات 

مقارنة للفرتات ال�سابقة. هذه التعديالت نافذة للتطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين 2017، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. اإن 

تطبيق هذه التعديالت �سينتج عنه تقدمي اإف�ساح ا�سايف من قبل املجم�عة.

- التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 - االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة 

ت��سح التعديالت باأن املن�ساأة يجب اأن تاأخذ بعني االعتبار فيما اإذا كان القان�ن ال�سريبي يحد من م�سادر الربح اخلا�سع لل�سريبة، مما قد ي�ؤدي 

اىل حدوث اقتطاعات من ا�سرتدادات الفروقات ال�سريبية امل�ؤقتة القابلة لالقتطاع. عالوًة على ذلك، فاإن التعديالت ت�فر ت�جيهات ح�ل كيفية 

قيام املن�ساة بتحديد االأرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة وت�سرح احلاالت التي يت�سمن فيها الربح اخلا�سع لل�سريبة ا�سرتدادا لبع�س امل�ج�دات 

باأكرث من قيمتها الدفرتية.

يت�جب على املن�ساآت تطبيق هذه التعديالت باأثر رجعي. ولكن عند التطبيق االأويل لهذه التعديالت، فاإن التغيري على الر�سيد االفتتاحي حلق�ق 

امللكية الأقدم فرتة مقارنة يتم االعرتاف به يف الر�سيد االفتتاحي لالأرباح املحتجزة )اأو يف مك�ن اآخر من مك�نات حق�ق امللكية، كما ه� منا�سب(، 

عليها  يجب  االعفاء  هذا  تطبق  التي  املن�ساآت  امللكية.  حلق�ق  االأخرى  واملك�نات  املحتجزة  لالأرباح  االفتتاحي  الر�سيد  بني  التغيري  ت�زيع  بدون 

االف�ساح عن ذلك.

اإن هذه التعديالت نافذة للفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين 2017 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ويف حال طبقت املن�ساأة التعديالت 

لفرتات �سابقة، يجب عليها االإف�ساح عن ذلك. ال يت�قع اأن يك�ن لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجم�عة.

التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 2 - تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم 2 الدفع على ا�سا�س االأ�سهم والتي تناولت ثالث ج�انب 

رئي�سية: تاأثري �سروط اال�ستحقاق على قيا�س معامالت الدفع على ا�سا�س االأ�سهم التي يتم ت�س�يتها نقدا، ت�سنيف معامالت الدفع على ا�سا�س 

االأ�سهم عندما يرتتب على �سايف مبلغ الت�س�ية التزام �سريبة مقتطعة، واملعاجلة املحا�سبية يف احلالة التي ي�ؤدي فيها التعديل على �سروط معاملة 

دفع على اأ�سا�س االأ�سهم اىل تغيري يف ت�سنيف هذه املعاملة من معاملة يتم ت�س�يتها نقدا اىل معاملة يتم ت�س�يتها با�ستخدام اأدوات حق�ق امللكية.

عند البدء بالتطبيق، يجب على املن�ساآت القيام بتطبيق التعديالت من دون اإعادة عر�س الفرتات ال�سابقة، اإال اأنه ي�سمح بالتطبيق باأثر رجعي يف 

حال كان التطبيق جلميع التعديالت الثالثة مع ت�افر �سروط اأخرى. اإن هذه التعديالت نافذة للتطبيق للفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن 

االأول 2018 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ال يت�قع اأن يك�ن لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجم�عة. 

معيار التقارير المالية الدولي رقم 16 - عقود اإليجار

مت ا�سدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 16 يف كان�ن الثاين 2016 والذي حل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 عق�د االإيجار، وتف�سري 

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 4 حتديد فيما اإذا كانت االتفاقية تت�سمن عقد ايجار، تف�سري جلنة تف�سريات املعايري رقم 15 االإيجار 

الت�سغيلي – احل�افز، وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري رقم 27 تقييم ج�هر العمليات التي تنط�ي على ال�سكل القان�ين لعقد االإيجار. اإن معيار 

التقارير املالية الدولية رقم 16 يحدد مبادئ االعرتاف والقيا�س والعر�س واالإف�ساح اخلا�س بعق�د االيجار، ويتطلب من امل�ستاأجرين اأن يق�م�ا 

التم�يلية وفق معيار  االإيجار  للمحا�سبة عن عق�د  ب�سكل م�سابه  املايل  املركز  بيان  باملحا�سبة عن جميع عق�د االيجار وفق من�ذج م�حد �سمن 

اأجهزة  )مثل  القيمة  منخف�سة  امل�ج�دات  ا�ستئجار  وهما  باالإيجار  باالعرتاف  يتعلق  فيما  ا�ستثنائني  املعيار  يت�سمن   .17 رقم  الدويل  املحا�سبة 

احلا�سب ال�سخ�سي( وعق�د االيجار ق�سرية االأمد )عق�د االيجار ملدة �سنة اأو الأقل من �سنة(. يف تاريخ البدء باالإيجار، يق�م امل�ستاأجر باالعرتاف 

بالتزام متعلق بدفع االيجار )التزام االيجار( وباأ�سل ميثل حق ا�ستخدام االأ�سل امل�ستاأجر خالل فرتة االإيجار )حق ا�ستخدام االأ�سل(. يت�جب على 

امل�ستاأجرين االعرتاف ب�سكل منف�سل مب�سروف الفائدة على التزام االإيجار وم�سروف اال�ستهالك على حق ا�ستخدام االأ�سل.

يجب على امل�ستاأجرين اإعادة قيا�س التزام االيجار عند وق�ع اأحداث معينة )مثل التغري يف مدة االإيجار اأو التغري يف دفعات االيجار امل�ستقبلية 

نتيجة التغري يف م�ؤ�سر اأو معدل م�ستخدم لتحديد قيمة هذه الدفعات(. يق�م امل�ستاأجر باالعرتاف مببلغ اإعادة قيا�س التزام االيجار كتعديل على 

ح�ساب حق ا�ستخدام االأ�سل.

املحا�سبة عن عق�د االإيجار بالن�سبة للم�ؤجر وفق معيار التقارير املالية الدولية رقم 16 مل تتغري ب�سكل ج�هري عن املحا�سبة احلالية وفق معيار 

املحا�سبة الدويل رقم 17. ي�ستمر امل�ؤجر بت�سنيف كافة عق�د االيجار با�ستخدام نف�س مبداأ الت�سنيف املتبع يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 

والتمييز بني ن�عني من االيجار: التم�يلي والت�سغيلي.

يتطلب معيار التقارير املالية الدويل رقم 16 اأي�سًا من امل�ؤجر وامل�ستاأجر القيام باإف�ساحات اأكرث مما يتطلبه معيار املحا�سبة الدويل رقم 17. اإن 

معيار التقارير املالية الدويل رقم 16 نافذ للتطبيق للفرتات ال�سن�ية التي تبداأ يف اأو بعد 1 كان�ن الثاين 2019 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر ولكن 

لي�س قبل تطبيق املن�ساأة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 15. للم�ستاأجر اخليار بتطبيق املعيار اإما باأثر رجعي كامل او باأثر رجعي معدل. ت�سمح 

االأحكام االنتقالية للمعيار ببع�س االعفاءات. 
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2.4- أهم التقديرات المحاسبية 
اإن اإعداد البيانات املالية امل�حدة يتطلب من اإدارة املجم�عة القيام باجتهادات وتقديرات ت�ؤثر يف قيمة االإيرادات وامل�ساريف، وامل�ج�دات واملطل�بات، 

واالإف�ساحات املرفقة يف البيانات املالية امل�حدة. باالإ�سافة اإىل االلتزامات املحتمل اأن تطراأ املف�سح عنها. اإن عدم التاأكد املرتبط بهذه الفر�سيات 

والتقديرات قد ينتج عنه تعديالت ج�هرية يف اأر�سدة امل�ج�دات واملطل�بات يف الفرتات امل�ستقبلية.

اإن الفر�سيات الرئي�سية املتعلقة بالتقديرات امل�ستقبلية لالأحداث غري امل�ؤكدة يف تاريخ البيانات املالية امل�حدة والتي قد ينتج عنها خماطر هامة من 

املمكن اأن ت�ؤدي اإىل تعديالت ج�هرية يف اأر�سدة امل�ج�دات واملطل�بات الظاهرة يف البيانات املالية امل�حدة يف ال�سنة املالية الالحقة، هي كمايلي:

مبدأ االستمرارية 
قامت اإدارة املجم�عة بتقدير مدى قدرة املجم�عة على اال�ستمرار يف العمل على اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية. وعلى الرغم من الظروف واملتغريات 

االقت�سادية املحيطة والتي حتمل يف طياتها العديد من امل�ؤ�سرات ال�سلبية وانعكا�ساتها املتجلية بحالة عدم التيقن امل�ستقبلية، فاإن اإدارة املجم�عة 

متاأكدة من اأن املجم�عة لديها امل�ارد الكافية لت�ساعدها على اال�ستمرار بالعمل يف املدى امل�ستقبلي املنظ�ر. وعالوة على ذلك، فاإن االإدارة لي�ست على 

دراية باأية اأم�ر ج�هرية من املمكن اأن تثري �سك�كًا هامة ح�ل قدرة املجم�عة على اال�ستمرار كمن�ساأة م�ستمرة. بناء عليه، فقد مت اإعداد البيانات 

املالية امل�حدة على اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
اإن القيمة العادلة هي ال�سعر الذي ميكن ا�ستالمه من بيع اأ�سل اأو دفعه لنقل التزام يف عملية منتظمة بني م�ساركني يف ال�س�ق بتاريخ قيا�س االأدوات املالية. 

يف حال عدم ت�فر القيمة العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية بتاريخ بيان املركز املايل امل�حد عن طريق االأ�سعار املعلنة اأو التداول الن�سط لبع�س 

على  احل�س�ل  يتم  حيث  الت�سعري  مناذج  ا�ستخدام  تت�سمن  والتي  خمتلفة  تقييم  طرق  عرب  العادلة  القيمة  تقدير  يتم  املالية،  وامل�ستقات  االأدوات 

املعل�مات من مالحظة ال�س�ق. يف حال تعذر ذلك فاإن حتديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

 )EIR( طريقة معدل الفائدة الفعلي
يعرتف البنك، ح�سب طريقة معدل الفائدة الفعلي، باإيرادات الف�ائد با�ستخدام معدل العائد الذي ميثل اأف�سل تقدير ملعدل عائد ثابت خالل العمر 

املت�قع للقرو�س وال�دائع ويعرتف بتاأثري التغريات املمكنة الأ�سعار الفائدة يف خمتلف املراحل وغريها من خ�سائ�س دورة حياة املنتج )مبا يف ذلك 

املدف�عات املقدمة وف�ائد ور�س�م التاأخري(.

تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
يق�م البنك مبراجعة الت�سهيالت االئتمانية ب�سكل ربع �سن�ي وتقدير كفاية امل�ؤونة امل�سجلة يف بيان الدخل امل�حد بناء على تقديرات االإدارة ملبالغ 

وفرتات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

- ينتج عن منهجية تدين القيمة املعتمدة من قبل البنك، وذلك للم�ج�دات امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة، االعرتاف مبخ�س�سات:

- خ�سائر انخفا�س القيمة ب�سكل فردي للقرو�س وال�سلف الهامة ب�سكل منفرد

- خ�سائر انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي:

- للقرو�س وال�سلف غري الهامة ب�سكل منفرد

- خ�سائر ح�سلت ومل حتدد بعد

عند تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية تق�م االإدارة باالجتهاد ح�ل و�سع املدين املايل و�سايف قيمة ال�سمانة املت�قع حتقيقها. اإن هذه التقديرات 

مبنية ب�سكل رئي�سي على ع�امل متعددة قد ينتج عن التغري فيها تغري يف املخ�س�سات املطل�بة.

االضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
يق�م البنك مبراجعة االأدوات املالية امل�سنفة كم�ج�دات مالية مت�فرة للبيع يف تاريخ كل بيان مركز مايل م�حد لتقدير ما اإذا كان هناك ا�سمحالل 

يف القيمة. تتطلب املراجعة ا�ستخدام تقديرات، وذلك لتقدير التدفقات النقدية املت�قعة واملدخالت االأخرى خل�سم التدفقات النقدية، ولتحديد ما 

يعترب انخفا�س ج�هري اأو م�ستمر بالن�سبة للم�ج�دات املالية املت�فرة للبيع على �سكل حق�ق ملكية.

الموجودات الضريبية المؤجلة
يتم االعرتاف بامل�ج�دات ال�سريبية امل�ؤجلة عن اخل�سائر املت�قع اال�ستفادة منها عند حتقق الربح ال�سريبي. يتطلب االعرتاف بامل�ج�دات ال�سريبية 

املـ�ؤجلة تقديرات من االإدارة مبنية على فرتة ومبالغ االأرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة باالإ�سافة اإىل اخلطط ال�سريبية امل�ستقبلية.

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى
يعمل البنك يف بيئة تنظيمية وقان�نية تت�سمن، بحكم طبيعتها، عن�سر عال من خماطر التقا�سي متاأ�سل يف عملياتها.

ونتيجة لذلك، يك�ن البنك طرف يف التقا�سي والتحكيم وخمتلف االإجراءات التي تن�ساأ يف �سياق االأعمال االعتيادية للبنك.

عندما ميكن للبنك القيام بقيا�س م�ث�ق لتدفق املنافع االقت�سادية فيما يتعلق بق�سية معينة، ويعترب هذه التدفقات حمتملة، ي�سجل البنك خم�س�سات 

للق�سية. عندما يعترب البنك اأن احتمال تدفق املنافع االقت�سادية بعيد، اأو حمتماًل، ولكن ال ميكن اإجراء تقدير م�ث�ق له، يتم االإف�ساح عن وج�د 

التزامات طارئة.

ونظرا لعدم التيقن والتقديرات املت�سمنة لتحديد احتمال وق�ع اخل�سائر وقيمتها، ياأخذ البنك يف احل�سبان عددًا من الع�امل مبا يف ذلك امل�س�رة 

القان�نية، واملرحلة التي و�سلت اإليها الق�سية واالأدلة ال�سابقة من ح�ادث مماثلة. يق�م البنك بتقديرات هامة لي�سل ال�ستنتاج يف هذا اخل�س��س.

2.5 أهم السياسات المحاسبية
اأعدت البيانات املالية امل�حدة املرفقة وفقًا الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية التالية:

التعامالت بالعمالت األجنبية 
اأر�سدة  التعامالت، ويتم حت�يل  تاريخ حدوث هذه  ال�سائدة يف  باأ�سعار ال�سرف  ال�سنة  االأجنبية خالل  بالعمالت  تتم  التي  التعامالت  يتم ت�سجيل 

امل�ج�دات واملطل�بات املالية باأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية ال�سائدة يف تاريخ بيان املركز املايل واملعلنة من قبل م�سرف �س�رية املركزي.  يتم 

ت�سجيل االأرباح واخل�سائر الناجتة عن التح�يل اإىل العملة الرئي�سية للمجم�عة يف بيان الدخل امل�حد.

االعرتاف باالأدوات املالية واإعادة تقييمها

تاريخ االعتراف
يتم االعرتاف بامل�ج�دات واملطل�بات املالية، با�ستثناء القرو�س وال�سلف املقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئيا يف تاريخ املتاجرة )التاريخ الذي 

ي�سبح فيه البنك طرفًا يف االأحكام التعاقدية لالأداة املالية(. يتم االعرتاف بالقرو�س وال�سلف عند حت�يل االأم�ال اإىل ح�سابات العمالء. يعرتف 

البنك ب�دائع العمالء عندما ت�سل االأم�ال للبنك.

القياس األولي لألدوات المالية
يعتمد ت�سنيف االأدوات املالية �سمن جمم�عات معينة عند االعرتاف االأويل بها على خ�سائ�سها والغر�س من اقتنائها ويتم االعرتاف بكافة االأدوات 

املالية وت�سجيلها مبدئيا ً بالقيمة العادلة م�سافا ً اإليها تكاليف االقتناء با�ستثناء االأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمتاجرة
يتم ت�سنيف امل�ج�دات اأو املطل�بات املالية كم�ج�دات اأو مطل�بات مالية للمتاجرة عندما يتم �سراوؤها اأو اإ�سدارها يف املقام االأول لتحقيق ربح على 

املدى الق�سري من خالل االأن�سطة التجارية، اأو تك�ن عبارة عن جزء من حمفظة تدار مع بع�سها البع�س وي�جد دليل فعلي حايل على اأنها �ستحقق 

ربحًا يف املدى القريب. يتم ت�سجيل وقيا�س امل�ج�دات واملطل�بات املالية للمتاجرة يف بيان املركز املايل بالقيمة العادلة. يتم اإدراج التغريات يف القيمة 

العادلة يف �سايف اإيرادات املتاجرة. يتم ت�سجيل اإيراد الف�ائد وت�زيعات االأرباح اأو م�سروفها يف �سايف اإيرادات املتاجرة وفقا ل�سروط العقد، اأو عندما 

ين�ساأ احلق با�ستالم الدفعات.

طريقة معدل الفائدة الفعلي
اإن معدل الفائدة الفعلي )EIR( ه� املعدل الذي يخ�سم املدف�عات اأو املقب��سات النقدية امل�ستقبلية خالل العمر املت�قع لالأداة املالية، اأو لفرتة 

اأق�سر عندما يك�ن ذلك منا�سبًا، اإىل �سايف القيمة الدفرتية للم�ج�دات اأو املطل�بات املالية. يتم تعديل التكلفة املطفاأة لالأ�سل اأو االلتزام املايل اإذا 

قام البنك بتعديل تقديراته للمدف�عات اأو املقب��سات. يتم احت�ساب التكلفة املطفاأة املعدلة على اأ�سا�س �سعر الفائدة الفعلي االأ�سلي اأو اأحدث اإعادة 

تقدير ويتم ت�سجيل التغري �سمن الف�ائد الدائنة لالأ�س�ل املالية والف�ائد املدينة للمطل�بات املالية. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية لطريقة معدل الفائدة 

الفعلية تختلف من اأداة الأخرى.
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أرباح أو خسائر اليوم األول
عندما يختلف �سعر املعاملة عن القيمة العادلة احلالية الأداة مماثلة يف ال�س�ق احلايل امللح�ظ اأو عن القيمة العادلة احلالية با�ستخدام اأ�سل�ب تقييم 

تعتمد متغرياته فقط على بيانات من االأ�س�اق امللح�ظة، تعرتف املجم�عة مبا�سرة بالفرق بني �سعر املعامـلـة والقيمة العادلة )ربح اأو خ�سارة الي�م 

االأول( يف �سايف ربح املتاجرة. عند عدم ت�افر البيانات ب�سكل ملح�ظ، ال يتم االعرتاف بالفرق بني �سعر املعاملة والقيمة با�ستخدام اأ�سل�ب التقييم 

حتى ت�افر املعل�مات ب�سكل ملح�ظ اأو اإلغاء االعرتاف باالأداة املالية.

الموجودات المالية المتوفرة للبيع
تت�سمن امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع: اأدوات حق�ق امللكية واأدوات دين اأخرى. اإن اأدوات حق�ق امللكية امل�سنفة كم�ج�دات مالية مت�فرة للبيع هي 

تلك امل�ج�دات املالية غري امل�سنفة على اأنها م�ج�دات مالية للمتاجرة اأو م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

اإن اأدوات الدين يف هذه الفئة هي تلك التي يك�ن الغر�س منها االحتفاظ بها ملدة غري حمددة من ال�قت وميكن بيعها لل�فاء مبتطلبات ال�سي�لة اأو 

ا�ستجابة للتغريات يف ظروف ال�س�ق.

بعد االعرتاف املبدئي، يتم تقييم امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع ح�سب القيمة العادلة كما يتم االعرتاف بالربح اأو اخل�سارة غري املحققة مبا�سرة يف 

الدخل ال�سامل �سمن بند »التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للم�ج�دات املالية املت�فرة للبيع«. عند اإلغاء االعرتاف بامل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع، 

يتم االعرتاف بالربح اأو اخل�سارة املرتاكمة املعرتف فيها �سابقًا يف حق�ق امللكية يف بيان الدخل �سمن بند »اإيرادات ت�سغيلية اأخرى«. يف حال متلك 

البنك الأكرث من ا�ستثمار يف نف�س االأ�سهم يتم التخلي عنها بناء على مبداأ ال�ارد اأواًل �سادر اأواًل.

يتم االعرتاف بالف�ائد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واالعرتاف بت�زيعات االأرباح يف بيان الدخل عندما ين�ساأ حق با�ستالم الدفعات.

يتم االعرتاف باخل�سائر الناجمة عن تدين القيمة يف بيان الدخل ويتم اإلغاء اخل�سائر املرتاكمة التي مت االعرتاف بها مبا�سرة يف بند »التغري املرتاكم 

يف القيمة العادلة للم�ج�دات املالية املت�فرة للبيع« من حق�ق امللكية.

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
اال�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق تتمثل يف االأدوات املالية غري امل�ستقة والتي حتمل دفعات ثابتة اأو حمددة ولها ت�اريخ ا�ستحقاق 

ثابتة ولدى البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها.

بعد االعرتاف االأويل باال�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق، يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 

مطروحًا منها خم�س�س التدين يف القيمة. عند احت�ساب التكلفة املطفاأة ي�ؤخذ يف االعتبار اأي خ�سم اأو عالوة على ال�سراء واالأتعاب التي ت�سكل جزء 

ال يتجزاأ من الفائدة الفعلية. يتم قيد االإطفاء �سمن بيان الدخل يف بند الف�ائد الدائنة او املدينة ح�سب واقع احلال. 

يتم قيد خ�سائر التدين يف القيمة يف بيان الدخل �سمن بند »م�سروف خ�سارة ا�ستثمارات مالية«.  

األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف للعمالء
االأر�سدة واالإيداعات لدى امل�سارف والقرو�س وال�سلف للعمالء هي م�ج�دات مالية غري م�ستقة ذات مدف�عات ثابتة وغري متداولة يف �س�ق ن�سط، با�ستثناء:

• تلك التي ين�ي البنك بيعها ف�رًا اأو يف املدى القريب، وتلك التي يق�م البنك، عند االعرتاف االأويل، بت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر
للبيع كمت�فرة  املبدئي،  االعرتاف  عند  البنك،  ي�سنفها  التي  • تلك 

االأويل فيها الأ�سباب اأخرى بخالف تده�ر القدرة االئتمانية اال�ستثمار  ا�ستعادة  من  البنك  يتمكن  ال  قد  التي  • تلك 
بعد االعرتاف االأويل، يتم تقييم االأر�سدة واالإيداعات لدى امل�سارف والقرو�س وال�سلف للعمالء بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي مطروحًا منها اأية خم�س�سات لتدين القيمة امل�ستقبلية واأية مبالغ مت اإطفاوؤها.

الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
اإن امل�ج�دات واملطل�بات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر هي تلك التي مت ت�سنيفها يف هذه الفئة من قبل االإدارة وذلك عند 

االعرتاف املبدئي. ميكن لالإدارة اأن حتدد اأداة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر عند االعرتاف االأويل عند ا�ستيفاء اأي من املعايري 

التالية، ويتم التحديد على اأ�سا�س كل اأداة على حدة:

املعاجلة غري املت�سقة التي قد تنتج عن قيا�س امل�ج�دات اأو املطل�بات اأو االعرتاف باالأرباح اأو  ملح�ظ،  ب�سكل  يقلل  اأو  التحديد،  هذا  • يلغي 
اخل�سائر منها على اأ�سا�س خمتلف. اأو

تك�ن امل�ج�دات واملطل�بات جزء من جمم�عة من امل�ج�دات اأو املطل�بات املالية، اأو كليهما، والتي تدار ويقيم اأدائها على اأ�سا�س القيمة  • عندما 
العادلة وفقًا ل�سيا�سة م�ثقة الإدارة خماطر اأو ا�سرتاتيجية اال�ستثمار. اأو

• حتت�ي االأداة املالية م�ستق �سمني، واحد اأو اأكرث، اإال اإذا كانت امل�ستقات ال تعدل ب�سكل كبري التدفقات النقدية التي كانت �ستك�ن مطل�بة بالعقد، 
اأو اأنه من ال�ا�سح بالقليل من التحليل الأداة مماثلة اأنه من املحظ�ر ف�سل امل�ستق.

اأو اخل�سائر يف بيان املركز املايل بالقيمة العادلة. يتم ت�سجيل التغريات يف القيمة  يتم ت�سجيل امل�ج�دات واملطل�بات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح 

العادلة يف �سايف الربح اأو اخل�سارة الناجتة عن امل�ج�دات واملطل�بات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر. يتم ت�سجيل الف�ائد املكت�سبة اأو املتكبدة 

يف اإيرادات الف�ائد اأو م�سروفات الف�ائد، على الت�ايل، وذلك با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع االأخذ بعني االعتبار اأي خ�سم / عالوة وتكلفة العملية ك�نها 

جزءا ال يتجزاأ من االأداة، بينما ت�سجل ت�زيعات االأرباح يف االإيرادات الت�سغيلية االأخرى عندما ين�ساأ احلق با�ستالم الدفعات.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
األصول المالية

يتم اإلغاء االعرتاف باالأ�سل املايل )اأو جزء من االأ�سل املايل اأو جزء من جمم�عة االأ�س�ل املالية املت�سابهة – ح�سب مقت�سى احلال( عند انتهاء احلق�ق 

يف ا�ستالم التدفقات النقدية من االأ�سل املايل. يتم اأي�سًا اإلغاء االعرتاف باالأ�سل املايل اإذا مت حت�يل االأ�سل وكان التح�يل يحقق �سروط اإلغاء االعرتاف.

يق�م البنك بتح�يل االأ�سل، اإذا وفقط اإذا:

قام البنك بنقل حق�قه التعاقدية بالتدفقات النقدية من هذا االأ�سل اأو

- احتفظ البنك بحق�قه بالتدفقات النقدية، ولكنه حتمل م�س�ؤولية دفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل لطرف ثالث حال ا�ستالمها بدون تاأخري 

ج�هري من خالل ترتيبات حت�يل.

يعترب التح�يل اإلغاء اعرتاف، فقط اإذا:

قام البنك بتح�يل جميع خماطر ومنافع ملكية االأ�سل ب�سكل ج�هري اأو

مل يقم البنك بنقل اأو االحتفاظ بجميع خماطر ومنافع االأ�سل ب�سكل ج�هري، اإال اأنه ح�ل ال�سيطرة على االأ�سل.

عندما يق�م البنك بنقل حق�ق ا�ستالم التدفقات النقدية الأ�سل اأو يدخل يف ترتيبات حت�يل، فاإنه يقيم فيما اإذا احتفظ مبخاطر ومنافع ملكية االأ�سل 

واىل اأي مدى. اإذا مل يقم البنك بنقل اأو االحتفاظ بجميع خماطر ومنافع ملكية االأ�سل ب�سكل ج�هري، ومل يح�ل ال�سيطرة على االأ�سل املنق�ل، فاإن 

البنك ي�ستمر باالعرتاف باالأ�سل املنق�ل اإىل حد م�ساركته امل�ستمرة فيه. يف هذه احلالة، يق�م البنك اأي�سًا باالعرتاف بااللتزام امل�ساحب. يتم تقييم 

االأ�سل املنق�ل وااللتزام امل�ساحب على اأ�سا�س يعك�س احلق�ق وااللتزامات املحتفظ بها من قبل البنك.

يتم تقييم امل�ساركة امل�ستمرة التي لها �سكل �سمان لالأ�سل املنق�ل بالقيمة الدفرتية االأ�سلية لالأ�سل اأو اأكرب قيمة ميكن اأن يطلب من البنك دفعها، اأيهما اأقل.

المطلوبات المالية
يتم ا�ستبعاد االلتزام املايل عند انق�سائه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته. عند ا�ستبدال االلتزام املايل احلايل باآخر وب�سروط خمتلفة، يتم معاجلة هذا 

التعديل على اأنه انق�ساء لاللتزام املايل االأ�سلي واعرتاف بالتزام مايل جديد. يتم االعرتاف بالفرق بني قيمة االلتزام املايل االأ�سلي واملقابل املدف�ع 

�سمن االأرباح اأو اخل�سائر.

تحديد القيمة العادلة
من اأجل اإظهار كيفية احل�س�ل على القيم العادلة، ت�سنف االأدوات املالية على اأ�سا�س الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة، امل��سح اأدناه:

امل�ست�ى )1(: املعطيات امل�ستخدمة يف التقييم هي اأ�سعار ال�س�ق املدرجة )غري املعدلة( يف اأ�س�اق مالية ن�سطة مل�ج�دات ومطل�بات مماثلة.

اأو غري مبا�سر من �س�ق ملح�ظ. تت�سمن هذه املعطيات عادة اأ�سعار  امل�ست�ى )2(: املعطيات امل�ستخدمة يف التقييم هي م�ستمدة ب�سكل مبا�سر 

ال�س�ق املدرجة يف اأ�س�اق مالية ن�سطة مل�ج�دات ومطل�بات مالية م�سابهة.

امل�ست�ى )3(: يت�سمن معطيات لها تاأثري ج�هري على قيا�س القيمة العادلة ولكنها غري ملح�ظة.

يق�م البنك ب�سكل دوري مبراجعة اأ�ساليب التقييم مبا يف ذلك املنهجيات املعتمدة واملعايرة النم�ذجية.

اية حت�يالت بني م�ست�يات  اإذا كان هناك  اأداة على حدة، ويحدد فيما  اأ�سا�س كل  املعتمدة يف كل فرتة مالية على  امل�ست�يات  بتقييم  البنك  يق�م 

الت�سل�سل الهرمي من خالل اإعادة تقييم الت�سنيف يف نهاية كل فرتة مالية.
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تدني قيمة الموجودات المالية 
يق�م البنك يف تاريخ بيان املركز املايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل م��س�عي على تدين قيمة االأ�سل املايل اأو جمم�عة االأ�س�ل املالية. تنخف�س 

قيمة االأ�سل املايل اأو جمم�عة االأ�س�ل املالية اإذا، وفقط اإذا، كان هناك دليل م��س�عي على انخفا�س القيمة نتيجة ل�احد اأو اأكرث من االأحداث التي 

وقعت بعد االعرتاف االأويل باالأ�سل )حدث خ�سارة( ويك�ن حلدث )اأو اأحداث( اخل�سارة تلك اأثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل 

املقرت�سني  اأو جمم�عة  املقرت�س  اأن  على  تدل  م�ؤ�سرات  امل��س�عية  االأدلة  ت�سمل  تقديرها مب�ث�قية.  التي ميكن  املالية  االأ�س�ل  اأو جمم�عة  املايل 

ت�سري  االأ�سلي؛ وعندما  املبلغ  اأو  الفائدة  وتق�سري يف دفعات  اإخالل  تنظيم مايل؛  اإعادة  اأو  لالإفال�س  احتمال كبري  مالية كبرية،  ي�اجه�ن �سع�بة 

البيانات امللح�ظة اإىل اأن هناك انخفا�س قابل للقيا�س يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة، مثاًل عدد متزايد من الدي�ن امل�ؤجلة اأو الظروف 

االقت�سادية التي ترتبط بالتعرث بال�سداد.

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
تت�سمن منهجية البنك بالن�سبة النخفا�س قيمة امل�ج�دات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة:

اأ- خ�سائر انخفا�س القيمة ب�سكل منفرد للتعر�سات االئتمانية الهامة اأو املحددة ب�سكل فردي

ب- خ�سائر انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي من:

القرو�س وال�سلف غري الهامة ب�سكل منفرد

خ�سائر ح�سلت ومل حتدد بعد

بالن�سبة للم�ج�دات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطفاأة )مثل االأر�سدة لدى امل�سارف وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية والقرو�س وال�سلف باالإ�سافة اإىل اال�ستثمارات 

املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق(، يق�م البنك اأواًل بتقييم ما اإذا كان هنالك دليل م��س�عي على تدين القيمة ب�سكل منفرد لالأ�س�ل املالية التي 

تعترب هامة ب�سكل منفرد، اأو قامت االإدارة بت�سنيفها من قبل ب�سكل اإفرادي. 

يف حال ت�اجد دليل م��س�عي على تكبد خ�سارة، يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة على اأنه الفرق بني املبلغ امل�سجل لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املقدرة )با�ستثناء خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية املت�قعة التي مل يتم تكبدها(. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل خم�س�س 

اخل�سائر االئتمانية ويتم االعرتاف مببلغ اخل�سارة �سمن اخل�سائر االئتمانية يف بيان الدخل. يتم اال�ستمرار بح�ساب ايرادات الف�ائد على القيمة 

الدفرتية املخف�سة وذلك با�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية من اأجل قيا�س خ�سارة التدين. 

يتم �سطب القرو�س وما يرتبط بها من خم�س�سات عندما ال يك�ن هناك احتمال واقعي ال�سرتداد املبالغ يف امل�ستقبل ومت ت�سييل جميع ال�سمانات اأو 

مت حت�يلها اإىل البنك. اإذا، يف فرتة الحقة، ازدادت اأو انخف�ست قيمة خ�سارة التدين املقدرة نتيجة حلدث وقع بعد االعرتاف باخل�سارة، فاإنه يتم 

زيادة اأو تخفي�س قيمة خ�سارة التدين املعرتف به �سابقًا )ولكن فقط اإىل حد القيمة الدفرتية على فر�س اأنه مل يتم االعرتاف بخ�سائر تدين القيمة( 

من خالل تعديل ح�ساب املخ�س�س. يف حال ا�سرتداد مبلغ م�سط�ب م�ستقباًل، يتم تخفي�س املبلغ امل�سرتد من »م�سروف اخل�سائر االئتمانية«.

يتم خ�سم القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي االأ�سلي. اإذا كان للقر�س معدل فائدة متغري، يك�ن 

معدل اخل�سم لقيا�س اأي خ�سائر تدين يف القيمة ه� معدل الفائدة الفعلي احلايل. يعك�س ح�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة 

لالأ�سل املايل امل�سم�ن بالرهن التدفقات النقدية التي ميكن اأن تنتج عن ت�س�ية الرهن مطروحًا منها تكاليف احل�س�ل على ال�سمان وبيعه، �س�اء 

كانت الت�س�ية للرهن ممكنة اأو ال.

نموذج انخفاض القيمة بشكل جماعي
تت�سمن منهجية البنك النخفا�س القيمة ب�سكل جماعي من عن�سرين:

- التعر�سات االئتمانية غري الهامة ب�سكل فردي

تتك�ن هذه املحافظ ب�سكل رئي�سي من حمفظة قرو�س التجزئة العقارية، القرو�س ال�سخ�سية غري امل�سم�نة، وبطاقات االئتمان، وبع�س القرو�س 

لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة. يتم جتميع هذه القرو�س وال�سلف اإىل حمافظ متجان�سة �سغرية )اأي جمم�عة من القرو�س وال�سلف غري الهامة 

ب�سكل فردي( على اأ�سا�س اخل�سائ�س الرئي�سية التي هي ذات �سلة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية. يتم تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة يف اخل�سارة مل�ج�دات ذات  على جمم�عة من امل�ج�دات املالية التي يتم تقييمها ب�سكل جماعي النخفا�س القيمة على 

خ�سائ�س خماطر ائتمان م�سابهة لتلك امل�ج�دة يف املجم�عة.

- خ�سائر ح�سلت ومل حتدد بعد

تتمثل اخل�سائر غري املحددة بعد بخ�سائر انخفا�س القيمة التي ح�سلت يف حمفظة دي�ن منتجة ولكن مل يتم حتديدها، ال �سمن التقييم االإفرادي 

وال �سمن اجلماعي. على غرار التعر�سات غري الهامة ب�سكل فردي، يتم جتميع هذه القرو�س داخل حمافظ متجان�سة اأ�سغر على اأ�سا�س عن�سر 

اخلطر. هذه املنهجية جتمع بني احتمال التخلف عن ال�سداد، وقيمة التعر�س يف وقت التعرث واخل�سارة املفرت�سة يف حال التعرث خالل فرتة ظه�ر 

اخل�سارة )الفرتة بني حدث اخل�سارة وحدث حتديد انخفا�س القيمة(.

الموجودات المالية المتوفرة للبيع
يق�م البنك يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل م��س�عي على تدين يف قيمة امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع.

بالن�سبة الأدوات الدين امل�سنفة كم�ج�دات مالية مت�فرة للبيع، يق�م البنك ب�سكل اإفرادي بتقييم ما اإذا كان هناك دليل م��س�عي على تدين القيمة 

كمالحظة بيانات ب�ساأن انخفا�س يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة و/اأو انخفا�س يف ال�سمانات التي ت�ؤثر على قدرة البنك على ا�سرتداد جميع 

التدفقات النقدية. ويف هذه احلالة فاإن املبلغ امل�سجل كخ�سارة تدين ه� اخل�سائر املرتاكمة التي تقا�س بالفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة 

احلالية، مطروحا منها اأية خ�سائر تدين على ذلك اال�ستثمار معرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل. اإن اإيراد الف�ائد امل�ستقبلي ه� على ا�سا�س القيمة 

الدفرتية املخف�سة وامل�ستحقة با�ستخدام معدل الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية من اأجل قيا�س قيمة التدين. اإذا، يف فرتة 

الحقة، زادت القيمة العادلة الأدوات الدين وكانت الزيادة مرتبطة ب�سكل م��س�عي بحدث ائتماين وقع بعد االعرتاف بخ�سارة التدين، عندها يتم 

عك�س خ�سارة التدين �سمن بيان الدخل.

بالن�سبة لال�ستثمارات بحق�ق امللكية امل�سنفة كا�ستثمارات مت�فرة للبيع، فاإن الدليل امل��س�عي يت�سمن اي�سًا االنخفا�س »اجل�هري« اأو »الدائم« يف 

القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات عن الكلفة و / اأو معل�مات اأخرى ح�ل م�سدر اأداة حق�ق امللكية والتي قد ت�ؤثر �سلبا على اأداء اجلهة امل�سدرة. يق�م 

البنك ب�سكل عام باعتبار االنخفا�س »اجل�هري« بن�سبة 20% و«الدائم« لفرتة اكرث من 6 اأ�سهر. عندما ي�جد دليل على تدين القيمة، فاإن اخل�سارة 

املرتاكمة والتي تقا�س بالفرق بني تكلفة اال�ستح�اذ والقيمة العادلة احلالية، ناق�سًا اأي خ�سارة تدين يف القيمة على هذه اال�ستثمارات معرتف بها 

�سابقًا �سمن بيان الدخل، يتم الغاء االعرتاف بها من حق�ق امللكية ويتم االعرتاف بها يف بيان الدخل. ال يتم عك�س خ�سارة تدين قيمة ادوات حق�ق 

امللكية �سمن بيان الدخل، بل يتم االعرتاف بالزيادة يف القيمة العادلة بعد االعرتاف امل�سبق بخ�سارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل ال�سامل.

القروض المعاد التفاوض على شروطها
يقدم البنك اأحيانا بع�س التنازالت اأو التعديالت على ال�سروط االأ�سلية للقرو�س نتيجة �سع�بات مالية ي�اجهها املقرت�س، وذلك بدل اال�ستيالء على 

اأو فر�س التح�سيل من ال�سمانات. قد ينط�ي اإعادة التفاو�س على متديد ترتيبات ال�سداد واالتفاق على �سروط قرو�س جديدة )جدولة اأو اإعادة 

هيكلة(. اإن �سيا�سة البنك تت�سمن مراقبة القرو�س املعاد التفاو�س على �سروطها ل�سمان حت�سيل الدفعات امل�ستقبلية والتاأكد من اأن البنك ال يت�قع 

اأن يتكبد خ�سائر عند خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي االأ�سلي. واإذا نتج عن هذه االإجراءات حتديد خ�سارة 

متعلقة بهذه القرو�س، يتم االإف�ساح عنها والتعامل معها كم�ج�دات منخف�سة القيمة اإىل اأن يتم حت�سيل قيمتها اأو �سطبها.

تقييم الضمانات
يعمل البنك على ا�ستخدام ال�سمانات، عندما يك�ن ذلك ممكنًا، للحد من املخاطر على امل�ج�دات املالية. وتاأتي هذه ال�سمانات يف اأ�سكال خمتلفة 

مثل النقد واالأوراق املالية، والكفاالت، والعقارات، واالأر�سدة املدينة واملخزون وامل�ج�دات غري املالية االأخرى والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات 

التقا�س. يتم تقييم القيمة العادلة لل�سمانات عم�مًا، على االأقل، عند منح القر�س. ال�سمانات غري املالية، مثل العقارات، تقيم على اأ�سا�س البيانات 

املقدمة من قبل طرف ثالث مثل خرباء التخمني العقاري، والبيانات املالية املدققة وم�سادر اأخرى م�ستقلة.

الضمانات المستملكة
وفقًا ل�سيا�سة البنك يتم حتديد ما اإذا كانت االأ�س�ل امل�ستملكة من االأف�سل اأن ت�ستخدم للعمليات الداخلية اأو يجب اأن تباع.  يتم نقل االأ�س�ل املفيدة 

للعمليات الداخلية لفئة االأ�س�ل امل�سابهة ح�سب قيمتها امل�ستملكة اأو القيمة الدفرتية لالأ�سل امل�سم�ن االأ�سلي، اأيهما اأقل. يتم نقل االأ�س�ل التي يتم 

حتديد خيار بيعها ليك�ن اخليار االأف�سل، للم�ج�دات املحتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة اأو القيمة العادلة ناق�سا تكاليف البيع لالأ�س�ل غري املالية 

يف تاريخ التملك وذلك مت�سيا مع �سيا�سة البنك.

محاسبة التحوط
ي�ستخدم البنك امل�ستقات املالية الإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة، والعمالت االأجنبية، وخماطر االئتمان. من اأجل اإدارة خماطر معينة يق�م البنك 

بتطبيق حما�سبة التح�ط للمعامالت التي ت�ست�يف �سروط حمددة.
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عند بداية عملية التح�ط، يق�م البنك بت�ثيق العالقة بني البند املتح�ط له واأداة التح�ط، مبا يف ذلك طبيعة املخاطر، وهدف واإ�سرتاتيجية ادارة 

املخاطر من ا�ستخدام التح�ط، والطريقة التي �سيتم من خاللها حتديد مدى فعالية التح�ط عند بداية عملية التح�ط وخالل فرتة �سريانها.

عقود اإليجار
اإذا كان ال�فاء بالعقد يعتمد على  اإيجار يتم بناء على ج�هر العملية، ويتطلب حتديد فيما  اأو يت�سمن  اإيجار  اإذا كان عقد ما ه�  اإن حتديد فيما 

ا�ستخدام اأ�سل اأو اأ�س�ل حمددة واإن العقد ينقل احلق يف ا�ستخدام هذا االأ�سل. 

املجم�عة كم�ستاأجر

اإن عق�د االإيجار التي ال تت�سمن حت�يل املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية االأ�سل ب�سكل ج�هري للمجم�عة تعترب عق�د اإيجار ت�سغيلية. يتم ت�سجيل 

مدف�عات عق�د االإيجار الت�سغيلية كم�ساريف يف بيان الدخل امل�حد بطريقة الق�سط الثابت على مدى مدة العقد. يتم االعرتاف باملدف�عات الطارئة 

لعق�د االإيجار كم�ساريف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم االعرتاف باالإيراد فقط عندما يك�ن من املحتمل اأن املنافع االقت�سادية �س�ف تتدفق اإىل املجم�عة، وفيما يلي املقايي�س املتبعة لالعرتاف باالإيراد:

الفوائد الدائنة والمدينة 
بالن�سبة جلميع االأدوات املالية املقيمة بالتكلفة املطفاأة واالأدوات املالية التي تتقا�سى فائدة وامل�سنفة مت�فرة للبيع واالأدوات املالية املقا�سة بالقيمة 

العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر، يتم ت�سجيل الف�ائد الدائنة واملدينة وفقًا ملعدل الفائدة الفعلي. عند االحت�ساب، ي�ؤخذ باالعتبار جميع ال�سروط 

التعاقدية لالأداة املالية )على �سبيل املثال، خيارات الدفع امل�سبق( وت�سمل اأي ر�س�م اأو تكاليف اإ�سافية تن�سب مبا�سرة اإىل االأداة وت�سكل جزءًا ال 

يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي، با�ستثناء اخل�سائر االئتمانية امل�ستقبلية.

عندما يتم تخفي�س قيمة االأ�سل املايل اأو جمم�عة االأ�س�ل املالية امل�سابهة نتيجة خل�سارة تدين القيمة، يتم االعرتاف بدخل الفائدة با�ستخدام معدل 

الفائدة امل�ستخدم خل�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�س احت�ساب خ�سارة تدين القيمة.

العموالت الدائنة
حتقق املجم�عة عم�الت دائنة من اخلدمات املتن�عة املقدمة للعمالء وميكن ت�سنيف اإيراد العم�الت كما يلي:

- العم�الت الدائنة املحققة من اخلدمات املقدمة خالل فرتة زمنية معينة

ت�ؤجل العم�الت املحققة من تقدمي اخلدمات خالل فرتة زمنية حمددة ويتم االعرتاف فيها كاإيراد على اأ�سا�س الفرتة الزمنية. وت�سمل اإيرادات 

العم�الت ور�س�م اإدارة االأ�س�ل و�سناديق اال�ستثمار والر�س�م االأخرى االإدارية واال�ست�سارية.

- العم�الت الدائنة من تقدمي خدمات مالية واملحققة عند تنفيذ عمل هام

يعرتف بالعم�الت والر�س�م كاإيرادات عند اإجناز العمل الهام، مثال ذلك عم�لة تخ�سي�س اأ�سهم لعميل. يتم االعرتاف بالعم�الت املرتبطة باإجناز 

عمل حمدد بعد تنفيذ ال�سروط املتفق عليها يف هذا اخل�س��س.

- العم�الت الدائنة التي ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من اأداة مالية

اأداة مالية ما يلي: عم�الت اإ�سدار القرو�س وعم�الت االلتزام للقرو�س التي من   تت�سمن العم�الت التي تعتربها املجم�عة جزءًا ال يتجزاأ من 

املحتمل اأن يتم �سحبها وغريها من العم�الت املتعلقة باالئتمان. اإن االعرتاف بهذه العم�الت )مع اأي تكاليف اإ�سافية( ي�سكل جزءًا ال يتجزاأ من 

االأداة املالية املقابلة ويتم االإعرتاف بها كاإيرادات ف�ائد من خالل اإجراء تعديل على معدل الفائدة الفعلي. 

توزيعات األرباح
يتم االعرتاف باالأرباح عندما ين�ساأ حق للمجم�عة با�ستالم الدفعات، والذي يح�سل عادة عند م�افقة امل�ساهمني على الت�زيعات.

صافي دخل المتاجرة
يت�سمن هذا البند جميع االأرباح واخل�سائر الناجتة عن تغريات القيمة العادلة والف�ائد الدائنة واملدينة املتعلقة بها باالإ�سافة اإىل ت�زيعات اأرباح 

امل�ج�دات واملطل�بات املالية للمتاجرة.

النقد وما في حكمه
ي�سمل النقد وما يف حكمه على النقد واالأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، ويت�سمن النقد واالأر�سدة لدى البنك املركزي واالأر�سدة 

لدى امل�سارف، وتطرح ودائع البن�ك التي ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر من تاريخ التملك االأ�سلي.

الموجودات الثابتة
يتم اإثبات امل�ج�دات الثابتة بالكلفة بعد خ�سم اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. يتم تغيري طريقة ا�ستهالك امل�ج�دات الثابتة وعمرها 

الزمني عند تغري منط ا�ستهالك املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة فيها وتعالج هذه التغيريات على اأنها تغيريات يف التقدير املحا�سبي.

يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت وذلك لتخفي�س قيمة امل�ج�دات اإىل قيمتها املتبقية على ط�ل عمرها االإنتاجي، ال يتم ا�ستهالك 

االأرا�سي. فيما يلي االأعمار االإنتاجية املت�قعة للم�ج�دات الثابتة:

من 5 اإىل 20 �سنة املباين وحت�سينات البناء

من 5 اإىل 10 �سن�ات املفرو�سات والتجهيزات وال�سيارات

يتم اإلغاء االعرتاف باالأ�سل عند ا�ستبعاده اأو عندما ال يك�ن هناك منافع اقت�سادية مت�قعة من ا�ستخدامه اأو ا�ستبعاده.  اأية اأرباح اأو خ�سائر تنجم عن 

ا�ستبعاد االأ�سل حتت�سب على اأنها الفرق بني ع�ائد ا�ستبعاد االأ�سل وقيمة االأ�سل امل�ستبعد. ت�سجل هذه االأرباح اأو اخل�سائر يف بيان الدخل امل�حد �سمن 

بند اإيرادات اأو م�ساريف اأخرى يف نف�س ال�سنة التي مت ا�ستبعاد االأ�سل فيها. ال يتم ا�ستهالك امل�ساريع قيد التنفيذ حتى ت�سبح جاهزة لال�ستخدام 

وت��سع قيد الت�سغيل.

تجميع األعمال والشهرة
يتم املحا�سبة لتجميع االأعمال با�ستخدام طريقة اال�ستح�اذ. وهذا ينط�ي على اإدراج امل�ج�دات املحددة )مبا فيها امل�ج�دات غري امللم��سة غري 

اإعادة الهيكلة امل�ستقبلية( لالأعمال التي مت حيازتها بالقيمة العادلة. يتم  املعرتف بها �سابقا( واملطل�بات )مبا يف ذلك االلتزامات الطارئة ولكن با�ستثناء 

العادلة ل�سايف  القيمة  اأقل من  ال�سراء  اإذا كانت تكلفة  العادلة ل�سايف االأ�س�ل امل�ستح�ذ عليها ك�سهرة.  القيمة  باأي زيادة يف تكلفة احليازة على  االعرتاف 

االأ�س�ل امل�ستح�ذ عليها، يتم االعرتاف بخ�سم ال�سراء مبا�سرة يف بيان الدخل يف �سنة ال�سراء.

بعد الت�سجيل املبدئي، يتم قيا�س ال�سهرة بالتكلفة مطروحًا منها خ�سائر انخفا�س القيمة املرتاكمة. يتم مراجعة انخفا�س قيمة ال�سهرة �سن�يا، اأو اأكرث من مرة 

خالل ال�سنة، اإذا كانت هناك اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل انخفا�س القيمة الدفرتية. لغر�س اختبار انخفا�س القيمة، يتم يف تاريخ اال�ستح�اذ 

تخ�سي�س ال�سهرة املكت�سبة خالل جتميع االأعمال، على كل وحدات ت�ليد النقد يف البنك )CGUs( اأو جمم�عة من ال�حدات، التي من املت�قع اأن ت�ستفيد 

من جتميع االأعمال، بغ�س النظر عما اإذا كان يتم حت�يل م�ج�دات اأو مطل�بات ال�سركة امل�سرتاة لتلك ال�حدات.

الموجودات غير الملموسة
يتم ت�سجيل امل�ج�دات غري امللم��سة فقط عندما ميكن قيا�س تكلفتها ب�سكل م�ث�ق ويك�ن من املرجح اأن املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املت�قعة منها �س�ف 

تتدفق اإىل املجم�عة.

يف حال �سرائها، فاإنه يتم ت�سجيل امل�ج�دات غري امللم��سة بالتكلفة. اإن تكلفة امل�ج�دات غري امللم��سة املقتناة يف جتميع االأعمال هي القيمة العادلة كما يف 

تاريخ احليازة. وفيما بعد يتم تقييمها ب�سايف القيمة الدفرتية والتي هي عبارة عن التكلفة منزاًل منها اأية خم�س�سات لالإطفاء واأية خم�س�سات متعلقة بتدين 

قيمتها.

يتم تقدير عمر امل�ج�دات غري امللم��سة الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة. ويتم اإطفاء امل�ج�دات غري امللم��سة التي لها عمر زمني حمدد خالل 

هذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق االإطفاء لتلك امل�ج�دات يف نهاية كل �سنة ويتم اإجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.  يجب 

تغيري طريقة اإطفاء االأ�سل غري امللم��س وعمره الزمني عند تغري منط اإطفاء املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة فيه كلما كان ذلك �سروريا وتعالج هذه 

التغيريات على اأنها تغيريات يف التقدير املحا�سبي، كما تعالج م�ساريف اإطفاء امل�ج�دات غري امللم��سة ذات العمر املحدد يف بيان الدخل امل�حد مع العنا�سر 

امل�سابهة لها من حيث الطبيعة.

فيما يلي االأعمار االإنتاجية املت�قعة للم�ج�دات غري امللم��سة:

3 �سن�ات برامج الكمبي�تر

5 �سن�ات الفروغ

تدني قيم الموجودات غير المالية
تق�م املجم�عة يف تاريخ بيان املركز املايل امل�حد بتقييم ما اإذا كان هناك م�ؤ�سر على اإمكانية تدين قيمة االأ�سل. واإذا وجد اأي م�ؤ�سر من هذا الن�ع، 
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تق�م املجم�عة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل. يف حال تبني اأن قيمة االأ�سل امل�سجلة اأكرب من القيمة القابلة لال�سرتداد يتم االعرتاف بتدين 

قيمة االأ�سل حتى تعادل القيمة القابلة لال�سرتداد.

يف تاريخ كل بيان مركز مايل، يتم تقييم ما اإذا كانت ت�جد اأية داللة على اأن خ�سارة تدين مت االعرتاف بها يف ال�سن�ات ال�سابقة الأ�سل، عدا ال�سهرة، 

مل تعد م�ج�دة اأو اأنها قد انخف�ست، واإذا وجدت هذه احلالة، تق�م املجم�عة بتقييم املبلغ القابل لال�سرتداد لذلك االأ�سل.

منذ  لال�سرتداد  القابل  االأ�سل  مبلغ  لتحديد  امل�ستخدمة  التقديرات  يف  تغري  هناك  كان  اإذا  فقط  الأ�سل  بها  املعرتف  التدين  خ�سارة  عك�س  يجب 

االعرتاف باآخر خ�سارة يف تدين القيمة، واإذا كانت احلالة كذلك، تتم زيادة املبلغ املرحل لالأ�سل اإىل مبلغه القابل لال�سرتداد.ال يتم عك�س خ�سائر 

تدين قيمة ال�سهرة يف فرتات م�ستقبلية.

الكفاالت المالية
من خالل ن�ساطه االعتيادي يق�م البنك مبنح كفاالت مالية على �سكل اعتمادات م�ستندية، كفاالت، وقب�الت ويتم االعرتاف االأويل بالكفاالت املالية بالقيمة 

العادلة �سمن بند مطل�بات اأخرى مبا يعادل الق�سط املح�سل. بعد االإعرتاف االأويل، يتم قيا�س التزام البنك بكل كفالة على حدة من خالل املقارنة بالق�سط 

املح�سل مطروحًا منه االإطفاء املعرتف به يف بيان الدخل واأف�سل تقدير للمدف�عات لت�س�ية االلتزام املايل الناجت عن هذه الكفالة واعتماد القيمة، االأكرب بينهما.

اإن اأية زيادة يف املطل�بات الناجتة على الكفاالت املالية يتم االعرتاف بها �سمن بند »خم�س�س اخل�سائر االئتمانية« يف بيان الدخل. يتم االعرتاف بالق�سط 

املح�سل يف بيان الدخل �سمن بند »العم�الت والر�س�م الدائنة« من خالل اإطفاء الق�سط املح�سل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الكفالة.

المخصصات
يتم اإثبات املخ�س�سات عند وج�د التزام حايل )قان�ين اأو مت�قع( على املجم�عة ناجت عن حدث �سابق، والكلفة الالزمة لت�س�ية هذا االلتزام حمتملة 

وميكن قيا�سها.

الضرائب

الضريبة الحالية
ال�سريبية  ال�سلطات  من(  )ا�سرتداده  دفعه  املت�قع  باملبلغ  واملا�سية  اجلارية  للفرتات  اجلارية  ال�سريبية  )امل�ج�دات(  االلتزامات  قيا�س  يتم 

با�ستخدام معدالت ال�سريبة )وق�انني ال�سريبة( ال�سارية فعاًل بتاريخ بيان املركز املايل امل�حد.

ضريبة الدخل المؤجلة

ت�ؤخذ ال�سرائب امل�ؤجلة بالكامل على الفروقات امل�ؤقتة الناجتة ما بني االأ�سا�س ال�سريبي للم�ج�دات واملطل�بات وقيمتها املدرجة يف البيانات املالية امل�حدة 

بتاريخ بيان املركز املايل امل�حد. 

يتم مراجعة القيمة املدرجة مل�ج�دات ال�سرائب امل�ؤجلة بتاريخ كل بيان مركز مايل م�حد وتخف�س اإىل احلد الذي ال ت�جد فيه اأرباح �سريبية كافية لل�سماح 

با�ستعمال كامل اأو جزء من م�ج�دات ال�سرائب امل�ؤجلة. يتم اإعادة تقييم م�ج�دات ال�سرائب امل�ؤجلة غري املعرتف بها بتاريخ كل بيان مركز مايل م�حد 

ويتم االعرتاف بها اإىل احلد الذي ت�جد فيه اأرباح م�ستقبلية كافية ت�سمح بتغطية م�ج�دات ال�سرائب امل�ؤجلة.

يتم حتديد ال�سرائب امل�ؤجلة با�ستخدام ن�سب ال�سريبة )اأو الق�انني ال�سريبية( املعم�ل بها اأو التي هي بحكم املعم�ل بها كما بتاريخ بيان املركز املايل امل�حد 

والتي من املت�قع اأن تك�ن نافذة عند حتقق ال�سرائب امل�ؤجلة املدينة اأو عند ا�ستحقاق ال�سرائب امل�ؤجلة الدائنة. 

تدرج ال�سرائب احلالية وامل�ؤجلة كم�سروف �سريبة دخل اأو اإيراد �سريبي م�ؤجل يف بيان الدخل با�ستثناء ال�سريبة املتعلقة بقيا�س القيمة العادلة للم�ج�دات 

مت�فرة للبيع، فروق العملة االأجنبية و�سايف احلركة يف حت�طات التدفقات النقدية التي ت�سجل يف بيان الدخل ال�سامل. يتم ت�سنيف هذه البن�د امل�ستثناة يف 

وقت الحق من بيان الدخل ال�سامل اإىل بيان الدخل مع ربحها اأو خ�سارتها ال�سريبية امل�ؤجلة. 

توزيعات األرباح عن األسهم العادية 
يتم االعرتاف بت�زيعات االأرباح عن االأ�سهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حق�ق امللكية عند امل�افقة عليها من قبل م�ساهمي البنك. 

كما يتم االإف�ساح عن ت�زيعات االأرباح امل�افق عليها بعد تاريخ بيان املركز املايل امل�حد كحدث الحق.

تقارير القطاعات
يتم ت�زيع التقارير القطاعية للمجم�عة كما يلي: جتزئة، �سركات، خزينة واأخرى.

التقاص
يتم اإجراء املقا�سة بني امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية واإظهار املبلغ ال�سايف يف بيان املركز املايل امل�حد اإذا كان هناك حق قان�ين قائم وملزم 

الإجراء املقا�سة بني املبالغ امل�سجلة، واأن هناك نية لت�س�يتها على اأ�سا�س �سايف املبلغ، لتحقيق امل�ج�دات وت�س�ية املطل�بات يف ذات ال�قت.

حسابات خارج بيان المركز المالي الموحد
ت�سجل االلتزامات التي من املحتمل اأن تطراأ نتيجة لن�ساطات املجم�عة االعتيادية كح�سابات نظامية ويتم االإف�ساح عنها حتت بن�د خارج بيان املركز 

املايل امل�حد، وتت�سمن هذه احل�سابات التزامات ملنح �سلف وكتب الكفاالت وقب�الت واعتمادات م�ستندية. ال حت�سم من البن�د املدرجة حتت هذا 

الباب التاأمينات املقب��سة والعائدة لها.

3- نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
20162015

ل.س
2,920,998,1002,301,760,641 نقد يف اخلزينة

368,931,183265,637,769 نقد يف الفروع املغلقة )*(

اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي:

9,698,186,2874,937,718,992 ح�سابات جارية وحتت الطلب

3,956,192,7043,035,519,462 احتياطي نقدي الزامي )**(

16,944,308,27410,540,636,864

)*( ميثل املبلغ النقد امل�ج�د يف ثالثة فروع )خميم الريم�ك، حلب ـ ال�سهبا م�ل، دير الزور( من الفروع التي مت اإيقاف العمل فيها م�ؤقتًا نتيجة 

للظروف اال�ستثنائية التي متر بها اجلمه�رية العربية ال�س�رية، وذلك بعد احل�س�ل على م�افقة م�سرف �س�رية املركزي على اإيقاف العمل فيها 

م�ؤقتًا حلني زوال تلك الظروف لتع�د بعدها اإىل اخلدمة.

باللرية  يبلغ جمم�عها مق�مًا  االأجنبية  بالعمالت  واأر�سدة  �س�رية،  ال�س�رية جمم�عها 70،828،864 لرية  باللرية  اأر�سدة  الر�سيد من  يتك�ن هذا 

لرية  ال�س�رية جمم�عها 70،828،864  باللرية  )اأر�سدة   2016 االأول  كان�ن   31 كما يف  ال�سرف  �سعر  �س�رية ح�سب  لرية  ال�س�رية 298،102،319 

�س�رية، واأر�سدة بالعمالت االأجنبية يبلغ جمم�عها مق�مًا باللرية ال�س�رية 194،808،905 لرية �س�رية ح�سب �سعر ال�سرف كما يف 31 كان�ن االأول 

.)2015

وعلى الرغم من اأن تلك االأر�سدة مغطاة بعق�د تاأمني اإال اأن احتمالية عدم دفع التع�ي�س من قبل �سركة التاأمني نتيجة االأو�ساع االأمنية ال�سائدة يف 

مناطق الفروع املغلقة جعلت امل�سرف يق�م باحتجاز م�ؤونات مببلغ  368،931،183 لرية �س�رية، تظهر �سمن خم�س�س املخاطر املحتملة، تغطي 

املخاطر التي ال ت�سملها ب�لي�سة التاأمني وذلك ل�سد اأي �سرر قد ي�سيب امل�سرف اأو فروعه املنت�سرة يف املحافظات على اختالف طبيعته اأو قيمته 

)راجع االإي�ساح رقم 14(.

ف�ائد،  دون  من  ودائع  �سكل  على  املركزي  �س�رية  م�سرف  لدى  اإلزامي  باحتياطي  االحتفاظ  البنك  على  امل�سارف،  واأنظمة  لق�انني  وفقًا   )**(

وقد بلغ ر�سيد االحتياطي لدى م�سرف �س�رية املركزي كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مبلغ 3،956،192،704  لرية �س�رية والتي متثل ن�سبة%5 من 

2011مقابل مبلغ   اأيار للعام    2 5938 ال�سادر بتاريخ  مت��سط ودائع العمالء وذلك باال�ستناد اىل القرار ال�سادر عن رئا�سة جمل�س ال�زراء رقم 

3،035،519،462لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول . 2015 اإن هذا االحتياطي اإلزامي وال يتم ا�ستعماله خالل اأن�سطة البنك الت�سغيلية.
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4- أرصدة لدى المصارف

2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
2,993,828,65218,308,751,53121,302,580,183ح�سابات جارية وحتت الطلب

5,265,911,36253,133,887,43558,399,798,797ودائع الأجل )ا�ستحقاقها اال�سلي خالل فرتة 3 اأ�سهر او اأقل( )*(

ودائع الأجل مقيدة ال�سحب )ا�ستحقاقها اال�سلي خالل فرتة 3 اأ�سهر 

او اأقل(
---

)2,043,782,957()2,043,782,957(-م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها )*(

8,259,740,01469,398,856,00977,658,596,023

2015
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
613,404,2468,627,045,1449,240,449,390ح�سابات جارية وحتت الطلب

2,394,967,56733,318,596,26035,713,563,827ودائع الأجل )ا�ستحقاقها اال�سلي خالل فرتة 3 اأ�سهر او اأقل( )*(

149,781,354149,781,354-ودائع الأجل مقيدة ال�سحب )ا�ستحقاقها اال�سلي خالل فرتة 3 اأ�سهر او اأقل(

)1,020,630,817()1,020,630,817(-م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها )*(
3,008,371,81341,074,791,94144,083,163,754

- ال ي�جد اأر�سدة مقيدة ال�سحب لقاء اعتمادات م�ستندية كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل 149،781،354  لرية �س�رية كما كان يف 31 كان�ن 

االأول 2015.

�س�رية مقابل  مبلغ 9،805،232،957 لرية   2016 االأول  كان�ن   31 لدى م�سارف خارجية كما يف  الطلب  بند ح�سابات جارية وحتت  يت�سمن   )*(

2015 ممن�حة من جتمع م�سريف خارجي ل�سركة حملية عن طريق امل�سرف. ال ت�جد اي  31 كان�ن االأول  6،070،380،817 لرية �س�رية كما يف 

خماطر اإئتمانية على امل�سرف الن املبلغ مغطى ب�سمانات من البن�ك املقر�سة مب�جب اتفاقية التجمع امل�سريف، وقد مت ت�سجيل م�ؤونة كما يف 31 

كان�ن االأول 2016 مببلغ 2،043،782،957 لرية �س�رية مقابل 1،020،630،817 لرية �س�رية كما كان يف 31 كان�ن االأول 2015، متثل املبالغ التي تزيد 

عن �سقف ال�سمانة.

بلغت االأر�سدة لدى امل�سارف التي ال تتقا�سى ف�ائد مبلغ 2،993،828،652 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل 590،570،022 لرية 

�س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

5- إيداعات لدى المصارف

2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
566,260,0009,503,376,28310,069,636,283ودائع الأجل )ا�ستحقاقها اال�سلي اكرث من 3 اأ�سهر(

566,260,0009,503,376,28310,069,636,283

2015
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
1,934,367,90111,447,925,55513,382,293,456ودائع الأجل )ا�ستحقاقها اال�سلي اكرث من 3 اأ�سهر(

1,934,367,90111,447,925,55513,382,293,456

6- تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي(
20162015

ل.س
الشركات الكبرى

6,749,144,4635,744,904,785ح�سابات جارية مدينة

18,238,831,97816,286,754,169قرو�س و�سلف

2,019,213,8031,539,344,976�سندات حم�س�مة )*(

220,476,87924,277,111ح�سابات دائنة �سدفة مدينة

27,227,667,12323,595,281,041

الشركات المتوسطة
453,166,370679,430,118ح�سابات جارية مدينة

877,187,0352,295,389,440قرو�س و�سلف

219,807,545275,671,339�سندات حم�س�مة )*(

8,206,9898,751,420ح�سابات دائنة �سدفة مدينة

1,558,367,9393,259,242,317

األفراد والقروض العقارية
373,273,731352,411,440قرو�س و�سلف

6,353,000-�سندات حم�س�مة )*(

802,606644,595ح�سابات دائنة �سدفة مدينة

767,804732,402بطاقات االئتمان

374,844,141360,141,437

29,160,879,20327,214,664,795املجم�ع

ينزل: خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة )على اأ�سا�س اإفرادي (
)5,685,150,572()5,750,926,107(

ينزل: خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة )على اأ�سا�س املحفظة(
)5,829,685,300()5,271,266,632(

)2,733,405,041()3,286,122,978(ينزل: ف�ائد معلقة )حمف�ظة(
14,359,920,35313,459,067,015�سايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة

)*( �سايف بعد تنزيل الف�ائد والعم�الت املقب��سة مقدمًا البالغة 56،019،433 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016  مقابل  51،132،763 لرية 

�س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

الت�سهيالت  ر�سيد  من   %32.64 مان�سبته  اأي  �س�رية  لرية   9،517،053،506 املنتجة(  )غري  العاملة  غري  املبا�سرة  االئتمانية  الت�سهيالت  بلغت   -

40.89% من ر�سيد الت�سهيالت االإئتمانية  2016 مقابل 11،128،627،634 لرية �س�رية اي ما ن�سبته  31 كان�ن االأول   االئتمانية املبا�سرة كما يف 

املبا�سرة كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

- بلغت الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة غري العاملة بعد تنزيل الف�ائد املعلقة  6،230،930،528 لرية �س�رية اأي ما ن�سبته 24.08% من ر�سيد اإجمايل 

الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل الف�ائد املعلقة كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل  8،395،222،593لرية �س�رية اأي ما ن�سبته %34.29 

كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

- بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة غري العاملة )غري املنتجة( 54،075،549 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل 54،828،396 

لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

بلغ خم�س�س تدين الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة 44،535،691 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول2016  �سمن بند املخ�س�سات املتن�عة 

)اإي�ساح رقم 14(، مقابل 9،326،725 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.
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مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:

فيما يلي تفا�سيل ح�ساب خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

اإلجمالياألفرادالشركات 
ل.س 

10,870,776,273151,416,46611,022,192,739يف 1 كان�ن الثاين 2016

)614,425,449(8,965,591)623,391,040(التغيري خالل ال�سنة
)46,731,477(-)46,731,477(اال�ستخدامات خالل ال�سنة

1,153,800,059-1,153,800,059فروقات اأ�سعار ال�سرف

11,354,453,815160,382,05711,514,835,872يف 31 كان�ن االول 2016

يف 1 كان�ن الثاين 2016

5,728,341,52422,584,5835,750,926,107خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا

5,142,434,749128,831,8835,271,266,632خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

التغري خالل ال�سنة

اال�سافات

1,671,190,9721,648,8701,672,839,842خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا

349,683,40913,634,960363,318,369خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

اال�سرتدادات

)2,589,583,853()5,976,091()2,583,607,762(خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا
)60,999,807()342,148()60,657,659(خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

فروقات اأ�سعار ال�سرف

897,699,953-897,699,953فروقات اأ�سعار ال�سرف اإفرادي

256,100,106-256,100,106فروقات اأ�سعار ال�سرف اإجمايل

امل�سط�بات

)46,731,477(-)46,731,477(الدي�ن امل�سط�بة
يف 31 كان�ن االول 2016 

18,257,3625,685,150,572         5,666,893,210خم�س�س انخفا�س القيمة افراديًا

142,124,6955,829,685,300         5,687,560,605خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

11,354,453,815160,382,05711,514,835,872خم�س�س ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

اإلجمالياألفرادالشركات 
ل.س 

6,936,400,55087,670,0507,024,070,600يف 1 كان�ن الثاين 2015

3,611,262,54663,749,4213,675,011,967التغيري خالل ال�سنة

)177,109,289()3,005()177,106,284(اال�ستخدامات خالل ال�سنة
500,219,461-500,219,461فروقات اأ�سعار ال�سرف

10,870,776,273151,416,46611,022,192,739يف 31 كان�ن االول 2015

يف 1 كان�ن الثاين 2015

4,609,628,17531,026,1914,640,654,366خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا

2,326,772,37556,643,8592,383,416,234خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

التغري خالل ال�سنة

اال�سافات

2,272,970,1341,408,7612,274,378,895خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا

اإلجمالياألفرادالشركات 
ل.س 

3,954,003,63084,099,3444,038,102,974خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

اال�سرتدادات

)1,384,766,729()9,847,364()1,374,919,365(خم�س�س انخفا�س القيمة اإفراديًا
)1,252,703,173()11,911,320()1,240,791,853(خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

فروقات اأ�سعار ال�سرف 

397,768,864-397,768,864فروقات اأ�سعار ال�سرف اإفرادي

102,450,597-102,450,597فروقات اأ�سعار ال�سرف اإجمايل

امل�سط�بات

)177,109,289()3,005()177,106,284(الدي�ن امل�سط�بة
يف 31 كان�ن االول 2015 

5,728,341,52422,584,5835,750,926,107خم�س�س انخفا�س القيمة افراديًا

5,142,434,749128,831,8835,271,266,632خم�س�س انخفا�س القيمة ب�سكل جماعي

10,870,776,273151,416,46611,022,192,739خم�س�س ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

بلغت قيمة املخ�س�سات التي انتـفـت احلاجة اإليها نتيجة ت�س�يات اأو ت�سديد دي�ن وح�لت اإزاء دي�ن اأخرى مبلغ 2،589،583،853 لرية �س�رية يف 31 

كان�ن االأول 2016 مقابل  1،384،766،729لرية �س�رية يف 31 كان�ن االأول 2015.

تتلخص حركة الفوائد المعلقة فيما يلي:

20162015
ل.س

2,733,405,0411,776,226,021 الر�سيد يف 1 كان�ن الثاين 

1,482,196,6461,265,102,732 الف�ائد املعلقة خالل ال�سنة

)248,333,689( )529,554,540(ينزل: الف�ائد املح�لة لاليرادات
)59,590,023( )399,924,169(ينزل الف�ائد املعلقة التي مت �سطبها

3,286,122,9782,733,405,041الر�سيد يف 31 كان�ن االأول

مت الت�سنيف بناًء على اأحكام القرار رقم 902/ م ن/ ب4 ال�سادر عن جمل�س النقد والت�سليف بتاريخ 13 ت�سرين الثاين 2012 والذي جاء معداًل 

لبع�س اأحكام قراري جمل�س النفد والت�سليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كان�ن االأول 2009 والقرار رقم 650/ م ن/ب4 تاريخ 14 ني�سان 2010، 

وقد مت متديد العمل بالقرار املذك�ر مب�جب القرار 1079 /م ن/ ب4 تاريخ 29 كان�ن الثاين 2014 حتى نهاية عام 2014، و�سدر الحقًا التعميم رقم 

1145 /م/1 تاريخ 6 ني�سان 2015 والتعميم رقم 2271 /م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملت�سمنان متديد العمل بالقرار رقم 902 /م ن/ب4 حلني 

�سدور تعليمات جديدة بهذا اخل�س��س:

مت االحتفاظ باملخ�س�سات ال�سابقة الفائ�سة عن احلد االأدنى املطل�ب وفق متطلبات قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 902/م ن/ب4 حيث بلغ 

ر�سيدها 41،164،543 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل 41،072،352 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

املخ�س�سات  كفاية  مدى  لتقدير  امل�سرف  قبل  من  االئتمانية  للمحفظة  جهد  اختبارات  اعداد  مت  ن/ب4  902/م  رقم  القرار  اأحكام  على  بناًء 

2016 مقابل  31 كان�ن االأول   اإ�سافية بلغ ر�سيدها 5،641،010،928 لرية �س�رية كما يف  اإدارة امل�سرف حجز خم�س�سات  املحتفظ بها وارتاأت 

5،107،344،061 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

تاريخ  ن/ب4  597/م  القرار  اأحكام  لبع�س  واملعدل   2010/04/14 تاريخ  ن/ب4  650/م  رقم  والت�سليف  النقد  جمل�س  قرار  اأحكام  على  بناًء 

2009/12/09 يت�جب على امل�سارف يف حال حتقيق اأرباح يف نهاية العام تك�ين اإحتياطي خماطر التم�يل والذي يحت�سب كما يلي ن�سبة 1% من 

الت�سهيالت االئتمانية العادية املبا�سرة ون�سبة 0.5% من الت�سهيالت االئتمانية العادية غري املبا�سرة و ن�سبة 0.5% من مقابل الت�سهيالت االئتمانية 

)العادية والتي تتطلب اهتمام خا�س( واملمن�حة ب�سمانات �سخ�سية اأو بدون �سمانة.
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وا�ستنادا للمادة )7( من القرار 902/م ن/ب4 تاريخ 13 ت�سرين الثاين 2012  والقرار رقم 1079/م.ن/ ب4 تاريخ 29 كان�ن الثاين 2014 وتعميم 

2015، مت  تاريخ 30 حزيران  2271/م/1  املركزي رقم  �س�رية  وتعميم م�سرف   2015 ني�سان  تاريخ 6  1145/م/1  املركزي رقم  �س�رية  م�سرف 

اال�ستمرار بتعليق تك�ين االحتياطي العام ملخاطر التم�يل نهاية عام 2016 وبلغ ر�سيده بتاريخ 31 كان�ن االأول 2016 مبلغ 170،965،101 لرية �س�رية.

20162015
ل.س

96,499,23696,499,236ن�سبة 1% من الت�سهيالت االئتمانية العادية املبا�سرة والبالغة 

22,478,38322,478,383ن�سبة 0.5% من الت�سهيالت االئتمانية العادية غري املبا�سرة والبالغة 

ن�سبة 0.5% من  مقابل الت�سهيالت االئتمانية )العادية والتي تتطلب اهتمام خا�س( 

واملمن�حة ب�سمانات �سخ�سية اأو بدون �سمانة 
51,987,48251,987,482

170,965,101170,965,101املجم�ع 

حيث �سيتم ا�ستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التم�يل عند انتهاء العمل بالقرار رقم 902 / م ن / ب 4 والقرارات املعدلة له.

7- موجودات ثابتة

المفروشات السياراتاألراضي والمباني
المجموعتحسينات مبانيوالتجهيزات

ل.س
التكلفة

1,943,948,72024,539,950532,148,368194,995,6372,695,632,675كما يف 1 كان�ن الثاين 2016

80,242,989496,21380,739,202--االإ�سافات

)991,800(-)991,800(--ا�ستبعادات
-----حت�يالت

1,943,948,72024,539,950611,399,557195,491,8502,775,380,077كما يف 31 كان�ن االأول 2016

ينزل

اإلستهالك المتراكم
232,539,08619,270,272334,951,662142,693,590729,454,610كما يف 1 كان�ن الثاين 2016

36,007,4871,346,24946,664,09618,115,990102,133,822ا�ستهالك ال�سنة

)648,947(-)648,947(--ا�ستبعادات
-----حت�يالت

268,546,57320,616,521380,966,811160,809,580830,939,485كما يف 31 كان�ن االأول 2016

مشاريع تحت التنفيذ
25,758,553---25,758,553كما يف 1 كان�ن الثاين 2016

-----االإ�سافات
-----حت�يالت 

25,758,553---25,758,553كما يف 31 كان�ن االأول 2016

صافي القيمة الدفترية
311,701,160,7003,923,429230,432,74634,682,2701,970,199,145 كان�ن االأول 2016

التكلفة
1,943,948,72019,539,950454,557,628188,130,9772,606,177,275كما يف 1 كان�ن الثاين 2015

5,000,00056,688,1106,189,79067,877,900-االإ�سافات

)6,984,250(-)6,984,250(--ا�ستبعادات
27,886,880674,87028,561,750--حت�يالت

1,943,948,72024,539,950532,148,368194,995,6372,695,632,675كما يف 31 كان�ن االأول 2015

ينزل

المفروشات السياراتاألراضي والمباني
المجموعتحسينات مبانيوالتجهيزات

ل.س
اإلستهالك المتراكم

196,628,41217,575,697295,314,684120,395,216629,914,009كما يف 1 كان�ن الثاين 2015

35,910,6741,694,57544,957,33322,298,374104,860,956ا�ستهالك ال�سنة

)5,320,355(-)5,320,355(--ا�ستبعادات
232,539,08619,270,272334,951,662142,693,590729,454,610كما يف 31 كان�ن االأول 2015

مشاريع تحت التنفيذ
52,833,480---52,833,480كما يف 1 كان�ن الثاين 2015

1,486,823---1,486,823االإ�سافات

)28,561,750(---)28,561,750(حت�يالت 
25,758,553---25,758,553كما يف 31 كان�ن االأول 2015

صافي القيمة الدفترية
311,737,168,1875,269,678197,196,70652,302,0471,991,936,618 كان�ن االأول 2015

نتيجة للظروف اال�ستثنائية التي ت�سهدها بع�س املناطق، مت اإيقاف العمل م�ؤقتًا يف اثنا ع�سر فرعًا لدى امل�سرف وهي دوما، حم�س، ديرالزور، حلب 

ال�سيخ جنار، حلب ال�سهبا م�ل، حلب ال�سريات�ن، حلب اجلميلية، ح��س بال�س، خميم الريم�ك، درعا، احل�سكة، وفرع الزبداين، وذلك بعد احل�س�ل 

على م�افقة م�سرف �س�رية املركزي على اإيقافها م�ؤقتا حلني زوال الظروف اال�ستثنائية لتع�د بعدها اإىل اخلدمة.

وبح�سب اآخر معل�مات مت�فرة لالإدارة، تبني باأن معظم الفروع املذك�رة مل يلحق بها اأ�سرار تذكر وقد مت اإفراغها م�سبقًا من كافة املحت�يات الهامة 

�س�اء كانت على �سكل نقد اأو م�ستندات ذات قيمة عالية، اأما الفروع التي تبني فيها اأن احتمالية حدوث ال�سرر يف الفرع قد تك�ن اأ�سبحت قائمة، فقد 

مت احتجاز م�ؤونات مقابل املخاطر التي قد تتعر�س لها امل�ج�دات الثابتة مببلغ 160،524،702 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016 ظهرت �سمن 

خم�س�س املخاطر املحتملة، مقابل 172،688،672  لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015، كما قام امل�سرف باحتجاز م�ؤونات مقابل املخاطر 

التي قد تتعر�س لها الفروع العاملة يف املناطق غري امل�ستقرة مببلغ 190،484،966 لرية �س�رية. 

ومن اجلدير بالذكر اأن امل�ج�دات الثابتة يف مكاتب وفروع امل�سرف م�ؤمن عليها بالكامل بب�ال�س تاأمني ت�ستمل على تغطية النقد وامل�ج�دات االأخرى 

من بع�س اأن�اع املخاطر كاحلريق اأو ال�سرقة )ملزيد من املعل�مات يرجى مراجعة االإي�ساح رقم 14(.

بلغت تكلفة امل�ج�دات الثابتة للبنك التي مت ا�ستهالك قيمتها الدفرتية بالكامل 286،444،089 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016.

ببني اجلدول التايل قيمة امل�ج�دات الثابتة ال�سافية بعد خ�سم اال�ستهالك املرتاكم لدى الفروع املغلقة:

20162015
ل.سالفرع

9,066,3429,544,244ريف دم�سق - دوما

940,7251,236,104دم�سق - خميم الريم�ك

1,018,7041,018,704ريف دم�سق - ح��س بال�س

55,965,74957,627,912ريف دم�سق - الزبداين

46,900,16548,067,726حم�س

2,023,8286,905,635دير الزور

1,138,2371,530,054حلب – ال�سريات�ن

1,100,7031,777,289حلب - ال�سهبا م�ل 

6,277,2846,277,284م�ست�دع دوما

2,264,0962,994,605درعا

21,994,38122,960,113احل�سكة

11,834,48812,749,002حلب - اجلميلية

160,524,702172,688,672املجم�ع
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8- موجودات غير ملموسة
المجموعالفروغبرامج الكمبيوتر

ل.س
التكلفة

47,769,12360,737,080108,506,203كما يف 1 كان�ن الثاين 2016

---االإ�سافات
47,769,12360,737,080108,506,203كما يف 31 كان�ن االأول 2016

اإلطفاء المتراكم
47,359,53760,737,080108,096,617كما يف 1 كان�ن الثاين 2016

151,835-151,835اإطفاء ال�سنة

47,511,37260,737,080108,248,452كما يف 31 كان�ن االأول 2016

257,751-257,751�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كان�ن االأول 2016

التكلفة
47,313,16360,737,080108,050,243كما يف 1 كان�ن الثاين 2015

455,960-455,960االإ�سافات

47,769,12360,737,080108,506,203كما يف 31 كان�ن االأول 2015

اإلطفاء المتراكم
46,484,33860,637,080107,121,418كما يف 1 كان�ن الثاين 2015

875,199100,000975,199اإطفاء ال�سنة

47,359,53760,737,080108,096,617كما يف 31 كان�ن االأول 2015

409,586-409,586�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كان�ن االأول 2015

9- موجودات اخرى
20162015

ليرة سورية
ف�ائد وايرادات بر�سم القب�س:

63,093,78157,966,494م�سارف

177,268,814151,860,220قرو�س وت�سليفات

240,362,595209,826,714

-10,000�سايف النق�س يف ال�سندوق )*(
130,428,20785,239,110ح�ساب بطاقات ال�سراف االيل

117,572,43477,317,486دفعات مقدمة اإىل م�ردي امل�ج�دات الثابتة

98,129,84859,061,567م�ساريف مدف�عة مقدما

11,047,5786,028,761م�ساريف ق�سائية

15,244,81915,244,819ا�سرتدادات �سريبية م�ستحقة عن �سن�ات �سابقة

18,140,35613,949,132ح�سابات م�ؤقتة مدينة

12,543,50411,398,980خمزون مطب�عات وقرطا�سية

3,700,0003,800,000تاأمينات م�سرتدة

40,24248,063�سيكات تقا�س

1,501,50914,356,291ح�سابات مدينة اأخرى

648,721,092496,270,923

)*( نق�س يف ال�سندوق معلق 

الظاهر  الر�سيد  ي�رو(.  و4،750،000  اأمريكي  دوالر  و3،400،000  �س�رية  لرية   33،000،000( مبلغ  املعلق  ال�سندوق  يف  النق�س  ر�سيد  يت�سمن 

باللرية ال�س�رية يف نهاية ال�سنة يعادل املبالغ التي �سرقت من خزينة امل�سرف بتاريخ 17 كان�ن الثاين 2013 باللرية ال�س�رية وفق اأ�سعار ال�سرف 

املعتمدة بتاريخ اإثبات النق�س ناق�سًا املبالغ التي متت ا�ستعادتها خالل عام 2014، قررت اإدارة البنك اأخذ خم�س�س لكامل املبلغ كما يف 31 كان�ن 

االأول 2015.خالل عام 2016 مت تع�ي�س البنك من �سركات التاأمني عن هذه املبالغ امل�سروقة لذلك مت عك�س املخ�س�سات املحج�زة، اأما الر�سيد 

الظاهر يف 31 كان�ن االأول 2016 فاإنه ميثل نق�س حايل يف ال�سندوق.

20162015
ليرة سورية

10,000720,942,990نق�س يف ال�سندوق معلق

)720,942,990(-خم�س�س ح�ادث ال�سرقة

10,000-

10- وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
بناًء على اأحكام املادة )19( من القان�ن رقم )28( لعام 2001 يت�جب على م�سارف القطاع اخلا�س اأن حتتجز 10% من راأ�سمالها لدى م�سرف 

�س�رية املركزي كح�ساب جممد بدون ف�ائد ميكن ا�سرتداده عند ت�سفية امل�سرف.وقد مت اإ�سافة مبلغ 25،000،000 لرية �س�رية على ر�سيد ال�ديعة 

نتيجة زيادة راأ�س املال خالل عام 2012 مببلغ 250،000،000 لرية �س�رية.

يتك�ن هذا البند مما يلي: 

20162015
ليرة سورية

265,033,650265,033,650 اأر�سدة باللرية ال�س�رية

2,766,837,4561,800,158,146 اأر�سدة بالدوالر االأمريكي

 3,031,871,1062,065,191,796

11- ودائع بنوك

2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
5,619,621,550186,939,6395,806,561,189ح�سابات جارية وحتت الطلب

6,089,353,031-6,089,353,031ودائع الجل

11,708,974,581186,939,63911,895,914,220

2015
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س
     2,291,265,339         113,027,912      2,178,237,427 ح�سابات جارية وحتت الطلب

     5,108,128,756 -        5,108,128,756 ودائع الجل

7,286,366,183113,027,9127,399,394,095
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12- ودائع عمالء
20162015

ل.س
الشركات الكبرى

6,811,692,3084,366,742,232ح�سابات جارية وحتت الطلب

30,826,91019,072,729ودائع ت�فري

10,110,283,1507,895,911,705ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار

16,952,802,36812,281,726,666

الشركات الصغيرة و المتوسطة
5,331,994,8763,731,363,284ح�سابات جارية وحتت الطلب

97,169,66774,680,350ودائع ت�فري

1,502,563,885934,109,061ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار

6,931,728,4284,740,152,695

األفراد )التجزئة(
14,219,484,5209,939,661,810ح�سابات جارية وحتت الطلب

7,008,603,8586,473,475,444ودائع ت�فري

32,577,813,58524,672,357,408ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار

53,805,901,96341,085,494,662

77,690,432,75958,107,374,023

- بلغت ودائع القطاع التعاوين وامل�سرتك والقطاع العام داخل �س�رية 414،734،241 لرية �س�رية اأي ما ن�سبته 0.67% من اإجمايل ال�دائع كما يف 31 

كان�ن االأول 2016 مقابل  202،562،746لرية �س�رية اأي ما ن�سبته 0.35%  من اإجمايل ال�دائع كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

- بلغت ال�دائع التي ال حتمل ف�ائد 28،047،512،773 لرية �س�رية اأي ما ن�سبته 36.09 %من اإجمايل ال�دائع كما يف 31 كان�ن االأول 2016  مقابل 

19،601،561،471 لرية �س�رية اأي ما ن�سبته 33.7%  من اإجمايل ال�دائع كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

- بلغت ال�دائع املحج�زة )املقيدة ال�سحب( 580،053،816 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016  مقابل  179،264،662  لرية �س�رية كما يف 31 

كان�ن االأول2015 .

- بلغت ال�دائع اجلامدة 7،108،634،056 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016  مقابل 6،358،324،553  لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015.

13- تأمينات نقدية
20162015

ل.س
3,563,666,7213,124,068,528تاأمينات مقابل ت�سهيالت مبا�سرة

1,818,390,5991,881,738,086تاأمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�سرة

6,920,8483,971,000تاأمينات ال�سناديق احلديدية

5,388,978,1685,009,777,614

14- مخصصات متنوعة
ميثل اجلدول التايل اأر�سدة املخ�س�سات املتن�عة يف بيان املركز املايل كما يف 31 كان�ن االأول:

20162015
ل.س

44,535,6919,326,725 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

32,985,5012,170,465خم�س�س الدي�ن املنتجة

11,550,1907,156,260 خم�س�س الدي�ن غري املنتجة

11,850,208,8805,359,626,481 خم�س�س خماطر حمتملة )*(

45,286,61845,477,592 خم�س�س غرامات الدوائر املالية

1,635,69210,779,038 م�ؤونة تقلبات اأ�سعار ال�سرف 

5,500,0009,459,004 خم�س�س دعاوى ق�سائية

 11,947,166,8815,434,668,840

فيما يلي حركة املخ�س�سات كما يف بيان الدخل:

الرصيد في 1

  كانون الثاني

المكون خالل

  السنة

ماتم رده

إلى اإليرادات 
المستخدم 
خالل  السنة

أثر سعر 
الصرف

الرصيد في 31

  كانون األول
ل.س

2016
103,293,41411,850,208,880--5,359,626,4816,387,288,985خم�س�س خماطر حمتملة )*(

45,286,618--)190,974(-45,477,592خم�س�س غرامات الدوائر املالية        

1,635,692--)9,143,346(-10,779,038م�ؤونة تقلبات اأ�سعارال�سرف

2,125,9735,500,000-)6,084,977(-9,459,004خم�س�س دعاو ى ق�سائية

587,563,1462,043,782,957--1,020,630,817435,588,994م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها )**(

---)720,942,990(-720,942,990خم�س�س ح�ادث ال�سرقة )***( 

7,166,915,9226,822,877,979)736,362,287(-692,982,53313,946,414,147

2015
78,939,4935,359,626,481-- 996,925,2924,283,761,696خم�س�س خماطر حمتملة )*(

45,477,592--)126,918(-45,604,510خم�س�س غرامات الدوائر املالية        

10,779,038--)7,690,183(-18,469,221م�ؤونة تقلبات اأ�سعارال�سرف

1,630,9949,459,004- - -7,828,010خم�س�س دعاو ى ق�سائية

349,993,1721,020,630,817- )414,540,000( 439,258,541645,919,104م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها )**(

720,942,990---     693,017,76227,925,228خم�س�س ح�ادث ال�سرقة )***( 

2,201,103,3364,957,606,028)422,357,101( -430,563,6597,166,915,922

)*( نتيجة للظروف احلالية التي متر بها البالد فقد ارتاأت اإدارة امل�سرف حجز مبلغ 11،850،208،880 لرية �س�رية مقابل املخاطر التي تتعر�س 

لها فروع امل�سرف املنت�سرة يف كافة حمافظات اجلمه�رية العربية ال�س�رية.

)**( متثل هذه املبالغ م�ؤونة مك�نة مقابل املبالغ التي تزيد عن �سقف ال�سمانة اخلا�سة باالأر�سدة املمن�حة من جتمع بنكي خارجي وتظهر مطروحة 

من اأر�سدة لدى امل�سارف يف االإي�ساح رقم 4.

)***( متثل هذه املبالغ املخ�س�س املك�ن لقاء املبالغ امل�سروقة من اخلزينة يف عام 2013 ويظهر بال�سايف مع النق�س بال�سندوق يف االإي�ساح رقم 

9 اخلا�س بامل�ج�دات االخرى.
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15- ضريبة الدخل
أ- مخصص ضريبة الدخل اإن احلركة على خم�س�س �سريبة الدخل هي كما يلي: 

20162015
ل.س

--الر�سيد يف 1 كان�ن الثاين
--�سريبة الدخل عن �سن�ات �سابقة

--�سريبة الدخل املدف�عة
-1,374,161,662�سريبة الدخل امل�ستحقة عن ال�سنة

-1,374,161,662الر�سيد يف 31 كان�ن االأول 

ب- ضريبة الدخل الظاهرة في بيان الدخل الموحد
متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل امل�حد فيما يلي:

20162015
ل.س

  -1,374,161,662�سريبة الدخل عن ال�سنة احلالية
-  2,880,619م�سروف اإطفاء م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

 )1,840,299()1,908,598(م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة لل�سنة
)15,244,819(-ا�سرتدادات �سريبية م�ستحقة عن �سن�ات �سابقة )اإي�ساح رقم 9( )*(

1,375,133,683 )17,085,118(
)*( �سدر التكليف النهائي عن عام 2009 ونتج عنه �سدور قرار مديرية مالية دم�سق رقم 19504 تاريخ 27 ت�سرين االأول 2015 القا�سي بطي مبلغ 

15،244،819 لرية �س�رية من �سريبة دخل االأرباح احلقيقية املحققة خالل عام 2009 ك�نها تزيد عن ما ه� عليه مب�جب قرار جلنة الطعن اخلا�س 

بتكليف عام 2009، وقد مت التن�سيق بني امل�سرف والدوائر ال�سريبية لالحتفاظ بهذا املبلغ ك�سلفة مقدمة لتغطية �سرائب م�ستحقة م�ستقبلية.

مت اإ�سدار التكليف االأويل عن اعمال عام 2010 مببلغ 327،017،382  ل.�س اأي بزيادة  3،985،673  ل.�س عن ال�سريبة امل�سددة من قبل امل�سرف، 

ومت االعرتا�س عليه اإىل جلنة الطعن، يف حني مازالت باقي االأع�ام الالحقة قيد املراجعة ال�سريبية من قبل الدوائر املالية.

ج- موجودات ضريبية  مؤجلة اإن تفا�سيل  هذا البند هي كما يلي:
20162015

ل.س
5,985,054 7,825,353الر�سيد يف 1 كان�ن الثاين

1,840,299 1,908,598م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة خالل ال�سنة

-)2,880,619(م�سروف اإطفاء م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
6,853,3327,825,353الر�سيد يف 31 كان�ن االأول

اأرباح �سريبية م�ستقبلية وفقًا  التابعة والتي �س�ف ت�ستخدم الإطفاء  لل�سركة  ال�سريبية املرتاكمة  امل�ؤجلة ناجتة عن اخل�سائر  ال�سريبية  امل�ج�دات 

للق�انني ال�سريبية للجمه�رية العربية ال�س�رية.

20162015
الضريبة المؤجلةالرصيد في نهاية السنةالمبالغ المضافةالمبالغ المحررةرصيد بداية السنة

1,908,5986,853,3327,825,353)2,880,619(7,825,353م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

7,825,353   1,908,5986,853,332)2,880,619(7,825,353   املجم�ع

د- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
20162015

ل.س
7,135,434,1193,369,168 الربح قبل ال�سريبة

يضاف:
2,397,0962,082,877 خ�سائر ال�سركة التابعة

100,000-اإطفاء الفروغ

35,606,38735,510,670 ا�ستهالك املباين

- )9,143,346(م�ؤونة تغري اأ�سعار ال�سرف
302,318,5622,785,331,049م�سروف خم�س�س اخل�سائر االئتمانية على ا�سا�س املحفظة

-30,815,036نفقة خم�س�س الت�سهيالت الغري مبا�سرة املنتجة
6,387,288,9854,283,761,696 خم�س�س خماطر حمتملة

- )6,084,977(خم�س�س دعاوي ق�سائية 
435,588,994231,379,104 م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها

1,671,7323,403,151 نفقات �سريبية اخرى

27,925,228)720,942,990(خم�س�س ح�ادث ال�سرقة 

-300,060 الغرامات املدف�عة مل�سرف �س�ريا املركزي
-)190,974(نفقة خم�س�س غرامات الدوائر املالية

-3,578,320نفقة �سريبة غري املقيميني

 6,463,202,8857,369,493,775

ينزل:
)6,204,168,789()8,125,864,364(اأرباح تقييم مركز القطع البني�ي غري املحققة

)7,690,183(-ا�سرتداد م�ؤونة تغري اأ�سعار ال�سرف
)126,918(-ا�سرتداد خم�س�س غرامات الدوائر املالية 

)37,787,290(-ايرادات عقارات الت ملكيتها للم�سرف

)8,125,864,364()6,249,773,180(
5,472,772,6401,123,089,763الربح اخلا�سع لل�سريبة قبل ا�سافة اخل�سائر املدورة املقب�لة �سريبيا

)1,360,960,834()237,871,071(اخل�سائر املدورة املقب�لة �سريبيا لالأع�ام ال�سابقة

-
)237,871,071(5,234,901,569الربح )اخل�سارة( اخلا�سعة لل�سريبة

25%25%ن�سبة �سريبة الدخل

1,308,725,392-
%5ر�سم اإعادة االعمار

65,436,270-
-1,374,161,662م�سروف �سريبة الدخل عن ال�سنة احلالية

)1,840,299()1,908,598(م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
-2,880,619م�سروف اإطفاء م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

)15,244,819(-ا�سرتدادات �سريبية م�ستحقة عن �سن�ات �سابقة

1,375,133,683)17,085,118(
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16- مطلوبات اخرى
20162015

ل.س
فوائد مستحقة غير مدفوعة

123,876,34069,006,279ودائع العمالء

2,018,5475,465,945تاأمينات نقدية 

2,061,928458,918ودائع م�سارف

127,956,81574,931,142

972,126,610886,071,431�سيكات م�سدقة وقيد التح�سيل وح�االت

490,416,050350,705,582اأمانات م�ؤقتة

-206,477,534رواتب م�ستحقة غري مدف�عة
121,174,51079,296,596م�ساريف م�ستحقة وغري مدف�عة

119,820,11571,215,531اأمانات �سريبية ور�س�م حك�مية

33,672,70025,324,075دائن�ن خمتلف�ن

24,577,19524,706,370ت�زيعات اأرباح �سن�ات �سابقة غري مدف�عة

12,184,07716,348,662ت�قيفات متعهدين بر�سم الدفع

4,524,1045,115,775ذمم م�ستثمرين

1,285,591144,259ايرادات مقب��سة مقدما

201,058201,058خم�س�سات ومكافاآت

107,330140,430اأتعاب مهنية 

23,610,802-ب�ال�س قيد الت�سديد

1,697,659581,195مطل�بات اأخرى

2,116,221,3481,558,392,908

17- رأس المال المكتتب به والمدفوع
يبلغ راأ�س املال املكتتب به واملدف�ع 5،250،000،000 لرية �س�رية م�زعًا على 52،500،000 �سهم قيمة ال�سهم ال�احد اال�سمية 100 لرية �س�رية كما 

يف 31 كان�ن االأول 2014. لقد متت جتزئة القيمة اال�سمية لل�سهم من 500 لرية �س�رية اإىل 100 لرية �س�رية بتاريخ 19 حزيران 2012 مبا يتفق مع 

اأحكام الفقرة /3/ من املادة /91/ من قان�ن ال�سركات اجلديد ال�سادر باملر�س�م الت�سريعي رقم /29/ لعام 2011 كما متت زيادة راأ�س املال يف 

نف�س العام 2012 مببلغ 250،000،000 لرية �س�رية ب�اقع 2،500،000 �سهم عن طريق ت�زيع اأ�سهم جمانية.

جميع أسهم البنك االسمية تقسم إلى فئتين:
– وهي االأ�سهم التي اليج�ز متلكها اإال من قبل اأ�سخا�س �س�ريني طبيعيني اأو معن�يني وت�سدد قيمتها باللريات ال�س�رية. با�ستثناء ال�س�ريني  اأ  فئة 

املقيمني يف اخلارج الذين يت�جب عليهم ت�سديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت االأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف االأ�س�اق املجاورة.

فئة ب – وهي االأ�سهم التي يج�ز متلكها من قبل اأ�سخا�س طبيعيني اأو معن�يني عرب اأو اأجانب بقرار من جمل�س ال�زراء وت�سدد قيمتها بالعمالت 

االأجنبية ح�سب �سعر �سرف ن�سرة م�سرف �س�رية املركزي. وت�سكل هذه الفئة ن�سبة 49.06% من راأ�سمال البنك.

ميتلك بنك االإ�سكان للتجارة والتم�يل – االأردن كافة اأ�سهم الفئة ب بن�سبة 49.06% من راأ�سمال امل�سرف.

ح�سل البنك خالل الربع الثاين من ال�سنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2011 على م�افقة م�سرف �س�رية املركزي وهيئة االأوراق واالأ�س�اق املالية ال�س�رية 

على اإ�سدار وطرح اأربعة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ خم�سمائة لرية �س�رية لل�سهم ال�احد وذلك لغاية زيادة راأ�سماله مببلغ 2،000،000،000 لرية 

�س�رية. متت عملية االكتتاب بكامل هذه الزيادة خالل �سهري ني�سان واأيار لي�سبح راأ�سمال البنك امل�سرح واملكتتب به واملدف�ع 5،000،000،000 

لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2011. بلغت عالوة اأ�سدار راأ�س املال 140،198،400 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2009 وقد مت تخفي�س 

ر�سم طابع زيادة راأ�س املال والبالغة 10،500،000 لرية �س�رية لي�سبح الر�سيد 129،698،400 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2012. كما متت 

امل�افقة مب�جب قرار الهيئة العامة العادية مل�ساهمي امل�سرف بتاريخ 31 اأيار 2012 على زيادة راأ�سمال امل�سرف مبقدار 250،000،000 لرية �س�رية 

عن طريق ت�زيع اأ�سهم جمانية ب�اقع �سهم لكل من ميلك 20 �سهم، اأي ب�اقع 2،500،000 �سهم وقد اأودعت اأ�سهم الزيادة يف مركز املقا�سة واحلفظ 

املركزي يف �س�ق دم�سق لالأوراق املالية بتاريخ 4 اأيل�ل 2012 لي�سبح راأ�س املال 5،250،000،000 لرية �س�رية م�زع على 52،500،000 �سهم بقيمة 

100 لرية �س�رية لل�سهم ال�احد.

بتاريخ 4 كان�ن الثاين 2010 �سدر القان�ن رقم 3 املت�سمن تعديل بع�س اأحكام م�اد القان�ن رقم 28 لعام 2001  واملر�س�م رقم 35 لعام 2005 الذي 

يت�سمن زيادة احلد االأدنى لراأ�سمال البن�ك العاملة يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية لي�سبح 10 مليارات لرية �س�رية، وقد منحت البن�ك املرخ�سة 

مهلة ثالث �سن�ات لت�فيق اأو�ساعها بزيادة راأ�سمالها اإىل احلد االأدنى املطل�ب. وقد مت متديد املدة لت�سبح خم�س �سن�ات مب�جب املر�س�م الت�سريعي 

رقم 63 لعام 2013، ومب�جب قرار رئا�سة جمل�س ال�زراء رقم 13/ م تاريخ 22 ني�سان 2015 مت متديد املهلة لت�سبح �ست �سن�ات والتي انتهت مب�جب 

القرار املذك�ر خالل ال�سنة ومل ي�سدر قرار جديد بهذا اخل�س��س بعد.

18- االحتياطيات
إحتياطي قانوني

بناًء على املادة 197 من قان�ن ال�سركات ال�سادر بتاريخ 14 �سباط 2011 واإ�سارًة اإىل قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 362/م ن/ب1 ال�سادر بتاريخ 4 �سباط  

2008 واإىل التعميم رقم 1/100/952 بتاريخ 12 �سباط 2009 يت�جب حت�يل 10% من االأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة بعد ا�ستبعاد اأثر اأرباح فروقات القطع 

غري املحققة اإىل االحتياطي القان�ين. يحق للبنك الت�قف عن مثل هذا التح�يل عندما ي�سبح ر�سيد االحتياطي القان�ين م�ساويًا لـ 25 % من راأ�سمال البنك.

ي��سح اجلدول التايل طريقة احت�ساب االحتياطي القان�ين:

20162015
ل.س

5,760,805,80420,490,672ربح ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي البنك

)17,085,118(1,375,133,683م�سروف )اإيراد( �سريبة الدخل
)6,204,168,789()8,125,864,364(اأرباح فروقات القطع غري املحققة

)989,924,877()6,200,763,235(
--احتياطي قان�ين %10 )*(

)*( مل يتم احت�ساب احتياطي خالل عامي 2015 و2016 وذلك لعدم وج�د اأرباح حمققة خا�سعة لالحتياطيات ح�سب اأحكام القان�ن.

إحتياطي خاص

ا�ستنادًا اإىل املادة رقم /97/ من قان�ن النقد االأ�سا�سي رقم 2002/23 واإ�سارة اإىل قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 362/م ن/ب1 ال�سادر بتاريخ 4 �سباط 

2008 واإىل التعميم 1/100/952 بتاريخ 12 �سباط 2009 يت�جب  حت�يل 10% من االأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة بعد ا�ستبعاد اأثر اأرباح فروقات القطع غري 

املحققة اإىل االحتياطي اخلا�س. يحق للبنك الت�قف عن مثل هذا التح�يل عندما ي�سبح ر�سيد االحتياطي اخلا�س م�ساويًا لـ 100% من راأ�سمال البنك. 

ي��سح اجلدول التايل طريقة اأحت�ساب االحتياطي اخلا�س:

20162015
ل.س

5,760,805,80420,490,672ربح ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي البنك

      )17,085,118(1,375,133,683)اإيراد( م�سروف �سريبة الدخل 
)6,204,168,789()8,125,864,364(اأرباح فروقات القطع غري املحققة

)989,924,877()6,200,763,235(
--احتياطي خا�س %10 )*(

)*( مل يتم احت�ساب احتياطي خالل عامي 2015 و2016 وذلك لعدم وج�د اأرباح حمققة خا�سعة لالحتياطيات ح�سب اأحكام القان�ن.
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إحتياطي عام لمخاطر التمويل

بناًء على اأحكام قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 902/م ن/ب4 تاريخ 13 ت�سرين الثاين 2012 مت تعديل بع�س التعليمات ال�اردة يف قرار جمل�س 

النقد والت�سليف رقم 597 /م ن/ب4 وتعديالته مما اأدى اإىل تعليق تك�ين االحتياطي العام ملخاطر التم�يل لنهاية عام 2013 كما مت متديد العمل 

به وفقَا للقرار رقم 1079/م ن/ب4 وتعميم م�سرف �س�رية املركزي رقم 1145 /م /1 تاريخ 6 ني�سان 2015 وتعميم م�سرف �س�رية املركزي رقم 

2271 /م /1 تاريخ 30 حزيران 2015. حيث بلغ اإجمايل احتياطي العام ملخاطر التم�يل 170،965،101 لرية �س�رية لغاية 31 كان�ن االأول 2013 وه� 

نف�س املبلغ الذي مت تك�ينه بتاريخ 31 كان�ن االأول 2012 مع العلم اأن امل�سرف ملزم با�ستكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التم�يل املت�جب وفق 

احكام القرار رقم 597 /م ن/ب4 وتعديله بالقرار 650/م ن/ب4 عند انتهاء العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 والقرار رقم 1079/م ن/ ب 4، 

والتعميمني رقم 1145 /م /1 ، 2271 /م /1 علما اأن الر�سيد معلق وبلغ ر�سيده 170،965،101 لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2016. 

19- الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة
بناًء على تعليمات م�سرف �س�رية املركزي وقرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 362 لعام 2008 والتعميم رقم 1/100/952 بتاريخ 12 �سباط 2009 

يتم ف�سل االأرباح املدورة لفروقات القطع غري املحققة وغري القابلة للت�زيع الناجتة عن اإعادة تقييم مركز القطع البني�ي من ح�ساب االأرباح املدورة. 

بلغت اخل�سائر املرتاكمة املحققة يف تاريخ البيانات املالية امل�حدة  13،166،982،643لرية �س�رية يف 31 كان�ن االأول  2016  مقابل 10،801،924،083 

لرية �س�رية يف 31 كان�ن االأول.2015   وبناًء عليه، مل يكن هناك اأرباح مدورة قابلة للت�زيع يف 31 كان�ن االأول 2015 و 2016.

20- الفوائد الدائنة
20162015

ل.س
1,181,151,171605,838,053اأر�سدة واإيداعات لدى بن�ك

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

للم�ؤ�س�سات

974,237,116844,213,183- ح�سابات جارية مدينة

2,579,072,2851,839,000,412- قرو�س و�سلف  

253,424,108209,717,952- �سندات حم�س�مة 

لالأفراد )التجزئة(

44,122,66246,708,007- قرو�س و�سلف  

-     237,035- �سندات حم�س�مة 

5,032,244,3773,545,477,607

21- الفوائد المدينة
20162015

ل.س
39,161,8989,586,199ودائع بن�ك 

ودائع عمالء:

3,250,8383,621,689- ح�سابات جارية

324,856,300362,757,640-  ودائع ت�فري

891,474,521823,952,467-  ودائع الأجل وخا�سعة الإ�سعار

13,253,59615,301,042تاأمينات نقدية

1,271,997,1531,215,219,037

22- صافي الدخل من العموالت والرسوم
20162015

ل.س
21,213,87719,150,123عم�الت ت�سهيالت مبا�سرة

465,278,629244,998,380عم�الت ت�سهيالت غري مبا�سرة
256,353,626245,987,062عم�الت اخلدمات امل�سرفية 

742,846,132510,135,565اإجمايل العم�الت والر�س�م الدائنة
ينزل: العم�الت والر�س�م املدينة

)4,463,907()7,915,166(عم�الت مدف�عة للم�سارف
)4,463,907()7,915,166(اإجمايل العم�الت والر�س�م املدينة

734,930,966505,671,658�سايف الدخل من العم�الت والر�س�م

23- إيرادات تشغيلية أخرى
20162015

ل.س
19,962,64825,416,811اإيرادات اخلدمات االإلكرتونية وال�سراف االآيل

5,888,8414,563,417اإيرادات ط�ابع بريدية وال�س�يفت ور�س�م االإت�ساالت

5,717,5785,220,273اإيرادات عمليات ال��ساطة واخلدمات امل�سرفية

-130,000اإيرادات بيع م�ج�دات ثابتة
37,787,290-اإيرادات عقارات الت ملكيتها للم�سرف

1,664,194,3474,237,444اإيرادات اأخرى )*( 

1,695,893,41477,225,235

 )*( تت�سمن هذا املبالغ االأرباح الناجتة عن تع�ي�سات و ا�ستعادة البنك من �سركات التاأمني عن املبالغ امل�سروقة �سابقا خالل عام 2013، )راجع 

االي�ساح 9(.

24- نفقات الموظفين
20162015

ل.س
718,372,365429,929,374 رواتب ومنافع وعالوات امل�ظفني

243,369,57652,084,669 م�ساهمة امل�سرف يف ال�سمان االجتماعي

19,881,97917,744,359 م�ساريف �سفر

15,789,42910,954,611 م�ساريف طبية

3,731,241822,247 تدريب امل�ظفني

1,001,144,590511,535,260



71 70

التقرير السنوي 2016التقرير السنوي 2016 Annual Report 2016Annual Report 2016

25- مخصص الخسائر اإلئتمانية
20162015

ل.س
منتج

خم�س�س ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة

289,025,7502,713,211,777م�ؤ�س�سات 

13,292,81272,188,024اأفراد

 302,318,5622,785,399,801

خم�س�س ت�سهيالت اإئتمانية غري مبا�سرة

--م�ؤ�س�سات
 302,318,5622,785,399,801

غير منتج
)ا�سرتداد( خم�س�س ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة

898,050,769)912,416,790(م�ؤ�س�سات 

)8,438,603()4,327,221(اأفراد
 )916,744,011(889,612,166

خم�س�س )ا�سرتداد( ت�سهيالت اإئتمانية غري مبا�سرة

)27,292,346(35,208,966م�ؤ�س�سات
 )881,535,045(862,319,820

)579,216,483(3,647,719,621

مت ت�سكيل م�ؤونة انخفا�س جماعي اإ�سافية لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 كان�ن االأول 2016 بقيمة 5،682،175،471   لرية �س�رية مقابل 5،148،416،413  

لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015 على حمفظة الت�سهيالت العائدة للقرو�س املنتجة بهدف التح�ط من خماطر االئتمان املتزايدة يف ظل 

الظروف االقت�سادية اال�ستثنائية.

26- مصاريف تشغيلية اخرى
20162015

ل.س
120,574,63364,900,571�سيانة

119,605,42576,729,879م�ساريف معل�ماتية وا�سرتاك وكاالت دولية

116,136,09059,969,230م�ساريف اجتماعات وتنقالت اأع�ساء جمل�س االإدارة 

86,325,06582,239,062منافع )كهرباء ومياه وحمروقات وحرا�سة(

50,095,13010,485,208نفقات ال�س�يفت

49,493,71532,293,121ر�س�م ادراة ال�سرافات االآلية والبطاقات االلكرتونية

44,148,88526,463,529درا�سات وا�ست�سارات واأتعاب قان�نية

35,086,47030,245,422ايجارات 

31,993,23827,281,249ر�س�م واأعباء حك�مية

26,697,65418,544,085م�ساريف قرطا�سية ومطب�عات 

17,739,57711,260,580خدمات تنظيف

14,014,9904,171,863تاأمني

9,676,1007,832,434نفقات الربيد والنقل وال�سيارات

8,565,24616,696,832فاك�س وهاتف وانرتنيت 

6,007,8266,656,993م�ساريف اعالن وت�س�يق

5,316,7652,710,941عالقات عامة

20162015
ل.س

5,250,0523,403,151نفقات �سريبية اخرى

342,8531,663,895خ�سائر ا�ستبعاد م�ج�دات ثابتة

4,148,848567,945اأخرى

751,218,562484,115,990

27- الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
ميكن ح�ساب ح�سة ال�سهم العادي ال�احد من خالل ق�سمة اأرباح ال�سنة على ال��سطي املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة وذلك كما يلي:

20162015
ل.س

5,760,805,80420,490,672ربح ال�سنة العائد اإىل م�ساهمي البنك )لرية �س�رية(

52,500,00052,500,000ال��سطي املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة

احل�سة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة 

العائد اإىل م�ساهمي البنك )لرية �س�رية(
109.73                         0.39

اإن احل�سة املخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة مطابقة للح�سة االأ�سا�سية لعدم اإ�سدار امل�سرف الأدوات قد يك�ن لها تاأثري على ح�سة ال�سهم من االأرباح 

عند حت�يلها.

28- النقد وما في حكمه
20162015

ل.س
2,301,760,641 2,920,998,100 نقد يف اخلزينة

4,937,718,992 9,698,186,287 اأر�سدة ح�سابات جارية لدى م�سرف �س�رية املركزي

45,103,794,571 79,702,378,980 ي�ساف: اأر�سدة لدى م�سارف ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

ينزل :ار�سدة لدى امل�سارف ت�ستحق خالل ثالث اأ�سهر 

)مقيدة ال�سحب(
-)149,781,354(

 )7,399,394,095( )9,774,451,220(ينزل: ودائع بن�ك ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
 82,547,112,147 44,794,098,755

29- المعامالت مع أطراف ذات عالقة
تعامالت مع اأطراف ذات عالقة اأخرى

ت�سمل البيانات املالية امل�حدة البيانات املالية للم�سرف وال�سركة التابعة �سركة املركز املايل الدويل للخدمات وال��ساطة املالية.

اإن ح�سة امل�سرف يف راأ�سمال ال�سركة التابعة م��سحة كما يلي: 

حصة المصرف من رأسمال الشركة التابعة
20162015نسبة الملكية

ل.س%
8585,000,00085,000,000�سركة املركز املايل الدويل للخدمات املالية

يبلغ راأ�سمال �سركة املركز املايل الدويل للخدمات وال��ساطة املالية 100،000،000 لرية �س�رية.
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بلغت ح�سة امل�سرف من راأ�سمال �سركة املركز املايل الدويل للخدمات وال��ساطة املالية 85،000،000 لرية �س�رية ال غري.

مت ا�ستبعاد ر�سيد اال�ستثمار يف ال�سركات التابعة عند اإعداد البيانات املالية امل�حدة.

باالإ�سافة اإىل التعامالت مع اأع�ساء االإدارة العليا قامت املجم�عة )�سمن اأعمالها االعتيادية( بتعامالت جتارية مع امل�سارف ذات العالقة وكبار 

امل�ساهمني بحدود التعامالت التجارية ال�سائدة، وبا�ستخدام اأ�سعار الف�ائد والعم�الت التجارية ال�سائدة. اإن جميع الت�سهيالت االئتمانية املمن�حة 

لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها اأية خم�س�سات.

المجموعالجهات ذات العالقة

الشركةاالم
الشركات 
الشقيقة 
والزميلة

أعضاء مجلس 
إدارة

وكبار 
المساهمين

20162015

ل.س
أ- بنود داخل بيان المركز المالي الموحد

االرصدة المدينة
6,285,377,7034,664,620,990-5,466,788,663818,589,040اأر�سدة وح�سابات جارية مدينة )*(

37,146,658,82825,774,236,579-34,973,392,5682,173,266,260ودائع الجل

)493,304,895()987,828,429(-)170,315,246()817,513,183(م�ؤونة اأر�سدة متنازع عليها

39,622,668,0482,821,540,054-42,444,208,10229,945,552,674

األرصدة الدائنة
13,877,7249,035,486--13,877,724ح�سابات جارية دائنة

3,085,725,2943,085,725,2942,371,699,443--ودائع الجل

111,915,330111,915,33026,704,558--ودائع جارية وحتت الطلب

17,047,89917,047,8993,867,258--ح�سابات ت�فري

13,877,724-3,214,688,5233,228,566,2472,411,306,745

بنود خارج بيان المركز المالي الموحد
96,451,30366,123,562--96,451,303كفاالت �سادرة

96,451,303--96,451,30366,123,562

ب- بنود بيان الدخل الشامل الموحد
635,511,490280,592,271-628,454,6487,056,842ف�ائد وعم�الت دائنة

)23,323,984()23,496,975()23,496,975(--ف�ائد مدينة على ودائع امل�ساهمني

)*( يت�سمن مبلغ اأر�سدة وح�سابات جارية لدى ال�سركة االأم مبلغ 4،739،195،929 لرية �س�رية كما يف كان�ن االأول 2016  مقابل مبلغ 2،934،017،395 لرية 

�س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015، متعلق بالت�سهيالت االئتمانية املمن�حة لتجمع م�سريف خارجي ل�سركة حملية عن طريق امل�سرف )اإي�ساح رقم 4(.

ترتاوح معدالت الفائدة والعم�الت على تعامالت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار امل�ساهمني واالإدارة التنفيذية العليا للم�سرف بني 7% اإىل 11% وهي 

نف�س املعدالت املطبقة على ح�سابات ال�دائع.

معدالت الفائدة على ودائع امل�ؤ�س�سة االأم هي نف�س املعدالت املطبقة على ودائع امل�سارف والتي ترتاوح بني 0.05%اىل %0.25.

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( االإدارة التنفيذية العليا واأع�ساء جمل�س االإدارة للم�سرف:

20162015
ل.س

44,724,70328,470,229رواتب ومكافاآت

114,708,04059,521,230بدالت وتع�ي�سات جمل�س االإدارة

159,432,74387,991,459

30- القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
قيا�س القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة 

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل الهرمي التايل يف القيا�س واالإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية:

امل�ست�ى االأول: االأ�سعار املدرجة )غري املعدلة( يف �س�ق مايل فعال مل�ج�دات مماثلة.

امل�ست�ى الثاين: القيمة العادلة املقا�سة با�ستخدام تقنيات التخمني امل�ستندة اإىل مالحظة بيانات ال�س�ق.

امل�ست�ى الثالث: طرق تقييم حيث اأن املدخالت التي لها تاأثري ج�هري على القيمة العادلة غري مبنية على معل�مات �س�ق 

ملحوظة:
مل ميتلك امل�سرف اأي اأدوات مالية يف 31 كان�ن االأول 2015  و2016  يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

فيما يلي القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لالأدوات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية امل�حدة. ال يت�سمن اجلدول  القيم العادلة 

للم�ج�دات واملطل�بات غري املالية. 

20162015
القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

الربح غير 
المعترف به

القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

الربح غير 
المعترف به

ل.س
الموجودات المالية

-10,540,636,86410,540,636,864-16,944,308,27416,944,308,274نقد واأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

)487,077(77,658,596,02377,664,680,5186,084,49544,083,163,75444,082,676,677اأر�سدة لدى امل�سارف

13,382,293,45613,384,803,4272,509,971)1,555,232(10,069,636,28310,068,081,051ايداعات لدى امل�سارف 

)686,171,723(13,459,067,01512,772,895,292)779,497,790(14,359,920,35313,580,422,563الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة )بال�سايف(

-2,065,191,7962,065,191,796-3,031,871,1063,031,871,106ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

المطلوبات المالية
-7,399,394,0957,399,394,095)82,923(11,895,914,22011,895,831,297ودائع بن�ك

77,690,432,75977,809,961,285119,528,52658,107,374,02359,361,255,4731,253,881,450ودائع العمالء

-5,009,777,6145,009,777,614-5,388,978,1685,388,978,168تاأمينات نقدية

569,732,621)655,522,924(جمم�ع التغيري يف القيم العادلة غري املعرتف به

ال ي�جد م�ج�دات مالية تقيم بالقيمة العادلة.

فيما يلي االفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد القيم العادلة لالأدوات املالية:

المبلغ المسجل مساوي تقريبًا للقيمة العادلة
من املفرت�س اأن القيمة امل�سجلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية ق�سرية االأجل م�ساوية تقريبًا للقيمة العادلة. ينطبق ذلك على ودائع الت�فري وحتت 

الطلب واالأدوات املالية ذات معدل فائدة متغري.

األدوات المالية ذات المعدل الثابت
االأويل مع معدل  االعرتاف  ال�س�ق عند  الفائدة يف  الثابت مبقارنة معدل  املعدل  املالية ذات  واملطل�بات  للم�ج�دات  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 

الفائدة احلايل الأداة مالية مماثلة. يتم احت�ساب القيمة العادلة املقدرة لل�دائع التي تتقا�سى فائدة مبعدل ثابت بناًء على التدفقات النقدية 

املخ�س�مة باإ�ستخدام معدالت الفائدة ال�سائدة يف ال�س�ق الأداة مماثلة يف خماطر االئتمان واال�ستحقاق. يتم ت�سجيل القيمة العادلة لل�سندات 

املتداولة يف االأ�س�اق املالية النا�سطة واملنتظمة، بالرج�ع اإىل االأ�سعار املعلنة يف �س�ق االأوراق املالية. اأما فيما يتعلق بال�سندات التي لي�ست متداولة 

يف اأ�س�اق مالية نا�سطة منتظمة،يتم حتديد القيمة العادلة باإ�ستخدام تقنية التدفقات النقدية املخ�س�مة على اأ�سا�س مردود معدل الفائدة الفعلي 

املنا�سب للفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق.
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31- إدارة المخاطر  
31.1- مقدمة

املخاطر هي جزء اأ�سا�سي من اأعمال امل�سارف واالإطار العام الإدارة املخاطر يف املجم�عة يق�م على حتديد وفهم وتقييم املخاطر التي ت�اجه عمل 

املجم�عة والتاأكد من بقائها �سمن امل�ست�يات املحدودة واملقب�لة واتخاذ االإجراءات الالزمة لتقلي�س املخاطر لل��س�ل اإىل الت�ازن االأمثل بني عاملي 

املخاطرة والعائد.

واأهم اأن�اع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر ال�س�ق، خماطر ال�سي�لة، خماطر الت�سغيل وخماطر االأعمال وخماطر االلتزام. خماطر ال�س�ق 

تت�سمن خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر العمالت.

االستراتيجيات العامة 
تتلخ�س ا�سرتاتيجية امل�سرف اخلا�سة باإدارة املخاطر بالنقاط التالية:

تعزيز التحكم امل�ؤ�س�سي وت�فري نظام اإداري متني بحيث ت�سبح فيه اإدارة املخاطر جزءًا ال يتجزاأ من العمل الي�مي لكل فرد يف امل�سرف واجلزء االأهم 

يف عملية اإعداد خطط االأعمال لكافة اأن�سطة وخدمات امل�سرف.

التقييم امل�ستمر واملنتظم لكمية ون�عية املخاطر املحيطة مب�ج�دات امل�سرف وباملمار�سات االإدارية واإدارة تلك املخاطر.

احلث على تر�سيد القرارات لتحقيق الع�ائد امل�ستهدفة من خالل عمليات الت�سعري، التح�ط، التاأمني، اقتطاع املخ�س�سات ورفع تقارير بذلك لالإدارة العليا.

حت�سني االأداء وتعظيم الربحية من خالل التقييم االأف�سل للتحديات التي ت�اجه عمل امل�سرف ورفع �س�ية القرارات املتخذة والتاأكد من وج�د اأنظمة 

�سبط وحتكم داخلية بهدف تخفيف اخل�سائر وخف�س التكاليف.

أنظمة إدارة المخاطر
جمل�س االإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن اإدارة املخاطر يف املجم�عة اإ�سافة اإىل ذلك هناك جلان م�س�ؤولة عن اإدارة ومراقبة املخاطر.

جمل�س االإدارة: اجلهة امل�س�ؤولة عن اإدارة املخاطر وامل�افقة على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املتبعة.

الـخـزيـنـة: اجلهة امل�س�ؤولة عن اإدارة م�ج�دات ومطل�بات البنك والهيكل املايل االإجمايل، وم�س�ؤولة  ب�سكل رئي�سي عن خماطر ال�سي�لة والتم�يل للمجم�عة. 

االإدارة التنفيذية: تعمل االإدارة التنفيذية يف امل�سرف على اإيجاد كافة البنى الالزمة الإدارة ومتابعة كافة املخاطر التي يتعر�س لها امل�سرف ب�سكل 

م�ستمر كما تق�م بـ :

اإجراءات، وخمططات تنظيمية ت�ساعد على حتديد امل�س�ؤوليات وال�سالحيات ب�سكل وا�سح مبا ي�سمن ف�سل املهام  - العمل على و�سع �سيا�سات، 

وال�سالحيات وذلك لتجنب اأي تعار�س يف امل�سالح بني خمتلف االأق�سام من جهة، ويفعل نظام ال�سبط الداخلي من جهة ثانية من خالل حتديد 

قن�ات الت�ا�سل االإداري االأمر الذي ي�ساهم ب�سكل مبا�سر يف م�اجهة كافة اأن�اع املخاطر التي قد يتعر�س لها امل�سرف.

- العمل على تنفيد ا�سرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س االإدارة مبا يتفق مع �سق�ف املخاطر املحددة.

 

 

اإدارة املخاطر: اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعة وقيا�س ومراقبة املخاطر والتاأكد من مدى ت�افق املخاطر القائمة مع ال�سيا�سات املعتمدة ومهمتها:

- العمل على متابعة وحتديد كفاية راأ�س املال مل�اجهة املخاطر التي يتعر�س لها امل�سرف ومبا ين�سجم مع ن�سبة كفاية االأم�ال اخلا�سة املحددة وفق 

قرار جمل�س النقد و الت�سليف رقم )253 /م ن/ ب4( تاريخ 24 كان�ن االأول 2007.

- ر�سم �سيا�سة اإدارة املخاطر و�سالحيات املخاطر وذلك بالت�ساور مع االإدارة العليا، ورفعها اإىل جمل�س االإدارة للم�سادقة عليها.

- اإعداد اإجراءات عمل الإدارة املخاطر مبا ين�سجم مع متطلبات قرارات جمل�س النقد والت�سليف ال�سادرة حتت رقم )74/م ن /ب4( تاريخ 19 

اأيل�ل 2004 ورقم )93 / م ن / ب4( تاريخ 19 كان�ن الثاين 2004  ورقم )106/ م ن /ب4( تاريخ 13 �سباط 2005 ورقم )107/ م ن / ب4( 

تاريخ 13 �سباط 2005 ورقم )120 / م ن / ب4( تاريخ 15 اأذار 2005 ومتابعة تنفيذ هذه االإجراءات وذلك بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي 

يف امل�سرف واإبالغ نتائج هذه املتابعة اإىل جلنة اإدارة املخاطر التي تق�م بدورها باإبالغها اإىل جمل�س اإدارة امل�سرف واالإدارة التنفيذية.

املحددة يف  وامل�ست�يات  بال�سق�ف  التقّيد  مدى  من  والتاأكد  واالأن�سطة  االأعمال  ملجمل  الي�مية  املتابعة  م�س�ؤولية  املخاطر  اإدارة  عاتق  على  تقع   -

ال�سيا�سة العامة الإدارة املخاطر، و�سبط التجاوزات ومتابعتها ب�سكل ف�ري مع االإدارة العليا.

- باالإ�سافة اإىل قيا�س املخاطر حتت ظروف طبيعية لل�س�ق، تق�م اإدارة املخاطر بقيا�س املخاطر حتت ظروف �ساغطة خمتلفة من خالل اإجراء 

اختبارات اجلهد ملعرفة مدى تاأثري اأحداث خمتلفة ت�ؤدي اإىل تغيريات مهمة يف معطيات ال�س�ق على اأو�ساع امل�سرف.

- تق�م اإدارة املخاطر بتقدمي تقارير دورية وعر�سها يف اجتماع جمل�س االإدارة كل ثالث اأ�سهر على االأقل.

تتك�ن اإدارة املخاطر من ثالث وحدات رئي�سية: وحدة خماطر االئتمان، وحدة خماطر ال�س�ق، وحدة املخاطر الت�سغيلية، تتبع هذه ال�حدات ملدير 

اإدارة املخاطر. وترفع االإدارة تقاريرها للرئي�س التنفيذي وجلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة. 

جلنة اإدارة املخاطر: جلنة منبثقة عن جمل�س االإدارة جتتمع ب�سفة دورية و/اأو كلما دعت احلاجة، وتت�ىل ممار�سة املهام وال�سالحيات امل�كلة بها واأهمها:

- مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من جمل�س االإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للتاأكد من ان�سجامها مع املتغريات.

- التاأكد من ت�فر �سيا�سات واإطار عمل الإدارة املخاطر والربامج واالأدوات الالزمة لذلك و�سم�لها للتعديالت والتغريات التي تطراأ على الق�انني 

والتعليمات والظروف االقت�سادية.

- مناق�سة تقارير اإدارة املخاطر ورفع تقارير دورية ملجل�س االإدارة تبني مدى ت�افق املخاطر القائمة مع ال�سيا�سات املعتمدة وم�ست�يات املخاطر 

املقب�لة واملحددة �سمنها، وب�سكل ميكن املجل�س من اتخاذ القرارات املنا�سبة.

بدورها  تكفل  والتي  املختلفة و�سالحياتها  اأجهزتها  وواجبات  والتي حتدد مهام  للم�سرف  الداخلية  والتعليمات  االأنظمة  االإ�سراف على و�سع   -

حتقيق الرقابة االإدارية واملالية على اأعمال امل�سرف.

- االإ�سراف على تط�ير قاعدة البيانات والبنية التحتية للم�سرف ب�سكل ميكن معه قيا�س ومراقبة املخاطر.

- التاأكد من ت�فر نظام حاكمية م�ؤ�س�سية كف�ؤ ي�سمن مراقبة م�ستقلة لتقيد امل�سرف بال�سيا�سات املكت�بة وباحلدود املقررة للمخاطر.

- التاأكد من اأن خماطر املنتجات / اخلدمات / العمليات اجلديدة املقرتح تقدميها من امل�سرف قد مت حتديدها واأن ال�س�ابط واالإجراءات اأو 

التعديالت التي طراأت عليها قد متت ب�سكل يتنا�سب مع حدود املخاطر املقب�لة يف امل�سرف ومع ال�سيا�سة الكلية للتط�ير اال�سرتاتيجي.

- مراجعة هيكل اإدارة املخاطر املقرتح من قبل االإدارة التنفيذية ورفعه ملجل�س االإدارة العتماده.

- م�اكبة التط�رات التي حتدث على اإدارة املخاطر ورفع تقارير اإىل املجل�س ح�ل تلك التط�رات.

- التاأكد من وج�د خطة ا�ستمرارية العمل ومن فح�سها ب�سكل دوري.

- ت�فري البيئة املنا�سبة لن�سر ثقافة املخاطر.

جلنة اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات: تق�م بتقييم ال�سيا�سات اال�ستثمارية واالئتمانية ودرا�سة الفر�س املتاحة واتخاذ القرارات اخلا�سة بذلك اإ�سافة 

الدارة الفج�ات وخماطر االأ�سعار وو�سع حمددات و�س�ابط ل�سمان تعظيم االأرباح والعائد على حق�ق امللكية �سمن م�ست�يات مقب�لة وم�سيطر عليها 

من املخاطر الرئي�سة املتعلقة مبخاطر ال�س�ق وال�سي�لة واالئتمان.

التدقيق الداخلي: يق�م التدقيق الداخلي بالتحقق من ت�فر البنى االأ�سا�سية الالزمة الإدارة املخاطر ومدى ا�ستقاللية هذه االإدارة، التقيد باالأنظمة 

واالإجراءات ال�اردة يف ال�سيا�سة العامة الإدارة املخاطر ومن كفاية وفعالية االأن�سطة واالأنظمة وال�سيا�سات واالإجراءات امل��س�عة، وترفع التقارير اإىل 

جلنة التدقيق اأو اإىل جمل�س االإدارة.

قياس المخاطر ونظام التقارير
الإجمايل  تقدير  بناًء على  املت�قعة  واخل�سائر غري  العادية  الظروف  تنتج يف  اأن  التي ميكن  املت�قعة  تعك�س اخل�سائر  بطريقة  املجم�عة  قيا�س خماطر  يتم 
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ال�سابقة ومعدلة لتعك�س الظروف االقت�سادية. كما  التجارب  اإح�سائية. هذه الطرق تعتمد على االحتماالت املبنية من  باإ�ستخدام طرق  الفعلية  اخل�سائر 

يدر�س البنك اأ�س�اأ االحتماالت التي ميكن اأن تنتج عن الظروف اال�ستثنائية.

اإ�سرتاتيجية املجم�عة وحدود وم�ست�يات املخاطر املقب�لة. كما تق�م املجم�عة بقيا�س  مت مراقبة و�سبط املخاطر بناًء على ال�سق�ف املعتمدة التي تعك�س 

القدرة االإجمالية لتحمل املخاطر ومقارنتها باملخاطر االإجمالية مبختلف اأن�اعها.

يتم جتميع املعل�مات من جميع وحدات العمل الأغرا�س التحليل واملراقبة والتعرف على املخاطر يف مرحلة مبكرة كما يتم تقدمي تقرير اإىل جمل�س االإدارة 

قطاعات  �سهريا ح�سب  مف�سل  ب�سكل  التحليل  يتم  املخاطر.  وتغريات  ال�سي�لة  ون�سب  االئتمان  اإجمايل خماطر  يت�سمن  االأق�سام  وروؤ�ساء  املخاطر  واإدارة 

االأعمال والزبائن والقطاعات اجلغرافية وتق�م االإدارة بتقييم خم�س�س اخل�سائر االئتمانية ب�سكل ربع �سن�ي. ي�ستلم جمل�س االإدارة تقريرًا �ساماًل عن 

املخاطر ب�سكل ربع �سن�ي لتزويده بجميع املعل�مات الالزمة لتقييم خماطر املجم�عة، وحتديد م�ست�يات املخاطر التي ميكن للم�سرف حتملها اأو القب�ل بها.

يتم حت�سري تقارير خماطر تف�سيلية وت�زع على جميع االأق�سام للتاأكد من اأن جميع املعل�مات ال�سرورية واملحدثة مت�فرة على م�ست�يات املجم�عة كافة.

أساليب تخفيض المخاطر
تعتمد املجم�عة على عدة اأ�ساليب وممار�سات لتخفيف خماطر االئتمان منها احل�س�ل على �سمانات حيث يتم قب�ل ال�سمانات وفقًا ملعايري واأ�س�س معتمدة.

يتم قب�ل ال�سمانات وفق ا�س�س ومعايري معتمدة وذلك لتخفي�س املخاطر االئتمانية للمجم�عة ومن ان�اع هذه ال�سمانات التي يتم احل�س�ل عليها:

فيما يخ�س االفراد: ره�نات املباين ال�سكنية وال�سيارات و�سمان الراتب و ال�سمانات نقدية

فيما يخ�س القرو�س التجارية لل�سركات :ره�نات املباين ال�سكنية والعقارية وال�سيارات وال�سمانات النقدية

يتم اعادة تقييم ال�سمانات العقارية يف �س�ء الظروف الراهنة ومبا يحقق �سمان امل�سرف حلق�ق امل�ساهمني وطلب �سمانات ا�سافية من العمالء 

وذلك من خالل درا�سة كفاية املخ�س�سات االئتمانية.

اإن العامل االأ�سا�سي يف �سيا�سة اإدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية يف املجم�عة ه� ال�سق�ف التي مت حتديدها بقرارات جمل�س النقد والت�سليف ذات 

ال�سلة كما يحدد جمل�س االإدارة �سق�ف وفقا ل�سيا�سة ادارة املخاطر االئتمانية املعتمدة . ويف ال�قت نف�سه بناء على هذه ال�سق�ف حتدد م�ست�ى 

املخاطر الق�س�ى املقب�ل بها من قبل املجم�عة والتي ال يجب جتاوزها. تت�سمن هذه ال�سق�ف احلدود االئتمانية ب�سكل عام وب�سكل حمدد يف قطاعات 

معينة اأو مناطق جغرافية واحدة.

يتم ب�سكل دوري متابعة ودرا�سة البيانات واالأرقام ال�سادرة عن اإدارة االئتمان من اأجل حتديد وقيا�س املخاطر التي تتعر�س لها املجم�عة ومقارنتها 

بال�سق�ف املحددة ورفع نتائج هذه الدرا�سات اإىل االإدارة العليا ب�سكل دوري، كما ترفع تقارير ف�سلية اإىل جمل�س االإدارة من اأجل اتخاذ القرارات 

املنا�سبة فيما يتعلق بهذه املخاطر.

تركزات المخاطر
ظروف  ذات  اأو  واحدة  جغرافية  بيئة  �سمن  االأعمال  ممار�سة  اأو  مت�سابهة  باأعمال  العمالء  اأو  املرا�سلني  من  جمم�عة  قيام  عند  الرتكزات  تن�ساأ 

اأن تتاأثر بنف�س التغريات االقت�سادية  اأو العمالء على االإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن  اقت�سادية متماثلة قد ت�ؤثر على قدرة املرا�سلني 

وال�سيا�سية والظروف االأخرى. تدل الرتكزات على ح�سا�سية املجم�عة جتاه قطاع اقت�سادي معني اأو قطاع جغرايف معني.

حددت �سيا�سات واإجراءات املجم�عة اأطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متن�عة لتجنب الزيادة يف الرتكزات واإدارة خماطر االئتمان و�سبطها. 

31.2- مخاطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر حدوث خ�سائر نتيجة تخلف اأو عجز الطرف االآخر عن ال�فاء بالتزاماته جتاه املجم�عة. تعمل املجم�عة على اإدارة 

ال�سق�ف والرقابة على خماطر الرتكزات االئتمانية على م�ست�ى العميل )فرد اأو م�ؤ�س�سة( وحجم التعر�س االئتماين لكل قطاع اأو منطقة جغرافية.

وتق�م املجم�عة بتحديد م�ست�يات خماطر االئتمان املقب�لة من خالل و�سع �سق�ف ملقدار املخاطر املقب�لة للعالقة مع املقرت�س ال�احد اأو جمم�عة 

املقرت�سني ولكل قطاع اأو منطقة جغرافية.

ال�سمانات املحتفظ بها والتح�سينات االئتمانية 

تعتمد املجم�عة على عدة اأ�ساليب وممار�سات لتخفيف خماطر االئتمان منها احل�س�ل على �سمانات حيث يتم قب�ل ال�سمانات وفقا ملعايري واأ�س�س معتمدة.

واأبرز اأن�اع ال�سمانات هي:

 بالن�سبة للقرو�س التجارية: الره�نات للمباين ال�سكنية والعقارات واملخزون وال�سمانات النقدية والكفاالت امل�سرفية واالوراق املالية.

 بالن�سبة لالأفراد: الره�نات للمباين ال�سكنية وال�سيارات والرواتب وال�سمانات النقدية وال�سيارات.

- تراقب االإدارة القيمة ال�س�قية لل�سمانات ويتم طلب �سمانات اإ�سافية وفقًا ل�سروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة ال�س�قية لل�سمانات خالل درا�سة 

كفاية خم�س�س اخل�سائر االئتمانية. يتم تقييم ال�سمانات ب�سكل دوري وفق اإجراءات الت�سغيل املعتمدة ح�سب ن�ع ال�سمان وح�سب �سعر ال�س�ق يف 

الظروف الطبيعية، اأو عند البيع الق�سري، ولكافة اأن�اع ال�سمانات وبحيث يك�ن التقييم من قبل جهة خمت�سة معتمدة ح�سب االأ�س�ل لدى امل�سرف.

- يتم اإعادة تقييم ال�سمانات ح�سب الظروف االقت�سادية العامة والتي قد ت�ؤثر �سلبًا على قيمتها، كما يتم اإعادة تقييمها ب�سكل ف�ري يف حال تعرث العميل.

- ن�سب اخل�سم من ال�سمانات: يتم حتديدها بناًء على قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 597/م ن/ب4 واملعدل بالقرار 650/م ن/ب 4 تاريخ 

14 ني�سان 2011، والحقًا القرار 902 ال�سادر بتاريخ 13 ت�سرين الثاين 2012 ومتديده ح�سب القرار 1079 بتاريخ 29 كان�ن الثاين 2014، ، و�سدر 

الحقًا التعميم رقم 1145 /م/1 تاريخ 6 ني�سان 2015 والتعميم رقم 2271 /م/1 تاريخ 30 حزيران 2015  واملت�سمنان متديد العمل بالقرار رقم 

902 /م ن/ب4 خالل عام حلني �سدور تعليمات جديدة بهذا اخل�س��س.

يلجاأ امل�سرف اأي�سًا للتخفيف من خماطر االئتمان اإىل تن�يع حمفظته وااللتزام بال�سق�ف امل��س�عة حلدود خماطر الرتكز �س�اء يف املجم�عات 

املرتابطة من املدينني اأو يف ن�ع عمل معني اأو قطاع اقت�سادي معني اأو الرتكز يف منطقة جغرافية معينة اأو ن�ع معني من الت�سليف. واإعداد الدرا�سات 

االئتمانية الكافية عن العمالء واملتابعة والدرا�سة الدورية لتقييم مراكزهم املالية والتاأكد من ح�سن �سري اأن�سطتهم.

تقييم انخفاض القيمة إفراديًا
اإن امل�ؤ�سرات الرئي�سية النخفا�س قيمة القرو�س هي اال�ستحقاق الزمني لالأ�سل اأو الفائدة اأو وج�د �سع�بات مالية ت�اجه العميل اأو ت�ؤثر على تدفقاته 

النقدية اأو االإخالل ب�سروط العقد االأ�سلي، ويتم احت�ساب خم�س�سات التدين التي تخف�س من قيمة القرو�س بناًء على ت�سنيف الدين و�سمانته.

تق�م املجم�عة بتقييم انخفا�س القيمة ب�سكل منفرد وب�سكل جماعي.

المخصص الجماعي )الديون المنتجة( 
يتم تقييم املخ�س�س عن خ�سائر القرو�س وال�سلف ب�سكل جماعي بالن�سبة للقرو�س وال�سلف التي ال تعترب هامة ب�سكل منفرد اأو يف حال عدم وج�د دليل 

م��س�عي على انخفا�س القيمة ب�سكل منفرد. تق�م املجم�عة يف تاريخ كل بيان مركز مايل م�حد بتقييم املخ�س�س ومراجعة  كل حمفظة على حدة.

ي�ؤخذ باالعتبار عند التقييم اجلماعي انخفا�س القيمة املحتمل يف املحفظة حتى عند عدم وج�د دليل م��س�عي على انخفا�س القيمة ب�سكل م��س�عي.

يتم تقييم خ�سارة انخفا�س القيمة باإعتبار الع�امل التالية:

- تاريخ اخل�سائر يف املحفظة، الظروف االقت�سادية احلالية، التاأخر الناجم عن فرتة حتقق اخل�سائر وفرتة حتديد �سرورة وج�د خم�س�س اإفرادي 

لهذه اخل�سائر، باالإ�سافة اإىل الدفعات املت�قعة واال�سرتدادات يف حال انخفا�س القيمة. اإن االإدارة هي امل�س�ؤولة عن حتديد ط�ل هذه املدة التي قد 

متتد اإىل �سنة.

- تق�م اإدارة االئتمان مبراجعة خم�س�س انخفا�س القيمة للتاأكد من ت�افقه مع �سيا�سات املجم�عة العامة.

- يتم تقييم خم�س�س التعهدات املالية واالعتمادات امل�ستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القرو�س.

اختبارات الجهد
يق�م امل�سرف باإجراء اختبارات اجلهد فيما يتعلق باملخاطر وفق مقررات جلنة بازل 2، كما يلي:

- خماطر االئتمان: درا�سة تاأثري الع�امل االقت�سادية ال�سلبية مع ع�امل اأخرى على الت�سهيالت االئتمانية املمن�حة وت�سنيفها االئتماين واالنعكا�سات 

على اأداء املحفظة واخل�سائر التي ميكن اأن يتكبدها امل�سرف وفق هذه الفر�سيات.

- خماطر ال�س�ق: انخفا�س قيم االأوراق املالية امل�ستثمر بها، تقلب اأ�سعار �سرف العمالت، �سحب ن�سب معينة من ال�دائع.

- املخاطر الت�سغيلية: ارتفاع ن�سبة املخاطر الت�سغيلية القائمة.

مت احت�ساب خم�س�سات اإ�سافية النخفا�س قيمة الت�سهيالت االئتمانية ب�سكل جماعي بناء على اختبارات اجلهد واملبالغ الفائ�سة التف�سيلية على 

املحفظة االئتمانية ووفق فر�سيات م�ستندة اإىل املخاطر والع�امل امل�ؤثرة على املحفظة االئتمانية. بلغت املخ�س�سات االإ�سافية 5،682،175،471 

لرية �س�رية يف 31 كان�ن االأول 2016 مقابل5،148،416،413  لرية �س�رية كما يف 31 كان�ن االأول 2015 ملقابلة اخل�سائر املت�قعة من حمفظة الدي�ن 

املنتجة العادية انطالقًا من املخاطر والع�امل امل�ؤثرة على املحفظة االئتمانية وهي مطابقة مع االف�ساح رقم )6(.
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المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات
تق�م املجم�عة بتقدمي كفاالت لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه الت�سهيالت املجم�عة باأداء دفعات بالنيابة عن عمالئها. يتم حت�سيل هذه الدفعات 

املجم�عة  �سيا�سات  نف�س  باتباع  املخاطر  ال�قاية من هذه  وتتم  للقرو�س  االئتمانية  املخاطر  بنف�س  الت�سهيالت  تت�سم هذه  االعتماد.  ل�سروط  وفقًا 

واإجراءاتها الرقابية. كما يراعي امل�سرف كافة الن�سب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي ت�ستخدم راأ�س املال التنظيمي كم�ؤ�سر لتلك الرتكزات.

ي��سح اجلدول التايل التعر�سات ملخاطر االإئتمان )بعد خم�س�س التدين وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر االأخرى(

20162015
ل.س

بنود داخل بيان المركز المالي الموحد
13,654,378,9917,973,238,454اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

77,658,596,02344,083,163,754اأر�سدة  لدى امل�سارف

10,069,636,28313,382,293,456ايداعات لدى امل�سارف 

14,359,920,35313,459,067,015الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة

82,088,15763,731,028          لالأفراد

104,639,600120,363,579          القرو�س العقارية

13,998,705,19112,443,139,697          ال�سركات الكربى

174,487,405831,832,711          امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة احلجم

648,721,092496,270,923م�ج�دات اأخرى

3,031,871,1062,065,191,796وديعة جممدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

 119,423,123,84881,459,225,398

بنود خارج بيان المركز المالي الموحد
642,836,8211,785,430,470اعتمادات ا�سترياد

7,493,598,0572,862,569,859الكفاالت :

3,447,588,805673,745,164دفع

3,537,313,2391,919,467,500ح�سن تنفيذ

508,696,013269,357,195اأخرى

740,791,168952,171,130�سق�ف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة 

 8,877,226,0465,600,171,459

128,300,349,89487,059,396,857اإجمايل املخاطر االئتمانية

مت الت�سنيف بناًء على اأحكام القرار رقم 902/ م ن/ ب4 ال�سادر عن جمل�س النقد والت�سليف بتاريخ 13 ت�سرين الثاين 2012 والذي جاء معداًل 

لبع�س اأحكام قراري جمل�س النفد والت�سليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كان�ن االأول 2009 والقرار رقم 650/ م ن/ب4 تاريخ 14 ني�سان 2010، 

وقد مت متديد العمل بالقرار املذك�ر مب�جب القرار 1079 /م ن/ ب4 تاريخ 29 كان�ن الثاين 2014 حتى نهاية عام 2014، و�سدر الحقًا التعميم رقم 

1145 /م/1 تاريخ 6 ني�سان 2015 والتعميم رقم 2271 /م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملت�سمنان متديد العمل بالقرار رقم 902 /م ن/ب4 خالل 

عام حلني �سدور تعليمات جديدة بهذا اخل�س��س.

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر / توزيع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر

2016

المجموعالشركاتالقروض العقاريةاالفرادارقام السنة/ليرة سورية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرى

تسهيالت مباشرة
100,940,288194,238,1325,629,824,342434,822,3626,359,825,124عادية )مقب�لة املخاطر(

:)
ً
3,003,76415,086,34512,710,315,113555,595,35113,284,000,573حتت املراقبة )تتطلب اهتماما خا�سا

103,944,052209,324,47718,340,139,455990,417,71319,643,825,697املجم�ع

67,771,148174,716,63711,600,487,976331,840,43212,174,816,193غري م�ستحقة

م�ستحقة

34,279,26929,892,3843,667,816,912369,716,2974,101,704,862لغاية 30 ي�م

861,5291,426,998946,304,50074,785,5811,023,378,608من 31 لغاية 60 ي�م

24,013480,023111,523,20665,867,726177,894,968من 61 لغاية 90 ي�م 

1,008,0932,808,4352,014,006,861148,207,6772,166,031,066من 91 لغاية 180 ي�م

غري عاملة:

219,139,1118,243,722227,382,833--دون امل�ست�ى

831,96120,153,215862,91521,848,091م�سك�ك فيها

35,154,09525,589,5568,648,235,342558,843,5899,267,822,582هالكة )رديئة (

35,154,09526,421,5178,887,527,668567,950,2269,517,053,506

139,098,147235,745,99427,227,667,1231,558,367,93929,160,879,203املجم�ع

)3,286,122,978()327,581,733()2,930,806,918()10,971,504()16,762,823(يطرح: ف�ائد معلقة
)11,514,835,872()1,056,298,799()10,298,155,016()120,134,890()40,247,167(يطرح: خم�س�س التدين

82,088,157104,639,60013,998,705,189174,487,40714,359,920,353ال�سايف

2015
تسهيالت مباشرة

67,532,640161,315,6713,250,221,519680,786,8164,159,856,646عادية )مقب�لة املخاطر(

:)
ً
11,387,73640,412,33210,138,723,5131,735,656,93411,926,180,515حتت املراقبة )تتطلب اهتماما خا�سا

78,920,376201,728,00313,388,945,0322,416,443,75016,086,037,161املجم�ع

58,507,92079,829,0455,847,283,356462,950,4856,448,570,806غري م�ستحقة

م�ستحقة

13,661,37383,419,1693,532,794,335663,277,8764,293,152,753لغاية 30 ي�م

2,227,01317,867,8811,487,995,1991,133,327,0182,641,417,111من 31 لغاية 60 ي�م

2,503,2237,692,633201,506,10450,565,692262,267,652من 61 لغاية 90 ي�م 

2,020,84712,919,2752,319,366,038106,322,6792,440,628,839من 91 لغاية 180 ي�م

غري عاملة:

706,9391,856,450--1,149,511دون امل�ست�ى

421,4039,007,0901,620,726,1485,878,2141,636,032,855م�سك�ك فيها

39,855,95629,059,0988,585,609,861836,213,4149,490,738,329هالكة )رديئة (

41,426,87038,066,18810,206,336,009842,798,56711,128,627,634

120,347,246239,794,19123,595,281,0413,259,242,31727,214,664,795املجم�ع

)2,733,405,041()365,267,474()2,343,507,203()10,076,179()14,554,185(يطرح: ف�ائد معلقة
)11,022,192,739()2,062,142,132()8,808,634,141()109,354,433()42,062,033(يطرح: خم�س�س التدين

63,731,028120,363,57912,443,139,697831,832,71113,459,067,015ال�سايف

يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق احد االق�ساط او الف�ائد ويعترب احل�ساب اجلاري املدين م�ستحق اإذا جتاوز ال�سقف املمن�ح. 
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31- إدارة المخاطر
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر

 2016

ارقام السنة/
القروض االفرادليرة سورية

العقارية

الشركات

المجموع
الشركات الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة
475,513,1611,441,958,2964,445,283,085995,366,2357,358,120,777عادية )مقب�لة املخاطر(

حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سًا(:

19,230,0003,788,4002,138,590,50668,451,5062,230,060,412

494,743,1611,445,746,6966,583,873,5911,063,817,7419,588,181,189

494,743,1611,445,746,6966,583,873,5911,063,817,7419,588,181,189منها غري م�ستحقة

-----م�ستحقة
-----لغاية 30 ي�م

-----من 31 لغاية 60 ي�م
-----من 61 لغاية 90 ي�م 

غري عاملة:

6,195,898-6,195,898--دون امل�ست�ى

-----م�سك�ك فيها
439,160هالكة )رديئة(  -6,555,00040,885,49147,879,651

439,160-12,750,89840,885,49154,075,549

495,182,3211,445,746,6966,596,624,4891,104,703,2329,642,256,738املجم�ع

-----يطرح: ف�ائد معلقة
)44,535,691()8,351,321()36,176,147()8,223(-يطرح: خم�س�س التدين

495,182,3211,445,738,4736,560,448,3421,096,351,9119,597,721,047ال�سايف

31- إدارة المخاطر
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر

 2015

ارقام السنة/
القروض االفرادليرة سورية

العقارية

الشركات

المجموع
الشركات الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة
3,129,809,9282,813,843,6125,987,652,660-43,999,120عادية )مقب�لة املخاطر(

حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سًا(:

2,895,7581,009,950327,040,070129,176,645460,122,423

46,894,8781,009,9503,456,849,9982,943,020,2576,447,775,083

46,894,8781,009,9503,456,849,9982,943,020,2576,447,775,083منها غري م�ستحقة

-----م�ستحقة
-----لغاية 30 ي�م

-----من 31 لغاية 60 ي�م
-----من 61 لغاية 90 ي�م 

غري عاملة:

-----دون امل�ست�ى
6,989,690-6,989,690--م�سك�ك فيها

6,555,00040,654,54647,838,706-629,160هالكة )رديئة(

629,160-13,544,69040,654,54654,828,396

47,524,0381,009,9503,470,394,6882,983,674,8036,502,603,479املجم�ع

-----يطرح: ف�ائد معلقة
)9,326,725()3,524,298()5,800,346()2,081(-يطرح: خم�س�س التدين

47,524,0381,007,8693,464,594,3422,980,150,5056,493,276,754ال�سايف
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31- إدارة المخاطر
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت داخل بيان المركز المالي الموحد

 2016

القروض االفرادليرة سورية
العقارية

الشركات

المجموع
الشركات الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة
-----دي�ن متدنية املخاطر

49,391,403193,996,8444,378,981,204327,354,3934,949,723,844عادية )مقب�لة املخاطر(
حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سا«(

-14,635,1975,402,551,343372,795,4935,789,982,033

غري عاملة:

125,405,343385,848125,791,191--دون امل�ست�ى

831,96120,153,215862,91521,848,091-م�سك�ك فيها

1,472,39123,680,091610,320,850323,398,124958,871,456هالكة ) رديئة(

50,863,794233,144,09310,537,411,9551,024,796,77311,846,216,615املجم�ع

منها:

46,580,7701,426,835143,035,20110,160,701201,203,507تاأمينات نقدية

كفاالت م�سرفية مقب�لة

4,283,024231,717,25810,332,086,004971,165,81611,539,252,102عقارية

-----اأ�سهم متداولة
62,290,75043,470,256105,761,006--�سيارات واآليات

50,863,794233,144,09310,537,411,9551,024,796,77311,846,216,615املجم�ع 

31- إدارة المخاطر
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت داخل بيان المركز المالي الموحد

 2015

القروض االفرادليرة سورية
العقارية

الشركات

المجموع
الشركات الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة
-----دي�ن متدنية املخاطر

28,303,599161,186,7491,844,673,330514,486,3022,548,649,980عادية )مقب�لة املخاطر(
حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سا«(

6,353,00139,394,4794,773,705,487717,708,4585,537,161,425

غري عاملة:

706,939706,939---دون امل�ست�ى

9,007,322571,873,1935,878,214586,758,729-م�سك�ك فيها

5,439,69624,193,5471,442,888,086504,702,7641,977,224,093هالكة )رديئة(

40,096,296233,782,0978,633,140,0961,743,482,67710,650,501,166املجم�ع 

منها:

27,835,082895,78673,581,02263,778,609166,090,499تاأمينات نقدية

-----كفاالت م�سرفية مقب�لة
12,261,214232,886,3118,482,829,0301,624,037,93510,352,014,490عقارية

-----اأ�سهم متداولة
76,730,04455,666,133132,396,177--�سيارات واآليات

40,096,296233,782,0978,633,140,0961,743,482,67710,650,501,166املجم�ع 

ال يت�سمن جمم�ع القيمة العادلة لل�سمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة قيمة ال�سمانات ال�سخ�سية. على اأال تزيد قيمة ال�سمانات عن 

قيمة الدين لكل عميل اإفراديًا.
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توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر)تتمة(
توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت خارج بيان المركز المالي الموحد

 2016

القروض العقاريةاالفرادليرة سورية
الشركات

المجموع
المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرى

والمتوسطة
-----دي�ن متدنية املخاطر

     3,004,148,051           518,509,574      1,498,818,480         709,849,444         276,970,553 عادية )مقب�لة املخاطر(
حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سا«(

 17,670,000 3,377,240             409,087,352 57,492,750             487,627,342

غري عاملة:

1,131,954-1,131,954 --دون امل�ست�ى

-----م�سك�ك فيها
818,50625,742,97426,979,227-417,747هالكة ) رديئة (

295,058,300713,226,6841,909,856,292601,745,2983,519,886,574املجم�ع

منها:

     2,179,881,593           190,725,126      1,076,336,046         674,425,333         238,395,088 تاأمينات نقدية
-----كفاالت م�سرفية مقب�لة

     1,340,004,981           411,020,172 833,520,246           38,801,351 56,663,212 عقارية
-----اأ�سهم متداولة

-----�سيارات واآليات
295,058,300713,226,6841,909,856,292601,745,2983,519,886,574املجم�ع 

 2015

القروض العقاريةاالفرادليرة سورية
الشركات

المجموع
المؤسسات الصغيرة الشركات الكبرى

والمتوسطة
-----دي�ن متدنية املخاطر

991,309,4631,287,251,0542,299,014,261-20,453,744عادية )مقب�لة املخاطر(
حتت املراقبة )تتطلب 

اهتماما خا�سا«(

2,895,757905,90676,806,117112,407,850193,015,630

غري عاملة:

-----دون امل�ست�ى
2,352,455-2,352,455--م�سك�ك فيها

937,66025,474,49026,839,665-427,515هالكة ) رديئة (

23,777,016905,9061,071,405,6951,425,133,3942,521,222,011املجم�ع 

منها:

17,506,21818,387748,107,4171,055,127,7691,820,759,791تاأمينات نقدية

-----كفاالت م�سرفية مقب�لة
6,270,798887,519323,298,278370,005,625700,462,220عقارية

-----اأ�سهم متداولة
-----�سيارات واآليات

23,777,016905,9061,071,405,6951,425,133,3942,521,222,011املجم�ع 

ال يت�سمن جمم�ع القيمة العادلة لل�سمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�سرة قيمة ال�سمانات ال�سخ�سية. على اأال تزيد قيمة ال�سمانات عن 

قيمة الدين لكل عميل اإفراديًا.

31- إدارة المخاطر )تتمة(
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر اإلئتمان: 

يتم قيا�س ن�عية امل�ج�دات املالية من ناحية خماطر االئتمان با�ستخدام اآلية داخلية للت�سنيف االئتماين، ي��سح اجلدول التايل ن�عية امل�ج�دات 

املالية من ناحية خماطر االئتمان با�ستخدام االآلية الداخلية للت�سنيف االئتماين. اإن االأرقام املبينة ال تت�سمن خم�س�س االنخفا�س يف القيمة:

إيضاح
انخفضت عاديجيد

المجموعقيمته

ليرة سورية
31 كانون األول 2016

13,654,378,991--313,654,378,991اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

77,658,596,023-432,078,01977,626,518,004اأر�سدة لدى امل�سارف

10,069,636,283-566,260,00010,003,376,283اإيداعات لدى امل�سارف
ال�ديعة املجمدة لدى  م�سرف �س�رية 

املركزي

103,031,871,106--3,031,871,106

 16,784,588,11687,629,894,287-104,414,482,403

إيضاح
انخفضت عاديجيد

المجموعقيمته

ليرة سورية
31 كانون األول 2015

7,973,238,454--37,973,238,454اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

44,083,163,754-421,571,20744,061,592,547اأر�سدة لدى امل�سارف

13,382,293,456-566,260,00013,316,033,456اإيداعات لدى امل�سارف
ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية 

املركزي

102,065,191,796--2,065,191,796

 10,126,261,45757,377,626,003-67,503,887,460
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31- إدارة المخاطر )تتمة(
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

الديون المجدولة
�س�لية 

ُ
خرجت من اإطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مب�جب جدولة اأ

ُ
نفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة واأ هي تلك الدي�ن التي �سبق واأن �سُ

ومت ت�سنيفها كدي�ن حتت املراقبة، وقد بلغ جمم�عها خالل عام 2016 مبلغ 4،238،323،849 لرية �س�رية مقابل مبلغ 1،650،086،242 لرية �س�رية 

خالل عام 2015.

الديون المعاد هيكلتها
يق�سد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل االأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية اأو تاأجيل بع�س االأق�ساط 

2016 مبلغ 2،790،041،491 لرية �س�رية مقابل مبلغ  بلغ جمم�عها خالل عام  املراقبة، وقد  ال�سماح، ومت ت�سنيفها كدي�ن حتت  اأو متديد فرتة 

2،071،687،055 لرية �س�رية  خالل عام 5201.

توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر:
التصنيف الداخلي 

التصنيف حسب  S&P للمخاطر
20162015

ل.س 
جيد

16,752,510,09710,104,690,250من -AAA و حتى +AAA الدرجة االأوىل ) * (

--من -AA و حتى +AAالدرجة الثانية
32,078,01921,571,207من -A و حتى +Aالدرجة الثالثة

  16,784,588,11610,126,261,457

عادي
8,760,217,1296,515,130,139من -BBB و حتى +BBBالدرجة الرابعة )**(

60,402,400,21238,133,800,654من -BB و حتى +BBالدرجة اخلام�سة

1,681,647,5001,094,112,500من -B و حتى +Bالدرجة ال�ساد�سة

16,785,629,44611,634,582,710غير مصنفالدرجة ال�سابعة

 87,629,894,28757,377,626,003

 104,414,482,40367,503,887,460

)*( مت اعتبار ت�سنيف البنك املركزي جيد من الدرجة االأوىل.

)**( مت اعتبار امل�سارف املحلية عادي من الدرجة الرابعة.

31- إدارة المخاطر )تتمة(
31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(

التركز الجغرافي
ي��سح اجلدول التايل الرتكز يف التعر�سات االئتمانية ح�سب الت�زيع اجلغرايف كما يلي:

31 كانون األول 2016
 دول الشرق  داخل القطر 

 المجموع أفريقياآسيا  أوروبا األوسط األخرى 

ل.س 
13,654,378,991----13,654,378,991اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

8,259,740,01564,068,151,3535,329,843,455828860,37277,658,596,023اأر�سدة  لدى امل�سارف

10,069,636,283---566,260,0009,503,376,283ايداعات لدى امل�سارف 

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف( 

82,088,157----82,088,157لالأفراد

104,639,600----104,639,600القرو�س العقارية

13,998,705,190----13,998,705,190ال�سركات الكربى

174,487,406----174,487,406امل�ؤ�س�سات ال�سغرية  واملت��سطة

240,362,595----240,362,595امل�ج�دات االأخرى

3,031,871,106----3,031,871,106ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

40,112,533,06073,571,527,6365,329,843,455828860,372119,014,765,351املجم�ع 

31 كانون األول 2015
 دول الشرق  داخل القطر 

 المجموع  أفريقيا آسيا  أوروبا األوسط األخرى 

ل.س 
7,973,238,454----7,973,238,454اأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

44,083,163,754-3,008,371,80539,533,528,9501,541,262,461538اأر�سدة  لدى امل�سارف

13,382,293,456--1,934,367,9007,990,069,6783,457,855,878ايداعات لدى امل�سارف 

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف( 

63,731,028----63,731,028لالأفراد

120,363,579----120,363,579القرو�س العقارية

12,443,139,697----12,443,139,697ال�سركات الكربى

831,832,711----831,832,711امل�ؤ�س�سات ال�سغرية  واملت��سطة

209,826,714----209,826,714امل�ج�دات االأخرى

2,065,191,796----2,065,191,796ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

81,172,781,189-28,650,063,68447,523,598,6284,999,118,339538املجم�ع 
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31.2- مخاطر اإلئتمان )تتمة(
ب القطاع االقتصادي
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1,123,526,157
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1,466,536,676

119,014,765,351

31 كانون األول 2015
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يل 
ما

ج
الإ

ا
67,561,853,954

2,441,026,527
8,582,633,088

1,038,361,866
1,971,402

-
1,546,934,352

81,172,781,189

31- إدارة المخاطر )تتمة(
31.3- مـخـاطـر الـسـوق

اإلفصاحات الكمية:
يتعر�س امل�سرف ملخاطر ال�س�ق اخلا�سة مبعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت االأجنبية واأ�سعار اأدوات راأ�س املال الناجتة عن متغريات ال�س�ق 

اخلا�سة والعامة، ومن اأجل تخفيف خماطر ال�س�ق يق�م امل�سرف بتقييم داخلي لتقدير خماطر ال�س�ق للمراكز املحتفظ بها ولتقدير احلد االأق�سى 

من اخل�سائر املت�قعة اعتمادًا على جمم�عة من االفرتا�سات املتعلقة مبتغريات ال�س�ق بهدف ال�سيطرة على هذه املخاطر واإبقائها �سمن احلدود 

امل�سم�ح بها والتي يتم مراقبتها ي�ميًا، وي�ستخدم حتليل احل�سا�سية لبيان االأثر الناجت عن تغريات مفرت�سة يف معدالت الفائدة واأ�سعار ال�سرف على 

االإيرادات يف بيان الدخل ال�سامل امل�حد وبالتايل يك�ن االأثر على حق�ق امللكية ه� �سايف التغري يف االأرباح بعد ا�ستبعاد اأثر �سريبة الدخل.

مخاطر أسعار الفائدة
العادلة لالأدوات  اأو القيم  النقدية امل�ستقبلية  التدفقات  ت�ؤثر بالتايل على  ال�سائدة بال�س�ق والتي  الفائدة  اأ�سعار  الناجمة عن تغريات  هي املخاطر 

املالية. يراقب جمل�س االإدارة م�ست�يات خماطر معدالت الفائدة ب��سع حدود لفج�ات معدل الفائدة خالل فرتات حمددة. يتم مراقبة املراكز ب�سكل 

ي�مي للتاأكد من اأن املراكز ال تتجاوز امل�ست�يات املحددة.

يبني اجلدول التايل حتليل احل�سا�سية لالأدوات اخلا�سعة الأ�سعار الفائدة واثر ذلك على بيان الدخل ال�سامل امل�حد يف حال حدوث تغري معق�ل يف 

اأ�سعار الفائدة، مع بقاء بقية املتغريات ثابتة.

خماطر اأ�سعار الفائدة للتغري يف �سعر الفائدة %2

20162015بالليرات السورية أثر الزيادة

الفجوة التراكميةالعملة
األثر على الربح قبل 

الضريبة

األثر على حقوق الملكية   

)الناتج عن األثر على الربح بعد 

إقتطاع الضريبة(

الفجوة التراكمية
األثر على الربح 

قبل الضريبة

األثر على حقوق الملكية    

)الناتج عن األثر على الربح 

بعد إقتطاع الضريبة(

 )2,271,975( )3,029,300( )151,465,000( 734,469,00014,689,38011,017,035لرية �س�رية

 3,767,074,49775,341,49056,506,117 6,636,988,355132,739,76799,554,825دوالر اأمريكي

54,441,182 3,629,412,13572,588,243 3,655,200,38273,104,00854,828,006ي�رو

215,578 14,371,847287,437 43,536,685870,734653,050جنيه ا�سرتليني

613,173 40,878,228817,565 64,818,0901,296,362972,271ين ياباين

 73,2951,4661,099 115,0322,3011,725فرنك �س�ي�سري

20162015بالليرات السورية أثر النقصان

الفجوة التراكميةالعملة
األثر على الربح قبل 

الضريبة

األثر على حقوق الملكية   

)الناتج عن األثر على الربح بعد 

إقتطاع الضريبة(

الفجوة التراكمية
األثر على الربح 

قبل الضريبة

األثر على حقوق الملكية    

)الناتج عن األثر على الربح 

بعد إقتطاع الضريبة(

3,029,3002,271,975 )151,465,000( )11,017,035()14,689,380(734,469,000لرية �س�رية

)56,506,117()75,341,490(3,767,074,497 )99,554,825()132,739,767(6,636,988,355دوالر اأمريكي

)54,441,182( )72,588,243( 3,629,412,135 )54,828,006()73,104,008(3,655,200,382ي�رو

)215,578()287,437(14,371,847 )653,050()870,734(43,536,685جنيه ا�سرتليني

)613,173 ()817,565(40,878,228 )972,271()1,296,362(64,818,090ين ياباين

)1,099()1,466( 73,295 )1,725()2,301(115,032فرنك �س�ي�سري
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31- إدارة المخاطر )تتمة(
مـخـاطـر الـسـوق )تتمة(  31.3

مخاطر العمالت

ويق�م  له،  الرئي�سية  العملة  ال�س�رية  اللرية  املجم�عة  تعترب  االأجنبية.  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  التغريات  ب�سبب  مالية  اأداة  قيمة  بتذبذب  تتمثل 

جمل�ساالإدارة ب��سع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املراكز ب�سكل ي�مي للتاأكد من اأن املراكز ال تتجاوز امل�ست�يات املحددة.

تق�م املجم�عة باإعداد حتليل احل�سا�سية ملراقبة اثر التغريات على �سايف االأرباح واخل�سائر يف حال حدوث تغري معق�ل يف اأ�سعار ال�سرف مع بقاء 

بقية املتغريات ثابتة. ميثل املبلغ ال�سالب يف اجلدول اأدناه �سايف اخل�سارة املت�قع يف بيان الدخل ال�سامل امل�حد اأو حق�ق امللكية بينما ميثل املبلغ 

امل�جب �سايف الربح املت�قع.

خماطر العمالت: اأثر الزيادة يف �سعر ال�سرف %10

20162015

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضريبة

األثر المرحل الى حقوق 
المساهمين بعد اقتطاع 

الضريبة
األثر على الربح قبل مراكز القطع

الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين 
بعد اقتطاع الضريبة

ل.س

325,978,941)13,007,499()130,074,985(479,783,814)48,318,886()483,188,863(دوالر اأمريكي

2,838,302,740283,830,274284,278,8361,972,432,725197,243,273196,480,390ي�رو

35,295,4753,529,5482,647,16112,773,2861,277,329957,997جنيه ا�سرتليني

64,818,0906,481,8094,861,35740,878,2284,087,8233,065,867ين ياباين

115,03211,5038,62773,2957,3305,498الفرنك ال�س�ي�سري

21,063,292,7402,106,329,2741,579,746,95613,735,153,6931,373,515,3691,030,136,527العمالت االأخرى

خماطر العمالت: اأثر النق�سان يف �سعر ال�سرف )%10(

20162015

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضريبة

األثر المرحل الى حقوق 
المساهمين بعد اقتطاع 

الضريبة
األثر على الربح قبل مراكز القطع

الضريبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساهمين 
بعد اقتطاع الضريبة

ل.س

)325,978,941(13,007,499)130,074,985()479,783,814(48,318,886)483,188,863(دوالر اأمريكي
)196,480,390()197,243,273(1,972,432,725)284,278,836()283,830,274(2,838,302,740ي�رو

)957,997()1,277,329(12,773,286)2,647,161()3,529,548(35,295,475جنيه ا�سرتليني
)3,065,867()4,087,823(40,878,228)4,861,357()6,481,809(64,818,090ين ياباين

)5,498()7,330(73,295)8,627()11,503(115,032الفرنك ال�س�ي�سري
)1,030,136,527()1,373,515,369(13,735,153,693)1,579,746,956()2,106,329,274(21,063,292,740العمالت الأخرى

31- إدارة المخاطر )تتمة(
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9,401,014,441
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7,543,293,833
16,944,308,274

ف
ر
�سا

مل
ى ا

د
ة  ل

د
�س

ر
اأ

74,448,192,284
3,210,403,739

-
-

-
-

-
-

-
-

-
77,658,596,023

ف 
ر
�سا

مل
ى ا

د
ت ل

عا
دا

ي
ا

-
10,003,376,283

66,260,000
-

-
-

-
-

-
-

-
10,069,636,283

ة  
ر

�س
با

م
ة 

ي
مان

ئت
ت ا

ال
ي
ه

�س
ت

)
يف

�سا
بال

(

2,548,131,201
1,194,787,672

1,144,616,402
849,560,144

721,372,799
2,688,820,239

1,764,747,781
1,422,567,872
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790,009,606

545,779,953
14,359,920,353
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-

-
-

-
-

-
-

257,751
257,751

ة
جل

�ؤ
م

ة 
ي
ب
ي
ر

�س
ت 

دا
�
ج

�
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6,853,332
6,853,332

ى
ر

خ
ت اأ

دا
�
ج

�
م

-
-
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86,397,337,926

14,408,567,694
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849,560,144
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2,688,820,239
1,764,747,781

1,422,567,872
689,526,684

790,009,606
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26,138,483,678
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16,690,188,225

18,454,936,006
19,877,503,878

20,567,030,562
21,357,040,168

14,277,488,321
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سعير الفائدة )تتمة(
فجوة إعادة ت

.
ب

ر
ق
ما اأ

ه
ق اأي

قا
ح
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و ا
ة اأ

د
ئ
فا
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ع
�س

ة ت
د

عا
ت اإ

رتا
ف
ى 
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ف 
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م الت
يت

31 كانون 
األول 2015

هر
ش

دون ال
ى

هر إل
ش

من 
هر

ش
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ى
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ش
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-
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-
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10,198,385,970
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)143,609,739(
)521,817,607(

1,636,141,465
1,457,426,458

815,206,834
478,102,583

415,504,732
806,048,106

8,517,187,885
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�
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ف
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ئ
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)7,390,903,225(

2,807,482,745
3,574,185,053

3,430,575,314
2,908,757,707

4,544,899,172
6,002,325,630

6,817,532,464
7,295,635,047

7,711,139,779
8,517,187,885

31- إدارة المخاطر )تتمة(
مـخـاطـر الـسـوق )تتمة(  31.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبية
31 كانون األول 2016

ما يوازي العمالت األجنبية باليرة السوريةبالعملة السورية

 مجموع العمالتأخرى ين يابانيجنيه استرليني يورو دوالر أميركي العملة
األجنبية

    امل�ج�دات :
13,378,3855,824,735,864-5,187,091,320618,057,2716,208,888نقد واأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

39,365,595,07910,043,285,259141,913,70864,818,10321,245,836,34270,861,448,491اأر�سدة  لدى امل�سارف

9,503,376,284----9,503,376,284اإيداعات لدى امل�سارف

)293,523,610(6,846-)3,814,342()14,276()289,701,838(ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف(
23,125,315135,490,034-99,300,9189,247,3113,816,490م�ج�دات اأخرى

2,766,837,456----2,766,837,456ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

56,632,499,21910,670,575,565148,124,74464,818,10321,282,346,88888,798,364,519اجمايل امل�ج�دات

املطل�بات :

2,125,4899,094,369,868--8,366,240,548726,003,831ودائع بن�ك

44,613,123,2845,998,811,435112,736,12313153,252,15450,877,923,009ودائع العمالء

34,768,5444,460,417,065-3,441,960,855983,684,4983,168تاأمينات نقدية

28,792,929847,019,362-694,363,394123,773,06189,978مطل�بات اأخرى

57,115,688,0817,832,272,825112,829,26913218,939,11665,279,729,304اجمايل املطل�بات 

2,838,302,74035,295,47564,818,09021,063,407,77223,518,635,215)483,188,862(�سايف الرتكز داخل بيان املركز املايل لل�سنة احلالية

التزامات حمتملة خارج بيان املركز املايل لل�سنة احلالية

783,481,8212,784,714,568--892,529,0031,108,703,744كفاالت 

642,836,821---642,836,821-اعتمادات

1,505,821,860---1,388,810,247117,011,613تعهدات ت�سدير

اإجمايل التزامات املحتملة خارج بيان املركز املايل 

لل�سنة احلالية

2,281,339,2501,868,552,178--783,481,8214,933,373,249



95 94

التقرير السنوي 2016التقرير السنوي 2016 Annual Report 2016Annual Report 2016

التركز في مخاطر العمالت األجنبية 31 كانون األول 2015
ما يوازي العمالت األجنبية باليرة السوريةبالعملة السورية

 مجموع العمالتأخرى ين يابانيجنيه استرليني يورو دوالر أميركي العملة
األجنبية

    امل�ج�دات :
13,652,2715,129,272,639-4,114,256,958996,459,4984,903,912نقد واأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

21,809,943,2675,356,415,692167,393,15640,878,22814,064,887,19441,439,517,537اأر�سدة  لدى امل�سارف

11,597,706,909---7,990,069,6773,607,637,232اإيداعات لدى امل�سارف

4,6251,847,924,942-)2,386,592()58,880,106(1,909,187,015ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف(

19,420,20042,147,170-19,776,356559,8692,390,745م�ج�دات اأخرى

1,800,158,146---1,800,158,146ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

37,643,391,4199,902,192,185172,301,22140,878,22814,097,964,29061,856,727,343اجمايل امل�ج�دات

املطل�بات :

1,383,8656,927,070,835--6,276,826,289648,860,681ودائع بن�ك

107,316,61534,599,721,231-29,016,643,9705,316,315,009159,445,637ودائع العمالء

236,540,1344,061,028,629-2,024,605,3371,799,880,6612,497تاأمينات نقدية

17,496,688637,670,406-455,390,808164,703,10979,801مطل�بات اأخرى

362,737,30246,225,491,101-37,773,466,4047,929,759,460159,527,935اجمايل املطل�بات 

1,972,432,72512,773,28640,878,22813,735,226,98815,631,236,242)130,074,985(�سايف الرتكز داخل بيان املركز املايل لل�سنة احلالية

التزامات حمتملة خارج بيان املركز املايل لل�سنة 

احلالية

27,542,33733,753,292954,654,093-51,130,065842,228,399كفاالت 

1,785,430,470---905,694,208879,736,262اعتمادات

1,854,603,148---1,834,061,79420,541,354تعهدات ت�سدير

اإجمايل التزامات املحتملة خارج بيان املركز املايل 

لل�سنة احلالية

2,790,886,0671,742,506,015-27,542,33733,753,2924,594,687,711

31- إدارة المخاطر )تتمة(
مـخـاطـر الدفع المسبق  31.4

اإن خماطر الدفع امل�سبق تكمن يف تعر�س املجم�عة اإىل خ�سارة مالية نتيجة طلب اأو دفع العمالء اللتزاماتهم اأو م�ستحقاتهم قبل ا�ستحقاقها، مثل 

ره�نات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. اإن م�ج�دات املجم�عة التي حتمل ف�ائد ثابتة ال تعد ج�هرية بالن�سبة الإجمايل 

امل�ج�دات. باالإ�سافة اإىل ذلك، اإن ع�امل ال�س�ق االأخرى التي قد ت�ؤدي اإىل الدفع امل�سبق هي غري ج�هرية يف االأ�س�اق التي تعمل فيها املجم�عة. 

وبالتايل، فاإن املجم�عة تعترب تاأثري خماطر الدفع امل�سبق على �سايف الفائدة املقب��سة غري ج�هري، بعد االأخذ بعني االعتبار اأية غرامات قد تنتج 

عن الدفع امل�سبق. 

31.5  مخاطر التشغيل
متثل املخاطر الت�سغيلية خماطر اخل�سائر الناجتة عن تعطل االأنظمة، خطاأ اإن�ساين، احتيال وع�امل خارجية اأخرى. عندما تعجز اأنظمة الرقابة عن 

العمل، فاإن املخاطر الت�سغيلية قد ت�سبب اأ�سرارًا على �سمعة املجم�عة، اأو تن�سئ متطلبات قان�نية وت�سريعية كما قد ت�سبب خ�سائر مادية. ال تت�قع 

املجم�عة اإزالة كل املخاطر الت�سغيلية ولكن ميكنها اإدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة املخاطر املحتملة. اإن الرقابة تت�سمن 

ف�سل املهام بفاعلية، اإجراءات التف�ي�س واملراقبة، تعليم امل�ظفني وتقييم االإجراءات.

يتم التخفيف من خماطر الت�سغيل عن طريق التحديث والتط�ير امل�ستمر لالأنظمة املعل�ماتية وتط�ير كفاءة القائمني على هذه االأنظمة، اإ�سافة اإىل 

التدقيق املتخ�س�س باالأنظمة لفح�س دقة املدخالت واملخرجات، والتدريب املت�ا�سل للكادر الب�سري، كما يق�م امل�سرف باإبرام عق�د تاأمني تغطي 

اأن�اع معينة من املخاطر املختلفة.

 31.6   مخاطر األعمال

تن�ساأ خماطر االأعمال من عدة ع�امل قد ت�ؤثر على املجم�عة اأو قطاع البن�ك ب�سفة عامة، ومنها االأخطار الناجتة عن الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية 

املحيطة والتي حتمل يف طياتها العديد من امل�ؤ�سرات ال�سلبية على نتائج اأعمال املجم�عة. تق�م اإدارة املجم�عه بتقييم تلك املخاطر ب�سكل م�ستمر 

واتخاذ االإجراءات املنا�سبة للتقليل بقدر االإمكان من اأثرها على نتائج االأعمال واملركز املايل للمجم�عة.

31.7 خطة الطوارئ وخطة استمرارية األعمال
تهدف خطة الط�ارئ اإىل اإدارة االأزمات والتعامل مع حاالت الط�ارئ وحتديد االأن�سطة املتعلقة باملحافظة على جاهزية امل�سرف للتعامل مع خمتلف 

احلاالت مبا ي�ؤدي اإىل �سمان ا�سرتجاع خدمات وعمليات واأن�سطة امل�سرف احل�سا�سة يف حاالت الط�ارئ يف ال�قت املنا�سب وتقليل املخاطر املالية 

والت�سغيلية اإىل امل�ست�ى املقب�ل مبا يدعم وي�ساعد يف ال��س�ل الأهداف امل�سرف العليا.

قام امل�سرف باإن�ساء م�قع رديف وم�قع ذو ت�افرية عالية ي�ؤمن ت�سغيل كافة االنظمة املعل�ماتية التي ي�ستخدمها يف حال حدوث اأية كارثة اأو انقطاع 

مبا يتيح ال��س�ل اإىل البيانات من اأي م�قع من م�اقع امل�سرف وبدون انقطاع ج�هري، ويعمل امل�سرف على جتهيز تلك امل�اقع باأحدث التجهيزات 

واملعدات.

الت�سغيلية  االإجراءات  على �سرورة حتديد  وتركز اخلطة  وم�ظفيه،  ومبانيه  امل�سرف وممتلكاته  كافة خدمات  االأعمال  ا�ستمرارية  �سيا�سة  تغطي 

و�سيا�سات  االأعمال  ا�ستمرارية  خطط  واعتماد  وحتديث  فح�س  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  واالنقطاع  الك�ارث  حاالت  كافة  مع  للتعامل  الالزمة  واالإدارية 

التاأمني والقرارات اخلا�سة بذلك اإ�سافة اإىل الت�عية والتدريب املتعلقني با�ستمرارية االأعمال.

مخاطر السيولة  31.8
تتمثل خماطر ال�سي�لة يف عدم قدرة املجم�عة على ت�فري التم�يل الالزم لتاأدية التزاماتها يف ت�اريخ ا�ستحقاقها ومت�يل زيادة امل�ج�دات. لل�قاية من 

هذه املخاطر تق�م االإدارة بتن�يع م�سادر التم�يل باالإ�سافة اإىل ال�دائع واإدارة امل�ج�دات مع اأخذ ال�سي�لة يف االعتبار، ومراقبة ال�سي�لة على اأ�سا�س 

ي�مي. باالإ�سافة اإىل ذلك، تق�م املجم�عة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية وت�فر ال�سمانات املمكن ا�ستعمالها لت�فري ال�سي�لة عند احلاجة.

حتتفظ املجم�عة مب�ج�دات ذات قابلية عالية للت�س�يق ميكن ت�سييلها ب�سه�لة كحماية �سد اأي حالة نق�س غري منظ�رة يف ال�سي�لة.باالإ�سافة اإىل 

ذلك، تق�م املجم�عة باملحافظة على وديعة اإلزامية لدى م�سرف �س�رية املركزي ت�ساوي 5% من مت��سط ودائع الزبائن و10% من راأ�سمال البنك. يتم 

قيا�س ورقابة ال�سي�لة على اأ�سا�س الظروف الطبيعية والطارئة. حتافظ املجم�عة على حدود لن�سبة �سايف امل�ج�دات املتداولة اإىل مطل�بات العمالء 

وااللتزامات خارج بيان املركز املايل امل�حد املثقلة. تتك�ن امل�ج�دات املتداولة من النقد واأر�سدة لدى امل�سارف وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية ق�سرية االأجل 

بعد تنزيل ودائع امل�سارف وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية.

مت احت�ساب ن�سب ال�سي�لة بكافة العمالت  بناءًا على قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 588/من/ب4  تاريخ 22 ت�سرين الثاين 2009.

20162015
94%107%ن�سبة اآخر العام

86%104%املت��سط خالل ال�سنة

95%109%اأعلى ن�سبة

78%94%اأقل ن�سبة
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31- إدارة المخاطر )تتمة(

31.8  مخاطر السيولة )تتمة(

بن�د خارج بيان املركز املايل امل�حد

31 كانون األول 2016
من سنة لغاية خمس لغاية سنة

المجموعسنوات

ل.س
642,836,821-642,836,821 اعتمادات �سادرة

7,493,598,057 813,928,145 6,679,669,912 الكفاالت

740,791,168-740,791,168 �سق�ف ت�سهيالت اإئتمانية غري م�ستغلة

32,408,804-32,408,804كفالة تعهدات ت�سدير

8,095,706,705813,928,1458,909,634,850املجم�ع

31 كانون األول 2015
من سنة لغاية خمس لغاية سنة

المجموعسنوات

ل.س
1,785,430,470-1,785,430,470اعتمادات �سادرة

2,361,467,461501,102,3982,862,569,859الكفاالت

1,645,642,500-1,645,642,500�سق�ف ت�سهيالت اإئتمانية غري م�ستغلة

134,510,779-134,510,779كفالة تعهدات ت�سدير

5,927,051,210501,102,3986,428,153,608املجم�ع

32- التحليل القطاعي 
ميثل قطاع اأعمال املجم�عة القطاع الرئي�سي بينما ميثل قطاع الت�زيع اجلغرايف القطاع الثان�ي.

قطاع اأعمال املجم�عة:

يتم تنظيم املجم�عة الأغرا�س اإدارية من خالل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سية هي:

التجزئة:     ي�سمل متابعة ودائع العمالء االأفراد واالأعمال ال�سغرية ومنحهم القرو�س والدي�ن وخدمات اأخرى.

ال�سركات:   ي�سمل متابعة ال�دائع والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات امل�سرفية االأخرى اخلا�سة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات.

اخلزينة:    ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأم�ال املجم�عة. 

هذه القطاعات هي االأ�سا�س الذي تبني عليها املجم�عة تقاريرها ح�ل معل�مات قطاعات االأعمال الرئي�سية.

أ- معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:
فيما يلي معل�مات عن قطاعات اأعمال امل�سرف:

 2016  
2015

المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفراد
ل.س

14,497,382,1379,287,825,121 -1,919,994,843 9,533,187,226 3,044,200,068 اإجمايل الدخل الت�سغيلي

ا�سرتداد )خم�س�س( تدين 

الت�سهيالت االئتمانية

)8,965,591(588,182,074--579,216,483)3,647,719,621(

15,076,598,6205,640,105,500 -1,919,994,843 10,121,369,300 3,035,234,477 نتائج اأعمال القطاع

)1,014,313,074()1,698,981,714(-)187,738,404()426,931,769()1,084,311,541(م�ساريف اأخرى للقطاع
م�ساريف غريم�زعة على 

القطاعات

---)6,242,182,787()6,242,182,787()4,622,423,258(

7,135,434,1193,369,168  ) 6,242,182,787(1,732,256,439 9,694,437,531 1,950,922,936 الربح قبل ال�سرائب

17,085,118)1,375,133,683()1,375,133,683(---�سريبة الدخل

5,760,300,43620,454,286 )7,617,316,470(1,732,256,439 9,694,437,531 1,950,922,936 �سايف ربح ال�سنة

122,064,332,03983,530,352,885 -107,704,411,686 14,076,496,623 283,423,730 م�ج�دات القطاع

م�ج�دات غري م�زعة   على 

القطاعات

---2,626,031,320 2,626,031,3202,496,442,480

124,690,363,35986,026,795,365 2,626,031,320 107,704,411,686 14,076,496,623 283,423,730 جمم�ع امل�ج�دات

94,975,325,14770,516,545,732 -11,895,914,220 29,160,361,708 53,919,049,219 مطل�بات القطاع

مطل�بات غري م�زعة على 

القطاعات

--- 15,437,549,891   
    

 15,437,549,891
6,993,061,748

110,412,875,03877,509,607,480    15,437,549,891 11,895,914,220 29,160,361,708 53,919,049,219 جمم�ع املطل�بات

80,739,20269,820,683م�ساريف راأ�سمالية

102,285,657105,836,155اال�ستهالكات واالطفاءات

ب- معلومات التوزيع الجغرافي
قطاع التوزيع الجغرافي:

ميثل هذا القطاع الت�زيع اجلغرايف الأعمال املجم�عة. متار�س املجم�عة ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية التي متثل االأعمال 

املحلية وال ي�جد لديه فروع خارجية.

فيما يلي ت�زيع ايرادات وم�ج�دات املجم�عة وم�ساريفها الراأ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:

المجموعخارج سوريةداخل سورية
201620152016201520162015

ل.سل.سل.س
13,645,900,4658,865,236,179851,481,672422,588,94214,497,382,1379,287,825,121اإجمايل الدخل الت�سغيلي

45,788,131,06833,504,077,86078,902,232,29152,522,717,505124,690,363,35986,026,795,365جمم�ع امل�ج�دات

80,609,20469,820,68380,739,20269,820,683امل�ساريف الراأ�سمالية

33- كفاية رأس المال
حتافظ املجم�عة على راأ�سمال منا�سب مل�اجهة املخاطر التي تالزم اأن�سطتها املختلفة. تتم مراقبة مدى كفاية راأ�س املال من خالل الن�سب ال�سادرة 

عن جمل�س النقد والت�سليف وامل�ستندة اإىل مقررات بازل الدولية.

تدير املجم�عة هيكلية راأ�سمالها وجتري تعديالت عليها يف �س�ء التغريات التي تطراأ على الظروف االقت�سادية وو�سف املخاطر يف اأن�سطتها.
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اإن اأهمية كفاية راأ�س املال تاأتي من ك�ن راأ�س املال م�سدر اأ�سا�سي مل�اجهة املخاطر املتعددة التي قد ت�اجه البنك، ويف �سبيل ذلك يعمل البنك وب�سكل م�ستمر على حت�سني ورفع 

كفاءته يف اإدارة املخاطر التي قد ت�اجه ن�ساطات وت�ظيفات البنك، ويق�م باملتابعة احلثيثة لكافة املخاطر التي قد تكتنف ت�ظيفاتها، ويق�م ب��سع االأ�س�س الكفيلة بتخفي�س 

التعر�س لهذه املخاطر قدر االإمكان لتجنب اخل�سائر التي قد ت�ؤثر على متانة راأ�س املال، وباالإ�سافة اإىل ذلك يعمل البنك على حت�سني اإجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال 

االأف�سل ملتطلبات اجلهات الرقابية، االأمر الذي ي�ساعد البنك يف حتقيق اأهداف كفاية راأ�س املال.

كما ه� م��سح يف اجلدول اأدناه يتك�ن راأ�س املال التنظيمي من �سايف االأم�ال اخلا�سة االأ�سا�سية واالأم�ال امل�ساندة، هذا وتت�سمن االأم�ال اخلا�سة االأ�سا�سية راأ�س املال املكتتب 

به واالحتياطيات واالأرباح املدورة بعد اأن يتم تنزيل قيمة امل�ج�دات غري امللم��سة واخل�سائر املرتاكمة املحققة.

يتم قيا�س املخاطر عند احت�ساب كفاية راأ�س املال وفقًا لتعليمات وقرارات جمل�س النقد والت�سليف يف �س�رية ذات ال�سلة والتي ت�ستند يف م�سم�نها اإىل تعليمات ومقررات 

جلنة بازل، وب�سكل عام يتم قيا�س هذه املخاطر وفقًا الأ�سل�ب امل�ؤ�سر االأ�سا�سي مع مراعاة تعليمات جمل�س النقد والت�سليف، حيث يتم قيا�س خماطر االئتمان وفقًا للت�سنيف 

اأخذ  ال�س�ق فتم  بالن�سبة ملخاطر  اأما  املقب�لة.  وال�سمانات  امل�ؤونات  والت�سليف وذلك بعد طرح  النقد  تعليمات جمل�س  التثقيل املذك�رة يف  الأوزان  اإن وجد ووفقًا  االئتماين 

قيمة مراكز القطع االأجنبي الت�سغيلية املحم�لة وذلك بعد تثقيلها باأوزان التثقيل امل�سار اإليها يف تعليمات املجل�س. واأخريًا يتم قيا�س املخاطر الت�سغيلية وفقًا الأ�سل�ب امل�ؤ�سر 

االأ�سا�سي حيث يتم اأخذ مت��سط ثالثة �سن�ات ل�سايف اإيراد البنك من الف�ائد والعم�الت ومن ثم تثقيل الناجت باأوزان التثقيل املذك�رة يف تعليمات املجل�س.

مت احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال كما يلي:

20162015

ل.س
8،345،813،198  14،106،265،469 بن�د را�س املال اال�سا�سي:

8،346،222،784  14،106،523،220االأم�ال اخلا�سة االأ�سا�سية:

5،264،536،8375،265،042،205راأ�س املال املكتتب به

535،314،970535،314،970احتياطي قان�ين

535،314،970535،314،970احتياطي خا�س

129،698،400129،698،400عالوة ا�سدار راأ�س املال

(10،801،924،083((13،166،982،643(اخل�سائر املرتاكمة

20،808،640،68612،682،776،322فروقات تقييم مركز القطع البني�ي 

ينزل:

(409،586((257،751(�سايف امل�ج�دات غري امللم��سة

بن�د راأ�س املال امل�ساعد:

170،965،101170،965،101االحتياطي العام على خماطر التم�يل

14،277،230،5708،516،778،299جمم�ع راأ�س املال التنظيمي )االم�ال اخلا�سة(

59،249،358،88244،909،731،359امل�ج�دات املثقلة باملخاطر

5،601،986،2152،639،808،224ح�سابات خارج امليزانية املثقلة باملخاطر

21،163،521،33813،819،393،815خماطر ال�س�ق

2،108،311،4441،780،151،296املخاطر الت�سغيلية

88،123،177،87963،149،084،694 جمم�ع امل�ج�دات املثقلة و املخاطر 

13.49%16.20%ن�سبة كفاية راأ�س املال

13.22%16.01%ن�سبة كفاية راأ�س املال اال�سا�سي

97.99%98.80%ن�سبة راأ�س املال االأ�سا�سي اإىل اإجمايل حق�ق امل�ساهمني )%(

املنهج  واعتماد  تثقيلها،  واأوزان  الت�سهيالت  املتعلقة مبحافظ  االئتمانية  املخاطر  لتغطية  املال  راأ�س  املب�سط الحت�ساب متطلبات  املعياري  االأ�سل�ب  اعتماد  مت 

النمطي الحت�ساب متطلبات راأ�س املال لتغطية املخاطر ال�س�قية، واعتماد اأ�سل�ب امل�ؤ�سر االأ�سا�سي الحت�ساب متطلبات راأ�س املال لتغطية املخاطر الت�سغيلية.

ح�سب قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 253 ال�سادريف 24 كان�ن الثاين2007 يجب اأال تتدنى ن�سبة كفاية راأ�س املال للبن�ك العاملة يف اجلمه�رية العربية 

ال�س�رية عن ن�سبة %8.

�سدر قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم )1088/م ن/ب 4( تاريخ 26 �سباط 2014 والذي ت�سمن تعديل املادة الثامنة من قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم 

(362/م ن/ ب1( تاريخ 04 �سباط 2008 بحيث يتم اإدراج فروقات تقييم القطع البني�ي غري املحققة �سمن االأم�ال اخلا�سة االأ�سا�سية الأغرا�س احت�ساب 

كفاية راأ�س املال وفق متطلبات قرار جمل�س النقد والت�سليف رقم )253/م ن/ب4( لعام 2007 وذلك ابتداءًا من البيانات امل�ق�فة بتاريخ 31 كان�ن االأول 2013.

34- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
المجموعأكثر من سنةلغاية سنة 31 كانون األول 2016

wل.س 
امل�ج�دات

12,988,115,5703,956,192,70416,944,308,274نقد واأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

77,658,596,023-77,658,596,023اأر�سدة لدى امل�سارف

10,069,636,283-10,069,636,283ايداعات لدى امل�سارف

6,458,468,2187,901,452,13514,359,920,353ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف(

1,970,199,1451,970,199,145-م�ج�دات ثابتة

257,751257,751-م�ج�دات غري ملم��سة

6,853,3326,853,332-م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

240,362,595-240,362,595م�ج�دات اأخرى

3,031,871,1063,031,871,106-ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

107,415,178,68916,866,826,173124,282,004,862اإجمايل امل�ج�دات

املطل�بات

11,895,914,220-11,895,914,220ودائع بن�ك

77,690,432,759-77,690,432,759ودائع العمالء

5,141,609,398247,368,7705,388,978,168تاأمينات نقدية

11,947,166,88111,947,166,881-خم�س�سات متن�عة

1,374,161,662-1,374,161,662خم�س�س �سريبة الدخل

2,116,221,348-2,116,221,348مطل�بات اأخرى

98,218,339,38712,194,535,651110,412,875,038اإجمايل املطل�بات

9,196,839,3024,672,290,52213,869,129,824ال�سايف

المجموعأكثر من سنةلغاية سنة 31 كانون األول 2015
 ل.س

امل�ج�دات

7,505,117,4023,035,519,46210,540,636,864نقد واأر�سدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

44,083,163,754-44,083,163,754اأر�سدة لدى امل�سارف

13,382,293,456-13,382,293,456ايداعات لدى امل�سارف

6,012,349,6237,446,717,39213,459,067,015ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة )بال�سايف(

1,991,936,6181,991,936,618-م�ج�دات ثابتة

409,586409,586-م�ج�دات غري ملم��سة

7,825,3537,825,353-م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

209,826,714-209,826,714م�ج�دات اأخرى

2,065,191,7962,065,191,796-ال�ديعة املجمدة لدى م�سرف �س�رية املركزي

71,192,750,94914,547,600,20785,740,351,156اإجمايل امل�ج�دات

املطل�بات

7,399,394,095-7,399,394,095ودائع بن�ك

58,107,374,023-58,107,374,023ودائع العمالء

4,826,525,332183,252,2825,009,777,614تاأمينات نقدية

5,434,668,8405,434,668,840-خم�س�سات متن�عة

1,558,392,908-1,558,392,908مطل�بات اأخرى

71,891,686,3585,617,921,12277,509,607,480اإجمايل املطل�بات

8,929,679,0858,230,743,676)698,935,409(ال�سايف
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لجنة إدارة
المخاطر

مدير إدارة التدقيق
والتنظيم الداخلي

ادارة مراقبة االلتزام

نائب
رئيس مجلس اإلدارة

لجنة التحكم
المؤسسي
(الحوكمة)

 لجنة الترشيحات
والمكافآت

Deputy of Chairman

مؤسسات مالية
وتمويل الشركات

العمليات المصرفية

الدائرة القانونية

إدارة المخاطر

مساعد الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

مساعد الرئيس التنفيذي
لشؤون العمليات المصرفية

مساعد الرئيس التنفيذي
للشؤون اإلدارية والموارد البشرية

مساعد الرئيس التنفيذي
لشؤون الخدمات المصرفية لألفراد

األعمال المصرفية
لقطاع الشركات

الخزينة واالستثمار

المحاسبة والرقابة المالية

التحليل المالي

الميزانيات التقديرية

وحدة التسويات

التسويق والعالقات العامة

التقارير والقوائم المركزية

وحدة الخدمات االلكترونية

خدمات األفراد الموارد البشرية والتدريب

الخدمات اإلدارية

إدارة أنظمة المعلومات

الشركة التابعة/ المركز المالي

الهيكل التنظيمي للمصرف 35- إرتباطات وإلتزامات محتملة )خارج بيان المركز المالي الموحد(
35.1  إرتباطات وإلتزامات إئتمانية غير مباشرة
20162015

ل.س
642,836,8211,785,430,470اعتمادات 

7,493,598,0572,862,569,859كفاالت :

673,745,164     3,447,588,805     - دفع

3,537,313,2391,919,467,500  - ح�سن تنفيذ

508,696,013269,357,195  - اأخرى 

            952,171,130 740,791,168�سق�ف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة
32,408,804134,510,779تعهدات الت�سدير

8,909,634,8505,734,682,238

35.2- إلتزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية
20162015

ل.س
ارتباطات عق�د االيجار الت�سغيلية

19,790,82520,722,279ت�ستحق خالل �سنة 

1,235,864-ت�سخق خالل اكرث من �سنة 

19,790,82521,958,143

ارتباطات عق�د راأ�سمالية

2,570,00066,275,237ت�ستحق خالل �سنة 

--ت�سخق خالل اكرث من �سنة 

2,570,00066,275,237

22,360,82588,233,380

36- القضايا المقامة على المصرف 
القان�ين  امل�ست�سار  راأي  ح�سب  مقابلها  الالزمة  املخ�س�سات  وتك�ين  القان�نية  ال�س�ؤون  قبل  من  متابعتها  تتم  امل�سرف  على  ق�سايا  عدة  رفع  مت 

االأول  كان�ن   31 كما يف   9،459،004) 2016 االأول  كان�ن   31 كما يف  �س�رية  لرية  املقامة 5،500،000  الدعاوى  قيمة خم�س�س  بلغت  للم�سرف، 

2015( )االإي�ساح رقم 14(.  

37- أرباح موزعة 
نظرًا لعدم وج�د اأرباح حمققة قابلة للت�زيع مل يتم اقرتاح ت�زيع اأي اأرباح عن ال�سنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول .2016 
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فرع أبو رمانة
هاتف: ٣٣٤٨٧٤٦ ٠١١

فاكس: ٣٣٤٨٧١٨ ٠١١


