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شهد العام 2018 تطورات إيجابية عىل الصعيد املحيل، فقد كان لتحسن األوضاع األمنية واستقرار سعر الرصف األثر الكب¶ يف إرساء الدعائم األساسية لبيئة تشغيلية 

أكÊ استقرارا إضافة إىل نظرة مستقبلية أكÊ تفاؤال نتج عنها زيادة اإلقبال عىل اإليداعات لدى املصارف من جهة والحاجة إىل االقرتاض من جهة أخرى.

لذلك استطعنا يف عام 2018 االستمرار يف منح تسهيالت ائتµنية بوت¶ة عالية وبأسس متينة كانت كافية لتغطية تسديدات املستحقات من القروض خالل العام، األمر 

الذي أدى إىل بقاء حجم محفظة التسليف بنفس املستوى، ومّكننا أيضا من رد جزء كب¶ من املخصصات إىل اإليرادات والتي سبق أن احتجزناها يف سنوات ماضية.

من جهة أخرى، ويف ظل تنامي اإلقبال عىل اإليداعات لدى املصارف كان مفروضا علينا العمل عىل مواجهة الزيادة يف كلفة الودائع، حيث تم اتخاذ مجموعة من 

اإلجراءات أفضت إىل تخفيض الودائع ألجل وإعادة توزيعها عىل رشيحة أكرب من الزبائن، دون املساس بسمعة املرصف أو بسيولته والتي بقيت بنسب مرتفعة 

قادرة عىل تلبية احتياجات التسليف لفرتة تفوق العام.

وباستعراض نتائج املرصف املالية، فقد بلغ إجµيل املوجودات (121 مليار ل.س) بارتفاع وقدره (9 مليار ل.س) عن عام 2017، يف ح� بلغت ودائع العمالء (66 

مليار ل.س) مسجلة ارتفاعا بقيمة (11 مليار ل.س) عن عام 2017.

و·قارنة الربحية ب� العام� وبعد استبعاد فروقات إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، حافظ املرصف عىل نفس مستوى الربحية، حيث حقق أرباحا وقدرها (1 

مليار و145 مليون ل.س) مقابل (1 مليار و158 مليون ل.س) يف عام 2017.

وكعادتنا فإننا ننظر إىل املستقبل ·زيد من التفاؤل، لذلك قمنا باعتµد خطة تسليف واعدة لعام 2019 تفوق بحجمها كث¶اً ما تم إنجازه يف عام 2018، كµ قمنا 

بإعادة تفعيل بعض منتجات قروض التجزئة والتي يعترب القرض السكني أساسا لها. وال ننىس أبدا زمالئنا األعزاء من املوظف� عىل مختلف مستوياتهم اإلدارية لجهة 

اتخاذ ما يلزم للحفاظ عليهم.

وختاماً وكواجبنا، فإننا كمجلس إدارة نؤكد عىل صحة وسالمة البيانات املالية التي وضعناها ب� أيديكم ونويص هيئتكم املوقرة باملصادقة عليها بعد االستµع إىل 

تقرير مدقق الحسابات، مع حرصنا الكامل عىل تأم� وتوف¶ نظام رقابة فعال نعمل عىل تطويره بشكل دائم ومستمر كواحد من األسس التي ساهمت وبشكل كب¶ 

تجنيب املرصف كافة أنواع املخاطر وتخفيف آثارها إىل أدâ درجة ممكنة.

أشكركم باسمي وباسم جميع أعضاء املجلس عىل حضوركم وثقتكم الغالية، متمنيا ملرصفنا املزيد من التقدم واالزدهار.

شاكراً لكم حضوركم ومتمنياً ملرصفنا املزيد من التقدم والنمو والنجاح.

تم تأسيس بنك عوده سورية ش.م.م.ع كرشكة مساهمة مغفلة يف 30 آب 2005 ·وجب السجل التجاري رقم (14456)، وبناء عىل القرار رقم 703/ل أ 

الصادر عن لجنة إدارة مرصف سورية املركزي بتاريخ 13 أيلول 2005 و·وجب قانون املصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001.

سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 12 بوصفه مرصفاً خاصاً.  اتخذ الـبنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق – سورية.

تأسس البنك برأسµل مقداره 2.5 مليار ل¶ة سورية موزع إىل 2.5 مليون سهم بقيمة أسمية ألف ل¶ة سورية للسهم الواحد، و قد çت زيادة رأس املال 

بتاريخ 20 آب 2009 ليصل إىل خمسة مليارات ل¶ة سورية ومن ثم تالها زيادة أخرى يف 21 حزيران 2010 ليصبح خمسة مليارات وثالèائة وخمسون 

مليون ل¶ة سورية ، كç µت زيادة رأس املال بتاريخ 1 حزيران 2011 ليصل إىل خمسة مليارات وسبعµئة وأربع وعرشون مليون وخمسµئة ألف ل¶ة 

سورية.

و يف 6 حزيران 2012 و تطبيقاً للقرارات و املراسيم النافذة تم تنفيذ عملية تجزئة سهم بنك عوده سورية يف سوق دمشق لألوراق املالية  بواقع عرشة 

أسهم لكل سهم حايل لتصبح بذلك القيمة االسمية للسهم مائة ل¶ة سورية و ليصبح العدد اإلجµيل ألسهم املرصف 57,245,000 سبع وخمسون مليون و 

مائتان و خمس و أربعون ألف سهم.

يقوم البنك بتقديم جميع األعµل املرصفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورية وعددها 19 فرع

إن الغاية األساسية للمرصف هي قبول الودائع و توظيفها و القيام بكافة األعµل املرصفية، و من هذه األعµل عىل سبيل املثال ال الحرص:

1- فتح حسابات جارية و حسابات للتوف¶ و قبول الودائع آلجل بالعمالت املختلفة؛

2- خصم األوراق التجارية و أسناد األوامر و السفاتج؛

3- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غ¶ القابلة له؛

ç -4ويل العمليات التجارية و منح القروض و السلف بجميع أنواعها مقابل ضµنات عينية أو شخصية و غ¶ها من الضµنات التي يحددها مرصف 

سورية املركزي؛

5- إصدار شهادات اإليداع و القيم املتداولة املنتجة للفوائد و أسناد السحب و السفاتج و كتب االعتµد و الشيكات و الحواالت عىل اختالف أنواعها، 

و االتجار بهذه األوراق؛

6- توف¶ التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األم� للنقود و األوراق املالية و املقتنيات الثمينة و الوثائق؛

7- تقديم خدمات الدفع و التحصيل؛

8- إصدار أدوات الدفع ·ا يف ذلك السحوبات املرصفية و بطاقات الدفع و االئتµن و الشيكات السياحية و إدارته و فق التعليµت الصادرة عن لجنة 

إدارة مكتب القطع؛

9- رشاء جميع وسائل الدفع املحررة بالعمالت األجنبية و بيعها و التعامل بها؛

10- االستدانة آلجال مختلفة و قبول الكفاالت بأنواعها؛

11- رشاء و بيع أسهم و سندات الرشكات املساهمة املطروحة أسهمها عىل الكتتاب العام؛ و 

12- بشكل عام، القيام ملصلحته أو ملصلحة الغ¶، أو باالشرتاك معه، يف الجمهورية العربية السورية أو يف الخارج، بجميع الخدمات املالية و املرصفية و 

عمليات الخصم و التسليف و إصدار الكفاالت وفق األحكام و الرشوط املحددة من قبل مجلس النقد و التسليف.

 áªcƒ◊G π«dO

عمالً بقرار مرصف سورية املركزي – مجلس النقد و التسليف رقم 489/م ن/ب 4بتاريخ 8/4/2009 و الذي نص عىل رضورة أن تقوم املصارف بإعداد 

دليل الحوكمة الخاص بها استناداً عىل دليل الحوكمة الخاص باملصارف التقليدية العاملة يف الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف تنظيم العالقة ماب� 

مجلس اإلدارة و مساهميه وتأم� أعىل درجات الشفافية لعمالء املرصف، 

قام بنك عوده سورية بإعداد دليل الحوكمة الخاص به الذي نظم األحكام التي ترعى تشكيلة مجلس اإلدارة ودور رئيس املجلس باإلضافة إىل تنظيم أعµل 

و أنشطة املجلس و اللجان املنبثقة عنه و كذلك الحال بيئة الضبط و الرقابة والشفافية و اإلفصاح بهدف ضµن استمرارية و تجانس و فعالية الطريقة 

التي يتوىل بها مجلس اإلدارة شؤون املرصف وذلك لتأم� مصلحة املساهم� و أصحاب املصالح اآلخرين.

علµً بأن املرصف يقوم يف كل عام بتعبئة استµرó تطبيق نظام الحكومة و األفصاح رقم 3 الخاصة بهيئة األوراق و األسواق املالية، وò يتضمن التقرير 

السنوي للعام 2018 وبحسب استµرة اإلفصاح رقم 3 البنود ذوات األرقام: (13-9-7-6)

وقد قام مجلس اإلدارة واستكµالً للخطوات التي بدأها يف العام 2009 ·راجعة دورية لدليل الحوكمة ومدى الحاجة لتعديل أو تطويره مطالباً بزيادة أي 

إفصاحات إضافية مطلوبة من أي من الجهات الرقابية تساعد قارô البيانات املالية واملتابع� للشأن املرصيف ببيان املركز املايل الصحيح للمرصف بكل 

شفافية ووضوح وكذلك بغرض تأم� بيئة حوكمة رشيدة ترعى مصالح املساهم� باملقام األول (öكن للقارئ اإلطالع عىل دليل الحوكمة كامالً عىل موقع 

 (www.basybank.com املرصف

و استمراراً لهذا النهج، فقد قامت اللجان التالية املنبثقة عن مجلس اإلدارة بعقد اجتµعاتها بشكل دوري خالل العام 2018 ·ا يتناسب ومتطلبات دليل 

الحوكمة.

و تفضلوا بقبول فائق االحرتام،

د. أنس حمد الله

رئيس مجلس اإلدارة
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تم تجديد تعي� أعضاء اللجنة الحالي� يف اجتµع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 06 شباط 2017 إضافة إىل ملئ الشاغر الحاصل و لفرتة والية تنتهي بوالية 

مجلس اإلدارة.

حيث عقدت اللجنة خالل العام 2018  أربعة اجتµعات قامت خاللها ·راجعة مستمرة للتقارير الدورية املعدة حول جميع أنواع  املخاطر التي يتعرض لها املرصف 

(مخاطر االئتµن ومخاطر السوق و املخاطر التشغيلية) و طرق معالجتها، ومدى التزام إدارة املخاطر باملعاي¶ املوضوعة من قبل لجنة بازل الدولية كµ قامت ·راجعة 

السقوف االئتµنية والتجاوزات عليها وغ¶ها من األمور التي تعنى بها لجنة املخاطر لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة 

بهذا الشأن.

وفيµ ييل جدول يب� هيكلية لجنة املخاطر الجديدة:

لجنة املخاطر                                                                                             

السيد محمد العبود (رئيس اللجنة)                                                

السيد تامر غزاله (عضواً)                                                           

السيد فؤاد حورا� (عضواً)                                                                                                        

:≥«bóàdGáæ÷ :kÉ«fÉK
تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالي� يف اجتµع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 31 أيار 2015 لفرتة والية مµثلة لوالية مجلس اإلدارة مدتها أربع سنوات، حيث 

عقدت اللجنة خالل العام 2018  أربعة اجتµعات قامت خاللها ·راجعة البيانات املالية الدورية للمرصف واملصادقة عليها، ترشيح مدقق حسابات خارجي للعام 2018، 

تقييم فعالية و كفاية برامج و خطة التدقيق الداخيل  وقسم االمتثال ومدى تطبيقها خالل العام ليشمل ذلك مراجعة تقاريرهم الدورية ومراجع تقارير املراقب� 

املرصفي� الداخلي� لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن.

وفيµ ييل جدول يب� هيكلية لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق                                                                 

السيدة ندى األسعد (رئيس اللجنة)                                     

السيد سامر عويس (عضواً)                                           

السيد تامر غزالة (عضواً)                                           

:áªcƒ◊G áæ÷ :kÉãdÉK
تم تجديد تعي� أعضاء اللجنة الحالي� يف اجتµع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 6 شباط 2017 إضافة إىل ملئ الشاغر الحاصل و لفرتة والية تنتهي بوالية مجلس 

اإلدارة.

حيث عقدت اللجنة خالل العام 2018 اجتµع� قامت خاللهµ ·راجعة دليل الحوكمة وتقييم حاجته للتحديث وفق متطلبات دليل الحوكمة لدى املصارف التقليدية 

العاملة يف الجمهورية العربية السورية وبتقييم مدى تطبيقه لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن.

وفيµ ييل جدول يب� هيكلية لجنة الحوكمة الجديدة:

لجنة الحوكمة                                                                   

الدكتور أنس حمد الله (رئيس اللجنة)                              

السيد سامر عويس (عضواً)                              

السيد تامر غزالة (عضواً)                     

:äBÉaÉµŸG h äÉë«°TÎdG áæ÷ :kÉ©HGQ
تم تجديد تعي� أعضاء اللجنة الحالي� يف اجتµع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 15 آذار 2018 إضافة إىل ملئ الشاغر الحاصل نتيجة استقالة السيد باسل الحموي 

من عضوية مجلس اإلدارة و لفرتة والية تنتهي بوالية مجلس اإلدارة.

حيث عقدت اللجنة خالل العام 2018  اجتµعان قامت خاللهµ برتشيح عضو جديد ملجلس اإلدارة مللئ الشاغر الناتج عن استقالة السيد باسل الحموي ، وأيضاً بالتأكد 

من استقاللية األعضاء املستقل� وتناسب تشكيلة املجلس الحالية مع حجم املرصف إضافة إىل مراجعة سياسة التعويضات والرواتب واألجور لجميع العامل� يف املرصف 

لرتفع بذلك توصياتها بشكل مستمر إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن.

وفيµ ييل جدول يب� هيكلية لجنة الرتشيحات واملكافآت:

                               

                  

                      

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

  

عدد االجتµعات التي حرضها كل عضو

4 اجتµعات

4 اجتµعات

4 اجتµعات

صفة العضوية

عضواً مستقالً 
عضواً غ¶ تنفيذياً

عضواً مستقالً 

عدد االجتµعات التي حرضها كل عضو

عضواً مستقالً

اجتµعان

اجتµعان

لجنة الرتشيحات واملكافآت

الدكتور أنس حمد الله (رئيس اللجنة)

السيد محمد العبود (عضواً)

اجتµعان

اجتµعان

اجتµعان السيدة ندى األسعد (عضواً)

مالحظات

تم تعيينها بتاريخ 15 آذار 2018 

كخلفاً للسيد باسل الحموي

ájQƒ°S √OƒY ∂æH IQGOEG ¢ù∏›

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور محمد أنس م. حمد الله 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  رشكة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر م. غزاله   

عضو مجلس اإلدارة السيدة ندى ن. األسعد 

عضو مجلس اإلدارة السيد سامر  غ. عويس 

عضو مجلس اإلدارة السيد محمد أ. العبود 

السيد فؤاد ص. الحورا�                                                          عضو مجلس اإلدارة

السيد وائل م. العجه                                                               عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد طارق ع. الرساج                                                   عضو مجلس اإلدارة

مستشار مجلس اإلدارة السيد عدنان ن. تقال 

مستشار مجلس اإلدارة الدكتور أحمد م. العبود 
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:IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øY áëŸ

ˆG óªM ÒN óª ¢ùfCG óª QƒàcódG

 

• رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع

• رئيس لجنتي الحوكمة والرتشيحات واملكافآت املنبثقت� عن مجلس اإلدارة 

 

تم انتخاب الدكتور أنس حمد الله عضواً ورئيساً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.                                 

الدراسات  رائد يف مجال  عاماً،  منذ 29  اإلنشاءات  بها يف قطاع  يقوم  التي  األعµل  إدارية جيدة من خالل  بخربة  يتمتع 

الهندسية وإدارة املشاريع ب� باريس ودمشق.

الوطنية  الفرنسي�  املعµري�  بنقابة  عضو  الهندسة،  مجاالت  مختلف  يف  وماجيست¶  دبلوم  شهادات  عدة  عىل  حاصل 

واألوروبية منذ العام 1988 كمصمم مرشف ومنفذ. 

حامالً  لشهادة دكتوراه بالهندسة والتخطيط العمرا� من جامعة باريس الرابعة السوربون

فائز بعدة مسابقات أوربية للتصميم املعµري ملجمعات سكنية و مكاتب إدارية .

- الرئيس التنفيذي لرشكة aem الفرنسية للدراسات 1989 - 2009 

axa, unidic  مستشار لدى مجالس إدارة رشكات تأم� وتطوير عقاري بفرنسا -

- يدير رشكات استثµر وتطوير عقاري.

    • نائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع. ممثالً رشكة ليبانون أنفست ش.م.ل.

    • مدير عام مساعد  يف بنك عوده ش.م.ل. واملسؤول الرئييس عن الشؤون املالية للمجموعة.

حصل السيد تامر غزاله عىل بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية يف العام 1998 وشغل عدة مناصب يف رشكات 

دولية قبل انضµمه إىل املجموعة يف العام 2004، حيث عمل ملدة ثالث سنوات لدى رشكة ديلويت اند توش ام.اي يف 

االردن واإلمارات العربية املتحدة وشغل منصب مدير تنفيذي للشؤون املالية لبنك ستاندرد تشارترد األردن منذ عام 

2002 لغاية التحاقه باملجموعة.

انضم السيد غزاله إىل بنك عوده يف العام 2004 كمديرتنفيذي للشؤون املالية يف األردن، ثم انتقل إىل بنك عوده مرص 

حيث شغل منصب مدير عام مساعد ملدة ثالث سنوات مساهµ بإطالق وتوسيع أعµل املرصف ووضع هيكلية قوية 

إلدارة الشؤون املالية.

إلتحق السيد غزاله يف العام 2009 بربنامج اإلدارة التنفيذية يف كلية هارفارد إلدارة األعµل يف الواليات املتحدة، وبعد 

إçامه الربنامج شغل منصب مساعد املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية ملجموعة بنك عوده. من خالل هذا املنصب، 

الكادر  تطوير  للتوسع، وذلك من خالل  لتتوافق مع حجم املرصف وخططه  املالية  اإلدارة  تطوير وتحس�  إىل  عمد 

املالية  للتقارير  املعاي¶  تطبيق  عىل  والحرص  العاملية،  املعلوماتية  الربامج  أحدث  واستخدام  املالية  لإلدارة  البرشي 

القيادة واإلدارة اإلسرتاتيجية، فتم تعيينه يف منصب نائب املسؤول  الدولية. أظهر السيد غزالة قدرات استثنائية يف 

الرئييس عن الشؤون املالية للمجموعة يف çوز 2014.

يف آذار 2015، تسلّم السيد تامر غزالة مهام إدارة الشؤون املالية للمجموعة، وعّ� املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية 

للمجموعة كµ يشغل مناصب إدارية أخرى يف رشكات تابعة للمرصف.

 ¬dGõZ óª ôeÉJ ó«°ùdG
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OƒÑ©dG óªMCG óª ó«°ùdG

• عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

• رئيس لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

¢ùjƒY ¿É°ùZ ôeÉ°S ó«°ùdG

• عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

ó©°SC’G .¿ ióf Ió«°ùdG

• عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

• رئيس لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة

êGô°ùdG ¥QÉW óª ó«°ùdG

     • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

ÊGQƒ◊G OGDƒa ó«°ùdG

    • عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

 áé©dG πFGh ó«°ùdG

    •عضو مجلس  إدارة  بنك عوده سورية ش.م.م.ع

تم انتخاب السيد سامر عويس عضواً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.                     

يتمتع بخربة عملية مهمة يف مجال التعهدات و املقاوالت وخاصة يف مشاريع النفط والغاز تتجاوز الـ 16 عاماً.

له خربة إدارية جيدة من خالل األعµل والتعاقدات اإلنشائية التي يقوم بها 

يحمل شهادة هندسة مدنية من جامعة كارلتون – Carlton University  - أوتاوا – كندا 

تم انتخاب السيد محمد العبود عضواً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.

السيد العبود هو سف¶ مفوض لجمهورية القمر املتحدة بدمشق و يشغل منصب املدير العام 

ملجموعة العبود/ االستشارات الزراعية

يحمل بكالوريوس يف الهندسة املدنية اختصاص هندسة بيئة من الواليات املتحدة  األمريكية

ُولدت السيدة ندى األسعد يف دمشق عام 1981  ، سورية الجنسية.

بعد شغلها ملنصب مستشارة ملجلس اإلدارة منذ العام 2005، تم انتخابها يف أيار من العام 2015 كعضو مجلس إدارة.

بدأت العمل كنائب مدير مايل يف رشكة ليد للتجارة والتعهدات ليميتد يف حزيران 2003 ، ثم شغلت منصب املدير 

املايل للرشكة يف حزيران 2004.

عضو يف مجلس إدارة الرشكة السورية العربية للتأم�.

كµ أنها عضو يف عدة جمعيات ومنظµت، أهمها جمعية بسمة لدعم األطفال املصاب� بالرسطان، وجمعية سيدات

 ورجال األعµل السورية.

تحمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعµل من الجامعة األمريكية يف ب¶وت.

تم تعي� السيد الرساج عضواً ملجلس اإلدارة يف آذار 2017.     

يتمتع السيد الرساج بخربة عملية واسعة çتد ألكÊ من 54 عاماً يف الحقل املرصيف، املايل واإلداري.بدأ عمله كمرصيف 

السوري. التجاري  املرصف  عام  مدير  ·نصب  الفرتة  هذه  ناهيا   2003 العام  نهاية  حتى  و   1960 العام  يف 

عمل بعدها يف مصارف القطاع الخاص حتى نهاية العام 2013 متولياً عدة مناصب إدارية يف املصارف الخاصة يف 

الجمهورية العربية السورية.

له مشاركات و مساهµت يف عدة مؤçرات وندوات مالية و اقتصادية.

يحمل السيد الرساج  إجازة يف الحقوق من جامعة دمشق.

تم انتخاب السيد الحورا� عضواً ملجلس اإلدارة يف شباط 2017.     

يتمتع السيد الحورا� بخربة عملية واسعة çتد ألكÊ من 45 عاماً يف مختلف املجاالت املرصفية واالقتصادية واإلدارية ،

حيث توىل مناصب عديدة يف عدد من املصارف العربية إضافة إىل توليه عدد من املناصب اإلدارية يف رشكات

 التدقيق واالستشارات املالية.

يشغل حالياً منصب رشيك و مستشار يف رشكة أر أس أم ( RSM) (البزيع) يف الكويت، 

يحمل السيد الحورا�  بكالوريوس تجارة-  تخصص محاسبة من الجامعة األردنية – عµن.

تم انتخاب السيد العجة عضواً ملجلس اإلدارة يف شباط 2017.     

يتمتع السيد وائل العجة بخربة عملية واسعة çتد ألكÊ من 31 عاماً يف املجاالت املرصفية واالقتصادية ، حيث توىل 

مناصب عديدة  إدارية يف عدد من املصارف والرشكات يف فرنسا.

يعمل حالياً كمستشار خاص، يحمل السيد العجة ماجست¶ يف التمويل الدويل من جامعة

القديسة ماري – كاليفورنيا – الواليات املتحدة األم¶كية، إضافة إىل شهادة  بكالوريوس يف علوم الرياضيات،

 شهادة باكالوريوس يف الفلسفة جامعة القديسة ماري – كاليفورنيا – الواليات املتحدة األم¶كية
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Ó≤J º«©f ¿ÉfóY ó«°ùdG

• مستشار ملجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع

OƒÑ©dG Oƒª óªMCG QƒàcódG

• مستشار ملجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع

ُولد السيد عدنان تقال يف  حمص،  عام 1939  ، سوري الجنسية ، أنهى الدراسة الثانوية يف كلية الشوير يف لبنان عام 1956.

öارس التجارة منذ عام 1962، و هو صاحب أعµل يف حقل التعهدات من عام 1970 لتاريخه باإلضافة إىل كونه صناعي 

حيث امتلك معمل للس¶اميك  من عام 1994 و لتاريخ 2006.

عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية منذ تأسيسه وحتى 2015/5/31 حيث ع� مستشار ملجلس اإلدارة بهذا التاريخ.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة رشكات العبود يف سورية.

كµ يحمل ماجست¶ بوقاية املزروعات من الواليات املتحدة األم¶كية

ولد الدكتور أحمد العبود يف دير الزور، عام 1935 ، سوري الجنسية . وهو مهندس زراعي. 

نائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية منذ تأسيسه وحتى 2015/5/31 حيث ع� مستشار ملجلس اإلدارة بهذا التاريخ.

 IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG 

الدكتور أنس حمد الله 

السيد تامر غزاله                                          

السيدة ندى األسعد 

السيد سامر عويس 

السيد محمد العبود 

السيد فؤاد الحورا�                                                          

السيد وائل العجه                                                               
السيد محمد طارق الرساج                                                   

Ö°üæŸGájƒ°†©dG áØ°U

رئيس املجلس 

عضو 

نائب رئيس املجلس 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

عضو 

Égô°†M »àdG äÉYÉªàL’G OóY

ƒ°†Y πc 

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل
مستقل

مستقل
مستقل

غ¶ تنفيذي

4 اجتµعات

6 اجتµعات

6 اجتµعات

6 اجتµعات

6 اجتµعات

5 اجتµعات

5 اجتµعات

5 اجتµعات

: 2018 ΩÉ©dG ‘ IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG OóY

عقد مجلس إدارة املرصف ستة اجتµعات خالل العام 2018 ، حيث يب� الجدول أدناه عدد االجتµعات التي حرضها كل من أعضاء املجلس خالل العام الفائت :
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ôFGhódGh äGQGOE’G AGQóeh É«∏©dG IQGOE’G

املدير العام  السيد أنطوان غ. الزير 

نائب املدير العام / مدير إدارة التسليف  السيدة نادية ص. البكري 

نائب املدير العام / مدير إدارة شبكة الفروع والص�فة اإللكرتونية وخدمة البطاقات السيد شادي ن. خوري  

مساعد املدير العام / املدير املايل واإلداري السيد كنان ك. أصالن  

مساعد املدير العام /مدير إدارة املخاطر السيد غسان م. شيخ الشباب  

مدير إقليمي لفروع املرصف خارج دمشق وريفها السيد محمد م. صهيو� 

اإلدارة العليا ممثلة باللجنة التنفيذية

اإلدارات الرئيسية

مدير دائرة الخزينة  السيد كنان م. عيىس 

مدير دائرة التمويل التجاري السيدة أمل م. محملجي 

مدير دائرة املعلوماتية السيد مهند س. قنديل 

مدير دائرة املوارد البرشية  السيدة كنده س. بدين 

مدير دائرة الشؤون الهندسية السيد جان ا. حميص 

مدير مديرية االلتزام  السيد سليم س. الشويري 

مدير دائرة التدقيق الداخيل - بالتكليف - السيدة رµ س.  ابراهيم  
مدير دائرة االئت¶ن التجاري السيد نديم أ. الجعفري  

مدير دائرة الشؤون اإلدارية - بالتكليف - السيد عامر ه.  ابراهيم  

مدير دائرة املحاسبة السيد وائل ج. درويش 

مدير دائرة العمليات والعالقات مع املصارف  السيد مجد ف. أوزون 

مدير الدائرة القانونية األستاذ يزن ز. ديروان  
مدير دائرة نظم املعلومات  السيد محمد م. سكحل  

مدير دائرة املوازنة والتخطيط املايل السيدة فيكتوريا م. معطي 

مدير إقليمي لفروع املرصف يف دمشق وريفها السيد عبد الغني أ. العيل 

تعترب اللجنة التنفيذية هي أعىل مستوى إداري يعنى بإدارة شؤون املرصف ضمن خطة عمل متفق عليها ومجلس اإلدارة.

وهي تضم إىل جانب املدير العام للمرصف، 5 أعضاء آخرين معظمهم من الكفاءات املحلية.

وفي¶ ييل ملحة عن كل من أعضائها:

:ΩÉ©dG ôjóŸG ôjõdG ¿Gƒ£fCG ó«°ùdG

لبنا� الجنسية من مواليد ب�وت 1953 

 Invest Bank لبنان، مروراً ببنك االستث¶ر  Royal Bank of Canada يتمتع بخربة عملية تجاوزت 41 عاماً بدأها يف بنك

(مجموعة عوده)والذي ساهم بتأسيسه، ليعود بعدها إىل بنك عوده لبنان  كمدير إقليمي، لينتدب أخ�اً إىل بنك عوده 

سورية كنائب املدير العام منذ تأسيس املرصف يف العام 2005.

ساهم السيد الزير بشكل فاعل يف صناعة القرار اإلداري يف بنك عوده سورية ليعÓ بناء عليه كمديراً عاماً يف شهر أيار من 

العام 2014.

يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية وكذلك اللجان الفرعية املنبثقة عنها ، ك¶ يرأس مجلس املديرين للرشكة التابعة 

(عوده كابيتال املحدودة املسؤولية).

يحمل شهادة يف تحليل أنظمة املعلوماتية منذ العام 1973

:±ô°üª∏d É«∏©dG IQGOE’G øY áëŸ
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عل¶ً بأن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2018 بلغت 10,5 مليون ل.س و هي Öثل بدالت حضور اجت¶عات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.في¶ بلغ

مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيÓ يف العام 2018 :  83,447,515ل.س

ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©ŸG
تتكون تعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من املبالغ التالية:

2018
ل�ة سورية

10,500,000

83,447,515

93,947,515

2017
ل�ة سورية

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

تعويضات موظفي اإلدارة العليا قص�ة اإلجل

(*)  الحدود العليا والدنيا ملعدالت الفائدةالتي Öنح عىل ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة املمنوحة للزبائن و 

التي ترتواح بÓ 7 % و 7,5 %.

(**) خالل عام 2015  قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.  

رشكة عودة كابيتال سورية املحدودة املسؤولية

2018
ájQƒ°S IÒd

 270,000,000  270,000,000 

á«µ∏ŸG áÑ°ùf ácöûdG º°SG

99.99%

2017
ájQƒ°S IÒd

باإلضافة إىل التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قامت املجموعة (ضمن أع¶لها االعتيادية) بتعامالت تجارية مع املصارف ذات العالقة وكبار املساهمÓ بحدود 

التسهيالت  إن جميع  السائدة.  التجارية  والعموالت  الفوائد  أسعار  وباستخدام  الحالة،  لهذه  الحايل  الواقع  وفق  وذلك  واملسموحة  السائدة  التجارية  التعامالت 

االئت¶نية املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعترب عاملة وÝ يؤخذ لها أية مخصصات.

تشمل البيانات املالية املوحدة، البيانات املالية للبنك والرشكة التابعة:

كباراملساهم�
وأعضاء مجلس

اإلدارة
ل�ة سورية

 

   -

20,911,208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ل�ة سورية

 

9,917,172,195

558,309,931

461,378,570

25,724,000,000

19,736,147,371

300,438,720

30,000

6,414

50,000,000

39,822,554

1,585,539

26,627,976

900,000,000

بنك عوده
ش.م.ل

ل�ة سورية

 

9,900,530,056

3,803,186

-

25,724,000,000

18,933,120,000

300,438,720

-

-

-

39,822,554

168,296

-

900,000,000

ل�ة سورية

الرشكات الحليفة 

ل�ة سورية

 

16,642,139

533,595,537

461,378,570

-

803,027,371

-

30,000

6,414

50,000,000

5,480,633

1,417,243

26,627,976

-

بنود داخل بيان املركز املايل املوحد:

حسابات جارية مدينة (موجودات)

حسابات جارية دائنة (مطلوبات)

تسهيالت ائت¶نية مبارشة

ودائع ألجل (موجودات)

ودائع ألجل (مطلوبات) (*) (**)

تأمينات نقدية (موجودات)

تأمينات نقدية (مطلوبات)

حسابات مقيدة

استث¶رات ومساه¶ت (إيضاح رقم 7)

الفائدة املستحقة القبض 

الفائدة املستحقة الدفع 

بنود خارج بيان املركز املايل املوحد:

كفاالت صادرة

ض¶نات واردة لقاء تسهيالت ائت¶نية

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املجموعالجهة ذات العالقة

رأس�ل الرشكة

12,000,000

77,771,189

89,771,189

 

16,118,998,837

384,984,470

578,600,599

21,800,000,000

20,565,336,784

109,227,300

30,000

6,414

50,000,000

347,750,870

1,011,511

27,599,019

1,035,610,000
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:…ôµÑdG ájOÉf Ió«°ùdG

سورية الجنسية من مواليد دمشق 1970

تحمل خربة عملية تقارب 22 عاماً قضت معظمها يف القطاع املرصيف، انضمت إىل فريق عمل بنك عوده سورية يف العام 

تاريخ  منذ  املرصف  يف  التسليف  إدارة  مدير  àنصب   Óلتع االئت¶ن  إدارة  يف  مختلفة  مناصب  شغلت  حيث   ،2006

 .2014/2/24

تم تعيينها يف 2013/10/23 عضو يف اللجنة التنفيذية للمرصف واللجان الفرعية املنبثقة عنها، إضافة إىل كونها عضو مجلس 

املديرين للرشكة التابعة (عوده كابيتال املحدودة املسؤولية)، يف العام 2016/10/23 تم تعيينها àنصب مساعد مدير عام 

للمرصف لتعÓ أخ�اً نائباً  للمدير العام يف العام 2018/10/21. 

تحمل شهادة ماجست� يف اإلدارة املالية من جامعة SOAS بلندن منذ العام  2004.

:…QƒÿG …OÉ°T ó«°ùdG

سوري الجنسية من مواليد دمشق 1972

التجاري  بÓ املرصف  عام 1991 قضاها  منذ  القطاع املرصيف  عاماً حيث عمل يف  تقارب 26  لديه خربة مرصفية عملية 

السوري وبنك عوده سورية، الذي انضم إليه منذ تأسيسه يف العام 2005 ليساهم يف إنشاء شبكة فروع املرصف ويرشف 

عىل العمليات املرصفية اليومية يف الفروع.

شغل مناصب إدارية عدة يف إدارة شبكة الفروع ليعà Óنصب مدير إدارة شبكة الفروع والص�فة اإللكرتونية وخدمة 

البطاقات يف املرصف منذ تاريخ 2011/11/01  ك¶ تم تعيينه يف 2013/10/23 عضواً يف اللجنة التنفيذية للمرصف واللجان 

الفرعية املنبثقة عنها،  إضافة إىل كونه عضو مجلس املديرين للرشكة التابعة (عوده كابيتال املحدودة املسؤولية)، يف العام 

2016/10/23 تم تعيينه àنصب مساعد مدير عام للمرصف ليعÓ أخ�اً نائباً للمدير العام يف 2018/10/21 .

يحمل شهادة يف االقتصاد من جامعة دمشق منذ العام 2000

:¿Ó°UCG ¿Éæc ó«°ùdG

سوري الجنسية من مواليد دمشق 1977

له خربة عملية  يف قطاعي املصارف و االتصاالت تجاوزت 15 عاما.

شغل منصب مدير دائرة املحاسبة منذ أن انضم إىل بنك عوده سورية يف العام 2008 وصوالً إىل منصب املدير املايل و 

اإلداري يف عام 2014.

بتاريخ 2018/10/21   تعيينه  تم  عنها،  املنبثقة  الفرعية  اللجان  و  للمرصف  التنفيذية  اللجنة  مهامه كعضو يف  إيل  إضافة 

مساعداً للمدير العام .

يحمل بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة دمشق.

:ÜÉÑ°ûdG ï«°T ¿É°ùZ ó«°ùdG

سوري الجنسية من مواليد دمشق عام 1983 

لديه خربة يف األمور املالية واملرصفية تقارب 15 عاماً قىض معظمها يف القطاع املرصيف السوري، انضم إىل فريق عمل بنك 

عوده سورية يف بداية العام 2006 وشغل عدة مناصب رئيسية و إدارية يف اإلدارة املالية وإدارة املخاطر،تم تعيينه يف 

منصب مدير إدارة املخاطر CRO يف نهاية العام 2014. ليعÓ أخ�اً يف à  2018/10/21نصب مساعد املدير العام . 

يحمل شهادة ماجست� يف نظم املعلومات اإلدارية من األكادãية العربية للعلوم املالية واملرصفية وشهادة بكالوريوس يف 

إدارة األع¶ل من جامعة دمشق, وهو حائز عىل شهادة ®FRM مدير املخاطر املالية مجاز وعضو يف االتحاد العاملي لخرباء 

إدارة املخاطر GARP  ومدير معتمد من ICPM األمريكية.

 إضافة إىل مهامه يف اللجنة التنفيذية للمرصف ولجنة األصول و الخصوم ولجنة إدارة املشاريع .

:Êƒ«¡°U óª ó«°ùdG 

سوري الجنسية من مواليد الالذقية 1954

لديه خربة مرصفية عملية تتجاوز 36 عاماً حيث عمل يف القطاع املرصيف منذ عام1981 قضاها بÓ املرصف السعودي الربيطا�

(HSBC GROUP) يف الرياض، وبنك عوده سورية الذي انضم اليه منذ عام à 2006نصب مدير فرع.

عà Óنصب مدير املنطقة الساحلية يف عام  2011 ،ثم تم تعيينه  àنصب عضو يف اللجنة التنفيذية للمرصف يف 21/10/2018.

ليتم تعينه مؤخراً àنصب مدير إقليمي لجميع فروع املرصف خارج دمشق وريفها يف شهر كانون الثا� 2019

كلية التجارة شعبة إدارة األع¶ل يف جامعة ب�وت العربية-لبنان.
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قامت لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة برتشيح السادة "رشكة حرصية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية" كمدقق حسابات خارجي للمرصف، وقد تم عرض

 الرتشح عىل الهيئة العامة للمساهمÓ يف اجت¶عها املنعقد بتاريخ 29 نيسان 2018 والتي انتخبتهم أصوالً كمدقق حسابات خارجي لعام 2018.

بناء عليه تم التعاقد مع السادة رشكة "حرصية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية" وحددت أتعابهم àبلغ 37 مليون ل.س للقيام باألع¶ل التالية:

-    املراجعة الربعية للبيانات املالية.

-     تدقيق البيانات املالية السنوية.

-    إبداء الرأي àدى التزام املرصف بتطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم (597/م ن/ب4) وتعديالته الخاص بتصنيف الديون ومدى كفاية املخصصات واملؤونات.

-    املصادقة عىل البيان الرضيبي.

:»LQÉÿG ≥bóŸG

كبار مالé األسهم (نسب املساهمة التي تفوق 1%)

º¡°SC’G »µdÉe QÉÑc

عند التأسيسنهاية عام 2017* نهاية عام 2018

عدد األسهماسم املساهم

بنك عوده ش.م.ل

هدى عقل إس¶عيل مهنا

هاديا عبد الهادي الدبس

رشكة تباش� الخ� للتجارة
محمد أنس محمد خ� حمد الله

محمد وليد عزو رحمون

محمد مصطفى احمد الجاويش

طارق زياد الزعيم

بنك عوده لألع¶ل ش.م.ل

ليبانون انفست ش.م.ل
اسامه رضا اللبابيدي

عبد الله عبد العزيز الراجحي

محمد اãن محمد أديب األصفري

رشكة مجموعة الجميل املساهمة 

         املغفلة الخاصة

أحمد محمود العبود

عدنان نعيم تقال

باسل سيفي الحموي

ع¶د غسان زين
رياض غسان زين

ندى نزار أسعد

محمد ز. الزعيم

ميا نزار أسعد

جورج انطون جدعون العيش

حّ¶د م. األتايس

نسبة امللكية

% 5.00

% 4.00

% 3.78

% 3.50

% 3.40

% 3.40

% 3.27

% 3.00

% 3.00

% 2.25

% 2.00

% 2.00

% 41.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

نسبة امللكية

% 41.00

% 5.00

% 4.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 3.00

% 3.00

% 3.00

% 2.00

% 2.00

% 2.00

% 2.00

% 2.00

% 1.00

% 1.00
% 1.00

% 1.00

% 1.00

% 1.00

% 1.00

% 1.00

عدد األسهم

1,025,000

125,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

75,000

75,000

75,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

25,000
25,000

25,000
25,000

25,000

% 0.50

% 0.50

% 1.59

نسبة امللكية

% 41.00

% 5.00

% 4.00

% 3.78

% 3.50

% 3.40

% 3.40

% 3.27

% 3.00

% 3.00

% 2.25

% 2.00

% 2.00

% 0.00

% 0.00

% 0.00

% 0.50

% 0.50

% 1.00

% 1.00

% 1.50

% 1.50

% 1.20

% 1.07

% 1.50

% 1.20

% 1.07

23,470,450

2,862,250

2,289,800

2,164,550

2,003,675

1,945,060

1,945,060

1,870,640

1,717,350

1,717,350

1,287,900

1,144,900

1,144,900

-

-

-

912,175

858,675

686,940

614,050

572,450

572,450

286,225

286,220

عدد األسهم

23,470,450

2,862,250

2,289,800

2,164,550

2,003,675

1,945,060

1,945,060

1,870,640

1,717,350

1,717,350

1,287,900

1,144,900

1,144,900

-

-

-

858,675

858,675

686,940

614,050

572,450

572,450
286,225

286,220

* حسب آخر جلسة تداول عقدت يف 31/12/2018
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á«dhDƒ°ùŸG IOhóëŸG ájQƒ°S ∫Éà«HÉc √OƒY

تم تأسيس رشكة عوده كابيتال سورية تزامناً مع انطالقة سوق دمشق لألوراق املالية برأس مال قدره 270 مليون ل.س àساهمة مقدارها %99,999 من رأس املال 

امتداداً لتوسع باقة خدمات بنك عوده سورية نحو مجال خدمات الوساطة املالية.

اختصت هذه الرشكة عىل مدار األعوام السابقة بتقديم باقة متكاملة من خدمات الوساطة املالية يف سوق دمشق لألوراق املالية تتمثل يف:

1. تقديم االستشارات وتحليل ونرش املعلومات املتعلقة باألوراق املالية، وتشمل تقديم النصح واملشورة للعمالء وللغ� مقابل أجر وعمولة.

2. الوساطة يف األوراق املالية وتتضّمن:

  أ. م¶رسة أع¶ل رشاء وبيع األوراق املالية بالعمولة لحساب الغ�.

ب. م¶رسة أع¶ل رشاء وبيع األوراق املالية لحسابها الخاص مبارشة من خالل السوق.

3. إدارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية: وتشمل القيام بأع¶ل إدارة إصدارات األوراق املالية وتسويقها نيابة عن الرشكة املصدرة، àا يف ذلك إعداد النرشات 

والقيام بجميع الدراسات واإلجراءات الالزمة إلصدار األوراق املالية وتسجيلها.

4. إدارة االستث¶ر يف األوراق املالية وصناديق االستث¶ر: وتشمل القيام بإدارة محافظ األوراق املالية لحساب الغ�(إدارة االستث¶ر)، وفقاً التفاقية إدارة االستث¶ر 

املوقعة مع العميل، والتي تحدد السياسة االستث¶رية له وصالحيات مدير االستث¶ر وواجباته. ك¶ تشمل هذه األع¶ل إدارة صناديق االستث¶ر املشرتك.

نظراً لظروف التشغيل و انعكاساتها السلبية، قرر مجلس مديري الرشكة تجميد نشاط الرشكة ملدة عام اعتباراً من 18/12/2013، و قد تم تجديد قرار التجميد بشكل 

سنوي حتى نهاية عام 2018، عل¶ً أن الرشكة برتخيصها مازالت قاïة أصوالً.

بناًء عليه و يف العام 2018 كانت الرشكة متوقفة النشاط، عل¶ً بأن نتائج العام 2018 لرشكة عوده كابيتال قد أظهرت صايف أرباح بقيمة 16,762,886 ل.س جاءت كنتيجة 

مبارشة لتوظيف أموال الرشكة كوديعة مرصفية يف أحد املصارف العاملة.

و في¶ ييل جدول مقارنة مخترص ألهم بنود قاïة املركز املايل و قاïة الدخل خالل العامÓ 2018 و 2017:

قاïة املركز املايل 

بالل�ات السورية
20182017

النقد يف الصندوق ولدى البنوك 

 املوجودات األخرى

مجموع املوجودات

املطلوبات

حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

378,508,144

7,741,941

386,250,085

3,774,728
382,475,357

386,250,085

8,245,115

3,868,484

361,335,840

369,580,955

369,580,955

365,712,471

قاïة الدخل

بالل�ات السورية
20182017

إيرادات الفوائد 

املصاريف التشغيلية

إج¶يل الربح

25,837,359

(9,074 ,473)

16,762,886

24,416,663

(7,531,060)

16,885 ,603
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مجلس اإلدارة

املدير العام

أمانة الرس 

لجنة التدقيق لجنة الحوكمة

لجنة الرتشيحات واملكافآت

نواب املدير العام

مساعدي املدير العام

مستشاري املدير العام

لجنة املخاطر
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: ∞«∏°ùàdG h ó≤ædG ¢ù∏› øY áëŸ

يتوىل مجلس النقد والتسليف مهمة العمل عىل تنظيم عمل املؤسسات املالية و املرصفية يف الجمهورية العربية السورية، حيث تخضع املصارف العاملة يف القطر إىل 

سلطته، ليقوم بتنسيق فعاليتها ضمن صالحياته و ضمن التوجهات العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء سعياً منه لتحقيق أهداف تنمية السوق النقدية واملالية و 

استقرارها وفقا لحاجات االقتصاد القومي، يعمل عىل توسيع إمكانيات استخدام املوارد والطاقات والعمل عىل إñاء الدخل القومي. ويف سبيل ذلك يتوىل مجلس النقد 

والتسليف مهمة وضع السياسة النقدية يف الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقاً لإلسرتاتيجية العامة للدولة وحاجات االقتصاد الوطني.

و استناداً للمرسوم الترشيعي رقم 249 تاريخ 2011/7/7 القايض بتشكيل مجلس النقد والتسليف الجديد فقد تضمنت عضوية مجلس النقد و التسليف كالً من حاكم 

مرصف سورية املركزي رئيساً للمجلس، و كالً من رئيس هيئة التخطيط و التعاون الدويل، نائب حاكم مرصف سورية املركزي األول،  معاون وزير املالية لشؤون اإلنفاق 

العام، باإلضافة إىل ثالثة خرباء كأعضاء يف املجلس.

: …õcôŸG ájQƒ°S ±ô°üe øY áëŸ

أُْحِدث مرصف سورية املركزي àوجب املرسوم الترشيعي رقم ( 87 ) عام 1953 وبارش عمله يف العام 1956، و هو مؤسسة عامة ذات استقالل مايل وإداري يعمل تحت 

إرشاف الدولة و بض¶نتها و هو السلطة الوحيدة التي تقوم بأداء وظائف إصدار النقد الوطني، ك¶ يقوم بإصدار األسناد الوطنية العامة واملساهمة يف املفاوضات الدولية 

املالية، ãثل الدولة يف مفاوضات القروض و االستقراضات الخارجية يف مجاالت التعاون النقدي الدويل، حيازة االحتياطيات الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدويل.

ك¶ يقوم مرصف سورية املركزي من خالل مفوضية الحكومة لدى املصارف باإلرشاف عىل املصارف العامة و الخاصة العاملة يف سورية و يعمل يف ذلك عىل إتباع أحدث 

املعاي� الدولية يف هذا املجال. 

 

2018 ΩÉ©dG ∫ÓN á«ª°SôdG äÉ¡÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ºgCG

:∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¢ù∏›

• القرار رقم 91/م ن: 

 á«aô°üŸG áª¶fC’G h ÚfGƒ≤dG Qƒ£J

تم àوجب هذا القرار تحديد معدالت الفائدة التي تدفعها املصارف العاملة عىل الودائع والحسابات الجارية الدائنة سنوياً لتصبح عىل الشكل التايل:

- %0 عىل الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب

- %7 عىل الودائع ألجل ملدة شهر، وأعتُرب هذا املعدل هو الحد األدù ملعدالت الفائدة عىل بقية اآلجال. 

وتم تعديل معدل الفائدة عىل ودائع التوف� بحيث يطبق نفس معدل الفائدة الذي ãنحه املرصف عىل الودائع ألجل ملدة ستة أشهر ونفس معدل الفائدة الذي ãنحه

 املرصف عىل الودائع ألجل ملدة تسعة أشهر عىل ودائع توف� األطفال، وذلك حتى مبلغ خمسة ماليÓ ل�ة سورية. 

•القرار رقم 102/م ن: 

تم àوجب هذا القرار الس¶ح ملرصف سورية املركزي بإصدار شهادات إيداع بالعمالت األجنبية، وحدد القرار نظام واسس وإجراءات اصدار هذه الشهادات. 

• القرار رقم 110/م ن: 

تم àوجب هذا القرار الس¶ح للمصارف بتوظيف فائض القطع األجنبي لديها عن طريق ايداعه لدى مرصف سورية املركزي يف حسابات ودائع ألجل وحدد آجال

هذه الودائع باملدد التالية (أسبوع - أسبوعÓ – ثالثة أشهر – ستة أشهر – سنة – سنتÓ) وحدد عملة هذه الودائع بعملتي الدوالر واليورو 

• القرار رقم 172/م ن: 

تم àوجب هذا القرار إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 28/م ن تاريخ 2017/01/25 والخاص بضوابط منح التسهيالت االئت¶نية عىل شكل حساب جاري

 مدين، والقرار رقم 52/م ن تاريخ 2017/04/11 املتضمن قواعد منح التسهيالت االئت¶نية بالل�ة السورية.

:…QÉ≤©dG πjƒªàdG ≈∏Y ±Gô°T’G áÄ«g – á«dÉŸG IQGRh

• القرار رقم 17: 

تم àوجب هذا القرار تحديد الحد األقىص للتسهيالت والتمويالت العقارية الذي ãكن منحه لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أو مجموعة مرتابطة من األشخاص

بنسبة %25 من املجموع األموال الخاصة الصافية املحددة يف الن¶ذج املعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف

ك¶ نص عىل أنه يجب اال يتعدى مجموع التسهيالت والتمويالت العقارية السكنية املمنوحة نسبة %30 من اج¶يل محفظة التسهيالت والتمويالت املنتجة املبارشة املمنوحة.

Óوالتعلي¶ت التي تضع يف إطارها العريض رضورة توف� نظام رقابة فاعل يف تأم Óإن بنك عوده سورية يخضع كغ�ه من املصارف العاملة لجملة من األنظمة والقوان

درجة عالية من الدقة يف إعداد التقارير املالية، حيث يأþ تعيÓ مدقق حسابات خارجي معتمد من قبل الجهات الرقابية ومنتخب بشكل كامل من مساهمي املرصف

كجزء هام من أنظمة الرقابة عىل مراجعة وتدقيق التقارير املالية عل¶ً بأن املدقق املنتخب يتمتع بشكل كامل بالحيادية وبعيد كل البعد عن تأث� اإلدارة التنفيذية أو

أي جهة أخرى.

من جهة أخرى، يأþ دور لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة كمكمل للخطوة األوىل حيث يلقى عىل عاتقها متابعة أع¶ل التدقيق املنجزة من قبل مدقق الحسابات

ومناقشة تقريره بكل عناية للتأكد من سالمة اإلجراءات املطبقة داخلياً عند إعداد القوائم املالية والتأكد من صحة البيانات ومدى انسجامها مع معاي� املحاسبة الدولية

والتعلي¶ت والقوانÓ الصادرة عن الجهات الرقابية، يف حÓ ترتك لجنة التدقيق املجال مفتوح Öاماً ألع¶ل إدارة التدقيق الداخيل وعىل مدار العام للتأكد من سالمة

إعداد التقارير املالية حسب خطة العمل السنوية لتلك اإلدارة ملعالجة أي ثغرات أو استدراك أي أخطاء.

Óجلس إدارة املرصف، والتي تتوىل  مسؤولية متابعة االلتزام باألنظمة والقوانà عالوة عىل كل ما تقدم، فإن وجود مديرية مراقبة االلتزام والتي ترتبط بشكل مبارش

النافذة وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وÖويل اإلرهاب وضوابط العمل املعتمدة لدى املرصف ومتابعة املخاطر املرتبطة

بأنشطة املرصف وإعداد التقارير املطلوبة بهذا الخصوص ورفعها لكل من مجلس إدارة املرصف ومفوضية الحكومة لدى املصارف وهيئة مكافحة غسل األموال وÖويل

اإلرهاب، يساهم يف رفع مستوى الضبط والرقابة عىل التقارير املالية.

ومن الجدير بالذكر أن البيانات املالية و إفصاحاتها تخضع لرقابة هيئة األوراق واألسواق املالية التي لها الحق يف منح حق نرش البيانات املالية حسب تعلي¶ت اإلفصاح

الصادرة عنها وكذلك االستفسار عن أي من هذه اإلفصاحات إضافة إىل الرقابة اليومية التي يفرضها مرصف سورية املركزي عىل عمليات املرصف ليشمل ذلك تقاريره

املالية بأنواعها .

:ôWÉîŸG IQGOEÉH á°UÉÿG äÉMÉ°üaE’G

استمرت إدارة املخاطر يف بنك عوده سورية بالسعي لتطبيق أفضل امل¶رسات السليمة يف إدارة املخاطر املرصفية كأحد أهم األولويات االسرتاتيجية للعمل، تعمل إدارة

 املخاطر بشكل دائم ومستمر عىل تحقيق أهدافها واملتمثلة بتحديد وقياس جميع أنواع املخاطر الناتجة عن األع¶ل يف املرصف وتقييمها وفقا الحت¶الت حدوثها وتقدير

 حجم الرضر الذي ãكن أن تحدثه وتحديد مستويات املخاطر التي ãكن للمرصف أن يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها يف بعض الحاالت عن طريق رسم سياسات

 يتم من خاللها وضع حدود للمخاطر املقبولة وتحديد املسؤولية عن معالجة أي تجاوز لهذه الحدود باإلضافة إىل رفع التقارير الدورية إىل الجهات املعنية باملشاكل امللموسة،

 حيث تسعى إدارة املخاطر وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية يف املرصف عىل إيجاد توازن مقبول بÓ حجم املخاطر الناتجة عن أع¶ل املرصف والعائد عىل هذه األع¶ل.

ك¶ تقوم إدارة املخاطر يف املرصف برفع تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر يف مجلس اإلدارة حول طبيعة املخاطر التي يتعرض لها املرصف وحجمها باإلضافة إىل دراسة

 كفاية حجم املؤونات التي يحتفظ بها املرصف ملواجهة كافة أنواع املخاطر سعياً إىل تخفيف أي آثار سلبية قد تنتج عن أحداث غ� متوقعة عىل رأس¶ل املرصف أو أرباحه،

 ك¶ يتم عرض ملخص عن أنشطة إدارة املخاطر ومدى التزامها باملعاي� املوضوعة من قبل لجنة بازل، واملتعلقة àخاطر االئت¶ن ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية باإلضافة

 إىل مخاطر أمن املعلومات واستمرارية العمل وغ�ها من املخاطر الناتجة عن األع¶ل يف املرصف.

:á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEÉH á≤∏©àŸG §Ñ°†dGh áHÉbôdG áª¶fCG
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•مجلس اإلدارة هو الجهة املسؤولة عن تحديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقوف القصوى التي ãكن للمرصف القبول بها àا يتعلق بكل نوع من أنواع املخاطر التي يتعرض

 لها وهي ما يعرف بالحدود القصوى والقابلية للمخاطر Risk Limits & Appetite. يوافق مجلس اإلدارة عىل سياسات وإجراءات إدارة املخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى

 دورياً تقارير عن املخاطر التي يواجهها املرصف أو ãكن أن يواجهها املرصف مستقبالً بعد دراستها تفصيلياً من قبل لجنة املخاطر.

•لجنة املخاطر تنبثق عن مجلس اإلدارة ومهمتها األساسية اإلرشاف عىل إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم أع¶لها إضافة إىل مراجعة واقرتاح سياسات وإجراءات إدارة 

املخاطر قبل رفعها إىل مجلس اإلدارة. ك¶ أن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى املخاطر يف املرصف، تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها

 وهي صلة الوصل بÓ إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة. تتألف لجنة إدارة املخاطر من 3 أعضاء غ� تنفيذيÓ من أعضاء مجلس اإلدارة بحضور مدير إدارة املخاطر واملدير العام.

•اللجنة التنفيذية للمرصف مهمتها معاونة الرئيس التنفيذي يف العمليات اليومية إلدارة املرصف وتطبيق اإلسرتاتيجيات املوافق عليها ك¶ تشارك اللجنة يف صياغة السياسات

 واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتقوم àراجعة التقارير الصادرة عن إدارة املخاطر. 

•لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات وهي مسؤولة عن اتخاذ ومتابعة القرارات املتعلقة بجميع األع¶ل يف املرصف والتي ينتج عنها مخاطر السوق ومخاطر السيولة باإلضافة 

إىل تحديد اسرتاتيجيات مواجهة هذه املخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام بالسقوف املحددة والسياسات واإلجراءات املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.   

•إدارة املخاطر يف بنك عوده سورية و مهمتها التقيد باإلجراءات والسياسات املعتمدة من قبل مجلس إدارة املرصف واملصادق عليها من لجنة إدارة املخاطر àا يتعلق بطرق

 تقييم حجم هذه املخاطر من خالل منهجيات علمية يتم تطويرها بشكل دوري àا ينسجم مع أحدث املعاي� الدولية إلدارة املخاطر، وàا يت¶ىش مع السوق املحلية

 وال يتعارض مع التعلي¶ت الصادرة عن مرصف سورية املركزي. ك¶ وتقوم إدارة املخاطر أيضاً بإبداء الرأي بشكل مستقل àا يتعلق بكافة أنواع األع¶ل واألنشطة التي

 ãارسها املرصف وينتج عنها مخاطر من أي نوع، وتقوم بإصدار التقارير الدورية عن هذه املخاطر ورفعها إىل اإلدارة العليا للمرصف ك¶ إىل مجلس اإلدارة. وهي تلتزم

 بالتعلي¶ت والقرارات الصادرة عن مرصف سورية املركزي املتعلقة بإدارة املخاطر.

ó¡÷G äGQÉÑàNG äGAGôLEGh ôWÉîŸG IQGOEG äÉ°SÉ«°S

 
العامل األسايس يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر يف املرصف هي السقوف التي يقوم بتحديدها مجلس اإلدارة لكل نوع من أنواع املخاطر وهي تعكس اسرتاتيجية املرصف

 يف تعامله مع السوق واألهداف التي يعمل لتحقيقها ويف الوقت نفسه تحدد هذه السقوف مستوى املخاطر القصوى املقبول بها من قبل املرصف والتي ال يجب تجاوزها. 

تتضمن هذه السقوف الحدود االئت¶نية بشكل عام وبشكل محدد يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة، تتضمن أيضاً املعدل األدù املسموح به للسيولة، إضافة

 إىل تحديد نسب مخاطر سعر الفائدة وتحديد التوجيهات النوعية والكمية للمخاطر التشغيلية.

يتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن كافة األقسام يف املرصف من أجل تحديد وقياس املخاطر التي يتعرض لها وبالتايل يتم رفع نتائج هذه

 الدراسات إىل اإلدارة العليا للمرصف بشكل دوري ك¶ ترفع تقارير فصلية عن املخاطر التي يتعرض لها املرصف إىل مجلس اإلدارة عن طريق لجنة املخاطر. 

يتم إجراء اختبارات الجهد عىل املحفظة االئت¶نية بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأث� بعض العوامل االقتصادية السلبية أو أية عوامل أخرى عىل التصنيف االئت¶�

 للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه عىل أداء هذه املحفظة والخسائر التي ãكن أن يتكبدها املرصف جراء هذه العوامل.

:Óتتألف اختبارات الجهد من نوع

أ)تحليل الحساسية: وهو غالباً ما يكون اختبار جهد لعامل واحد من عوامل املخاطر التي يتعرض لها املرصف. 

ب)تحليل سيناريوهات: وهو يتضمن التأث�ات املتداخلة لعدة عوامل مخاطر وهو ينقسم أيضاً إىل قسمÓ: األول يعتمد عىل سيناريوهات مبنية عىل أحداث قد حصلت

 يف السابق أما الثا� فيعتمد عىل أحداث استثنائية ولكن محتملة قد يتأثر بها السوق بشكل عام وليس املرصف وحده، أو تتعلق بناحية معينة من نقاط الضعف لدى املرصف.
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تسعى إدارة املخاطر االئت¶نية بشكل مستمر عىل رفع مستوى جودة محفظة التسليفات من خالل التوصيات واالقرتاحات والتي يتم رفعها من ضمن الرأي املستقل

 الذي يتم تقدãه لكل ملف ائت¶� يف املرصف سواءاً عند منح التسهيالت أو تجديدها عىل مستوى القروض التجارية أو من خالل املراجعة الشاملة للمحفظة وعىل مستوى

 قروض التجزئة، حيث تم االستمرار يف نهج سياسة تهدف إىل تدعيم الض¶نات العينية املأخوذة مقابل التسهيالت املوجودة أو تحصÓ املحفظة من خالل ملؤونات املأخوذة

 مقابل التسهيالت ذات األوضاع املتع{ة.

تقوم إدارة املخاطر االئت¶نية àراجعة دورية ملحفظة التسهيالت لدراسة تطور حجم الديون غ� املنتجة وكفاية املؤونات املوجودة باإلضافة إىل مراجعة وضع وقيم

 الض¶نات من خالل دراسة كل نوع عىل حدة، ك¶ تلتزم إدارة املخاطر االئت¶نية بقرارات مجلس النقد والتسليف في¶ يتعلق بتصنيف التسهيالت االئت¶نية واحتساب

 املؤونات ك¶ هو الحال يف احتساب نسب الرتكزات املقبولة لكل عميل أو مجموعة.

Öارس إدارة املخاطر االئت¶نية مهامها املتنوعة من خالل ثالثة أقسام رئيسية وهي قسم مراجعة مخاطر االئت¶ن، قسم تقارير ومعلومات االئت¶ن وقسم الشؤون اإلدارية

 لالئت¶ن، تقوم األقسام بأدوارها بطريقة تكاملية لالرتباط الكب� بÓ مراحل العمل األساسية.

•مراجعة مخاطر االئت�ن: يعنى هذا القسم بدراسة وتحليل مخاطر االئت¶ن املرتبطة بكل ملف ائت¶� ورفع توصيات من خالل رأي مستقل يتم رفعه للجان التسليف

 املختلفة عند كل عملية منح، ك¶ يقوم àراجعة دورية للمحفظة لتقييم حجم املخاطر االئت¶نية بشكل عام وتقييم كفاية املؤونات والض¶نات لتغطية هذه املخاطر

 باإلضافة إىل مهامه األساسية املتمثلة يف تصنيف الديون بحسب قرارات مرصف سورية املركزي أو بحسب معاي� التصنيف الداخيل ك¶ يساهم بشكل أسايس يف إجراءات

 اختبارات الجهد والتي يتم عىل أساسها احتساب أي مؤونات إضافية (ج¶عية) عند الحاجة.

•تقارير ومعلومات االئت�ن: يرتكز نشاط هذا القسم بتوف� ومعالجة كافة أنواع البيانات املرتبطة باملخاطر االئت¶نية واحتساب املؤونات باإلضافة إىل مسؤولية إعداد

 كافة التقارير الدورية املطلوبة من الجهات الرقابية في¶ يتعلق بحجم وتركزات املخاطر االئت¶نية بكافة أنواعها، ك¶ يهتم بتجميع وإعداد وتبادل املعلومات املرتبطة

 بالعمالء املدينون مع مرصف سورية املركزي من ضمن برنامج مركزية املخاطر، يلعب هذا القسم دوراً هاماً يف عملية إجراء اختبارات الجهد الدورية عىل املحفظة

 االئت¶نية بشكل عام ك¶ يساهم يف تحض� كافة اإلفصاحات املتعلقة باملخاطر االئت¶نية والض¶نات املأخوذة باإلضافة إىل حجم املؤونات وصوالً إىل صايف املخاطر االئت¶نية.

•الشؤون اإلدارية لالئت�ن: تتمحور مسؤوليات هذا القسم وبشكل أسايس حول املتابعة املستمرة والدورية ملحفظة الديون التجارية بهدف رئييس وهو التأكد من تنفيذ

 وتفعيل وتجديد كافة أنواع القروض àا يتطابق مع تفاصيل القرار االئت¶� الصادر عن اللجنة املختصة من حيث رشوط املنح والض¶نات املطلوبة باإلضافة إىل التأكد

 من وجود وسالمة وصحة املستندات والوثائق املرتبطة سوءاً بعقود القروض أو بالض¶نات املأخوذة بكافة األوقات وبالتنسيق مع القسم القانو� باملرصف عند الحاجة،

 ك¶ يهتم هذا القسم باملراجعة الدورية لصالحية بعض املستندات والوثائق وض¶ن تجديدها بالتعاون مع املعنيÓ يف قسم االئت¶ن التجاري.
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Ý يطرأ عىل حجم محفظة االئت¶ن الصافية تغي� جوهري بنهاية العام 2018، حيث بقي حجم املحفظة مستقراً تقريباً بالرغم من وجود نشاط ملحوظ يف عمليات االئت¶ن

 بالنصف الثا� من العام بشكل خاص، اال انه ويف املحصلة فقد عادل اج¶يل الزيادة يف االئت¶ن املمنوح (سواء للعمالء الجدد او القاÓï) املبالغ املحصلة من التسليفات.

 وبالرغم من هذه النتيجة اال ان املحفظة قد شهدت تطوراً إيجابياً ناحية حجم املؤونات املحتجزة ، إذ إنَّ عمليات التحصيل املذكورة أعاله قد ساهمت بتحرير ما يفوق

 املليار ونصف املليار ل�ة سورية، أي بانخفاض عن عام 2017 بنسبة بلغت %18 تقريباً، حيث عكس هذا االمر تحسناً يف جودة املحفظة ناحية استبدال قروض بأخرى

 أدù يف درجة مخاطرها.

ك¶ وبدء املرصف باستعادة نشاطه االئت¶� يف مجال االئت¶ن بالتجزئة مستأنفاً نشاطه بالقروض الشخصية والتمويل السكني حيث شهدت محفظة التجزئة يف نهاية

 العام زيادة بحوايل 500 مليون ل�ة سورية.
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يف Öوز 2014 انتهى مجلس املحاسبة العاملي من وضع املعيار رقم 9 للتقارير املالية، وقد تم تحديد بداية العام 2018 للبدء بتطبيقه عاملياً.

يتضمن املعيار متطلبات جديدة لعمليات القياس واالعرتاف والتحوط تجاه املخاطر االئت¶نية املرتبطة باملوجودات واألدوات املالية يف ميزانية املرصف، والتي من شانها ان تؤثر 

يف النشاط االئت¶� بشكل عام وللمصارف بشكل خاص.

يلزم املعيار املؤسسات عىل اتخاذ اجراءات مقابل التد� يف قيمة موجوداتها املالية بحيث تكون هذه اإلجراءات عىل شكل مخصصات مقابل التدفقات النقدية املتوقعة لفرتة 

12 شهر  للموجودات املالية املصنفة ضمن املرحلة األوىل لتد� القيمة ومخصصات مقابل كافة التدفقات النقدية املستقبلية للموجودات املالية املصنفة ضمن املرحلتÓ 2 و3.

وبحسب املعيار فان كافة املوجودات املالية ومن اليوم األول لالرتباط التعاقدي تصنف ضمن املرحلة األوىل ماÝ تظهر أحد املؤرشات والتي تعرب  عن ارتفاع هام يف درجة 

املخاطر االئت¶نية املرتبطة باألصل املايل و/او الطرف التعاقدي. ومن الجدير بالذكر بان هذه اآللية قد وضعت لغاية زيادة الحذر كمحاولة ملنع تكرار احداث ازمة 2008 

العاملية.

سبق وبتعميم صادر عن حاكم مرصف سورية املركزي برقم 6839 يف العام 2017 الطلب اىل جميع املصارف البدء àرحلة Öهيدية خالل العام 2018 لغاية تطبيق املعيار. ويف 

بدايات العام 2018 وàوجب تعميم الحاكم رقم 1927، تم تأجيل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 حتى تاريخ 01/01/2019 وصوالً للتطبيق الكامل بنهاية العام آنف 

الذكر.

ويف إطار تحض� بنك عوده سورية للتطبيق يتم دراسة ñوذج االع¶ل الخاص باملرصف ليصار اىل اعت¶ده من قبل مجلس اإلدارة، والذي وبناًء عليه سيتم تحديد اآللية الخاصة 

بقياس وتسجيل التدفقات النقدية الخاصة باملوجودات املالية يف النظام املحاسبي للمرصف. 

واما ما يخص احتساب املخصصات الالزمة ملواجهة التد� يف قيمة األصول املالية، سيتم اعت¶د اآللية املعتمدة يف احتساب الخسائر االئت¶نية املتوقعة ECL ، وذلك بالنسبة 

ملحفظة االئت¶ن التجاري حيث يتم تجهيز أدوات مختصة وبيئة عمل داعمة، ترتكز عىل البيانات التاريخية ألحداث التع{ والخسائر االئت¶نية املسجلة يف املرصف. إضافة اىل 

ما سبق تم ايجاد أدوات خاصة باحتساب املخصصات الالزمة ملواجهة التد� بقيمة املوجودات املالية االخرى، ك¶ وتسعى إدارة املخاطر اىل تطوير تلك األدوات لتواكب 

املتطلبات الجديدة وخصوصاً الرقابية منها، يف ضوء التطور املستمر للتطبيق العميل للمعيار.
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تعنى مخاطر السوق بكافة األع¶ل التي يحتمل أن يتعرض املرصف كنتيجة لها بشكل مبارش أو غ� مبارش ألي نوع من الخسائر، حيث تنتج مخاطر السوق من التحركات يف 

عوامل السوق بشكل يؤدي إىل نتائج سلبية سواء عىل األرباح أو عىل القيمة االقتصادية لحقوق املساهمÓ يف املرصف، أما مخاطر السيولة فهي تنجم عن عدم قدرة املرصف 

عىل تنفيذ االلتزامات الحالية أو املستقبلية املتوقعة أو غ� املتوقعة بالوقت املناسب والكلفة املقبولة.

وتشمل إدارة مخاطر السوق والسيولة دراسة وتحليل األنواع التالية من املخاطر:

-تقلبات أسعار الفائدة

-تقلبات أسعار رصف العمالت األجنبية

-تقلبات أسعار األوراق املالية

-السيولة

تقوم إدارة مخاطر السوق بقياس وضبط حجم املخاطر املحتملة والناتجة عن أع¶ل املرصف ذات العالقة واالرتباط بتقلبات أسعار الفوائد أو أسعار رصف العمالت باإلضافة 

إىل مخاطر السيولة، ويتم ذلك من خالل املتابعة اليومية ملجمل األع¶ل واألنشطة وفقاً للسياسات واإلجراءات املصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة والتأكد من مدى تقيّد 

املرصف بالسقوف واملستويات املحددة للمخاطر املقبولة داخلياً باإلضافة إىل الحدود املطلوبة بقرارات مرصف سورية املركزي لتحديد التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع 

اإلدارة العليا يف املرصف، ك¶ ويتم رفع تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر تعرض نظرة شاملة عن حجم ونوع املخاطر السوقية املوجودة مع توضيح وتربير أي تجاوز إن 

وجد، باإلضافة إىل اختبارات الجهد والتي تقيس حجم املخاطر املحتملة ضمن ظروف عمل قاسية يتم عرضها من خالل عدة سيناريوهات أو من خالل دراسة حساسية 

موجودات ومطاليب املرصف ألي تغ� غ� متوقع بعوامل السوق مثل أسعار الفوائد.

باإلضافة إىل ذلك تساهم إدارة املخاطر السوقية بإبداء الرأي بكافة أع¶ل املرصف التي ينجم عنها أي نوع من املخاطر السوقية من خالل مشاركتها يف لجنة إدارة املوجودات 

واملطاليب يف املرصف والتي من شأنها مناقشة واتخاذ القرارات بشأن توظيفات وأع¶ل املرصف وكل ما له عالقة بإدارة أصول والتزامات املرصف. 

 

2017                                                                           2018                                    
التصنيف االئت¶�                      حجم املحفظة                            النسبة                                     حجم املحفظة                                النسبة      

املحفظة االئت�نية 2018

الجزء املغطى àؤونات صايف املخاطر االئت¶نية

املحفظة االئت�نية 2017

الجزء املغطى àؤونات صايف املخاطر االئت¶نية

46%54% 38%62%

يبÓ الجدول واملخطط البيا� أدناه تفاصيل حجم التعرضات للمخاطر االئت¶نية من ضمن محفظة الديون، مع توضيح أن التصنيف االئت¶� للديون يعكس توقعات

 املرصف الحت¶ل تع{ كل عميل ومدى الخسارة التي ãكن أن يتكبدها املرصف:

% 0   67,493  % 0   14,434,850 الديون متدنية املخاطر 

% 43   7,820,185,832  % 57   10,077,723,668 الديون العادية 

% 38   6,876,377,586  % 23   4,065,102,811 الديون التي تتطلب اهت¶م خاصا 

% 81   14,696,630,911  % 80   14,157,261,329 حجم الديون املنتجة 

% 0   5,222,343  % 0   11,265,279 ديون دون املستوى  

% 0   17,373,807  % 1   107,714,157 ديون مشكوك بتحصيلها 

% 19   3,467,390,598  % 20   3,523,075,196 ديون رديئة 

% 19   3,489,986,748  % 20   3,642,054,631 حجم الديون غ� املنتجة 

% 100   18,186,617,659  % 100   17,799,315,961 إج¶يل حجم املحفظة االئت¶نية 

% 46   8,326,502,668  % 38   6,798,408,518 إج¶يل املؤونات و العوائد املعلقة 

% 54   9,860,114,991  % 62   11,000,907,442 صايف حجم املحفظة االئت¶نية 
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تهتم إدارة املخاطر التشغيلية بشكل رئييس àراقبة وتحليل وضبط جميع أنواع العمليات يف املرصف والتي قد تسبب خسائر مادية أو غ� مادية (كسمعة املرصف) 

بطريقة مبارشة أو غ� مبارشة، حيث تنتج هذه املخاطر بشكل أسايس عن األخطاء البرشية أوفشل األنظمة واألعطال االلكرتونية أو عن عمليات االحتيال الداخلية 

أو الخارجية أو عن العوامل املتعلقة بالبيئة التشغيلية املحيطة باملرصف. 

حيث تسعى إدارة املخاطر التشغيلية يف املرصف بشكل مستمر اىل ض¶ن وجود السياسات الالزمة وأنظمة الضبط الكافية لتخفيف حجم الخسائر املتعلقة àخاطر 

التشغيل وإبقائها ضمن الحدود املقبولة واملحددة من قبل مجلس إدارة املرصف وàا يت¶ىش مع مقررات مرصف سورية املركزي بهذا الخصوص.

التشغيلية بنرش ثقافة ووعي إدارة املخاطر بكل أقسام املرصف وعىل كافة املستويات ملا لها من أثر هام عىل تخفيف حجم املخاطر  ك¶ تعنى إدارة املخاطر 

التشغيلية يف جميع خطوط العمل وبالتايل الخسائر التي قد يتعرض لها املرصف.

•يتم تحديد وقياس حجم املخاطر التشغيلية بعدة طرق ñوذجية وعلمية تت¶ىش مع توصيات الجهات الرقابية املتمثلة àرصف سورية املركزي بشكل أسايس ومع 

املعاي� الدولية املوىص بها من لجنة بازل ومن أهمها:

•التقييم الذاº للمخاطر: ويتم من خالل اجت¶عات أو ورشات عمل مع كل إدارة يف املرصف لتقييم حجم التعرضات للمخاطر التشغيلية يف كل نوع من 
العمليات والنشاطات املرتبطة واقرتاح الحلول واإلجراءات املناسبة.

•التجميع النوعي للمخاطر: ويتم عن طريق تجميع كافة األحداث أو األخطاء أو الخسائر التشغيلية الواردة وتصنيفها وفرزها يف قواعد بيانات مناسبة ورفع 
تقارير دورية برتكزات هذه األحداث ونوعيتها إىل اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر مع التوصيات الالزمة لتخفيف من حجم وأثر هذه املخاطر.

•مؤرشات املخاطر الرئيسية: يتم العمل عىل اعت¶د مجموعة من املؤرشات األساسية باإلضافة إىل السعي بشكل دائم عىل تطويرها والتي تتم مراجعتها بشكل 
دوري لتحديد وجود أي نوع من املخاطر التشغيلية باإلضافة إىل كونها مؤرشات إنذار مبكر قبل حدوث أي خسائر.

•حدود املخاطر التشغيلية: عن طريق وضع حدود للخسائر الناتجة عن املخاطر التشغيلية ملختلف أنواع العمليات وعىل عدة مستويات.

•القياس: وذلك باالستعانة باملعلومات اإلحصائية التاريخية، حيث يتم حرص الخسائر املتحققة والناتجة عن املخاطر التشغيلية واالستعانة بهذه املعلومات مستقبالً 
يف تطوير السياسات الخاصة àراقبة هذه املخاطر والتخفيف منها. 

أما عن الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية لغرض احتساب كفاية رأس املال يف املرصف فقد تم وàوجب تعلي¶ت مرصف سورية املركزي اعت¶د طريقة 

املؤرش األسايس.

:á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG ∞«ØîJ äÉ«dBG
التشغيلية باإلضافة إىل اعت¶د  الكافية للحد والتخفيف من آثار املخاطر  الرقابة الدورية واملستمرة وض¶ن وجود السياسات واإلجراءات   يتم الرتكيز عىل اعت¶د 

إجراءات رقابية محكمة واالستعانة بالوسائل التقنية الرضورية لذلك يف حÓ يتم اللجوء يف بعض الحاالت إىل ض¶ن وجود التغطية التأمينية الالزمة من قبل رشكات 

.Óذات مكانة مرموقة يف قطاع التأم Óتأم

:πª©dG ájQGôªà°SGh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ôWÉ
تهتم وحدة مخاطر أمن املعلومات واستمرارية العمل بإدارة كافة أنواع املخاطر ذات التأث� املبارش أو غ� املبارش عىل رسية، موثوقية وتوافر املعلومات يف املرصف 

كونها جزء هام وحيوي من موجودات املرصف باإلضافة إىل ض¶ن كفاية وكفاءة اإلجراءات املتعلقة باستمرارية العمل من الناحية التقنية واملعلوماتية لدورها 

األسايس يف استمرار العمل يف املرصف، حيث يتم ذلك من خالل اقرتاح الضوابط الالزمة التي من شأنها تخفيف املخاطر عند وجودها.

تم خالل العام تفعيل هذه الوحدة ووضع السياسات واإلجراءات الداخلية التي تنظم عمل الوحدة، ويتم العمل عىل توف� األدوات والربامج الالزمة للحصول عىل 

أفضل النتائج.

بناء عىل توجيهات مرصف سورية املركزي والتي تقتيض استخدام منهجيات معيارية عاملية إلدارة مخاطر أمن املعلومات، تم تطوير سياسات وإجراءات الوحدة àا 

السياسات  هذه  تهدف   .ISO22301:2012 و    COBITو  ISO27001:2013 وخاصة  العمل  واستمرارية  املعلومات  بأمن  الخاصة  العاملية  املعاي�  مع  يتالءم 

واإلجراءات إىل وضع الخطوات املفصلة لكيفية تحليل التهديدات الخارجية والداخلية التي ãكن ان تتعرض لها أصول املعلومات يف املرصف آخذة بعÓ االعتبار 

نقاط الضعف والضوابط املطبقة، ومن ثم تحديد املخاطر الناتجة وإدارتها ومواïتها إىل السوية املقبولة عن طريق تطبيق الضوابط املناسبة.

يتم تطوير خطة استمرارية العمل بشكل دوري، حيث تتناول خطة استمرارية العمل املخاطر الكامنة عند توقف أنشطة املرصف بشكل غ� متوقع، وتهدف لض¶ن 

أن إجراءات العمل تعمل بالشكل الصحيح م¶ سيمكن املرصف من التعامل برسعة وفعالية من أي كارثة غ� متوقعة او حالة طوارئ قد تتعرض لها أع¶ل املرصف.

تويل وحدة أمن املعلومات واستمرارية العمل نرش التوعية والتدريب أهمية كب�ة لض¶ن وعي عام ودقيق àسائل أمن املعلومات، والتي تتوزع بÓ وجوب مراعاة 

االستخدام األمثل للتقنية وبÓ اإلجراءات املتطلبة من الكل عند مالحظة أي خلل.
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مجلس اإلدارة

لجنة إدارة 

املخاطر

مدير إدارة املخاطر

وحدة

أمن املعلومات 

واستمرارية العمل

وحدة

مخاطر االئت�ن

التجاري

قسم مراجعة

االئت�ن

قسم تقرير

ومعلومات االئت�ن

قسم الشؤون

اإلدارية ملخاطر

االئت�ن

وحدة

مخاطر االئت�ن

التجزئة

وحدة مخاطر 

السوق والسيولة
وحدة

املخاطر التشغيلية

املدير العام

...................................................... ...
...

.. 
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 :ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG •É°ûf
�كنت إدارة املوارد البرشية خالل العام 2018 من إ�ام تغطية معظم النقص الحاصل يف عدد املوظف� الحاصل خالل العام� املنرصم� نتيجة للظروف الراهنة 

والتي دفعت بالعديد منهم إىل السفر إىل الخارج ألسباب مختلفة، وكافة املناصب املستجدة املطلوبة تلبيًة ملعاي� العمل الحديثة ومتطلبات الجهات الرقابية، وذلك 

برفد إدارات وفروع املرصف بالكوادر املال©ة حسب املعاي� واملقاييس املطلوبة.

تم ذلك وفق اتجاه� كان األول بالرتكيز عىل إ�ام برامج تدريب مكثفة لعدد من موظفي املرصف ذوي الكفاءات واملهارات األنسب ملنحهم الفرصة بالرتقية لشغل 

املناصب الشاغرة األعىل داخلياً، وبالتوازي تم العمل عىل توظيف عدد من الخريج� الجدد من حملة الشهادات الجامعية املناسبة وتزودهم بالتدريب النظري 

والعميل الالزم ضمن ورشات تدريب اختصاصية، بشكل يؤمن تغطية عامة وشاملة لوجوه العمل املرصيف يف اإلدارات والفروع وبإرشاف مبارش من املوظف� ذوي 

الخربات األعىل.  

وكان الثاÈ بفتح املجال الستقطاب كفاءات مرصفية من سوق العمل يف حال عدم القدرة عىل تأمينها داخلياً ليساهم ذلك يف مزج وإغناء الخربات املرصفية ملا له 

من أثر يف استمرارية تجدد األفكار والتجارب.

العمليات  إدارة  لها  يعهد  والتي  األوىل  بالدرجة  الفروع  إدارة  لتشمل  التأهيل داخل املرصف  برامج  البرشية عىل امليض Ëجموعة من  املوارد  إدارة  كÍ وعملت 

املرصفية اليومية والتي يجب أن تبقى عىل وعي دائم بكل ما يستجد من قرارات وتعليÍت لها عالقة بالعمليات اليومية لزبائن املرصف وËا يتناسب مع معاي� 

جودة الخدمة املقدمة وكذلك دورات شاملة لكافة موظفي اإلدارة و الفروع والتي لها عالقة بأمور عامة يعنى بها كل ما يهتم بالشأن املرصيف وعىل رأسها مواضيع 

التدريب  دورات  من  وعدد  املركزي،  من مرصف سورية  الصادرة  والتعليÍت  بالقوان�  تدريبية خاصة  وكذلك جلسات  اإلرهاب  و�ويل  األموال  مكافحة غسل 

بلغ إجÍيل عدد ساعات  الطوارئ. حيث  بتحديث خطة  الخاص  الدوري  للتدريب  باإلضافة  التدريب والتأهيل املرصيف.  بالتعاون مع مركز  املرصفية االختصاصية 

التدريب 6,285ساعة تدريب داخلية وخارجية

:»YÉªàL’G h ÊóŸG •É°ûædG

قام بنك عوده سورية بالتربع Ëبلغ مليون ل.س لجمعية بسمة مساهمة منه يف حملة دعم األطفال املصاب� بالرسطان، ومبلغ مائتي ألف ل.س لجمعية أحالم 

الطفولة لذوي االحتياجات الخاصة.

:äÉcô°ûdG ∞«∏°ùJ á¶Ø
خالل العام 2018 قامت مديرية التسليف Ëنح تسهيالت ائتÍنية جديدة تهدف لتنمية القطاعات االقتصادية Ëختلف فئاتها الصناعية منها والتجارية وذلك لعمالء 

يتمتعون بالجدارة االئتÍنية، وكانت القرارات مبنية عىل أسس تتناسب مع سيولة املرصف من جهة ومطابقة لقرارات مرصف سورية املركزي الناظمة لعمليات 

التسليف من جهة أخرى.

كÍ حافظت مديرية التسليف عىل سياستها السابقة التي تتمثل يف معالجة ما تبقى من ديون غ� منتجة، وذلك باملتابعة الدقيقة للعمالء أصحاب الديون غ� املنتجة 

والتفاوض معهم من اجل الوصول إىل حلول تتمثل بجدولة التسهيالت أو تسويتها Ëا يتناسب مع قدرة العمالء املتعÜين ومع مصلحة املرصف.

:É¡∏ªY ájQGôªà°SG á£Nh ´hôØdG áµÑ°T IQGOEG •É°ûf
سعت إدارة شبكة الفروع خالل عام 2018 إىل الرتكيز عىل تطوير البنية الخدمية األساسية يف املرصف من خالل تقديم الدعم الفني واإلداري واللوجستي لفروع 

الجهات  املتبعة من قبل  العمل Ëا يتطابق مع األنظمة والقوان� والتعليÍت  العمل لديها، من أجل ضÍن حسن واستمرار  بنك عوده سورية وتطوير إجراءات 

الحكومية أو ضمن أنظمة العمل املتبعة يف املرصف، وذلك من خالل استحداث برمجيات الكرتونية خاصة بالعمليات املرصفية تهدف إىل تسهيل تطبيق إجراءات 

العمل املتبعة مسبقاً أو من خالل توسيع البنية الخدمية املتمثلة بالكوادر البرشية املؤهلة أكادßياً وعملياً للعمل ضمن املرصف. 

وقد قامت إدارة شبكة الفروع Ëواكبة متطلبات استمرارية العمل يف الفروع من خالل تعديل إجراءات العمل املتبعة مسبقا أومن خالل التنسيق مع اإلدارات 

األخرى للتأكد من صحة وسالمة تطبيقها Ëا ينسجم مع تعليÍت الجهات الوصائية الناظمة للعمل املرصيف وااللتزام الكامل بتوجيهات اإلدارة العليا.

حيث ßكننا أن نوضح بعض النقاط التي قامت بها إدارة شبكة الفروع خالل عام 2018:

البنك والعمل عىل تأهيلها وتدريبها لتستطيع  الكوادر البرشية املناسبة واملؤهلة للعمل ضمن فروع  الدائم واملستمر مع قسم املوارد البرشية لتأم�  1.التنسيق 

تقديم الخدمات املرصفية للمتعامل� ضمن إجراءات عمل واضحة ومحددة متوافقة مع متطلبات وتعاميم وقرارات مرصف سورية املركزي.

العمل  إجراءات  تطوير  نحو  الفروع  إدارة  تطلعات  مع  تتناسب  جديدة  خصائص  يضيف  الذي   SIGMA برنامج  باستحداث  املعلوماتية  قسم  مع  2.التنسيق 

والسياسات املتبعة، باإلضافة اىل تأم� التجهيزات والربمجيات الرضورية لتنفيذ العمليات املرصفية. 

3.التنسيق والتعاون املستمر مع األقسام الرقابية والسيÍ قسم التدقيق الداخيل من أجل تاليف أي ثغرات يف إجراءات العمل اليومية يف الفروع وإصدار املذكرات 

والتوجيهات الرضورية لتوضيح إجراءات العمل والتذك� بها.ا

ومن  الجدير بالذكر أنه استناداً لخطط اإلحالل، فإن املرصف يعتمد بشكل شبه كامل عىل الكوادر املحلية، يف ح� بقي ما مجموعه 3 موظف� من جنسيات أخرى.

املرصف يف  وإدارة  اإلدارة  استمر مجلس  والخدمات  السلع  من  للعديد  أسعار  ارتفاع  رافقها  التي  التضخم  ومعدالت  الحالية  االستثنائية  الظروف  استمرار  ومع 

سياساته السابقة لدعم الواقع املعايش للعامل� Ëا يضمن استمرارية العمل بنفس الكفاءة والنزاهة املطلوبة، Ëنح التعويضات الدورية املال©ة ليساهم املرصف من 

خاللها عىل تحقيق نوع من االستقرار يف املستوى املعييش ملوظفيه، ورفع مستوى الوالء للمؤسسة.

وكذلك استمر املرصف يف تطبيق سياسته الخاصة لدعم و�ك� برامج التدرج املهني لبعض طالب الجامعات السورية لتعريفهم بشكل أشمل عىل القطاع املرصيف 

املحيل، وتزويدهم بصورة أوسع باآلليات والتقنيات املتبعة فيه. حيث بلغ عدد الطالب املتدرب� 25 متدرب يف مختلف إدارات وفروع املرصف يف العام 2018.

بلغ الكادر البرشي لبنك عوده يف نهاية العام 2018 ما مجموعه 306 موظفاً قياساً بـ 314موظف يف نهاية العام 2017.

حيث توزع هذا الكادر ما ب� إدارات وفروع حسب ما يبينه املخطط البياÈ أدناه

ساعات التدريب داخل البنك

ساعات التدريب خارج البنك

45% 55%

29%

9%

شهادات جامعية

شهدات جامعية عليا

تعليم متوسط وأقل

يف ح� يب� الرسم البياÈ التايل مدى توزع املؤهالت العلمية والتحصيل الذي يتمتع به الكادر البرشي يف املرصف
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توزيع املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات األخرى

حقوق امللكية

ودائع العمالء 

والتأمينات النقدية

ودائع البنوك

2017

51%

25%22%

2%
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يب� الجدول التايل أهم املؤرشات املالية للقطاع املرصيف التقليدي و حصة بنك عوده سورية:

31 كانون األول 302017 أيلول 2018البيانات املالية املنتهية يف

بنك عوده

سورية

القطاع املرصيف

التقليدي

الحصة السوقية

لبنك عوده

القطاع املرصيف

التقليدي

الحصة السوقية

لبنك عوده

بنك عوده

سورية
Ëالي� الل�ات السورية

مجموع املوجودات

محفظة التسهيالت االئتÍنية (بالصايف)

الديون الغ� منتجة
ودائع العمالء و التأمينات النقدية 

حقوق امللكية 

118,5561,233,401%10%10

%10%10

111,7321,144,596

9,245

3,634

67,601
25,260

197,151

117,112

822,961
244,343

%59,860147,704%7

%3%3

%8%8
3,490108,526

57,325707,360
24,359240,448
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زادت موجودات املرصف خالل عام Ë 2018ا يتجاوز الـ 8 مليار ل.س أي Ëعدل زيادة 7.9% عن عام 2017 نتيجة لزيادة مصادر التمويل املتمثلة بودائع الزبائن 

والتأمينات النقدية، باإلضافة اىل الزيادة يف حقوق امللكية و الناجمة عن األرباح املحققة خالل عام 2018.

:πjƒªàdG QOÉ°üe .1.1
�ثل مصادر التمويل املطلوبات وحقوق امللكية، حيث يعتمد املرصف عىل ودائع الزبائن بشكل رئييس يف التمويل و التي شكلت يف نهاية عام 2018 ما نسبته 56%،

يف ح� شكلت ودائع البنوك %21 و حقوق امللكية %21 و املطلوبات األخرى 2%.

التغ� %التغ�امليزانية املخترصة  ( Ëالي� الل�ات السورية) 2017 2018

املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة

االستث�رات يف األوراق املالية

التسهيالت االئتÍنية املبارشة الصافية

املوجودات الثابتة و غ� امللموسة

املوجودات األخرى

مجموع املوجودات

ودائع البنوك

ودائع العمالء و التأمينات النقدية

املطلوبات األخرى

حقوق امللكية
مجموع املطلوبات و حقوق امللكية
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توزيع املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات األخرى

حقوق امللكية

ودائع العمالء 

والتأمينات النقدية

ودائع البنوك

2018

56%

21%21%

2%

4.التنسيق مع القسم املايل واإلداري والقيام برشاء مجموعة عدادات عملة ورقية متطورة وزعت عىل الفروع الرئيسية التي تتعرض لعمليات مرصفية كب�ة تتطلب 

عد مبالغ كب�ة يتوجب تنفيذها Ëدة قياسية. 

5.تقوم إدارة شبكة الفروع Ëواكبة التطور الحاصل يف مجال العمل املرصيف فقد رشعت بإدخال مفهوم األرشفة االلكرتونية عىل بعض أقسام املرصف بغية تسهيل 

عملية حفظ األوراق واملستندات إضافة إىل رسعة الوصول للمعلومة املطلوبة وحفظها من التلف الذي قد يطرأ عليها، حيث تم تعميم هذه التجربة عىل معظم 

أقسام املرصف لتستكمل عملية األرشفة االلكرتونية بأرشفة ملفات العمالء ضمن جميع فروع بنك عوده سورية.

تتطلع إدارة الفروع يف املرحلة القادمة اىل بذل املزيد من الجهود اإلضافية لتطوير وتحس� الخدمات املرصفية والسيÍ الخدمات املرصفية اإللكرتونية ومتابعة 

لتقديم  الفروع  استعداد  ملا يضمن  الجديدة  والربمجيات  النظم  املستمر عىل  التدريب  الفروع من خالل  والعمل عىل رفع مستوى موظفي  الفروع  مراقبة عمل 

الخدمات املرصفية لعمالئها وفقاً ملتطلبات املرحلة القادمة التي قد تشهدها سورية من ناحية تحسن الوضع األمني وزيادة الطلب عىل الخدمات املرصفية.
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ودائع البنوك بالعمالت األجنبية مقومة بالدوالر األمريî (باملالي�)
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ßثل طرف املوجودات استخدامات مصادر التمويل و تعود الحصة األكرب للموجودات النقدية و السيولة الجاهزة حيث تشكل %85 من إجÍيل املوجودات تليها 

محفظة التسهيالت االئتÍنية 9%.

يب� املخطط التايل توزيع املوجودات يف نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017:

الحسابات الجارية

وتحت الطلب

تأمينات نقديةودائع التوف�ودائع ألجل

ودائع الزبائن بالل�ة السورية حسب نوع الوديعة (باملليارات)
îودائع الزبائن بالعملة األجنبية مقومة بالدوالر األمري

حسب نوع الوديعة (باملالي�)

الحسابات الجارية

وتحت الطلب

تأمينات نقديةودائع التوف�ودائع ألجل

2018

2017

2018

2017

توزيع املوجودات 2018

املوجودات الثابتة وغ� امللموسة

املوجودات األخرى

التسهيالت االئتÍنية املبارشة الصافية

االستثÍرات يف األوراق املالية

املوجودات النقدية والسيولة الجاهزة

1%

0%
9%

85%

5%
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�ثل ودائع البنوك %21 من املطلوبات وحقوق امللكية أي ما يقارب 25 مليار ل.س يف عام 2018 منها 23 مليار ل.س بالعمالت األجنبية و الذي يعادل 53 مليون

مقومة بالدوالر األمريî و الباقي ما يقارب املليارين ودائع بالل�ة السورية، مقابل 28 مليار ل.س أي %25 من املطلوبات و حقوق امللكية لعام 2017 منها 27 

مليار ل.س بالعمالت األجنبية أي ما يعادل 61 مليون مقومة بالدوالر األمريî و الباقي مليار ودائع بالل�ة السورية، كÍ هو موضح يف املخططات التالية:

--

:ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdGh øFÉHõdG ™FGOh -

بلغ مجموع ودائع الزبائن يف نهاية العام 2018 ما مقداره 67 مليار ل.س منها 50 مليار ل.س ودائع الل�ة السورية و 17 مليار ل.س ودائع العمالت األجنبية أي 

ما يعادل 40 مليون مقومة بالدوالر األمريî، مقابل 57 مليار ل.س يف نهاية عام 2017 منها 38 مليار ل.س ودائع الل�ة السورية و 19 مليار ل.س ودائع العمالت 

األجنبية أي ما يعادل 44 مليون مقومة بالدوالر األمريî حيث تظهر املخططات التالية توزيع الودائع بحسب العملة و بحسب النوع:
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توزيع املوجودات 2017

املوجودات الثابتة وغ� امللموسة

املوجودات األخرى

التسهيالت االئتÍنية املبارشة الصافية

االستثÍرات يف األوراق املالية

املوجودات النقدية والسيولة الجاهزة

1%

0%
9%

85%

5%
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أرصدة وايداعات لدى املصارف (Ëليارات الل�ات السورية)

خارجي

محيل

تتألف هذه املوجودات من النقد و األرصدة لدى مرصف سورية املركزي و التي تشكل ما نسبته %47 و هي ال تنتج الفوائد، يف ح� تشكل األرصدة و اإليداعات 

لدى املصارف ما نسبته %53 من هذه املوجودات و هي يف معظمها تنتج الفوائد.

تب� املخططات التالية توزيع املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة إضافة إىل توزيع األرصدة و اإليداعات لدى املصارف ب� مصارف محلية و مصارف خارجية:

كÍ تب� املخططات التالية تركز املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة ب� العملة السورية و العمالت األجنبية مقومة بالدوالر األمريî لعامي 2018 و 2017:

تنقسم محفظة التسهيالت االئتÍنية إىل شق� رئيسي� (محفظة الرشكات و محفظة التجزئة)، تب� املخططات التالية حجم املحفظت� اإلجÍيل يف نهاية عام 2018 

وعام 2017 بالعملة األصلية:
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شهدت محفظة الل�ة السورية بشقيها محفظة الرشكات ومحفظة التجزئة ارتفاعاً ملحوظ النتائج خالل العام 2018 بنتيجة زيادة وت�ة اإلقراض ومنح تسهيالت

 وخدمات جديدة عىل قاعدة موثوقة من الضÍنات.

يف ح� أدت التسديدات املنتظمة ألقساط قروض محفظة الرشكات بالعملة األجنبية يف تواريخ استحقاقها اىل انخفاض يف حجم املحفظة Ëا يزيد عن مليار ل�ة 

سورية، بالتزامن مع غياب فرص اإلقراض بالعملة األجنبية. 
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يب� الجدول التايل تفاصيل صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى:

يوضح املخطط التايل صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى للثالث سنوات املاضية :

1,500

2,000

3,000

3,500

2,500

500

-

1,000
1,081

2,598 2,698

1,331

201820172016

صايف إيراد الفوائد (Ëالي� الل�ات السورية)

ايرادات الفوائد

صايف ايراد الفوائد

أعباء الفوائد

3,113

1,3981,3671,518
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صايف إيراد العموالت واإليرادات األخرى (Ëالي� الل�ات السورية)
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1,120

1,715

:á¶ØëŸG IOƒL •

حافظت املحفظة نسبياً عىل حجم الديون غ� املنتجة حيث بلغت ما نسبته %20.46 من حجم املحفظة اإلجÍيل، يف ح� ارتفعت نسبة تغطيتها من املؤونات 

والفوائد املعلقة من %73.62 يف عام 2017 اىل %93.05 يف عام 2018.

كÍ تم رد ما يزيد عىل املليار ونصف ل.س من املخصصات التي انتفت الحاجة اليها والناتجة بشكل رئييس عن التسديدات للديون املنتجة بتواريخ استحقاقها. 

يوضح الجدول أدناه جودة محفظة التسهيالت االئتÍنية ونسب التغطية:

إجÍيل املحفظة                                                          

منها: رشكات                                                            

منها: تجزئة                                                             

صايف املحفظة (*)                                                            

منها: رشكات                                                             

منها: تجزئة                                                               

إجÍيل الديون الغ� منتجة                                                          

منها: رشكات                                                             

منها: تجزئة                                                                           

املخصص اإلفرادي و العوائد املعلقة                                                           

منها: رشكات                                                             

منها: تجزئة                                                              

املخصص الجÍعي                                                           

منها: رشكات                                                            

منها: تجزئة                                                            

الديون الغ� منتجة / إجÍيل املحفظة                 

منها: رشكات                

منها: تجزئة                 

نسبة تغطية الديون الغ� منتجة                      

منها: رشكات                  

منها: تجزئة                        

املخصص الجÍعي / صايف املحفظة                              

منها: رشكات                

منها: تجزئة                 

(*) دون طرح املخصص الجÍعي      

التغ�Ë20182017الي� الل�ات السورية                                                                                                                                  

18,187

16,199

1,988

15,617

14,745

872

3,490

2,236

1,254

2,569

1,454

1,115

5,757
5,618

139

17,799

15,313

2,486

14,410

12,996

1,414

3,642

2,446

1,196

3,389

2,317

1,072

3,409

3,285

124

(388)

(886)

498

(1,207)

(1,749)

542

152

210

(58)

820

863

(43)

(2,348)

(2,333)
(15)

% 20.46

% 15.97

% 48.11

% 93.05

% 94.73

% 89.61

% 23.66
% 25.28

% 8.78

% 19.19

% 13.80

% 63.09

% 73.62

% 65.02

% 88.94

% 36.86

% 38.10

% 15.90

% 1.27

% 2.17

% -14.98

% 19.43

% 29.71

% 0.67

% -13.20

% -12.82

% -7.12
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+ صايف إيراد الفوائد                                                            

+ صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى                              

- التكاليف التشغيلية                                                            

- املؤونات و املخصصات                                                   

- رضيبة الدخل                                                                   

= صايف الربح قبل أرباح تقييم مركز القطع البنيوي                                                             

+ (خسائر) أرباح تقييم مركز القطع البنيوي                                                             

= صايف الربح (الخسارة)                                                        

التغ� %التغ�20182017قا©ة الدخل املخترصة  ( Ëالي� الل�ات السورية)                                                                                               

1,398

1,122

2,950

(1,575)

-

1,145

-

1,145

1,367

782

2,718

(1,727)

-

1,158

(4,429)

(3,271)

31

340

232

152

-

(13)

4,429

4,416

% 2

% 43

% 9

% -9

% 0

% -1

% -100

% -135
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عىل الرغم من ارتفاع قيمة أعباء الفوائد والناتج عن ارتفاع حجم ودائع الزبائن من جهة وارتفاع معدالت الفائدة العاملية عىل ودائع العمالت األجنبية من

جهة أخرى، فقد أóرت الجهود املبذولة لرفع سوية اإلقراض عن زيادة حجم إيراد الفوائد بشكل ملحوظ يف عام 2018 قياساً بعام 2017. مÍ أدى باملحصلة 

إىل زيادة صايف ايراد الفوائد والذي بلغ 1.398 مليون ل.س مقارنة Ëبلغ 1.367 يف عام 2017.

:iôNC’G äGOGôjE’G h ä’ƒª©dG OGôjEG ‘É°U .2.2

+ عموالت االئتÍن و العمليات التجارية و الخدمات املرصفية           

+ عموالت التعامالت بالعمالت األجنبية                                                                                          

+ أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع                                      

+ إيرادات تشغيلية أخرى                                                      

- عموالت مدينة: بنوك، حواالت، أخرى                                     

املجموع                                                                                                                             

التغ� %التغ�Ë20182017الي� الل�ات السورية

457

653

33

8

(29)

1,122

422

370

84

11

(105)

782

35

283

(51)

(3)

76
340

% 8

% 77

% -61

% -27

% -72
% 43

يوضح املخطط التايل صايف إيراد الفوائد للسنوات الثالثة املاضية:
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يب� الجدول التايل تفاصيل املؤونات و املخصصات:يب� الجدول التايل مكونات التكاليف التشغيلية:

يوضح املخطط التايل مقارنة للتكاليف التشغيلية خالل األعوام الثالثة املاضية:

كÍ يوضح املخطط التايل تفاصيل التكاليف التشغيلية لعامي 2018  و 2017:

نفقات املوظف�                                                                        

مصاريف تشغيلية أخرى                                                                                  

اهتالكات و إطفاءات                                                                           

املجموع                                                                                      

Ëالي� الل�ات السورية 

مخصص تسهيالت ائتÍنية مبارشة                                            

مخصص تسهيالت ائتÍنية غ� مبارشة                                       

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة                                     

مؤونة مركز القطع التشغييل                                                       

مؤونات أخرى                                                                     

املجموع                                                                                     
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التغ� %التغ�20182017

1,237

1,533

180

2,950

1,102

1,462

154

2,718

135

71

26

232

% 12

% 5

% 16

% 9

1,533
1,462

1,176

202306

إيجارات

التغ� %التغ�20182017

äÉ°ü°üîŸG h äÉfhDƒŸG .2.4

Ëالي� الل�ات السورية 

(1,693)

-

118

-

-

(1,575)

(1,686)

(12)

3

1

(33)

(1,727)

(7)

12

115

(1)

33

152

% 0

% -100

% 3833

% -100

% -100

% -9 

إن مخصص التسهيالت االئتÍنية املبارشة الذي تم رده إىل اإليرادات كان نتيجة انتفاء الحاجة إليه بعد تسديدات لديون منتجة بتواريخ استحقاقها.
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2018
ájQƒ°S IÒd ìÉ°†jEG

2017
ájQƒ°S IÒd

املطلوبات و حقوق امللكية

حقوق مساهمي البنك

حقوق امللكية

احتياطي عام ملخاطر التمويل

حقوق األقلية (الجهة غ� املسيطرة)

مجموع حقوق امللكية 

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات غ� ملموسة

موجودات أخرى

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

املوجودات

مجموع املطلوبات

املطلوبات

مجموع املوجودات

رأس املال املكتتب به و املدفوع

احتياطي قانو£

احتياطي خاص

الخسائر املرتاكمة املحققة

األرباح  املدورة غ� املحققة

إيداعات لدى املصارف

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

19

20

21

21

 48,602,855,903

 29,928,982,445

   24,040,764,508

 11,000,907,442

 50,000,000

 1,390,426,841

 111,074,522

 2,165,846,678

 3,223,031,388

 120,513,889,727

 25,149,500,212

 66,322,237,378

 670,405,136

 475,853,012

 2,391,135,233

 95,009,130,971

 5,724,500,000

 702,676,169

 702,676,169

 293,116,747

(2,893,195,970)

 20,974,984,933

 25,504,758,048

 708

 25,504,758,756

 120,513,889,727

 38,898,541,058

 33,511,770,055

   22,152,500,000

 9,860,114,991

 50,000,000

 1,375,203,824

 109,552,892

 2,551,680,995

 3,223,031,388

 111,732,395,203

 27,825,850,068

 55,760,603,799

 1,563,985,928

 370,866,368

 1,851,621,014

 87,372,927,177

  5,724,500,000

  587,200,198

  587,200,198

  293,116,747

 (3,817,003,740)

  20,984,453,946

  24,359,467,349

 677

 24,359,468,026

 111,732,395,203

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطوان الزير
املدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
د . محمد أنس حمد اهللا

رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كنان أصالن

املدير املالي و اإلداري

الفوائد الدائنة

الفوائد املدينة

صايف الدخل من الفوائد

العموالت والرسوم الدائنة

العموالت والرسوم املدينة

صايف الدخل من العموالت والرسوم

صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

أرباح تشغيلية ناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

خسائر تقييم مركز القطع البنيوي

أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

إيرادات تشغيلية أخرى 

إج¤يل  الدخل( الخسارة) التشغييل

نفقات املوظف²

استهالكات املوجودات الثابتة

إطفاءات املوجودات غ� امللموسة

اسرتداد مخصص الخسائر االئت�نية

(مرصوف) اسرتداد مخصصات  متنوعة

مصاريف تشغيلية أخرى

إج¤يل املرصوفات التشغيلية

 الربح (الخسارة) قبل الرضيبة

رضيبة الدخل

ربح(خسارة) السنة

مكونات الدخل الشامل األخر

الدخل الشامل للسنة

العائد إىل: 

         مساهمي البنك

         حقوق األقلية (الجهة غ� املسيطرة)

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة العائد إىل مساهمي البنك 

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

23

24

25

26

27

28

29

8

9

30

15

31

16

32

 3,113,113,394

(1,715,236,164)

 1,397,877,230

 456,833,049

(29,456,469)

 427,376,580

 1,825,253,810

 653,231,539

-

 33,239,999

 8,107,649

 2,519,832,997

(1,237,306,785)

(167,077,608)

(12,473,824)

1,693,436,050

 (118,195,312)

(1,532,924,788)

(1,374,542,267)

 1,145,290,730

-

 1,145,290,730

-

1,145,290,730

 1,145,290,699

 31

 1,145,290,730

20.01

 2,697,840,734

(1,330,977,046)

 1,366,863,688

 422,015,719

(105,047,238)

 316,968,481

 1,683,832,169

 370,039,172

 (4,429,234,118)

 84,642,664

 10,669,648

 (2,280,050,465)

(1,102,452,540)

(141,447,544)

(12,844,543)

1,697,542,727

 29,988,692

(1,461,623,046)

(990,836,254)

 (3,270,886,719)

-

 (3,270,886,719)

-

(3,270,886,719)

 (3,270,886,750)

 31

 (3,270,886,719)

 (57.14)

ìÉ°†jEG

2018 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31  ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H2018 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31  ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG πeÉ°ûdG  πNódG ¿É«H

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطوان الزير
املدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
د . محمد أنس حمد اهللا

رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كنان أصالن

املدير املالي و اإلداري
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

احتياطي
خاص

ájQƒ°S IÒd

   

587,200,198

   -

 114,529,070

 -

 946,901

 702,676,169

 

 471,365,461

   -

 115,834,737

   -

587,200,198

احتياطي عام
ملخاطر التمويل

ájQƒ°S IÒd

 

 293,116,747

   -

   -

-

  -

 293,116,747

 293,116,747

   -

   -

   -

 293,116,747

رأس املال املكتتب به
واملدفوع 
ájQƒ°S IÒd

 

 5,724,500,000

   -

   -

   -

-

 5,724,500,000

 5,724,500,000

   -

   -

-

5,724,500,000

الخسائر املرتاكمة
 املحققة

(3,817,003,740)

   -

   -

 916,232,559

7,575,211

(2,893,195,970)

 

(4,743,681,634)

   -

   -

 926,677,894

(3,817,003,740)

ájQƒ°S IÒd

 احتياطي
قانو± 

ájQƒ°S IÒd

 

  587,200,198

   -

 114,529,070

   -

 946,901

 702,676,169

 471,365,461

-

115,834,737

 -

  587,200,198

ájQƒ°S IÒd

مجموع حقوق
مساهمي البنك 

 24,359,467,349

1,145,290,699

   -

   -

 -

25,504,758,048

 27,630,354,099

 (3,270,886,750)

   -

   -

 24,359,467,349

ájQƒ°S IÒd

حقوق األقلية
(الجهة غ� املسيطرة)

 677

 31

   -

   -

-

708

 646

 31

   -

   -

 677

ájQƒ°S IÒd

األرباح املدورة
غ�املحققة

    20,984,453,946

   -

  -

-

(9,469,013)

20,974,984,933

 25,413,688,064

   -

   -

(4,429,234,118)

 20,984,453,946

ájQƒ°S IÒd

مجموع حقوق
 امللكية 

24,359,468,026

 1,145,290,730

   -

-

 -

 25,504,758,756

27,630,354,745

 (3,270,886,719)

   -

   -

 24,359,468,026

2018
الرصيد يف 1 كانون الثا£ 

إج�يل الدخل الشامل

املحول إىل اإلحتياطيات

تخصيص ربح السنة

إعادة تصنيف أرباح غ� محققة(*) 

الرصيد يف 31 كانون األول  

2017
الرصيد يف 1 كانون الثا£ 

إج�يل الدخل الشامل

املحول إىل اإلحتياطيات

تخصيص خسارة السنة

الرصيد يف 31 كانون األول

ربح(خسارة) 
 السنة

   -

1,145,290,699

(229,058,140)

(916,232,559)

-

   -

   -

 (3,270,886,750)

(231,669,474)

3,502,556,224

     -

ájQƒ°S IÒd

العائد إىل مساهمي                                                  البنك

2018 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H 

(*) تم إعادة تصنيف مبلغ 9,469,013 ل�ة سورية من األرباح املدورة غ� املحققة والتي Âثل تعديل الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام 2007

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطوان الزير
املدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
د . محمد أنس حمد اهللا

رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كنان أصالن

املدير املالي و اإلداري
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األنشطة التشغيلية

الربح (الخسارة) قبل رضيبة الدخل

تعديالت لبنود غ� نقدية:

استهالكات

إطفاءات

اسرتداد مخصص الخسائر االئت�نية

مؤونة مصاريف قضائية مستحقة من مقرتض² متعÄين

مرصوف (اسرتداد) مخصصات متنوعة

خسائر استبعاد / بيع موجودات ثابتة

الخسارة قبل التغ�ات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

الزيادة يف احتياطي ودائع لدى مرصف سورية املركزي

الزيادة يف اإليداعات لدى املصارف

النقص يف تسهيالت ائت�نية مبارشة

النقص (الزيادة) يف املوجودات األخرى

(النقص) الزيادة يف التأمينات النقدية

الزيادة يف ودائع العمالء

النقص يف مخصصات متنوعة

الزيادة يف املطلوبات األخرى 

صايف التدفقات النقدية من (املستخدمة يف) األنشطة التشغيلية قبل الرضيبة

رضيبة الدخل املدفوعة عن أعوام سابقة

صايف التدفقات النقدية من (املستخدمة يف) األنشطة التشغيلية

األنشطة االستث¤رية

رشاء موجودات ثابتة 

املتحصل من بيع موجودات ثابتة

رشاء موجودات غ� ملموسة

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستث¤رية

األنشطة التمويلية

أرباح موزعة عىل املساهم²

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

تأث� تغ�ات أسعار الرصف

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه ك� يف 1 كانون الثا£

النقد وما يف حكمه ك� يف 31 كانون األول

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة األرباح

فوائد مقبوضة

فوائد مدفوعة

توزيعات أرباح مقبوضة

2018
ájQƒ°S IÒd

1,145,290,730

 167,077,608

 12,473,824

 (1,693,436,050)

 55,945,439

 118,195,312

11,626,089

 (182,827,048)

 (475,481,171)

 (1,888,264,508)

 551,544,007

327,945,319

 (864,840,606)

10,707,783,851

(8,881,728)

540,002,983

 8,706,981,099

-

8,706,981,099

(193,926,714)

 -

(13,995,454)

(207,922,168)

-

 -

 (169,422,487)

 8,329,636,444

 41,621,997,855

 49,951,634,299

 3,422,274,086

 1,765,806,542

-

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

8

9

30

31

15

8

16

8

9

33

ìÉ°†jEG

2017
ájQƒ°S IÒd

تم تأسيس بنك عوده سورية ش.م.م.ع (البنك) كرشكة مساهمة مغفلة يف 

30 آب Ï 2005وجب السجل التجاري رقم (14456)، وبناًء عىل القرار رقم 

703/ل أ الصادر عن لجنة إدارة مرصف سورية املركزي بتاريخ 13 أيلول 

2005 وÏوجب قانون املصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001.

خاصاً.  مرصفاً  بوصفه   12 رقم  تحت  الحكومة  مفوضية  لدى  البنك  سجل 

اتخذ البنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق – سورية.

تأسس البنك برأس�ل مقداره 2.5 مليار ل�ة سورية موزع إىل 2.5 مليون 

سهم بقيمة أسمية ألف ل�ة سورية للسهم الواحد، وقد تم زيادة رأس املال 

بتاريخ 20 آب 2009 ليصل إىل خمسة مليارات ل�ة سورية وزيادة أخرى 

يف 21 حزيران 2010 ليصبح خمسة مليارات وثال×ائة وخمسون مليون ل�ة 

سورية، ك� Âت زيادة رأس املال بتاريخ 1 حزيران 2011 ليصل إىل خمسة 

مليارات وسبع�ئة وأربع وعرشون مليون وخمس�ئة ألف ل�ة سورية.

بتاريخ 6 حزيران 2012 تم تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح 100 ل�ة 

سورية بدالً من 1,000 ل�ة سورية وذلك Ïا يتفق مع أحكام املادة / 91 / 

من قانون الرشكات الصادر باملرسوم الترشيعي رقم / 29 / تاريخ 14 شباط 

ل�ة سورية موزعاً   5,724,500,000 والبالغ  البنك  مال  رأس  ليصبح   2011

عىل 57,245,000 سهم بقيمة اسمية 100 ل�ة سورية للسهم الواحد.

مركزه  خالل  من  واملالية  املرصفية  األع�ل  جميع  بتقديم  البنك  يقوم 

بأنه يوجد فرع  وفروعه داخل الجمهورية وعددها 19 فرع مرخص، عل�ً 

واحد مازال قيد اإلنجاز وÛ يبدأ بتقديم الخدمات.

الجمهورية  يف  املناطق  بعض  تشهدها  التي  االستثنائية  للظروف  نتيجة 

العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتا يف ثالثة فروع لدى املرصف وهي 

فرع سوق اإلنتاج بحلب وفرع درعا وفرع القامشيل، وذلك بعد الحصول 

عىل موافقة مرصف سورية املركزي عىل إيقافهم مؤقتا لح² زوال الظروف 

االستثنائية لتعود بعدها إىل الخدمة.

إن أسهم البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

تساهم مجموعة عوده ش.م.ل بنسبة %47 يف رأس�ل البنك.

يساهم بنك عوده سورية ش.م.م.ع بنسبة %99.99 يف رشكة عوده كابيتال 

سورية محدودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري تحت رقم 15663 

بتاريخ 27 كانون الثا£ 2009.

املوافقة عىل البيانات املالية املوحدة
كانون   31 للبنك ك� يف  املوحدة  املالية  البيانات  إصدار  املوافقة عىل  Âت 

األول 2018 بقرار مجلس اإلدارة يف جلسته رقم (إ1-19) املنعقدة بتاريخ 

23 آذار 2019 عىل أن تتم املوافقة الحقاً من قبل الهيئة العامة للمساهم².

áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdGh OGóYE’G ¢ù°SCG .2

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ¢ù°SCG .2.1
- تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية.

املتبعة من  املحاسبية  للسياسات  املوحدة وفقاً  املالية  البيانات  - تم إعداد 

قبل املجموعة واملبينة يف االيضاح رقم 2.3 أدناه.

تم إعداد البيانات املالية املوحدة من قبل إدارة املجموعة امتثاالً Ïتطلبات 

مجلس املحاسبة والتدقيق. 

- تم عرض البيانات املالية املوحدة بالل�ة السورية وهي العملة الوظيفية 

للمجموعة.

سورية  عوده  لبنك  املالية  البيانات  عىل  املوحدة  املالية  البيانات  -تشتمل 

ش.م.م.ع والرشكة التابعة ك� يف 31 كانون األول 2018.

السيولة.  املايل املوحد حسب ترتيب  املركز  بيان  - تقوم املجموعة بعرض 

بيان  يف  باإلج�يل  عادَة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  ادراج  يتم 

هو  ك�  فقط  بالصايف  عنها  واإلفصاح  تقاصها  يتم  املوحد،  املايل  املركز 

منصوص عليه يف ملخص أهم السياسات املحاسبية يف االيضاح 2.3.

التغ�ات يف السياسات املحاسبية :
إن السياسات املحاسبية املطبقة يف إعداد البيانات املالية خالل عام 2018

و املبنية يف اإليضاح رقم 2.2 أدناه تتفق مع السياسات املحاسبية املطبقة 

خالل عام 2017 و املنسجمة مع معاي� التقارير املالية الدولية باستثناء عدم 

تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 والذي تم تأجيل تطبيقه حتى

1 كانون الثا£ 2019 وفقاً لقرار مجلس املحاسبة و التدقيق يف جلسته رقم 

1 لعام 2018 .

أسس توحيد البيانات املالية:
إن البيانات املالية املوحدة للمجموعة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الرشكة 

النشاط  إن  املسؤولية.  املحدودة  سورية  كابيتال  عوده  رشكة  التابعة، 

املعلومات  ونرش  وتحليل  االستشارات  تقديم  هو  الرشكة  لهذه  الرئييس 

األوراق  وبيع  رشاء  أع�ل  م�رسة  إىل  باإلضافة  املالية  باألوراق  املتعلقة 

كابيتال  عوده  رشكة  تأسيس  تم  الغ�.  ولحساب  الرشكة  لحساب  املالية 

سورية املحدودة املسؤولية بتاريخ 27 كانون الثا£ 2009 وسجلت بالسجل 

هي  الرشكة  هذه  يف  البنك  ملكية  نسبة  إن   .15663 رقم  تحت  التجاري 

.99.99%

املتغ�ة  العوائد  من  للمجموعة حقوق  يكون  عندما  السيطرة  تحقيق  يتم 

العوائد  التأث� عىل هذه  نتيجة مشاركتها بالجهة املستثمر فيها ولها قدرة 

من خالل سلطة التحكم بالجهة املستثمر فيها. 

من املفرتض أن الحصول عىل أغلبية حقوق التصويت يؤدي إىل السيطرة. 

ومع ذلك، يف حاالت فردية، قد Âارس املجموعة السيطرة بأقل من ٪50 من 

األسهم أو قد ال تكون قادرًة عىل م�رسة السيطرة حتى مع امتالك أكÄ من 

٪50 من أسهم املنشأة. عند تقييم ما إذا كان لدى املجموعة سيطرة عىل 

املجموعة  تأخذ  العوائد،  تغ�  عىل  سيطرة  وبالتايل  فيها  املستثمر  الجهة 

باالعتبار كل الوقائع والظروف ذات الصلة، Ïا يف ذلك:

- غرض وتصميم الجهة املستثمر فيها

èكن  كان  إذا  وما  األنشطة  تلك  حول  القرارات  اتخاذ  وكيفية  األنشطة   -

للمجموعة توجيه هذه األنشطة

وحقوق  البيع  وحقوق  الرشاء  يف  الخيار  حقوق  مثل  التعاقدية  -الرتتيبات 

التصفية

- في� إذا كانت املجموعة عرضة، أو لديها حقوق يف العوائد املتغ�ة نتيجة 

مشاركتها بالجهة املستثمر فيها، ولها القدرة عىل التأث� يف تغي� هذه العوائد.

2018 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H

 (3,270,886,719)

 141,447,544

 12,844,543

 (1,697,542,727)

 13,278,208

(29,988,692)

12,538,298

 (4.818.309.545)

 (507,794,683)

 (22,152,500,000)

 3,138,848,633

(431,948,120)

 383,105,594

8,121,460,441

(118,177)

339,330,428

 (15,927,925,429)

   (344,420,008)

(16,272,345,437)

(163,515,889)

 6,600,000

(3,368,900)

(160,284,789)

(550)

(550)

 (2,416,902,216)

 (18,849,532,992)

 60,471,530,847

 41,621,997,855

 2,481,416,416

 1,281,077,314

   2,000,000
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انطوان الزير
املدير العام
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د . محمد أنس حمد اهللا

رئيس مجلس اإلدارة
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 كنان أصالن

املدير املالي و اإلداري
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األخرى  الشامل  الدخل  عنارص  من  عنرص  وكل  الخسائر  أو  األرباح  تعود 

غ�  (الحصة  األقلية  حقوق  وإىل  للمجموعة  األم  الرشكة  ملساهمي 

األقلية  حقوق  أرصدة  يف  عجز  إىل  يؤدي  هذا  كان  لو  حتى  املسيطرة)، 

البيانات  عىل  تعديالت  إجراء  يتم  الرضورة،  عند  املسيطرة).  غ�  (الحصة 

السياسات  مع  تت�ىش  املحاسبية  سياساتها  لجعل  التابعة  للرشكات  املالية 

وحقوق  واملطلوبات  املوجودات  جميع  حذف  يتم  للمجموعة.  املحاسبية 

املساهم² واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن عمليات 

ضمن املجموعة عند التوحيد.

تقوم املجموعة بإعادة تقييم سيطرتها عىل الجهة املستثمر فيها إذا كانت 

الحقائق والظروف تش� إىل أن هناك تغي�ات يف واحد أو أكÄ من العنارص 

املجموعة عىل  التابعة عندما تحصل  الرشكة  يبدأ توحيد  للسيطرة.  الثالثة 

السيطرة عىل الرشكة التابعة ويتوقف عندما تفقد املجموعة السيطرة عىل 

واملصاريف  واإليرادات  واملطلوبات  املوجودات  تدرج  التابعة.  الرشكة 

للرشكة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل السنة يف البيانات املالية املوحدة 

عن  املجموعة  توقف  تاريخ  حتى  السيطرة  املجموعة  اكتساب  تاريخ  من 

السيطرة عىل الرشكة التابعة.

تتم معالجة التغ� يف حصة امللكية يف الرشكة التابعة، دون فقدان السيطرة، 

ضمن حقوق امللكية. إذا فقدت املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة، فإنها 

الصلة  ذات  واملطلوبات  الشهرة)  ذلك  (Ïا يف  باملوجودات  االعرتاف  تلغي 

يتم  بين�  األخرى  امللكية  حقوق  ومكونات  املسيطرة  غ�  والحصص 

االعرتاف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بيان الدخل املوحد. يتم االعرتاف 

بأي استث�ر محتفظ به بالقيمة العادلة يف تاريخ فقدان السيطرة.
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إن عملية إعداد البيانات املالية املوحدة تتطلب من إدارة املجموعة القيام 

واملصاريف  االيرادات  قيمة  يف  تؤثر  وافرتاضات  واجتهادات  بتقديرات 

املوحدة  املالية  بالبيانات  املرفقة  وااليضاحات  واملطلوبات،  واملوجودات 

عدم  إن  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  عنها  املفصح  املحتملة  وااللتزامات 

تعديالت  اىل  يؤدي  قد  والتقديرات  االفرتاضات  هذه  يف  املتضمن  التأكد 

هامة يف القيم الحالية للموجودات واملطلوبات املقدرة يف املستقبل.

التقديرات غ� املؤكدة
األخرى  الرئيسية  واملصادر  باملستقبل  املتعلقة  األساسية  الفرضيات  إن 

سبباّ  لتكون  هامة  مخاطر  لديها  والتي  املوحد  املايل  املركز  بيان  بتاريخ 

السنة  واملطلوبات خالل  للموجودات  املدرجة  القيمة  يف  لتعديل جوهري 

التقديرات املذكورة مبنية عىل فرضيات  القادمة موضحة أدناه. إن  املالية 

وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج 

الفعلية قد تختلف عن التقديرات يف املستقبل نتيجة التغ�ات يف األسواق 

املجموعة  سيطرة  عن  الخارجة  املخصصات  تلك  وظروف  أوضاع  ويف 

وينعكس أثر هذه الظروف عىل الفرضيات املستخدمة عند وقوعها.

مبدأ االستمرارية
يف  االستمرار  عىل  املجموعة  قدرة  مدى  بتقدير  املجموعة  إدارة  قامت 

العمل عىل أساس مبدأ االستمرارية. وعىل الرغم من حالة عدم االستقرار 

التي Âر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن املستقبلية فإن 

لتساعدها  الكافية  املوارد  لديها  املجموعة  أن  متأكدة من  املجموعة  إدارة 

عىل االستمرار بالعمل يف املدى املستقبيل املنظور. وعالوة عىل ذلك، فإن 

شكوكاً  تث�  أن  املمكن  من  جوهرية  امور  بأية  دراية  عىل  ليست  اإلدارة 

هامة حول قدرة املجموعة عىل االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد 

تم إعداد البيانات املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية.

القيمة العادلة لألدوات املالية
دفعه  أو  أصل  بيع  استالمه من  الذي èكن  السعر  العادلة هي  القيمة  إن 

لنقل التزام يف عملية منتظمة ب² مشارك² يف السوق بتاريخ قياس األدوات 

املالية. 

بتاريخ  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  توفر  عدم  حال  يف 

لبعض  النشط  التداول  أو  املعلنة  األسعار  طريق  عن  املايل  املركز  بيان 

تقييم  طرق  عرب  العادلة  القيمة  تقدير  يتم  املالية،  واملشتقات  األدوات 

عىل  الحصول  يتم  حيث  التسع�  ñاذج  استخدام  تتضمن  والتي  مختلفة 

القيمة  تحديد  فإن  ذلك،  تعذر  حال  يف  السوق.  مالحظة  من  املعلومات 

العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.

 (EIR) طريقة معدل الفائدة الفعيل
الفوائد  بإيرادات  الفعيل،  الفائدة  معدل  طريقة  املجموعة، حسب  تعرتف 

خالل  ثابت  عائد  ملعدل  تقدير  أفضل  èثل  الذي  العائد  معدل  باستخدام 

ألسعار  املمكنة  التغ�ات  بتأث�  وتعرتف  والودائع  للقروض  املتوقع  العمر 

املنتج (Ïا يف  الفائدة يف مختلف املراحل وغ�ها من خصائص دورة حياة 

ذلك املدفوعات املقدمة وفوائد ورسوم التأخ�).

تد± قيمة التسهيالت االئت¤نية
وتقدير  سنوي  ربع  بشكل  االئت�نية  التسهيالت  Ïراجعة  املجموعة  تقوم 

اإلدارة  تقديرات  عىل  بناء  املوحد  الدخل  بيان  يف  املسجلة  املؤونة  كفاية 

ملبالغ وفرتات التدفقات النقدية املستقبلية.

وذلك  املجموعة،  قبل  من  املعتمدة  القيمة  تد£  منهجية  عن  ينتج 

للموجودات املسجلة بالتكلفة املطفأة، االعرتاف Ïخصصات:

بشكل  الهامة  والسلف  للقروض  فردي  بشكل  القيمة  انخفاض  خسائر   •

منفرد

• خسائر انخفاض القيمة بشكل ج�عي:

- للقروض والسلف غ� الهامة بشكل منفرد

- خسائر حصلت وÛ تحدد بعد

عند تقدير التدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة باالجتهاد حول وضع 

التقديرات  هذه  إن  تحقيقها.  املتوقع  الض�نة  قيمة  وصايف  املايل  املدين 

تغ� يف  فيها  التغ�  عن  ينتج  قد  متعددة  عوامل  رئييس عىل  بشكل  مبنية 

املخصصات املطلوبة.

التد± يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع
مصنفة  ديون  شكل  عىل  املالية  األدوات  Ïراجعة  املجموعة  تقوم 

كموجودات مالية متوفرة للبيع يف تاريخ كل بيان مركز مايل موحد لتقدير 

كتلك  تقديرات  استخدام  ذلك  يتطلب  القيمة.  يف  تد£  هناك  كان  إذا  ما 

املستخدمة يف التسهيالت االئت�نية. 

املالية  املوجودات  قيمة  يف  التد£  خسائر  بتحميل  املجموعة  تقوم  ك� 

القيمة  يف  مستمر  أو  جوهري  انخفاض  هناك  يكون  عندما  للبيع  املتوفرة 

يتطلب  "مستمر"  أو  "هام"  هو  ما  تحديد  إن  التكلفة.  دون  ما  العادلة 

التقديرات تقوم املجموعة Ïراجعة  القيام بهذه  التقديرات. عند  استخدام 

مجموعة من املعطيات ومن ضمنها تغ�ات األسعار للفرتات الزمنية التي 

كانت خاللها أسعار هذه االستث�رات أقل من التكلفة.

املوجودات الرضيبية املؤجلة
الرضيبية  الخسارة  صايف  عن  املؤجلة  الرضيبية  باملوجودات  االعرتاف  يتم 

االعرتاف  يتطلب  الرضيبي.  الربح  تحقق  عند  منها  االستفادة  املتوقع 

باملوجودات الرضيبية املـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية عىل فرتة ومبالغ 

الرضيبة  خطط  إىل  باإلضافة  للرضيبة  الخاضعة  املستقبلية  األرباح 

املستقبلية.

املخصصات واملطلوبات املحتملة األخرى
تتضمن، بحكم طبيعتها، عنرص  تنظيمية وقانونية  بيئة  املجموعة يف  تعمل 

عال من مخاطر التقايض متأصل يف عملياتها. ونتيجة لذلك، تكون املجموعة 

طرف يف التقايض والتحكيم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ يف سياق األع�ل 

االعتيادية للمجموعة.

عندما èكن للمجموعة القيام بقياس موثوق لتدفق املنافع االقتصادية في� 

املجموعة  تسجل  محتملة،  التدفقات  هذه  وتعترب  معينة،  بقضية  يتعلق 

املنافع  تدفق  احت�ل  أن  املجموعة  تعترب  عندما  للقضية.  مخصصات 

يتم  له،  موثوق  تقدير  إجراء  ال èكن  ولكن  محتمالً،  أو  بعيد،  االقتصادية 

اإلفصاح عن وجود التزامات محتملة.

الخسائر  وقوع  احت�ل  لتحديد  املتضمنة  والتقديرات  التيقن  لعدم  ونظرا 

وقيمتها، تأخذ املجموعة يف الحسبان عدداً من العوامل Ïا يف ذلك املشورة 

القانونية، واملرحلة التي وصلت إليها القضية واألدلة السابقة من حوادث 

م�ثلة. تقوم املجموعة بتقديرات هامة لتصل الستنتاج يف هذا الخصوص.
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املحاسبية  السياسات  ألهم  وفقاً  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  أعدت 

التالية:

1.التعـامالت بالعـمالت األجنبية 

بأسعار  السنة  خالل  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  التعامالت  تسجيل  يتم 

أرصدة  تحويل  ويتم  التعامالت،  هذه  حدوث  تاريخ  يف  السائدة  الرصف 

املوجودات واملطلوبات املالية بأسعار رصف العمالت األجنبية السائدة يف 

تاريخ بيان املركز املايل املوحد واملعلنة من قبل مرصف سورية املركزي. يتم 

الرئيسية  العملة  إىل  التحويل  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تسجيل 

للمجموعة يف بيان الدخل املوحد.

Âثل  والتي  املوحدة  املالية  البيانات  إظهار  عملة  هي  السورية  الل�ة  إن 

العملة الوظيفية للمجموعة.

2.معلومات القطاع

- قطاع األع�ل èثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك معا 

تلك  عن  تختلف  وعوائد  للمخاطر  خاضعة  أو خدمات  منتجات  تقديم  يف 

املتعلقة بقطاعات أع�ل أخرى.

القطاع الجغرايف يرتبط يف تقديم منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية   -

محددة خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل 

يف بيئات اقتصادية أخرى.

رشكات،  تجزئة،  ييل:  ك�  للمجموعة  القطاعية  التقارير  توزيع  يتم   -

الخزينة.
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- تـاريـخ االعـتـراف
والسلف  القروض  باستثناء  املالية،  واملطلوبات  باملوجودات  االعرتاف  يتم 

الذي  (التاريخ  املتاجرة  تاريخ  يف  مبدئيا  العمالء،  وودائع  للعمالء  املقدمة 

االعرتاف  يتم  املالية).  لألداة  التعاقدية  األحكام  يف  طرفاً  البنك  فيه  يصبح 

تعرتف  العمالء.  حسابات  إىل  األموال  تحويل  عند  والسلف  بالقروض 

املجموعة بودائع العمالء عندما تصل األموال للمجموعة.

-القياس األويل لألدوات املالية
يعتمد تصنيف االدوات املالية ضمن مجموعات معينة عند االعرتاف االويل 

بها عىل خصائصها والغرض من اقتنائها ويتم االعرتاف بكافة االدوات املالية 

باستثناء  االقتناء  تكاليف  إليها   ً مضافا  العادلة  بالقيمة   ً مبدئيا  وتسجيلها 

األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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-طريقة معدل الفائدة الفعيل
أو  املدفوعات  يخصم  الذي  املعدل  هو   (EIR) الفعيل  الفائدة  معدل  إن 

لفرتة  أو  املالية،  لألداة  املتوقع  العمر  املستقبلية خالل  النقدية  املقبوضات 

أو  للموجودات  الدفرتية  القيمة  إىل صايف  مناسباً،  ذلك  يكون  عندما  أقرص 

إذا  املايل  االلتزام  أو  لألصل  املطفأة  التكلفة  تعديل  يتم  املالية.  املطلوبات 

قامت املجموعة بتعديل تقديراتها للمدفوعات أو املقبوضات. يتم احتساب 

الفعيل األصيل أو أحدث  الفائدة  التكلفة املطفأة املعدلة عىل أساس سعر 

املالية  لألصول  الدائنة  الفوائد  ضمن  التغ�  تسجيل  ويتم  تقدير  إعادة 

والفوائد املدينة للمطلوبات املالية. إن السياسات املحاسبية لطريقة معدل 

الفائدة الفعلية تختلف من أداة ألخرى.

- أرباح أو خسائر اليوم األول

يف  م�ثلة  ألداة  الحالية  العادلة  القيمة  عن  املعاملة  سعر  يختلف  عندما 

أسلوب  باستخدام  الحالية  العادلة  القيمة  عن  أو  امللحوظ  الحايل  السوق 

تعرتف  امللحوظة،  األسواق  من  بيانات  عىل  فقط  متغ�اته  تعتمد  تقييم 

اليوم  (ربح  العادلة  والقيمة  املعامـلـة  ب² سعر  بالفرق  مبارشة  املجموعة 

األول) يف بيان الدخل املوحد.

بالفرق ب² سعر  االعرتاف  يتم  ال  البيانات بشكل ملحوظ  توافر  عند عدم 

بشكل  املعلومات  توافر  حتى  التقييم  أسلوب  باستخدام  والقيمة  املعاملة 

ملحوظ أو إلغاء االعرتاف باألداة املالية.

 

-املوجودات املالية املتوفرة للبيع

وأدوات  امللكية  حقوق  أدوات  للبيع:  املتوفرة  املالية  املوجودات  تتضمن 

متوفرة  مالية  كموجودات  املصنفة  امللكية  حقوق  أدوات  إن  أخرى.  دين 

مالية  موجودات  أنها  عىل  املصنفة  غ�  املالية  املوجودات  تلك  هي  للبيع 

للمتاجرة أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

إن أدوات الدين يف هذه الفئة هي تلك التي يكون الغرض منها االحتفاظ 

أو  السيولة  للوفاء Ïتطلبات  بيعها  الوقت وèكن  بها ملدة غ� محددة من 

استجابة للتغ�ات يف ظروف السوق.

للبيع حسب  املتوفرة  املالية  املوجودات  تقييم  يتم  املبد÷،  االعرتاف  بعد 

القيمة العادلة ك� يتم االعرتاف بالربح أو الخسارة غ� املحققة مبارشة يف 

للموجودات  العادلة  القيمة  يف  املرتاكم  "التغ�  بند  ضمن  الشامل  الدخل 

املتوفرة  املالية  باملوجودات  االعرتاف  إلغاء  عند  للبيع".  املتوفرة  املالية 

يف  سابقاً  فيها  املعرتف  املرتاكمة  الخسارة  أو  بالربح  االعرتاف  يتم  للبيع، 

حقوق امللكية يف بيان الدخل ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى". يف حال 

بناء  عنها  التخيل  يتم  األسهم  نفس  استث�ر يف  من   Äاملجموعة ألك Âلكت 

عىل مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً.

واالعرتاف  الفعيل  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  بالفوائد  االعرتاف  يتم 

بتوزيعات األرباح يف بيان الدخل املوحد عندما ينشأ حق باستالم الدفعات.

يتم االعرتاف بالخسائر الناجمة عن تد£ القيمة يف بيان الدخل ويتم إلغاء 

املرتاكم يف  "التغ�  بند  مبارشة يف  بها  االعرتاف  تم  التي  املرتاكمة  الخسائر 

القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع" من حقوق امللكية.

-األرصدة واإليداعات لدى املصارف والقروض والسلف للعمالء

هي  للعمالء  والسلف  والقروض  املصارف  لدى  واإليداعات  األرصدة 

متداولة يف سوق  ثابتة وغ�  ذات مدفوعات  مالية غ� مشتقة  موجودات 

نشط، باستثناء:

•تلك التي تنوي املجموعة بيعها فوراً أو يف املدى القريب، وتلك التي تقوم 

املجموعة، عند االعرتاف األويل، بتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر

•تلك التي تصنفها املجموعة، عند االعرتاف املبد÷، كمتوفرة للبيع

•تلك التي قد ال تتمكن املجموعة من استعادة االستث�ر األويل فيها ألسباب 

أخرى بخالف تدهور القدرة االئت�نية

املصارف  لدى  واإليداعات  األرصدة  تقييم  يتم  األويل،  االعرتاف  بعد 

معدل  طريقة  باستخدام  املطفأة  بالتكلفة  للعمالء  والسلف  والقروض 

وأية  املستقبلية  القيمة  لتد£  أية مخصصات  منها  الفعيل مطروحاً  الفائدة 

مبالغ تم إطفاؤها.
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-املوجودات املالية

من  جزء  أو  املايل  األصل  من  جزء  (أو  املايل  باألصل  االعرتاف  إلغاء  يتم 

انتهاء  عند  الحال)  مقتىض  حسب   – املتشابهة  املالية  األصول  مجموعة 

إلغاء  أيضاً  يتم  املايل.  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  يف  الحقوق 

يحقق رشوط  التحويل  وكان  األصل  تحويل  تم  إذا  املايل  باألصل  االعرتاف 

إلغاء االعرتاف.

تقوم املجموعة بتحويل األصل، إذا وفقط إذا: 

قامت املجموعة بنقل حقوقه التعاقدية بالتدفقات النقدية من هذا األصل

أو 

-احتفظت املجموعة بحقوقها بالتدفقات النقدية، ولكنها تحملت مسؤولية 

دفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل لطرف ثالث حال استالمها بدون 

تأخ� جوهري من خالل ترتيبات تحويل.

يعترب التحويل إلغاء اعرتاف، فقط إذا:

  

بشكل  األصل  ملكية  ومنافع  مخاطر  جميع  بتحويل  املجموعة  -قامت 

جوهري

أو

-Û تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع األصل بشكل 

جوهري، إال أنها حولت السيطرة عىل األصل.

أو  ألصل  النقدية  التدفقات  استالم  حقوق  بنقل  املجموعة  تقوم  عندما 

ومنافع  Ïخاطر  احتفظت  إذا  في�  تقيم  فإنها  تحويل،  ترتيبات  يف  يدخل 

ملكية األصل واىل أي مدى. إذا Û تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع 

عىل  السيطرة  تحول   Ûو جوهري،  بشكل  األصل  ملكية  ومنافع  مخاطر 

حد  إىل  املنقول  باألصل  باالعرتاف  تستمر  املجموعة  فإن  املنقول،  األصل 

باالعرتاف  أيضاً  املجموعة  تقوم  الحالة،  هذه  يف  فيه.  املستمرة  مشاركتها 

بااللتزام املصاحب. يتم تقييم األصل املنقول وااللتزام املصاحب عىل أساس 

يعكس الحقوق وااللتزامات املحتفظ بها من قبل املجموعة.

يتم تقييم املشاركة املستمرة التي لها شكل ض�ن لألصل املنقول بالقيمة 

الدفرتية األصلية لألصل أو أكرب قيمة èكن أن يطلب من املجموعة دفعها، 

أيه� أقل.

 
-املطلوبات املالية

عند  مدته.  انتهاء  أو  إلغائه  أو  انقضائه  عند  املايل  االلتزام  استبعاد  يتم 

هذا  معالجة  يتم  مختلفة،  وبرشوط  بآخر  الحايل  املايل  االلتزام  استبدال 

التعديل عىل أنه انقضاء لاللتزام املايل األصيل واعرتاف بالتزام مايل جديد. 

يتم االعرتاف بالفرق ب² قيمة االلتزام املايل األصيل واملقابل املدفوع ضمن 

بيان الدخل الشامل املوحد.
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املالية  األدوات  العادلة، تصنف  القيم  الحصول عىل  إظهار كيفية  من أجل 

عىل أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة املوضح أدناه:

 

املستوى (1): املعطيات املستخدمة يف التقييم هي أسعار السوق املدرجة 

(غ� املعدلة) يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات م�ثلة.

 

التقييم هي مستمدة بشكل مبارش  املستوى (2): املعطيات املستخدمة يف 

أو غ� مبارش من سوق ملحوظ. تتضمن هذه املعطيات عادة أسعار السوق 

املدرجة يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات مالية مشابهة.

املستوى (3): يتضمن معطيات لها تأث� جوهري عىل قياس القيمة العادلة 

ولكنها غ� ملحوظة.

تقوم املجموعة بشكل دوري Ïراجعة أساليب التقييم Ïا يف ذلك املنهجيات 

املعتمدة واملعايرة النموذجية.

تقوم املجموعة بتقييم املستويات املعتمدة يف كل فرتة مالية عىل أساس كل 

مستويات  ب²  تحويالت  اية  هناك  كان  إذا  في�  وتحدد  حدة،  عىل  أداة 

التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف يف نهاية كل فرتة مالية.
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تقوم املجموعة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد بتقييم ما إذا كان هناك 

املالية.  األصول  مجموعة  أو  املايل  األصل  قيمة  تد£  عىل  موضوعي  دليل 

تنخفض قيمة األصل املايل أو مجموعة األصول املالية إذا، وفقط إذا، كان 

من   Äأك أو  لواحد  نتيجة  القيمة  انخفاض  عىل  موضوعي  دليل  هناك 

األحداث التي وقعت بعد االعرتاف األويل باألصل (حدث خسارة) ويكون 

املستقبلية  النقدية  التدفقات  عىل  أثر  تلك  الخسارة  أحداث)  (أو  لحدث 

تقديرها  èكن  التي  املالية  األصول  مجموعة  أو  املايل  لألصل  املقدرة 

أو  املقرتض  أن  عىل  تدل  مؤرشات  املوضوعية  األدلة  تشمل  Ïوثوقية. 

مجموعة املقرتض² يواجهون صعوبة مالية كب�ة، احت�ل كب� لإلفالس أو 

األصيل؛  املبلغ  أو  الفائدة  دفعات  يف  وتقص�  إخالل  مايل؛  تنظيم  إعادة 

يف  للقياس  قابل  انخفاض  هناك  أن  إىل  امللحوظة  البيانات  تش�  وعندما 

التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة، مثالً عدد متزايد من الديون املؤجلة 

أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعÄات السداد.

 

-املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة
املالية  املوجودات  قيمة  النخفاض  بالنسبة  املجموعة  منهجية  تتضمن 

املسجلة بالتكلفة املطفأة:

أو  الهامة  االئت�نية  للتعرضات  منفرد  بشكل  القيمة  انخفاض  خسائر  أ . 

املحددة بشكل فردي

ب . خسائر انخفاض القيمة بشكل ج�عي من:

-القروض والسلف غ� الهامة بشكل منفرد

-خسائر حصلت وÛ تحدد بعد

-بالنسبة للموجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة (مثل األرصدة لدى 

إىل  باإلضافة  والسلف  والقروض  املرصفية  واملؤسسات  املصارف 

أوالً  املجموعة  تقوم  االستحقاق)،  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  االستث�رات 

منفرد  بشكل  القيمة  تد£  عىل  موضوعي  دليل  هنالك  كان  إذا  ما  بتقييم 

لألصول املالية التي تعترب هامة بشكل منفرد، أو قامت اإلدارة بتصنيفها من 

قبل بشكل إفرادي. 

-يف حال تواجد دليل موضوعي عىل تكبد خسارة، يتم قياس مبلغ الخسارة 

عىل أنه الفرق ب² املبلغ املسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

املستقبلية املقدرة (باستثناء خسائر االئت�ن املستقبلية املتوقعة التي Û يتم 

الخسائر  لألصل من خالل مخصص  الدفرتية  القيمة  تخفيض  يتم  تكبدها). 

بيان  يف  االئت�نية  الخسائر  الخسارة ضمن  Ïبلغ  االعرتاف  ويتم  االئت�نية 

الدخل املوحد. يتم االستمرار بحساب ايرادات الفوائد عىل القيمة الدفرتية 

املخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة املستخدم لخصم التدفقات النقدية 

املستقبلية من أجل قياس خسارة التد£. 

يكون هناك  بها من مخصصات عندما ال  يرتبط  وما  القروض  -يتم شطب 

احت�ل واقعي السرتداد املبالغ يف املستقبل وتم تسييل جميع الض�نات أو 

قيمة  انخفضت  أو  ازدادت  إذا، يف فرتة الحقة،  املجموعة.  إىل  تم تحويلها 

خسارة التد£ املقدرة نتيجة لحدث وقع بعد االعرتاف بالخسارة، فإنه يتم 

زيادة أو تخفيض قيمة خسارة التد£ املعرتف به سابقاً (ولكن فقط إىل حد 

من  القيمة)  تد£  بخسائر  االعرتاف  يتم   Û أنه  فرض  الدفرتية عىل  القيمة 

خالل تعديل حساب املخصص. يف حال اسرتداد مبلغ مشطوب مستقبالً، يتم 

تخفيض املبلغ املسرتد من "مرصوف الخسائر االئت�نية".
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-يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة باستخدام 

يكون  متغ�،  فائدة  معدل  للقرض  كان  إذا  األصيل.  الفعيل  الفائدة  معدل 

معدل الخصم لقياس أي خسائر تد£ يف القيمة هو معدل الفائدة الفعيل 

الحايل. يعكس حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

عن  تنتج  أن  èكن  التي  النقدية  التدفقات  بالرهن  املضمون  املايل  لألصل 

سواء  وبيعه،  الض�ن  عىل  الحصول  تكاليف  منها  مطروحاً  الرهن  تسوية 

كانت التسوية للرهن ممكنة أو ال.

 

-املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة (تتمة)

    Åوذج انخفاض القيمة بشكل ج¤عي

تتضمن منهجية املجموعة النخفاض القيمة بشكل ج�عي من عنرصين:

- التعرضات االئت�نية غ� الهامة بشكل فردي

العقارية،  التجزئة  قروض  رئييس من محفظة  بشكل  املحافظ  تتكون هذه 

القروض  وبعض  االئت�ن،  وبطاقات  املضمونة،  غ�  الشخصية  القروض 

إىل  والسلف  القروض  هذه  تجميع  يتم  واملتوسطة.  الصغ�ة  للرشكات 

الهامة  غ�  والسلف  القروض  من  مجموعة  (أي  صغ�ة  متجانسة  محافظ 

بتقدير  التي هي ذات صلة  الرئيسية  الخصائص  أساس  بشكل فردي) عىل 

التدفقات النقدية املستقبلية. يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية عىل 

مجموعة من املوجودات املالية التي يتم تقييمها بشكل ج�عي النخفاض 

خصائص  ذات  ملوجودات  الخسارة  يف  السابقة  الخربة  أساس  عىل  القيمة 

مخاطر ائت�ن مشابهة لتلك املوجودة يف املجموعة.

-خسائر حصلت وÛ تحدد بعد

التي حصلت يف  القيمة  انخفاض  املحددة بعد بخسائر  الخسائر غ�  تتمثل 

محفظة ديون منتجة ولكن Û يتم تحديدها، ال ضمن التقييم اإلفرادي وال 

ضمن الج�عي. عىل غرار التعرضات غ� الهامة بشكل فردي، يتم تجميع 

هذه القروض داخل محافظ متجانسة أصغر عىل أساس عنرص الخطر. هذه 

التعرض يف وقت  وقيمة  السداد،  عن  التخلف  احت�ل  ب²  تجمع  املنهجية 

التعÄ والخسارة املفرتضة يف حال التعÄ خالل فرتة ظهور الخسارة (الفرتة 

ب² حدث الخسارة وحدث تحديد انخفاض القيمة).

   املوجودات املالية املتوفرة للبيع

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم ما إذا كان هناك دليل 

موضوعي عىل تد£ يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع.

تقوم  للبيع،  متوفرة  مالية  كموجودات  املصنفة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
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بها سابقاً يف بيان الدخل املوحد. إن إيراد الفوائد املستقبيل هو عىل اساس 

املستخدم  الفائدة  معدل  باستخدام  واملستحقة  املخفضة  الدفرتية  القيمة 

لخصم التدفقات النقدية املستقبلية من أجل قياس قيمة التد£. إذا، يف فرتة 

الحقة، زادت القيمة العادلة ألدوات الدين وكانت الزيادة مرتبطة بشكل 

يتم  عندها  التد£  بخسارة  االعرتاف  بعد  وقع  ائت�£  بحدث  موضوعي 

عكس خسارة التد£ ضمن بيان الدخل املوحد.

للبيع،  متوفرة  كاستث�رات  املصنفة  امللكية  بحقوق  لالستث�رات  بالنسبة 
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املصدرة.  الجهة  أداء  عىل  سلبا  تؤثر  قد  والتي  امللكية  حقوق  أداة  مصدر 

 20% بنسبة  "الجوهري"  االنخفاض  باعتبار  عام  بشكل  املجموعة  تقوم 

و"الدائم" لفرتة أكÄ من 6 أشهر. عندما يوجد دليل عىل تد£ القيمة، فإن 
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    القروض املعاد جدولتها

تقدم املجموعة أحيانا بعض التنازالت أو التعديالت عىل الرشوط األصلية 

للقروض نتيجة صعوبات مالية يواجهها املقرتض، وذلك بدل االستيالء عىل 

Âديد  عىل  التفاوض  إعادة  ينطوي  قد  الض�نات.  من  التحصيل  فرض  أو 

إعادة  أو  (جدولة  جديدة  قروض  رشوط  عىل  واالتفاق  السداد  ترتيبات 

هيكلة). إن سياسة املجموعة تتضمن مراقبة القروض املعاد التفاوض عىل 

ال  املجموعة  أن  من  والتأكد  املستقبلية  الدفعات  تحصيل  لض�ن  رشوطها 

تتوقع أن تتكبد خسائر عند خصم التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام 

معدل الفائدة الفعيل األصيل. وإذا نتج عن هذه اإلجراءات تحديد خسارة 

كموجودات  معها  والتعامل  عنها  اإلفصاح  يتم  القروض،  بهذه  متعلقة 

منخفضة القيمة إىل أن يتم تحصيل قيمتها أو شطبها.

 

   تقييم الض¤نات

تعمل املجموعة عىل استخدام الض�نات، عندما يكون ذلك ممكناً، للحد من 

املخاطر عىل املوجودات املالية. وتأý هذه الض�نات يف أشكال مختلفة مثل 

النقد واألوراق املالية، والكفاالت، والعقارات، واألرصدة املدينة واملخزون 

اتفاقيات  مثل  االئت�نية  والتعزيزات  األخرى  املالية  غ�  واملوجودات 

األقل، عند منح  العادلة للض�نات عموماً، عىل  القيمة  تقييم  يتم  التقاص. 

البيانات  أساس  عىل  تقيم  العقارات،  مثل  املالية،  غ�  الض�نات  القرض. 

املقدمة من قبل طرف ثالث مثل خرباء التخم² العقاري، والبيانات املالية 

املدققة ومصادر أخرى مستقلة.

   الض¤نات التي آلت ملكيتها للمرصف

من  املستملكة  األصول  كانت  إذا  ما  تحديد  يتم  املجموعة  لسياسة  وفقاً 

األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو يجب أن تباع.  يتم نقل األصول 

املفيدة للعمليات الداخلية لفئة األصول املشابهة حسب قيمتها املستملكة 

أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصيل، أيه� أقل. يتم نقل األصول التي 

بها  املحتفظ  للموجودات  األفضل،  الخيار  ليكون  بيعها  خيار  تحديد  يتم 

غ�  لألصول  البيع  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة  أو  العادلة  بالقيمة  للبيع 

املالية يف تاريخ التملك وذلك Âشيا مع سياسة املجموعة.
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الفائدة،  أسعار  مخاطر  إلدارة  املالية  املشتقات  املجموعة  تستخدم 

والعمالت األجنبية، ومخاطر االئت�ن. من أجل إدارة مخاطر معينة تقوم 

املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستويف رشوط محددة.

عند بداية عملية التحوط، تقوم املجموعة بتوثيق العالقة ب² البند املتحوط 

ادارة  واسرتاتيجية  وهدف  املخاطر  طبيعة  ذلك  يف  Ïا  التحوط  وأداة  له 

املخاطر من استخدام التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى 

فعالية التحوط عند بداية عملية التحوط وخالل فرتة رسيانها. 
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بناء عىل  يتم  إيجار  يتضمن  أو  إيجار  ما هو  كان عقد  إذا  في�  تحديد  إن 

عىل  يعتمد  بالعقد  الوفاء  كان  إذا  في�  تحديد  ويتطلب  العملية،  جوهر 

هذا  استخدام  يف  الحق  ينقل  العقد  وإن  محددة  أصول  أو  أصل  استخدام 

األصل. 

•املجموعة كمستأجر

      

Ïلكية  املرتبطة  واملنافع  املخاطر  تحويل  تتضمن  ال  التي  اإليجار  إن عقود 

األصل بشكل جوهري للمجموعة تعترب عقود إيجار تشغيلية. يتم تسجيل 

املوحد  الدخل  بيان  يف  كمصاريف  التشغيلية  اإليجار  عقود  مدفوعات 

باملدفوعات  االعرتاف  يتم  العقد.  مدة  مدى  عىل  الثابت  القسط  بطريقة 

الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
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يتم االعرتاف باإليراد فقط عندما يكون من املحتمل أن املنافع االقتصادية 

باإليراد  لالعرتاف  املتبعة  املعاي�  ييل  وفي�  املجموعة،  إىل  تتدفق  سوف 

واملرصوف:

 

الـدائـنة والـمـديـنـة  -الـفـوائـد 

املالية  واألدوات  املطفأة  بالتكلفة  املقيمة  املالية  األدوات  لجميع  بالنسبة 

التي تتقاىض فائدة واملصنفة متوفرة للبيع واألدوات املالية املقاسة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم تسجيل الفوائد الدائنة واملدينة 

وفقاً ملعدل الفائدة الفعيل. عند االحتساب، يؤخذ باالعتبار جميع الرشوط 

الدفع املسبق) وتشمل  املثال، خيارات  املالية (عىل سبيل  التعاقدية لألداة 

أي رسوم أو تكاليف إضافية تنسب مبارشة إىل األداة وتشكل جزءاً ال يتجزأ 

من معدل الفائدة الفعيل، باستثناء الخسائر االئت�نية املستقبلية.

املشابهة  املالية  أو مجموعة األصول  املايل  يتم تخفيض قيمة األصل  عندما 

باستخدام معدل  الفائدة  يتم االعرتاف بدخل  القيمة،  نتيجة لخسارة تد£ 

احتساب  لغرض  املستقبلية  النقدية  التدفقات  لخصم  املستخدم  الفائدة 

خسارة تد£ القيمة.

 

-العموالت الدائنة

للعمالء  املقدمة  املتنوعة  الخدمات  من  دائنة  عموالت  املجموعة  تحقق 

وèكن تصنيف إيراد العموالت ك� ييل:

-العموالت الدائنة املحققة من الخدمات املقدمة خالل فرتة زمنية معينة

محددة  زمنية  فرتة  خالل  الخدمات  تقديم  من  املحققة  العموالت  تؤجل 

إيرادات  وتشمل  الزمنية.  الفرتة  أساس  عىل  كإيراد  فيها  االعرتاف  ويتم 

األخرى  والرسوم  االستث�ر  وصناديق  األصول  إدارة  ورسوم  العموالت 

اإلدارية واالستشارية.

-العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية واملحققة عند تنفيذ عمل هام 

ذلك  مثال  الهام،  العمل  إنجاز  عند  كإيرادات  والرسوم  بالعموالت  يعرتف 

بإنجاز  املرتبطة  بالعموالت  االعرتاف  يتم  لعميل.  أسهم  تخصيص  عمولة 

عمل محدد بعد تنفيذ الرشوط املتفق عليها يف هذا الخصوص.

-العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية 

تتضمن العموالت التي تعتربها املجموعة جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية ما 

ييل: عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام للقروض التي من املحتمل 

أن يتم سحبها وغ�ها من العموالت املتعلقة باالئت�ن. إن االعرتاف بهذه 

العموالت (مع أي تكاليف إضافية) يشكل جزءاً ال يتجزأ من األداة املالية 

عىل  تعديل  إجراء  خالل  من  فوائد  كإيرادات  بها  اإلعرتاف  ويتم  املقابلة 

معدل الفائدة الفعيل. 
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تتضمن العموالت التي تعتربها املجموعة جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية ما 

ييل: عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام للقروض التي من املحتمل 

أن يتم سحبها وغ�ها من العموالت املتعلقة باالئت�ن. إن االعرتاف بهذه 

العموالت (مع أي تكاليف إضافية) يشكل جزءاً ال يتجزأ من األداة املالية 

عىل  تعديل  إجراء  خالل  من  فوائد  كإيرادات  بها  اإلعرتاف  ويتم  املقابلة 

معدل الفائدة الفعيل. 

 

 -توزيعات األرباح

يتم االعرتاف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات، والذي 

يحصل عادة عند موافقة املساهم² عىل التوزيعات.

- صايف دخل املتاجرة

القيمة  تغ�ات  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  جميع  البند  هذا  يتضمن 

العادلة والفوائد الدائنة واملدينة املتعلقة بها باإلضافة إىل توزيعات أرباح 

املوجودات واملطلوبات املالية للمتاجرة.

 ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG.10

يشمل النقد وما يف حكمه عىل النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل 

واألرصدة  املركزي  البنك  لدى  واألرصدة  النقد  ويتضمن  أشهر،  ثالثة  مدة 

لدى املصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر من 

تاريخ التملك األصيل.
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وأي  املرتاكم  االستهالك  بعد خصم  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  إظهار  يتم 

الثابتة وعمرها  املوجودات  استهالك  تغي� طريقة  يتم  القيمة.  انخفاض يف 

الزمني عند تغ� ñط استهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة فيها 

وتعالج هذه التغ�ات عىل أنها تغي�ات يف التقدير املحاسبي.

قيمة  لتخفيض  وذلك  الثابت  القسط  بطريقة  االستهالك  احتساب  يتم 

يتم  ال  أنه  اإلنتاجي، ك�  املتبقية عىل طول عمرها  قيمتها  إىل  املوجودات 

استهالك األرايض.

في� ييل األع�ر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات الثابتة:

-املبا£                                                      40 سنة

-تحسينات بناء مستأجر                                من 3 إىل 34 سنة

-املفروشات والتجهيزات ووسائط النقل            من 5 إىل 10 سنوات

منافع  هناك  يكون  ال  عندما  أو  استبعاده  عند  باألصل  االعرتاف  إلغاء  يتم 

اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائر تنجم عن 

األصل وصايف  استبعاد  عوائد  ب²  الفرق  أنها  تحتسب عىل  األصل  استبعاد 

الدخل  بيان  يف  الخسائر  أو  األرباح  هذه  تسجل  املستبعد.  األصل  قيمة 

تم  التي  السنة  نفس  يف  أخرى  مصاريف  أو  إيرادات  بند  ضمن  املوحد 

استبعاد األصل فيها.

ال يتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع 

قيد التشغيل.
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ينطوي  االستحواذ. وهذا  باستخدام طريقة  األع�ل  الندماج  املحاسبة  تتم 

غ�  امللموسة  غ�  املوجودات  فيها  (Ïا  املحددة  املوجودات  إدراج  عىل 

ولكن  الطارئة  االلتزامات  ذلك  يف  (Ïا  واملطلوبات  سابقا)  بها  املعرتف 

بالقيمة  حيازتها  تم  التي  لألع�ل  املستقبلية)  الهيكلة  إعادة  باستثناء 

العادلة. يتم االعرتاف بأي زيادة يف تكلفة الحيازة عىل القيمة العادلة لصايف 

القيمة  من  أقل  الرشاء  تكلفة  كانت  إذا  كشهرة.  عليها  املستحوذ  األصول 

العادلة لصايف األصول املستحوذ عليها، يتم االعرتاف بخصم الرشاء مبارشة 

يف بيان الدخل يف سنة الرشاء.

إذا تم تجميع األع�ل عىل مراحل، فإنه يتم إعادة تقييم أي حصة قدèة 

خسارة  أو  ربح  بأي  االعرتاف  ويتم  االستحواذ  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة 

للشهرة  األويل  االعرتاف  يتم  املوحد.  الدخل  بيان  التقييم ضمن  ناتجة عن 

به  املعرتف  واملبلغ  املدفوع  املقابل  إج�يل  يف  الزيادة  باعتبارها  بالتكلفة، 

عليها  املستحوذ  األصول  صايف  عن  سابقة،  حصص  وأي  أقلية،  كحقوق 

واملطلوبات املستلمة.

خسائر  منها  مطروحاً  بالتكلفة  الشهرة  قياس  يتم  املبد÷،  التسجيل  بعد 

 Äانخفاض القيمة املرتاكمة. يتم مراجعة انخفاض قيمة الشهرة سنويا، أو أك

من مرة خالل السنة، إذا كانت هناك أحداث أو تغ�ات يف الظروف تش� 

تاريخ  القيمة، يتم يف  انخفاض  الدفرتية. لغرض اختبار  القيمة  انخفاض  إىل 

كل  عىل  األع�ل،  تجميع  خالل  املكتسبة  الشهرة  تخصيص  االستحواذ 

وحدات توليد النقد يف البنك (CGUs) أو مجموعة من الوحدات، التي من 

املتوقع أن تستفيد من تجميع األع�ل، بغض النظر ع� إذا كان يتم تحويل 

موجودات أو مطلوبات الرشكة املشرتاة لتلك الوحدات.
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تكلفتها  قياس  èكن  عندما  فقط  امللموسة  غ�  املوجودات  تسجيل  يتم 

بشكل موثوق ويكون من املرجح أن املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقعة 

منها سوف تتدفق إىل املجموعة.

إن  بالتكلفة.  امللموسة  غ�  املوجودات  تسجيل  يتم  فإنه  رشائها،  حال  يف 

القيمة  هي  األع�ل  تجميع  يف  املقتناة  امللموسة  غ�  املوجودات  تكلفة 

العادلة ك� يف تاريخ الحيازة. وفي� بعد يتم تقييمها بصايف القيمة الدفرتية 

وأية  لإلطفاء  مخصصات  أية  منها  منزالً  التكلفة  عن  عبارة  هي  والتي 

مخصصات متعلقة بتد£ قيمتها.

يتم تقدير عمر املوجودات غ� امللموسة الزمني لفرتة محددة أو لفرتة غ� 

زمني محدد  لها عمر  التي  امللموسة  غ�  املوجودات  إطفاء  ويتم  محددة. 

اإلطفاء  الزمني وطرق  العمر  تقدير  تتم مراجعة  العمر. كذلك  خالل هذا 

الفرتات  تعديالت عىل  أية  إجراء  نهاية كل سنة ويتم  املوجودات يف  لتلك 

الالحقة.  يجب تغي� طريقة إطفاء األصل غ� امللموس وعمره الزمني عند 

تغ� ñط إطفاء املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة فيه كل� كان ذلك 

رضوريا وتعالج هذه التغي�ات عىل أنها تغي�ات يف التقدير املحاسبي، ك� 

تعالج مصاريف إطفاء املوجودات غ� امللموسة ذات العمر املحدد يف بيان 

الدخل املوحد مع العنارص املشابهة لها من حيث الطبيعة.

قيمة  لتخفيض  وذلك  الثابت  القسط  بطريقة  اإلطفاء  احتساب  يتم 

املوجودات إىل قيمتها املتبقية عىل طول عمرها اإلنتاجي.

في� ييل األع�ر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات غ� امللموسة:

-برامج الكمبيوتر                                           5 سنوات

-الفروغ                                                       70 سنة
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تقوم املجموعة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد بتقييم ما إذا كان هناك 

مؤرش عىل إمكانية تد£ قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤرش من هذا النوع، 

تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسرتداد لألصل. يف حال تب² أن قيمة 

األصل املسجلة أكرب من القيمة القابلة لالسرتداد يتم االعرتاف بتد£ قيمة 

األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسرتداد.

يف تاريخ كل بيان مركز مايل، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة عىل أن 

خسارة تد£ تم االعرتاف بها يف السنوات السابقة ألصل، عدا الشهرة، Û تعد 

املجموعة  تقوم  الحالة،  هذه  وجدت  وإذا  انخفضت،  قد  أنها  أو  موجودة 

بتقييم املبلغ القابل لالسرتداد لذلك األصل.

إذا كان هناك تغ� يف  بها ألصل فقط  التد£ املعرتف  يجب عكس خسارة 

القابل لالسرتداد منذ االعرتاف  التقديرات املستخدمة لتحديد مبلغ األصل 

املبلغ  زيادة  تتم  كذلك،  الحالة  كانت  وإذا  القيمة،  تد£  يف  خسارة  بآخر 

قيمة  يتم عكس خسائر تد£  القابل لالسرتداد.ال  مبلغه  إىل  املرحل لألصل 

الشهرة يف فرتات مستقبلية.
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من خالل نشاطها االعتيادي تقوم املجموعة Ïنح كفاالت مالية عىل شكل 

بالكفاالت  األويل  االعرتاف  ويتم  وقبوالت  كفاالت،  مستندية،  اعت�دات 

املالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى Ïا يعادل القسط املحصل. 

التزام املجموعة بكل كفالة عىل حدة من  بعد االعرتاف األويل، يتم قياس 

بيان  يف  به  املعرتف  اإلطفاء  منه  مطروحاً  املحصل  بالقسط  املقارنة  خالل 

الناتج عن  الدخل املوحد وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام املايل 

هذه الكفالة واعت�د القيمة، األكرب بينه�.

بها  االعرتاف  يتم  املالية  الكفاالت  الناتجة عىل  املطلوبات  زيادة يف  أية  إن 

ضمن بند "مخصص الخسائر االئت�نية" يف بيان الدخل املوحد. يتم االعرتاف 

بالقسط املحصل يف بيان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من 

خالل إطفاء القسط املحصل باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة 

الكفالة.
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عىل  متوقع)  أو  (قانو£  حايل  التزام  وجود  عند  املخصصات  إثبات  يتم 

االلتزام  هذا  لتسوية  الالزمة  والكلفة  سابق،  حدث  عن  ناتج  املجموعة 

محتملة وèكن قياسها.

ÖFGô°†dG.17
أ-الرضيبة الحالية

الجارية  للفرتات  الجارية  الرضيبية  (املوجودات)  االلتزامات  قياس  يتم 

واملاضية باملبلغ املتوقع دفعه (اسرتداده من) السلطات الرضيبية باستخدام 

معدالت الرضيبة (وقوان² الرضيبة) السارية فعالً بتاريخ بيان املركز املايل 

املوحد.

ب-رضيبة الدخل املؤجلة
ب²  ما  الناتجة  املؤقتة  الفروقات  عىل  بالكامل  املؤجلة  الرضائب  تؤخذ 

البيانات  يف  املدرجة  وقيمتها  واملطلوبات  للموجودات  الرضيبي  األساس 

املالية املوحدة بتاريخ بيان املركز املايل املوحد. 

بيان  بتاريخ كل  القيمة املدرجة ملوجودات الرضائب املؤجلة  يتم مراجعة 

مركز مايل موحد وتخفض إىل الحد الذي ال توجد فيه أرباح رضيبية كافية 

للس�ح باستع�ل كامل أو جزء من موجودات الرضائب املؤجلة. يتم إعادة 

بيان مركز  بتاريخ كل  بها  املؤجلة غ� املعرتف  تقييم موجودات الرضائب 

مستقبلية  أرباح  فيه  توجد  الذي  الحد  إىل  بها  االعرتاف  ويتم  موحد  مايل 

كافية تسمح بتغطية موجودات الرضائب املؤجلة.

القوان²  (أو  الرضيبة  نسب  باستخدام  املؤجلة  الرضائب  تحديد  يتم 

بيان  بتاريخ  ك�  بها  املعمول  بحكم  هي  التي  أو  بها  املعمول  الرضيبية) 

املركز املايل املوحد والتي من املتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الرضائب 

املؤجلة املدينة أو عند استحقاق الرضائب املؤجلة الدائنة. 

إيراد رضيبي  أو  الحالية واملؤجلة كمرصوف رضيبة دخل  الرضائب  تدرج 

العادلة  القيمة  بقياس  املتعلقة  الرضيبة  باستثناء  الدخل  بيان  يف  مؤجل 

يف  الحركة  وصايف  األجنبية  العملة  فروق  للبيع،  متوفرة  للموجودات 

تحوطات التدفقات النقدية التي تسجل يف بيان الدخل الشامل. يتم تصنيف 

هذه البنود املستثناة يف وقت الحق من بيان الدخل الشامل إىل بيان الدخل 

مع ربحها أو خسارتها الرضيبية املؤجلة. 
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يتم االعرتاف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من 

حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مساهمي البنك. 

ك� يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان املركز 

املايل املوحد كحدث الحق.

¢UÉ≤àdG.19
املالية وإظهار املبلغ  املالية واملطلوبات  يتم إجراء املقاصة ب² املوجودات 

وملزم  قائم  قانو£  هناك حق  كان  إذا  املوحد  املايل  املركز  بيان  يف  الصايف 

إلجراء املقاصة ب² املبالغ املسجلة، وأن هناك نية لتسويتها عىل أساس صايف 

املبلغ، لتحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف ذات الوقت.

óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H êQÉN äÉHÉ°ùM.20
املجموعة  لنشاطات  نتيجة  تطرأ  أن  املحتمل  من  التي  االلتزامات  تسجل 

بيان  خارج  بنود  تحت  عنها  اإلفصاح  ويتم  نظامية  كحسابات  االعتيادية 

ملنح سلف وكتب  التزامات  الحسابات  وتتضمن هذه  املوحد،  املايل  املركز 

الكفاالت وقبوالت واعت�دات مستندية. ال تحسم من البنود املدرجة تحت 

هذا الباب التأمينات املقبوضة والعائدة لها. 
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(*) وفقاً لقوان² وأنظمة املصارف، عىل البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي نقدي عىل الودائع لدى مرصف سورية املركزي عىل شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ 

رصيد االحتياطي لدى مرصف سورية املركزي ك� يف 31 كانون األول 2018 مبلغ 3,430,703,837 ل�ة سورية مقابل 2,962,463,190 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون 

األول 2017، والذي èثل نسبة %5 من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إىل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011. 

ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة.

نقد يف الخزينة

الحسابات الجارية مع مرصف سورية املركزي 

احتياطي ودائع (*)

حسابات جارية وتحت الطلب 

ودائع استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل 
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2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

 7,114,282,457

 38,057,869,609

 3,430,703,837

48,602,855,903

 9,647,551,562

 26,288,526,306

 2,962,463,190

38,898,541,058

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية 2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

املجموع

مصارف خارجية املجموعمصارف محلية

ájQƒ°S IÒd

 9,941,733,036

16,207,030,720

26,148,763,756

 3,775,065,189

 5,153,500

3,780,218,689

 13,716,798,225

 16,212,184,220

29,928,982,445

بلغت األرصدة لدى املصارف التي ال تتقاىض فوائد4,679,876,893  ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018، مقابل 5,883,988,169 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون 

األول 2017.

بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى املصارف 300,438,720 ك� يف 31 كانون األول 2018 مقابل  109,227,300ل�ة سورية، ك� يف 31 كانون األول 2017 وهي 

عبارة عن تأمينات مقابل اعت�دات.

حسابات جارية وتحت الطلب 

ودائع استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل 

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 …õcôŸG ájQƒ°S ±ô°üe iód Ió°UQCG h ó≤f  .3

 16,139,206,040

10,927,931,300

 27,067,137,340

 5,440,644,315

 1,003,988,400

6,444,632,715

 21,579,850,355

 11,931,919,700

33,511,770,055
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الرشكات الكربى

حسابات جارية مدينة

قروض

فوائد مقبوضة مقدماً  

صايف القروض

سندات محسومة

فوائد مقبوضة مقدماً 

صايف السندات

الرشكات الصغ�ة واملتوسطة

قروض   

فوائد مقبوضة مقدماً   

صايف القروض

األفراد والقروض العقارية (التجزئة)

 قروض

فوائد مقبوضة مقدماً  

صايف القروض

بطاقات اإلئت�ن

الـمـجـمـوع

ينزل : مخصص تد� ملحفظة التسهيالت االئت�نية املبارشة        

ينزل : فوائد معلقة (محفوظة)

صايف التسهيالت اإلئت�نية املبارشة

(‘É°üdÉH) Iô°TÉÑe á«fÉªàFG äÓ«¡°ù`J .6

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

 1,649,500,996

 13,395,376,774

(77,556,813)

 13,317,819,961

 46,452,325

   -

 46,452,325

 310,910,578

(11,286,611)

 299,623,967

 1,893,829,891

   -

 1,893,829,891

 592,088,820

 17,799,315,960

(5,199,239,653)

(1,599,168,865)

 11,000,907,442

بلغت التسهيالت االئت�نية املبارشة غ� العاملة (غ� املنتجة) بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً 3,642,054,632 ل�ة سورية، أي ما نسبته 20.46 % من رصيد إج�يل 

التسهيالت االئت�نية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً ك� يف 31 كانون األول 2018، يف ح¡ بلغت التسهيالت االئت�نية املبارشة غ� العاملة (غ� املنتجة) 

بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً   3,489,986,747 ل�ة سورية، أي ما نسبته 19.19 % من رصيد إج�يل التسهيالت االئت�نية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة 

مقدماً ك� يف 31 كانون األول 2017، (ملزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم (36.2)).

 

بلغت التسهيالت االئت�نية املبارشة غ� العاملة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة 2,042,885,767 ل�ة سورية، أي ما نسبته  12.61%من رصيد 

إج�يل التسهيالت االئت�نية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة ك� يف 31 كانون األول 2018، يف ح¡ بلغت التسهيالت االئت�نية املبارشة 

غ� العاملة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة 2,096,569,651 ل�ة سورية، أي ما نسبته 12.48% من رصيد إج�يل التسهيالت االئت�نية املبارشة 

بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة ك� يف 31 كانون األول 2017.

بلغت التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة غ� العاملة 4,488,000 ل�ة سورية، أي ما نسبته 0.31 % من رصيد إج�يل التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة ك� يف 31 كانون 

األول 2018، يف ح¡ بلغت التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة غ� العاملة 4,488,000 ل�ة سورية، أي ما نسبته 0.47 % من رصيد إج�يل التسهيالت االئت�نية غ� 

املبارشة ك� يف 31 كانون األول 2017، (ملزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم (36.2)).

قامت املجموعة بتكوين مخصصات مقابل التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة غ� العاملة حيث بلغت 1,005,668 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018، مقابل 

1,005,668 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2017 تظهر ضمن إيضاح املخصصات املتنوعة رقم 15.

 1,489,881,689

 14,600,821,962

(119,302,538)

 14,481,519,424

 50,438,855

   -

 50,438,855

 185,562,259

(8,852,815)

 176,709,444

 1,396,731,052

   -

 1,396,731,052

 591,337,195

 18,186,617,659

(6,933,085,572)

(1,393,417,096)

 9,860,114,991

يف 1 كانون الثا� 2018

التغ� خالل السنة

يف 31  كانون األول 2018 

يف 1 كانون الثا� 2018

انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

التغ� خالل السنة

مخصص(اسرتداد) انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

اسرتداد مخصص انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة افرادياً *

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة ج�عياً *

املستخدم من املخصص اإلفرادي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

املستخدم من املخصص الج�عي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

يف 31  كانون األول 2018 

انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

األفراد
ájQƒ°S IÒd

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

اإلج�يل
ájQƒ°S IÒd

6,190,800,556

(1,633,220,142)

4,557,580,414

572,338,215

5,618,462,341

701,534,724

(2,294,391,090)

(1,576,612)

(37,164)

-

(38,750,000)

 1,272,296,327

3,285,284,087

4,557,580,414

742,285,016

(100,625,777)

641,659,239

603,552,609

138,732,407

(86,004,253)

(14,521,404)

-

-

(100,120)

-

517,448,236

124,211,003

641,659,239

6,933,085,572

(1,733,845,919)

5,199,239,653

1,175,890,824

5,757,194,748

615,530,471

(2,308,912,494)

(1,576,612)

(37,164)

(100,120)

(38,750,000)

1,789,744,563

3,409,495,090

5,199,239,653

Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG á¶ØëŸ »`fó`J ¢ü°ü`î`e

2018

األفراد
ájQƒ°S IÒd

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

اإلج�يل
ájQƒ°S IÒd

يف 1 كانون الثا� 2017

التغ� خالل السنة

يف 31  كانون األول 2017 

يف 1 كانون الثا� 2017

انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

التغ� خالل السنة

اسرتداد مخصص انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

اسرتداد مخصص انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة افرادياً *

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة ج�عياً *

املستخدم من املخصص اإلفرادي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

املستخدم من املخصص الج�عي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

يف 31  كانون األول 2017 

انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غ� منتجة

انخفاض القيمة بشكل ج�عي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

8,387,430,654

(2,196,630,098)

6,190,800,556

743,461,148

7,643,969,506

(70,125,273)

(1,501,094,193)

(1,517,846)

(331,662,972)

(99,479,814)

(192,750,000)

572,338,215

5,618,462,341

6,190,800,556

896,009,559

(153,724,543)

742,285,016

718,138,123

177,871,436

(75,634,366)

(38,969,812)

(33,216,096)

-

(5,735,052)

(169,217)

603,552,609

138,732,407

742,285,016

9,283,440,213

(2,350,354,641)

6,933,085,572

1,461,599,271

7,821,840,942

(145,759,639)

(1,540,064,005)

(34,733,942)

(331,662,972)

(105,214,866)

(192,919,217)

1,175,890,824

5,757,194,748

6,933,085,572

2017
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ايداعات لدى املصارف / ودائع ألجل استحقاقها

األصيل أكرب من 3 أشهر

املجموع

±QÉ°üŸG iód äÉYGójEG .5

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

ájQƒ°S IÒd

املجموع

مصارف خارجية املجموعمصارف محلية

ájQƒ°S IÒd

 ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى املصارف ك� يف 31 كانون األول 2018 و 31 كانون األول 2017.

ايداعات لدى املصارف / ودائع ألجل استحقاقها

األصيل أكرب من 3 أشهر

املجموع

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 

22,672,000,000

22,672,000,000

 

 1,368,764,508

 1,368,764,508

 

 24,040,764,508

  24,040,764,508

2018

2017

 

21,800,000,000

21,800,000,000

 

 352,500,000

 352,500,000

 

 22,152,500,000

 22,152,500,000
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(*)  تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق عن تغ� سعر رصف 

العمالت األجنبية عىل هذه املخصصات.

(**) تم استخدام ما مجموعه 38,850,120 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018 من املخصصات وذلك نتيجة القيام Åجموعة من التسويات مع بعض العمالء، 

مقابل 298,134,083 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2017.

بلغت قيمة املخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجًة لتسويات أو تسديد ديون مبلغ 1,693,436,050 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018، (بين� بلغت قيمة 

املخصصات التي انتفت الحاجة إليها 1,697,542,727 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2017)، وتم ردها بالكامل إىل اإليرادات.

بناًء عىل أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) تاريخ 13 ترشين الثا� 2012، واملتضمن تعديل بعض التعلي�ت الواردة يف قرار مجلس النقد 

والتسليف رقم (597/م ن/ب4) وعىل القرار رقم (1079/م ن/ب4) تاريخ 29 كانون الثا� 2014 املتضمن Ñديد العمل بالقرار (902/م ن/ب4) حتى نهاية عام 2014، 

وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمن¡ Ñديد العمل بالقرار رقم (902/م ن/ب4) 

لح¡ صدور تعلي�ت جديدة بهذا الخصوص تم ما ييل:

- االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدÔ املطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) وقد بلغ رصيدها 10,100,895 

ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018، يف ح¡ بلغ رصيدها 21,980,658 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2017.

- إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئت�نية من قبل املرصف لتقدير مدى كفاية املخصصات املحتفظ بها وارتأت إدارة املرصف حجز مخصصات إضافية بلغ رصيدها  

3,332,105,139ل�ة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2018، يف ح¡ بلغ رصيدها  5,610,392,906 ل�ة سورية بتاريخ 31 كانون األول 2017.

á≤∏©ŸG óFGƒØdG

في� ييل الحركة عىل الفوائد املعلقة:

الرصيد يف 1 كانون الثا� 

يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد املعلقة املحولة إىل اإليرادات خالل السنة

ينزل: الفوائد املعلقة التي تم شطبها خالل السنة

الرصيد يف 31 كانون األول

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

 1,393,417,096

 323,484,998

(88,000,536)

(29,732,693)

 1,599,168,865

 1,449,583,730

 590,250,549

(64,052,243)

(582,364,940)

 1,393,417,096

(*) يتضمن هذا البند استث�رات مالية متوفرة للبيع صادرة عن بنك خارجي عىل شكل سندات متوسطة األجل بقيمة اسمية مقدارها 5 مليون دوالر أم�Ø، وقد تب¡ 

بتاريخ 31 كانون األول 2008 وجود تراجع يف القيمة السوقية لهذه االستث�رات، م� جعل املجموعة تعمل عىل تحديد القيمة العادلة لها واعتبار الفرق الذي Ùثل 

92.2 % من قيمة االستث�ر كخسارة ناتجة عن هبوط دائم يف قيمة هذا االستث�ر. وقد تم الحقا تشكيل مؤونة إضافية ليصل مجموع املؤونة إىل 100 % من قيمة 

االستث�رات املشار إليها بنهاية الشهر األول لعام 2010 استناداً ألحكام قرار مجلس النقد والتسليف (616/م ن/ب4) تاريخ 30 كانون األول 2009.

وقد كانت التحصيالت من هذه السندات وفق الجدول التايل:

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

سندات متوسطة األجل (بالصايف) (*)

موجودات مالية غ� متوفر لها أسعار سوقية

أدوات حقوق امللكية (**)

مجموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

™`«`Ñ`∏d Iôaƒàe á«`dÉ`e äGOƒ`Lƒ`e .7

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

   -

 50,000,000

 50,000,000

   -

 50,000,000

 50,000,000

عام 2012

عام 2013

عام 2014

عام 2015

عام 2016

عام 2017

عام 2018

»µjÒeCG Q’hO ≠∏ÑŸG IÎØdGájQƒ°S IÒd ∫OÉ©ŸG

 494,474

 539,986

 554,316

 280,399

 169,571

 169,622

76,239

 2,284,607

التكلفة 

مجموع التحصيالت

مؤونة تد�

صايف القيمة الدفرتية

»µjÒeCG Q’hO ≠∏ÑŸG

4,917,500

(2,284,607)

(2,632,893)

-

 33,615,966

 70,092,366

 91,816,683

 76,435,089

 82,750,120

  82,642,664

33,239,999

 470,592,887

تم قيد هذه التحصيالت يف بيان الدخل املوحد وقد بلغت نسبة هذه التحصيالت 45.69 % من القيمة االسمية للسندات، مع العلم  بأن الجزء املتبقي من قيمة 

السندات مغطى بشكل كامل باملؤونات وفق ما ييل:

ظهرت املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف بيان املركز املايل املوحد بالصايف بعد طرح مؤونة التد� املشار إليها أعاله.

(**) Ùثل املبلغ استث�ر املجموعة يف الرشكة السورية العربية للتأم¡ بنسبة %5 من رأس�ل الرشكة عل�ً بأن أسهم الرشكة غ� مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية. 

تعتزم املجموعة االحتفاظ بهذا االستث�ر عىل املدى البعيد.
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إن األع�ر اإلنتاجية املقدرة للموجودات لغرض حساب االستهالك هي ك� ييل:

40 سنة املبا�     

من 3 إىل 34 سنة تحسينات بناء مستأجر           

املفروشات والتجهيزات ووسائط النقل                           من 5 إىل 10 سنوات

ال يتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

التكلفة

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

التحويالت

اإلستبعادات

ك� يف 31 كانون األول 2018

اإلستهالك املرتاكم

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

اإلستبعادات

ك� يف 31 كانون األول 2018

املشاريع قيد التنفيذ

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

التحويالت

ك� يف 31 كانون األول 2018

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

التحويالت

ك� يف 31 كانون األول 2018

صايف املوجودات الثابتة ك� يف 31 كانون األول 2018

2018

 12,632,000

   -

   -

   -

 12,632,000

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

-

 

-

   -

   -

    -

 12,632,000

 1,451,753,083

   38,183,790

 4,200,000

(39,435,242)

   1,454,701,631

 601,163,844

 37,508,321

(27,817,272)

 610,854,893

   4,200,000

   -

    (4,200,000)

-

 -

 -

-

 -

 843,846,738

 1,283,570,268

 152,168,674

 74,774,100

(23,894,748)

 1,486,618,294

 850,561,783

 129,569,287

(23,886,629)

 956,244,441

   -

-

-

    -

74,774,100

 3,574,250

 (74,774,100)

3,574,250

 533,948,103

 2,747,955,351 

 190,352,464

 78,974,100

(63,329,990)

 2,953,951,925

 1,451,725,627

 167,077,608

(51,703,901)

 1,567,099,334

   4,200,000

   -

   (4,200,000)

   -

74,774,100

 3,574,250

 (74,774,100)

3,574,250

 1,390,426,841

املبا� وتحسينات
بناء مستأجر (*)

ل�ة سورية
املجموع

ل�ة سورية
أرايض

ل�ة سورية

املفروشات والتجهيزات
ووسائط النقل (*) 

ل�ة سورية

áàHÉK äGOƒLƒe .8

(*) نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض املناطق يف الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتا يف ثالثة فروع لدى املرصف وهي فرع سوق اإلنتاج 

بحلب وفرع درعا وفرع القامشيل، وذلك بعد الحصول عىل موافقة مرصف سورية املركزي عىل إيقافهم مؤقتا لح¡ زوال الظروف االستثنائية لتعود بعدها إىل الخدمة. 

2017
املبا� وتحسينات
بناء مستأجر (*)

ل�ة سورية
املجموع

ل�ة سورية
أرايض

ل�ة سورية

املفروشات والتجهيزات
ووسائط النقل (*) 

ل�ة سورية

التكلفة

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

التحويالت

اإلستبعادات

ك� يف 31 كانون األول 2017

اإلستهالك املرتاكم

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

اإلستبعادات

ك� يف 31 كانون األول 2017

املشاريع قيد التنفيذ

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

ك� يف 31 كانون األول 2017

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

التحويالت

تحويالت اىل موجودات غ� ملموسة

ك� يف 31 كانون األول 2017

صايف املوجودات الثابتة ك� يف 31 كانون األول 2017

 12,632,000

   -

   -

   -

 12,632,000

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 

-

   -

   -

   -

   -

 12,632,000

 1,454,032,197

   13,086,075

 -

(15,365,189)

   1,451,753,083

 562,357,324

 38,806,520

-

 601,163,844

   -

   4,200,000

    4,200,000

-

 -

 -

-

 -

 854,789,239

 1,153,770,833

 71,455,714

 65,016,830

(6,673,109)

 1,283,570,268

 750,820,759

 102,641,024

(2,900,000)

 850,561,783

   -

   -

    -

67,927,046

 74,774,100

 (65,016,830)

(2,910,216)

 74,774,100

 507,782,585

 2,620,435,030 

 84,541,789

 65,016,830

(22,038,298)

 2,747,955,351

 1,313,178,083

 141,447,544

(2,900,000)

 1,451,725,627

   -

   4,200,000

   4,200,000

   

67,927,046

 74,774,100

 (65,016,830)

(2,910,216)

 74,774,100

 1,375,203,824
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وبحسب آخر املعلومات املتوفرة لإلدارة، تب¡ بأن الفروع املذكورة å يلحق بها أرضار تذكر وقد تم إفراغها مسبقاً من كافة املحتويات الهامة سواء كانت عىل شكل 

نقد أو مستندات ذات قيمة عالية.

ومن الجدير بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع املرصف مؤمن عليها بالكامل ببوالص تأم¡ تشتمل عىل تغطية النقد واملوجودات األخرى من كافة أنواع املخاطر سواًء 

االعتيادية كالحريق والرسقة، أو املخاطر االستثنائية التي تفرضها الظروف الحالية كأع�ل الشغب والتخريب. (راجع اإليضاح رقم 15).

يب¡ الجدول التايل صايف املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املرتاكم يف الفروع املغلقة:

بلغت تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال يف الخدمة 925,055,713 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018، مقابل 866,523,280 ل�ة سورية ك� 

يف 31 كانون األول 2017.

 

حلب

درعا

الحسكة

سوق اإلنتاج

درعا

القامشيل

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd á¶aÉëŸG´ôØdG

41,289,043

1,109,123

19,639,232

62,037,398

42,884,020

1,829,544

20,969,915

65,683,479

تم تحديد العمر اإلنتاجي املقدر للموجودات غ� امللموسة ألغراض احتساب اإلطفاء عىل الشكل التايل:

برامج الكمبيوتر           5  سنوات

الفروغ                      70  سنة

التكلفة

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

التحويالت

التحويالت من مدفوعات لرشاء موجودات ثابتة

ك� يف 31 كانون األول 2018

اإلطفاء املرتاكم

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

ك� يف 31 كانون األول 2018

دفعات عىل حساب رشاء موجودات غ� ملموسة

ك� يف 1 كانون الثا� 2018

اإلضافات

التحويالت

ك� يف 31 كانون األول 2018

صايف القيمة الدفرتية ك� يف 31 كانون األول 2018

الفروغ
ájQƒ°S IÒd

برامج الكمبيوتر
ájQƒ°S IÒd

املجموع

الفروغ املجموعبرامج الكمبيوتر

ájQƒ°S IÒd

 

120,534,735

   6,195,454

   1,619,900

-

128,350,089

 88,943,747

 11,095,770

 100,039,517

 

   1,619,900

 -

   (1,619,900)

-

 

 28,310,572

 

 91,914,186

7,800,00

   -

-

99,714,186

 15,572,182

 1,378,054

 16,950,236

   -

   -

   -

-

   

 82,763,950

 

212,448,921

   13,995,454

   1,619,900

 -

228,064,275

 104,515,929

 12,473,824

 116,989,753

   1,619,900

 -

   (1,619,900)

-

 

 111,074,522

2018

ájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

2017
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التكلفة

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

التحويالت

التحويالت من مدفوعات لرشاء موجودات ثابتة

ك� يف 31 كانون األول 2017

اإلطفاء املرتاكم

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

ك� يف 31 كانون األول 2017

دفعات عىل حساب رشاء موجودات غ� ملموسة

ك� يف 1 كانون الثا� 2017

اإلضافات

التحويالت

ك� يف 31 كانون األول 2017

صايف القيمة الدفرتية ك� يف 31 كانون األول 2017

 

 112,879,519

   1,749,000

   2,996,000

2,910,216

120,534,735

 77,412,256

 11,531,491

 88,943,747

 

   2,996,000

 1,619,900

   (2,996,000)

1,619,900

 

 33,210,888

 

 91,914,186

   -

   -

-

91,914,186

 14,259,130

 1,313,052

 15,572,182

   -

   -

   -

-

   

 76,342,004

 

 204,793,705

   1,749,000

   2,996,000

 2,910,216

212,448,921

 91,671,386

 12,844,543

 104,515,929

   2,996,000

 1,619,900

   (2,996,000)

1,619,900

 

 109,552,892
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مصاريف مدفوعة مقدماً عن إيجارات مكاتب وفروع

مصاريف تأم¡ مدفوعة مقدماً

مصاريف أخرى مدفوعة مقدماَ

حواالت وشيكات قيد التحصيل

موجودات آلت ملكيتها للمرصف وفاء لديون مستحقة (*)

مستحقات شبكة البطاقات االلكرتونية

مخزون الطوابع

فوائد محققة غ� مستحقة القبض - مصارف ومؤسسات مرصفية

فوائد محققة غ� مستحقة القبض - تسهيالت ائت�نية مبارشة - مؤسسات

فوائد محققة غ� مستحقة القبض - تسهيالت ائت�نية مبارشة - تجزئة

عموالت مستحقة من مصارف

رضائب قيد االسرتداد من مالية دمشق

دفعات عىل حساب مساهمة البنك يف مؤسسة  ض�ن مخاطر القروض (**)

أخرى

iôNCG äGOƒLƒe .10

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

860,854,251

57,700,643

72,049,609

223,827,140

36,932,500

909,718

487,441

63,965,819

54,237,466

14,958,329

41,544,746

564,392,620

100,438,621

73,547,775

 

 2,165,846,678

الرصيد يف بداية السنة (*)

إضافات

مخصص تد� قيمة موجودات آلت ملكيتها للمرصف

الرصيد يف نهاية السنة 

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 92,331,250

   -

(55,398,750)

 36,932,500

في� ييل ملخص الحركة عىل املوجودات التي آلت ملكيتها للمرصف وفاء لديون مستحقة (عقارات مستملكة):

31 كانون األول 2018
مدققة

31 كانون األول 2017
مدققة

(*) Ùثل املبلغ قيمة عقار تم الحصول عليه استيفاء للتسهيالت االئت�نية العائدة ألحد العمالء Åوجب العقد املربم بتاريخ 18 حزيران 2009، وقد تم الحصول عىل 

موافقة مرصف سورية املركزي رقم 4062/100/5 بتاريخ Ñ 1وز 2009، عىل أن تتم تصفية العقار خالل سنت¡ من تاريخ إبرام العقد وفق أحكام املادة 2/100 /ب من 

القانون رقم 23 عام 2002، ونظراً لتد� القيمة السوقية للعقار عن القيمة الدفرتية وتجنباً لتحقق خسائر نتيجة عملية تصفية العقار حصل املرصف عىل مهلة لتصفية 

العقار Åوجب القرار رقم 1103/م ن/ب4 بحيث تصبح لغاية 31 آذار 2015، ك� تم Ñديد املهلة لغاية 31 كانون األول 2015 وفقاً للقرار رقم 1278/م ن/ب4 تاريخ 

10 حزيران 2015، وتم Ñديد املهلة أيضاً لغاية 31 كانون األول 2016 وفقاً للقرار رقم 1378/م ن/ب4 تاريخ 19 أيار 2016. بتاريخ 23 شباط 2017 صدر القرار 35/م 

ن املتضمن إلزام املرصف بتصفية العقار املذكور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ 6 حزيران 2017، إال أنه å يتسنى للمرصف تصفية العقار ضمن املدة املحددة، 

لذلك تم الطلب من مرصف سورية املركزي Ñديد املهلة.

تطبيقاً ألحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597/م ن/ ب4 الصادر بتاريخ 9 كانون األول 2009 بهذا الخصوص، تم طرح قيمة هذا العقار من إج�يل األموال 

الخاصة وذلك عند احتساب النسب واملؤرشات االحرتازية كافة. 

قامت املجموعة خالل الربع الثا� من عام 2015 بتخمین قیمة العقار والتي أظھرت انخفاضاً يف القیمة وبناًء علیھا تم االعرتاف بخسارة تد� يف قیمة العقار بقیمة 

55,398,750 لیرة سوریة.

تتضمن املوجودات األخرى ك� يف 31 كانون األول 2018 مبلغ 213,863,551 ل�ة سورية (مقابل 158,594,119 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2017) Ñثل 

مصاريف الدعاوى القضائية املستحقة من املقرتض¡ املتعîين وقد تم تغطية هذه املبالغ بالكامل باملؤونات.

(**) Ùثل املبلغ  40 % من حصة املجموعة من رأس مال مؤسسة ض�ن مخاطر القروض و البالغة 4,96 %من رأس مال املؤسسة ، عل�ً بأن املؤسسة مازالت قيد 

التأسيس .

982,217,148

174,883,238

108,490,034

108,037,196

36,932,500

909,718

461,515

361,792,304

112,234,483

7,607,448

39,293,741

554,322,885

-

64,498,785

2,551,680,995

 92,331,250

   - 

(55,398,750)

 36,932,500

ك� هو محدد يف البند ب من الفقرة رقم 12 من قانون املصارف الخاصة رقم 28 للعام 2001، يجب عىل املصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 10 % من رأس�ل البنك 

لدى مرصف سورية املركزي عىل شكل وديعة مجمدة بدون فوائد. يتم تحرير هذه الوديعة عند تصفية البنك.

بلغ رصيد الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي ك� يف 31 كانون األول كالتايل:

∑ƒæH ™FGOh .12

 حسابات جارية (*)

ودائع ألجل استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل

املجموع

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

املجموع
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

 5,023,715,979

   1,096,128,000

 6,119,843,979

 96,536,233

 18,933,120,000

 19,029,656,233

 5,120,252,212

 20,029,248,000

 25,149,500,212

2018

 حسابات جارية (*)

ودائع ألجل استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل

املجموع

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

املجموع
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

2017

(*) ال يوجد أية مبالغ كتأمينات نقدية لصالح البنوك املراسلة مقابل كفاالت يف 31 كانون األول 2018 و31 كانون األول 2017.

أرصدة بالل�ة السورية

Øأرصدة بالدوالر األم�

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

 221,047,900

 3,001,983,488

3,223,031,388

…õcôŸG ájQƒ°S ±ô°üe iód IóªéŸG á©jOƒdG .11

 221,047,900

 3,001,983,488

3,223,031,388

 6,822,279,474

   1,144,286,000

 7,966,565,474

 94,344,594

 19,764,940,000

 19,859,284,594

 6,916,624,068

 20,909,226,000

 27,825,850,068
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- بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمهورية مبلغ  275,097,905 ل�ة سورية أي ما نسبته 0.41 % من إج�يل الودائع ك� يف 31 كانون األول 2018 

مقابل 250,103,205 ل�ة سورية أي ما نسبته 0.45 % من إج�يل الودائع ك� يف 31 كانون األول 2017.

- بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  38,108,273,661 ل�ة سورية أي ما نسبته 57.46 % من إج�يل الودائع ك� يف 31 كانون األول 2018، مقابل 25,406,574,806 

ل�ة سورية أي ما نسبته 45.56 % ك� يف 31 كانون األول 2017. 

- بلغت الحسابات املجمدة األخرى 56,165,491 ل�ة سورية أي ما نسبته 0.08 % من إج�يل الودائع ك� يف 31 كانون األول 2018، مقابل 20,909,770 ل�ة سورية 

أي ما نسبته 0.04 % من إج�يل الودائع ك� يف 31 كانون األول 2017، وهي تخص حسابات اكتتاب رأس مال رشكات قيد التأسيس وحسابات الحجز االحتياطي 

والتنفيذي.

AÓª©dG ™FGOh .13

الحسابات الجارية وتحت الطلب

الودائع ألجل وخاضعة إلشعار

ودائع التوف�

حسابات مجمدة أخرى

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

36,543,373,566

21,899,994,692

7,822,703,629

56,165,491

66,322,237,378

22,844,902,467

26,833,203,238

6,061,588,324

20,909,770

55,760,603,799

ájó≤f äÉæ«eCÉJ .14

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مبارشة

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غ� مبارشة

تأمينات نقدية أخرى (*)

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

103,510,003

563,381,133

3,514,000

670,405,136

1,137,205,308

423,820,620

2,960,000

1,563,985,928

(*) Ñثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل صناديق الحديد املؤجرة لعمالء البنك 
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(*) Ùثل مبلغ 207,431,422 ل�ة سورية مؤونات إضافية تم تشكيلها يف سنوات سابقة وذلك ملواجهة أعباء رضيبية محتملة قد  تنتج عن تدقيق الدوائر املالية عن 

ل�ة سورية  استخدام 8,881,728   تم  الغرض، يف ح¡  لنفس  العام 2018  ل�ة سورية خالل  إضافية Åبلغ 122,365,661  تكوين مؤونة  تم  السابقة. ك�  السنوات 

كتسديدات ناتجة عن تكليف إضايف برسم الطابع عن سنوات سابقة ، وكذلك تم رد مبلغ 4,244,823 ل�ة سورية إىل اإلرادات النتفاء الحاجة إليها ، ليصل مجموع 

هذه املؤونات إل316,670,532 ل�ة سورية ك� يف 31 كانون األول 2018 .

(**)  عىل الرغم من وجود بوليصة التأم¡ (BBB) التي تغطي مخاطر محددة، ونتيجة للظروف االستثنائية املحيطة التي قد تفرض مخاطر من ðط خاص، فقد تم 

رشاء بوليصة تأم¡ أخرى خاصة ملواجهة هذه املخاطر يتم تجديدها سنوياً وهي سارية املفعول حتى تاريخ هذه البيانات املالية.

قامت املجموعة بتكوين مؤونات باإلضافة إىل بوليصتي التأم¡ حيث وصل رصيد هذه املؤونات ك� يف 31 كانون األول 2018 مبلغاً وقدره 97,156,800 ل�ة سورية 

تغطي الحد األدÔ من املخاطر التي ال تشملها بوليصتي التأم¡ وذلك لسد أي رضر قد يصيب املرصف عىل اختالف طبيعته أو قيمته .
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ájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒd

املكون
خالل السنة 

الرصيد يف
بداية السنة

 

6,606,246

207,431,422

101,425,350

53,886,259

369,349,277

511,423

1,005,668

1,517,091

370,866,368

74,474

122,365,661

-

-

122,440,135

-

-

-

122,440,135

2018
مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة (*)

مؤونات ملواجهة أعباء محتملة (**)

  مؤونات أخرى

مخصص تد� التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة

مخصص تد� تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة منتجة

مخصص تد� تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة غ� منتجة

املجموع

 

5,954,320

204,777,149

123,487,510

69,157,137

403,376,116

5,538,156

7,698,018

13,236,174

416,612,290

651,926

2,772,450

-

-

3,424,376

-

-

-

3,424,376

2017
مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة (*)

مؤونات ملواجهة أعباء محتملة (**)

  مؤونات أخرى

مخصص تد� التسهيالت االئت�نية غ� املبارشة

مخصص تد� تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة منتجة

مخصص تد� تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة غ� منتجة

املجموع

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒd

ما تم رده لإليرادات
خالل السنة 

فروقات أسعار
الرصف

املستخدم
خالل السنة

 

   -

(8,881,728)

   -

   -

(8,881,728)

-

 -

-

(8,881,728)

 

-

 (4,244,823)

-

-

(4,244,823)

(54,027)

- 

(54,027)

(4,298,850)

 

   -

   -

(4,268,550)

-

(4,268,550)

 

  (4,363)

   -

(4,363)

 (4,272,913)

 

 6,680,720

 316,670,532

 97,156,800

53,886,259

 474,394,311

 

     453,033

   1,005,668

 1,458,701

 475,853,012

الرصيد يف نهاية
السنة 

 

   -

(118,177)

   -

   -

   (118,177)

 

 -

-

  -

(118,177)

 

-  

   -  

  (19,237,179)  

 (14,175,889)  

(33,413,068)  

 (5,026,733)  

(6,692,350)  

   (11,719,083)  

(45,132,151)  

 

   -

   -

 (2,824,981)

(1,094,989)

(3,919,970)

 -

   -

 -

 (3,919,970)

 

 6,606,246

 207,431,422

 101,425,350

53,886,259

369,349,277

 511,423

 1,005,668

 1,517,091

 370,866,368
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تم تقديم البيانات الرضيبية عن أعوام 2005 إىل 2017 (ضمناً) حسب التواريخ املحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الرضيبة ك� وردت يف هذه البيانات، يف ح¡ 

وصلت مراحل التكليف عن هذه السنوات نتيجة ألع�ل التدقيق التي قامت بها الدوائر الرضيبية إىل ما ييل:

   - عام 2011: تم التكليف Åبلغ إضايف قدره  160,205,654 ل�ة سورية، و تم سداد مبلغ 136,315,337 ل�ة سورية خالل العام 2016  لالستفادة من اإلعفاء عىل 

فوائد التأخ� وحسم السداد املبكر وتم االعرتاض عليه  لدى الدوائر الرضيبية.

   - عام 2012: تم التكليف Åبلغ إضايف قدره 241,064,346 ل�ة سورية  ، وتم سداد هذا املبلغ، وتم  االعرتاض عليه لدى الدوائر الرضيبية.

مازالت األعوام 2013 إىل 2017 قيد املراجعة لدى الدوائر الرضيبية.

إن الحركة عىل مخصص رضيبة الدخل هي ك� ييل:

الرصيد يف 1 كانون الثا�

يطرح رضيبة الدخل املدفوعة

يضاف: رضيبة الدخل عن السنة

الرصيد يف نهاية السنة

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

-

-

 -

-

πNódG áÑjô°V .16

   344,420,008

 (344,420,008)

 -

-
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يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانو�:

تم تشكيل احتياطي قانو� للبنك عام 2018 �بلغ 114,529,070 ل.س، بين� تم تشكيل احتياطي قانو� للبنك عام 2017 �بلغ 115,834,737 ل.س بحسب أحكام 

القانون. 

 الربح (الخسارة) قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك

ينزل: خسائر القطع البنيوي غ� املحققة

املحول إىل االحتياطي القانو� خالل العام 10 %

20182017
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

1,145,290,699

-

1,145,290,699

114,529,070

iôNCG äÉHƒ∏£e .17

إيرادات مقبوضة مقدماً

حواالت وشيكات قيد التحصيل

غرفة التقاص

اشرتاكات تأمينات اجت�عية

مصاريف مستحقة الدفع

رضائب متفرقة مستحقة الدفع

ذمم دائنة ودائنون آخرون

توزيعات أرباح غ� مدفوعة

مستحقات شبكة البطاقات االلكرتونية

فوائد محققة غ� مستحقة الدفع - ودائع بنوك

فوائد محققة غ� مستحقة الدفع -  ودائع عمالء

فوائد محققة غ� مستحقة الدفع -  تأمينات نقدية

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

33,617,674

1,030,525,323

657,741,960

7,444,232

400,060,202

132,066,156

33,388,945

1,882,771

25,038,805

551,940

67,559,506

1,257,719

2,391,135,233

773,333

859,660,678

310,395,066

7,428,763

368,798,129

115,591,178

42,112,748

1,882,771

25,038,805

508,859

115,106,669

4,324,015

1,851,621,014

يبلغ رأس�ل البنك املرصح واملكتتب به واملدفوع 5,724,500,000 ل�ة سورية موزع عىل 57,245,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ل�ة سورية للسهم.

جميع أسهم البنك االسمية تقسم إىل فئت½:

فئة أ- وهي األسهم التي ال يجوز Âلكها إال من قبل أشخاص سوري½ طبيعي½ أو اعتباري½ وتسدد قيمتها بالل�ات السورية. بالنسبة للسوري½ املقيم½ يف الخارج، 

يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب سعر رصف نرشة مرصف سورية املركزي.  تشكل هذه الفئة 51 % من رأس�ل البنك.

فئة ب- وهي األسهم التي يجوز Âلكها من قبل أشخاص طبيعي½ أو اعتباري½ عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية حسب سعر 

رصف نرشة مرصف سورية املركزي. وتشكل هذه الفئة 49 % من رأس�ل البنك.

Âتلك مجموعة عوده ش.م.ل ما نسبته 47 % من رأس�ل البنك من خالل Âلكها ألسهم من الفئة ب.

بتاريخ 4 كانون الثا� 2010، صدر القانون رقم 3 املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 واملرسوم رقم 35 لعام 2005 الذي يتضمن زيادة الحد 

األدÔ لرأس�ل البنوك العاملة يف الجمهورية العربية السورية ليصبح 10 مليارات ل�ة سورية وقد منحت البنوك املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة 

رأس�لها إىل الحد األدÔ املطلوب، و�وجب املرسوم الترشيعي رقم 63 لعام 2013 تم Âديد املهلة لتصبح خمس سنوات، و�وجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

13/م تاريخ 22 نيسان 2015 تم Âديد املهلة لتصبح 6 سنوات، والتي انتهت �وجب القرار املذكور خالل عام 2016، حيث سيتم متابعة موضوع الزيادة املطلوبة عند 

استالم البنك التوجيهات املطلوبة من قبل الجهات الرقابية كونها صاحبة االختصاص حسب األصول.

äÉ«WÉ«àM’G .19
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بناًء عىل املرسوم الترشيعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميم½ الصادرين عن مرصف سورية املركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثا� 2009 ورقم

1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل %10 من األرباح الصافية قبل الرضيبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غ� املحققة إىل االحتياطي 

القانو�. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانو� مساوياً لـ 25 % من رأس�ل البنك. 
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(3,270,886,750)

4,429,234,118

1,158,347,368

115,834,737
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1,145,290,730

-

(2,308,966,521)

   (16,762,886)

(8,881,728)

(33,239,999)

-

-

(2,367,851,134)

-

1,378,054

 14,378,316

 8,719,819

 1,675,582

74,474

 122,365,661

   55,945,439

   9,469,013

214,006,358

 

 (1,008,554,046)

% 25

  -

 (3,270,886,719)

(2,000,000)

   (1,545,090,738)

(16,885,603)

(118,177)

(82,642,664)

(19,237,179)

   (14,175,889)

(1,680,150,250)

4,429,234,118

 1,313,052

 14,378,316

  10,826,310

 3,556,567

   651,926

    2,772,450

13,278,208

 -

4,476,010,947

 

  (475,026,022)

% 25

 -

 ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الربح (الخسارة) قبل الرضيبة

ينزل:

األرباح املوزعة من الرشكة السورية العربية للتأم½

اسرتداد مخصص الخسائر اإلنت�نية املبارشة و غ� املبارشة/االنخفاض الج�عي

أرباح الرشكة التابعة

مؤونات مسددة عن مطالبات رضيبة دخل أعوام سابقة

خسارة تد� موجودات مالية متوفرة للبيع مسرتدة

اسرتداد مؤونات ملواجهة أعباء محتملة

اسرتداد مؤونات أخرى

يضاف:

خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غ� املحققة

إطفاء الفروغ

استهالك املبا�

استهالك تحسينات بناء مملوك

مصاريف اخرى غ� مقبولة رضيبياً 

مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة

مخصص نفقات مستحقة من مقرتض½ متعáين 

تحويالت من أرباح غ� محققة إىل أرباح محققة

الخسائر الرضيبية

نسبة رضيبة الدخل

مرصوف رضيبة الدخل

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

قررت إدارة املجموعة عدم تشكيل موجودات رضيبية مؤجلة .
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بناًء عىل أحكام القرار 650/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2010 املعدل لبعض أحكام القرار 597/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 9 كانون األول 2009 يتوجب عىل 

:âاملرصف يف حال تحقيق أرباح يف نهاية العام حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل يحتسب كاآل

        1  %    من إج�يل محفظة الديون العادية املبارشة.

     0.5  %    من إج�يل محفظة الديون العادية غ� املبارشة.

     0.5  %    عىل جزء التسهيالت االئت�نية املمنوحة بض�نات شخصية أو بدون ض�نة واملصنفة كديون عادية أو تتطلب اهت�ماً خاصاً.

واستناداً إىل أحكام الفقرة ب من املادة األوىل تم منح املصارف مهلة حتى نهاية عام 2013 لتكوين املخصص واالحتياطي املطلوب½ عىل التسهيالت االئت�نية 

املنتجة القاæة بتاريخ 31 كانون األول 2009 والبالغ 347,406,226 ل�ة سورية لالحتياطي العام و 51,603,010 ل�ة سورية ملخصص االنخفاض الج�عي مقابل 

تسهيالت منتجة وبشكل تدريجي، بحيث ال يقل املبلغ املشكل بنهاية كل عام عن 25 % من قيمة املخصص واالحتياطي املشار إليها أعاله، ويتم توزيع حصة كل 

سنة عىل الفرتات الربعية بالتساوي.

وبناًء عىل أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) تاريخ 13 ترشين الثا� 2012 القايض بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل وفق 

أحكام القرار رقم 650 املذكور أعاله، تم تعليق تكوين هذا االحتياطي انطالقاً من الرصيد املكون سابقاً حتى نهاية عام 2011 والبالغ 293,116,747 ل�ة سورية، 

ومع صدور القرار رقم (1079/م ن/ب4) تاريخ 29 كانون الثا� 2014 القايض باستمرار تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام 2014، بقي 

رصيده بتاريخ 31 كانون األول 2014 مبلغ 293,116,747 ل�ة سورية.

صدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمن½ Âديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 

لح½ صدور تعلي�ت جديدة بهذا الخصوص، وبالتايل بقي رصيد االحتياطي العام ملخاطر التمويل ك� يف 31 كانون األول 2018 مساوياً 293,116,747 ل�ة سورية. 

وسيتم استك�ل احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام القرار رقم (902/م ن/ب4) والقرارات املعدلة له.

á≤≤ëŸG ÒZ IQhóŸG ìÉHQC’Gh á≤≤ëŸG áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG .21

طبقاً لتعلي�ت مرصف سورية املركزي الصادرة بناًء عىل القرار رقم 362/م ن/ب1، يتم فصل األرباح املدورة لفروقات القطع غ� املحققة وغ� القابلة للتوزيع 

الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عند حساب الخسائر املرتاكمة املحققة. وعليه فإنه ال يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع يف تاريخ البيانات املالية 

املوحدة.

É¡©jRƒJ ìÎ≤e ìÉHQCG .22

é يتم اقرتاح توزيع أية أرباح عن العام 2018 لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع ك� أنه é يتم توزيع أية أرباح عن عام 2017 لنفس السبب.

êثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي القانو�:

الرصيد يف 1 كانون الثا�

يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

يضاف: احتياطيات مكونة خالل السنة ناتجة عن إعادة تصنيف 

أرباح غ� محققة (*)

الرصيد يف نهاية السنة

20182017
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

تم تشكيل احتياطي خاص للبنك عام 2018 �بلغ 114,529,070 ل.س، بين� تم تشكيل احتياطي خاص للبنك عام 2017 �بلغ 115,834,737 ل.س بحسب أحكام 

القانون. 

êثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي الخاص:

الرصيد يف 1 كانون الثا�

يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

يضاف: احتياطيات مكونة خالل السنة ناتجة عن إعادة تصنيف 

أرباح غ� محققة (*)

الرصيد يف نهاية السنة

20182017
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

الربح (الخسارة) قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك

ينزل: خسائر القطع البنيوي غ� املحققة

املحول إىل االحتياطي الخاص خالل العام 10 %

2018
ájQƒ°S IÒd

1,145,290,699

-

1,145,290,699

114,529,070

¢UÉÿG »WÉ«àM’G -

استناداً إىل املادة رقم /97/ من قانون النقد األسايس رقم 2002/23 وبناًء عىل التعميم½ الصادرين عن مرصف سورية املركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثا� 

2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10 % من األرباح الصافية قبل الرضيبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غ� املحققة إىل 

االحتياطي الخاص. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ 100 % من رأس�ل البنك.  

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

2017
ájQƒ°S IÒd

471,365,461

115,834,737

-

587,200,198

587,200,198

114,529,070

946,901

702,676,169

(3,270,886,750)

4,429,234,118

1,158,347,368

115,834,737

471,365,461

115,834,737

-

587,200,198

587,200,198

114,529,070

946,901

702,676,169
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(*)  تم إعادة تصنيف مبلغ 9,469,013 ل�ة سورية من األرباح املدورة غ� املحققة التي Âثل تعديل الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام 2007 

(*)  تم إعادة تصنيف مبلغ 9,469,013 ل�ة سورية من األرباح املدورة غ� املحققة التي Âثل تعديل الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام 2007 
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áæjóŸG óFGƒØdG  .24

ودائع العمالء:

          ودائع توف�

          ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

ودائع بنوك

تأمينات نقدية

2018
ájQƒ°S IÒd

 

299,565,060

999,266,512

2,740,137

29,405,337

1,330,977,046

2017
ájQƒ°S IÒd

ÚØXƒŸG äÉ≤Øf .29

رواتب ومزايا ومكافآت املوظف½

التأمينات اإلجت�عية

مصاريف تأم½ صحي (إيضاح 34)

مصاريف تدريب املوظف½

مياومات سفر

أخرى

2018
ájQƒ°S IÒd

1,116,607,670

61,849,318

19,520,005

10,570,695

13,898,902

14,860,195

1,237,306,785

2017
ájQƒ°S IÒd 2017

áæFGódG Ωƒ°SôdGh ä’ƒª©dG  .25

عموالت ورسوم  اإلئت�ن املبارشة

عموالت ورسوم عىل العمليات التجارية

عموالت ورسوم الخدمات املرصفية

2018
ájQƒ°S IÒd

51,921,613

126,104,442

278,806,994

456,833,049

ájQƒ°S IÒd

2017

iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjG  .28

إيجارات صناديق حديدية

إيرادات أخرى 

2018
ájQƒ°S IÒd

7,200,000

 907,649

8,107,649

ájQƒ°S IÒd

2017

áæjóŸG Ωƒ°SôdGh ä’ƒª©dG  .26

عموالت ورسوم  مدفوعة للبنوك

عموالت ورسوم حواالت

عموالت مدفوعة لقاء خدمات مرصفية

2018
ájQƒ°S IÒd

18,837,233

1,899,236

8,720,000

29,456,469

ájQƒ°S IÒd

2017

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe äGOƒLƒe ìÉHQCG  .27

اسرتداد خسائر تد� قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع (إيضاح 7)

عوائد توزيعات أسهم الرشكة السورية العربية للتأم½    (إيضاح 34)

2018
ájQƒ°S IÒd

33,239,999

-

33,239,999

ájQƒ°S IÒd

áæFGódG óFGƒØdG .23

تسهيالت ائت�نية مبارشة:

    حسابات جارية  مدينة

    قروض - مؤسسات

    سندات محسومة

    تسهيالت املؤسسات الصغ�ة واملتوسطة

    قروض - لألفراد (التجزئة)

أرصدة وايداعات لدى مصارف

2018
ájQƒ°S IÒd

52,514,325

1,775,647,205

124,161

32,990,023

164,644,710

1,087,192,970

3,113,113,394

2017
ájQƒ°S IÒd

184,944,944

1,560,882,219

410,419

18,416,548

98,813,570

834,373,034

2,697,840,734

 

378,816,233

1,312,187,295

3,500,715

20,731,921

1,715,236,164

45,242,563

138,513,881

238,259,275

422,015,719

49,710,369

2,559,249

52,777,620

105,047,238

82,642,664

2,000,000

84,642,664

3,565,250

 7,104,398

10,669,648

997,438,679

62,268,553

15,456,446

3,966,002

9,616,257

13,706,603

1,102,452,540
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iôNCG á«∏«¨°ûJ ∞jQÉ°üe .31

إيجارات

إعالنات

قرطاسية ومطبوعات

بريد وهاتف وفاكس وانرتنيت

مصاريف بطاقات اإلئت�ن

رسوم وأعباء حكومية

استشارات ورسوم قانونية

رسوم واشرتاك سويفت

صيانة

نقل وسفر

كهرباء وماء ومحروقات

تأم½ (إيضاح 34)

مصاريف معلوماتية

خدمات تنظيف وأمن وحراسة

اشرتاكات

مخصص نفقات مستحقة من مقرتض½ متعáين

أخرى

2018
ájQƒ°S IÒd

306,363,025

29,613,331

27,323,190

45,735,344

3,080,462

41,693,333

109,907,546

18,524,449

128,559,334

49,000,282

104,703,709

328,416,351

145,463,502

73,055,010

409,485

55,945,439

65,130,996

1,532,924,788

2017
ájQƒ°S IÒd

اإلج�يل

á«fÉªàF’G ôFÉ°ùÿG ¢ü°ü ±hô°üe .30

2017

 مخصص تسهيالت ائت�نية مبارشة

اسرتداد املخصص اإلفرادي مقابل تسهيالت غ� منتجة

اسرتداد املخصص الج�عي مقابل تسهيالت منتجة

األفراد
ájQƒ°S IÒd

(86,004,253)

(14,521,404)

(100,525,657)

-

-

-

(100,525,657)

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

701,534,724

(2,294,391,090)

(1,592,856,366)

-

(54,027)

(54,027)

(1,592,910,393)

ájQƒ°S IÒd

615,530,471

(2,308,912,494)

(1,693,382,023)

 

-

(54,027)

(54,027)

(1,693,436,050)

2017

¬ªµM ‘Éeh ó≤ædG .33

النقد واألرصدة لدى مرصف سورية املركزي (*)

يضاف: أرصدة لدى املصارف التي تستحق خالل ثالثة أشهر

ينزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر

2018
ájQƒ°S IÒd

45,172,152,066

29,928,982,445

(25,149,500,212)

49,951,634,299

ájQƒ°S IÒd

يتم حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة ربح (خسارة) السنة العائد إىل مساهمي البنك عىل الوسطي املرجح لعدد األسهم القاæة خالل السنة وذلك 

ك� ييل:

 ربح (خسارة) السنة العائد إىل مساهمي البنك (ل�ة سورية)

الوسطي املرجح لعدد االسهم قيد التداول خالل السنة

الحصة األساسية  للسهم من ربح (خسارة) السنة العائد إىل مساهمي البنك (ل�ة سورية)

20182017

1,145,290,699

57,245,000

20.01

إن الحصة املخفضة للسهم من ربح السنة مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات مالية لها تأث� عىل حصة السهم من األرباح عند م�رستها.

ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©ŸG .34

تتكون تعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من املبالغ التالية:

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

تعويضات موظفي اإلدارة العليا قص�ة اإلجل 

2018
ájQƒ°S IÒd

10,500,000

83,447,515

93,947,515

النقد وما يف حكمه. (*) ال يستخدم احتياطي الودائع لدى مرصف سورية املركزي يف أنشطة البنك التشغيلية اليومية لذلك ال يعترب جزء من  

2017
ájQƒ°S IÒd

iôNCG ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©J

بحدود  املساهم½  وكبار  العالقة  ذات  املصارف  مع  تجارية  بتعامالت  االعتيادية)  أع�لها  املجموعة (ضمن  قامت  العليا  اإلدارة  أعضاء  التعامالت مع  إىل  باإلضافة 

التعامالت التجارية السائدة واملسموحة وذلك وفق الواقع الحايل لهذه الحالة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. إن جميع التسهيالت االئت�نية 

املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعترب عاملة وé يؤخذ لها أية مخصصات.

2018

 مخصص تسهيالت ائت�نية مبارشة

املخصص اإلفرادي (اسرتداد)  مقابل تسهيالت غ� منتجة

اسرتداد املخصص الج�عي مقابل تسهيالت منتجة

(70,125,273)

(1,501,094,193)

(1,571,219,466)

(6,692,350)

(5,026,733)

(11,719,083)

(1,582,938,549)

(75,634,366)

(38,969,812)

(114,604,178)

-

-

-

(114,604,178)

(145,759,639)

(1,540,064,005)

(1,685,823,644)

(6,692,350)

(5,026,733)

(11,719,083)

(1,697,542,727)

 

201,751,592

7,500,513

21,783,405

48,227,601

4,403,321

44,718,827

98,729,413

23,063,293

131,714,207

36,551,838

182,725,427

359,147,857

164,085,032

53,013,848

318,235

13,278,208

70,610,429

1,461,623,046

 ∂æÑdG »ªgÉ°ùe ¤EG óFÉ©dG áæ°ùdG (IQÉ°ùN) íHQ  øe º¡°ù∏d á°†ØîŸGh á«°SÉ°SC’G á°ü◊G .32

(3,270,886,750)

57,245,000

(57.14)

35,936,077,868

33,511,770,055

(27,825,850,068)

41,621,997,855

12,000,000

77,771,189

89,771,189

 مخصص تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة

املخصص اإلفرادي (اسرتداد)  مقابل تسهيالت غ� منتجة

اسرتداد املخصص الج�عي مقابل تسهيالت منتجة

املجموع

 مخصص تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة

املخصص اإلفرادي (اسرتداد)  مقابل تسهيالت غ� منتجة

اسرتداد املخصص الج�عي مقابل تسهيالت منتجة

املجموع
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(*)  الحدود العليا والدنيا ملعدالت الفائدة التي Âنح عىل ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة املمنوحة للزبائن و  

      التي ترتواح ب½ 7 % و 7.5 %.

(**) خالل عام 2015  قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.

ال توجد أية تحويالت ما ب½ املستوى األول واملستوى الثا� خالل السنة.

العادلة  القيم  الجدول  يتضمن  ال   . املوحدة  املالية  البيانات  يف  واملتضمنة  العادلة  بالقيمة  تظهر  ال  التي  املالية  لألدوات  العادلة  والقيمة  الدفرتية  القيمة  ييل  في� 

للموجودات واملطلوبات غ� املالية. 

في� ييل االفرتاضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية:

املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة

من املفرتض أن القيمة املسجلة للموجودات واملطلوبات املالية قص�ة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ينطبق ذلك عىل ودائع التوف� وتحت الطلب واألدوات 

املالية ذات معدل فائدة متغ�.

األدوات املالية ذات املعدل الثابت

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ذات املعدل الثابت �قارنة معدل الفائدة يف السوق عند االعرتاف األويل مع معدل الفائدة الحايل ألداة مالية 

م�ثلة. يتم احتساب القيمة العادلة املقدرة للودائع التي تتقاىض فائدة �عدل ثابت بناًء عىل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة يف 

السوق ألداة م�ثلة يف مخاطر االئت�ن واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة العادلة للسندات املتداولة يف األسواق املالية الناشطة واملنتظمة، بالرجوع إىل األسعار املعلنة 

يف سوق األوراق املالية. أما في� يتعلق بالسندات التي ليست متداولة يف أسواق مالية ناشطة منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التدفقات النقدية 

املخصومة عىل أساس مردود معدل الفائدة الفعيل املناسب للفرتة املتبقية لالستحقاق.

رشكة عودة كابيتال سورية املحدودة املسؤولية

2018
ájQƒ°S IÒd

 270,000,000 

á«µ∏ŸG áÑ°ùf ácöûdG º°SG

99.99%

2017
ájQƒ°S IÒd

تشمل البيانات املالية املوحدة، البيانات املالية للبنك والرشكة التابعة:

كباراملساهم�
وأعضاء مجلس

اإلدارة
ل�ة سورية

 

   -

 20,911,208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ل�ة سورية

 

9,917,172,195

558,309,931

461,378,570

25,724,000,000

19,736,147,371

300,438,720

30,000

6,414

50,000,000

39,822,554

1,585,539

26,627,976

900,000,000

بنك عوده
ش.م.ل

ل�ة سورية

 

9,900,530,056

3,803,186

-

25,724,000,000

18,933,120,000

300,438,720

-

-

-

39,822,554

168,296

-

900,000,000

ل�ة سورية

الرشكات الحليفة 

ل�ة سورية

 

16,642,139

533,595,537

461,378,570

-

803,027,371

-

30,000

6,414

50,000,000

-

1,417,243

26,627,976

-

بنود داخل بيان املركز املايل املوحد:

حسابات جارية مدينة (موجودات)

حسابات جارية دائنة (مطلوبات)

تسهيالت ائت�نية مبارشة

ودائع ألجل (موجودات) 

ودائع ألجل (مطلوبات) (*) (**)

تأمينات نقدية (موجودات)

تأمينات نقدية (مطلوبات)

حسابات مقيدة

استث�رات و مساه�ت (إيضاح رقم 7)

الفائدة املستحقة القبض 

الفائدة املستحقة الدفع 

بنود خارج بيان املركز املايل املوحد:

كفاالت صادرة

ض�نات واردة لقاء تسهيالت ائت�نية

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املجموعالجهة ذات العالقة

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثا�املستوى األول

ل�ة سوريةل�ة سورية ل�ة سورية ل�ة سوريةإيضاح

 50,000,000

 50,000,000

 50,000,000

 50,000,000

 

   -

   -

 

   -

   -

 50,000,000

 50,000,000

 50,000,000

 50,000,000

 

   -

   -

 

   -

   -

7 موجودات مالية متوفرة للبيع

 

 

 ádOÉ©dG áª«≤∏d »eô¡dG π°ù∏°ùàdGh ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b
تستخدم املجموعة  التسلسل الهرمي التايل يف قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية:

- املستوى األول: أسعار السوق املدرجة (غ� املعدلة) يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات م�ثلة.

- املستوى الثا�: طرق تقييم يكون فيها املستوى االدÔ من املعطيات التي لها تأث� جوهري عىل قياس القيمة العادلة êكن مالحظتها مبارشة أو بشكل غ� مبارش. 

- املستوى الثالث: طرق تقييم يكون فيها املستوى االدÔ من املعطيات التي لها تأث� جوهري عىل قياس القيمة العادلة غ� ملحوظة. 

يوضح الجدول التايل تحليل املوجودات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

تحديد القيمة العادلة للموجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة

2018

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثا�املستوى األول

ل�ة سوريةل�ة سورية ل�ة سوريةل�ة سورية

2017

 الـمـوجودات املالية

 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

 أرصدة  لدى املصارف

 ايداعات لدى املصارف 

 تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

 املطلوبات املالية

 ودائع بنوك

 ودائع العمالء

 تأمينات نقدية

 مجموع التغ� يف القيم العادلة غ� املعرتف به

2018
الربح (الخسارة)

غ� املعرتف به
ájQƒ°S IÒd

ájÎaódG áª«≤dGádOÉ©dG áª«≤dG

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 

48,602,855,903

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

3,223,031,388

25,149,500,212

66,322,237,378

670,405,136

48,602,659,256

29,939,827,375

24,254,052,913

10,885,401,826

3,223,031,388

25,149,736,876

66,322,237,378

670,405,136

(196,647)

 10,844,930

   213,288,405

(115,505,616)

   -

(236,664)

 -

   -

108,194,408

2017
الربح (الخسارة)

غ� املعرتف به
ájQƒ°S IÒd

ájÎaódG áª«≤dGádOÉ©dG áª«≤dG

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

رأس�ل الرشكة

 

16,118,998,837

384,984,470

578,600,599

21,800,000,000

20,565,336,784

109,227,300

30,000

6,414

50,000,000

347,750,870

1,011,511

27,599,019

1,035,610,000

 270,000,000 

ل�ة سورية

 

   -

   -

16,800

-

-

   -

  

ل�ة سورية

بنك عوده
ش.م.ل

ل�ة سوريةل�ة سورية

الرشكات الحليفة 

ل�ة سورية

 

57,297,338

(14,240,903)

926,120

(144,275)

-

(347,936,356)

 

1,036,167,689

(16,224,726)

4,227,001

(12,239,680)

-

(347,936,356)

 

978,870,351

(1,983,823)

3,284,081

(12,095,405)

-

-

عنارص بيان الدخل املوحد:

فوائد دائنة

فوائة مدينة

عموالت دائنة

عموالت مدينة

عوائد توزيعات أسهم

مصاريف تأم½

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املجموعالجهة ذات العالقة
كباراملساهم�
وأعضاء مجلس

اإلدارة

 

747,878,560

(11,990,110)

4,483,060

(39,787,778)

2,000,000

(374,604,303)
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38,898,541,058

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

3,223,031,388

27,825,850,068

55,760,603,799

1,563,985,928

38,895,488,117

33,522,294,549

22,140,136,977

9,707,772,681

3,223,031,388

27,826,097,130

55,760,603,799

1,563,985,928

(3,052,941)

 10,524,494

  (12,363,023)

(152,342,310)

   -

(247,062)

 -

   -

(157,480,842)
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áeó≤e .36.1
املخاطر هي جزء أسايس من أع�ل املصارف واإلطار العام إلدارة املخاطر يف 

املجموعة يقوم عىل تحديد وفهم وتقييم املخاطر التي تواجه عمل املجموعة 

اإلجراءات  واتخاذ  واملقبولة  املحدودة  املستويات  بقائها ضمن  من  والتأكد 

املخاطرة  عاميل  ب½  األمثل  التوازن  إىل  للوصول  املخاطر  لتقليص  الالزمة 

والعائد.

إن أهم أنواع املخاطر هي مخاطر االئت�ن، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، 

ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطر  تتضمن  السوق  مخاطر  التشغيل.  ومخاطر 

العمالت.

 »ª«¶æàdG πµ«¡dGh áeÉ©dG äÉ«é«JGÎ°S’G
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• تتلخص اسرتاتيجية املجموعة �ا يتعلق بإدارة املخاطر بالنقاط التالية:

ومساندة  التجارية  املجموعة  أع�ل  يف  الحاصل  التطور  مواكبة   - 

اسرتاتيجياتها بهذا الخصوص.

التوازن  إيجاد  خالل  من  للمجموعة  املايل  الوضع  تطور  يف  املساهمة   - 

األمثل ب½ عاميل املخاطرة والعائد إضافة إىل تخفيف آثار أية أحداث غ� 

متوقعة قد تؤثر سلبا" عىل رأس�ل املجموعة وأرباحها.

 - العمل عىل صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املجموعة التي تحدد 

السقوف للمخاطر التي من ضمنها يجب عىل إدارة املجموعة أن تعمل.

 - املراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر يف املجموعة من أجل التأكد من مدى 

االلتزام �ستويات سقوف املخاطر املحددة.

إىل  إضافة  املخاطر  أنواع  تحديد  املسؤولة عن  الجهة  اإلدارة هو  • مجلس 

السقوف القصوى التي êكن للمجموعة القبول بها، في� يتعلق بكل نوع من 

 Risk "أنواع املخاطر التي تتعرض لها وهي ما يعرف بــ "القابلية للمخاطر

املخاطر  إدارة  وإجراءات  سياسات  عىل  اإلدارة  مجلس  يوافق   .Appetite

بكافة أنواعها وهو يتلقى دورياً تقارير عن املخاطر التي تواجهها أو êكن أن 

تواجهها املجموعة مستقبالً.

إدارة  عىل  اإلرشاف  ومهمتها  اإلدارة  ملجلس  التابعة  املخاطر  إدارة  لجنة   •

سياسات  واقرتاح  مراجعة  إىل  إضافة  فعاليتها  وتقييم  عام  بشكل  املخاطر 

وإجراءات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورفعها إىل مجلس اإلدارة، ك� 

املجموعة،  يف  املخاطر  مستوى  تطور  مراقبة  عن  مسؤولة  اللجنة  هذه  أن 

تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها وهي صلة الوصل ب½ 

إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة.

تتألف اللجنة من 3 أعضاء غ� تنفيذي½ من أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة 

إىل مدير إدارة املخاطر وتجتمع بشكل دوري.

• اللجنة التنفيذية تشارك يف صياغة السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة 

املخاطر وتقوم �راجعة التقارير الصادرة عن قسم إدارة املخاطر.

ومتابعة  اتخاذ  عن  مسؤولة  وهي  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  لجنة   •

مخاطر  عنها  ينتج  والتي  املجموعة  يف  األع�ل  بجميع  املتعلقة  القرارات 

هذه  مواجهة  اسرتاتيجيات  تحديد  إىل  باإلضافة  السيولة  ومخاطر  السوق 

املحددة  بالسقوف  وااللتزام  املخاطر  إدارة  أسس  تطبيق  ومراقبة  املخاطر 

والسياسات واإلجراءات املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.   

• قسم إدارة املخاطر مهمته التقيد باإلجراءات والسياسات املعتمدة، وإبداء 

املجموعة،  تواجهها  التي  باملخاطر  يتعلق  في�  مستقل  بشكل  أيضا  الرأي 

إدارة  لجنة  إىل  ورفعها  املخاطر  هذه  عن  الدورية  التقارير  بإصدار  ويقوم 

املخاطر  إدارة  قسم  يلتزم  اإلدارة.  ومجلس  العليا  اإلدارة  وإىل  املخاطر 

بالتعلي�ت والقرارات الصادرة عن مرصف سورية املركزي املتعلقة به.

• الهيكل التنظيمي لدائرة املخاطر:

املخاطر بشكل سنوي حيث  إدارة  بتدقيق عملية  يقوم  الداخيل  التدقيق   •

يراجع مدى توافق املجموعة مع اإلجراءات والسياسات املتبعة، وتتم مناقشة 

نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقرتاحات إىل لجنة التدقيق.

يتم قياس املخاطر بطريقة تعكس الخسائر املتوقعة التي êكن أن تنتج يف 

الخسائر  إج�يل  تقدير  عىل  بناًء  املتوقعة  غ�  والخسائر  العادية  الظروف 

الفعلية باستخدام طرق إحصائية. هذه الطرق تعتمد عىل االحت�الت املبنية 

من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. ك� تتم دراسة 

أثر أسوأ االحت�الت التي êكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية.

تعكس  التي  املعتمدة  السقوف  عىل  بناًء  املخاطر  وضبط  مراقبة  يتم 

إدارة  املقبولة. ك� تقوم  اسرتاتيجية املجموعة وحدود ومستويات املخاطر 

باملخاطر  ومقارنتها  املخاطر  لتحمل  اإلج�لية  القدرة  بقياس  املخاطر 

اإلج�لية �ختلف أنواعها.

يتم تجميع املعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة 

مجلس  إىل  تقرير  تقديم  يتم  ك�  مبكرة  مرحلة  يف  املخاطر  عىل  والتعرف 

اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر يتضمن إج�يل مخاطر االئت�ن ونسب السيولة 

وتغ�ات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل ربعي حسب قطاعات األع�ل 

الخسائر  مخصص  بتقييم  اإلدارة  وتقوم  الجغرافية  والقطاعات  والزبائن 

املخاطر  عن  شامالً  تقريراً  اإلدارة  مجلس  يستلم  ربعي.  بشكل  االئت�نية 

يف  املخاطر  لتقييم  الالزمة  املعلومات  بجميع  لتزويده  سنوي  ربع  بشكل 

املجموعة.

 Ö«dÉ°SCGh ôWÉîŸG IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S
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إن العامل األسايس يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر االئت�نية هو السقوف 

التي تم تحديدها بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة وقد يرتأي 

تبعاً  وذلك  أعاله  إليها  املشار  السقوف  دون  تحديد سقوف  اإلدارة  مجلس 

السوق  مع  تعاملها  يف  املرصف  اسرتاتيجية  تعكس  والتي  التشغيل  لرشوط 

السقوف  بناء عىل هذه  الوقت نفسه  لتحقيقها، ويف  التي تعمل  واألهداف 

تحدد مستوى املخاطر القصوى املقبول بها من قبل املجموعة والتي ال يجب 

تجاوزها. تتضمن هذه السقوف الحدود االئت�نية بشكل عام وبشكل محدد 

يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.

إدارة  عن  الصادرة  واألرقام  البيانات  ودراسة  متابعة  دوري  بشكل  يتم 

املجموعة  لها  تتعرض  التي  املخاطر  وقياس  تحديد  أجل  من  التسليف 

ومقارنتها بالسقوف املحددة وبالتايل رفع نتائج هذه الدراسات إىل اإلدارة 

العليا بشكل دوري، ك� ترفع تقارير فصلية إىل مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ 

القرارات املناسبة في� يتعلق بهذه املخاطر.

أيضا عىل عدة أساليب وم�رسات لتخفيف مخاطر  إدارة املخاطر  وتعتمد 

االئت�ن منها الحصول عىل ض�نات حيث يتم قبول الض�نات وفقا ملعاي� 

وأسس معتمدة ووفقاً للتعلي�ت النافذة.

ôWÉîŸG äGõcôJ

تنشأ الرتكزات عند قيام مجموعة من املراسل½ أو العمالء بأع�ل متشابهة أو 

م�رسة األع�ل ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية مت�ثلة 

التعاقدية  بالتزاماتهم  اإليفاء  عىل  العمالء  أو  املراسل½  قدرة  عىل  تؤثر  قد 

والظروف  والسياسية  االقتصادية  التغ�ات  بنفس  تتأثر  أن  ممكن  والتي 

األخرى. تدل الرتكزات عىل حساسية املجموعة تجاه قطاع اقتصادي مع½ أو 

قطاع جغرايف مع½.

ائت�نية  حددت سياسات وإجراءات املجموعة أطر للمحافظة عىل محفظة 

متنوعة لتجنب الزيادة يف الرتكزات وإدارة مخاطر االئت�ن وضبطها. 

¿ÉªàF’G ôWÉ .36.2

الطرف  أو عجز  تخلف  نتيجة  االئت�ن هي مخاطر حدوث خسائر  مخاطر 

املخاطر يف املرصف  إدارة  تجاه املرصف. تعمل  بالتزاماته  الوفاء  اآلخر عن 

مستوى  االئت�نية عىل  الرتكزات  مخاطر  والرقابة عىل  السقوف  إدارة  عىل 

منطقة  أو  قطاع  لكل  االئت��  التعرض  وحجم  مؤسسة)  أو  (فرد  العميل 

خالل  من  املقبولة  االئت�ن  مخاطر  مستويات  بتحديد  تقوم  ك�  جغرافية، 

وضع سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقرتض الواحد أو مجموعة 

املقرتض½ ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.

á«fÉªàF’G äÉæ«°ùëàdGh É¡H ßØàëŸG äÉfÉª°†dG

 
تعتمد املجموعة عىل عدة أساليب وم�رسات لتخفيف مخاطر االئت�ن منها 

الحصول عىل ض�نات حيث يتم قبول الض�نات وفقا ملعاي� وأسس معتمدة. 

وأبرز أنواع الض�نات هي:

- بالنسبة للقروض التجارية: ض�نات عقارية ورهن اآلليات باإلضافة إىل 

الض�نات النقدية والكفاالت املرصفية.

والض�نات  والرواتب  والسيارات  عقارية  ض�نات  لألفراد:  بالنسبة   -

النقدية.

إضافية  ض�نات  طلب  ويتم  للض�نات  السوقية  القيمة  اإلدارة  تراقب 

خالل  للض�نات  السوقية  القيمة  مراجعة  ويتم  االتفاقية،  لرشوط  وفقاً 

دراسة كفاية مخصص الخسائر االئت�نية.

kÉjOGôaEG áª«≤dG ¢VÉØîfG º««≤J
أو  األصل  استحقاق  هي  القروض  قيمة  النخفاض  الرئيسية  املؤرشات  إن 

الفائدة لفرتة تزيد عن 180 يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه العميل أو 

تؤثر عىل تدفقاته النقدية واإلخالل بأحد رشوط العقد األصيل.

تقوم املجموعة بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل ج�عي.

 ÒZ äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e …OGôaE’G ¢ü°üîŸG

áéàæŸG
الهامة بشكل  والسلف  القروض  لجميع  املخصصات  املجموعة مالæة  تحدد 

النقد والتسليف ذات  القرارات الصادرة عن مجلس  منفرد، وفقاً ملؤرشات 

الصلة وهي القرار رقم 902/م ن/ب4 تاريخ 13 ترشين الثا� 2012 والقرار 

رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار 650/م ن/ب4 تاريخ 

14 نيسان 2010 ووفقاَ للمؤرشات التالية:

• التأخر يف انجاز املرشوع موضوع التسهيالت،

• قدرة العميل عىل تحس½ وضعه عند مواجهة صعوبات مالية،

• العوائد املتوقعة عند تصفية األع�ل يف حال اإلفالس،

• توفر مصادر مالية أخرى والقيمة املتوقع تحقيقها الض�نات،

• فرتة التدفقات النقدية املتوقعة.

اقتضت  وكل�  مايل  مركز  بيان  كل  تاريخ  يف  االئت�نية  الخسائر  تقييم  يتم 

الحاجة لذلك.

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة املخاطر

مدير إدارة املخاطر

وحدة أمن 

املعلومات 

واستمرارية العمل

وحدة 

مخاطر االئت�ن

التجاري

قسم مراجعة

االئت�ن

قسم الشؤون

اإلدارية ملخاطر

االئت�ن

وحدة مخاطر 

السوق والسيولة

وحدة 

مخاطر االئت�ن

للتجزئة

وحدة

مخاطر التشغيل

املدير العام

قسم تقارير

ومعلومات االئت�ن

ôWÉîŸG IQGOEG .36
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يتم تقييم املخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل ج�عي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعترب هامة بشكل منفرد أو يف حال عدم وجود دليل موضوعي عىل 

انخفاض القيمة بشكل منفرد. تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم املخصص ومراجعة كل محفظة عىل حدة.

يؤخذ باالعتبار عند التقييم الج�عي انخفاض القيمة املحتمل يف املحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة بشكل موضوعي.

يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية:

تاريخ الخسائر يف املحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، املستويات الحالية للتسهيالت املتعáة وغ�ها، باإلضافة إىل الدفعات املتوقعة واالسرتدادات يف حال انخفاض 

القيمة. 

تقوم إدارة االئت�ن �راجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات املجموعة العامة.

يتم تقييم مخصص التعهدات املالية واالعت�دات املستندية بطريقة م�ثلة لطريقة تقييم القروض.

 ó¡÷G äGQÉÑàNG
يتم إجراء اختبارات جهد عىل املحفظة االئت�نية بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأث� بعض العوامل االقتصادية السلبية أو أية عوامل أخرى سلبية عىل التصنيف 

االئت�� للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه عىل أداء هذه املحفظة والخسائر التي êكن أن تتكبدها املجموعة جراء هذه العوامل.

تعتمد اختبارات الجهد عىل تحليل سيناريوهات والذي يتضمن التأث�ات املتداخلة لعدة عوامل مخاطر تقسم إىل نوع½ أساسي½، األول يعتمد عىل سيناريوهات مبنية 

عىل أحداث قد حصلت يف السابق، والثا� يعتمد عىل أحداث استثنائية ولكن محتملة قد يتأثر بها السوق بشكل عام وليس املجموعة وحدها، أو يتعلق بناحية معينة 

لدى املجموعة.

(á«fGõ«ŸG êQÉN) ájQÉéàdG äÉ«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG á«fÉªàF’G ôWÉîŸG
تقوم املجموعة بتقديم خدمات العمليات التجارية من كفاالت واعت�دات وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت املجموعة بأداء دفعات بالنيابة 

عن عمالئه. يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً للرشوط املتفق عليها. تتسم هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئت�نية للقروض وتتم الوقاية من هذه املخاطر بإتباع نفس 

سياسات املجموعة وإجراءاتها الرقابية. 

áéàæŸG äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e »YÉª÷G ¢ü°üîŸG

يوضح الجدول التايل التعرضات ملخاطر االئت�ن (بعد مخصص التد� وقبل الض�نات ومخففات املخاطر األخرى)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بنود داخل بيان املركز املايل

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف

التسهيالت االئت�نية املبارشة

األفراد

القروض العقارية

الرشكات الكربى

املؤسسات الصغ�ة واملتوسطة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

بنود خارج بيان املركز املايل

كفاالت صادرة لزبائن:

دفع

حسن تنفيذ

أخرى

كفاالت صادرة ملصارف

سقوف تسهيالت ائت�نية مبارشة غ� مستغلة

سقوف تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة غ� مستغلة

إج�يل املخاطر اإلئت�نية

31 كانون األول 2018 
ájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2017 
ájQƒ°S IÒd

41,488,573,446

29,928,982,445
-24,040,764,508

11,000,907,442

478,816,334

811,195,444

9,448,735,082

262,160,582

133,161,614

3,223,031,388

109,815,420,843

1,469,278,500

21,745,000

1,331,735,200

115,798,300

10,814,560,321

3,116,848,655

773,110,808

16,173,798,284

 
125,989,219,127

29,250,989,496

33,511,770,055

-22,152,500,000

9,860,114,991

128,545,528

605,213,226

8,979,096,199

147,260,038

481,634,235

3,223,031,388

98,480,040,156

961,210,393

341,340,480

529,473,163

90,396,750

11,724,377,668

1,605,432,167

628,355,076

14,919,375,304

 
113,399,415,469
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تم التصنيف بناًء عىل أحكام القرار رقم 902/م ن/ ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 ترشين الثا� 2012 والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري مجلس 

النقد والتسليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار رقم 650/م ن/ب4 تاريخ 14 نيسان 2010، وقد تم Âديد العمل بالقرار املذكور �وجب القرار 

1079/م ن/ب4 تاريخ 29 كانون الثا� 2014 حتى نهاية عام 2014، وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 

حزيران 2015 واملتضمن½ Âديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 لح½ صدور تعلي�ت جديدة بهذا الخصوص.

(*)   يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ويعترب الحساب الجاري املدين مستحقا إذا تجاوز السقف املمنوح. 

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد ل�ة سورية

-

477,539,932

1,276,402

478,816,334

463,266,488

15,549,846

14,765,202

641,346

143,298

1,029,255,571

397,415

685,233

1,028,172,923

1,508,071,905

(486,572,427)

(542,683,144)

478,816,334

املجموع القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

املجموع 

منها غ� مستحقة

منها مستحقة (*):

لغاية 60 يوم 

من61 يوم لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )

املجموع 

يطرح : فوائد معلقة

يطرح : مخصص تدË للتسهيالت املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2018

ôWÉîŸG áLQO Ö°ùM Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ

-

778,876,662

32,318,782

811,195,444

693,363,580

117,831,864

67,113,839

29,061,939

21,656,086

166,651,362

10,846,789

25,116,597

130,687,976

977,846,806

(67,675,267)

(98,976,095)

811,195,444

14,434,850

8,566,020,053

4,029,047,865

12,609,502,768

11,524,781,962

1,084,720,806

1,047,908,959

-

36,811,847

2,404,270,514

21,075

81,912,327

2,322,337,112

15,013,773,282

(1,041,794,439)

(4,523,243,761)

9,448,735,082

-

255,287,020

2,459,762

257,746,782

257,401,212

345,570

345,570

-

-

41,877,185

-

-

41,877,185

299,623,967

(3,126,732)

(34,336,653)

262,160,582

14,434,850

10,077,723,667

4,065,102,811

14,157,261,328

12,938,813,242

1,218,448,086

1,130,133,570

29,703,285

58,611,231

3,642,054,632

11,265,279

107,714,157

3,523,075,196

17,799,315,960

(1,599,168,865)

(5,199,239,653)

11,000,907,442
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املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

املجموع 

منها غ� مستحقة

منها مستحقة:

لغاية 60 يوم 

من61 لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة (رديئة)

املجموع 

يطرح : مخصص التد� للتسهيالت غ� املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2018

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

املجموع 

منها غ� مستحقة

منها مستحقة:

لغاية 60 يوم 

من61 لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة (رديئة)

املجموع 

يطرح : مخصص التد� للتسهيالت غ� املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2017

ôWÉîŸG áLQO Ö°ùM Iô°TÉÑŸG Ò¨dG á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

445,681,540

931,126,369

87,982,591

1,464,790,500

1,464,790,500

-

-

-

-

4,488,000

-

4,488,000

-

1,469,278,500

(1,458,701)

1,467,819,799

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

280,161,534

663,031,409

13,529,450

956,722,393

956,722,393

-

-

-

-

4,488,000

-

4,488,000

-

961,210,393

(1,517,091)

959,693,302

280,161,534

663,031,409

13,529,450

956,722,393

956,722,393

-

-

-

-

4,488,000

-

4,488,000

-

961,210,393

(1,517,091)

959,693,302

445,681,540

931,126,369

87,982,591

1,464,790,500

1,464,790,500

-

-

-

-

4,488,000

-

4,488,000

-

1,469,278,500

(1,458,701)

1,467,819,799
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تم التصنيف بناًء عىل أحكام القرار رقم 902/م ن/ ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 ترشين الثا� 2012 والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري 

مجلس النقد والتسليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار رقم 650/م ن/ب4 تاريخ 14 نيسان 2010، وقد تم ¦ديد العمل بالقرار املذكور 

¯وجب القرار 1079/م ن/ب4 تاريخ 29 كانون الثا� 2014 حتى نهاية عام 2014، وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 

2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمن² ¦ديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 خالل عام لح² صدور تعلي±ت جديدة بهذا الخصوص.

(*)   يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ويعترب الحساب الجاري املدين مستحقا إذا تجاوز السقف املمنوح. 

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

املجموع 

منها غ� مستحقة

منها مستحقة (*):

لغاية 60 يوم 

من61 يوم لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )

املجموع 

يطرح : فوائد معلقة

يطرح : مخصص تد� للتسهيالت املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2017

-

6,991,546,603

6,838,278,645

13,829,825,248

12,389,003,625

1,440,821,623

1,345,990,730

-

94,830,893

2,192,014,720

-

502,603

2,191,512,117

16,021,839,968

(878,165,031)

(6,164,578,738)

8,979,096,199

-

127,927,126

5,119,784

133,046,910

132,343,948

702,962

702,962

-

-

43,662,534

-

1,069,639

42,592,895

176,709,444

(3,227,588)

(26,221,818)

 147,260,038

67,493

127,879,153

598,882

128,545,528

125,726,932

2,818,596

2,264,509

88,173

465,914

1,098,098,231

34,023

971,361

1,097,092,847

1,226,643,759

(453,248,765)

(644,849,466)

128,545,528

67,493

7,820,185,832

6,876,377,587

14,696,630,912

13,113,536,234

1,583,094,678

1,456,027,680

13,279,562

113,787,436

3,489,986,747

5,222,342

17,373,807

3,467,390,598

18,186,617,659

(1,393,417,096)

(6,933,085,572)

9,860,114,991

-

572,832,950

32,380,276

605,213,226

466,461,729

138,751,497

107,069,479

13,191,389

18,490,629

156,211,262

5,188,319

14,830,204

136,192,739

761,424,488

(58,775,712)

(97,435,550)

605,213,226



101 100

تم ادراج قيمة الض±نات بحيث ال تزيد قيمة كل ض±نة عن قيمة التسهيل املمنوح مقابلها لكل عميل عىل حدى .

 14,434,850

6,487,523,512

3,924,728,423

616,670,025

-

57,039,559

559,630,466

11,043,356,810

14,435,850

899,486,890

6,039,689,407

33,047,549

4,056,697,114

11,043,356,810

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد ل�ة سورية

-

35,548,638

-

346,227,250

-

-

346,227,250

381,775,888

54,913,241

-

-

282,574,249

44,288,398

381,775,888

-

723,623,796

32,318,782

125,562,990

10,846,789

23,705,718

91,010,483

881,505,568

-

-

866,116,393

-

15,389,175

881,505,568

   -

255,287,020

2,459,762

41,524,999

-

-

41,524,999

299,271,781

-

-

298,127,106

-

1,144,675

299,271,781

املجموع

 14,434,850

7,501,982,966

3,959,506,967

1,129,985,264

10,846,789

80,745,277

1,038,393,198

12,605,910,047

69,349,091

899,486,890

7,203,932,906

315,621,798

4,117,519,362

12,605,910,047

القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )

املجموع 

منها:

تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية

سيارات وآليات

كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2018

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

غ� عاملة:

دون املستوى

مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )

املجموع 

منها:

تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية

سيارات وآليات

كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2017

 Iô°TÉÑŸG äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ™jRƒJ

تم  إدراج قيمة الض±نات بحيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهيالت املستعملة.

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

غ� عاملة:

مشكوك فيها

املجموع 

منها:

تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية

كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2018

املؤسسات الصغ�ةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعل�ة سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر

عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهت�ما خاصاً)

غ� عاملة:

مشكوك فيها

املجموع 

منها:

تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية

كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2017

Iô°TÉÑŸG ÒZ äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ™jRƒJ

445,681,540

903,141,666

72,153,421

328,739

328,739

1,421,305,366

543,508,498

513,109

111,350,045

765,933,714

1,421,305,366

   -

   -

   -

   -

      -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

5,469,823,146

4,367,515,971

1,262,707,521

-

487,487

1,262,220,034

11,100,046,638

9,773

1,695,917,402

5,771,608,932

40,750,440

3,591,760,091

11,100,046,638

67,493

18,015,970

-

416,215,815

29,487

94,631

416,091,697

434,299,278

64,262,217

-

303,839

342,528,982

27,204,240

434,299,278

-

506,669,688

32,380,276

120,225,813

5,188,319

13,438,881

101,598,613

659,275,777

-

-

641,442,642

-

17,833,135

659,275,777

   -

127,927,126

5,119,784

43,310,348

-

1,069,639

42,240,709

176,357,258

-

-

174,923,747

-

1,433,511

176,357,258

67,493

6,122,435,930

4,405,016,031

1,842,459,497

5,217,806

15,090,638

1,822,151,053

12,369,978,951

64,271,990

1,695,917,402

6,588,279,160

383,279,422

3,638,230,977

12,369,978,951

280,161,534

614,456,412

10,593,551

328,739

328,739

905,540,236

418,965,335

510,193

25,722,731

460,341,977

905,540,236

280,161,534

614,456,412

10,593,551

328,739

328,739

905,540,236

418,965,335

510,193

25,722,731

460,341,977

905,540,236

   -

   -

   -

   -

      -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

 -

   -

445,681,540

903,141,666

72,153,421

328,739

328,739

1,421,305,366

543,508,498

513,109

111,350,045

765,933,714

1,421,305,366
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جيد

الدرجة األوىل (*)

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة

عادي

الدرجة الرابعة (**)

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

مصارف غ� مصنفة

 2018
ájQƒ°S IÒd

 2017
ájQƒ°S IÒd

ما يعادل التصنيف حسب التصنيف الداخيل للمخاطر
S&P

AAA

AA+ و حتى AA- من

A+ و حتى A- من

BBB+ و حتى BBB- من

BB+ و حتى BB- من

B+ و حتى B- من

44,711,604,834

-

5,833,436

44,717,438,270

5,167,710,606

-

48,795,524,043

678,868

53,963,913,517

98,681,351,787

(*)   Çثل االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية التد� يف قيمة إحدى السندات الصادرة عن بنوك خارجية خالل عام 2008.

(*) تم اعتبار تصنيف مرصف سورية املركزي جيد - الدرجة األوىل.

(**) تم اعتبار تصنيف املصارف املحلية عادي - الدرجة الرابعة.

ôWÉîª∏d »∏NGódG ∞«æ°üàdG Ö°ùM á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ

:ádhóéŸG ¿ƒjódG
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائت±نية غ� عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئت±نية غ� العاملة ¯وجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون 

تحت املراقبة، وÎ يتم جدولة أية ديون خالل العام 2018  يف ح² بلغت خالل عام 2017 مبلغ 135,976,285 ل�ة سورية.

:É¡à∏µ«g OÉ©ŸG ¿ƒjódG
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئت±نية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئت±نية أو تأجيل بعض األقساط أو ¦ديد فرتة 

الس±ح... الخ، وتم تصنيفها كديون تحت املراقبة. وقد بلغ إج±يل الديون املعاد هيكلتها خالل عام 2018 مبلغ 15,973,937 ل�ة سورية، يف ح² بلغت خالل عام 2017 

مبلغ 5,194,774,018  ل�ة سورية.

 :¿ÉªàF’G ôWÉ á«MÉf øe á«dÉŸG äGOƒLƒŸG á«Yƒf
يتم قياس نوعية املوجودات املالية من ناحية مخاطر االئت±ن باستخدام آلية داخلية للتصنيف االئت±�، يوضح الجدول التايل نوعية املوجودات املالية من ناحية مخاطر 

االئت±ن باستخدام اآللية الداخلية للتصنيف االئت±�. إن األرقام املبينة ال تتضمن مخصص االنخفاض يف القيمة:

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

موجودات مالية متوفرة للبيع (*)

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

31 كانون األول 2018

41,488,573,446

5,883,436

-

-

3,223,031,388

 44,717,438,270

-

29,923,149,009

24,040,764,508

-

-

 53,963,913,517

-

-

-

1,147,941,365

-

1,147,941,365

انخفضت قيمته
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

جيد
ل�ة سورية

عادي
ل�ة سورية

3

4

5

7

11

ايضاح

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

موجودات مالية متوفرة للبيع (*)

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

انخفضت قيمته31 كانون األول 2017
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

جيد
ل�ة سورية

عادي
ل�ة سورية

29,250,989,496

551,988

-

-

3,223,031,388

 32,474,572,872

-

33,511,218,067

22,152,500,000

-

-

 55,663,718,067

-

-

-

1,181,181,365

-

1,181,181,365

29,250,989,496

33,511,770,055

22,152,500,000

1,181,181,365

3,223,031,388

89,319,472,304

ايضاح

3

4

5

7

11

41,488,573,446

29,928,982,445

24,040,764,508

1,147,941,365

3,223,031,388

 99,829,293,152

32,474,020,884

-

551,988

32,474,572,872

6,816,787,929

-

48,846,249,695

680,443

55,663,718,067

88,138,290,939
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(*) باستثناء دول الرشق األوسط

آسيا *اوروبا املجموعداخل القطر دول الرشق األوسط األخرى

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

التسهيالت اإلئت�نية:

  لألفراد

  القروض العقارية

   الرشكات الكربى

   املؤسسات الصغ�ة واملتوسطة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

املجموع 

31 كانون األول 2018

(*) باستثناء دول الرشق األوسط

آسيا *اوروبا املجموعداخل القطر دول الرشق األوسط األخرى

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

التسهيالت اإلئت�نية:

  لألفراد

  القروض العقارية

   الرشكات الكربى

   املؤسسات الصغ�ة واملتوسطة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

املجموع 

31 كانون األول 2017

‘Gô¨÷G õcÎdG

يوضح الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئت±نية حسب التوزيع الجغرايف ك± ييل:

41,488,573,446

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

133,161,614

3,223,031,388

 109,815,420,843

-

-

-

2,223,959,514

21,883,815

-

 2,245,843,329

-

-

-

274,610,694

3,099,846

-

 277,710,540

-

-

-

3,071,611,642

7,316,871

-

 3,078,928,513

-

-

-

5,074,008,597

36,754,286

-

5,110,762,883

41,488,573,446

29,928,982,445

24,040,764,508

356,716,995

64,106,796

3,223,031,388

 99,102,175,578

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف 

إيداعات  لدى املصارف 

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

املجموع 

أفراد - خدماتعقارات صناعة إج�يلمايل تجارة القطاع االقتصادي (ل�ة سورية)

…OÉ°üàb’G ´É£≤dG Ö°ùM õcÎdG

يب² الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئت±نية حسب القطاع االقتصادي ك± يف 31 كانون األول 2018:

يب² الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئت±نية حسب القطاع االقتصادي ك± يف 31 كانون األول 2017:

-

19,287,684

-

-

-

-

-

-

1,101

-

19,288,785

41,488,573,446

3,780,218,689

1,368,764,508

11,000,907,442

478,816,334

811,195,444

9,448,735,082

262,160,582

78,733,992

3,223,031,388

60,940,229,465

-

26,129,476,072

22,672,000,000

-

-

-

-

-

54,426,521

-

48,855,902,593

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,488,573,446

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

478,816,334

811,195,444

9,448,735,082

262,160,582

133,161,614

3,223,031,388

 109,815,420,843

أفراد - خدماتعقارات صناعة إج�يلمايل تجارة

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف 

إيداعات  لدى املصارف 

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

املجموع 

القطاع االقتصادي (ل�ة سورية)

-

12,977,833

-

-

-

-

-

-

-

-

12,977,833

29,250,989,496

6,444,632,715

352,500,000

9,860,114,991

128,545,528

605,213,226

8,979,096,199

147,260,038

131,827,892

3,223,031,388

49,263,096,482

-

27,054,159,507

21,800,000,000

-

-

-

-

-

349,806,343

-

49,203,965,850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,250,989,496

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

128,545,528

605,213,226

8,979,096,199

147,260,038

481,634,235

3,223,031,388

 98,480,040,165

29,250,989,496

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

481,634,235

3,223,031,388

 98,480,040,165

-

-

-

2,356,979,504

50,366,290

-

 2,407,345,794

-

-

-

49,644,213

-

-

 49,644,213

-

-

-

1,792,419,407

19,205,826

-

 1,811,625,233

-

-

-

5,302,608,967

44,789,182

-

5,347,398,149

29,250,989,496

33,511,770,055

22,152,500,000

358,462,900

367,272,937

3,223,031,388

 88,864,026,776

يوضح الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئت±نية حسب التوزيع الجغرايف ك± ييل:
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تتضمن مخاطر السوق بشكل رئييس كالً من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حيث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل يومي من خالل التأكد من االلتزام 

بالسقوف والسياسات واإلجراءات املحددة من قبل لجنة إدارة األصول واملطلوبات ومن قبل مجلس اإلدارة.

تقوم املجموعة بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية يف محفظته من خالل دراسة تأث� تغ� معدالت الفائدة بنسبة اثنان باملائة 

عىل عوائد هذه الفوائد وقيمتها االقتصادية. ك± تقوم املجموعة بتقييم مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية من خالل مراقبة مستمرة لوضعيته الصافية واإلج±لية 

من العمالت األجنبية، وتحرص عىل املتابعة اليومية لوضعية العمالت األجنبية املتداول بها مع التشديد عىل إبقاءها بأدâ املستويات.

ال تقوم املجموعة باملتاجرة بالسلع واملوجودات املالية لحسابها الخاص، ويف حال اعت±د املتاجرة ¯نتج مايل جديد، تتبع إجراءات مشددة من قبل املجموعة ¯ا يتعلق 

باملوافقة واملراجع املخولة إعطاء هذه املوافقة لديها.

تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر عىل املنشأة أو القطاع املرصيف بشكل عام. بعض هذه املخاطر ممكن أن تنتج من األوضاع االقتصادية الحالية ومن 

احت±ل التغ� يف نسب الفوائد ويف أسعار السلع وأسعار رصف العمالت األجنبية واملوجودات املالية التي ممكن أن تنعكس عىل نشاط وربحية املجموعة. تقوم إدارة 

املجموعة باستمرار بتقييم هذه املخاطر وتتخذ األساليب املناسبة للتقليل من تأث�ها عىل النتائج واملركز املايل للمجموعة.

إن أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء عىل مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لها نتائج سلبية عىل أرباح املجموعة أو قيمتها االقتصادية، حيث يتم 

إجراء سلسلة من اختبارات الجهد والتي تسمح بتقدير حجم املخاطر التي قد تتعرض لها املجموعة يف حال:

تقلبات أسعار الرصف ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة وأثرها عىل تقييم مراكز القطع املوجودة.  .1           

           2.  تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة.

:á«ªµdG äÉMÉ°üaE’G

IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉ
هي املخاطر الناجمة عن تغ�ات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتايل عىل التدفقات النقدية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. تراقب إدارة 

املجموعة مستويات مخاطر معدالت الفائدة لتقدير املخاطر الناتجة عن فجوات معدالت الفائدة خالل فرتات محددة وانعكاساتها عىل أرباح وخسائر املجموعة التخاذ 

القرارات املناسبة عىل ضوء النتائج.

يب² الجدول التايل تحليل الحساسية لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة وأثر ذلك عىل بيان الدخل املوحد يف حال حدوث تغ� معقول يف أسعار الفائدة، مع بقاء بقية 

املتغ�ات ثابتة.

إن حساسية بيان الدخل املوحد هو أثر التغ� املفرتض ألسعار الفائدة عىل صايف إيرادات الفوائد، وذلك باالعت±د عىل فجوة إعادة تسع� الفائدة الرتاكمية وبالتايل 

يكون األثر عىل حقوق امللكية هو صايف التغ� يف إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر رضيبة الدخل.

مخاطر أسعار الفائدة للتغ� يف سعر الفائدة 2%

مخاطر العمالت للتغ� يف سعر الرصف 10%

العملة

èدوالر أم�

يورو

جنيه اسرتليني

ين يابا�

الفرنك السويرسي

ل�ة سورية

العمالت األخرى

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

16,744,154,085

(1,264,689,214)

2,976,897

48,897

1,165,569

(7,558,725,951)

(15,396,650)

334,883,082

(25,293,784)

59,538

978

23,311

(151,174,519)

(307,933)

242,790,234

(18,337,993)

43,165

709

16,900

(109,601,526)

(223,251)

أثر الزيادة

العملة

èدوالر أم�

يورو

جنيه اسرتليني

ين يابا�

الفرنك السويرسي

العمالت األخرى

31 كانون األول 2018

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe

ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

ájQƒ°S IÒd

23,754,893,671

2,632,028

12,098,462

48,897

1,280,598

14,207,504

2,375,489,367

263,203

1,209,846

4,890

128,060

1,420,750

2,374,403,647

190,822

877,138

3,545

92,844

1,030,044

31 كانون األول 2017

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe

ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

ájQƒ°S IÒd

أثر الزيادة

العملة

èدوالر أم�

يورو

جنيه اسرتليني

ين يابا�

الفرنك السويرسي

ل�ة سورية

العمالت األخرى

16,744,154,085 

(1,264,689,214)

2,976,897

48,897

1,165,569

(7,558,725,951)

(15,396,650)

(334,883,082)

25,293,784

(59,538)

(978)

(23,311)

151,174,519

307,933

(242,790,234)

18,337,993

(43,165)

(709)

(16,900)

109,601,526

223,251

أثر النقصان

äÓª©dG ôWÉ

تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغ�ات يف أسعار رصف العمالت األجنبية. تعترب املجموعة الل�ة السورية العملة الرئيسية لها، وتقوم لجنة إدارة األصول 

واملطلوبات بناًء عىل توصيات مجلس اإلدارة بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات املحددة.

تقوم املجموعة بإعداد تحليل الحساسية ملراقبة أثر التغ�ات عىل صايف األرباح والخسائر يف حال حدوث تغ� معقول يف أسعار الرصف مع بقاء بقية املتغ�ات ثابتة. 

Çثل املبلغ السالب يف الجدول أدناه صايف االنخفاض املتوقع يف بيان الدخل أو حقوق امللكية بين± Çثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتوقع.

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

 ¥ƒ°ùdG ôWÉ .36.3

14,033,420,956

(1,080,189,813)

(10,878,433)

47,863

585,426

(8,518,070,265)

(20,467,324)

280,668,419

(21,603,796)

(217,569)

957

11,709

(170,361,405)

(409,346)

203,484,604

(15,662,752)

(157,738)

694

8,489

(123,512,019)

(296,776)

14,033,420,956 

(1,080,189,813)

(10,878,433)

47,863

585,426

(8,518,070,265)

(20,467,324)

(280,668,419)

21,603,796

217,569

(957)

(11,709)

170,361,405

409,346

(203,484,604)

15,662,752

157,738

(694)

(8,489)

123,512,019

296,776

23,725,526,516

6,464,394

6,714,427

47,863

700,794

14,164,596

2,372,552,652

646,439

671,443

4,786

70,079

1,416,460

2,372,274,528

468,668

486,796

3,470

50,807

1,026,934
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العملة

èدوالر أم�

يورو

جنيه اسرتليني

ين يابا�

الفرنك السويرسي

العمالت األخرى

أثر النقصان

IóFÉØdG Ò©°ùJ IOÉYEG Iƒéa

يتم التصنيف عىل فرتات إعادة تسع� الفائدة أو االستحقاق أيه± أقرب.

áæ°S 5 ¤EG 4 øeäGƒæ°S 5 øe ÌcCG áæ°S 3 ¤EG 2 øe áæ°S 2 ¤EG 1 øeóFGƒØdÉH ôKCÉàJ ’ OƒæH´ƒªéŸG áæ°S 4 ¤EG 3 øe ô¡°TCG 9 ¤EG 6 øeô¡°T 12 ¤EG 9 øe ô¡°TCG 3 ¤EG ô¡°T øe ô¡°ûdG ¿hO ájQƒ°ùdG äGÒ∏dÉH ≠∏ÑŸGô¡°TCG 6 ¤EG 3 øe

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت±نية مبارشة (بالصايف)

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات غ� ملموسة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

إج�يل املوجودات

مطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

إج±يل املطلوبات

فجوة إعادة تسع� الفائدة 

الفجوة املرتاكمة إلعادة تسع� الفائدة

ك� يف 31 كانون األول 2018

38,057,869,609

29,623,390,225

204,875,000

1,511,169,598

-

-

-

-

-

69,397,304,432

6,216,380,212

66,252,024,395

45,566,390

-

-

72,513,970,997

(3,116,666,565)

(3,116,666,565)

-

5,153,500

163,889,508

2,604,095,933

-

-

-

-

-

2,773,138,941

18,933,120,000

47,592,451

1,350

-

-

18,980,713,801

(16,207,574,860)

(19,324,241,425)

 -   

 -   

22,672,000,000

2,168,369,275

 -   

 -   

 -   

 -   

-

24,840,369,275

 -   

22,620,532 

6,450 

 -     

 -   

22,626,982

24,817,742,293

5,493,500,868

 -   

 -   

1,000,000,000

634,089,632

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,634,089,632

 -   

-

 -

 -     

 -   

-

 1,634,089,632

 7,127,590,500

 -   

 -   

 -   

 838,846,695

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 838,846,695

 -   

 -  

 56,903,562 

 -   

 -   

 56,903,562

 781,943,133

 7,909,533,633

 -   

 -   

 -   

1,132,667,578

 -   

 -   

 -   

-

 -   

1,132,667,578

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

1,132,667,578

13,112,038,033

 -   

 -   

 -   

 354,329,983

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 354,329,983

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 354,329,983

 13,466,368,016

 -   

 -   

 -   

2,055,401,785

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2,055,401,785

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,055,401,785

 9,964,935,418

 -   

 -   

 -   

2,014,435,037

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2,014,435,037

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2,014,435,037

 11,979,370,455

 -   

 -   

 -   

 892,361,385

 50,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 942,361,385 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 942,361,385

14,408,729,401

10,544,986,294

300,438,720

-

(3,204,859,459)

-

1,390,426,841

111,074,522

2,165,846,678

3,223,031,388

14,530,944,984

-

-

567,927,384

475,853,012

2,391,135,233

3,434,915,629

11,096,029,355

25,504,758,756

48,602,855,903

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

50,000,000

1,390,426,841

111,074,522

2,165,846,678

3,223,031,388

120,513,889,727

25,149,500,212

66,322,237,378

670,405,136

475,853,012

2,391,135,233

95,009,130,971

25,504,758,756

31 كانون األول 2018

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe

ájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2017

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe

ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

ájQƒ°S IÒd

23,754,893,671

2,632,028

12,098,462

48,897

1,280,598

14,207,504

(2,375,489,367)

(263,203)

(1,209,846)

(4,890)

(128,060)

(1,420,750)

(2,374,403,647)

(190,822)

(877,138)

(3,545)

(92,844)

(1,030,044)

23,725,526,516

6,464,394

6,714,427

47,863

700,794

14,164,596

(2,372,552,652)

(646,439)

(671,443)

(4,786)

(70,079)

(1,416,460)

(2,372,274,528)

(468,668)

(486,796)

(3,470)

(50,807)

(1,026,934)
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ájQƒ°ùdG äGÒ∏dÉH ≠∏ÑŸG

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت±نية مبارشة (بالصايف)

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات غ� ملموسة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

إج�يل املوجودات

مطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

إج�يل املطلوبات

فجوة إعادة تسع� الفائدة 

الفجوة املرتاكمة إلعادة تسع� الفائدة

ك� يف 31 كانون األول 2017

26,288,530,035

30,801,892,755

200,000,000

531,816,429

-

-

-

-

-

57,822,239,219

8,060,910,068

51,055,640,002

1,070,615,919

-

-

60,187,165,989

(2,364,926,770)

(2,364,926,770)

-

2,600,650,000

21,952,500,000

2,144,129,949

-

-

-

-

-

26,697,279,949

19,764,940,000

3,141,552,046

5,135,439

-

-

22,911,627,485

3,785,652,464

1,420,725,694

 -   

 -   

 -   

2,047,420,007 

 -   

 -   

 -   

 -   

-

2,047,420,007

 -   

1,076,174,366 

1,378,537 

-

-   

1,077,552,903

969,867,104

2,390,592,798

 -   

 -   

 -   

1,196,799,764

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,196,799,764

 -   

197,237,385

 -

 - 

-  

 197,237,385

 999,562,379

 3,390,155,177

 -   

 -   

 -   

 1,363,286,395

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,363,286,395 

 -   

 290,000,000   

 58,993,162   

 -

-   

 348,993,162

 1,014,293,233

 4,404,448,410

يتم التصنيف عىل فرتات إعادة تسع� الفائدة أو االستحقاق أيه± أقرب.

áæ°S 5 ¤EG 4 øeäGƒæ°S 5 øe ÌcCG áæ°S 3 ¤EG 2 øe áæ°S 2 ¤EG 1 øeóFGƒØdÉH ôKCÉàJ ’ OƒæH´ƒªéŸG áæ°S 4 ¤EG 3 øe

 -   

 -   

 -   

2,039,653,480 

 -   

 -   

 -   

-

 -   

 2,039,653,480

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,039,653,480

10,292,741,634

 -   

 -   

 -   

 1,001,403,223

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,001,403,223 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,001,403,223 

 11,294,144,857

 -   

 -   

 -   

1,739,771,283

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

1,739,771,283

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,739,771,283

 6,144,219,693

 -   

 -   

 -   

2,108,868,461

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,108,868,461

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 2,108,868,461

 8,253,088,154

 -   

 -   

 -   

 622,245,517

 50,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 672,245,517 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 672,245,517

11,966,390,374

12,610,011,023

109,227,300

-

(4,935,279,517)

-

1,375,203,824

109,552,892

2,551,680,995

3,223,031,388

15,043,427,905

-

-

427,862,871

370,866,368

1,851,621,014

2,650,350,253

12,393,077,652

24,359,468,026

38,898,541,058

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

50,000,000

1,375,203,824

109,552,892

2,551,680,995

3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068

55,760,603,799

1,563,985,928

370,866,368

1,851,621,014

87,372,927,177

24,359,468,026
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موجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت±نية مبارشة (بالصايف)

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اج�يل املوجودات

مطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

اج�يل املطلوبات 

صايف الرتكز داخل بيان املركز املايل 

»æ«dÎ°SG  ¬«æL »cÒeCG Q’hOhQƒj

6,309,672,928

5,922,752,864

22,672,000,000

12,487

210,942,790

3,001,983,488

38,117,364,557

446,416,711

13,619,989,383

243,732,977

5,910,276

46,421,539

14,362,470,886

 23,754,893,671

2,335,306,234

22,817,497,971

-

-

57,334,430

-

25,210,138,635

22,437,591,216

2,652,432,960

1,945,941

97,156,800

18,379,690

25,207,506,607

2,632,028

9,120,454

5,607,818

-

-

1,112

-

14,729,384

-

2,630,922

-

-

-

2,630,922

 12,098,462

-

48,897

-

-

-

-

48,897

-

-

-

-

-

-

48,897

29,718,736

895,627,108

-

-

265

-

925,346,109

21,461,347

888,396,660

-

-

-

909,858,007

 15,488,102

8,683,818,352

29,641,534,658

22,672,000,000

12,487

268,278,597

3,001,983,488

64,267,627,582

22,905,469,274

17,163,449,925

245,678,918

103,067,076

64,801,229

40,482,466,422

23,785,161,160

بالل�ات السورية

ƒ́ªéŸG ÊÉHÉj øjiôNCG
العملة

á«ÑæLC’G äÓª©dG ôWÉ ‘ õcÎdG

ك� يف 31 كانون األول 2018

موجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت±نية مبارشة (بالصايف)

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اج�يل املوجودات

مطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

اج�يل املطلوبات 

صايف الرتكز داخل بيان املركز املايل 

»æ«dÎ°SG  ¬«æL »cÒeCG Q’hOhQƒj

بالل�ات السورية

ƒ́ªéŸG ÊÉHÉj øjiôNCG
العملة

ك� يف 31 كانون األول 2017

9,468,766,705

6,920,061,780

21,800,000,000

118,950

514,277,099

3,001,983,488

41,705,208,022

2,751,356,989

14,827,878,272

353,179,834

5,862,892

41,403,519

17,979,681,506

 23,725,526,516

2,916,646,010

24,682,000,819

-

-

48,038,488

-

27,646,685,317

24,000,012,230

3,519,625,306

4,133,369

101,425,350

15,024,668

27,640,220,923

6,464,394

17,592,849

346,841

-

-

-

-

17,939,690

-

11,225,263

-

-

-

11,225,263

 6,714,427

-

47,863

-

-

-

-

47,863

-

-

-

-

-

-

47,863

34,746,816

436,712,117

-

-

287

-

471,459,220

21,806,829

434,787,001

-

-

-

456,593,830

 14,865,390

12,437,752,380

32,039,169,420

21,800,000,000

118,950

562,315,874

3,001,983,488

69,841,340,112

26,773,176,048

18,793,515,842

357,313,203

107,288,242

56,428,187

46,087,721,522

23,753,618,590
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´ƒªéŸG

 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي 

 أرصدة  لدى املصارف 

 ايداعات لدى املصارف  

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

 موجودات مالية متوفرة للبيع 

 موجودات ثابتة 

 موجودات غ� ملموسة 

 موجودات أخرى 

 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي 

 مجموع املوجودات 

 ودائع بنوك 

 ودائع العمالء 

 تأمينات نقدية 

 مخصصات متنوعة 

 مطلوبات أخرى 

 مجموع املطلوبات 

الصايف 

الصايف الرتاكمي 

يب¦ الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها ك� يف 31 كانون األول 2018:

 -   

 -   

 1,000,000,000  

477,681,147

 -   

 -   

-

 81,970,495

-

1,559,651,642

 -   

-

 -

 -   

 -   

 -

 1,559,651,642

(11,821,129,382)

 -   

 -   

 -   

1,637,228,365 

 -   

 -   

-

 104,727,283 

-

1,741,955,648

 -   

 22,620,532 

 16,881,450 

 -   

 478,001   

 39,979,983

 1,701,975,665

(13,380,781,024)

 -   

 -   

 -   

 634,827,110

 -   

 -   

 -   

 67,882,425 

 -   

 702,709,535 

 -   

 -

 56,903,562

 -   

 1,245,100   

58,148,662

644,560,873

(11,176,568,509)

 -   

16,207,030,720

204,875,000

587,271,146

-

-

-

73,350,982

-

17,072,527,848

1,096,128,000

14,633,475,336

205,067,313

475,853,012

27,389,286

16,437,912,947

634,614,901

1,758,491,335

 -   

5,153,500

163,889,508

1,961,322,776

-

-

-

103,510,552

-

2,233,876,336

18,933,120,000

47,592,451

93,242,934

-

1,168,975

19,075,124,360

(16,841,248,024)

(15,082,756,689)

45,172,152,066

13,716,798,225

-

559,120,744

-

-

-

1,073,770,418

-

60,521,841,453

5,120,252,212

51,618,549,059

298,309,877

-

2,360,853,871

59,397,965,019

1,123,876,434

1,123,876,434

 -   

 -   

22,672,000,000 

4,890,098,707

 -   

 -   

 -   

 660,634,523 

 -   

 28,222,733,230 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 28,222,733,230

 17,046,164,721

 3,430,703,837

 -   

 -   

 253,357,447

 50,000,000 

 1,390,426,841

 111,074,522

 -   

 3,223,031,388

 8,458,594,035

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

8,458,594,035

25,504,758,756

48,602,855,903

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

50,000,000

1,390,426,841

 111,074,522

2,165,846,678

3,223,031,388

120,513,889,727

25,149,500,212

66,322,237,378

670,405,136

475,853,012

2,391,135,233

95,009,130,971

25,504,758,756

عند الطلب إىل أقل من �انية أيام
ájQƒ°S IÒd

ب� �انية أيام وشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� شهر و3 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 3 شهور و 6 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 6 شهور و 9 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 9 شهور وسنة
ájQƒ°S IÒd

أك� من سنة
ájQƒ°S IÒd

بدون استحقاق
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
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 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي 

 أرصدة  لدى املصارف 

 ايداعات لدى املصارف  

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

 موجودات مالية متوفرة للبيع 

 موجودات ثابتة 

 موجودات غ� ملموسة 

 موجودات أخرى 

 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي 

 مجموع املوجودات 

 ودائع بنوك 

 ودائع العمالء 

 تأمينات نقدية 

 مخصصات متنوعة

 مطلوبات أخرى 

 مجموع املطلوبات 

الصايف 

الصايف الرتاكمي 

عند الطلب إىل أقل من �انية أيام
ájQƒ°S IÒd

ب� �انية أيام وشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� شهر و3 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 3 شهور و 6 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 6 شهور و 9 أشهر
ájQƒ°S IÒd

ب� 9 شهور وسنة
ájQƒ°S IÒd

أك� من سنة
ájQƒ°S IÒd

بدون استحقاق
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

يب¦ الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها ك� يف 31 كانون األول 2017:

 -   

 -   

 -   

716,078,632

 -   

 -   

-

 120,878,998

-

836,957,630

 -   

197,237,385

 -

 -   

1,673,917 

198,911,302

 638,046,328

9,876,895,270

 -   

 -   

 -   

1,244,218,355 

 -   

 -   

-

 149,867,473 

-

1,394,085,828

 -   

 1,076,174,366 

 1,378,537 

 -   

 10,007,693  

 1,087,560,596

 306,525,232

9,238,848,942

 -   

 -   

 -   

 827,329,642

 -   

 -   

 -   

 85,309,223 

 -   

 912,638,865 

 -   

 290,000,000

 58,993,162

 -   

8,347,979

357,341,141

555,297,724

10,432,192,994

 -   

8,827,281,300

-

177,160,908

-

-

-

84,516,273

-

9,088,958,481

1,144,286,000

21,007,574,259

1,058,268,585

370,866,368

51,309,439

23,632,304,651

(14,543,346,170)

5,613,684,240

 -   

2,600,650,000

21,952,500,000

1,303,203,749

-

-

-

472,209,928

-

26,328,563,677

19,764,940,000

3,141,552,046

76,641,818

-

26,790,343

23,009,924,207

3,318,639,470

8,932,323,710

35,936,077,868

22,083,838,755

200,000,000

146,944,153

-

-

-

877,054,914

-

59,243,915,690

6,916,624,068

30,048,065,743

368,703,826

-

1,753,491,643

39,086,885,280

20,157,030,410

20,157,030,410

 -   

 -   

 -   

 4,524,500,746

 -   

 -   

 -   

 761,844,186 

 -   

 5,286,344,932 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 5,286,344,932

 15,718,537,926

 2,962,463,190

 -   

 -   

 920,678,806

 50,000,000 

 1,375,203,824

 109,552,892

 -   

 3,223,031,388

 8,640,930,100

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

8,640,930,100

24,359,468,026

38,898,541,058

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

50,000,000

1,375,203,824

109,552,892

2,551,680,995

3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068

55,760,603,799

1,563,985,928

370,866,368

1,851,621,014

87,372,927,177

24,359,468,026
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±ثل املخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن عمليات االحتيال، تعطل األنظمة، األخطاء البرشية، وعوامل داخلية وخارجية أخرى. عندما تعجز أنظمة الرقابة 

عن العمل، فإن املخاطر التشغيلية قد تسبب أرضار عىل سمعة املجموعة، تنشئ متطلبات قانونية وترشيعية ك� قد تسبب خسائر مادية. ال تتوقع املجموعة إزالة 

كل املخاطر التشغيلية ولكن ¿كنها إدارة هذه املخاطر عرب نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة املخاطر املحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل املهام بفاعلية، إجراءات 

التفويض واملراقبة، تدريب املوظف¦ وتقييم اإلجراءات، إضافًة إىل إجراءات التدقيق الداخيل. 

يتم االعت�د عىل سلسلة من اإلجراءات لنرش التوعية من خالل التدريب املتواصل عىل كيفية تبليغ وتبادل املعلومات Éا يتعلق باألحداث واملخاطر التشغيلية وباعت�د 

منهج تعبئة است�رات ترسل إىل قسم إدارة املخاطر التشغيلية حيث يتم تجميعها ومعالجة بياناتها لالستفادة منها من أجل تقييم اإلجراءات املتبعة يف املجموعة 

وتحسينها.

من أهم األساليب املتبعة لقياس وتخفيف مخاطر التشغيل هو اعت�د Òوذج التقييم الذاÏ للمخاطر والضوابط الذي تقوم إدارة مخاطر التشغيل بتحض�ه بالتعاون 

اليومية إضافة إىل تحديد  أدائها ملهامها  األقسام خالل  التي تواجهها  املخاطر  الذاÏ تحديد مستويات  التقييم  يتم من خالل هذا  املجموعة.  األقسام يف  مع رؤساء 

املسؤوليات وتأث� هكذا مخاطر عىل القسم أو الفرع الذي يتم تقييمه. يتم استع�ل هذا املنهج من أجل اقرتاح آليات لتخفيف املخاطر التي تم تحديدها والعمل 

عىل معالجتها بشكل نهاÜ. إن أحد أساليب تخفيف املخاطر التشغيلية أيضا هو اعت�د بوالص التأم¦ من اجل تغطية أنواع محددة من مخاطر التشغيل، كذلك القيام 

بدورات تدريبية لكافة األقسام الرئيسية والفروع من اجل تعريف الجميع عىل أنواع املخاطر التشغيلية وكيفية تحديدها والتبليغ عنها للقسم املختص.

بالنسبة ملخاطر االلتزام تحرص املجموعة يف تنفيذ كافة أع�لها عىل مبادئ االمتثال الراسخة والتي تستند إىل أعىل املعاي� املهنية يف الصناعة املرصفية، ملتزمة بنصوص 

وروح التعلي�ت لتحقيق االلتزام باملتطلبات الرقابية. 
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¿ثل قطاع أع�ل املجموعة القطاع الرئييس بين� ¿ثل قطاع التوزيع الجغرايف القطاع الثانوي.

-قطاع أع�ل املجموعة:

يتم تنظيم املجموعة ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أع�ل رئيسية هي:

التجزئة:    يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.

الرشكات:  يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئت�نية والخدمات املرصفية األخرى الخاصة بالعمالء من املؤسسات.

الخزينة:    يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال املجموعة.  

هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه املجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األع�ل الرئيسية.

∫ÉªYC’G ´É£b.37.1

في� ييل توزيع اإليرادات والربح واملوجودات واملطلوبات واملصاريف الرأس�لية ك� يف 31 كانون األول:

السقوف اإلئت�نية املبارشة غ� املستغلة

السقوف اإلئت�نية غ� املبارشة غ� املستغلة

كفاالت صادرة لزبائن

كفاالت صادرة ملصارف

التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

املجموع

31 كانون األول 2018

3,116,848,655

773,110,808

1,409,509,572

9,686,513,871

52,095,994

 15,038,078,900

   -

   -

 59,768,928

   1,128,046,450

 49,923,000

 1,237,738,378

   - 

   - 

   - 

   - 

 28,500,000 

 28,500,000 

3,116,848,655

773,110,808

1,469,278,500

10,814,560,321

130,518,994

16,304,317,278

أك� من 5 سنوات
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

لغاية سنة
ل�ة سورية

من سنة لغاية 5 سنوات
ل�ة سورية

السقوف اإلئت�نية املبارشة غ� املستغلة

السقوف اإلئت�نية غ� املبارشة غ� املستغلة

كفاالت صادرة لزبائن

كفاالت صادرة ملصارف

التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

املجموع

أك� من 5 سنوات31 كانون األول 2017
ل�ة سورية

املجموع
ل�ة سورية

لغاية سنة
ل�ة سورية

من سنة لغاية 5 سنوات
ل�ة سورية

بنود خارج بيان املركز املايل

أخرىالخزينة األفراد

(1,198,295,996) 

 939,102,675 

 100,525,657 

(158,667,664) 

   - 

(158,667,664) 

 1,305,879,824 

   - 

 1,305,879,824 

 49,713,234,203 

   - 

 49,713,234,203 

 1,955,856,086 

 147,111,993 

1,592,910,393 

 3,695,878,472 

   - 

 3,695,878,472 

 9,765,133,131 

   - 

 9,765,133,131 

 17,348,225,536 

   - 

 17,348,225,536 

 1,762,272,907 

(1,086,214,668) 

   - 

 676,058,239 

   - 

676,058,239

 106,689,523,825 

   - 

 106,689,523,825 

 25,150,052,152 

   - 

 25,150,052,152 

   - 

- 

   - 

   - 

(3,067,978,317) 

(3,067,978,317) 

   - 

 2,753,352,947 

 2,753,352,947 

   - 

 2,797,619,080 

 2,797,619,080 

2,519,832,997 

   - 

1,693,436,050 

 4,213,269,047 

(3,067,978,317) 

 1,145,290,730 

- 

 1,145,290,730 

 117,760,536,780 

 2,753,352,947 

 120,513,889,727 

 92,211,511,891 

 2,797,619,080 

 95,009,130,971 

 207,922,168 

 179,551,432 

املجموع املؤسسات بالل�ات السورية
2018

1,605,432,167

628,355,076

926,643,393

11,724,377,668

21,317,470

 14,906,125,774

   -

   -

 34,567,000

   -

 22,522,394

 57,089,394

   - 

   - 

   - 

   - 

 30,000,000 

 30,000,000 

1,605,432,167

628,355,076

961,210,393

11,724,377,668

73,839,864

14,993,215,168

إج�يل (الخسارة) الدخل التشغييل

التحويالت ب¦ القطاعات

إيراد مخصص الخسائر االئت�نية

نتائج األع�ل

مصاريف غ� موزعة عىل القطاعات

الربح قبل الرضيبة

رضيبة الدخل 

صايف ربح السنة

معلومات أخرى 

موجودات القطاع 

موجودات غ� موزعة عىل القطاعات

مجموع املوجودات

مطلوبات القطاع 

مطلوبات غ� موزعة عىل القطاعات

مجموع املطلوبات

املصاريف الرأس�لية

االستهالكات واالطفاءات     
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¿ثل هذا القطاع التوزيع الجغرايف ألع�ل املجموعة، ±ارس املجموعة نشاطاتها بشكل رئييس يف الجمهورية العربية السورية التي ±ثل األع�ل املحلية وكذلك ±ارس 

.ãاملجموعة نشاطاتها يف مختلف أنحاء العا

في� ييل توزيع إيرادات وموجودات املجموعة ومصاريفها الرأس�لية حسب القطاع الجغرايف

∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc .38

تحافظ املجموعة عىل رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر التي تالزم أنشطتها املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد 

والتسليف واملستندة إىل مقررات بازل الدولية.

تدير املجموعة هيكلية رأس�لها وتجري تعديالتها عليه يف ضوء التغ�ات التي تطرأ عىل الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطتها

إن أهمية كفاية رأس املال تأÏ من كون رأس املال مصدر أسايس ملواجهة املخاطر املتعددة التي قد تواجه املجموعة، ويف سبيل ذلك تعمل املجموعة وبشكل مستمر 

عىل تحس¦ ورفع كفاءته يف إدارة املخاطر التي قد تواجه نشاطات وتوظيفات املجموعة، وتقوم باملتابعة الحثيثة لكافة املخاطر التي قد تكتنف توظيفاتها، وتقوم 

بوضع األسس الكفيلة بتخفيض التعرض لهذه املخاطر قدر اإلمكان لتجنب الخسائر التي قد تؤثر عىل متانة رأس املال، وباإلضافة إىل ذلك تعمل املجموعة عىل تحس¦ 

إجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال األفضل ملتطلبات الجهات الرقابية، األمر الذي يساعد املجموعة يف تحقيق أهداف كفاية رأس املال.

ك� هو موضح يف الجدول أدناه يتكون رأس املال التنظيمي من صايف األموال الخاصة األساسية واألموال املساندة، هذا وتتضمن األموال الخاصة األساسية رأس املال 

املكتتب به واالحتياطيات واألرباح املدورة بعد أن يتم تنزيل قيمة املوجودات غ� امللموسة.

تغ�ت قيمة األموال الخاصة األساسية نتيجة تغ� قيمة األرباح املدورة وقيمة املوجودات غ� امللموسة.

تعلي�ت  إىل  والتي تستند يف مضمونها  الصلة  والتسليف يف سورية ذات  النقد  لتعلي�ت وقرارات مجلس  املال وفقاً  احتساب كفاية رأس  املخاطر عند  قياس  يتم 

ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام يتم قياس هذه املخاطر وفقاً ألسلوب املؤرش األسايس مع مراعاة تعلي�ت مجلس النقد والتسليف، حيث يتم قياس مخاطر االئت�ن 

وفقاً للتصنيف االئت�è إن وجد ووفقاً ألوزان التثقيل املذكورة يف تعلي�ت مجلس النقد والتسليف وذلك بعد طرح املؤونات والض�نات املقبولة، أما بالنسبة ملخاطر 

السوق فتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنبي التشغيلية املحمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان التثقيل املشار إليها يف تعلي�ت املجلس، وأخ�اً يتم قياس املخاطر التشغيلية 

وفقاً ألسلوب املؤرش األسايس حيث يتم أخذ متوسط ثالثة سنوات لصايف إيراد املرصف من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقيل الناتج بأوزان التثقيل املذكورة يف تعلي�ت 

املجلس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بنود رأس املال األسايس:

األموال الخاصة األساسية:

رأس املال املكتتب به

اإلحتياطي القانو±

اإلحتياطي الخاص

الخسائر املرتاكمة املحققة

األرباح املدورة غ� املحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

ينزل منها:

صايف املوجودات الثابتة غ� امللموسة

األصول اململوكة استيفاًء لدين والتي ½ يتم تسييلها خالل الفرتة املحددة لها

بنود رأس املال املساعد:

احتياطي عام ملخاطر التمويل 

مجموع رأس املال التنظيمي (األموال الخاصة)

املوجودات املرجحة باملخاطر 

حسابات خارج بيان املركز املايل املوحد املرجحة باملخاطر

مخاطر السوق

املخاطر التشغيلية

املجموع

نسبة كفاية رأس املال (%)

نسبة كفاية رأس املال األسايس (%)

نسبة رأس املال األسايس إىل إج�يل حقوق املساهم�(%)

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

25,063,634,987

25,211,642,009

5,724,500,708

702,676,169

702,676,169

(2,893,195,970)

20,974,984,933

148,007,022

111,074,522

36,932,500

293,116,747

293,116,747

25,356,751,734

50,603,649,572

5,685,059,168

72,831,658

1,945,959,957

58,307,500,355

% 43.49

% 42.99

% 98.27

أخرىالخزينة املجموعاألفراد املؤسسات

إج�يل (الخسارة) الدخل التشغييل

التحويالت ب¦ القطاعات

إيراد مخصص الخسائر االئت�نية

نتائج األع�ل

مصاريف غ� موزعة عىل القطاعات

(الخسارة) الربح قبل الرضيبة

رضيبة الدخل 

صايف ربح السنة

معلومات أخرى 

موجودات القطاع 

موجودات غ� موزعة عىل القطاعات

مجموع املوجودات

مطلوبات القطاع 

مطلوبات غ� موزعة عىل القطاعات

مجموع املطلوبات

املصاريف الرأس�لية

االستهالكات واالطفاءات     

 

بالل�ات السورية
2017

إج�يل  الدخل التشغييل (الخسارة)

مجموع املوجودات

مصاريف رأس�لية

املجموع
2018

ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

خارج سورية داخل سورية

1,544,452,550

71,597,153,603

207,922,168

975,380,447

48,916,736,124

   -

2,519,832,997

120,513,889,727

207,922,168

(997,786,994) 

 722,139,336 

 114,604,178 

(161,043,480) 

   - 

(161,043,480) 

 742,275,920 

   - 

 742,275,920 

 43,221,060,383 

   - 

 43,221,060,383 

 1,872,389,507 

 84,734,278 

1,582,938,549 

 3,540,062,334 

   - 

 3,540,062,334 

 9,238,590,720 

   - 

 9,238,590,720 

 14,222,960,028 

   - 

 14,222,960,028 

 (3,154,652,978) 

(806,873,614) 

   - 

 (3,961,526,592) 

   - 

 (3,961,526,592) 

 98,855,750,216 

   - 

 98,855,750,216 

 27,826,358,927 

   - 

 27,826,358,927 

   - 

- 

   - 

   - 

(2,688,378,981) 

(2,688,378,981) 

   - 

 2,895,778,347 

 2,895,778,347 

   - 

 2,102,547,839 

 2,102,547,839 

(2,280,050,465) 

   - 

1,697,542,727 

 (582,507,738) 

(2,688,378,981) 

 (3,270,886,719) 

- 

 (3,270,886,719) 

 108,836,616,856 

 2,895,778,347 

 111,732,395,203 

 85,270,379,338 

 2,102,547,839 

 87,372,927,177 

 166,884,789 

 154,292,087 

(2,964,123,874)

62,476,157,779

166,884,789

684,073,409

49,256,237,424

   -

(2,280,050,465)

111,732,395,203

166,884,789

23,919,865,887

24,066,351,279

5,724,500,677

587,200,198

587,200,198

(3,817,003,740)

20,984,453,946

146,485,392

109,552,892

36,932,500

293,116,747

293,116,747

24,212,982,634

38,410,015,628

6,190,235,439

40,275,258

2,037,627,767

46,678,154,092

% 51.87

% 51.24

% 98.20
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حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 الصادر يف 24 كانون الثاè 2007 يجب أال تتدê نسبة كفاية رأس املال للبنوك العاملة يف الجمهورية العربية السورية 

عن نسبة 8%.

صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم (1088/م ن/ب 4) تاريخ 26 شباط 2014 والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (362/م 

ن/ ب1) تاريخ 04 شباط 2008 بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غ� املحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال 

وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم (253/م ن/ب4) لعام 2007 وذلك ابتداًء من البيانات املوقوفة بتاريخ 31 كانون األول 2013. 

كفاالت صادرة لزبائن:

- دفع 

- حسن تنفيذ

- أخرى  

كفاالت صادرة ملصارف

سقوف تسهيالت ائت�نية مبارشة غ� مستغلة 

سقوف تسهيالت ائت�نية غ� مبارشة غ� مستغلة 

á∏ªà äÉeGõàdGh äÉWÉÑJQG .40

 (‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H êQÉN ) á«fÉªàFG äÉeGõàdGh äÉWÉÑJQG 40.1

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

1,469,278,500

21,745,000

1,331,735,200

115,798,300

10,814,560,321

3,116,848,655

773,110,808

16,173,798,284

املجموع

äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉbÉ≤ëà°SG π«∏–  .39

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات غ� ملموسة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اج�يل املوجودات

املطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

اج�يل املطلوبات 

الصايف

أك� من سنة
ájQƒ°S IÒd

3,430,703,837

   - 

   22,672,000,000 

5,143,456,154

50,000,000

1,390,426,841

111,074,522

660,634,523

3,223,031,388

36,681,327,265

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

36,681,327,265

لغاية سنة
ájQƒ°S IÒd

45,172,152,066

29,928,982,445

1,368,764,508

5,857,451,288

-

-

-

1,505,212,155

-

83,832,562,462

25,149,500,212

66,322,237,378

670,405,136

475,853,012

2,391,135,233

95,009,130,971

(11,176,568,509)

ájQƒ°S IÒd

48,602,855,903

29,928,982,445

24,040,764,508

11,000,907,442

50,000,000

1,390,426,841

111,074,522

2,165,846,678

3,223,031,388

120,513,889,727

25,149,500,212

66,322,237,378

670,405,136

475,853,012

2,391,135,233

95,009,130,971

25,504,758,756

31 كانون األول 2018

املجموع

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائت�نية مبارشة (بالصايف)

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة

موجودات غ� ملموسة

موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اج�يل املوجودات

املطلوبات

ودائع بنوك

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

اج�يل املطلوبات 

الصايف

أك� من سنة
ájQƒ°S IÒd

لغاية سنة
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2017

2,962,463,190

   - 

   - 

5,445,179,552

50,000,000

1,375,203,824

109,552,892

761,844,186

3,223,031,388

13,927,275,032

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

13,927,275,032

35,936,077,868

33,511,770,055

22,152,500,000

4,414,935,439

-

-

-

1,789,836,809

-

97,805,120,171

27,825,850,068

55,760,603,799

1,563,985,928

370,866,368

1,851,621,014

87,372,927,177

10,432,192,994

38,898,541,058

33,511,770,055

22,152,500,000

9,860,114,991

50,000,000

1,375,203,824

109,552,892

2,551,680,995

3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068

55,760,603,799

1,563,985,928

370,866,368

1,851,621,014

87,372,927,177

24,359,468,026

961,210,393

341,340,480

529,473,163

90,396,750

11,724,377,668

1,605,432,167

628,355,076

14,919,375,304
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á«∏«¨°ûJ QÉéjEG Oƒ≤Yh ájóbÉ©J äÉeGõàdG  .40.2

±ثل عقود اإليجار التشغيلية عقود إيجار املكاتب اإلدارية والفروع املنترشة يف أنحاء القطر. إن الحد األدê لدفعات اإليجار املستقبلية Éوجب عقود اإليجار غ� القابلة 

لإللغاء ك� يف 31 كانون األول هي ك� ييل:

á«FÉ°†≤dG ihÉYódG  .40.3

يعترب التقايض من األمور الشائعة لدى القطاع املرصيف نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما يلزم لتحصيل أموال البنك بحيث يكون اللجوء إىل 

القضاء رضورة تستدعيها بعض الحاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إىل حل تفاويض. وعليه، فإن البنك قد أقام العديد من الدعاوى القضائية عىل بعض 

املدين¦ بهدف تحصيل الديون املتعðة. من جهة أخرى، قام بعض املدين¦ برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب مختلفة، ويف كال الحالت¦ فإنه لدى البنك مجموعة من 

اإلجراءات يتم إتباعها لتقييم هذه القضايا، حيث يتم طلب االستشارات الفنية والقانونية الالزمة من أجل تبيان احت�لية وجود خسائر من عدمه وبالتايل إجراء 

التعديالت الالزمة عىل املركز املايل.

 

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية:

تستحق خالل سنة

تستحق من سنة لغاية خمس سنوات

اكð من خمس سنوات

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية يف تاريخ بيان املركز املايل

2018
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

52,095,994

49,923,000

28,500,000

 130,518,994

:≥°ûeO

اإلدارة العامة
1- مبنى املكاتب، مجمع شام سيتي سنرت، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

صندوق بريد: 6228

هاتف: 23888000 (11- 963+)

فاكس:   2248510 (11- 963+)

2- بناء املحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.

هاتف: 23888000 (11- 963+)

فاكس:   2254197 (11- 963+)

contactus.syria@basybank.com :èبريد الكرتو

http://www.basybank.com :èموقع الكرتو

املحافظة (الفرع الرئييس)
بناء املحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.

هاتف: 23888000 (11- 963+)

فاكس:   2247782 (11- 963+)

املدير: السيد عمر النابليس

أبو رمانة
شارع الجالء، مقابل السفارة اليابانية، أبو رمانة، دمشق.

هاتف: 3346408 (11- 963+)

فاكس: 3346410 (11- 963+)

املدير: السيدة سارية العيل

املزة
أوتوسرتاد املزة، جانب مدرسة بكري قدورة ،دمشق.

هاتف: 6626612 (11- 963+)

فاكس: 6626619 (11- 963+)

املدير: اآلنسة فادية عواد

Âاملال
بجانب املركز الثقايف األملاè، املالó، دمشق.

هاتف: 3739695 (11- 963+)

فاكس: 3739503 (11- 963+)

املدير: اآلنسة ن�م¦ خليل 

كفرسوسة
مجمع شام سيتي سنرت، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

هاتف: 2114460 (11- 963+)

فاكس: 2111897 (11- 963+)

املدير: السيد عبد الغني العيل

الحريقة
شارع عبد القادر الحسيني، ساحة الحريقة، دمشق.

هاتف: 2217907 (11- 963+)

فاكس: 2218420 (11- 963+)

املدير: السيد عمر صالحي

دمر
سوق الشام التجاري املركزي، جزيرة رقم 1، مرشوع دمر، دمشق.

هاتف: 3142320 (11- 963+)

فاكس: 3142324 (11- 963+)

املدير: السيد حسان بغدادي

القصاع
بناء الدروô، امتداد شارع القصاع، ساحة العباسي¦، دمشق.

هاتف: 4459160 (11- 963+)

فاكس: 4459322 (11- 963+)

املدير: السيد شادي الخويل

:≥°ûeO ∞jQ

جرمانا
ساحة البلدية، منطقة جرمانا، ريف دمشق.

هاتف: 5637272 (11- 963+)

فاكس: 5637279 (11- 963+)

املدير: السيد حبيب مخلوف 

21,317,470

22,522,394

30,000,000

 73,839,864

 ´hôØdG áµÑ°T h áeÉ©dG IQGOE’G øjhÉæY

áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG  .41

تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 2017  لتتناسب مع تبويب أرصدة الفرتة الحالية . ã تؤثر عملية إعادة التبويب هذه عىل حقوق امللكية أو ربح السنة السابقة .

و يلخص الجدول التايل املبالغ التي تم إعادة تبويبها يف بيان الدخل املوحد :

الرشح
 التبويب ك� يف 31  كانون

األول 2018

 التبويب ك� يف 31  كانون
األول 2017

 املبلغ
ل�ة سورية

إعادة تبويب مرصوف مخصص الخسائر االئت�نية غ� املبارشة

إعادة تبويب مياومات السفر

 

11,719,083

 9,616,257

(مرصوف) اسرتدادمخصصات متنوعة

مصاريف تشغيلية أخرى

 

اسرتداد مخصص الخسائر االئت�نية

نفقات موظف¦
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اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الش�لية:
جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع ام¦ الريحاè، العزيزية، 

حلب.

هاتف: 2279801-6 (21- 963+)

فاكس:    2279809 (21- 963+)

العزيزية (الفرع الرئييس)
جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع ام¦ الريحاè، العزيزية، 

حلب.

هاتف: 2279801-6 (21- 963+)

فاكس:    2288952 (21- 963+)

املدير: السيد نديم شنن

سوق اإلنتاج *
بناء رقم 5/6810 سوق اإلنتاج، املحافظة، حلب.

الفرقان * 
منطقة الفرقان ، شارع اكسربيس ، دوار الرشطة، حلب.

: ¢üªM
منطقة الحضارة، دوار النزهة ، حمص 

هاتف: 2112215 (31- 963+)

فاكس: 2162663 (31- 963+)

املدير : السيد طوè نادر

:á«bPÓdG
بناء رقم 896/1، منطقة املرفأ القديم،شارع الجزائر، صليبه، الالذقية.

هاتف: 486022 (41- 963+)

فاكس: 486024 (41- 963+)

املدير : السيدة دينا أبو كف 

:¢SƒWôW
بناء صالح دانيال، دوار أمن الدولة، طرطوس.

هاتف: 324876 (43- 963+)

فاكس: 324866 (43- 963+)

املدير: السيد فراس بشور 

:√ÉªM
جانب رشكة MTN، خلف دار الحكومة، ساحة العايص ، ح�ه.

هاتف: 2219560 (33- 963+)

فاكس: 2219567 (33- 963+)

èاملدير (املكلف بإدارة الفرع): السيد باسم الذقا

:AGójƒ°ùdG
شارع املحوري، السويداء.

هاتف: 228146 (16- 963+)

فاكس: 228137 (16- 963+)

املدير: السيدة دياال أبو الفضل

:áµ°ù◊G

القامشيل *
بناء رقم 116، شارع بور سعيد، مدينة القامشيل، محافظة الحسكة.

* ÉYQO
فندق درعا السياحي، جانب قيادة الرشطة، درعا.

* مغلق بشكل مؤقت بناء عىل موافقة مرصف سورية املركزي
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∫ÉªYC’G ôWÉ .36.4

تنشأ مخاطر األع�ل من عدة عوامل قد تؤثر عىل املجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية املحيطة والتي 

تحمل يف طياتها العديد من املؤرشات السلبية عىل نتائج أع�ل املجموعة. تقوم إدارة املجموعة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل 

بقدر اإلمكان من أثرها عىل نتائج األع�ل واملركز املايل للمجموعة.

≥Ñ°ùŸG ™aódG ôWÉ .36.5

إن مخاطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املجموعة إىل خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها. إن عوامل السوق األخرى 

التي قد تؤدي إىل الدفع املسبق هي غ� جوهرية يف األسواق التي تعمل فيها املجموعة. وبالتايل، فإن املجموعة تعترب تأث� مخاطر الدفع املسبق عىل صايف الفائدة 

املقبوضة غ� جوهري، بعد األخذ بع¦ االعتبار أية غرامات مقبوضة قد تنتج عن الدفع املسبق.

إال انه وبهدف تخفيض مخاطر االئت�ن ودع�َ لنسب السيولة، قد ترتأي ادارة املجموعة القيام بتسويات مالية مع بعض العمالء قبل االستحقاق يرتتب عنها دفع 

مسبق ألرصدة التسهيالت وبالتايل التخيل عن إيرادات فوائد مستقبلية.

πª©dG ájQGôªà°SG á£Nh ÇQGƒ£dG á£N .36.6

التزاماً Éبادئ بازل وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 391/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 5 أيار 2008، تم تبني خطة للطوارئ واستمرارية العمل ملواجهة سيناريوهات 

متنوعة قد تؤثر عىل الركائز األساسية لعمل املجموعة سواء املتعلقة Éكان العمل أو التجهيزات التقنية أو املوارد البرشية ك� ييل:

- في� يخص مكان العمل تم تحض� خطة مرنة النتقال وتشغيل إدارة املجموعة من موقع ثاè بديل ومؤقت، مجهز لخدمة فريق عمل رئييس إلدارة األنشطة 

الحيوية للمجموعة أثناء حدوث أزمة ما.

- بالنسبة للتجهيزات التقنية الداعمة للعمل املرصيف، فقد تم تام¦ تقنيات احتياطية (برمجية وتجهيزات مادية) لض�ن استمرار العمل بنظام املجموعة األسايس 

والربط الشبó لفروع املجموعة وإدارتها إضافة لتام¦ أنظمة اتصاالت طوارئ بديلة.

- في� يخص املوارد البرشية، فقد تم اختيار فريق عمل رئييس وآخر بديل، من أصحاب الخربات والكفاءات لالنتقال والعمل من موقع إدارة استمرارية العمل.

ádƒ«°ùdG ôWÉ .36.7

تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة املجموعة عىل توف� التمويل الالزم لتأدية التزاماتها يف تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذه املخاطر يتم مراقبة السيولة بشكل 

يومي واالعت�د عىل مصادر ±ويل متنوعة إضافة إىل إدارة املوجودات واملطلوبات بشكل يحقق نسب سيولة عالية، ك� تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية 

املستقبلية وتوفر الض�نات املمكن تسييلها لتوف� السيولة عند الحاجة.

تحتفظ املجموعة Éوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ¿كن تسييلها بسهولة كح�ية ضد أي حالة نقص غ� منظورة يف السيولة. باإلضافة إىل ذلك، تقوم املجموعة 

باملحافظة عىل وديعة إلزامية لدى مرصف سورية املركزي تساوي %5 من متوسط ودائع الزبائن. يتم قياس ورقابة السيولة عىل أساس الظروف الطبيعية والطارئة 

.2009 èوتم احتسابها بناًء عىل قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 22 ترشين الثا

يحافظ البنك عىل حدود لنسبة صايف املوجودات املتداولة إىل مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج امليزانية املثقلة بكافة العمالت.

املتوسط خالل الفرتة

أعىل نسبة

أقل نسبة

2018

% 106

% 110

% 104

2017

% 109

% 111

% 107
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