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مهمة بنك الشرق

بنك الشرق مصرف شامُل يتميز بمنتجاته وخدماته المصرفية والمالية في خدمة االقتصاد السوري.
نلتزم في بنك الشرق:

ببناء عالقات ثقة مع عمالئنا فنكون المساهم الحقيقي في طموحاتهم،	 
بالعمل على تحقيق ربحية مستمرة للمساهمين،	 
بالعمل على توفير بيئة عمل تحفز على التقدم والنمو الذاتي للموظفين وتأمين المستقبل اآلمن لهم،	 
بالمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في سورية.	 



6

قيمنا                                                                                                                                                 
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حضرة المساهمين الكرام، 

أشكركم باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة لحضوركم هذا االجتماع السنوي لهيئتكم العامة، حيث نضع بين أيديكم جدول أعمال هذا االجتماع 
لمناقشة بنوده واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها.

كما نضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة الذي يتضمن عرضًا لممارسات الحوكمة واإلدارة السليمة للمصرف، كما يتضمن عرضًا 
لنشاطه المهني وأدائه المالي.

وتجدون في هذا التقرير البيانات المالية المدققة الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي المفوض ألغراض 
هذه الهيئة السيد فرزت العمادي.

وقد نشرنا هذه البيانات مرفقة بالدعوة لحضور هذا االجتماع لهيئتكم العامة الكريمة أصواًل بتاريخ 2018/4/15 في صحيفتي تشرين والوطن. 
كما أعدنا نشر هذه الدعوة للمرة الثانية في كل من الصحيفتين المذكورتين آنفًا بتاريخ 2018/4/22. 

سيداتي سادتي،

تظهر البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31، مقارنًة مع البيانات المالية العائدة لتاريخ 2016/12/31 النتائج الرئيسية التالية:
زيادة في إجمالي الموجودات بنسبة %27.	 

زيادة في حجم ودائع الزبائن بكافة العمالت بنسبة إجمالية %65.	 

زيادة في صافي التسهيالت االئتمانية بنسبة %30.	 

انخفاض في صافي إيراد الفوائد بنسبة 14% رافقها انخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة %28.	 

زيادة في ترميم مركز القطع البنيوي بقيمة 1,291,211 دوالر أميركي، حيث استعاد المصرف تكوين كامل هذا المركز البالغ 28,954,529 	 
دوالر أميركي.

انخفاض في صافي الربح المحقق )بعد استبعاد أثر صافي المؤونات( بنسبة %64.	 

انخفاض في النتيجة اإلجمالية للسنة بما فيها الخسائر غير المحققة الناتجة عن فروقات تحسن سعر صرف الليرة السورية تجاه العمالت 	 
األجنبية والمطبقة على مركز القطع البنيوي المذكور بنسبة %137.
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ونبّين أن هذه النتائج هي حصيلة تفاعالت متشابكة لعدة عوامل مختلفة فيما بينها جرت خالل السنة، نذكر منها:
السياسة النقدية المتبعة والتي هدفت بشكل مرّكز إلى ضبط سعر صرف العملة الوطنية تجاه العمالت األجنبية مّما سبب تراجعًا نسبيًا في 	 

حجم التسليفات.

تذبذبات سعر الصرف وانخفاضه في األسواق الموازية مقارنًة بالسعر الرسمي لفترات سببت تراجعًا في طلب العمالء للخدمات المصرفية. 	 

سياسة المصرف الهادفة إلى زيادة حجم حصته في السوق وعدم توافق ذلك في بعض فترات من السنة مع االتجاهات المفاجئة لألسواق. 	 
ويتضمن التقرير السنوي الشروحات التفصيلية آلثار هذه التفاعالت على أداء المصرف المالي.

ولما يعود لسعر السهم، فبالرغم من تأثير انخفاض النتيجة اإلجمالية للسنة على قيمته الدفترية، فلقد سّجل سعر سهم بنك الشرق في األسواق 
أية  تقابله  أن  المستمر على شرائه دون  الطلب  نتيجة  2017، وذلك  العام  بنهاية  441.75 ل.س.  إلى  160 ل.س.  ارتفاعًا من  المالية 

عروضات للبيع. 

سيداتي سادتي،

ما زالت األزمة الراهنة تؤثر سلبًا على النمو االقتصادي في البالد بالرغم ما نشهده من تراجع نسبي في هذا االتجاه السلبي المستمر.

ومع تأكيدنا لسياسة المصرف المستمرة في إعداد فريق من الموظفين ذات األداء المهني المتطّور للمساهمة في ممارسة مهمات ومسؤوليات 
على صعيد اإلدارة التنفيذية، نبلغكم نجاح اإلدارة على هذا الصعيد حيث تأمنت قاعدة من الكوادر المصرفية السورية التي أصبحت فاعلة في 

صلب نشاط المصرف وتطويره. أِضف إلى أن اإلدارة تعمل حاليًا لتكوين فرق العمل المساندة من داخل المصرف.
وعلى صعيد االنتشار والتوسع، نبلغكم بأنه قد تّم أواخر عام 2017 انتقال فرع الالذقية إلى مقره الجديد الذي كان مصرفكم قد تملكه سابقًا، 
كما تّم وضع كامل التصاميم التنفيذية لتأهيل فرع الغساني في دمشق والذي أصبح حاليًا في ورشة التنفيذ، حيث من المرتقب افتتاحه قبل 

.2018/9/30

سيداتي سادتي،

يعكس تقرير اإلدارة السنوي بمضمونه الكلي رؤية المصرف الهادفة إلى تثبيت وتوسيع حضوره وانتشاره في سورية انطالقًا من مهمته وقيمه 
التي تبقى في صلب نشأته واستمراره.

أكّرر شكري لكم باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة المصرف لحضوركم هذا االجتماع، راجيًا أن نوّجه كل التقدير للفريق العامل في المصرف 
وألعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لنشاطهم ومتابعتهم أعمال المصرف بالرغم من مختلف الصعوبات الراهنة.

ناجي الشاوي 
رئيس مجلس اإلدارة
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المتعارف عليها محليًا 	  المهنية  الممارسات والمعايير  أفضل  نطّبق 
ودوليًا.

ال نهاب المقارنة مع منافسينا، ونتقّبل محاسَبتنا وفق نتائجنا.	 
نشّجع المسؤولية الفردية لضمان المسؤولية الجماعية. نؤّهل موظفينا 	 

وتحّمل  بتعهداتهم  وااللتزام  دارتها  واإ المخاطر  استباق  من  ليتمّكنوا 
مسؤولية قراراتهم والحرص الدائم على جودة الخدمة والعمل بتفاعل 

مع بعضهم البعض وتقييم نتائج أفعالهم.
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1. حوكمة بنك الشرق
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إن دليل الحوكمة الخاص ببنك الشرق هو تكريس اللتزام المصرف بقيمه في كافة تعامالته واحترامه الدائم للقوانين والتشريعات المصرفية 
النافذة. وتتجلى حوكمة بنك الشرق في منظومة إدارة المصرف وفي عمل مجلس إدارته من خالل:

مشاركة مجلس اإلدارة الدائمة في رسم استراتيجيات المصرف ومتابعته الحثيثة لإلدارة التنفيذية.	 
المتابعة الدائمة للتعديالت الطارئة على األداء االقتصادي وعلى التشريعات الرقابية الناظمة للعمل المصرفي، وتحليل أثرها على تطور نشاط 	 

المصرف والتحوط لها. وتساهم اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والسيما لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر في رصد التعديالت المرتقبة 
واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية المناسبة

الرعاية والحرص الدائمين لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للعاملين بااللتزام بمسؤولياتهم بكفاءة وموضوعية واستقاللية، وذلك من خالل 	 
دعم قنوات التواصل وتأمين الشفافية في اإلفصاح وتبادل المعلومات

اإلقرار بأن الحوكمة واإلدارة السليمة تسمح بخلق القيم المضافة وتحفيز التنمية المستدامة لكافة أصحاب المصالح: مساهمي المصرف 	 
وزبائنه وموظفيه

خلق ثقافة مصرفية هدفها تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وضوابط إدارة المخاطر المصرفية وااللتزام بمعايير الرقابة والجودة في األداء 	 
المصرفي. وتنعكس هذه الثقافة في كافة السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والناظمة للعمل اليومي، كما تنعكس في 

نظام المصرف األساسي وميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين.

يؤكد مجلس اإلدارة التزام المصرف بكافة مديرياته بتطبيق معايير الرقابة والجودة المعتمدة في األداء المصرفي والمبينة في ما يلي: 
دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 489/م.ن./ب4 لعام 2009 	 
القرار 31 لعام 2008 الخاص بنظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية	 
التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية وبشكل خاص تلك الصادرة عن مصرف سورية المركزي لجهة حوكمة المصرف وحسن إدارة 	 

نشاطه وعملياته. 
أحكام بازل الدولية الخاصة بمتطلبات وقواعد الحوكمة السليمة للمصارف.	 
أحكام بازل2 و3 الدولية لإلدارة المالية والسالمة المصرفية المعتمدة من السلطات الرقابية السورية.	 
معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من السلطات الرقابية السورية، حيث تضمن هذه المعايير جودة اإلجراءات واألنظمة الخاصة 	 

باإلدارة المالية والمحاسبية كما وشفافية االفصاحات.
معايير التدقيق الدولية IAS والمعتمدة من السلطات الرقابية السورية، حيث تضمن هذه المعايير جودة إجراءات التدقيق على نظم الرقابة 	 

وعمليات المصرف.

ويرى المصرف بأن التزامه بتطبيق المعايير واألحكام الواردة أعاله تضمن التزامه بمعايير الجودة الدولية للإلدارة المصرفية بالرغم من عدم 
طلب المصرف لشهادة الـISO التي ال تفرضها متطلبات الجودة الدولية في القطاع المصرفي.

تابع مجلس اإلدارة خالل العام 2017 التزام أعضائه وسائر أقسام المصرف واألطراف ذات العالقة بتطبيق قواعد الحوكمة المعتمدة من خالل: 
جراءات العمل.	  تقارير مراقبة االلتزام والتدقيق الداخلي الدورية حول التقيد بسياسات واإ
تقرير لجنتي الحوكمة والتدقيق المنبثقتين عنه حول نتائج التدقيق على ممارسات الحوكمة في المصرف وكفاية أنظمة الضبط الداخلي وبرامج 	 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
جراءاته.	  اإلبالغ الدائم عن التجاوزات ومتابعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ألي انحراف عن تطبيق مبادئ المصرف واإ

يمكن اإلطالع على دليل الحوكمة الخاص ببنك الشرق المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي أصواًل من خالل الموقع اإللكتروني الخاص 
www.bankalsharq.com بالمصرف

االلتزام بالحوكمة ومعايير الجودة



14

على  المحافظة  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
أنظمة فّعالة لإلدارة السليمة للمصرف

آلية عمل مجلس اإلدارة ونمط اتخاذ القرارات

بشكل  القانونية  اإلعمال غير  المصرف وحمايته من  إدارة  تقع مسؤولية 
رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وبالتضامن.

التنفيذية  اإلدارة  عن  تامة  استقاللية  تؤمن  هيكلية  اإلدارة  مجلس  اعتمد 
والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام  بين  التام  الفصل  مبدأ  يكرس  بحيث 
التنفيذية  اإلدارة  تطبيق  حسن  لمراقبة  المناسبة  القنوات  وتوفر  العام، 

لالستراتيجيات والسياسات المعتمدة.

أدنى  حد  مقابل   2017 العام  خالل  اجتماعات   7 اإلدارة  مجلس  عقد 
رقابي محدد بـ6 اجتماعات، تأمنت في معظمها في دمشق بنصاب قانوني 

وبحضور غالبية األعضاء.

كافة  حضر  كما  المجلس.  اجتماعات  كافة  المستقلين  األعضاء  حضر 
أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة كافة اجتماعاتها السنوية المقررة.

تتسم تداوالت المجلس بالموضوعية، وبمشاركة كافة األعضاء في النقاشات 
والتعبير بحرية عن رأيهم.

يحرص رئيس مجلس اإلدارة على توّفر كافة المعلومات والبيانات الخاصة 
بالمواضيع قيد البحث إلى أعضاء المجلس لتأمين اتخاذ القرارات المناسبة 

بشأنها.

تؤمن أمانة سر مجلس اإلدارة أمانة سر كافة اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة.

)وفق  اآلخرون  والمشاركون  والغائبون  كما  الحاضرون  األعضاء  يطلع 
الحالة( على محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للمصادقة 

على القرارات المتخذة أو تسجيل أية تحفظات )عند الحاجة(.

أمانة سر مجلس اإلدارة
تتبع لرئاسة مجلس اإلدارة وتكون متفرغة إلنجاز المهام التالية: 

عداد تقرير الحوكمة. 	  متابعة تطبيق أسس الحوكمة واإ
وضع 	  فيها  بما  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعمال  إدارة 

وتنظيم  لهم  المؤازرة  وتأمين  للمصادقة،  وعرضها  االجتماعات  تقارير 
اجتماعاتهم.

إدارة العالقات مع المساهمين. 	 
على 	  اإلشراف  فيها  بما  السنوية،  العامة  الهيئات  اجتماعات  تحضير 

إعداد التقرير السنوي. 
ضابط االرتباط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 
ضابط االتصال الرئيسي بين المصرف وهيئات األسواق المالية.	 
إدارة سجالت المصرف القانونية. 	 

يمكن االطالع على مهام ومسؤوليات أمانة سر مجلس اإلدارة ضمن دليل حوكمة المصرف 
 www.bankalsharq.com على الموقع اإللكتروني

←

←

←

←

←

←

←

←

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
بتفويض من مجلس اإلدارة، تتابع هذه اللجان فعالية وكفاية أنظمة الضبط 
والرقابة الداخلية وترفع التوصيات للمجلس في قرارات التسليف ومواضيع 
واألجور،  الرواتب  التوظيف،  المخاطر،  إدارة  االلتزام،  ومراقبة  التدقيق 

خطط اإلحالل، عضوية مجلس اإلدارة وتنظيم أعماله، والحوكمة.

يراجع مجلس اإلدارة مواثيق عمل اللجان المنبثقة عنه سنويًا. وقد حرص 
على قيام كافة اللجان بمسؤولياتها ومشاركة أعضائها خالل العام 2017.

يمكن مراجعة مواثيق عمل هذه اللجان ضمن دليل حوكمة المصرف على الموقع اإللكتروني 
www.bankalsharq.com

تنظيم حوكمة بنك الشرق

مجلس اإلدارة
لنشاط  المستدام  والتطور  المالية  وسالمته  المصرف  أداء  عن  مسؤول 
وفعالية  بكفاية  اإلقرار  العامة،  واألهداف  االستراتيجيات  رسم  المصرف، 
تجاه  واإلخالص  الحرص  والتزام  الداخلية،  والرقابة  الضبط  أنظمة 

المساهمين. 

يمكن االطالع على مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة ضمن دليل حوكمة المصرف على 
www.bankalsharq.com الموقع االلكتروني



لجنة التدقيق
مراجعة التقارير المالية 

تقييم أداء التدقيق الداخلي 

تقييم أداء التدقيق الخارجي

 التأكد من كفاية وفعالية أنظمة
 الضبط والرقابة الداخلية بما

فيها ضوابط المخاطر وااللتزام

لجنة إدارة المخاطر
 تحديد حدود المخاطر

 تقييم إدارة المخاطر من قبل
اإلدارة التنفيذية

 التأكد من كفاية وفعالية
 أنظمة  إدارة المخاطر بما فيها
استقاللية مديرية إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات 
والتعويضات

 تنظيم عضوية المجلس

 تقييم أداء المجلس ولجانه
وأعضائه

 تعيين اإلدارة التنفيذية وتقييم
 أدائها

 تحديد تعويضات أعضاء
المجلس واإلدارة التنفيذية

لجنة التسليف 
 المصادقة على قرارات لجان

 التسليف اإلدارية

 إقرار المخاطر االئتمانية
المرتفعة

 متابعة الديون غير المنتجة
جراءات التحصيل واإ

لجنة الحوكمة
 وضع أسس الحوكمة

والتأكد من تطبيقها

 التأكد من فعالية الهيكلية
جراءات  التنظيمية واإ

اإلفصاح اإلداري
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مسؤول عن قيادة المجلس واإلشراف 
الفّعال على أعماله

يجتمع دوريًا مع اإلدارة التنفيذية 
لالطالع على آخر المستجدات

يتأكد من إيصال المعلومات الكافية 
لإلدارة التنفيذية وللمساهمين

 خبرات متنوعة في اإلدارة المالية والمصرفية
 والتجارية والصناعية، تمّثل القطاعات

 االقتصادية السورية

 المساهمة في تطوير استراتيجية المصرف
ونشاطه

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والنقد البناء لمدى
 التزامها بتطبيق االستراتيجيات ومعالجة

المخاطر

 مسؤول عن قيادة النشاط
 التنفيذي وتطبيق استراتيجية

 المصرف

 يرأس اللجنة التنفيذية وباقي
اللجان اإلدارية

 يتخذ كافة اإلجراءات لتفعيل
 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

دارة المخاطر واإ

 يشرف على إعداد اإلفصاحات
المالية وعلى اكتمالها ودقتها

 اإلشراف المباشر على عمل
 اإلدارة التنفيذية وتأمين الخبرة

والدعم المصرفي لها

 حددت فترة االنتداب بسنتين،
 انتهت منتصف آب 2017،
 وتابع العضو المكلف تحمل

 مهامه كعضو مجلس إدارة غير
تنفيذي

اللجنة التنفيذية

استراتيجيات  تطبيق  عن  مسؤولة 
وأهداف المصرف المعتمدة وتحقيق 
مراعاة  مع  تنافسي  تجاري  أداء 
وسياسات  المخاطر  إدارة  ضوابط 
الداخلية  الرقابة  وأنظمة  االلتزام 

ومتطلبات اإلفصاح

لجنة الموارد البشرية

اللجنة اإلداريةلجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

لجنة الموجودات والمطلوبات

لجان التسليف اإلدارية

راجع الصفحة 44-47 لالطالع على مهام ومسؤوليات هذه اللجان

المدير العام التنفيذيالعضو التنفيذي المنتدباألعضاء غير التنفيذيين والمستقلينرئيس مجلس اإلدارة
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  رئيس مجلس اإلدارة
السيد ناجي الشاوي

عضو مستقل الدكتور سليم الشالح

عضو مستقل  السيد مازن حمور

عضو مستقل  السيد هيثم عبد السالم

عضو غير تنفيذي  السيد نجيب برازي

عضو غير تنفيذي  السيد جورج أنطاكي

السيد جمال الدين منصور عضو غير تنفيذي

مستشار قانوني خارجي مكتب سركيس للمحاماة

مدقق خارجي لغايات الهيئة العامة فرزت العمادي

يتولى إدارة بنك الشرق مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، ثلثهم من األعضاء المستقلين التزامًا بمتطلبات الحوكمة مما يخفف من احتماالت 
نشوء حاالت تضارب المصالح لدى اتخاذ القرارات االستراتيجية ويضمن وجود رقابة كافية لحماية مصالح المصرف. 

ويتمتع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بصوت واحد في المجلس أسوة بباقي األعضاء، فيتحملون جميعًا متضامنين كافة 
المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات المساهمين والمودعين الدائنين والموظفين والجهات األخرى 
ذات العالقة والتأكد من أن إدارة المصرف تتم بشكل سليم وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف. ويتابع 
مجلس اإلدارة سنويًا أداء األعضاء المستقلين وبخاصة احترامهم معايير ضمان استقالليتهم المعتمدة في دليل الحوكمة، حيث لم يسجل أي 

تجاوز خالل العام 2017.

تغّيرات على عضوية مجلس اإلدارة خالل العام 2017

حزيران 2017

إلياس النحاس وعضو مجلس اإلدارة غير  اللبناني الفرنسي، ممثاًل بنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد  البنك  في 22 حزيران 2017، تقدم 
التنفيذي السيد وليد روفايل، باستقالته من منصبين من أصل أربعة مناصب كانت مخصصة له في عضوية مجلس اإلدارة. واتخذ مجلس 
اإلدارة اإلجراءات لملء المركزين الشاغرين، غير أن التحضيرات النتخاب مجلس إدارة للوالية الرابعة خالل الفصل الرابع 2017، أدت إلى 
التوافق مع المعنيين لدى مصرف سورية المركزي بتقديم المرشحين من ضمن أعضاء المجلس الجديد المقترح انتخابه من الهيئة العامة في 

اجتماعها السنوي بداية العام 2018. 

آب 2017

عماًل بقرار مصرف سورية المركزي رقم 2721س/0/1 تاريخ 2015/8/11، انتهت الصالحيات التنفيذية لجهة اإلشراف على اإلدارة العامة 
التنفيذية المفوضة لعضو مجلس اإلدارة السيد جمال منصور في 2017/8/15 وذلك بناًء على نتائج تقييم أداء المدير العام بمستوى جيد 

حيث قرر مجلس اإلدارة تعيينه بكامل صالحيته بدًء من هذا التاريخ.

مجلس اإلدارة 
قيادة متنوعة الخبرات، ترعى مبادئ االستقاللية
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تنوع الخبرات االقتصادية

زراعة

صناعة

إدارة مالية ومصرفية ومصرفية

تجارة

غير تنفيذي 
مستقل 

هيكلية مجلس اإلدارة
 واستقالليته

33%
67%

يظهر الجدول أدناه التزام المجلس ولجانه بدورية االجتماعات وفق متطلبات الحوكمة. 

هيكلية مجلس اإلدارة

 نسبة االلتزام
بالحد األدنى

 كانون
األول

 تشرين
الثاني

 تشرين
األول أيلول تموز حزيران نيسان شباط

%116 * * * * * * * مجلس اإلدارة

%100 * * * * لجنة التدقيق

%100 * * * * لجنة إدارة المخاطر

%100 * *  لجنة الترشيحات
والتعويضات

%100 * * لجنة الحوكمة

*%0 لجنة التسليف
* لم تعقد لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة إجتماعات لها خالل العام 2017. قام مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته الدورية بمراجعة ودرس طلبات التسليف واتخاذ 

القرارات المناسبة بشأنها.

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2017
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مجلس اإلدارة

 نسبة التزام
األعضاء بالحضور لجنة الحوكمة  لجنة الترشيحات

والتعويضات
 لجنة إدارة
المخاطر لجنة التدقيق مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

*%146 2/2 2/2 4/4 4/4 7/7 السيد ناجي شاوي

األعضاء المستقلين

%100 - 2/2 - 4/4 7/7 السيد هيثم عبد السالم

%100 2/2 2/2 4/4 4/4 7/7 الدكتور سليم الشالح

%100 - 2/2 - - 7/7 السيد مازن حّمور

األعضاء غير التنفيذيين

** 2/1 2/1 - - 7/1 السيد الياس النحاس

%78 2/2 - - - 7/5 السيد جورج أنطاكي

** - - 4/1 - 7/1 السيد وليد روفايل

%82 - - - 4/3 7/6 السيد نجيب البرازي

**%173 2/2 2/2 4/4 4/4 7/7 السيد جمال الدين منصور

%100 %100 %100 %95 %94 نسبة المشاركة
* شارك رئيس مجلس اإلدارة باجتماعات لجنتي التدقيق والترشيحات باإلضافة إلى عضويته في اللجان األخرى.

** تقدم باستقالته في 2017/6/22.
*** شارك السيد منصور في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر بموجب تفويضه باإلشراف على أداء 

اإلدارة التنفيذية.

فيما يلي النبذة التعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تشير إلى تنوع المهارات المهنية والخبرات العملية ألعضاء مجلس إدارة بنك الشرق.

جدول حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه 2017

يظهر الجدول أدناه التزام أعضاء مجلس اإلدارة في المشاركة في حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.
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السيد ناجي الشاوي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1949
رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2014/10/30. أعيد انتخابه لرئاسة 

المجلس في 2015/5/13
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون األول 2008، وأعيد انتخابه 

لدورة ثالثة في 2015/5/13
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 

2018
رئيس لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الحوكمة
عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر

حائز على شهادة في التجارة من مدرسة لندن للتجارة الخارجية في 
بريطانيا

الخبرات المهنية
هــو مــن مؤسســي بنــك الشــرق، حيــث كان لــه دوُر ريــادُي كعضــو فــي لجنــة 
المصــرف التأسيســية بيــن العــام 2004 و2008. وقــد شــارك بعدهــا فــي 
عضويــة عــدد مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بيــن األعــوام 2010 
و2015. ويعمــل الســيد ناجــي الشــاوي فــي مجــال التجــارة والصناعــة منــذ 
لعــدة شــركات منهــا  إدارة  هــو شــريك ورئيــس مجلــس  عــام 1974 حيــث 
م.م..  لأللبــان  الفنلنديــة  الســورية  والشــركة  م.م.  لالســتثمار  شــاوي  شــركة 
هــو أيضــًا شــريك ومديــر عــام الشــركة الســورية للــورق م.م. وشــركة العنايــة 
لألغذيــة واألدويــة واألجهــزة الطبيــة والصيدالنيــة م.م. وشــريك ورئيــس مجلــس 
المديريــن فــي شــركة شــاوي وشــركاه م.م.، وشــريك ومديــر عــام شــركة الشــفاء 

للتجهيــزات الطبيــة والجراحيــة. 

مناصب واهتمامات أخرى
رئيس غرفة التجارة الدولية – سورية.	 
نائب رئيس جمعية رجال وسيدات األعمال السورية.	 
عضــو مجلــس إدارة فــي عـــدة مؤسســات خيريــة ومؤسســات مســؤولة عــن 	 

األيتــام واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة والمســنين، نذكــر منهــا 
“ديــر مــار بولــس علــى الســور” و“الســفينة”.

البيضــاء 	  الــوردة  ميداليــة  علــى  حائــز  وهــو  إليرلنــدا  الفخــري  القنصــل 
الفنلنديــة.

لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

لبناني الجنسية، مواليد سنة 1940
عضو مجلس إدارة بنك الشرق ممثاًل للبنك اللبناني الفرنسي منذ أيار 

2015
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 

2018
عضو غير تنفيذي في لجنة إدارة المخاطر

حائز على شهادة في علوم اإلحصاء واالقتصاد من المعهد الوطني 
لإلحصاء و العلوم االقتصادية )فرنسا( وشهادة في الدراسات المعمقة في 

اقتصاد ومالية المؤسسات من جامعة بوردو )فرنسا(

الخبرات المهنية
شــغل الســيد منصور منصب المدير العام لبنك الشــرق في ســورية منذ العام 
2009 ولغايــة انتخابــه عضــوًا لمجلــس إدارة المصــرف فــي 2015/5/13 
بموافقــة مصــرف ســورية المركــزي. ويتمتــع الســيد منصــور بخبــرة مصرفيــة 
تفــوق األربعيــن عامــًا، منهــا 38 ســنة لــدى مجموعــة البنــك اللبنانــي الفرنســي، 
حيــث انضــم منــذ العــام 1978 إلــى البنــك اللبنانــي الفرنســي فعمــل أواًل كمديــر 
فــرع لغايــة عــام 1988 ومــن ثــم كمديــر إقليمــي خــالل الفتــرة مــا بيــن 1988 

- 1991 وأخيــرًا كنائــب مديــر عــام منــذ العــام 1991 لتاريخــه.  

مناصب واهتمامات أخرى
 	 Libano-Francaise Finance-LFF عضو مجلس إدارة في
عضو مجلس إدارة في بنك SBA – فرنسا. 	 
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة كفــاالت ش.م.ل. فــي لبنــان )ممثــاًل البنــك 	 

اللبنانــي الفرنســي(.

السيد جمال الدين منصور السيد جورج أنطاكي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1937
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك الشرق منذ كانون األول 2008

أعيد انتخابه لدورة ثالثة بصفة عضٍو غير تنفيذي ممثل للشريك 
االستراتيجي في 2015/5/13

تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 
 2018

عضو غير تنفيذي في لجنة الحوكمة 
حائز على شهادة في التجارة العامة من غرفة تجارة لندن – بريطانيا، 

وشهادة في تاريخ الفن من مدرسة اللوفر في باريس فرنسا

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد جــورج أنطاكــي فــي مجــال األعمــال التجاريــة والصناعيــة وهــو 
مؤســس لعــدة شــركات منهــا شــركة عــازار وأنطاكــي وشــركة ســورية القابضــة، 
كمــا هــو عضــو مجلــس إدارة ممثــل للقطــاع الخــاص فــي الشــركة الســورية 

للســياحة.  

مناصب واهتمامات أخرى
رئيس جمعية مشاريع الكلمة الخيرية. 	 
رئيس جمعية تأهيل المرأة.	 
قنصل عام فخري.	 
قنصل فخري للبرتغال في حلب. 	 
عميد السلك القنصلي في حلب.	 
حائــز علــى عــدة أوســمة منهــا وســام االســتحقاق الســوري مــن الدرجــة 	 

الممتــازة، وكومانــدور لوســام االســتحقاق اإليطالــي والبرتغالــي وفــارس فــي 
جوقــة الشــرف الفرنســي والبلجيكــي. 
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سوري الجنسية، مواليد سنة 1966
عضو مجلس إدارة منذ كانون األول 2008. أعيد انتخابه لدورة ثالثة في 

2015/5/13
 تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 

2018
عضو غير تنفيذي

عضو في لجنة التدقيق
حائز على إجازة في إدارة األعمال وماجستير في إدارة األعمال من 

جامعة هيوستن في الواليات المتحدة

الخبرات المهنية
للصناعــة  الســورية  الــوكاالت  لشــركة  عــام  مديــر  البــرازي  نجيــب  الســيد 
واآلليــات )ســيما( الناشــطة فــي تمثيــل كبــرى الشــركات العالميــة المتخصصــة 
ومجموعــات  الديــزل  محــركات   – واإلنشــائية  الثقيلــة  المعــدات  مجــال  فــي 
التوليــد – ضواغــط الهــواء – المعــدات المقلعيــة والمنجميــة واآلالت الطرقيــة 
والزراعيــة. وهــو أيضــًا مســاهم ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة غديــر لحفــر 
اآلبــار ومســاهم فــي الشــركة الوطنيــة للعلــوم والتنميــة وهــي الشــركة المؤسســة 

للجامعــة الوطنيــة الخاصــة بحمــاه. 

السيد مازن حّمورالسيد نجيب البرازي

سوري الجنسية، مواليد سنة 1960
عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2013/3/1. تم إعادة انتخابه لدورة ثانية 

في 2015/5/13 
تنتهي مدة عضويته بتاريخ انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية سنة 

2018
عضو في لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضو في لجنة الترشيحات والتعويضات
حائز على شهادة في إدارة األعمال من جامعة الكويت بالتعاون مع سام 

هيوستن

الخبرات المهنية
يعمــل الســيد مــازن حّمــور فــي مجــال التجــارة والصناعــة والســياحة فــي ســورية 
منــذ العــام 1990. وهــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة مــازن حّمــور 
الدوليــة الناشــطة مــن خــالل عــدة شــركات لهــا فــي مجــال تجهيــز المنشــآت 
دارة المشــاريع، والتجهيــزات الكهربائيــة،  النفطيــة والغــاز، ومجــال المقــاوالت واإ

وصناعــة البطاريــات والســياحة والســفر. 

مناصب واهتمامات أخرى
عضو غرفة تجارة دمشق. 	 
أمين سر اتحاد المصدرين السوريين. 	 
عضو غرفة السياحة وعضو غرفة الصناعة. 	 
عضو في جمعية رجال وسيدات األعمال. 	 
الجمعيــة 	  الصينــي وعضــو   – الســوري  األعمــال  مجلــس رجــال  عضــو 

الكنديــة.  – الســورية 
رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمركز الصادرات السورية.	 
عضــو مؤســس للفريــق االقتصــادي الوطنــي الســوري وحمايــة الصناعــة 	 

الوطنيــة.
رئيس مجلس إدارة مدرسة الرايات في دمشق. 	 
عضو مجلس اإلدارة الوطني لمشفى سانت جود للبحوث.	 
قنصل فخري لجمهورية مقدونيا في سورية.	 



22

مجلس اإلدارة

السيد هيثم عبد السالم

سوري الجنسية، مواليد عام 1944
عضو مجلس إدارة منذ أيلول 2014

أعيد انتخابه لدورة ثانية في2015/5/13
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 

2018
عضو مجلس إدارة مستقل

رئيس لجنة التدقيق
عضو في لجنة الترشيحات والتعويضات

الخبرات المهنية
الماليــة  االستشــارات  مجــال  فــي  المهنيــة  مســيرته  الســالم  عبــد  الســيد  بــدأ 
هيثــم  لشــركة  التنفيــذي  والمديــر  مؤســس  وهــو   .1965 عــام  والمحاســبية 
عبــد الســالم وشــركاه لالستشــارات الماليــة والتجاريــة التــي تعنــى منــذ العــام 
1982 بتقديــم االستشــارات الماليــة والضريبيــة والمحاســبية والتجاريــة لعــدد 
مــن الشــركات الســورية والدوليــة مــن أصحــاب الفعاليــات التجاريــة والصناعيــة 

والتعهــدات وشــركات إنتــاج النفــط. 

مناصب واهتمامات أخرى
العــام 1980  فــي دمشــق منــذ  التجارييــن  المحاســبين  فــي جمعيــة  عضــٌو 

لتاريخــه.

الدكتور سليم الشالح

سوري الجنسية، مواليد سنة 1939
عضو مجلس إدارة منذ نيسان 2011

أعيد انتخابه لدورة ثانية في2015/5/13
تنتهــي مــدة عضويتــه بتاريــخ انعقــاد أول اجتمــاع للهيئــة العامــة العاديــة ســنة 

2018
عضو مستقل

رئيس لجنة إدارة المخاطر
رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات

عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة الحوكمة

حائــز علــى ماجســتير ودكتــوراه فــي االقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة واليــة 
أوكالهومــا فــي الواليــات المتحــدة

الخبرات المهنية
يشــغل الدكتــور ســليم الشــالح منصــب رئيــس شــركة بــار كــود ويــر منــذ العــام 
قليميــة  1994 المتخصصــة باالستشــارات والدعــم التقنــي لشــركات محليــة واإ
فــي ســورية والجــوار. باإلضافــة لذلــك هــو مديــر عــام للشــركة المتحــدة للتجــارة 
)United Trading Company( منــذ العــام 1982 المتخصصــة بالتجــارة 
والصناعة. وهو أيضا شــريك ومؤســس وناشــط بشــركة الشــالح المتخصصة 
بالمجــال العقــاري. عمــل الدكتــور الشــالح فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 1969 
و1972 كمســؤول إلدارة الحســابات االســتثمارية مــع شــركة ميريــل لينــش 

 .Merrill Lynch

مناصب واهتمامات أخرى
نائب رئيس مجلس إدارة سوق دمشق المالي.	 
عضو مجلس األمناء لـ”أطباء من اجل السالم”. 	 
الرئيس المشارك “لمشفى سانت جود للبحوث” .	 
رئيس دار األيتام وعضو جمعية مكافحة السرطان بدمشق.	 
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نشاط مجلس اإلدارة

تركزت اهتمامات مجلس اإلدارة خالل العام 2017 حول تحقيق األهداف االستراتيجية التالية: 

1- متابعة تطور النشاط التجاري للمصرف:

أ-   اعتماد السياسات واالستراتيجيات لتحقيق توازن مجٍد لألرباح بين توفير مصادر تمويل مستقرة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية من جهة 
والتغيرات الطارئة على إمكانيات توظيفها من جهة أخرى، تأثرًا بالتعديالت المعتمدة على السياسة النقدية خالل العام 2017، والسيما 

تقلبات حركة طلبات التمويل االئتماني وتمويل عمليات التجارة الخارجية. وقد سهر مجلس اإلدارة على:

استقطاب ودائع جديدة بالليرة السورية والعمالت األجنبية آلجال طويلة نسبيًا والتكيف مع السحوبات المسجلة خالل العام على الودائع، 	 
استطاع المصرف من خاللها إعادة هيكلة مصادر تمويله وفق شرائح أكثر تناسبًا خلقت قاعدة ودائع مستقرة نسبيًا من العمالء األفراد 
منح  إلى  باإلضافة  األجل  متوسطة وقصيرة  إنتاجية  ائتمانية  تسهيالت  بمنح  الحجم، وسمحت  والكبيرة  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 

تسهيالت طويلة األجل توفر إيرادات مستقرة للمصرف. 

متابعة سياسة التسليف، واالنفتاح على زيادة حجم التسهيالت االئتمانية بشكل ملحوظ ومنح تسهيالت بالعمالت األجنبية ضمن سقوف 	 
مخاطر مقبولة باإلضافة إلى تلك بالليرات السورية، وآلجال متوسطة وطويلة نسبيًا لقطاعات انتاجية مختلفة. كما وّجه المجلس اإلدارة 

التنفيذية لدراسة إمكانية إطالق قروض استهالكية وسكنية. 

المصادقة على المساهمة في مؤسسة ضمان القروض المتوسطة والصغيرة برأسمال بقيمة حوالي 209.5 مليون ل.س. مهمتها تمكين 	 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من جهة، وتأمين الموارد المالية لضمان مخاطر هذا التمويل من جهة أخرى.

ب- التكّيف مع األعباء اإلضافية الناتجة عن بناء قاعدة مستقرة للودائع من جهة والمنافسة الشديدة بين المصارف المسجلة خالل العام 
2017 في منح التسهيالت االئتمانية من جهة أخرى، ومواكبة تحديد أسعار الفوائد الدائنة والمدينة بما يؤمن هوامش إيجابية وعوائد مجدية 

والسماح بالمحافظة على ميزات تنافسية إزاء المصارف األخرى. 

قرار التوظيفات االئتمانية للعمالء األفراد والشركات بسقف أقصاه 25% من أموال المصرف الخاصة باإلضافة إلى مراجعة  ت- دراسة واإ
جراءات الضبط االئتماني المعتمدة.  الخطوط االئتمانية الممنوحة من قبل اللجان اإلدارية التنفيذية والتأكد من التزامها بأصول واإ

ث- مراجعة كفاية اإلجراءات لتحصيل الديون المتعثرة، والتشدد باتخاذ قرارات منع السفر ومتابعة إجراءات المالحقة القضائية من جهة والسماح 
لإلدارة العامة بمرونة نسبية في التفاوض مع العمالء المتعثرين لحضهم على التفاوض لتسوية وضع مديونيتهم من جهة أخرى، نتج عنها 
معالجة عدد من هذه الديون، بحيث أن الرصيد المتبقي عائد في غالبيته إلى ثالث عمالء تتابع اإلدارة إجراءات الحجز التنفيذي بحقها. 
وبالتالي انخفضت نسبة الديون غير المنتجة إلى 14% من إجمالي محفظة التسليف نهاية العام 2017 مقابل 19% نهاية العام 2016. 

ج- التأكد من االلتزام بتكوين المؤونات المتوجبة وفق القوانين المرعية اإلجراء على المخاطر االئتمانية، واتخاذ القرارات باسترداد جزء منها 
إلى حساب األرباح والخسائر بناًء على تحسن تصنيف الديون نتيجة إعادة جدولة المديونية والتزام العميل ببرامج السداد، مما ساهم في 
دعم ربحية المصرف نهاية العام 2017 وذلك مع المحافظة على تغطية للديون غير المنتجة بنسبة 130% مقابل 115% نهاية العام 

2016 وذلك دون األخذ باالعتبار الضمانات األخرى )عينية وخالفها( المأخوذة لقاء هذه المخاطر.

ح-  متابعة مخاطر التعامل مع المصارف المراسلة عمومًا في ظل العقوبات على سورية، واتخاذ القرار بالتريث بالتعامل مع بعض المصارف 
التي خضعت للرقابة الدولية حمايًة ألصول المصرف.

في  األجنبية  بالعمالت  السيولة  فوائض  توظيف  منها  الخارج  في  المالية  المصرف  وتوظيفات  باستثمارات  المتعلقة  المخاطر  متابعة   خ- 
استثمارات مالية مجدية جديدة و/أو في حسابات لدى مصارف المجموعة المصرفية الخاصة بالشريك االستراتيجي تنتج إيرادات منافسة 
للمصرف. ويؤكد المجلس على أهمية هذه التوظيفات لدعم إيرادات المصرف في ظل ضعف حجم التوظيفات بهذه العمالت في سورية 

ضمن سقف مخاطر مقبولة من جهة وتحوطًا ألي انكماش قد يطرأ على النشاط االئتماني للمصرف من جهة أخرى.

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل عام 2017 
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نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2017

ذلك وقد تابع المجلس تذليل الصعوبات الناشئة عن استمرار العقوبات على سورية لجهة استجرار رصيد حساب المصرف بالدوالر األميركي 
بقيمة حوالي 978 ألف د.أ. )أي 4% من مجموع التوظيفات لدى الشريك االستراتيجي(، بحيث تم اعتماد آلية بموافقة مصرف سورية المركزي 
القاضي   2017 العام  الصادر خالل  /16/ص   7196 المركزي رقم  تدريجيًا قرار حاكم مصرف سورية  بتطبيق  المصرف  بالتزام  سمحت 

باستجرار 10% من توظيفات المصرف في الخارج لدى مصارف الشريك االستراتيجي إلى حساباته لدى مصرف سورية المركزي. 

2- دعم إدارة شبكة فروع المصرف وتحفيز نشاط الفروع التجاري:

أ-   إقرار تعيين مدير إلدارة شبكة الفروع وصيرفة التجزئة يتمتع بخبرة مصرفية تناهز 10 سنوات في سورية، أثبت عن جدارة في تحمل 
المسؤوليات لدى بنك الشرق، ودعم فريق عمله بأربعة موظفين، يشرفون على أداء الفروع. 

التشديد على تواصل الفروع الدوري مع عمالء المصرف ودعم الخبرات التسويقية لموظفي الفروع من خالل انتداب أحد موظفي فروع   ب- 
الشريك االستراتيجي لمواكبتهم في التواصل التجاري مع عمالء جدد.

 ت- االطالع على تقارير دورية عن أداء الفروع في المناطق وعلى كفاية الكوادر البشرية العاملة فيها وكفاءة مدراء الفروع. وتابع المجلس 
بشكل أساسي جهود اإلدارة إلعادة نشاط فرع حلب بشكل أوسع نتيجة استقرار األوضاع األمنية في المدينة ودعم الكادر العامل فيه بما 

في ذلك تعيين مدير أصيل إلدارته.

 ث- توجيه اإلدارة إلى تقديم خدمات مصرفية وقروض استهالكية جديدة تساهم في استقطاب عمالء جدد للمصرف.    

ج-   االستمرار في دعم وتوسيع شبكة فروع المصرف: )للتفاصيل عن نشاط الفروع راجع ص. 65-64(

متابعة التقدم في تأهيل مقر فرع الالذقية الجديد الذي كان المصرف قد تملكه، وافتتاحه نهاية العام 2017	 

اطالق ورشة تأهيل فرع المصرف في دمشق – الغساني 	 

متابعة إعادة تفعيل فرع المصرف في حمص والبحث عن مقر جديد له، والبحث في جدوى استحداث فرع جديد في دمشق – جرمانا 	 
وفي حلب وحماه. 

3- متابعة وضع المصرف المالي:

متابعة متطلبات رأس مال المصرف ومالءته المالية بما في ذلك: أ-   
استكمال المصرف إعادة ترميم مركز القطع البنيوي كاماًل خالل العام 2017. ويؤكد مجلس اإلدارة على أهمية المحافظة عليه وعدم 	 

المساس به ليشكل هذا المركز احتياطيًا متينًا يمكن التأسيس عليه بانتظار مرحلة انطالق الحركة االقتصادية وحركة النمو بشكل عام.

التأكيد على أن مالءة المصرف الحالية هي مرتفعة بحدود 53.35% مقابل سقف رقابي بنسبة 8%. والتزامًا بتوجيهات مصرف سورية 	 
المركزي نهاية العام 2017، قّيم مجلس اإلدارة الوسائل المتاحة لجهة تطبيق متطلبات القانون رقم 3 لعام 2010 الخاصة بزيادة رأس 
مال المصرف حاليًا، حيث يرى مجلس اإلدارة إمكانية تحقيق ذلك تدريجيًا من خالل ضم األرباح المحققة المتراكمة واالحتياطيات. 
ويتوجه المجلس لرفع توصية إلى الهيئة العامة غير العادية للمصرف في اجتماعها السنوي بمقترح زيادة رأس مال المصرف عن طريق 
ضم األرباح المتراكمة وجزء من االحتياطيات كما تظهره البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 إلى رأس المال وتوزيع األسهم 

الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين مجانًا وتعديل النظام األساسي تبعًا لذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصواًل.

ب- اعتماد خطط العمل والموازنة السنوية.

ت- مراجعة التقارير الدورية الخاصة بتطور وضع المصرف المالي وحجم عملياته والتقارير الخاصة بمتابعة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف واإلجراءات المتخذة لتداركها. 

ث-  مراجعة التقارير الربعية لتطور أداء القطاع المصرفي السوري مقارنة بأداء المصرف.

إقرار صحة االفصاحات المالية وغير المالية الربعية والسنوية واالستثنائية. ج- 
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البحث في شؤون اإلفصاح الضريبي وال سيما تلك الجوهرية ذات الطابع غير المتكرر التي قد تؤثر على بيانات المصرف المالية والناشئة  ح- 
خالل العام 2017 )راجع ص. 34 العمليات غير المتكررة ذات األثر المالي(. وقد تابع مجلس اإلدارة إجراءات االعتراض أمام المحاكم 
المالية والقضائية المختصة على التكاليف الضريبية الصادرة انطالقًا من قناعته في التزام المصرف بأصول وقواعد المحاسبة واإلفصاح 
جراء المصالحات على الغرامات المتعلقة بها )وفق الحالة(، على قاعدة أن تسديد  الضريبي، ذلك بموازاة تسديد الضرائب المحققة واإ

التكليف ال يسقط من الحق باالعتراض.

 4- مواكبة تطوير أنظمة المصرف المعلوماتية والتأكد من كفايتها وسالمتها:

أ-   اإلطالع على تقارير مديرية المعلوماتية لجهة كفاية أنظمة معلوماتية المصرف وتأمين الدعم من الشريك االستراتيجي للتأكد من كفايتها 
وحسن إدارتها، بما فيها متابعة تطوير البرمجيات المعلوماتية الستكمال منظومة التقارير الرقابية على العمليات المصرفية في ظل صعوبة 

االستثمار في تطبيقات مصرفية متطورة حاليًا نتيجة العقوبات الخارجية. 

اإلطالع على تقارير التدقيق الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الخاصة بأنظمة المعلوماتية وبالخدمات المصرفية اإللكترونية  ب- 
وسالمتها وأمنها.

االستثمار في أنظمة ومخدمات وشبكات اتصاالت معلوماتية مصرفية جديدة هدفت لرفع جودة وسرعة الخدمة والتحوط للمخاطر التشغيلية  ت- 
من جهة واستحداث مركز معلوماتي بديل للمصرف لتأمين استمرارية العمل في حال الطوارئ من جهة أخرى ومتابعة تنفيذ الخطط 

المعتمدة لذلك. 

5- اإلقرار بتوفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية والتأكد من كفايتها:

اإلطالع بشكل ربعي على تقارير إدارة المخاطر حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف ومدى التزامه بسقوف ومستويات المخاطر  أ - 
التي يمكن القبول بها. 

اإلطالع بشكل ربعي على تقارير مديرية التدقيق الداخلي ومديرية مراقبة االلتزام حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ومخاطر  ب- 
عدم االلتزام وعلى التوصيات الصادرة بشأنها من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وتابع المجلس قيام اإلدارة العامة بتنفيذ 

التوصيات الصادرة. 

دارة المخاطر المتعلقة  جراءات مراقبة االلتزام واإ اإلطالع على التقرير السنوي الصادر عن مديرية التدقيق الداخلي حول فعالية أنظمة واإ ت - 
المصرفية والتوصيات  الحوكمة  بأحكام  الداخلية وااللتزام  أنظمة الضبط والرقابة  بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما وكفاية 

الصادرة عن لجنتي التدقيق والحوكمة بذلك. حيث سجل التزام بمستوى جيد. 

تؤثر على صحة  قد  والتي  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  كفاية  الخارجي حول  المدقق  الصادر عن  السنوي  التقرير  االطالع على  ث - 
االفصاحات المالية. والتأكيد بناًء على توصية لجنة التدقيق المنبثقة عنه على توفر الضوابط المطلوبة المتعلقة بأمور التدقيق األساسية 
Key Audit Matters الملحوظة في التقرير السنوي للمدقق الخارجي، السيما تقدير المؤونات المتوجب تكوينها والضوابط المعتمدة 
إلدارة أنظمة المعلوماتية والتأكد من االلتزام بأسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي لدى تنفيذ عمليات المصرف 

ذات الصلة. 

مواكبة نسب إنجاز خطة اإلدارة العامة في مراجعة وتحديث إجراءات عمل المصرف. حيث تمت مراجعة 50% من هذه اإلجراءات  ج - 
باإلضافة إلى مراجعة كامل دليل التوصيف الوظيفي. والتشديد على اإلدارة التزام مختلف أقسام المصرف بتطبيقها. 

التأكد من كفاية أنظمة وسياسات مديريات الرقابة الداخلية السيما إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام واستقالليتها. وتابع  ح - 
مجلس اإلدارة بشكل أساسي رفد مديرية مراقبة االلتزام بكوادر إضافية فحقق نقلة نوعية في المتابعة اليومية واألسبوعية لمخاطر عدم 
االلتزام الناتجة عن العمليات المصرفية. والتزم مجلس اإلدارة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1467/م.ن /ب4 الصادر خالل العام 
2017 لجهة الحاق وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين إلى مديرية مراقبة االلتزام، وتوجيه هذه المديرية بالعمل وفق توجيهاته باإلضافة 
إلى توجيهات مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيرفع تقاريره لهما بناًء على ذلك.  
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6- دعم الهيكلية اإلدارية والتنظيمية للمصرف والمحافظة على الموارد البشرية وترسيخ الثقافة المصرفية:

أ-   مراجعة الهيكلية التنظيمية واإلدارية لكافة أقسام المصرف وكفاية الكوادر العاملة:
النجاح في استالم فريق عمل من المدراء السوريين من أصحاب الكفاءات المميزة داخل المصرف مسؤوليات تدخل في صلب مهمات 	 

اإلدارة العامة فعاونوا المدير العام في إنجاز المهام الموكلة إلى اإلدارة العامة التنفيذية بما فيها اإلشراف على عدد من مديريات المصرف. 
وعليه تأمنت قاعدة من الكوادر المصرفية التي يمكن االتكال عليها لتطوير نشاط المصرف مستقباًل. 

دارة شبكة الفروع.	  دعم األنشطة التجارية والسيما الكادر العامل في مديريتي التسليف واإ

استثنائيًا وبسبب ندرة الكفاءات المصرفية المطلوبة، اإلقرار بتكليف مدير إدارة المخاطر باإلشراف على عمل وحدة إدارة الموارد البشرية.	 

اعتماد سياسة توظيف الكفاءات المتوفرة بهدف دعم مدراء مختلف األقسام بفرق عمل مساندة على صعيد كافة مديريات المصرف بما 	 
فيها شبكة الفروع والفروع. 

 ب- إقرار السياسات ومتابعة التقارير الدورية الخاصة بإدارة الموارد البشرية والسيما لجهة: 
حركة دوران الموظفين والتزام اإلدارة في ملء حاجات التوظيف وفق السياسة المعتمدة: وأكد المجلس، بناًء على توصيات لجنة الحوكمة 	 

ولجنة الترشيحات والتعويضات، كفاية الكادر البشري في المصرف مقارنًة بحجم نشاطه، ونجاح اإلدارة في التحوط لمفاعيل حركة دوران 
الموظفين الناتجة عن الهجرة و/أو المنافسة الشديدة على الكوادر المؤهلة، ومتابعة سعيها لملء حاجات التوظيف المقررة بالرغم من 

تسجيل بعض القصور في تأمين كافة هذه الحاجات نتيجة ندرة الكفاءات المتخصصة المطلوبة في السوق. 

خطط إحالل اإلدارة العامة التنفيذية والموظفين الرئيسيين: بيان اكتمال اإلحالل على صعيد المديريات المركزية وفروع المصرف من 	 
كوادر محلية أثبتت عن جدارتها في تحمل المسؤوليات. أما على صعيد اإلدارة التنفيذية، اعتمد مجلس اإلدارة سياسة قضت بتحضير 
ثالث مدراء من المدراء التنفيذيين الرئيسيين السوريين في المصرف الذين اكتسبوا المهارات والخبرات المصرفية التي تسمح لهم بتولي 
مهمات وظيفة اإلدارة العامة، بهدف تعيين أحدهم الحقًا لتأمين إحالل المدير العام غير السوري. ذلك ويقوم حاليًا مساعدي المدير العام 

الحاليين بتأمين مجتمعين اإلحالل له عند غيابه. 

كفاية سياسة الرواتب والمكافآت والتعويضات والمنافع وعدالة تطبيقها: 	 
إقرار موازنة مكافآت األداء والزيادات السنوية على الرواتب بناًء على قدرة المصرف في تحمل األعباء الناتجة عنها من جهة وأهمية . 1

دعم القدرة الشرائية للموظفين لتأمين استمراريتهم في العمل من جهة أخرى.  
اعتماد حوافز استثنائية مالية وغيرها للحفاظ على الموظفين الذين أثبتوا عن كفاءة في تحمل المسؤوليات. . 2
التأكد من قيام اإلدارة باعتماد الزيادات على الرواتب ومكافآت األداء بإنصاف وفق الرتب الوظيفية وفيما بين المديريات واألقسام. . 3

إقرار عملية تسلم وتسليم مهام اإلدارة التنفيذية إلى المدير العام المعّين ليتحمل كافة المسؤوليات المفوّضة إليه بناًء على نتائج تقييم أدائه  ث- 
دوريًا خالل العام 2017.

إقرار زيادة ميزانية تدريب الموظفين انطالقًا من قناعة المجلس في أهمية تطوير المهارات لتحقيق الجودة في العمل وترسيخ الثقافة  ج-  
المصرفية ونمو المسار المهني للموظف ضمانًا الستمراريته في العمل. وتابع المجلس برامج التدريب والتأهيل المستمر المقدمة لموظفي 
المركزي  لمصرف سورية  التابع  المصرفي  والتأهيل  التدريب  لدى مركز  تدريبية  دورات  في  والمشاركة  كما  المصرف  داخل  المصرف 

باإلضافة إلى مشاركة عدد من مدراء المصرف في دورات تدريب مصرفي متخصصة خارج سورية.



27

لجنة التدقيق

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد هيثم عبد السالم، رئيسًا مستقاًل. ويتمتع بخبرة مهنية وعملية في المحاسبة واإلدارة المالية والضريبية في سورية. 

األعضاء: الدكتور سليم الشالح عضوًا مستقاًل والسيد نجيب برازي عضوًا غير تنفيذي. 
تشترط عضوية لجنة التدقيق وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن يكون ثلثي أعضائها من المستقلين بهدف 

تأمين االستقاللية المرجوة للقيام بمسؤولياتها، باإلضافة إلى توفر الخبرات في المحاسبة واإلدارة المالية والمصرفية. 
وقد تأّمن خالل العام 2017 االلتزام بشروط العضوية هذه، ولم يسجل أي تعديل على عضوية اللجنة خالل العام 2017. 

اجتماعات اللجنة 
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات لها خالل السنة بوتيرة اجتماع واحد كل فصل. ولم 
تحتاج اللجنة إلى عقد اجتماعات إضافية لها خالل عام 2017. وقد حرصت اللجنة على عقد اجتماعاتها ضمن مهلة يوم قبل انعقاد اجتماع 

مجلس اإلدارة، فيعزز من فعالية التواصل مع المجلس واعتماد التوصيات الصادرة عنها في السرعة المرجوة. 
ودعي لحضور اجتماعات اللجنة مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة االلتزام في المصرف، كما دعي مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة 
االلتزام لدى الشريك االستراتيجي، باإلضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي. كما دعي المدير العام لحضور االجتماعات وعضو مجلس اإلدارة 

التنفيذي. وقد حرص أعضاء اللجنة االجتماع باالنفراد بكل من مدير التدقيق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي مرة خالل السنة. 

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة التدقيق إلى مساعدة مجلس اإلدارة على مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقاللية 
التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام وحسن أدائهما ومراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخلين المعتمدين والتأكد من أن اإلدارة 
التنفيذية قد اتخذت كافة اإلجراءات لتصحيح القصور التي تمت اإلشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق. ذلك وتتأكد اللجنة 
من التزام المصرف بالتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة من 
مجلس اإلدارة. كما تهدف اللجنة إلى مساعدة المجلس في تحديد أطر عمل المدقق الخارجي وتنسيق مهامه وتقييم استقالليته وموضوعيته 

وقبول خطاب تعيينه وتحديد تعويضاته. 

نشاط اللجنة خالل عام 2017
رفعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2017: 

صحة ودقة وشفافية البيانات المالية وااللتزام المصرف بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات السلطات الرقابية. ذلك مع اإلشارة إلى اتخاذ . 1
المصرف اإلجراءات تحضيرًا لتطبيق معايير المحاسبة الدولية الجديدة IFRS9 بدًء من العام 2019 وفق تعليمات السلطات الرقابية.

كفاية المؤونات لقاء المخاطر االئتمانية وغيرها المقررة من إدارة المصرف، و/أو تكوين مبالغ إضافية أو استرداها حسب الحاجة.. 2
الشؤون الضريبية والقضايا ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.. 3
جراءات المصرف بناء لنتائج تقارير التدقيق الداخلي . 4 فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وااللتزام بالتطبيق السليم للقوانين النافذة واإ

ومراقبة االلتزام مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للموظفين على إجراءات عمل المصرف.
نطاق عمل التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام بما فيها المراقبين المصرفيين الداخليين ونتائج تقييم أدائهما واستقالليتهما واستمرار رفدهما . 5

بكوادر إضافية وتدريبها.
حصول بنك الشرق على رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب األميركية لإلفصاح وفق متطلبات فاتكا.. 6
عدم وجود حاالت تضارب في المصالح. . 7
نطاق عمل التدقيق الخارجي والتوصيات الصادرة عنه.. 8
تقييم أداء المدقق الخارجي المعتمد بناًء لمعايير اعتمدها مجلس اإلدارة شملت تقييم الموضوعية واالستقاللية وكفاية خبرات فريق عمله . 9

والتزامه بخطاب تعيينه. واعتمدت آلية التقييم على الحصول على ردود أعضاء لجنة التدقيق باإلضافة إلى ردود أعضاء اإلدارة التنفيذية 
التي لها تعامل مستمر مع المدقق الخارجي. وقد تم التأكيد على جدية واستقاللية المدقق الخارجي المعتمد للعام 2017.

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2017
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لجنة الحوكمة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي بصفته رئيس مجلس اإلدارة. 

األعضاء: السيد جورج أنطاكي عضوًا غير تنفيذي، الدكتور سليم الشالح عضوًا مستقاًل وهو عضو في لجنة التدقيق. 
وتشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير 

تنفيذيين، على أن تضم أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين وعلى أن يترأسها رئيس مجلس اإلدارة. 
في  النحاس  إلياس  السيد  أعضائها  أحد  باستقالة  اللجنة  تشكيلة  تتأثر  ولم  هذه،  العضوية  بشروط  االلتزام   2017 العام  خالل  تأّمن  وقد 

 .2017/6/22

اجتماعات اللجنة
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل العام 2017. وقد دعي لحضور االجتماعات المدير 

العام وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب بهدف عرض تقريرهما عن تنظيم اإلدارة التنفيذية. 

أهداف اللجنة 
جراءات  تهدف لجنة الحوكمة إلى وضع دليل الحوكمة وتعديله عند الضرورة، بما في ذلك مراجعة الهيكل التنظيمي الوظائفي للمصرف واإ
اإلفصاح اإلداري، وتبني دليل اإلجراءات التنظيمية الداخلية، مراجعة ميثاق أخالق المصرف ونظام السلوكيات، والتأكد من االلتزام بدليل 

الحوكمة المعتمد وحسن تطبيقه. كما تحدد هذه اللجنة مهام أمين سر مجلس اإلدارة. 

نشاط اللجنة خالل عام 2017
رفعت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2017: 

مراجعة وتحديث دليل حوكمة المصرف ومواثيق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما يتوافق مع التعديالت المقررة على القوانين. . 1
مراجعة مهام أمانة سر مجلس اإلدارة والتأكيد على التزام المصرف بتطبيق احكام تعميم حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/8096/ص . 2

الصادر عام 2017 السيما تفرغ أمين السر للمهام المنوطة به النجاز اعمال المجلس وكافة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. كما أكد 
مجلس اإلدارة التزامه باحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 والقرار رقم 31 لعام 2008 الخاص بقواعد الممارسات السليمة إلدارة 

الشركات والخاصة بقيام المجلس بتعيين مقرر يقوم بمهام أمانة السر.
الحوكمة وميثاق . 3 بأحكام  الداخلية وأنظمة مكافحة غسل األموال ومدى االلتزام  أنظمة الضبط والرقابة  التدقيق على كفاية  نتائج مهام 

األخالق.
مراجعة وتحديث ميثاق األخالق لجهة التأكيد على مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وكافة الموظفين بغض النظر عن صفتهم الوظيفية . 4

في اإلبالغ واإلفصاح عن المخالفات، واعتماد آلية تسهل عملية اإلبالغ وتحافظ على سريتها.
خطط مراجعة دليل إجراءات عمل المصرف ودليل التوصيف الوظيفي وتسجيل تقدم ملحوظ في اإلنجاز.. 5
التغييرات الطارئة على سياسة وصالحيات التوقيع عن المصرف وفق التعديالت المقررة على الهيكلية التنظيمية.. 6
جراءات اإلفصاح اإلداري في مختلف األقسام والتأكيد على كفاية الكادر . 7 مراجعة الهيكل التنظيمي العام للمصرف وعلى التراتبية الهرمية واإ

البشري عمومًا مع لحظ عدد من حاجات التوظيف.
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لجنة إدارة المخاطر

عضوية اللجنة 
رئيسها: الدكتور سليم الشالح رئيسًا مستقاًل.

األعضاء: السيد ناجي شاوي عضو غير تنفيذي والسيد جمال منصور عضو تنفيذي لغاية 2017/8/11، وقد تابع عضويته في اللجنة 
بصفة غير تنفيذي بعد هذا التاريخ. 

وتشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير 
تنفيذيين، على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد وعلى أن يكون رئيسها عضوًا مستقاًل. 

في  روفايل  وليد  السيد  أعضائها  أحد  باستقالة  اللجنة  تشكيلة  تتأثر  ولم  هذه،  العضوية  بشروط  االلتزام   2017 العام  خالل  تأّمن  وقد 
 .2017/6/22

اجتماعات اللجنة
التزامًا بمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها المعتمد، عقدت لجنة إدارة المخاطر أربعة اجتماعات لها خالل العام بوتيرة اجتماع واحد كل فصل. 
وقد دعي لحضور اجتماعات اللجنة مدير إدارة المخاطر لدى بنك الشرق باإلضافة إلى مدير إدارة المخاطر لدى الشريك االستراتيجي. كما 
دعي المدير العام لحضور االجتماعات. وحرص أعضاء اللجنة االجتماع دوريًا وباالنفراد بمدير إدارة المخاطر في المصرف دون حضور 

اإلدارة العامة التنفيذية لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها.

أهداف اللجنة 
تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى ترسيخ ثقافة إدارة مخاطر بكافة أشكالها على مختلف مستويات المصرف ومساعدة مجلس اإلدارة على وضع 
سياسة إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرته ومدى قبوله على تحمل المخاطر كما ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر 
المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة وغيرها، باإلضافة إلى تقديم خطط طوارئ إلدارة األزمات 
التي يكون المصرف عرضة لها. كما تتأكد اللجنة من استقاللية مديرية إدارة المخاطر وضمان توافر الموارد البشرية والنظم الكافية إلدارتها.

نشاط اللجنة خالل عام 2017
رفعت لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 2017: 

التأكيد على كفاية وفعالية واستقاللية وظيفة إدارة المخاطر: وقد وافقت اللجنة بشكل استثنائي ومرحلي، على قيام مدير إدارة المخاطر . 1
بمهام إشرافيه على عمل وحدة إدارة الموارد البشرية ومتابعة حسن أداء مهماتها، على أن يتم تعيين مدير متفرغ لهذه المديرية في أقرب 

فرصة ممكنة وفق توفر الكفاءات.
استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر في المصرف )التسليف، تحصيل الديون، السيولة، إدارة محفظة االستثمارات المالية، إدارة القطع . 2

البنيوي، المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية، وخطط الطوارئ(.
نتائج التقارير الدورية واختبارات الجهد حول تعرضات المصرف للمخاطر وحجمها والمؤونات المكونة للتحوط لها، مع التأكيد على التزام . 3

اإلدارة التنفيذية خالل العام 2017 بالعمل وفق استراتيجيات وسياسات المصرف المعتمدة.
التزام المصرف بمستويات وحدود للمخاطر التي يمكن للمصرف القبول بها ذلك باإلضافة إلى الحدود والمستويات الرقابية المفروضة . 4

من قبل مصرف سورية المركزي. وعدم تسجيل أي تجاوز يذكر خالل العام 2017.
التزام المصرف بتطبيق أحكام بازل وفق متطلبات السلطات الرقابية واإلدارة المصرفية السليمة، وتسجيل تقدم ملحوظ في إعداد منظومة . 5

التقارير لمتابعة مختلف المخاطر المصرفية.
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لجنة الترشيحات والتعويضات

عضوية اللجنة 
رئيسها: الدكتور سليم شالح رئيسًا مستقاًل.

األعضاء: السيد هيثم عبد السالم عضوًا مستقاًل، والسيد مازن حمور عضوًا مستقاًل. 

تشترط عضوية اللجنة، وفق متطلبات الحوكمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، أن تتألف على األقل من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، 
غالبيتهم من األعضاء المستقلين، وعلى أن يكون رئيسها عضوًا مستقاًل، بهدف ضمان استقاللية القرار وموضوعية الحوار عند تحديد سياسات 
التوظيف والرواتب والتعويضات لموظفي المصرف والسيما المدراء التنفيذيين منهم، كما وتحديد معايير تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة 

تعويضاتهم. 
في  النحاس  إلياس  السيد  أعضائها  أحد  باستقالة  اللجنة  تشكيلة  تتأثر  ولم  هذه،  العضوية  بشروط  االلتزام   2017 العام  خالل  تأّمن  وقد 

 .2017/6/22

اجتماعات اللجنة 
التزمت لجنة الترشيحات والتعويضات بعقد اجتماعين لها في السنة بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة واجتماع ثاٍن خالل 
النصف الثاني منه وفق لمتطلبات الحوكمة وميثاق عملها. وقد شارك في االجتماعات عضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب والمدير العام 

بصفتهما مسؤولين مباشرة عن إدارة الموارد البشرية في المصرف بحكم الصالحيات الموكلة اليهم. 

أهداف اللجنة
تهدف لجنة الترشيحات والتعويضات إلى مساعدة مجلس اإلدارة في:

مراقبة وضمان شفافية عمليات اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم وتبديلهم وتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل وفعالية أعضائه بشكل . 1
مستقل وضمان شفافية سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس. 

قالتهما باإلضافة إلى تعيين المدراء التنفيذيين الرئيسيين وتقييم أدائهم . 2 ضمان شفافية عملية اختيار المدير العام التنفيذي ونائبه وتعيينهما واإ
وتحديد تعويضاتهم انسجامًا مع األهداف العامة للمصرف. 

مراجعة سياسة التوظيف المعتمدة في المصرف وسلم الرتب والرواتب وسياسة التدريب المعتمدة لضمان كفايتها وعدالتها بهدف استقطاب . 3
ذوي الكفاءات العالية.  

التأكد من وجود سياسة إحالل على كافة مستويات المصرف وبشكل أساسي على مستوى اإلدارة العامة والمديريات التنفيذية الرئيسية . 4
لضمان استمرارية العمل في المصرف. 

نشاط اللجنة خالل عام 2017
رفعت لجنة إدارة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بالمواضيع التالية خالل العام 

 :2017
تنظيم عضوية مجلس اإلدارة: . 1

اقتراح المرشحين لملء المركزين الشاغرين الناشئين خالل العام 2017 ومتابعة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي. 	 
التحضيرات النتخاب أعضاء مجلس إدارة لوالية رابعة، بما فيها اعتماد شروط ومعايير األهلية المطلوبة لعضوية المجلس. وقد درست 	 

اللجنة طلبات 10 مرشحين لعضوية المجلس ورفعت توصيتها بتقديم طلبات 9 مرشحين منهم لموافقة مصرف سورية المركزي، تحضيرًا 
النتخابهم من قبل الهيئة العامة. 

التزام األعضاء بحضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه أصواًل وبتخصيص الوقت الالزم خالل العام 2017 لممارسة واجباتهم	 
االلتزام بصرف التعويضات المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2017 وفق قرار الهيئة العامة بهذا الشأن	 
نتائج تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واألعضاء عن العام 2017 بمستوى جيد. 	 
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تنظيم عضوية اإلدارة التنفيذية: مراجعة وتحديث معايير األهلية المطلوبة لتعيين المدير العام وموظفي المصرف وتقييم أدائهم. وأكدت . 2
اللجنة التزام اإلدارة بتطبيق هذه المعايير ورفعت تقريرها بنتائج تقييم أداء المدراء التنفيذيين وتحديد تعويضاتهم، بما فيها تقييم أداء المدير 

العام بمستوى جيد والتوصية بتجديد التعاقد معه وتحديد تعويضاته. )راجع ص. 33 لتعويضات اإلدارة التنفيذية للعام 2017(. 
مراجعة سياسة الرواتب والتعويضات في المصرف والتأكيد لمجلس اإلدارة على كفايتها بما يضمن المحافظة على الكفاءات المصرفية . 3

وتحفيزها، كما والتأكيد على مالءمتها لحجم إيرادات المصرف وترقبات تطور نشاطه. ذلك مع التأكيد على التزام اإلدارة التنفيذية بتطبيق 
نصاف على الموظفين ضمن الرتبة الوظيفية الواحدة وفيما بين  الموازنة المرصودة للزيادة السنوية على الرواتب ومكافأة األداء بعدالة واإ

الرتب الوظيفية ككل، وفيما بين مديريات وأقسام المصرف. 
مراجعة سلم الرتب والرواتب وسياسة التوظيف في المصرف لعام 2017 والـتأكد من التزام اإلدارة بتطبيقها ذلك مع اإلشارة إلى تسجيل . 4

بعض االستثناءات والتي فرضتها سياسة المحافظة على الكفاءات وتأمين استمراريتها في العمل في المصرف في ظل ندرة المهارات 
ن حاجات التوظيف الملحوظة قد ساعدت في تأمين كفاية خطط اإلحالل.  المصرفية. ذلك واإ

مراجعة سياسة وخطط اإلحالل للموظفين بما فيها اإلدارة التنفيذية، حيث أكدت اللجنة على توفر الموارد البشرية الكفؤة التي تتمتع بخبرة . 5
مصرفية لتأمين استمرارية العمل. مع التأكيد على التزام اإلدارة بتكريس مبدأ مداورة األدوار لضمان توفر الكفاءات باستمرار والتحوط 

دون الشواغر التي قد تطرأ. 
متابعة دعم كوادر وحدة إدارة الموارد البشرية والموافقة االستثنائية والمرحلية لتعيين مدير إدارة المخاطر لإلشراف على مهام مديرية الموارد . 6

البشرية وحسن أداء فريق عملها لحين تعيين مدير من أصحاب األهلية والكفاءات على هذه المديرية. 
سهر اإلدارة التنفيذية على مشاركة الموظفين في دورات تدريبية بمختلف المواضيع ذات الصلة المصرفية، نتج عن ذلك مشاركة جميع . 7

موظفي المصرف خالل العام 2017 بدورتين تدريبيتين وسطيًا، باإلضافة إلى مشاركة المدراء في دورات متخصصة في سورية والخارج. 

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2017



32

لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضوية اللجنة 
رئيسها: السيد ناجي شاوي رئيسًا بصفته رئيس مجلس اإلدارة.

األعضاء: مازن حمور عضوًا مستقاًل وجمال منصور )عضو غير تنفيذي بدًء من 2017/8/12(.

تشترط عضوية اللجنة، وفق المعايير المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وعماًل بالمسؤوليات الموكلة إليها بناًء لتعليمات السلطات الرقابية، أن 
يكون أعضاؤها من األعضاء غير التنفيذيين وغير المشاركين في لجنة التدقيق لضمان الفصل بين المهام الرقابية، فضاًل عن إلزامية عضوية 

ممثاًل عن الشريك االستراتيجي، باإلضافة إلى توفر الخبرات في إدارة المخاطر االئتمانية المصرفية والمعرفة المعمقة في السوق المحلي. 

وقد تأثرت عضوية اللجنة من استقالة عضويها الممثلين للشريك االستراتيجي السيد وليد روفايل والسيد إلياس النحاس بتاريخ 2017/6/22، 
قام على أثرها مجلس اإلدارة بإعادة تشكيلها وتعيين، باإلضافة إلى العضوين السابقين، عضو مجلس اإلدارة السيد جمال منصور بصفته 

عضو غير تنفيذي ممثل للشريك االستراتيجي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة ومعرفة بالسوق السوري.

أهداف اللجنة
تهدف لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة مراجعة كافة قرارات التسليف المتخذة من قبل لجان التسليف اإلدارية والمصادقة عليها كما 
واتخاذ قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات لمخاطر ائتمانية كبيرة تفوق مبالغها الصالحيات الممنوحة للجان التسليف اإلدارية، والتي تتسم 
جراءات التحصيل  بمواصفات تجعلها تؤثر جوهريًا على عمل المصرف. كما تقوم اللجنة بمتابعة الديون المتعثرة والسيما غير المنتجة منها واإ

المتخذة. 

اجتماعات اللجنة ونشاطها خالل عام 2017
بناًء لميثاق عملها، تعقد لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة اجتماعان لها خالل العام بوتيرة اجتماع واحد خالل النصف األول من السنة 
واجتماع ثاٍن خالل النصف الثاني منه. ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة المسؤول عن مديرية إدارة المخاطر لدى بنك الشرق باإلضافة إلى 

مدير إدارة المخاطر لدى البنك اللبناني الفرنسي.

ونتيجة االستقاالت المسجلة في عضوية هذه اللجنة خالل العام 2017 وعدم توفر نصاب اجتماعاتها، فقد قام مجلس اإلدارة مجتمعًا بكافة 
أعضائه بالبحث مباشرة في مختلف المواضيع الموكلة لهذه اللجنة خالل اجتماعيه في حزيران وكانون األول 2017 بحضور المدير العام 

ومدير إدارة المخاطر. وقد تلخصت بما يلي: 
مراجعة وضع محفظة التسليف ككل بما فيها قروض التجزئة الممنوحة من قبل المصرف وتوجيه لدراسة منتجات تمويل بالتجزئة جديدة . 1

)سكنية / استهالكية( واإلطالع على كافة التسهيالت دون سقف ما يعادل 1.5 مليون د.أ. الممنوحة من قبل لجان التسليف اإلدارية.  
مراجعة القروض العادية دون سقف ما يعادل 2.5 مليون د.أ. وقرارات لجان التسليف اإلدارية بشأنها والمصادقة عليها. . 2
قرار منحها )10 طلبات(.. 3 دراسة طلبات تسليف جديدة بما يفوق الصالحيات المفوضة للجان التسليف اإلدارية واإ
المصادقة على الديون التي تم تصنيفها ضمن فئة الدوين التي تتطلب اهتمامًا خاصًا بسبب النقص في بعض البيانات المطلوبة وتلك . 4

جراءات متابعتها ومعالجتها. التي تم تصنيفها بسبب التأخر في سداد المديونية واإ
متابعة كفاية إجراءات تحصيل الديون المتعثرة، والمصادقة على المبالغ التي تم تحصيلها سدادًا لهذه الديون. . 5

نشاط مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 2017
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شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة وانتخاب مجلس إدارة لوالية رابعة

راجع مجلس اإلدارة خالل العام 2017 المعايير واإلجراءات المعتمدة سابقًا لتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف وأكد على دقتها وشفافيتها 
والتزامها بالقوانين المرعية اإلجراء وال سيما متطلبات الحوكمة قبل اعتمادها. بحيث تتم الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة بناء 
مكانية  على الكفاءة واألهلية بهدف ضمان تعدد الخبرات المصرفية والمالية واإلدارية والتجارية والمهارات الفنية فضاًل عن السمعة الحسنة واإ

تخصيص الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات المطلوبة من عضو مجلس اإلدارة بما في ذلك من مصلحة للمصرف والمساهمين ككل.

وانطالقًا من استحقاق الوالية الحالية لمجلس اإلدارة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السنوي بداية العام 2018، باشر المجلس بإجراءات التحضير 
النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للوالية الرابعة، وقام باإلعالن أصواًل عن فتح باب الترشيحات لعضوية المجلس نهاية شهر كانون الثاني 2018 
لمدة 15 يومًا، ورفع استمارات المرشحين المقبولين الذين تتّوفر فيهم شروط العضوية المطلوبة إلى مصرف سورية المركزي للموافقة أصواًل، 

تحضيرًا النتخابهم من قبل الهيئة العامة. وقد شدد المجلس في عملية ترشيح وتقييم المرشحين على ما يلي:
استقطاب مساهمين تتوفر فيهم شروط العضوية. 	 
استقطاب مرشحين من ذوي الخبرات المصرفية والمالية. 	 
استقطاب مرشحين مستقلين بما ال يقل عن ثلث أعضاء المجلس.	 

تقييم أداء وفّعالية المجلس ولجانه وأعضائه

قام مجلس اإلدارة بنهاية العام 2017 بتقييم كفاءاته وفّعاليته كما وفّعالية مشاركة أعضائه. كما قامت كافة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
بتقييم أدائها وفّعاليتها. ويهدف هذا التقييم السنوي لتدارك القصور بهدف تحسين أداء مجلس اإلدارة كما وتعزيز تعاونه مع اإلدارة التنفيذية. 

ويجري التقييم وفقًا لمعايير موضوعية وضعتها لجنة الترشيحات والتعويضات ضمن استمارات تقييم خاصة لكل من مجلس اإلدارة واللجان 
المنبثقة عنه إضافة إلى معايير وضعت لتقييم مشاركة األعضاء الفردية. ويشمل التقييم مدى االطالع على نشاط المصرف وأهدافه واكتمال 
مكانية إبداء رأي مستقل وموضوعي خالل النقاشات. حيث يقوم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان باإلجابة على  مصفوفة التقارير المرفوعة واإ
عادتها إلى أمانة سر مجلس اإلدارة التي تقوم بتجميع النتائج وتعرضها على رئيس مجلس اإلدارة الذي يناقشها مع المجلس  استمارات التقييم واإ

مجتمعًا.

وقد أظهرت نتائج التقييم التزام المجلس واللجان واألعضاء بممارسة مسؤولياتهم المناطة بهم عماًل بمتطلبات الحوكمة بمستوى “جيد” خالل 
العام 2017.

التدريب المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة 

بهدف مساعدة أعضاء المجلس على مواكبة التطورات في متطلبات اإلدارة المصرفية واطالعهم على القضايا الهامة في المصرف، فقد تأكد 
المجلس، ومن ضمن عمل مختلف اللجان المنبثقة عنه، من توفير إطالع األعضاء على أهم القرارات والتشريعات المصرفية الصادرة خالل 
العام 2017 ومدى تأثيرها على نشاط المصرف، كما أمنت اإلدارة التنفيذية تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع مختلف المدراء التنفيذيين ما 

سمح لهم التعّرف عن قرب عن متطلبات العمل والمعوقات والمخاطر التشغيلية. 

ذلك وتم تزويد كافة أعضاء مجلس اإلدارة لدى تعيينهم قائمة بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء، وتعريف عن نشاطات وهيكلية المصرف، باإلضافة 
إلى تعريف عن مهام ومسؤوليات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم كأعضاء لدى المشاركة في اجتماعات المجلس واللجان.

فّعالية مجلس اإلدارة
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تعارض المصالح 

تنشأ حاالت تعارض المصالح حين يتأثر قرار الموظف أو عضو مجلس اإلدارة وأداؤه بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيًا أو 
تهم أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة. وقد شدد ميثاق أخالق المصرف على التزام موظفي المصرف وأعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

عدم قبول المبالغ المالية والهدايا غير الرمزية والضيافة المفرطة من قبل أي طرف ثالث له تأثير على التعامالت التجارية الحالية والمستقبلية 	 

عدم القيام بأي نشاط تجاري من شأنه أن يؤثر على قدرة الفرد في تكريس الوقت الالزم والعناية المطلوبة للقيام بمسؤولياته. وال يجوز 	 
للموظف التعاطي باالنفراد أو االشتراك في أية مؤسسة تجارية أخرى، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة احدى الشركات. كما ال يجوز 
لعضو مجلس اإلدارة الجمع بين مسؤوليته في المجلس والمشاركة في عضوية مجالس إدارة احدى الشركات األخرى باستثناء ما تسمح بذلك 

القوانين المرعية اإلجراء ودليل حوكمة المصرف.

التأكد من أن الجوانب التقنية والتجارية والقانونية وغيرها واضحة وموضوعية لدى إدارة العالقة مع الموردين لتجنب حاالت المحسوبية 	 
واالنحياز.

وقد اعتمد مجلس اإلدارة عدد من السياسات واإلجراءات الضابطة لحاالت تعارض المصالح يتأكد من خاللها ومن خالل التقارير المرفوعة 
له عبر لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر من التزام اإلدارة التنفيذية بالتّقيد بأحكامها. كما تقوم أمانة السر سنويًا بتحديث البيانات الخاصة 
بأعضاء مجلس اإلدارة، ما يسمح لمجلس اإلدارة االطالع على كافة التزامات ومسؤوليات أعضائه الشخصية والتأكد من عدم تعارضها مع 
مصالح المصرف ومسؤولياتهم في عضوية المجلس وفق أحكام الحوكمة والنظام األساسي المعتمد والقوانين المرعية اإلجراء. وعلى أعضاء 
مجلس اإلدارة واجب إبالغ رئيس المجلس و/أو أمانة السر عند وجود أي تعارض في المصالح وتجنب المشاركة في النقاشات و/أو المشاركة 

في اتخاذ أي قرار بذلك. 

ويفيد المجلس أنه لم تنشأ خالل العام 2017 أي حالة تعارض في المصالح. 

التعامل مع األطراف ذوي العالقة

يشمل مفهوم األطراف ذوي عالقة:

أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة األم أو أًيا من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف، أو المدققين الخارجيين، 	 
أو مستشاري المصرف أو إدارته التنفيذية، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة، 

أي شخص طبيعي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أي شخص اعتباري، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة في المصرف. 	 

المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والزميلة للمصرف، علمًا أنه اليوجد لبنك الشرق أية شركات تابعة.	 

حرص مجلس اإلدارة خالل العام 2017 على االلتزام بأن تكون تعامالته مع األطراف ذوي العالقة ضمن الضوابط الناظمة لذلك وفق أحكام 
الحوكمة وقواعد اإلدارة السليمة للشركات والقوانين المرعية اإلجراء. وقد تابع خالل العام 2017 تقارير إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي حول 
التدقيق الدوري في التعامالت الناشئة مع األطراف ذوي العالقة، والتي بّينت اقتصار هذه التعامالت على العمليات العادية والمقبولة دون 

تسجيل أي تجاوز أو عمليات مشبوهة على حسابات أعضاء مجلس اإلدارة و/أو الموظفين وغيرهم من أصحاب العالقة. 

التعامل مع الموردين واالمتيازات الحكومية

يفيد المجلس أن المصرف لم يتمتع بأي حماية أو امتياز حكومي خاص خالل العام 2017. 

سّجل المصرف خالل العام 2017 تركزًا في تعامله مع إثنين من كبار عمالئه أحدهم بنسبة 10.5% والثاني بنسبة 21% من مجموع إيرادت 
المصرف، نتجت عن إقدام المصرف على تمويل مشروع تطوير عقاري ألغراض تجارية في طرطوس ومشاريع استثمارية سياحية إنمائية في 
ل تعامل  مدينة دمشق خالل العام ذات الحجم المرتفع مقارنًة بالعمليات والخدمات المصرفية األخرى. أما لجهة التعامل مع المّوردين، فقد سجِّ
بنسبة 33% من قيمة إجمالي مشتريات المصرف خالل العام 2017 مع شركة صقر للمقاوالت، وذلك كون المصروفات لهذه الشركة شملت 
أعمال تأهيل وتجهيز مقر فرع المصرف في الالذقية وفي دمشق - الغساني، وهي بطبيعتها مرتفعة مقارنًة لقيمة مشتريات المصرف األخرى. 
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التعامالت مع الشريك االستراتيجي وخدمات الدعم 

يفيد مجلس اإلدارة أن بنك الشرق، وبناًء لقرار الهيئة العامة العادية المنعقدة تاريخ 2017/4/26، لم يجدد عقد الدعم الفني مع الشريك 
االستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي خالل العام 2017. وقد وّجه المجلس اإلدارة التنفيذية أن تقوم عند االقتضاء بطلب رسمي ألي دعم تقني 

وفني من قبل الشريك االستراتيجي. وقد اقتصر الدعم خالل العام 2017 على:

توفير مندوبين من قبله للقيام بمهام اإلدارة العامة التنفيذية وتحمل جزء مّهم من أعبائهم.. 1

دارة . 2 واإ المنشأة  وأمن  المعلوماتي  بشقيه  واألمن  االلتزام  ومراقبة  الداخلي  التدقيق  مديريات  من  كل  أداء  وحسن  فّعالية  على  اإلشراف 
دارة المخاطر واإلعالم واإلعالن وتأهيل الفروع وتوثيق إجراءات العمل المصرفي دون مقابل. المعلوماتية، واإ

المساندة في تطوير أنظمة المعلوماتية المصرفية الخاصة ببنك الشرق وخطط استمرارية العمل دون مقابل.. 3

تدريب عدد من موظفي بنك الشرق بدورات متخصصة لدى مركز التدريب التابع للمجموعة دون مقابل.. 4

شركة  قبل  من  اإللكترونية  المصرفية  بالبطاقات  الخاصة  الشرق  بنك  عمليات  ومعالجة  إصدار  خدمة  طلب  اإلدارة  مجلس  جدد  كما 
Centre de Traitement Monetique - CTM التابعة لمجموعة البنك اللبناني الفرنسي، وذلك بموجب فواتير مطالبة صادرة عن الشركة 

بقيمة إجمالية سنوية للعام 2017 بلغت 17,012.14 د.أ.. 

وتجدر اإلشارة أنه وألسباب تعود إلى العقوبات الخارجية الحالية المفروضة على سورية، فقد قرر البنك اللبناني الفرنسي وقف دمج ميزانية بنك 
الشرق بميزانية مجموعة البنك اللبناني الفرنسي المصرفية حتى إشعار آخر، وذلك دون إخالله بتلبية طلب بنك الشرق للدعم التقني والفني. 

سياسة التعويضات المعتمدة

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

التزامًا بأحكام دليل الحوكمة، تحدد الهيئة العامة، وبناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، المكافآت ألعضاء المجلس على أن ال تتعدى 5% من 
األرباح السنوية الصافية، كما تحدد بدالت الحضور والتعويضات والمزايا األخرى لهم على ضوء نشاطات المصرف.

وبناًء لقرار الهيئة العامة في اجتماعها تاريخ 2017/4/26، لم تصرف أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن نشاطهم لعام 2016. وقد 
أقر مجلس اإلدارة فقط صرف مبلغ إجمالي صافي بقيمة 38.5 مليون ل.س. كتعويض ألعضاء مجلس اإلدارة على أساس صرف تعويض 
سنوي مقطوع بقيمة خمسة ماليين ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء عضويته في المجلس وتوليه مهامه ومشاركته في 
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة خالل العام 2017 مضافًا إليه مصروف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض. وقد تضمن هذا 
التعويض بدالت الحضور وكافة المصاريف التي يتكبدها من مصاريف السفر واإلقامة لحضور هذه االجتماعات سواًء تمت في سورية أو 

الخارج. وتجدر اإلشارة إلى تنازل السيدان الياس النحاس ووليد روفايل عن قبض هذا التعويض. 

كما أقر مجلس اإلدارة صرف مبلغ إضافي لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي السيد جمال الدين منصور بقيمة 5,154,399 ل.س. ناتجة عن 
مصاريف إقامته بموجب فواتير أثناء القيام بالمهام التنفيذية المفوض بها خالل العام 2017، موزعة على الشكل التالي: 

 تسديد فواتير اإلقامة في الفندق وفواتير الهاتف واالنتقال بقيمة 3,833,612 ل.س. بين 2017/1/1 و2017/8/11، أي فترة انتدابه 	 
كعضو مجلس إدارة تنفيذي.

تسديد فواتير اإلقامة في الفندق وفواتير الهاتف والضيافة بقيمة 1,320,787 ل.س. بين 2017/8/12 و2017/12/31، لقاء قيامه بمهام 	 
إضافية محددة بتفويض من مجلس اإلدارة.

تعويضات اإلدارة التنفيذية

عماًل بأحكام دليل حوكمة المصرف، يحدد مجلس اإلدارة بناًء لتوصية من لجنة الترشيحات والتعويضات، كافة التعويضات والمستحقات لإلدارة 
التنفيذية وفقًا لتقييم أدائها. وقد سدد المصرف خالل العام 2017 تعويضات للمدراء التنفيذيين بقيمة إجمالية حوالي 89.1 مليون ل.س. شملت 

مجموع الرواتب والتعويضات والمكافآت. 
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تعويضات مدقق الحسابات الخارجي

بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي تاريخ 2017/4/26 والذي انتخبت من خالله السيد فرزت العمادي مدققًا لحسابات المصرف 
للسنة المالية 2017، وفوضت مجلس اإلدارة للتعاقد معه وتحديد أتعابه، فقد قام مجلس اإلدارة بالتعاقد مع المدقق الخارجي السيد فرزت 
العمادي كمدقق حسابات خارجي للمصرف وصرف مبلغ وقدره 3.5 مليون ل.س. فقط ال غير شمل التدقيق على بيانات المصرف المالية 
الربعية والسنوية لغايات الهيئة العامة بما يتوافق مع القوانين المرعية اإلجراء للعام 2017. ويقترح مجلس اإلدارة إعادة انتخاب السيد فرزت 
العمادي كمدقق حسابات خارجي للمصرف للعام 2018 ليقوم بالتدقيق على بيانات المصرف المالية الربعية والسنوية لغايات الهيئة العامة. 

العمليات غير المتكررة ذات األثر المالي

يسجل المصرف خالل العام 2017 العمليات التالية ذات الطابع غير المتكرر والتي لها أثر مالي نسبي: 

قيام مصرف سورية المركزي بتكليف بنك الشرق بغرامات مالية بقيمة إجمالية 155,093 ل.س. نتيجة تسجيل مخالفات في تنفيذ بعض 	 
أحكام التعاميم الصادرة عن السلطات الرقابية. وقد تابع مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة وتأكد من ترقينها وتفادي 

تكرارها.

قيام وزارة المالية بفرض تكليف على أرباح المصرف عن العام 2009 و2010 و2011 على أساس ال ربح وال خسارة. وبناًء لالستشارات 	 
الضريبية والقانونية، تقدمت اإلدارة العامة باعتراض على هذا التكليف أمام لجنة إعادة النظر، وهي بانتظار ردودها.

وقد تابع مجلس اإلدارة إجراءات الطعن إللغاء قرارات لجنة إعادة النظر لجهة تثبيت تكليف ضريبة الرواتب واألجور عن الدورة الثانية لعام 
2007 والدورتين األولى والثانية لعام 2008 أمام محكمة القضاء اإلداري في دمشق، باعتباره بني على أساس مصاريف تأسيس كان قد تم 
التصريح عنها أصواًل. وتجدر اإلشارة إلى أن المصرف قد سدد الضريبة اإلضافية والغرامات المتوجبة بقيمة إجمالية 2,515,569 ل.س. بعد 

االستفادة من اإلعفاء من الغرامات الضريبية محتفظًا بكل حقوقه بمتابعة االعتراض. 

أمام   2015  – 2011 العام  بين  الرواتب واألجور  الضريبي موضوع  االستعالم  االعتراض على ضبط  إجراءات  اإلدارة  تابع مجلس  كما 
مجلس الدولة – محكمة القضاء اإلداري باعتباره جزافي استنسابي بني على افتراضات دون االستناد على أية قيود أو بيانات محاسبية. وقد 
قام المصرف بتسديد قيمة الضريبة والغرامة المتوجبة بقيمة إجمالية 6.6 مليون ل.س. بعد االستفادة من اإلعفاء من الغرامات محتفظًا بكل 

حقوقه بمتابعة االعتراض.
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يقر مجلس إدارة بنك الشرق ما يلي: 

أن المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمصرف لسنة 2017 هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، . 1

أنه قد اّطلع على إعداد البيانات المالية المرفقة لبنك الشرق والمنتهية بتاريخ 2017/12/31، . 2

أنه قد وضع أنظمة تأمين الرقابة الفعالة على عمليات ونشاط المصرف،. 3

أنه ال يوجد أي أمر جوهري قد يؤثر على استمرارية ونشاط بنك الشرق ش.م.س. . 4

إقرارات مجلس اإلدارة



38

رأس المال ومركز القطع البنيوي

تأسس بنك الشرق برأس مال بلغ /2,500,000,000/ ل.س. من أصله /1,160,980,000/ ليرة سورية يشكل جزء رأس المال المدفوع 
بالليرة السورية و/28,954,529/ دوالر أميركي يشكل جزء رأس المال المدفوع بالدوالر األميركي والمعرف بمركز القطع البنيوي للمصرف. 
ولقد قام بنك الشرق بتحويل مبلغ /1,173,126/ دوالر أميركي خالل العام 2011 ومبلغ /6,036,000/ دوالر أميركي خالل العام 2012 

من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األميركي إلى الليرة السورية إنفاذًا لتعليمات مصرف سورية المركزي.  

وبناًء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1116/م.ن/ب4 تاريخ 2014/04/23، الذي سمح بموجبه للمصارف بإعادة وترميم مراكز قطعها 
البنيوية وذلك للمصرف الذي سبق له تصفية جزءًا منه وبما ال يتجاوز قيمة اكتتابات رأس مال المصرف بالعمالت األجنبية، فقد نجح بنك 
الشرق باستكمال إعادة ترميم كامل مركز القطع البنيوي بنهاية شهر حزيران 2017، بحيث بلغ حجم مركز القطع البنيوي /28,954,529/ 

دوالر أميركي كما في 2017/12/31 دوالر أميركي مقابل /27,663,318/ دوالر أميركي نهاية العام 2016. 

ويلخص الجدول التالي هيكلية رأس مال المصرف كما في 2017/12/31.

وأكد مجلس اإلدارة سياسته بالمحافظة على مركز القطع البنيوي بعد أن تمت إعادة تكوينه بالكامل دون القيام بأية حركة عليه وذلك حفاظًا 
على أصول المصرف المالية وحقوق المساهمين بما يتوافق مع الضوابط المقررة عن مصرف سورية المركزي. 

عدد األسهم القيمة بالدوالر األميركي  القيمة المعادلة التاريخية بالليرة
 السورية

11,609,800 - 1,160,980,000 رأس المال المدفوع بالليرة السورية

3,333,500 7,209,126 333,350,000 عمليات بيع من مركز القطع البنيوي

)3,333,500( )7,209,126( )333,350,000( عمليات ترميم لمركز قطع البنيوي

13,390,200 28,954,529 1,339,020,000 رأس المال المدفوع بالدوالر األميركي

25,000,000 28,954,529 2,500,000,000 المجموع
*سعر الصرف بتاريخ تسديد رأس مال مال المصرف: 46.25 ل.س. للدوالر الواحد

 

*

هيكلية رأس المال



هيكلية رأس المال

39

ملكية األسهم وحركة التداول على أسهم المصرف

لم يصدر بنك الشرق ش.م.س. خالل العام 2017 أية أوراق مالية جديدة. وكان قد طرح خالل العام 2008 لالكتتاب العام فقط نسبة 
20.05% من إجمالي رأس المال أي /5,125,000/ سهمًا فقط من أصل /25,000,000/ سهمًا. ولم تسجل خالل العام 2017 تعديل 
في ملكية المساهمين الرئيسيين، حيث حافظ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.، على ملكيته بنسبة 49% من رأسمال بنك الشرق كما بنهاية 
العام 2017، أي ما يعادل /12,250,000/ سهمًا وذلك بصفته المؤسس االستراتيجي الرئيسي، علمًا انه ال يملك أي مساهم آخر ما نسبته 

5% أو أكثر من أسهم المصرف.

ويلخص الجدول أدناه مقدار تملك األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق كما في 2017/12/31، مع اإلشارة إلى عدم تسجيل أي تعديل 
في حجم ملكيتهم خالل العام 2017.  

التغيير في ملكية األطراف ذوي العالقة ألسهم بنك الشرق 2016 – 2017

وكانت حركة التداول على أسهم المصرف خالل العام 2017 ضعيفة نسبيًا بالمقارنة مع المصارف األخرى، إذ بلغت القيمة التراكمية للتداوالت 
على أسهم بنك الشرق نهاية العام 2017 ما يقارب 2.79 مليون ل.س. نتجت عن تداول ما مجموعه 14,050 سهمًا خالل العام، مقابل 
404,518 سهمًا خالل العام 2016. وقد سجل سعر سهم بنك الشرق نهاية العام 2017 زيادة بنسبة 176% عن سعر تداول السهم نهاية 
العام 2016، إذ تراوح بين 160 ل.س. بداية العام 2017 و441.75 ل.س. في 2017/12/31. وقد سجل أدنى سعر له خالل العام 

بقيمة 160 ل.س.. 

- 12,250,000 12,250,000 عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

- 500,000 500,000 عضو مجلس إدارة جورج فتح اهلل انطاكي

- 201,090 201,090 ابن عضو مجلس إدارة فتحي جورج انطاكي

- 201,087 201,087 ابنة عضو مجلس إدارة شيرين جورج انطاكي

- 151,088 151,088 ابن عضو مجلس إدارة فادي ناجي بطرس شاوي

- 151,088 151,088 ابنة عضو مجلس إدارة ليا ماريا ناجي بطرس شاوي

- 151,088 151,088 ابنة عضو مجلس إدارة نادين ناجي بطرس شاوي

- 150,005 150,005 عضو مجلس إدارة ناجي بطرس اميل شاوي

- 201,087 201,087 ابنة أخ عضو مجلس إدارة سينتيا ظافر شاوي

- 201,089 201,089 ابن أخ عضو مجلس إدارة اميل ظافر الشاوي

- 201,087 201,087 ابنة أخ عضو مجلس إدارة ديان ايلفير ظافر شاوي

- 201,089 201,089 ابن أخ عضو مجلس إدارة كميل فيكتور ظافر شاوي

- 316,200 316,200 زوجة عضو مجلس إدارة فدوى فؤاد مردم بك

- 15,000 15,000 عضو مجلس إدارة محمد هيثم عمر عبد السالم

- 16,360 16,360 عضو مجلس إدارة نجيب محمد سمير الباكير البرازي

- 1,500 1,500 موظفة في المصرف رنا غسان عويل

 التغّير في عدد
السهم

 رصيد االسهم المملوكة
كما في 2017/12/31

 رصيد االسهم المملوكة كما
في 2016/12/31 الصفة اسم الطرف ذو العالقة
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اإلدارة العامة
المدير العام التنفيذي                                شربل فرام

مساعد المدير العام                                شادي ديار بكرلي
مساعد المدير العام                                زياد الحاج 

المديريات التجارية
الخزينة                                          زياد الحاج

التسليف                                           زياد الحاج 
العالقات الدولية                                ناديا الشّعار

الفروع وصيرفة التجزئة                             ناديا الشّعار   

مديريات الدعم 
المديرية المالية                                محمد طالل الهبل 
المشتريات والشؤون اإلدارية                       شادي ديار بكرلي

الموارد البشرية                                أحمد وراق ووائل سلوم)1(
مراقبة االلتزام                                هوفيك بريصيان

اإلعالن واإلعالم                                زها فاكوش)2(
العمليات المركزية                                ناديا الشّعار
الشؤون القانونية                                أحمد عطاهلل
التدقيق الداخلي                                رفيق مخول

إدارة المخاطر                                ميشال معماري
التنظيم والتخطيط االستراتيجي                      محمد طالل الهبل

عمليات التقانة المعلوماتية                         محمد معتصم عرموش
دارة البرمجيات                           نسرين قصار التطوير واإ

وحدة إدارة البيانات وقواعد المعطيات               عبد القادر الصواف
األمن المادي                                رامي حماتي

)1( يقوم كاًل من السادة أحمد وراق ووائل سلوم بمهام وحدة الموارد البشرية تحت إشراف المدير العام.

)2( تقوم اآلنسة زها فاكوش بمهام وحدة اإلعالن واإلعالم تحت إشراف المدير العام.

اإلدارة التنفيذية
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مواليد سنة 1974.
المدير العام منذ 2015/8/11

مساعد المدير العام مدير التسليف ومشرف على مديرية الخزينة ومديرية 
شبكة الفروع وخدمات التجزئة منذ عام 2014 ولغاية تعينه بمنصب 

المدير العام
شغل منصب مدير التسليف منذ تاريخ تعينه ببنك الشرق في عام 2011 

ولغاية ترقيته لمنصب مساعد المدير العام

عمــل الســيد شــربل فــرام قبــل انضمامــه لبنــك الشــرق ش.م.س لــدى بنــك 
بيبلوس - بيروت – لبنان كانون األول 2006 - تموز 2007 في مديرية 
التســليف، وثــم انتقــل إلــى بنــك بيبلــوس - دمشــق- ســورية وشــغل منصــب 

رئيــس قســم تســليف محافظــة دمشــق منــذ عــام 2007 ولغايــة 2011.
ومن عام 2000 ولغاية عام 2006، شغل منصب مسؤول وحدة التسليف 

)جونيــه، جبيــل، جديــدة( فــي بنــك بيروت، لبنان.
ســاهم بتأســيس مكتــب تمثلــي لبنــك بيــروت ش.م.ل، فــي مدينــة الغــوس، 

نيجيريــا.
وفــي عــام 1999 عمــل فــي مديريــة التســليف لــدى نيــر إيســت المصــرف 

بيــروت.  التجــاري ش.م.ل - 
لدى السيد فرام خبرة مصرفية حوالي 18 سنة.

ويحــوز الســيد شــربل فــرام علــى إجــازة فــي علــوم اإلدارة اختصــاص بنــوك 
وتمويــل مــن جامعــة اللويــزة، لبنــان.

وهــو بصــدد إنهــاء دراســات الماجســتير فــي علــوم اإلدارة، اختصــاص ماليــة 
ومصــارف مــن الجامعــة األميركيــة للعلــوم والتكنولوجيــة )AUST(، بيــروت، 

لبنــان.
Transition to General Manage- )وتابــع برنامــج تأهيلــي بعنــوان 

ment( لــدى جامعــة INSEAD فــي باريــس.
حيث كان البرنامج على مرحلتين:

من تاريخ 7 آذار حتى تاريخ 18 آذار عام 2016 في باريس.	 
فــي 	   2016 عــام  حزيــران   24 تاريــخ  حتــى  حزيــران   13 تاريــخ  مــن 

ســنغافورة.

السيد شربل فرام
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اإلدارة التنفيذية

السيد زياد الحاج

مواليد سنة 1974
مدير التسليف والخزينة ومساعد المدير العام منذ نهاية عام 2015

انضــم الســيد الحــاج إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغل بذلــك التاريــخ 
مســؤول وحــدة العمليــات االئتمانيــة فــي المنطقــة الوســطى )حمــص، حمــاه، 
الالذقيــة، طرطــوس( وفــي عــام 2013 شــغل منصــب مديــر شــبكة الفــروع 
وخدمــات التجزئــة، وفــي نهايــة عــام 2015 شــغل منصــب مســاعد المديــر 
العــام، باإلضافــة إلــى مديــر مديريــة التســليف، كمــا يشــرف علــى مديريــة 
الخزينــة، ومديريــة شــبكة الفــروع وخدمــات التجزئــة، باإلضافــة إلــى مهامــه 
كمســاعد المديــر العــام. وفــي عــام 2017، أصبــح الســيد زيــاد الحــاج مســاعد 
المديــر العــام باإلضافــة إلــى مهامــه كمديــر مديريــة التســليف ومديريــة الخزنية. 

لدى السيد زياد الحاج خبرة مصرفية حوالي 16 سنة.
يحــوز الســيد الحــاج علــى إجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة ســان 

لبنــان. جوزيــف، 

السيد شادي ديار بكرلي

مواليد سنة 1974
مدير المشتريات والشؤون اإلدارية ومساعد المدير العام منذ عام 2014

انضــم الســيد ديــار بكرلــي إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغل بذلــك 
التاريــخ منصــب المديــر المالــي, وفــي عــام 2014 شــغل منصــب مســاعد 
المالــي، وفــي عــام 2017  إلــى منصــب المديــر  العــام باإلضافــة  المديــر 
أصبــح الســيد شــادي ديــار بكرلــي مســاعد المديــر العــام باإلضافــة إلــى إشــرافه 

علــى مديريــة المشــتريات والشــؤون اإلداريــة. 
لــدى الســيد شــادي ديــار بكرلــي خبــرة حوالــي 20 ســنة متضمنــة خبــرة لــدى 

المصــارف حوالــي 13 ســنة.
يحــوز الســيد ديــار بكرلــي علــى إجــازة فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة 
مــن جامعــة تشــرين، ســورية، باإلضافــة إلــى حيازتــه علــى شــهادة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال – اختصــاص إدارة ماليــة ومصرفيــة مــن جامعــة ويلــز – 

المملكــة المتحــدة.
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السيد محمد طالل الهبل
مواليد سنة 1983

المدير المالي منذ نهاية عام 2015
مدير التخطيط والتنظيم االستراتيجي منذ نهاية عام 2017

انضــم الســيد محمــد طــالل الهبــل إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2010، وشــغل 
بذلــك التاريــخ منصــب مســؤول رئيســي فــي وحــدة الموازنــة والتحليــل المالــي 
فــي مديريــة الماليــة، وفــي عــام 2012 تمــت ترقيتــه إلــى منصــب رئيــس 
وحــدة الموازنــة والتحليــل المالــي، وفــي منتصــف عــام 2014 تــم ترقيتــه إلــى 
منصــب نائــب المديــر المالــي، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى تاريــخ تعيينــه 
بمنصــب المديــر المالــي، وفــي شــهر تشــرين األول عــام 2017، تــم تعينــه 
مديــرًا لمديريــة التخطيــط والتنظيــم االســتراتيجي باإلضافــة إلــى مهامــة كمديــر 

لمديريــة الماليــة والمحاســبة.
وكان قــد عمــل مستشــارًا وخبيــرًا ماليــًا لــدى المكتــب االستشــاري الســوري فــي 

دمشــق حتــى عــام 2010.
لــدى الســيد الهبــل خبــرة حوالــي 13 ســنة متضمنــة خبــرة لــدى المصــارف 

حوالــي 10 ســنوات.
فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة مــن  إجــازة  الهبــل علــى  الســيد  يحــوز 

دمشــق. جامعــة 

مواليد سنة 1983
مدير إدارة المخاطر المصرفية منذ نهاية عام 2015

بذلــك  الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغل  بنــك  إلــى  الســيد معمــاري  انضــم 
التاريــخ مســؤول فــي إدارة ضبــط االئتمــان فــي مديريــة المخاطــر المصرفيــة، 
وفــي عــام 2012 شــغل منصــب مســؤول رئيســي فــي إدارة ضبــط االئتمــان، 
وفــي منتصــف عــام 2014 تــم ترقيتــه إلــى منصــب نائــب مديــر المخاطــر 
المصرفيــة، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى تاريــخ تعينــه بمنصــب مديــر 
المخاطــر المصرفيــة، لــدى الســيد ميشــيل معمــاري خبــرة مصرفيــة حوالــي 9 
ســنوات، وقبل انضمامه لبنك الشــرق، خضع الســيد ميشــيل إلى دورة تدريبية 
لــدى الشــريك االســتراتيجي البنــك اللبنانــي الفرنســي منــذ عــام 2008، حتــى 

تاريــخ افتتــاح البنــك أول شــهر أيــار عــام 2009.
يحــوز الســيد ميشــيل معمــاري علــى إجــازة فــي العلــوم اإلداريــة اختصــاص 

ماليــة ومصــارف، مــن المعهــد العالــي إلدارة األعمــال فــي دمشــق.

السيد ميشيل معماري
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السيد هوفيك بريصيان
مواليد سنة 1983

مدير مديرية االلتزام منذ عام 2015

انضــم الســيد بريصيــان إلــى أســرة بنــك الشــرق كنائــب مديــر لمديريــة مراقبــة 
االلتــزام بتاريــخ 2015/01/05. وكان قــد شــغل منصــب مستشــار قانونــي 
لــدى بنــك الشــرق منــذ عــام 2013 ولغايــة عــام 2014، وقبــل انضمامــه لبنــك 
الشــرق شــغل الســيد بريصيــان محاميــًا لمجموعــة غــراوي التجاريــة، ولجميــع 
الشــركات التــي تتألــف منهــا هــذه المجموعــة، منــذ تاريــخ 2010/4/20 وحتــى 

بدايــة عــام 2015.
ويحوز السيد بريصيان على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

السيدة ناديا الشّعار
مواليد سنة 1984

مدير مديرية العمليات المصرفية منذ نهاية عام 2015
مدير مديرية شبكة الفروع وخدمات التجزئة منذ نهاية عام 2017

انضمــت الســيدة ناديــا الشــّعار إلــى بنــك الشــرق منــذ عــام 2009، وشــغلت 
بذلــك التاريــخ منصــب مســؤول عمليــات التجــارة الخارجيــة فــي فــرع المالكــي، 
وفــي عــام 2011 انتقلــت الســيدة الشــّعار إلــى مديريــة العمليــات المصرفيــة 
فــي اإلدارة العامــة بنفــس المنصــب الوظيفــي، وشــغلت منصــب رئيــس وحــدة 
التجــارة الخارجيــة منــذ عــام 2012، وفــي منتصــف عــام 2014 تــم ترقيتهــا 
إلــى منصــب نائــب مديــر العمليــات المصرفيــة، حيــث شــغلت ذلــك المنصــب 
حتــى تاريــخ تعينهــا بمنصــب مديــر العمليــات المصرفيــة، وفــي شــهر تشــرين 
األول عــام 2017، تــم تعينهــا مديــرًة لمديريــة شــبكة الفــروع وخدمــات التجزئــة 

باإلضافــة إلــى مهامهــا كمديــرة لمديريــة العمليــات المصرفيــة.
لــدى الســيدة ناديــا الشــّعار خبــرة حوالــي 10 ســنوات متضمنــة خبــرة لــدى 

المصــارف حوالــي 8 ســنوات.
وقبــل انضمامهــا لبنــك الشــرق، خضعــت الســيدة ناديــا إلــى دورة تدريبيــة لــدى 
الشــريك االســتراتيجي البنــك اللبنانــي الفرنســي منــذ عــام 2008، حتــى تاريــخ 

افتتــاح البنــك أول شــهر أيــار عــام 2009.
تحــوز الســيدة ناديــا الشــعار علــى إجــازة فــي االقتصــاد اختصــاص المصــارف 
شــهادة  الحصــول علــى  مــن جامعــة دمشــق وهــي حاليــًا بصــدد  والتأميــن 
المعهــد  مــن   )MBA( األعمــال  إدارة  فــي  والتخصــص  التأهيــل  ماجســتير 

العالــي إلدارة األعمــال.
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السيد أحمد عطاهلل
مواليد سنة 1984

مدير الشؤون القانونية منذ عام 2014

انضــم الســيد عطــاهلل إلــى أســرة بنــك الشــرق كمديــر للشــؤون القانونيــة بعــام 
2014. وقــد شــغل منصــب مستشــار قانونــي لــدى بنــك الشــرق منــذ عــام 

2012 ولغايــة عــام 2014.
يحــوز الســيد أحمــد عطــااهلل علــى إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق 

القانــون الخــاص( مــن جامعــة دمشــق. القانــون )قســم  فــي  وماجســتير 

السيد رفيق مخول

مواليد سنة 1984
مدير التدقيق الداخلي منذ عام 2017

انضــم الســيد مخــول إلــى بنــك الشــرق عــام 2012، وشــغل بذلــك التاريــخ 
منصــب مدقــق فــي مديريــة التدقيــق الداخلــي. وفــي شــهر آذار عــام 2014 
شــغل منصــب رئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي، وفــي عــام 2016 تــم ترقيتــه 
إلــى منصــب نائــب مديــر التدقيــق الداخلــي، حيــث شــغل ذلــك المنصــب حتــى 
تاريــخ تعينــه بمنصــب مديــر التدقيــق الداخلــي بدايــة عــام 2017. ويتمتــع 
الســيد رفيــق مخــول بخبــرة مصرفيــة حوالــي 10 ســنوات، متضمنــة 6 ســنوات 

ضمــن بنــك الشــرق.
يحــوز الســيد رفيــق مخــول علــى إجــازة فــي االقتصــاد اختصــاص محاســبة 

مــن جامعــة دمشــق، باإلضافــة إلــى شــهادة محاســب قانونــي. 
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لكل لجنة من هذه اللجان ميثاق يحدد عضويتها، رئيسًا، عددًا ووظيفًة، كما يحدد عدد اجتماعاتها ومهامها.
ونعرض نشاط كل من هذه اللجان كمايلي:

اللجنة التنفيذية

تعنى اللجنة باتخاذ قرارات تتعلق بجميع أنشطة المصرف لضمان تنفيذ الخطة السنوية. ومن جهة أخرى تتابع هذه اللجنة خطط المصرف 
االستراتيجية للنمو بما فيها الخطط المتعلقة بسياسة االستثمار وبالموجودات الثابتة والموارد البشرية فضاًل عن مواصلة البحث عن منتجات 
وخدمات جديدة لتلبية متطلبات العمالء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة وتتألف من سبعة أعضاء 

برئاسة المدير العام. وعقدت اللجنة خالل العام 2017 أربعة اجتماعات.

لجنة الموجودات والمطاليب

تقوم هذه اللجنة بإدارة كافة موجودات ومطاليب المصرف وخاصًة لجهة المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة وتقلبات أسواق العمالت 
العمليات  على  المطبقة  العموالت  ونسب  والمدينة  الدائنة  الفوائد  وسياسة  المصرف  سيولة  سياسة  وضع  إلى  باإلضافة  السيولة،  ومخاطر 
والمنتجات المصرفية. كما تقرر هذه اللجنة سياسة المصرف لجهة العالقات مع كافة المصارف المراسلة المحلية واألجنبية، وتعتمد المنتجات 
المصرفية والمالية المقترح تسويقها من المصرف كما وتدير المحفظة االستثمارية للمصرف. تجتمع هذه اللجنة بشكل شهري وتتألف حاليًا من 

سبعة أعضاء برئاسة المدير العام. 

خالل العام 2017 عقدت هذه اللجنة سبعة اجتماعات اتخذت خاللها العديد من القرارات، من أهمها: 
إدارة السيولة من خالل اتخاذ قرارات توظيف فوائض السيولة بكافة العمالت إما لدى المصارف األخرى داخل سورية أو المصارف المراسلة 	 

ما على شكل استثمارات متاحة في أسواق السندات وأسواق المحافظ المالية الخارجية  خارج سورية )الشريك االستراتيجي( هذا من جهة، واإ
من جهة ثانية، ويخضع كل ذلك لمتطلبات الضوابط الموضوعة من قبل السلطات الرقابية الخاصة بهذا الموضوع )القرار رقم 501/م.ن/

بـ4 تاريخ 2009/05/10(.

أعاد المصرف تكوين شبكة جديدة للفوائد على الودائع بالعمالت ضمن توجيهات والسقوف الواردة من مصرف سورية المركزي، حيث تم 	 
تخفيض نسبي للفوائد على الودائع بالليرة سورية )الخاصة بمدة السنة وأكثر من سنة(، تخفيض الفوائد على ودائع الدوالر األمريكي )نظرًا 
لصعوبة توظيفها في ظل العقوبات الدولية الراهنة(، في حين قام المصرف بزيادة الفوائد على عملة اليورو لتشجيع المودعين على زيادة 

ودائعهم بهذه العملة في المصرف.

تعديل بعض الرسوم والعموالت الخاصة ببنك الشرق.	 

متابعة حركة أرصدة الفروع النقدية تبعًا لنمط حركة عمليات السحب واإليداع مع إبقائها ضمن لضمان بقائها ضمن السقوف التأمينية 	 
الخاصة بكل فرع.

اللجان اإلدارية



اللجان اإلدارية

47

اللجنة اإلدارية

تعنى اللجنة اإلدارية بمتابعة تنفيذ كافة مشاريع الخطة السنوية على صعيد كل مديرية من مديريات المصرف كما وتناقش التغيرات الناشئة 	 
في األسواق وتأثيرها على تطور نشاط المصرف، عارضًة خطة العمل المناسبة لها. تجتمع هذه اللجنة كل شهرين وتتألف من مدراء كافة 

أقسام المصرف برئاسة المدير العام.

خالل العام 2017 عقدت هذه اللجنة اجتماعين حيث تابعت تطور تنفيذ المشاريع السنوية على مستوى المصرف، أهمها: 
مشروع تأسيس أرشيف إلكتروني خاص بالمصرف وتطوير برنامج معلوماتي خاص به يتوافق مع حاجات المشروع.	 

مشروع تطبيق القارئ اإللكتروني للبطاقات الشخصية في فروع المصرف.	 

تطوير النماذج الخاصة ببيانات العمالء حسب متطلبات مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. 	 

مشروع الخدمات المصرفية اإللكترونية، حيث تم االنتهاء من مرحلة التخطيط وبدأ المصرف بمرحلة التنفيذ من خالل شراء التجهيزات 	 
والمعدات الالزمة من جهة كما تم اختيار المورد من جهة أخرى.

متابعة تنفيذ خطط العمل واألهداف الموضوعة للفروع ولكافة المديريات.	 

علمًا أن هذه اللجنة قد قامت خالل العام بتشكيل لجان مصغرة خاصة بكل مشروع على حدى، حيث قامت هذه اللجان بمتابعة تنفيذ هذه 
المشاريع ضمن اجتماعات مكثفة خاصة بكل منها.

لجان التسليف اإلدارية 

شكلت إدارة المصرف لجنتي تسليف إدارية، فّوضت كل منها بمسؤولية دراسة ومنح التسهيالت االئتمانية ضمن سقوف صالحيات محددة 
لكل منها كما يلي: 

لجنة التسليف “أ”: مسؤولة عن دراسة طلبات التسليف الخاصة بعمالء التجزئة والمهنيين والشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط. وتجتمع 	 
هذه اللجنة أسبوعيًا وعند الحاجة وفق متطلبات نشاط المصرف برئاسة المدير العام وعدد من المدراء القيمين على صيرفة التجزئة والتسليف 

ومشاركة مدير إدارة المخاطر. 

لجنة التسليف “ب”: مسؤولة عن دراسة طلبات التسليف الخاصة بالعمالء والشركات ذات الحجم الكبير. وترفع هذه اللجنة توصيتها بطلبات 	 
التسليف ذات تعرضات المخاطر التي تفوق صالحياتها الى لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة للمصادقة عليها. وتجتمع هذه اللجنة 
وفق متطلبات نشاط المصرف وعلى األقل مرة شهريًا، برئاسة المدير العام وعدد من المدراء القيمين على شؤون التسليف وبمشاركة مدير 

إدارة المخاطر. 

جراءات تحصيلها وتكوين المؤونات  كما تتابع كل من هاتين اللجنتين، وضمن منظومة السقوف والصالحيات المعتمدة لها، الديون المتعثرة واإ
بشأنها و/أو استردادها.



48

اللجان اإلدارية

لجنة مراقبة االلتزام اإلدارية

تهدف هذه اللجنة إلى متابعة التزام مديريات وأقسام المصرف بكافة التشريعات الصادرة عن السلطات الرقابية وخاصة لجهة قانون السرية 
لى متابعة التقارير والتوصيات الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين ومديرية مراقبة االلتزام،  المصرفية وقرارات مجلس النقد والتسليف، واإ
لى متابعة التحضيرات الالزمة لالمتثال للقانون الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(، كما ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التدقيق  واإ

وقرارات مجلس اإلدارة بهذا الشأن، وذلك من خالل:

مراجعة سياسات المصرف والضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.	 

الموافقة على إجراءات وأنظمة الضبط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.	 

متابعة تطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية.	 

الداخلية 	  والضوابط  بالتشريعات  وااللتزام  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  واإلجراءات  السياسات  وكفاية  لفعالية  الدورية  المراجعة 
والدولية.

وضع واعتماد البرامج التدريبية المستمرة بخصوص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وااللتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية والدولية 	 
بالتنسيق مع مدير مراقبة االلتزام.

اإلطالع على التقارير الفصلية المرفوعة من قبل مديرية مراقبة االلتزام بشأن مخاطر االلتزام التي يتعرض لها المصرف.	 

اإلطالع على القوانين والقرارات المحلية والتشريعات والضوابط الدولية الجديدة.	 

مناقشة الخطة السنوية الخاصة بمديرية مراقبة االلتزام.	 

وتتألف هذه اللجنة من ستة أعضاء دائمين برئاسة المدير العام، وهي تجتمع بشكل ربعي بنصاب يتألف من أغلبية األعضاء الدائمين، بمن 
فيهم رئيس اللجنة ومدير مراقبة االلتزام.
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لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية 

تهدف لجنة إدارة شؤون الموارد البشرية إلى تقديم المقترحات بشأن سياسة التوظيف وتقييم األداء والتدريب المستمر باإلضافة إلى مقترحات 
سياسة الرتب والرواتب ومنافع الموظفين العتمادها من قبل اإلدارة العامة قبل عرضها على لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة لدراستها ووضع التوصيات بشأنها، على أن تعرض على مجلس اإلدارة لمناقشتها وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. وتتابع اللجنة مع 

اإلدارة العامة حسن تطبيق قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والسياسات المعتمدة إلدارتها.  

كما تقدم اللجنة مقترحًا بسياسة اإلحالل للموظفين على كافة مستويات المصرف وتتابع تطور المسار الوظيفي للعاملين من خالل اعتماد برامج 
تأهيل متخصصة بهدف المحافظة على الكفاءات العاملة في المصرف. 

ومن مهام اللجنة أيضًا متابعة التزام العاملين في المصرف في ميثاق األخالق والنظام الداخلي للعاملين المعتمدين من قبل مجلس اإلدارة 
واقتراح اإلجراءات التأديبية والتصحيحية المناسبة عند االقتضاء. 

خالل العام 2017 عقدت اللجنة اجتماعًا اتخذت خالله العديد من القرارات، من أهمها إعادة تفعيل ميثاق اجتماع لجنة الموارد البشرية لتبدأ 
اجتماعاتها بشكل دوري خالل عام 2018.

باإلضافة إلى ذلك اجتمعت اللجنة يوميًا من تاريخ 07 إلى 09 تشرين الثاني 2017 لتقييم أداء الموظفين واقتراح مكافآت األداء وزيادة 
الرواتب.
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النزاهة



53

تتمّيز أفعالنا باالستقامة والوالء واالنضباط والشفافية. 	 
يحرص مصرفنا على سمعته كمصرف “جدير بالثقة”. 	 
نتساهل 	  فإننا ال  نتبّناها،  التي  مبادراتنا والمشاريع  مهما تكن ظروف 

مبادئنا  عن  نتنازل  وال  المهنة،  وسلوكيات  واألخالق  النزاهة  حول 
الراسخة التي نفتخر بتطبيقها أينما كان وفي جميع األحوال.
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2. أنشطة بنك الشرق 
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خدمات مصرفية شاملة

بنك الشرق ش.م.س. هو مصرف شامل يهدف إلى المساهمة الفعالة في تعزيز القدرات اإلنتاجية والنمو االقتصادي في سورية. وعليه، يقدم 
بنك الشرق الخدمات المصرفية األساسية التالية:

الخدمات المصرفية التجارية

توفر مديريات الخدمات التجارية في المصرف )مديرية شبكة الفروع، مديرية التسليف، مديرية الخزينة( مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات 
والمنتجات المصرفية التجارية التي من شأنها مساعدة زبائن المصرف )األفراد، الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، والشركات الكبرى( في 

اإلنتاج وفي نمّو أعمالهم. ومن ضمن هذه الخدمات المتوفرة حاليًا ما يلي:
خدمات إدارة السيولة، ومنها:

خدمات الحسابات المصرفية )سحب، إيداع، إصدار الشيكات وتحصيلها(.	 
التحويالت الداخلية والخارجية.	 
المساعدة في إدارة السيولة. 	 

خدمات تمويل العمليات التجارية ورأس المال العامل، ومنها:
خطوط تمويل لرأس المال العامل.	 
إصدار االعتمادات المستندية لعمليات االستيراد ومعالجة القبوالت. 	 
تبليغ وتعزيز اعتمادات التصدير ومعالجة القبوالت.	 
إصدار وتسديد تعهدات التصدير.	 
إصدار ومعالجة الكفاالت بمختلف أنواعها.	 
تحصيل المستندات الناتجة عن االستيراد والتصدير ودفعها.	 
تحصيل و/أو حسم السندات التجارية.	 

يقدم بنك الشرق هذه الخدمات تبعًا للسياسات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة والضوابط المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، باإلضافة 
إلى المتابعة الدؤوبة لحاجات العمالء من قبل مستشاري التسليف للحفاظ على مستوى خدمة متميز لكافة عمالء المصرف.

خدمات القطع

عمليات المقايضة )SWAP(: هو أحد المشتقات المالية، يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف اآلخر في 	 
مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العمالت. 

عقد التداول اآلجل )FORWARD EXCHANGE CONTRACT(: هو اتفاق بموجبه يوافق طرف على شراء كمية معينة من العملة 	 
األجنبية في تاريخ مستقبلي، حيث أن عملية الشراء تتم بسعر صرف محدد سلفا.

الخدمات المصرفية بالتجزئة

الحسابات المصرفية: حسابات جارية )دفاتر شيكات(، وحسابات ادخار )دفاتر توفير( تحت الطلب، وحسابات إيداع ألجل.	 
خدمات الدفع والتوطين: توطين الرواتب، توطين ودفع فواتير الخليوي. 	 
منتجات تجزئة لألفراد: سكن / استهالكي. 	 
خدمات الدفع اإللكتروني، ومنها:	 

1 .CSC تستعمل للسحوبات النقدية على الصرافات اآللية لبنك الشرق وكافة الصرافات التابعة لشركة التقاص )Cash Blue( بطاقة
خدمة الصراف اآللي: تخّول شبكة الصراف اإللكترونية الخاصة ببنك الشرق حاملي البطاقات المصرفية إجراء سحوبات نقدية وغيرها . 2

من العمليات المصرفية كاالطالع على أرصدة حساباتهم وتغيير الرقم السري. 
خدمة الرسائل القصيرة: تبلغ حاملي بطاقات بنك الشرق المصرفية رسالة على هاتفهم الخليوي لدى إجراء أية عملية على بطاقتهم.. 3
خدمة الصناديق الحديدية: متوفرة في جميع فروع المصرف والمخصصة لحفظ المقتنيات الثمينة بسرية كاملة.	 

خدمات تمويل الشركات والمشاريع االستثمارية، ومنها:
قروض وسلف وتسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل.	 
 	.)Syndicated Loans( قروض مشتركة
خدمات استشارية ومالية.	 
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المهارات
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وفي 	  مصرفنا  في  العاملين  معارف  تطوير  في  باستمرار  نستثمر 
تأهيل كفاءاتهم ومهاراتهم من خالل رعايتهم وتدريبهم بغية االستجابة 

لمتطلبات زبائننا وترّقباتهم ولمواكبة تطّورات األسواق والتقنيات.
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3. تقرير األداء



59

األداء االقتصادي

انعكست مفاعيل األزمة السورية مع انقضاء عامها السابع، باإلضافة إلى العقوبات االقتصادية الدولية المفروضة منذ عام 2011 سلبًا على 
النقل واالتصاالت(،  التحتية )شبكات الكهرباء والمياه،  البنى  مختلف مفاصل الحياة االقتصادية السورية، حيث انعكس أثرها المدمر على 
وعلى القطاعات اإلنتاجية )بما في ذلك النفط والغاز والسياحة والصناعة التحويلية والزراعة واإلسكان(، فضاًل عن المرافق التعليمية، الصحية 
واالستشفائية. وتقدر الدراسات الكلفة التقريبية للخسائر المتراكمة منذ اندالع األزمة وحتى نهاية منتصف العام 2017 بـ226 مليار دوالر 

أمريكي )حسب تقديرات البنك الدولي للعام 2017(.

االنكماش االقتصادي:
يعاني االقتصاد السوري منذ بدء األزمة الراهنة من انكماش يتبين من اتجاهات انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بين عامي 
2010 و2011 ليبلغ حوالي 6.8%، وبلغ ذروته بنسبة 28% و16.7% في األعوام 2012 و2013 على التوالي، في حين بدأت حدته 
باالنخفاض نسبيًا منتصف العام 2014 ليبلغ نسبة 9.9% ونسبة 8.0% في العام 2015، كما تراجع هذا االتجاه بشكل ملحوظ في عامي 

2016 و2017 ليبلغ نسبة 5.8% و3.9% على التوالي.
ويعرض الجدول التالي تقديرات معدل النمو السنوي الحقيقي )أساس 2010( للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )2017-2011( وتقديرات 

نمو العام 2018:

حيث يبين معدل انكماش تراجعي منذ عام 2013 ليصل إلى نسبة حوالي 4% في نهاية العام 2017 مما يعني وبالرغم من األضرار الناتجة 
عن األزمة المستمرة، تعاٍف نسبي للنشاط االقتصادي وبخاصًة في المناطق اآلمنة بما فيها المدن الكبرى )دمشق وحلب1 والساحل( حيث نرى 

نشاطًا صناعيًا وتجاريًا متناميًا.

وسمحت   ،)2017/172 رقم  )المرسوم   %50 بنسبة  الخام  المواد  على  الجمركية  الرسوم  الحكومة  خفضت  المحلية،  الصناعة  ولتشجيع 
للصناعيين باستيراد المنتجات النفطية الالزمة لمصانعهم. من جهة أخرى شهدت المنظومة الكهربائية استقرارًا نسبيًا في مختلف أنحاء البالد 
منذ منتصف أيلول الـ2017، فقد خفضت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في دمشق للمرة األولى منذ ما يقارب الخمس سنوات، ويعود 
الفضل في ذلك إلى استعادة الحكومة سيطرتها على بعض حقول الغاز، هذه الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي يؤدي إلى زيادة إمدادات الكهرباء 

بالتالي تعزيز اإلنتاج الصناعي.

1وفقًا لغرفة صناعة حلب، ارتفع عدد المصانع والورش في حلب بشكل كبير من 4000 إلى 6000 منذ توقف القتال داخل المدينة، عائدة إلى الصناعيين العائدين، الذين 

عاودوا نشاطاتهم الصناعية )ولكن يمثل الرقم )6000( أعاله أقل من 10% من إجمالي عدد المنشآت التي كانت تعمل في حلب قبل سنوات األزمة(، كما واستأنفت 3400 
مؤسسة صناعية خاصة اإلنتاج في عدة مناطق صناعية آمنة في جميع أنحاء البلد.

 المتوقع في
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 معدل النمو في الناتج
(2.8%(المحلي اإلجمالي )%3.9) )%5.8) )%8.0) )%9.9) )%16.7) )%28.2) )%6.8)

المصادر: 
اإلسكوا )دراسة استقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2016 - 2017(	 
صندوق النقد الدولي )الوضع االقتصادي العالمي وآفاقه 2018(	 

تطور االقتصاد السوري في العام 2017
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تطور االقتصاد السوري في العام 2017

التجارة الخارجية:
ال تزال عوامل الحرب والعقوبات الخارجية تؤثر سلبًا على عمليات التجارة الخارجية، حيث انخفضت الصادرات والواردات بنسبة 93% و%65 

على التوالي بين العام 2011 و2017، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، كما هو مبين في المخطط البياني أدناه.

المصدر: اإلسکوا، دراسة استقصائية للتطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2016 – 2017.

إن تراجع عمليات التجارة الخارجية أدى إلى تدهور الميزان التجاري كما تغيرت هيكلية مسارات التجارة الخارجية الجغرافية حيث تراجعت التجارة 
مع دول االتحاد األوروبي بينما ازدادت مع الهند، إيران، الصين، روسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية باإلضافة إلى بعض الدول العربية.

وقد واصل البنك المركزي التركيز على تمويل واردات السلع األساسية )كالغذاء والدواء، قطع التبديل الصناعية والمواد األولية وغيرها من 
مستلزمات اإلنتاج الصناعي( والتي تمول حاليًا من خالل الصادرات غير النفطية، والتحويالت الشخصية. ويقدر أن الصادرات غير النفطية 
تغطي حوالي 10% من إجمالي الواردات، مما يترك عجزا تجاريًا كبيرًا، وفي هذا الصدد عمدت الحكومة لتعزيز تمويل وارداتها بالحصول 

على خطوط ائتمانية من دول صديقة.

معينة من حصيلة  نسبة  بتسليم  المصدرين  إلزام   2017 آذار  في  المركزي  ألغى مصرف سورية  النفطية،  الصادرات غير  تعزيز  وبغرض 
الصادرات بالقطع األجنبي، بحيث سمح لهم إما بالحفاظ على مداخيلهم من عمليات التصدير بالعملة األجنبية، أو استعمالها جزئيًا أو كليًا في 

تمويل مستورداتهم، أو بيعها إلى البنوك السورية.

المالية العامة:
تزايد العجز المالي بشكل كبير منذ بداية األزمة، حيث نجم عن االنخفاض الحاد في اإليرادات الحكومية الناتج عن انخفاض اإليرادات النفطية 
والضريبية، كما حدث تراجُع حاُد في إيرادات النشاطات السياحية، وانخفاُض في عمليات التجارة الخارجية كمًا وقيمًة )كما ذكر سابقًا( في 

حين ازداد بشكل مستمر اإلنفاق الحكومي.
في محاولة من الحكومة لضغط النفقات والتخفيف من العجز العام قامت أواًل بخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة كما خفضت االستثمارات 

العامة هذا من جهة، باإلضافة إلى االقتراض من البنك المركزي واالقتراض من الدول الصديقة من جهة أخرى. 
أما من ناحية اإليرادات، فرضت الحكومة ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة االستهالك، فضاًل عن فرض ضريبة جديدة يشار إليها باسم 
“المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار”. وفي اآلونة األخيرة، رفعت الحكومة معدل ضريبة إعادة اإلعمار من 5% إلى 10% )حسب القانون 

رقم 2017/46(.
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يبين الجدول التالي الموازنات العامة التقديرية لألعوام 2011–2018 في حين أن اإليرادات والنفقات الفعلية لم يتم نشرها بشكل رسمي بعد:

المصدر: مجموعة قوانين الموازنات السنوية – تقرير مكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار.

سعر صرف الليرة السورية:
بعد االنخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها خالل الفترة بين العام 2011 والعام 2017، استقر سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية عند 517.43 ليرة سورية معظم العام 2017، ليتراجع إلى 436 ليرة سورية في نهاية العام 

2017 )كما هو مبين أدناه(.

 المصدر: نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 بمليارات الليرات السورية

2,378 1,918 1,339 980 866 634 779 649 اإليرادات العامة

1,540 1,100 739 351 318 189 278 407 اإليرادات الجارية

838 818 600 629 548 445 501 241 اإليرادات االستثمارية

3,187 2,660 1,980 1,554 1,390 1,383 1,327 835 النفقات العامة

2,362 1,982 1,470 1,144 1,010 1,108 952 455 النفقات الجارية

825 678 510 410 380 275 375 380 النفقات االستثمارية

)809) )742) )641) )574) )524) )749) )548) )186) إجمالي العجز العام
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ويمكن أن يعزى التحسن النسبي في قيمة الليرة السورية إلى العوامل التالية:

سياسة التجارة الخارجية التي تقيد الواردات غير الضرورية وسياسة نقدية انكماشية تحد من التسهيالت المصرفية للواردات، باستثناء المواد . 1
الخام لألنشطة اإلنتاجية، األدوية والمواد الغذائية الضرورية.

قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1409/م.ن/ب4 تاريخ 2016/07/24، القاضي بتعديل نسبة مركز القطع التشغيلي من 5±% إلى %±1 . 2
والذي ربط المبالغ المباعة يوميًا من الموارد الذاتية والناتجة عن ما يعادل خمسة باأللف من مجموع أمواله الخاصة الصافية عند تمويل 

عمليات التجارة الخارجية.

السماح للمصارف من جديد ببيع النقد األجنبي لغرض تمويل المعامالت التجارية وغير التجارية ضمن الحدود المذكورة أعاله.. 3

منع شركات الصرافة من تمويل المستوردات، وتفعيل دور المصارف بهذا الشأن، حيث تم السماح للبنوك بشراء وبيع النقد األجنبي فيما . 4
بينها، مع شركات الصرافة ومع البنك المركزي عند االقتضاء.

السماح للمصدرين باالحتفاظ بنسبة 100% من عائداتهم بالعملة األجنبية، وذلك لتشجيع الصادرات وزيادة السيولة في سوق الصرف . 5
مكانية  األجنبي )رقم 354/ل.إ تاريخ 2017/03/19 الذي ألغى العمل بأحكام كافة القرارات الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير( واإ

المصدر من إعادة تمويل مستورداته من مصادره الذاتية.

المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 2013/08/04 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو ألي نوع من . 6
أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع األجنبي أو بالمعادن الثمينة، كما ينص المرسوم على أنه ال يجوز بغير 

موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعامالت التجارية بغير الليرة السورية. 

علمًا أنه قد تم خالل العام 2017 وضع نظام التسويات اإلجمالية السوري SYGS بهدف الحد من التداول النقدي للعملة الوطنية مما سيؤثر 
حتمًا بطريقة إيجابية على سعر الصرف ابتداًء من العام 2018.

التضخم:
انعكس االستقرار النسبي للعملة المحلية مقابل الدوالر األمريكي في زيادة متدنية نسبيًا في مؤشر تكلفة المعيشة في نهاية العام 2017 مقارنة 
بنهاية العام 2016. وقد تأثرت هذه الزيادة أيضًا باستقرار أسعار السلع االستراتيجية مثل الوقود والبنزين والكهرباء التي لم تتغير خالل العام، 
باإلضافة إلى زيادة الرقابة على األسعار في السوق من قبل الحكومة. أضف إلى ذلك األثر اإليجابي للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 

2013/08/04 المذكورة أعاله في الحد من االتجاهات التصاعدية للتضخم.

هذا التحسن في قيمة العملة السورية في عام 2017، إلى جانب تحسن الوضع األمني، وتحسين طرق اإلمداد، أدى إلى زيادة اإلنتاج والى 
انخفاض نسبي في تكاليف المعيشة. وتجدر اإلشارة هنا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في أجزاء من البالد مقارنة بالعام 

السابق، ولكنها ال تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل ثالث سنوات.

قّدر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في سورية قد انخفض إلى 21.3% في العام 2017 مقارنة بـ46.1% في العام 2016، كما 
هو مّبين في الشكل أدناه.

المصدر: صندوق النقد الدولي، الحالة والتوقعات االقتصادية في العالم لعام 2018
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أداء القطاع المصرفي

شهد القطاع المصرفي عام 2017 ضغوطات نتيجة استمرار العقوبات االقتصادية الدولية المفروضة على سورية والتي أثرت سلبًا على حركة 
عمليات تمويل التجارة الخارجية من حيث تقييد إمكانية التعامل مع البنوك المراسلة الخارجية من جهة وشح فرص االستثمار في المصارف 
المراسلة دوليًا سواًء على شكل إيداعات نقدية أو عن طريق شراء محافظ استثمارية دولية بالدوالر األمريكي ذات مردود ثابت، ومن جهة أخرى 
انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي في السوق غير النظامي عن سعر الصرف المعتمد لدى المصارف والصادر عن مصرف سورية 
المركزي خالل الربع الرابع من العام أدى بدوره إلى لجوء المستوردين إلى السوق غير النظامي لتأمين العملة األجنبية لتسديد قيمة مستورداتهم.

كما ساهم انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية بنسبة 15.7% بنهاية العام 2017 بتكوين خسائر غير محققة ناتجة 
عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي في معظم المصارف وبالتالي انخفاض األرباح المدورة الغير محققة مما أدى إلى انخفاٍض في حقوق 
المساهمين وانخفاض القيمة الدفترية ألسهم المصارف هذه )ارتفعت األرباح المحققة عن الخسائر الغير محققة في كل من المصرف الدولي 
للتجارة والتمويل، بنك بيبلوس وبنك البركة حيث بلغت مراكز القطع البنيوي لكٍل منها قيمة 40.5 / 61.1 / و42.5 مليون دوالر أمريكي 

على التوالي(.

علمًا أنه قد شاهدنا خالل العام 2017 ارتفاعًا في القيم السوقية لجميع أسهم المصارف في سوق دمشق لألوراق المالية بعضها نتيجة التداوالت 
والبعض اآلخر نتيجة الطلب المتكرر لشراء السهم على الحد األعلى دون وجود طلبات بيع بالمقابل )بحسب نظام تعليمات التداول في سوق 
دمشق لألوراق المالية يتم تعديل السعر المرجعي للورقة المالية المطلوبة على الحد األعلى )بأوامر مفتوحة( وال يوجد أية أوامر على الطرف 
المقابل وذلك لمدة ثالث جلسات متتالية ومن قبل عشرة مستثمرين على األقل ليس لهم عالقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة(، 

وقد ازداد حجم التداول في العام 2017 عن عام 2016 بنسبة %41.

أظهرت النتائج األولية للمصارف الخاصة العاملة في سوريا لنهاية عام 2017 محررة بالليرة السورية ما يلي )بانتظار صدور اإلفصاحات 
التفصيلية النهائية(:

زيادة في حجم الموجودات في القطاع المصرفي الخاص بنسبة نمو بلغت 6% في نهاية العام 2017، حيث بلغت زيادة الموجودات . 1
في المصارف اإلسالمية نسبة 18.62% )علمًا أن مصرفًا اسالميًا واحدًا شهد انخفاضًا في نسبة موجوداته بنسبة 27.47%(، في 
حين شهدت المصارف التقليدية انخفاضًا في حجم الموجودات بنسبة 0.88% )حيث شهدت 7 مصارف تقليدية انخفاضًا في حجم 
موجوداتها(، هذه الفروقات نتجت في معظمها عن انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية. وفي حال تم احتساب 
مجموع الموجودات بالدوالر األمريكي نالحظ ارتفاعًا لدى المصارف التقليدية بنسبة 17.56% في نهاية الـ2017، في حين شهدت 
موجودات المصارف اإلسالمية مقومة بالدوالر األمريكي ارتفاعًا بنسبة 40.77% في نهاية العام، وبالتالي ارتفع إجمالي الموجودات 

مقومة بالدوالر األمريكي في القطاع المصرفي ككل بنسبة 25.80% في نهاية العام 2017.

علمًا أن إجمالي موجودات بنك الشرق يشكل مانسبته 4% من إجمالي الموجودات في المصارف التقليدية ونسبة 2.4% من إجمالي موجودات 
القطاع المصرفي الخاص.

يوضح البيان أدناه حركة إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص مقومة بماليين الدوالرات األمريكية لألعوام 2011 – 2017:
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كما شهد القطاع المصرفي الخاص انخفاضًا في حقوق المساهمين بنسبة 9.20% ناتج عن انخفاض األرباح المدورة الغير محققة . 2
الناجمة عن انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية )كما ذكر سابقًا(، حيث انخفض إجمالي حقوق المساهمين 
في المصارف اإلسالمية بنسبة 3.27% أما في المصارف التقليدية فقد انخفضت نسبة حقوق المساهمين بنسبة 10.95% مما يعني 
انخفاض نسبي لحقوق المساهمين في المصارف اإلسالمية أقل من نسبة االنخفاض في المصارف التقليدية، حيث أن األرباح المدورة 
المحققة تشكل نسبة 33% من قيمة الخسائر غير المحققة )البالغة قيمة 6.729 مليار ل.س.( في المصارف اإلسالمية في حين تشكل 
األرباح المدورة المحققة نسبة 30% من قيمة الخسائر غير المحققة )البالغة قيمة 43.392 مليار ل.س.( في المصارف التقليدية. 
علمًا أن حقوق المساهمين في بنك الشرق تشكل مانسبته 5% من حقوق المساهمين في المصارف التقليدية و نسبة 3.8% من حقوق 

المساهمين في القطاع المصرفي الخاص.

بيان الدخل مقارنة بين العام 2017 والعام 2016:. 3

انخفض إجمالي الدخل التشغيلي في القطاع المصرفي الخاص بنسبة 104%، حيث حققت معظم المصارف إجمالي دخل تشغيلي . 4
سالب مع األخذ بعين االعتبار أثر الخسائر الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي حيث انخفض الدخل التشغيلي في 
المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 115%، أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فقد شهدت انخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 

66.79%. علمًا أن بنك الشرق احتل المرتبة السابعة في القطاع المصرفي الخاص من حيث إجمالي الدخل التشغيلي.

ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية في المصارف اإلسالمية بنسبة 140.75% بينما انخفضت في المصارف التقليدية بنسبة %76.81 . 5
ناتجة في معظمها عن استرداد مؤونات نتجت عن تحصيل ديون متعثرة لدى هذه المصارف، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المصاريف 
التشغيلية في القطاع المصرفي ككل بنسبة 42.58%. علمًا أن بنك الشرق احتل المرتبة السابعة في القطاع المصرفي الخاص من 

حيث إجمالي المصاريف التشغيلية.

نتيجة لما سبق شهد القطاع المصرفي الخاص انخفاضًا في صافي األرباح بنسبة 126.81% لتصبح خسائر في نهاية العام 2017 . 6
متضمنة الخسائر الغير محققة الناجمة عن فروقات سعر الصرف عند إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، وعليه فإن قيم ربحية السهم الواحد 
لكل سهم من أسهم المصارف كانت سالبة في معظم المصارف ماعدا مصرف إسالمي واحد ومصرفين تقليديين بسبب تغطية األرباح 

المحققة للخسائر الغير محققة )كما ذكرنا سابقًا( والتي بدورها أدت إلى زيادة حقوق الملكية في هذه المصارف.

عند احتساب القيمة الدفترية لكل سهم من أسهم المصارف ومقارنتها مع قيمتها السوقية نجد أن جميع األسهم تجاوزت قيمتها السوقية . 7
القيمة الدفترية عدا مصرفين تقليدين )بنك الشرق وبنك بيبلوس( بسبب انخفاض حجم تداولهما خالل العام 2017، علمًا أن نسبة زيادة 

سعر السهم خالل العام بلغت 176% لبنك الشرق و154% لبنك بيبلوس.

الموازنة العامة التقديرية للدولة لألعوام )2011 – 2018(

القطاع المصرفي الخاص ككل المصارف اإلسالمية المصارف الخاصة التقليدية البيان
 القيم بالماليين(

%(ل.س 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016

)%104.09( )7,210( 176,317 )%66.79( 13,282 39,991 )%115.03( )20,492( 136,326  إجمالي الدخل*
 التشغيلي

)%42.58( )21,273( )37,045( %140.74 )14,035( )5,830( )%76.81( )7,238( )31,215(  إجمالي المصاريف
التشغيلية

- )6,781( )7,751( - )3,260( )3,376( - )3,520( )4,376( ضريبة الدخل

)%126.81( )35,264( 131,521 )%113.04( )4,013( 30,785 )%131.02( )31,250( 100,735 صافي الدخل/
الخسائر

* إجمالي الدخل التشغيلي يتكون من صافي إيرادات الفوائد، صافي إيرادات الرسوم والعموالت، صافي )خسائر(/أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية، 
يرادات تشغيلية أخرى. )خسائر(/أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي واإ
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فيما يلي موجز بأهم القرارات، القوانين والتعاميم التي أثرت على عمل القطاع المصرفي والصادرة خالل العام 2017 حسب التواريخ:

أو تجديد 	  الالزمة عند منح  الضوابط واإلجراءات  الذي يتضمن  تاريخ 2017/01/25،  النقد والتسليف رقم 28/م.ن  قرار مجلس 
التسهيالت االئتمانية على شكل حساب جاري مدين بالليرات السورية.

قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 354/ل.أ تاريخ 2017/03/19 الذي أنهى العمل بأحكام كافة القرارات 	 
الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير وكافة التعاميم والقرارات ذات الصلة وذلك اعتبارًا من تاريخ 2017/03/15.

يتضمن 	  الذي   ،)2017/09/14 بتاريخ  المصارف  على  )تعّمم   2017/04/11 تاريخ  52/م.ن  رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار 
الضوابط واإلجراءات الالزمة عند منح التسهيالت االئتمانية بالليرات السورية والتي تتضمن حدود قصوى لفئات المحافظ من إجمالي 
التسهيالت المباشرة، وحدود قصوى لمنح العميل الواحد نسبًة من الفائض عن الحد األدنى من السيولة بتاريخ قرار المنح باإلضافة 
لحدود قصوى للتسهيالت الغير المباشرة من صافي قيمة األموال الخاصة، كما تم ربط آلية المنح بمضاعفات وسطي رصيد المكوث 

لألرصدة الدائنة.

قرار مجلس النقد والتسليف رقم 101/م.ن تاريخ 2017/07/30، المتعلق بنسب تركز اإليداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته 	 
المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع مجموعته المصرفية واألوراق المالية الصادرة والحد األقصى للتسهيالت حيث عدل القرار 
رقم 1101/ م.ن تاريخ 2014/4/2 الذي سمح بتجاوز بعض النسب الرقابية بنسبة 100% من الحدود األساسية في حال كانت 
ناتجة عن ارتفاع سعر الصرف وبالتالي أصبحت النسب الرقابية ثابتة دون األخذ بعين االعتبار تأثر عناصرها بتغيرات سعر الصرف.

المركزي 	  تقاضي مصرف سورية  الموافقة على  يتضمن  الذي   ،2017/08/30 تاريخ  115/م.ن  رقم  والتسليف  النقد  قرار مجلس 
العموالت ونفقات البريد والسويفت على العمليات المصرفية التي يجريها لصالح زبائنه.

قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1280/ل.أ تاريخ 2017/10/08 والقرار 1296/ل.أ تاريخ 2017/10/12 	 
اللذان يتضمنا أحكام تنفيذ الحواالت أو مبالغ البنكنوت النقدية التي ترد بقيمة تزيد عن 1000 دوالر أمريكي أو مايعادلها، ترافق 
معهما القرار الصادر أيضًا عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1384/ل.أ تاريخ 2017/10/28 والقرار رقم 1385/ل.أ 
تاريخ 2017/10/28 الذي خفض القيمة من 1000 إلى 500 دوالر أمريكي كما عدل بعض األحكام المذكورة في القرار السابق، 
كما ترافق معهما القرار رقم 1449/ل.أ تاريخ 2017/11/08 الذي استثنى كافة الحواالت الواردة إلى منظمة األمم المتحدة ومكاتبها 

والهيئات التابعة لها.

والقنصليات 	  الهيئات  يستثني  الذي   2017/11/09 تاريخ  1457/ل.أ  رقم  المركزي  سورية  مصرف  إدارة  لجنة  عن  صادر  قرار 
القطع  ببيع  لها  يسمح  2017/10/12 حيث  تاريخ  1295/ل.أ و1296/ل.أ  القرارين  أحكام  الدبلوماسية من  والبعثات  والسفارات 
األجنبي نقدًا )بنكنوت( واستالم مايعادله بالليرات السورية نقدًا )بنكنوت( بسقف ال يتجاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو مايعادله من 

العمالت األجنبية شهريًا.

مضت إدارة بنك الشرق خالل عام 2017، قدمًا بتبني سياسة قائمة على األداء المتوازن بين الموجودات والمطلوبات، مع اعتمادها 
ألفضل الممارسات والمعايير المصرفية، وتنفيذها لكافة القرارات والتعاميم واإلجراءات والتوجيهات بما فيها مراقبة االلتزام الصادرة عن 

مصرف سورية المركزي.

نشاط  على  أثرت  التي  واألنظمة  القوانين  عن  موجز 
المصرف خالل 2017 
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على الصعيد التجاري

نشاط شبكة الفروع وصيرفة التجزئة خالل العام 2017 
دعم الفروع:

وهدف المصرف إلى تلبية متطلبات العمالء ومعالجة األمور الطارئة الناتجة عن التعامل اليومي، حيث اهتمت إدارة شبكة الفروع باستقطاب 
ودائع جديدة والتركيز على مودعين جدد ذات حجم كبير مثال المنظمات الدولية وبعض المؤسسات الكبيرة التي تملك فوائض سيولة مرتفعة 

وغيرها.

وشهدت سنة 2017 استقرارًا نسبيًا على صعيد مدراء فروع المصرف األمر الذي ساهم في تحسين أداء فروع المصرف وتحقيق زيادة ملحوظة 
في عدد العمالء رافقها زيادة في إجمالي حجم الودائع بجميع أنواعها )حسابات جارية، ودائع توفير، ودائع ألجل وحسابات مجمدة( بنسبة 
65% مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ قيمة 27.9 مليار ل.س. مقارنة مع 16.8 مليار ل.س. في العام 2016، بما فيها زيادة ملحوظة في 
حجم الودائع ألجل بنسبة 80.16% مقارنة مع عام 2016. كما يعزى هذا التطور في حجم الودائع خالل العام الفائت إلى االستقرار النسبي 

في سعر الصرف مما أدى تدعيم ثقة المودعين بالليرة السورية.

وقام المصرف ببذل الجهود الممكنة لتحريك أرصدة الحسابات الجامدة خالل فترة األزمة. ونظرًا ألهمية هذا الموضوع، قام مصرف سورية 
المركزي بإصدار القرار 1418 تاريخ 2016/07/24 الذي نظم إجراءات تصنيف ومعالجة الحسابات الجامدة. وكانت توجيهات اإلدارة خالل 
عام 2017 تقضي بتنشيط أكبر عدد ممكن من الحسابات والبث بأرصدتها تحت سقف إجراءات محددة وضمن متطلبات القرار المذكور أعاله.  

إدارة بطاقات الصراف اآللي والدفع اإللكتروني:
دارة بطاقات الصراف اآللي ومعالجة المطالبات الخاصة بالبطاقات والمساهمة في إدارة الصرافات اآللية وصيانتها  تابع المصرف تسويق واإ
ومراقبتها. وانحصرت العمليات الخاصة بالبطاقات لتسوية المدفوعات ضمن السوق المحلي فقط وبالعملة المحلية. وقد بلغ عدد البطاقات 

الصادرة سقف 674 بطاقة خالل عام 2017 مقارنة مع 696 بطاقة خالل عام 2016 أي بنسبة انخفاض %3.

تقديم خدمات التجزئة:
لم يكن لدى المصرف حتى نهاية عام 2017 باقة متكاملة من المنتجات المصرفية لتقديمها كخدمات تجزئة. وبدأت اإلدارة نهاية العام 2017 

التحضير إلطالق خدمات تجزئة جديدة، وذلك مع األخذ بعين االعتبار العاملين التاليين:
تّوفر الخبرات القادرة على إدارة هذه الخدمات بأقل مخاطر ممكنة،	 
تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين.	 

تطوير خدمات الدفع اإللكتروني:
تابع المصرف جهوده لتوفير خدمات الدفع اإللكتروني، أهمها )E-banking / E-payment / Mobile application( من خالل االتفاق 
مع شركة مزودة لخدمة الصيرفة اإللكترونية والدفع اإللكتروني بالتعاون مع فريق عمل داخل البنك، وذلك بهدف البدء بتقديم هذه الخدمة 

لعمالئنا خالل النصف الثاني من العام 2018 وذلك تلبيًة لمتطلباتهم ومواكبة للتطورات المحلية والعالمية على هذا الصعيد.

ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2017
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التوسع واالنتشار:
الفروع   والتوسع على صعيد شبكة  االنتشار  المزيد من  تنفيذ  اإلدارة في  استمرت مساعي  اإلدارة،  المصرف وقرارات مجلس  بسياسة  عماًل 
والصرافات اآللية والمكاتب المصرفية )قرار مصرف سورية المركزي بتنظيم موضوع المكاتب تبعًا للقرار 193/م.ن/ب4 تاريخ 2006/03/30(، 

حيث تم خالل عام 2017:
نقل فرع الالذقية إلى مقره الجديد الذي كان المصرف قد تملكه خالل عام 2015.	 
إعداد التصاميم التنفيذية للبدء بورشة تأهيل فرع المصرف في الغساني في دمشق الذي كان المصرف قد تملكه أيضًا خالل عام 2015.  	 

وقد تقرر أن تبدأ أعمال هذه الورشة أوائل عام 2018، والمتوقع افتتاحه خالل مهلة أقصاها شهر أيلول 2018.
االستغناء عن الصراف اآللي الموجود في منطقة مشروع دمر بسبب عدم الجدوى من أداء هذا الصراف. وقد تقرر وضعه أوائل 2018 في 	 

منطقة ضاحية قدسيا. كما من المرتقب وضع صراف آلي عدد 2 في منطقة الغساني داخل وخارج الفرع الجديد.
أما على صعيد المكاتب المصرفية، فتجدر اإلشارة إلى حيازة المصرف على مكتب مصرفي في مرفأ الالذقية يقوم بخدمة عمالئه في هذا 
المرفأ. ومن المفيد أن إدارة المصرف تدرس إمكانية فتح عدد من المكاتب في منطقة دمشق لتوفير خدمات تتمثل بشكل خاص في تسهيل 

تسيير المعامالت للعمالء لدى الدوائر الحكومية.

متابعة تدريب وتأهيل موظفي الفروع:
دارة شبكة الفروع، تم وضع برامج تدريب داخلي مستمرة لتدريب الموظفين على اتباع اإلجراءات المقررة  بالتنسيق بين وحدة الموارد البشرية واإ
في تنفيذ عمليات الفروع. كما تم خالل عام 2017، التعاقد مع مدرب خارجي قام دورة تدريبية تحت عنوان “مهارات البيع وخدمة الزبائن” 

شارك بها 25 موظف من الفروع.
كما تم إعداد دورات داخلية تحت العناوين التالية: 

دورة عن العمليات النقدية شارك فيها 28 موظف من الفروع.	 
دورة متعلقة بالقرار رقم 28 حول موضوع رصيد المكوث شارك فيه شارك فيه 55 موظف من الفروع واإلدارات.	 
دورة حول شؤون االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب شارك فيها جميع موظفي محافظة دمشق.	 

نشاط التسليف عام 2017
استمرت مساعي المصرف خالل عام 2017 بتوسيع قاعدة العمالء لديه وبالفعل تمكن المصرف خالل هذا العام من استقطاب عدد من 
الزبائن ذوي الجدارة االئتمانية المقبولة، ونتيجة لذلك ارتفع صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة بكافة العمالت بنسبة 30.3% )من 8.4 
مليار ل.س. في نهاية 2016 إلى 10.9 مليار ل.س. في نهاية عام 2017(، علمًا أن التسهيالت الممنوحة بالليرة السورية شكلت ما نسبته 

77% من صافي التسهيالت االئتمانية، وشكلت التسهيالت الممنوحة بالعمالت األجنبية بنسبة %23.

على الرغم من ذلك فقد انخفض صافي إيرادات الفوائد 13.6% نتيجة لزيادة حجم الودائع بنسبة أكبر من نسبة زيادة صافي التسهيالت 
االئتمانية وخاصة في الربع األخير من السنة. ويعود سبب زيادة حجم الودائع إلى عاملين أساسيين، األول هو خطة مجلس اإلدارة بانتهاج 
سياسة توسعية لزيادة محفظة التسهيالت االئتمانية، مما جعل اإلدارة تسعى الستقطاب ودائع ألجل جديدة تؤدي إلى رفع نسبة السيولة وبالتالي 

التمكن من تلبية زبائن االئتمان وااللتزام بقرارات السلطات الرقابية ذات الخصوص في آن واحد.

وقد حرصت إدارة المصرف على توزيع محفظتها االئتمانية على مختلف القطاعات االقتصادية تجنبًا لتركز المخاطر في قطاعات معينة 
بحد ذاتها، وعليه فقد شكلت التسهيالت الممنوحة للقطاع التجاري ما نسبته 50.4% )تركزت في تجارة المواد الغذائية والدوائية(، أما القطاع 
الصناعي فقد احتل المركز الثاني من حيث التركز بنسبة 23.4%، وجاء قطاع الخدمات ثالثًا بنسبة 18.4% وقطاع المقاوالت والتطوير 

العقاري رابعًا بنسبة 7.2%، فيما شكلت باقي الفعاليات االقتصادية ما نسبته %0.54.
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وعلى صعيد التجارة الخارجية، تابع المصرف تقديم خدماته حيث انخفض إجمالي قيمة العمليات المنفذة في عام 2017 مقارنة بالعام 2016  بما 
نسبته 40%، بسبب االنخفاض الذي حصل في السوق الموازي لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي في الربع األخير من العام 

المنصرم.

قد أثرت العديد من العوامل الخارجية على سير عملية التسليف بكافة جوانبها سواء بما يتعلق بحجم التسليف، القطاعات المستهدفة، عدد الزبائن 
إلخ، منها ما هو متعلق بالسياسة النقدية والقرارات الصادرة عن السلطات الرقابية كما تم الذكر آنفًا، ومنها ما هو متعلق بالواقع االقتصادي العام 

وأثره على اتجاهات القرار لدى الفعاليات االقتصادية.

وبالفعل فقد شهد العام المنصرم صدور عدة قرارات كان لها األثر المباشر على عملية التسليف ونذكر هنا قراري مجلس النقد والتسليف: القرار رقم 
28/م.ن الصادر بتاريخ 2017/05/14 والذي وضع ضوابط معينة خاصة بمنح تسهيالت الجاري المدين وربطها برصيد المكوث للسنة السابقة 
والذي أدى إلى انخفاض جزء من التسهيالت االئتمانية نتيجة عدم وجود رصيد مكوث كاٍف للعمالء لتجديد تسهيالتهم االئتمانية، والقرار رقم 52/م.ن 
الصادر بتاريخ 2017/09/14 والذي حدد مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بمنح التسهيالت االئتمانية بالليرة السورية وتم ربط بعضها بنسبة 
الفائض عن الحد األدنى للسيولة المتوفر لدى المصرف مما اضطر المصرف للتركيز على جلب ودائع جديدة رغم تكلفتها المرتفعة وذلك لرفع قيمة 

هذا الفائض، وبالتالي التمكن من منح تسهيالت ائتمانية جديدة تماشيًا مع خطة المصرف.

وفي هذا السياق، عمل المصرف بشكل حثيث على تطبيق هذه الضوابط والمفاهيم الجديدة المندرجة في هذا القرارات وسعى جاهدًا إليصالها وشرحها 
إلى كافة عمالئه الحاليين والعمالء المحتملين الذين يقوم بالتواصل معهم للتأكيد عليهم بضرورة االلتزام بها، وتكييف طرق إدارة أعمالهم بما يتوافق 
معها خصوصًا بما يتعلق بمعيار رصيد المكوث وذلك بتحريك حساباتهم عن طريق المصارف وضرورة إيداع متحصالتهم النقدية بحساباتهم الجارية 

بقاء الفائض منها في حساباتهم المصرفية. واإ

كما تم السعي أيضا إلى زيادة حصة قروض تمويل األنشطة اإلنتاجية والتي تتعلق بتمويل إنشاء أو شراء األصول اإلنتاجية وتمويل األنشطة 
االستثمارية والخدمية وذلك تلبية لمتطلبات القرار المذكور الذي نص على ضرورة أال تقل نسبتها عن 50% من إجمالي تسهيالت المصرف المباشرة 
المنتجة، وقد نجح المصرف برفع نسبة تمويل األنشطة اإلنتاجية لتصل إلى نسبة 44.29% بنهاية عام 2017 من إجمالي محفظة التسهيالت 
االئتمانية المباشرة مقارنة بـ39.51% بتاريخ صدور القرار، ومن المتوقع تحقيق النسبة المطلوبة خالل النصف األول من عام 2018 من خالل 

تمويل عدد من المشاريع الجديدة المتعلقة بالقطاعات الصناعية والخدمية الحيوية.

وفي سياق آخر، ساهمت إدارة التسليف بالجهود التي بذلها المصرف لمعالجة الديون الغير المنتجة والعمل على تحصيل أكبر قدر منها وذلك من 
خالل سياسات مرنة ومجدية، نجحت من خاللها بإعادة جدولة حوالي 302 مليون ل.س. من أصل محفظة الديون المتعثرة وتحصيل حوالي 13 
مليون ل.س. إضافية منها، وقد ساهم ذلك في رفع جودة محفظة التسليف عمومًا وتراجع إجمالي حجم الديون المباشرة المتعثرة بنهاية العام 2017، 
إذ سجلت هذه الديون 14% فقط من محفظة التسهيالت المباشرة لدى بنك الشرق مقارنة بـ19% في عام 2016 وهي ما زالت من ضمن أدنى 

النسب بين المصارف الخاصة العاملة في سورية.

ومتابعة لتنفيذ خطة مجلس اإلدارة الموضوعة في النصف الثاني من عام 2017 والقاضية بانتهاج سياسة توسعية على مستوى محفظة االئتمان، 
قامت إدارة المصرف برفد كادرها في مديرية التسليف بعدد إضافي من الموظفين للمساعدة بتحقيق األهداف المرسومة للعام الجديد وللتماشي مع 

االنفتاح االقتصادي النسبي والمنافسة المتزايدة بين المصارف.
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نشاط الخزينة عام 2017

تركز نشاط الخزينة خالل العام 2017 على ما يلي:
تأمين خدمات القطع األجنبي للمصرف وعمالئه سواء كان مصدر هذا القطع من الموارد الذاتية للمصرف و/أو من السوق المصرفي 	 

المحلي و/أو من المصرف المركزي، وذلك من ضمن إدارة مركز القطع التشغيلي الخاص بالمصرف.

المساهمة في إدارة سيولة المصرف بالليرة السورية من خالل الحصول على ودائع مصرفية ألجل تبعًا ألسعار السوق المصرفي المحلي 	 
السائد، وذلك ضمن إدارة التوظيفات مع المصارف،

المساهمة في توظيف فوائض السيولة وخاصة من العمالت األجنبية بتوظيفات آجلة مع المجموعة المصرفية و/أو االستثمار بشراء أوراق 	 
مالية وفقًا للضوابط واإلجراءات المفروضة من السلطات الرقابية.

إدارة مركز القطع التشغيلي:
تهدف هذه العمليات إلى تأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل عمليات التجارة الخارجية ضمن الضوابط الرقابية الملزمة )راجع القرار 1409 
تاريخ 2016/07/24(، باإلضافة إلى تأمين خدمات بيع وشراء القطع األجنبي تبعًا لطلبات الزبائن )راجع القرار 1279 وتعديالته تاريخ 

2017/10/08(. وفي هذا اإلطار يتوزع حجم تمويل المستوردات لمختلف القطاعات االقتصادية كما هو موضح أدناه:

ولتأمين حاجات العمالء أصواًل وضمن الضوابط الملزمة، قامت مديرية الخزينة ضمن إطار عمليات مركز القطع التشغيلي المسموح بها 
)راجع القرار 1409( بعمليات شراء قطع أجنبي بلغت بما يعادل 59.69 مليون دوالر أمريكي عام 2017 مقابل ما يعادل 60.38 مليون 
دوالر أمريكي عام 2016. مما يبّين انخفاضًا ملحوظًا في نسبة اللجوء إلى مصدر المصرف المركزي عام 2017 لصالح زيادة نسبة اللجوء 
لكل من مصدري الموارد الذاتية والمصارف المحلية، األمر الذي من المرتقب أن يؤدي الحقَا، وفي حال استمرار هذا االتجاه، إلى زيادة في 

إيرادات المصرف.
تبين األشكال أدناه توزع مصادر المشتريات للعامين 2016 و2017:

29%

17%

54%

موارد ذاتيةمصارف محلية
المصرف المركزي

مشتريات القطع األجنبي مقابل الليرة السورية 2016

15%

54%

31%

موارد ذاتيةمصارف محلية
المصرف المركزي

مشتريات القطع األجنبي مقابل الليرة السورية 2017

13%6%

48%

33%

القطاع الدوائي
القطاع الصناعي

القطاع الغذائي
قطاعات أخرى

توزع تمويل التجارة الخارجية حسب القطاعات عام 2017
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ال بد من اإلشارة إلى أن القرارات والتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي في الربع األخير من عام 2017 حول موضوع عمليات مركز 
القطع التشغيلي أثرت سلبًا على حركة عمليات القطع األجنبي من قبل العمالء بسبب تطبيق متطلبات هذه القرارات القاضية بتجميد معادل 

الليرة السورية ألي عملية تصريف لفترة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر.

دارة السوق النقدي: التوظيف لدى المصارف واإ
تهدف هذه العمليات لتوظيف فوائض السيولة من جهة وتأمين حاجات السيولة من جهة أخرى حسب كل عملة، بحيث تم خالل عام 2017 
تأمين إيداعات مصرفية قصيرة األجل دعمًا لنسبة السيولة بالليرة السورية. وقد تراوحت قيمة هذه الودائع بين 2.5 - 3 مليار ليرة سورية. ومع 
نهاية عام 2017 تأمنت ودائع من الزبائن بالليرة السورية رفعت بذلك من نسبة السيولة بهذه العملة مما استدعى إلى رد الودائع المصرفية عند 
استحقاقها دون الحاجة لتجديدها لفترة أخرى قادمة. وبالمقابل فقد تم استثمار توظيفات دائنة بالقطع األجنبي لدى المجموعة المصرفية )وشكلت 

ما نسبته 60% من إجمالي قيمة مركز القطع البنيوي( لم تتعدى عوائدها وسطيًا نسبة %2.57.

إدارة المحفظة االستثمارات المالية:
استطعنا استثمار فوائض القطع األجنبي بالمحفظة المالية موزعة على عدة قطاعات كالتالي:

ومن الجدير ذكره أن نسبة المبالغ المستثمرة في المحفظة المالية لبنك الشرق تشكل 37% من إجمالي قيمة مركز القطع البنيوي.

وال بد من المالحظة أنه كافة العوائد المتحصلة من عمليات القطع األجنبي على مختلف األصعدة قد تأثرت سلبًا عند تقييمها بالليرة السورية 
بسبب تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام الليرة السورية.

نشاط عمليات التجارة الخارجية عام 2017
تتلخص هذه العمليات بما يلي:

عمليات االستيراد وعمليات التصدير )المستندات برسم التحصيل واالعتمادات المستندية(.	 
تنظيم وتسديد تعهدات التصدير.	 
الكفاالت المصرفية بطلب من عمالء المصرف.	 
الكفاالت المصرفية بطلب من البنوك المراسلة.	 

تقضي سياسة المصرف بالعمل على بذل الجهود الممكنة لزيادة الحصة السوقية واستقطاب عدد أكبر من العمالء مما يساهم في زيادة ربحية 
المصرف وكذلك البحث عن طرق لزيادة شبكة البنوك المراسلة في الخارج )محدودة جدًا حاليًا بسبب العقوبات(، مما يتيح الفرصة أمام المصرف 

للحصول على ميزة تنافسية في القدرة على إرسال واستقبال الحواالت المصرفية واالعتمادات المستندية.

وتلخصت نتائج عام 2017 مقارنًة مع عام 2016 بانخفاض في عدد وحجم المستندات برسم التحصيل لعمليات االستيراد بعملة اليورو بنسبة 
19.84% وزيادة في حجم المستندات برسم التحصيل بعملة الدرهم اإلماراتي بنسبة 63% للمستندات، وزيادة في حجم االعتمادات المستندية 

عام 2017 بنسبة 96% مقارنة بالعام 2016.

15.30%

37.47%

47.23%

قطاع الشركات

قطاع المصارف

القطاع السيادي

قطاعات استثمار األوراق المالية عام 2017
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ويستمر المصرف في إصدار الكفاالت المصرفية لصالح جهات مستفيدة محلية، إذ بلغت نسبة الكفاالت الصادرة كتأمينات أولية ونهائية لعقود 
توريد األدوية بنسبة 62% من إجمالي الكفاالت الصادرة من قبل المصرف. وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي حجم الكفاالت المصدرة بنسبة 

160% لعام 2017 مقارنة بعام 2016.

يسجل المصرف عددًا من الكفاالت الجامدة صادرة قبل األزمة لصالح جهات عامة لم يعد باإلمكان التواصل معها لوجودها في مناطق غير 
آمنة. ويتابع المصرف معالجتها مع المعنيين بانتظار صدور تعليمات من مصرف سورية المركزي حول هذا الموضوع.

تم إلغاء العمل بتعهدات التصدير بموجب قرار مصرف سورية المركزي رقم 354/ل.أ بتاريخ 2017/03/19 وذلك تسهياًل للمصدرين لتمويل 
مستورداتهم من مواردهم الذاتية، األمر الذي يبرر انخفاض حجم وعدد التعهدات المنظمة والمسددة خالل عام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وشهدت األشهر األربعة األخيرة في عام 2017 انخفاضًا كبيرًا في حجم عمليات التجارة الخارجية وذلك بسبب االنخفاض الحاصل في سعر 
صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي في األسواق الموازية مقارنًة بالسوق النظامي، مما أدى إلى لجوء العمالء إلى أسواق القطع خارج 

القطاع المصرفي تأمينًا لتمويل عمليات االستيراد من خارج القطاع المصرفي.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

على صعيد إدارة المخاطر

إدارة المخاطر االئتمانية

هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الملتزمين تجاه المصرف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة 
المصرف للتخفيف من التعرض إلى مثل هذه المخاطر حيث تم تحديد مستويات المخاطر المقبولة من خالل وضع سقوف لها على مستوى 
العميل الواحد، ومجموعة من العمالء وتحديد القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ونوع التسهيالت والسقوف الممنوحة حسب العملة ويتم كل 
ذلك وفق التعليمات والحدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي باإلضافة إلى الحدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات اإلنذار 

المبكر التي تهدف لوضع اإلجراءات العالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر.

كما تم وضع إجراءات للمصرف للتخفيف من التعرض إلى مثل هذه المخاطر عن طريق حصر قرار المنح االئتماني ضمن لجان لكل منها 
صالحيات محددة بموجب سقف ال يمكن تخطيه، علمًا أن الملفات االئتمانية ال يمكن عرضها على اللجان من قبل مديرية التسليف إال بعد 
كفاية دراستها من قبل وحدة تحليل المخاطر االئتمانية والتقدم بالتوصيات المناسبة بشأنها، باإلضافة لضوابط تطبيقية تقضي بعدم فتح الخطوط 

االئتمانية من قبل وحدة متابعة وضبط االئتمان إال بعد استكمال كافة شروط قرار المنح.

كما تم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إلى لجنة إدارة المخاطر حيث يتم وضع التوصيات المالئمة وفق تطور الظروف السوقية، 
ومن ثم يصادق مجلس اإلدارة على سياسة واستراتيجية التسليف الرامية إلى الحفاظ على محفظة التسهيالت المطلوبة وفق األسس االستراتيجية 

التالية:
تمويل رأس المال العامل لألنشطة اإلنتاجية واألصول اإلنتاجية وتمويل المشاريع الجديدة وتمويل المستوردات وفق القرارات واألنظمة النافذة.	 
تحديد التمويل بالمناطق اآلمنة مع األخذ بعين االعتبار توزع فروع بنك الشرق وانتشار قاعدة عمالئه. 	 
توزيع التسهيالت االئتمانية على كافة القطاعات االقتصادية والحد من التركز.	 
منح قروض استهالكية وسكنية بما يتوافق مع متطلبات السلطات الرقابية.	 
عدم منح تسهيالت ألي عميل كان المصرف قد قام بشطب أي جزء لمديونيته السابقة ما لم يقم العميل بتسديد المبلغ المشطوب.	 
العمل على الحد من التركز في التسليف ومراعاة الضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية بهذا الشأن.	 

كما تم وضع سياسة التحصيل في بنك الشرق التي تحدد اإلطار العام لما يلي:
مراقبة وتحديد الديون المتعثرة والمبالغ غير المسددة.	 
ستراتيجية التحصيل.	  تحديد العناصر األساسية للتحصيل واإ
تحديد إجراءات التحصيل المناسبة لكل دين.	 
متابعة تحصيل التسهيالت المتعثرة.	 
قواعد إدارة حسابات الديون المتعثرة.	 
متابعة المصاريف القضائية للتحصيل.	 

يحرص المصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء عن طريق السيطرة على المخاطر االئتمانية والعمل على تخفيض احتماالت 
التعثر من خالل إجراء الدراسة االئتمانية المعمقة وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد، واعتماد إجراءات رقابة ومتابعة 
مستمرة للتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح بما يكفل حماية مصلحة البنك لجهة إدارة مخاطر االئتمان والحرص على أن تكون نسبة )المخاطرة 

على العائد( هي ضمن النسب المثلى بالنسبة للمصرف.

نتيجة لسياسة المصرف في إدارة المخاطر االئتمانية، يسجل بنك الشرق أصغر محفظة ديون غير منتجة ضمن القطاع المصرفي في سورية 
خالل العام 2017، وبالرغم من أن توجه مجلس إدارة المصرف خالل العام 2017 نحو زيادة حجم محفظة التسليف المنتجة إال أن حركة  
نشاط التسليف خالل العام 2017 وخاصة في النصف الثاني من العام تأثرت سلبًا من جهة نتيجة تعليمات وضوابط قرارات مجلس النقد 
والتسليف وخاصة القرار 28/م.ن المتعلق بضوابط التسليف على الحساب الجاري المدين والقرار 52/م.ن المتعلق بضوابط التسليف بالليرة 
السورية ومن جهة أخرى تقلبات سعر الصرف انخفاضًا حيث شهدنا ركود في النشاط االقتصادي والنتيجة: انخفاض حجم التسهيالت المستعملة 
نتيجة تسديد ديون مستعملة وتراجع في الطلب لتمويل رأس المال العامل، وكل ذلك ترافق في الربع األخير من السنة مع صدور قرارات لجنة 
إدارة مصرف سورية المركزي الخاصة بأحكام تنفيذ الحواالت بالقطع األجنبي لجهة إيداعها في المصرف عند تحويلها بالليرة السورية لمدد 
محددة وحيث أن مصرفنا لم يتردد بقبول طلبات العمالء بتجميد قيمة الحواالت على شكل ودائع ألجل مما أدى لوجود فائض سيولة وكلف 
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إضافية تتمثل بحجم فوائد قام المصرف بدفعها على الودائع ألجل ال تتناسب مع حجم الفوائد المقبوضة من التسهيالت المنتجة. وحيث أن 
المصرف كان يتبنى سياسة تقضي بحصر منح التسهيالت لتمويل رأس المال العامل على المدى القصير مما أدى لتأثره بالعوامل السوقية 
وضوابط القرارات، وبالتالي تمت إعادة دراسة سياسة المصرف لجهة زيادة الرغبة بالتوجه لمنح تسهيالت أكثر استقرارًا ألجال متوسطة وطويلة 

لغرض تمويل أصول ومشاريع إنتاجية تساهم في تخفيف أثر التقلبات السوقية وتتكيف بشكل أكبر مع متطلبات تعليمات القرارات المذكورة.

إدارة المخاطر السوقية
وهي عملية إدارة المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتقلبات قيمة األوراق المالية في محفظة االستثمار وتأثيرها 
على أرباح المصرف من جهة والقيمة االقتصادية لألموال الخاصة نتيجة اثر التغيرات على األصول أو المطلوبات من جهة أخرى. تلعب 
إدارة المخاطر السوقية دورًا أساسيًا في تطبيق سياسة تحدد األنواع والتركزات والسقوف الداخلية في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق 

مستويات محددة وحصيفة تساعد في عمليات اتخاذ القرار.

كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم بفحوصات ضاغطة الختبار قدرة البنك على مواجهة ظروف غير 
لى لجنة الموجودات والمطاليب ليتبع ذلك رفع التوصيات لمجلس  اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير من واإ

اإلدارة أصواًل التخاذ القرارات المناسبة وفقًا لمتطلبات الحوكمة.

مخاطر تغير أسعار الفائدة
يتعرض بنك الشرق للمخاطر السوقية من خالل األنشطة التي يقوم بها بالنسبة لمخاطر تغير أسعار الفائدة بما يتعلق بالفائدة المدينة المطبقة 
على الودائع بالليرة السورية فهي محددة من قبل مصرف سورية المركزي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )818/م.ن/ب1( بتاريخ 
2012/02/15 وتعديالته وخاصة بالقرار )1266/م.ن/1( بتاريخ 2013/05/31 حيث أن البنك ملتزم كسائر المصارف التجارية التقليدية 
بتطبيق سعر الفائدة وفق الشرائح المحددة ولما يعود للودائع بالليرة السورية ألكثر من سنة حيث أصبحت تتراوح من 10% إلى 20% حيث 

يقوم المصرف باستمرار بمتابعة تغير سعر الفائدة لهذه الشريحة في السوق المصرفي.

أما الودائع باليورو والدوالر، وباالستناد إلى القرار رقم )1435/ م.ن/ب4( بتاريخ 2016/09/18، تحدد أسعار الفوائد المدينة على الودائع 
بالدوالر األمريكي واليورو بين Libor وLibor+1 حيث يتم تحديده بما يتوافق مع أجل الوديعة شريطة أن ال يقل الفرق بين أقل معدل على 
أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 0.5%، حيث يقوم المصرف بتحديد جدول الفوائد الخاص 
ببنك الشرق وفقًا لمعيارين: قيمة الوديعة وفترة التجميد بشكل يؤدي لميزة تنافسية لبنك الشرق ضمن المصارف الخاصة ويساهم باجتذاب الودائع 

األجنبية لالحتفاظ بها ضمن القطاع المصرفي في سورية.

ولما يعود للفائدة الدائنة بالليرة السورية وبالعمالت األجنبية المطبقة على التسهيالت المباشرة، فتحدد وفقًا لمتغيرات السوق المصرفي وكلفة 
مصادر التمويل، حيث تحدد هذه المعدالت الدائنة على مبدأ نسبة المخاطر على العائد. 

وقد قامت وحدة المخاطر السوقية بإعداد مجموعة من التقارير لمراقبة وتحليل مخاطر أسعار الفائدة وتأثيرها على ربحية المصرف والتي من 
أهمها:

التحليل بواسطة فجوات االستحقاق )Gap Analysis( حيث يتم تصنيف البنود التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة وفق فترات االستحقاق 	 
ويتم تحليل الفجوات بين األصول والمطاليب في كل فترة زمنية وحساب مجموع الفجوة التراكمية حيث تدل على كيفية تأثر المصرف بتغير 

أسعار الفائدة.
 	.)Earning at Risk / EaR( تحليل حساسية اإليرادات المعرضة للمخاطر
التحليل بواسطة المحاكاة )Simulation Analysis( حيث تقوم وحدة المخاطر السوقية بتطبيق معايرة أفضل هيكلية لكل من حجم األصول 	 

والمطاليب وكلفة التمويل ومصادر التمويل. 
مراقبة أسعار الفوائد العالمية LIBOR وأثرها على الفوائد المطبقة بالعملة األجنبية وفق القرارات النافذة.	 
مراقبة مستمرة للشروط واالتفاقيات ضمن عقود التسهيالت االئتمانية وآلية تطبيقها وتعديلها وفقًا لتغير أسعار الفوائد العالمية والمحلية وذلك 	 

لدرء المخاطر الناجمة عن تغير أسعار الفائدة.
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إدارة مخاطر تغير أسعار الصرف

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة صرف العمالت األجنبية فيما بينها وقياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر/أرباح 
أو تغير قيمة األصول ومطاليب المصرف.

يقوم بنك الشرق بضبط مخاطر تغير أسعار الصرف عن طريق:
تبني سياسة متحفظة في إدارته لعملياته بالعملة األجنبية بما يساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.. 1
المحافظة على مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. . 2
المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية.. 3
تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغير نسبة 10% في أسعار الصرف على ربحية وأداء المصرف.. 4

ومن الجدير بالذكر قيام المصرف بإتمام عملية إعادة ترميم كامل مركز القطع البنيوي بالعملة األجنبية بتاريخ 09 أيار 2017 

إدارة مخاطر السيولة

تنشأ مخاطر السيولة عن احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها دون أن يتكبد خسائر مالية. تم تبني 
سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة للحد من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة 
تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام المصرف بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل 

مجلس اإلدارة.

يتم مراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع التوصيات بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحافظ 
المصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة بالعمالت األجنبية أخذين باالعتبار الظروف الحالية التي يمر بها السوق السوري.

ويؤكد مجلس إدارة المصرف على أهمية اعتبار ودائع العمالء مصدر تمويل رئيسي للنشاط االئتماني، وتتم الرقابة على تطبيق هذه السياسة 
عن طريق مراقبة حجم التسهيالت بالنسبة لودائع العمالء بالعملة المحلية والعمالت األجنبية. على أن تبقى بحدود النسب الرقابية الداخلية 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

وقامت وحدة المخاطر السوقية والسيولة خالل العام 2017 بإعداد تقارير تعتمد على متطلبات بازل الخاصة بمخاطر السيولة حيث تم دراسة 
سلوكيات المودعين وتصنيفهم ضمن فئات )شركات كبيرة، صغيرة ومتوسطة، تجزئة، مؤسسات مالية، مصارف( وتم تحديد معايير مصادر 
مكانية استخدام هذه المصادر  التمويل المستقرة انطالقا من إرشادات بازل مع مراعاة خصوصية مخاطر السيولة الخاصة بالسوق السورية واإ
 Liquidity( كما تقوم وحدة المخاطر السوقية والسيولة بمراقبة نسبة تغطية السيولة )في تمويالت آلجال مختلفة )قصيرة، متوسطة، طويلة

Coverage Ratio( والتي تقيس سيولة المصرف لمدة شهر ضمن ظروف ضاغطة.

إدارة المخاطر التشغيلية
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها احتمال حدوث خسارة ناشئة عن قصور أو فشل في اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية و/أو أنظمة التشغيل 
و/أو أداء األشخاص و/أو من األحداث الخارجية. ويمكن أن يحدث ذلك عند عدم كفاية الضوابط المعتمدة لجهة لحظ مختلف أسباب الحوادث 
لى إمكانية ترتيب آثار قانونية ورقابية. من قبل الضوابط المعتمدة. تؤدي المخاطر التشغيلية إضافة إلى الخسائر المادية إلى ضرٍر بالسمعة واإ

ويتبع المصرف سياسة بغرض الحد من المخاطر التشغيلية تقضي بما يلي:
التي يتم إرسالها إلى إدارة . 1  )Incident Reports( التي يتعرض لها المصرف من خالل تقارير الحوادث التشغيلية  مراقبة المخاطر 

المخاطر التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي من شأنه أن يؤدى لمخاطر مالية أو مخاطر سمعة.
إنشاء قاعدة بيانات بالحوادث التشغيلية ليصار إلى رفعها لكل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة حيث تتضمن إحصاءات عن الحوادث . 2

وفق فئات التصنيف المعتمدة ضمن تعاريف لجنة بازل.
وضع التوصيات المناسبة باإلجراءات التي تحد من المخاطر بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة العامة وذلك لتالفي هذه الحوادث أو . 3

التخفيف من آثارها في المستقبل.
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ويتبع المصرف آليات الحد من المخاطر نبينها كما يلي:
تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به.. 1
تخفيف احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.. 2
تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين.. 3
تحييد النشاط الذي يرتبط به مصدر خطر ال قدرة على التحكم به.. 4

وتظهر إحصاءات قاعدة بيانات المصرف خالل العام 2017 أن المصدر األساسي للحوادث التشغيلية هي األشخاص ويعود السبب لحركة 
دوران الموظفين علمًا أن المصرف يقوم بتأمين الموارد البشرية التي تخضع لخطط التدريب الداخلي والخارجي وفق توفر الفرص، كما يتم 
تطوير ومراجعة كافة اإلجراءات بشكل دائم ومستمر ومتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، باإلضافة لتبني المصرف نموذج “خطوط الدفاع 
الثالثة” خط دفاع أول يمثل مديري األعمال والمعايير الرقابية وخط دفاع ثاني يتمثل بمديرية المخاطر ومديرية األمن المعلوماتي والمادي 
والرقابة المالية ومديرية االلتزام وخط دفاع ثالث من مديرية التدقيق الداخلي تقوم بالعمل معًا لتوفير حماية متكاملة لضبط المخاطر بالحد 

األدنى.

خطط طوارئ وتأمين استمرارية العمل
تم وضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن 
عمل رديفة يتم االنتقال إليها حيث تم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز المعلومات الرئيسي أو بمركز 
معلومات بديل لضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما 
فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد فريق عمل إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات 
دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة وتم خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف متعددة وتم وضع التوصيات 

وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.
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على صعيد الموارد البشرية

واصلت مديرية الموارد البشرية سعيها خالل عام 2017، الستقطاب نخبة من الموظفين المؤهليين للعمل في المصرف وذلك تبعًا لتوفرهم في 
أسواق العمل السورية، وتبعًا لقرارات مجلس اإلدارة. ونعرض أوضاع الموارد البشرية لعام 2017، كما يلي: 

لجهة كفاية الكادر البشري وحركة الدوران

نهاية العام 2017، بلغ عدد العاملين في المصرف 143 موظفًا دون أي تعديل مقارنًة بالعام 2016، علمًا بأن حركة دوران الموظفين لعام 
2017 بلغت %26.

يظهر البيان أدناه، تطور حركة الموظفين لخمس السنوات األخيرة كما يلي:

أثرت حركة دوران الموظفين على واقع األقدمية وخاصة لجهة الكفاءات المهنية العاملة في المصرف، حيث أّن ما يقارب 10% من الموظفين 
الحاليين تم توظيفهم في عام 2009، بينما 5% فقط من العاملين في نهاية عام 2017 تم توظيفهم في عام 2010، و6% تم توظيفهم 
عام 2011، و3% تم توظيفهم عام 2012، و3% تم توظيفهم عام 2013، و12% تم توظيفهم عام 2014، بينما 26% تم توظيفهم عام 
2015 وهي النسبة األكبر، و14% من إجمالي العاملين في نهاية عام 2017 تم تعينهم في عام 2016، في حين بلغت نسبة العاملين الذين 
تم توظيفهم عام 2017 بنهاية عام 2017 هي 20%. مما يعني حوالي 60% من الموظفين العاملين بنهاية عام 2017، هم يحوذون على 

أقدمية ألقل من 3 سنوات فقط ضمن المصرف. ويظهر البيان أدناه هذه الحركة كما يلي:

0

50

100

150

20172016201520142013

مجموع التوظيفات خالل العام مجموع االستقاالت خالل العام  مجموع الموظفين نهاية العام 

تطور مجموع الموظفين وحركة الدوران بين 2013 - 2017

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

%10

%7
%5

%3
%3

%12

%26

%14

%20

2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

هيكلية الموارد البشرية وفق األقدمية حتى تاريخ 2017/12/31



ملخص عن نشاط المصرف خالل العام 2017

77

وبهدف التعويض عن هذا التناقص في األقدمية وتأمين استمرار نشاط المصرف بأقل المخاطر، عمدت إدارة المصرف بشكل مستمر على 
توظيف أصحاب المؤهالت الفتية من حاملي الشهادات الجامعية واستقطاب الكفاءات المصرفية والمهنية وفق توفرها وتشجيعها على تحّمل 
بالتالي في تشكيل فريق من  التدريب المستمر واعتماد سياسة إحالل مبنية على مداورة األدوار. فنجحت  المسؤوليات، ذلك باإلضافة إلى 
مديريات  األقل على رأس معظم  بين ست وتسع سنوات على  تتراوح  مقبولة  مهنية أصبحت  بخبرة مصرفية  يتمتعون  التنفيذيين  المسؤولين 
المصرف وال سيما الرئيسية منها، يعاون كل منهم فريق عمل يتراوح عدده بين ثالث و10 عاملين وفق حاجات العمل، مما ساهم في تعزيز 

كفاية الكادر البشري ودعم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بشكل مقبول.

لجهة المستوى العلمي للموظفين 
ترتكز سياسة التوظيف لدى المصرف على استقطاب أصحاب المؤهالت والكفاءات والمهارات السورية، مما يسهل استيعابهم ويسرع عملية 
تأهيلهم ضمن المصرف. وقد شكل حاملي الشهادات الجامعية 85% من موظفي المصرف عام 2017 73% إجازة البكالوريوس و%11 
ماجستير(، مؤكدًا بذلك محافظة المصرف على سياسته في استقطاب ذوي المؤهالت العلمية العالية. وتشجع اإلدارة زيادة عدد حاملي شهادة 

الماجستير في المصرف. علمًا أنه هناك 5 موظفين عاملين حاليًا يتابعون الحصول على هذه الشهادة قبل نهاية عام 2018.

لجهة تكافؤ الفرص بين الجنسين الذكور واإلناث
يتبين من الرسم البياني بأن نسبة اإلناث بنهاية عام 2017 قد ازدادت بمقدار 6% مقارنة مع نسبة اإلناث بنهاية عام 2016، علمًا بأن سياسة 

المصرف تقضي بالتوظيف بدون تمييز وبناء على تكافؤ الفرص.
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 لجهة التدريب 
سعت مديرية الموارد البشرية خالل عام 2017، إلى تنظيم دورات موجهة للعاملين، ضمن مركز تدريب خاص ببنك الشرق مقره فرع المالكي، 

حيث تم إجراء عدد من دورات لموظفي المصرف وفق ما يلي:

كما خضع سبعة عشرة موظف الثنا عشرة دورة لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي وفق الجدول التالي:

كما شارك ثمان موظفين بثالث دورات أقامها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وفق الجدول التالي:
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كما أرسل المصرف خمسة موظفين خالل عام 2017 لدى الشريك االستراتيجي إلجراء دورات متعلقة بمجال عملهم، باإلضافة إلى إرسال 
المصرف خمسة موظفين إلجراء دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان:

باإلضافة إلى إرسال المصرف ثالثة موظفين إلجراء دورات تدريبية في مراكز تدريبية مختلفة:

بلغت نفقات التدريب لعام 2017 مبلغ وقدره 19,671,368 ل.س. )تسعة عشرة مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثالثمائة وثمانية وستون 
ليرة سورية( متضمة مبلغ قدره 8,194,490 ل.س. )ثمانية ماليين ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ليرة سورية( دفع لمركز 

التدريب والتأهيل كمساهمة سنوية لعام 2017.
كما حرص مصرفنا على استقبال 7 طالب جامعيين لفترات تتراوح بين شهر وشهر ونصف لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى مختلف أقسام 

ومديريات المصرف.

25%50%

25%

إدارة التدقيق العمليات والخدمات المصرفية إدارة المخاطر

58%

42%

إدارة ماليةلغة انكليزية
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على صعيد اإلعالم واإلعالن

وقد تلخص نشاط بنك الشرق اإلعالني خالل العام 2017 بتحقيق عدد من أهداف المصرف وفق الموازنة السنوية المرصودة لذلك وما تسمح 
به إيرادات المصرف، كما يلي: 

التواصل مع عمالء المصرف والمجتمع ككل من خالل: . 1
االستثمار في إعالنات ضمن جريدة المكتب العمالقة على واجهة فندق السميراميس التي القت رواجًا واسعًا واطالعًا من كافة شرائح المجتمع 	 

عليها فأدخلت العاصمة السورية دمشق في كتاب غينس لألرقام القياسية كأكبر جريدة في العالم. وقد هدف اإلعالن األول، والذي دام ثالثة 
أشهر بين شهري آب وتشرين األول 2017 تحت شعار “نساهم في طموحاتكم مع كل شروق”، بالتأكيد على دور بنك الشرق في المساهمة 
الفّعالة في دعم مبادرات األعمال واالقتصاد السوري. كما ساهم اإلعالن الثاني المتضمن معايدة المصرف بالعام الجديد بمدة ثالثة أشهر 

إضافية بين تشرين الثاني 2017 وكانون األول 2018 إلى المحافظة على تقّرب المصرف من عمالئه. 

تخصيص وصرف موازنة خاصة لنشاطات العالقات العامة وذلك سعيًا الستمرار العالقات الجيدة مع العمالء والمساهمين واستقطاب عمالء 	 
جدد. وبهدف تنمية هذه العالقات، اعتمد بنك الشرق استراتيجية التواصل المباشر من خالل توفير وسائل ترويجية للمصرف أظهرت انتمائه 
العضوي للمجتمع ودعمت جهود العاملين في المصرف بتثبيت العالقة مع العمالء والسلطات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصالح مع 

المصرف، نذكر منها:
التي تم تصميمها بشكل كامل من قبل مديرية اإلعالم واإلعالن، موضوعها أهم الصناعات  لعام 2018  السنوية  المفكرة  إعداد   .i  
التقليدية التراثية المشهورة في سورية. وقد تم التعاون مع االتحاد العام للحرفيين الذي قدم المعلومات والصور التي ساهمت بتنفيذ هذه 

المفكرة.

اختيار مجموعة من الهدايا الرمزية للعمالء الزبائن والمتعاملين مع المصرف بمناسبة عيد األضحى وأعياد نهاية السنة باإلضافة إلى   .ii  
تصميم بطاقات المعايدة )شهر رمضان المبارك – عيد الفطر – عيد األضحى – نهاية العام(.

المساهمة في دعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني عبر التبرع بدعم مالي للجهات التالية خالل العام 2017:	 
تقديم دعم مالي لغرفة تجارة وصناعة طرطوس بقيمة 3,000,000 ل.س. لغرض تأمين الحماية الالزمة للحفاظ على أمن المحافظة.  .i  

تقديم دعم مالي إنساني بقيمة 1,000,000 ل.س. ألحد موظفيه.  .ii  
تبرع بقيمة 205,000 ل.س. لغايات طبية وخيرية.  .iii     

دارة المصرف من خالل عدة أنشطة داخلية، . 2 متابعة بناء وتنمية اإلحساس باالنتماء المؤسساتي وتعزيز التواصل الداخلي بين العاملين واإ
نذكر منها إعداد اإلفطار السنوي في شهر رمضان المبارك وحفل البنك السنوي في شهر كانون الثاني 2017.

التواصل مع مساهمي المصرف من خالل مأدبة غذاء تلت اجتماع الهيئة العامة لمساهمي بنك الشرق في نيسان 2017.. 3

تنسيق منشورات ومطبوعات المصرف، بما فيها طباعة التقرير السنوي لعام 2016 واإلفصاحات المالية الدورية والسنوية وغيرها من . 4
اإلفصاحات الطارئة ونشرها في الصحف الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للمصرف.

وتجدر اإلشارة إلى عمل مديرية اإلعالم واإلعالن لترسيخ صورة بنك الشرق بمؤازرة فنية ومهنية )دون مقابل( من قبل القيمين لدى الشريك 
االستراتيجي على شؤون اإلعالم واإلعالن، وذلك من خالل عدة نشاطات تتوافق مع قيم المصرف واألهداف االستراتيجية المقررة من قبل 

إدارته.
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على صعيد مراقبة االلتزام 

تعنى مديرية مراقبة االلتزام بمراقبة التزام المصرف باألنظمة والقوانين النافذة وال سيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف 
المرتبطة  المخاطر  المصرف، ومتابعة  لدى  المعتمدة  العمل  جراءات وضوابط  واإ األموال وتمويل اإلرهاب،  إدارة هيئة مكافحة غسل  ولجنة 
عداد التقارير المطلوبة منها بهذا الخصوص، ورفعها لكل من مجلس إدارة المصرف ومفوضية الحكومة لدى المصارف  بأنشطة المصرف واإ
وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )حسب االختصاص(.كما تعنى مديرية مراقبة االلتزام بمراقبة التزام المصرف بالتوصيات الدولية 
والتشريعات األجنبية الواجبة المراعاة بطلب من السلطات الرقابية المحلية، كما في حال قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا(.

وقد راعى المصرف في تشكيل مديرية مراقبة االلتزام متطلبات قرارات مجلس النقد والتسليف، ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، ومبادئ مجموعة بازل للرقابة المصرفية للعام 2005 بخصوص االلتزام ووظيفة االلتزام لدى المصارف، وللعام 2015 بخصوص 
حوكمة الشركات لدى المصارف، وباألخص لجهة تبعية مديرية مراقبة االلتزام في بنك الشرق للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل 
مباشر، بما يضمن استقاللية هذه المديرية ومتابعة أعمالها والوقوف على أدائها وضمان اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتأمين البيئة المناسبة لعملها.

وقد خضعت مديرية مراقبة االلتزام في بنك الشرق لعملية إعادة هيكلة في العام 2017 عماًل بقرار مجلس النقد التسليف رقم 1468/م.ن/ب4 
شغال مدير مراقبة االلتزام وظيفة  تاريخ 2016/12/18، شملت إعادة هيكلية وظيفة المراقب المصرفي الداخلي ضمن مديرية مراقبة االلتزام، واإ
مسؤول اإلبالغ بشؤون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إلى جانب إناطة تعيين وعزل مدير مراقبة االلتزام بمجلس النقد والتسليف أو 
من يفوضه، والحظر على مدير مراقبة االلتزام والعاملين في هذه المديرية العمل لدى المصرف أو أي من شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشقيقة 

قبل مضي سنتين على تاريخ ترك العمل بهذه الوظيفة.

ونعرض مهام مراقبة االلتزام في بنك الشرق كما يلي:

التحقق من االلتزام، وتشمل:. 1
التحقق من التزام المصرف باإلجراءات والقوانين واألنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خالل المساعدة في إدارة 	 

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وممارسة الرقابة المستمرة على العمليات ومعالجة تقارير العمليات المشبوهة، والقيام بالمهام األخرى 
المسندة إلى مسؤول اإلبالغ ووحدة التحقق بحسب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 مع تعديالته، وتعليماته التنفيذية.

معالجة قرارات الحجز االحتياطي والتنفيذي الواردة عبر مصرف سورية المركزي. 	 
دارة 	  مراقبة العمليات النقدية والتحويالت المصرفية، والتحقق من بيانات العمالء، ومعالجة حاالت التجميد والحجز الواردة إلى المصرف، واإ

وتحديث القوائم السوداء.
القيام بالمهام الرقابية على فروع المصرف.	 
جراءات 	  تدريب العاملين على أحكام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للعاملين في اإلدارة العامة وفروع مدينة دمشق. مقاربة سياسات واإ

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على أساس المخاطر، من خالل تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى المصرف، 
جراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما فيها برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بناًء على النتائج  وتطوير سياسات واإ

الصادرة عن عملية التقييم.

الرقابة المصرفية الداخلية، وتشمل بموجب توجيهات وتعليمات صادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف:. 2
االطالع على دفاتر المصرف ومراسالته وضبط جلساته وعلى جميع قيوده بوجه عام ومراقبة انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية 	 

والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب قانون النقد األساسي رقم 23 لعام 2002 بتعديالته وصحتها.
مراقبة تقّيد المصرف بالنصوص وباألحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.	 
إبالغ مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض مالءة المصرف أو سيولته للخطر.	 
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وكان المصرف قد عانى صعوبات كبيرة على صعيد تأمين الكادر البشري الكفوء الخاص بقسم المراقبين المصرفيين الداخليين، تمثلت باستقالة 
المراقبين المصرفيين الداخليين السابقين بشكل فجائي بأواخر عام 2015، وسحب قبول المراقبين المصرفيين الالحقين بقرار من مصرف سورية 
المركزي بعام 2016 بسبب ضعف أدائهما. وقد نجح المصرف في إعادة تفعيل هذه الوحدة وتعيين كادرًا لها خالل العام 2017، علمًا بأنه 

لم يتسن للمراقب المصرفي الجديد مباشرة أعماله الرقابية لنهاية العام 2017 لخضوعه لفترة تدريب وتأهيل.

مراقبة االلتزام بالتشريعات والضوابط الداخلية، وتشمل:. 3
مراقبة التزام المصرف بكافة التشريعات النافذة في الجمهورية العربية السورية وال سيما أحكام السرية المصرفية، وكافة قرارات مجلس النقد 	 

والتسليف، من خالل متابعة التشريعات الجديدة الصادرة. وقد تابعت مديرية مراقبة االلتزام خالل العام 2017 بناء أرشيف تعليمات مصرف 
سورية المركزي، وأرشيف الجزاءات المفروضة على المصرف

جراءات وممارسات وخدمات المصرف في ضوء التشريعات النافذة، حيث تابعت مديرية مراقبة االلتزام خالل العام 2017 	  تقييم سياسات واإ
مراجعة إجراءات العمل الداخلية في المصرف،

منح 	  ضوابط  وبخصوص  التصدير،  قطع  إعادة  تعهدات  تسديد  بغرض  المصرف  إلى  الواردة  الحواالت  بخصوص  رقابية  بمهام  القيام 
التسهيالت االئتمانية على شكل جار مدين، وبخصوص التزام المصرف بنشرات أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عنه في تعامالته 

مع الزبائن، وبخصوص عمليات التصريف، وبخصوص الشيكات المرتجعة.

مراقبة االلتزام بالتشريعات والضوابط الدولية، وتشمل:. 4
مراقبة التزام المصرف بالتوصيات الدولية والتشريعات األجنبية الواجبة المراعاة بطلب من السلطات الرقابية المحلية، وخصوصًا في مجال 	 

مكافحة التهرب الضريبي، كما في حال قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية فاتكا،
مراقبة التزام المصرف بسياسات االلتزام للمجموعة المصرفية وذلك بقدر اتفاقها مع متطلبات التشريعات المرعية اإلجراء في سورية.	 
تحديث بيانات المصارف المراسلة والرد على االستبيانات الصادرة عنها.	 
دراسة طلبات إصدار خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية( وطلبات إصدار أو تصديق الشيكات المصرفية، وملفات التسهيالت االئتمانية 	 

المحالة من قبل مديرية المخاطر.

ونتيجة تقّدم المصرف عام 2014، وبتوجيه من مصرف سورية المركزي، بطلب تسجيله لدى مصلحة الضرائب األميركية بهدف التقّيد بقانون 
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( وفق خيار االتفاقية الثنائية FFI Agreement، حصل بنك الشرق بتاريخ 2017/09/29 على 
موافقة مصلحة الضرائب األميركية بتسجيله، لتدخل بذلك االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ المذكور. وعليه، تابعت مديرية مراقبة االلتزام 
خالل العام 2017 تدريب العاملين في المصرف على اجراءات العمل الخاصة باالمتثال لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية - 
فاتكا وتوجيههم بحاالت العمالء الذين يحملون مؤشرات على الخضوع لحكام هذا القانون، كما وضعت خطة عمل لتحضير منظومة التقارير 

المطلوبة بهذا الشأن ليصار الى رفعها أصواًل الى السلطات الرقابية خالل العام 2018. 

ومن الجدير ذكره، أن مدير مراقبة االلتزام يقوم حاليًا بالمهمات المطلوبة لتأمين مراقبة االلتزام بالتوانين والضوابط الداخلية والخارجية. ذلك 
ويتابع المصرف جهوده لتعيين الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بكافة مهمات هذا النشاط.
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تأثر األداء المالي للمصرف لعام 2017 بعوامل عديدة ومختلفة منها ما نتج عن قرارات السلطة الرقابية )مجلس النقد والتسليف ومصرف 
سورية المركزي( ومنها ما يعود لعوامل أخرى ناتجة عن تفاعالت األزمة المستمرة منذ ما يقارب السبع سنوات، وتقلبات أسعار الصرف وخاصة 

في الربع األخير من العام 2017.

ونبين أهم هذه العوامل مع عرض ملخص مرّكز لنتائج كل منها على أداء المصرف، كما يلي:

اعتمد المصرف خالل العام 2017 سياسة توسعية لجهة استقطاب الودائع وذلك بهدف من جهة زيادة فرص التوظيف بقروض وتسهيالت 	 
ائتمانية مع المحافظة على نسب عالية من السيولة، والعمل على تخفيف التمركز في ودائع الزبائن من جهة أخرى حيث ازدادت ودائع الزبائن 
بكافة العمالت بنسبة بلغت 65% بالمقارنة مع نهاية العام 2016 أي بزيادة بلغت 11 مليار ل.س. هذه الزيادة حّدت من مفاعيلها لجهة 
زيادة القدرة على التسليف عوامل خرجت عن إمكانيات المصرف للتحكم بها: منها قرارات السلطة الرقابية الناظمة آلليات منح التسهيالت 
االئتمانية المباشرة )كقرار مجلس النقد والتسليف رقم )28/م.ن( تاريخ 2017/01/25 والذي قّلص حجم الحسابات الجارية المدينة نتيجة 
تاريخ   52 رقم  والتسليف  النقد  مجلس  قرار  أيضًا  التسهيالت،  من  النوع  بهذا  والمرتبطة  المطلوبة  والضوابط  اإلجراءات  تطبيق  صعوبة 
2017/04/11 )تعّمم على المصارف بتاريخ 2017/09/14( والذي طرح ألول مرة مفهوم رصيد المكوث وعمل على إعادة هيكلة المحافظ 
االئتمانية لدى المصارف، هذه الهيكلية من شأنها أن تؤثر على أداء المصرف حيث أن تعليمات القرار رقم 52 فرضت حدًا أقصى لمنح 
التسهيالت من السيولة المتوفرة األمر الذي أدى إللزام المصرف استقطاب ودائع ألجل بمبالغ كبيرة وربطها على آجال متوسطة من أجل 
إمكانية تشكيل فائض سيولة خالل فترة الشهر الذي يسبق تقديم ملفات التسهيالت، أضف إلى ماسبق انخفاض سعر الصرف خالل الربع 
األخير من العام 2017 بنسبة وصلت إلى 16% األمر الذي دفع ببعض الزبائن إلى اإلحجام عن اإلقتراض، أضف إلى ذلك استعجال 
بعض المقترضين إلى تسديد كافة تسهيالتهم خوفًا من استمرار انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية. انعكس كل 
ما سبق سلبًا على حجم صافي التسهيالت المستعملة ومن جهة أخرى ارتفاع حجم ودائع الزبائن، وبالتالي لم يتمكن المصرف من زيادة 
التسهيالت االئتمانية الممنوحة بنفس نسبة زيادة الودائع لديه كما هو موضح في الشكل أدناه حيث نالحظ توافق في اتجاهات حركة ارتفاع 

كل منهما خالل الربع األول والثاني من العام 2017 لتعود وتتباين هذه االتجاهات خالل الربع الثالث والربع الرابع.
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مما أثر على حركة صافي إيراد الفوائد من الزبائن )دون الفوائد المعلقة المحولة إليراد( وخاصًة خالل الربع األخير من العام 2017 حيث 
ارتفعت قيمة الفوائد المدفوعة في حين انخفضت قيمة الفوائد المقبوضة كما هو موضح أدناه: 

وعليه ازدادت قيمة صافي إيراد الفوائد من الزبائن )دون الفوائد المعلقة المحولة لإليراد( فقط بمقدار 2.6 مليون ل.س. في مقارنة مع العام 
السابق، أضف إلى ذلك انخفاض قيمة الفوائد المعلقة المحولة إلى إيرادات الناتجة عن تحصيل ديون متعثرة بمقدار 82 مليون ل.س. لينخفض 

صافي إيراد الفوائد من الزبائن بمقدار 80 مليون ل.س. كالتالي:

النظامي عن سعر الصرف المحدد من قبل مصرف سورية المركزي في 	  أدى انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي في السوق غير 
المصارف العاملة خالل الربع األخير من العام 2017 إلى إحجام الزبائن عن تقديم طلبات تمويل بوالص استيراد من قبل المصارف العاملة، 
هذا باإلضافة إلى مفاعيل قرار مجلس النقد والتسليف رقم )1409/م.ن/ب4( تاريخ 2016/07/24 والذي حدد سقفًا لقيمة المبالغ المباعة 
يوميًا من العملة األجنبية بنسبة خمسة باأللف من مجموع األموال الخاصة الصافية، وأيضًا قرار مصرف سورية المركزي رقم 354/ل.إ 
تاريخ 2017/03/19 الذي ألغى العمل بأحكام كافة القرارات المتعلقة بضرورة تنظيم المصدرين لتعهدات إعادة القطع الناتج عن التصدير. 
انعكس كل ما سبق فعليًا في تراجع صافي إيرادات الرسوم والعموالت والتي انخفضت بقيمة 168 مليون ل.س. وبنسبة انخفاض قاربت 
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تطور حركة صافي إيراد الفوائد من الزبائن خالل كل ربع من العام 2017
(دون الفوائد المعلقة المحولة إليراد)

الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائنالفوائد المقبوضة من التسهيالت االئتمانية المباشرة
صافي إيراد الفوائد من الزبائن
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انخفاض صافي المؤونات )الفرق بين المؤونات المشكلة والمؤونات المستردة خالل العام( حيث بلغ قيمة 72 مليون ل.س. في نهاية العام 	 
2017 مقارنة مع قيمة 698 ل.س. في نهاية العام 2016 أي بانخفاض مقداره 626 مليون ل.س. مما أثر على إجمالي المصاريف 
التشغيلية، حيث ساهم صافي المؤونات اإليجابي بتخفيض قيمة المصاريف التشغيلية في العام 2017 ولكن بنسبة أقل من العام 2016.

أخيرًا أدى تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام الليرة السورية من 517.43 ل.س. إلى 436 ل.س. إلى خسائر غير محققة ناتجة عن 	 
تقييم مركز القطع البنيوي للمصرف بلغت 2.357 مليار ل.س. األمر الذي تسبب بانخفاض إجمالي حقوق المساهمين، في حين ازدادت 
األرباح الصافية المحققة المدورة بمقدار 167.5 مليون ل.س. وذلك بعد زيادة كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص بما يعادل 
66 مليون ل.س. ليصل كٌل منها إلى قيمة 306 مليون ل.س.، وعليه بلغ إجمالي حقوق المساهمين قيمة 12.17 مليار ل.س. في نهاية 

العام 2017 مقارنة بـ14.28 مليار ل.س. في نهاية العام 2016.

تبين المخططات البيانية أدناه تطور موجودات ومطلوبات المصرف وهيكليتها بين العامين 2017 و2016:
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المطلوبات

ودائع الزبائن
شهد العام 2017 تطورًا ملحوظًا لجهة استقطاب ودائع الزبائن وخاصًة في نهاية الربع الثالث، حيث شهدت زيادة بنسبة 65% أي ما يعادل 

11 مليار ل.س. عن العام 2016 لتبلغ قيمة 27.8 مليار ل.س. مقارنة مع 16.8 مليار ل.س. في نهاية العام السابق.

تركز معظم هذه الزيادة في:
الزيادة في حسابات الودائع ألجل والتي ازدادت بمقدار 9.24 مليار ل.س. خالل العام 2017 )توزعت على الشكل التالي زيادة في . 1

الودائع ألجل بالليرة السورية بلغت 8 مليار ل.س. )ودائع جديدة بقيمة 10 مليار ل.س. تنوعت بين عدد كبير من الزبائن وبذلك تراجعت 
نسبة التمركز في الودائع في حين بلغت السحوبات مقدار 2 مليار ل.س.(، كما ازدادت الودائع بالعملة األجنبية بمايعادل مليار ل.س. 

)ودائع جديدة بقيمة 2.4 مليار ل.س. في حين بلغت السحوبات مقدار 1.1 مليار ل.س.(.
الزيادة في الحسابات المجمدة التي بلغت قيمة 1,498 مليون ل.س. في نهاية العام 2017 مقارنة بـ17 مليون ل.س. في نهاية العام . 2

2016 أي زيادة بمقدار 1.48 مليار ل.س. منها مايعادل 1.465 مليار ل.س. حسابات مجمدة تتقاضى فوائد ناتجة عن عمليات 
تصريف الدوالر األمريكي بموجب قرارات مصرف سورية المركزي ذوات األرقام /ل.أ تاريخ 2017/10/08 والقرار 1296/ل.أ تاريخ 
2017/10/12 وتعديالتهما بالقرار رقم 1384/ل.أ تاريخ 2017/10/28، القرار رقم 1385/ل.أ تاريخ 2017/10/28 والقرار رقم 
1449/ل.أ تاريخ 2017/11/08 هذه القرارات ألزمت المصارف بقيد المقابل بالليرات السورية الناتجة عن عملية شراء دوالر أمريكي 

نقدًا بنكنوت أو عن حواالت واردة بالدوالر األمريكي في حساب وسيط لمدة شهر ثم عدلت لمدة ثالثة أشهر.

بالمقارنة بين المخططين أعاله، نالحظ بشكل واضح أثر تطبيق هذه التعاميم السابق ذكرها والتي أدت إلى إضافة فئة جديدة هي الحسابات 
المجمدة على هيكلية الودائع.
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من جهة أخرى ونظرًا لضرورات التسليف والحفاظ على مستوى جيد من السيولة، سعى المصرف أوائل الربع الثاني من السنة للحصول على 
ودائع من المصارف األخرى آلجال قصيرة بالليرة السورية خالل العام 2017 ولكن توقف عن ذلك بعد الزيادة التي شهدتها ودائع الزبائن 
مليار   2.5 قيمة  والبالغة  السورية )ودائع ألجل(  بالليرة  المصارف  ناحية ودائع  2016 من  العام  المستوى  نفس  2017 على  العام  لينهي 
ل.س.، كما زاد من ودائع المصارف لديه بالعملة األجنبية )ودائع ألجل( بما يعادل 260 مليون ل.س.، هذا ومازال المصرف يستقبل ودائع 
الحسابات الجارية من المصارف األخرى )بدون كلفة( والتي بدورها ازدادت بما يعادل 309 مليون ل.س. بكافة العمالت، وعليه بلغ إجمالي 
ودائع المصارف قيمة 4.2 مليار ل.س. في نهاية العام 2017 مقارنة بـ3.6 مليار ل.س. في العام 2016 وبنسبة زيادة بلغت 16%، حيث 
توزعت هذه الودائع كما يلي 2.5 مليار ودائع ألجل بالليرة السورية ووديعة ألجل بقيمة 500 ألف يورو باإلضافة إلى حسابات جارية بكافة 

العمالت بلغت قيمة 1.4 مليار ليرة سورية.

كما لوحظ زيادة في قيمة المطلوبات األخرى بمقدار 769.5 مليون ل.س. عن العام السابق وهي ناتجة عن سببين رئيسيين، األول هو زيادة 
في قيمة الشيكات المصرفية قيد التحصيل والتي معظمها مصدرة في نهاية العام 2017 ولم تحصل بعد بلغت مقدار 539 مليون ل.س.، أما 
السبب الثاني فهو زيادة قيمة الفوائد المستحقة غير المدفوعة بمقدار 153 مليون ل.س. هذه الزيادة عائدة للزيادة الحاصلة في الودائع ألجل. 

تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية مطلوبات المصرف بين العامين 2017 و2016:

حقوق المساهمين

شهد حجم حقوق المساهمين انخفاضًا بنسبة 15% حيث بلغ قيمة 12.17 مليار ل.س. مقابل 14.28 مليار ل.س. نهاية العام 2016، 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض األرباح المدورة غير المحققة نتيجة الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي 
بسبب /تكرارًا/ انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية من 517.43 ل.س. إلى 436 ل.س. أي بنسبة 15.7% حيث 
بلغت الخسائر الغير محققة قيمة 2.357 مليار ل.س.، مع العلم بأن المصرف أعاد ترميم كامل قيمة مركز القطع البنيوي الخاص به ليبلغ 
مقدار 28.9 مليون دوالر أمريكي في أوائل العام 2017 وبقي دون أي تغيير في القيمة حتى نهاية العام، في حين ازدادت األرباح المدورة 
المحققة بمقدار 167.6 مليون ل.س. ناتجة عن تسجيل أرباح تشغيلية محققة بلغت بعد اقتطاع الضريبة 234 مليون ل.س.، وعليه تم 
ضافة ماتبقى إلى األرباح المدورة المحققة كما تم  تخصيص االحتياطيات )القانوني والخاص( والتي ازدادت بمقدار 66.7 مليون ل.س. واإ
اإلشارة له سابقًا وبالتالي بلغت قيمة األرباح المدورة المحققة مقدار 179.4 مليون ل.س. نهاية العام 2017 مقارنة بـ11.8 مليون ل.س.  

في عام 2016.
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ونتيجة النخفاض حقوق المساهمين، انخفضت القيمة الدفترية للسهم الواحد لتبلغ قيمة 486.75 ل.س. مقابل 571.53 ل.س. نهاية العام 
.2016

أما بالنسبة لسهم بنك الشرق المدرج على السوق النظامي في سوق دمشق لألوراق المالية، فقد كان حجم التداول منخفضًا حيث بلغ 14,050 
سهمًا من خالل 10 صفقات فقط، وعلى الرغم من ذلك فقد ازدادت قيمة السهم خالل العام 2017 نظرًا للطلب المستمر على شراء السهم من 
قبل العديد من المستثمرين )على الحد األعلى للسهم( ولكن لم يتم عرض بيع السهم بالمقابل وبالتالي وبحسب نظام تعليمات التداول في سوق 
دمشق لألوراق المالية يتم تعديل السعر المرجعي للورقة المالية المطلوبة على الحد األعلى )بأوامر مفتوحة( وال يوجد أية أوامر على الطرف 
المقابل وذلك لمدة ثالث جلسات متتالية ومن قبل عشرة مستثمرين على األقل ليس لهم عالقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة. 
وعليه تراوح سعر السهم خالل العام 2017 بين 160 ل.س. كحد أدنى و441.75 ل.س. كحد أقصى، وأقفل على سعر 441.75 ل.س.  
نهاية العام 2017 أي بنسبة 176%، في ظل تحسن في مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية بمقدار 269.87% في مقارنة بين العامين 

2017 و2016 حيث بلغ قيمة 5982,74 ل.س. مقارنة مع قيمة 1617,52 في نهاية العام السابق.

وفيما يلي رسم بياني يبين سعر سهم بنك الشرق منذ عام 2012 ولغاية العام 2017 )وذلك بعد تجزئة قيمة السهم حيث بلغ سعر السهم 
بنهاية العام 2011 مبلغ 1,126 ل.س.(
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الموجودات

شهد إجمالي الموجودات نموًا بنسبة 27% ليبلغ قيمة 45.8 مليار ل.س. في العام 2017 مقارنة مع 36.1 مليار ل.س. للعام 2016، ناتج 
في معظمه عن االرتفاع في الموجودات المنتجة للفوائد والتي ازدادت بدورها بمقدار 18% حيث ازداد التوظيف في كل من صافي تسهيالت 
ائتمانية بنسبة 30% واألرصدة واإليداعات لدى المصارف المراسلة بنسبة 49%، في حين انخفض التوظيف في موجودات مالية متوفرة للبيع 
نتيجة انخفاض أسعار الصرف )باإلضافة إلى إعادة توظيف جزء من هذه الموجودات التي استحقت خالل العام 2017 في موجودات مالية 
متوفرة للبيع على أن يقوم المصرف بتوظيف كامل القيمة المستحقة خالل العام القادم(، وعلى الرغم من االرتفاع في قيمة الموجودات المنتجة 
للفوائد إال أن نسبتها من إجمالي الموجودات قد انخفضت بنسبة 6.67% لتبلغ نسبة 56% في عام 2017 مقارنة بـ60% في عام 2016، 
يعود ذلك إلى أرصدتنا في الصناديق ولدى مصرف سورية المركزي التي لم توظف بعد والبالغة نسبة 32% من إجمالي الموجودات والتي من 

الممكن توظيفها مستقباًل في موجودات منتجة للفوائد.

ونبين في هذا الجدول التغير في حجم كل من مكونات الموجودات الرئيسية ونسبتها من إجمالي الموجودات نهاية العام 2017 مقارنًة بالعام 
:2016

يداعات لدى المصارف أرصدة واإ
يداعات لدى المصارف بمقدار 2.85 مليار ل.س. لتبلغ قيمة 11.67 مليار ل.س. في نهاية العام 2017 مقابل  ازدادت قيمة األرصدة واإ
8.81 مليار ل.س. في العام السابق، حيث ازداد مجموع اإليداعات لدى المصارف بقيمة ملياري ليرة سورية لتبلغ مقدار 7.6 مليار ل.س.  
)مقارنة بـ5.57 مليار ل.س. في العام 2016( أي بنسبة زيادة 36.7%، كما ازدادت أرصدة المصرف لدى المصارف بنسبة 25% لتبلغ 

قيمة 4 مليار ل.س. )مقارنة بـ3 مليار ل.س. في العام 2016(.

محفظة التسهيالت االئتمانية
قيمة  لتبلغ  بنسبة %30  المحفوظة(  المخصصات والفوائد  اقتطاع  للزبائن )بعد  الممنوحة  المباشرة  التسهيالت االئتمانية  ازداد حجم صافي 
10.9 مليار ل.س. مقارنة مع 8.4 مليار ل.س. في نهاية العام 2016، ولكن وكما ذكر سابقًا تراوحت حركة صافي التسهيالت االئتمانية 
بين الصعود والهبوط خالل العام 2017 حيث ازدادت في بداية العام تحديدًا في الربع األول والثاني في حين انخفضت نسبيًا خالل الربعين 
األخيرين من العام، حيث ازداد إجمالي القروض الممنوحة المنتجة بالليرة السورية بمقدار 3.4 مليار ل.س. في حين انخفض إجمالي الحسابات 
الجارية المدينة المنتجة المستخدمة ألغراض تمويل رأس المال العامل بالليرة السورية بمقدار 712 مليون ل.س. بسبب عدم رغبة العمالء في 
استخدام الحساب الجاري المدين نظرًا لصعوبة تطبيق اإلجراءات والضوابط المطلوبة المرتبطة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم )28/م.ن( 
تاريخ 2017/01/25 وخاصة لجهة معايير التصنيف التي تؤدي إلى تصنيف العميل ضمن فئة الديون غير المنتجة مما يؤثر بشكل سلبي 
على سمعته ضمن السوق المصرفي ويحد من قدرته على االستفادة من التسهيالت االئتمانية المصرفية إضافة لذلك فإن المصرف ملزم في 
حال تصنيف العميل بتكوين مخصص تدني بنسبة 100% من قيمة التسهيالت. كما أن تعليمات القرار ال تسمح للعميل باالستفادة من أكثر 

من حساب جاري مدين واحد في جميع المصارف العاملة في سورية.

كما في 31 كانون األول

2016 2017
% الحجم % الحجم (آالف ل.س 

%19 6,969,552 %23 10,354,408 توظيفات لدى المراسلين

%18 6,455,952 %10 4,530,302 موجودات مالية متوفرة للبيع

%23 8,417,743 %24 10,968,675 صافي التسهيالت االئتمانية

%60 21,843,247 %57 25,853,385 مجموع الموجودات المنتجة للفوائد

%100 36,132,796 %100 45,819,950 إجمالي الموجودات

517.43 436.00  سعر صرف الدوالر األمريكي/ل.س

تطور حجم الموجودات بين عامي 2016 و2017

.

).
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أما بالنسبة إلجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بالعمالت األجنبية فقد ازدادت قيمتها بالعملة األصلية بنسبة 15% مقارنة مع العام الماضي 
في حين انخفض معادلها بالليرة السورية نتيجة االنخفاض في أسعار الصرف بنسبة %16. 

كما واستمر إجمالي القروض غير المنتجة باالنخفاض )انخفض بنسبة 9.31%( وبالتالي انخفاض المؤونات المكونة لقاء هذه القروض.

على الرغم من االرتفاع في صافي التسهيالت االئتمانية بنسبة 30% إال أن االرتفاع في إجمالي الودائع )ودائع الزبائن وودائع المصارف(  
كان أكبر )بنسبة 56%( مما تسبب في انخفاض نسبة صافي التسهيالت االئتمانية إلى إجمالي الودائع )ودائع الزبائن وودائع المصارف( لتبلغ 

نسبة 34% مقارنة 41% في العام 2016، كما هو مبّين في المخطط أدناه.

تجدر اإلشارة هنا إلى التحسن في نسبة القروض غير المنتجة بعد تنزيل الفوائد المعلقة إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد 
المعلقة لتبلغ نسبة 8.51% في العام 2017 مقارنة بـ12.9% في العام 2016، وعلى الرغم من ذلك قام المصرف بتكوين مؤونات عامة 
إضافية في بداية عام 2017 ثم قام باستردادها في نهاية العام نتيجة التحسن الملحوظ في محفظة الديون غير المنتجة، إضافة لذلك تم تطبيق 
اختبارات جهد بشكل دوري على المحفظة االئتمانية لتقييم جدارتها، وبالتالي حافظ المصرف على مؤونات عامة بقيمة 309 مليون ل.س.  
وبالتالي ازدادت نسبة إجمالي تغطية كافة المؤونات العامة والخاصة لصافي القروض الغير منتجة بعد تنزيل الفوائد المحفوظة لتبلغ نسبة 

130% نهاية العام 2017 مقارنة بـ115% للعام 2016.

وكما هو الحال في األعوام السابقة تشكل التسهيالت االئتمانية بالليرة السورية النسبة األكبر من محفظة التسليف مسجلًة ما نسبته %77 
من صافي محفظة التسليف بعد تنزيل الفوائد المعلقة والمؤونات مقارنة بنسبة 70% في العام 2016، مع انخفاض في نسبة دولرة محفظة 
التسليف في العام 2017 مقارنًة بالعام الماضي علمًا أن التسليفات ازدادت بالعمالت األجنبية ولكن نظرًا النخفاض أسعار الصرف انخفض 
معادل قيمتها بالليرة السورية، ونالحظ خالل العام 2017 بأن التسليفات بالعمالت األجنبية تنوعت بين عملة الدوالر األمريكي واليورو في 

حين اقتصرت على عملة الدوالر األمريكي في العام 2016.

من الجدير بالذكر أن جميع التسهيالت الممنوحة بالعمالت األجنبية خالل العام 2017 اقتصرت فقط على تسهيالت بعملة اليورو، أما بالنسبة 
للتسهيالت بالدوالر األميركي فهي تمثل قروض طويلة األجل تم منحها سابقًا خالل األعوام 2009 - 2010.
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تطور نسبة صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة إلى إجمالي الودائع

%41

%34

SYP 70%

USD 30%

SYP 77%

EURO 12.5%USD 10.5%

هيكلية تسليف الزبائن حسب العملة 2016 هيكلية تسليف الزبائن حسب العملة 2017
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توزعت تسليفات المصرف وفق ماهية القطاع االقتصادي المصرح عنه في السجل التجاري بشكل أساسي على القطاع التجاري الذي حاز 
خالل العام 2017 على ما نسبته 50% من صافي التسهيالت االئتمانية في حين انخفضت تسليفات القطاعين الصناعي والخدمات، حيث 
انخفضت تسليفات القطاع الصناعي بنسبة 48%، أما تسليفات قطاع الخدمات فقد انخفضت بنسبة 18%، كما بلغت نسبة تمويل األنشطة 

اإلنتاجية من إجمالي تسهيالت المصرف المباشرة المنتجة %44.29.

حافظ المصرف على سياسته في التوظيف لدى الشركات الكبرى في ديون ذات مخاطر متدنية نسبيًا وذات عائد مرتفع حيث استحوذت 
الشركات الكبرى على النسبة األعلى من التسليفات خالل العام 2017 لتبلغ نسبة 99%، وبالتالي االستمرار في سياسة تجميد تسويق قروض 
التجزئة الموجهة لألفراد، علمًا أن سياسة المصرف حاليًا تّركز على السعي لمنح تسهيالت بالليرة السورية لمؤسسات قطاع اإلنتاج مهما بلغ 

حجمها أصواًل.
من الجدير بالذكر بأن تصنيف العمالء وفق فئة وطبيعة العميل من حيث كونها شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة أو قطاع التجزئة 
تتم بناًء على قرارات صادرة عن مصرف سورية المركزي منذ عام 2008، حيث أن المعايير األساسية هي حجم التسهيالت وحجم األعمال 

بالليرة السورية، وبالتالي تأثر هذا التصنيف بشكل جذري بارتفاع سعر الصرف خالل األعوام.

23%32%

51%

26%23%

45%

هيكلية تسليف الزبائن وفق القطاع االقتصادي 2016 هيكلية تسليف الزبائن وفق القطاع االقتصادي 2017

أفراد وخدمات وأخرىصناعة تجارة أفراد وخدمات وأخرىصناعة تجارة

1.10%

98.38%

0.51%

99.20%

0.29%0.52%

هيكلية تسليف الزبائن وفق طبيعة العمالء 2016هيكلية تسليف الزبائن وفق طبيعة العمالء 2017

الشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرى الشركات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىأفراد أفراد
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جودة محفظة التسليف
تنعكس سياسة مجلس اإلدارة في عملية رسم استراتيجية لتكوين محفظة التسليف المنشودة التي تضمن للمصرف عائد جيد ضمن الحد األدنى 
من المخاطر، حيث تقوم مديرية إدارة المخاطر بمراقبة تطبيق هذه السياسة من خالل تقارير دورية يتم عرضها على لجنة إدارة المخاطر ويتم 

قياس وتحديد المخاطر والتعرضات المحتملة ومراقبة أي تغيرات من شأنها أن تؤثر على جودة وأداء محفظة التسليف.

وقد تركزت جهود المصرف بالعمل على معالجة الديون المتعثرة من خالل إما إعادة جدولة أصولية على أسس متينة، أو تسديد كامل قيمة 
الديون مقابل إعفاء العمالء من بعض الفوائد المتراكمة وغرامات التأخير. حيث تظهر الجداول التالية ثمرة الجهود المبذولة من خالل التحسن 

الملحوظ في جودة محفظة االئتمان خالل العاميين الماضيين:

المبالغ بآالف الليرات السورية

وبالنتيجة بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة كما في 2017/12/31 قيمة 14% من إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية 
المباشرة )مقابل نسبة 18.8% كما في 2016/12/31(. إن من أهم العوامل التي أثرت على انخفاض هذه النسبة باإلضافة إلى جهود 
المصرف المبذولة في معالجة الديون المتعثرة هو زيادة محفظة الديون المنتجة بنهاية العام 2017 متأثرة باستراتيجية المصرف وتوجه مجلس 
اإلدارة إلى زيادة حجم محفظة التسليف. حيث بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة المنتجة كما في 2017/12/31 قيمة 85.96% من 

إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل نسبة 80.88% كما في 2016/12/31(.

من الجدير بالذكر أن االنخفاض في حجم الديون غير المنتجة تأثر سلبًا بزيادة سعر الصرف بنسبة 15.74% والذي ساهم بتضخيم حجم 
الديون غير المنتجة حيث أن 40.73% منها هي بالعملة األجنبية بنهاية العام 2017 )مقابل 35% بنهاية 2016(.

كما بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 2017/12/31 قيمة 8.51% من إجمالي صافي 
التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل نسبة 12.9% كما في 2016/12/31(، نتيجة للجهود المبذولة في متابعة تحصيل الديون من العمالء 

المتعثرين وعمليات إعادة جدولة الديون.
تقوم مديرية المخاطر بتطبيق اختبارات جهد على المحفظة االئتمانية لدراسة تأثير عوامل سلبية عدة على محفظة الديون وفق عدة سيناريوهات 

 صافي الديون
غير المنتجة

 الفوائد
المحفوظة

سعر صرف
ل.س./ د.أ

 الديون غير
 المنتجة بالعملة

األجنبية

 الديون غير
 المنتجة بالليرة

السورية

 الديون غير
المنتجة

 الديون
المنتجة الديون المباشرة العام

1,560 460 336.65 935 1,319 2,200 10,088 12,289 2015

1,278 756 517.43 720 1,318 2,034 8,604 10,638 2016

1,050 794 436.00 751 1,093 1,844 11,287 13,131 2017

 مخصصات
 التدني

المستردة

 الفوائد
 المحفوظة
المستردة

 القيمة المحصلة من الديون
 المعاد جدولتها

(كما في 2017/12/31(

 منها بالعملة
 األجنبية مقومة
بالليرة السورية

 منها بالليرة
السورية

 قيمة الديون
 التي تمت إعادة
 جدولتها عند
عملية الجدولة

 الديون التي
 تم تحصيلها
بشكل كلي

العام

337 137 287 - 919 919 55 2015

241 116 263 660 136 796 18.9 2016

4 117 13 - 302 302 63.7 2017
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واحتساب الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها المصرف، ونتيجة لذلك يتم تشكيل مؤونات عامة لمواجهة وقوع أحداث مستقبلية. وقد قرر مجلس 
اإلدارة بناء على توصيات اإلدارة العامة كفاية المؤونات المكونة، بقيمة تبلغ 309 مليون ليرة سورية وبنسبة تغطية 2.75% من رصيد الديون 
المنتجة )مقابل مبلغ 309 مليون ليرة سورية بنهاية عام 2016 وبنسبة تغطية تبلغ 3.6%( بالنظر إلى المؤشرات اإليجابية التي تم ذكرها 

أعاله.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

201720162015

هيكلية إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة

التسهيالت االئتمانية غير المنتجةالتسهيالت االئتمانية المنتجة
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82%69%

31% 18% 19%
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هيكلية التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المحفوظة

التسهيالت غير المنتجة بدون فوائد محفوظةالتسهيالت المنتجة بدون فوائد محفوظة

87%

87%74%

26% 13% 13%
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المحفظة االستثمارية 
شهد حجم المحفظة االستثمارية انخفاضًا بنسبة 30% ليبلغ قيمة 4.5 مليار ل.س. نهاية العام 2017 بالمقارنة مع 6.4 مليار ل.س. للعام 
2016 نتجت عن انخفاض سعر الصرف واستحقاق جزء منها خالل العام 2017 وبمعزٍل عن أثر سعر الصرف نجد أن قيمة المحفظة 
بالدوالر األمريكي انخفضت فعليًا بنسبة 17% نتيجة الستحقاق شهادات اإليداع )CDs( الصادرة عن مصارف خاصة بقيمة ثالثة ماليين 
دوالر أمريكي، قام المصرف بشراء سندات سيادية بالمقابل ولكن فقط بقيمة مليون دوالر أمريكي حتى نهاية العام 2017 علمًا أن المصرف 
يبحث بشكل دائم عن بدائل استثمارية ذات جدوى ومخاطر مقبولة بالرغم من الضغوطات السلبية الناتجة عن العقوبات الدولية في الظروف 

الراهنة.
وعليه توزعت المحفظة االستثمارية بين سندات مؤسسات مالية ومصرفية بقيمة 3.9 ماليين دوالر أمريكي، باإلضافة إلى سندات شركات 
خاصة بقيمة 1.5 مليون دوالر أمريكي وسندات سيادية بقيمة 4.9 ماليين دوالر أمريكي، وكانت اإلدارة قد التزمت في هذه التوظيفات بالمعايير 

المعتمدة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن.
يلخص البيان التالي توزيع االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة:

تبين المخططات البيانية أدناه هيكلية موجودات المصرف بين العامين 2017 و2016:

11%
18%

24%

9%

23%

57%

48%

هيكلية الموجودات 2016 هيكلية الموجودات 2017

10%

المصرف المركزي وٕايداعات موجودات ثابتة وأخرى
لدى المصارف

صافي التسهيالت االئتمانية استثمارات مالية

المصرف المركزي وٕايداعات موجودات ثابتة وأخرى
لدى المصارف

صافي التسهيالت االئتمانية استثمارات مالية

13%

24% 48%

14%

31%

38%

32%

هيكلية االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2016  هيكلية االستثمارات وفق نوع الورقة والجهة المصدرة 2017

سندات مصارف خاصةسندات شركات خاصة
سندات أدوات سيادية شهادات إيداع مصارف خاصة

سندات مصارف خاصةسندات شركات خاصة
سندات أدوات سيادية
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إدارة السيولة
شكلت األموال الجاهزة نهاية عام 2017 والتي تتكون من النقد واألرصدة لدى مصرف سورية المركزي وأرصدة التوظيفات لدى المصارف 
المحلية والمراسلة بكافة العمالت ما نسبته 57% من إجمالي الموجودات و94% من ودائع الزبائن نهاية العام 2017 مقابل 48% من مجموع 

الموجودات و103% من ودائع الزبائن نهاية العام 2016. 

بلغت نسبة السيولة اإلجمالية )بكافة العمالت( 72% في العام 2017 مقارنة بـ84% في العام 2016. غير أن نسبة السيولة بالليرة السورية 
بلغت بنهاية العام 2017 نسبة 49% مقابل نسبة 36% في العام 2016، تابعت اإلدارة سياستها منذ بداية األزمة والتي تتلخص باتخاذ 
إجراءات احترازية تضمن المحافظة على نسبة سيولة مستقرة وعالية نسبيًا بالليرة السورية، وذلك من جهة ضمن الحدود المقررة من المصرف 
التي خفضت من 28% لتصبح 26% وبناًء لقرار لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومصادقة مجلس اإلدارة وذلك بهدف التوسع 
في التسليف لزيادة ربحية المصرف، وهي بالطبع أعلى من الحدود الموضوعة من قبل السلطات الرقابية )20%( من جهة أخرى، إن هذه 
النسبة العالية من السيولة بالليرة السورية نتجت عن نجاح المصرف في استقطاب ودائع جديدة من الزبائن خاصًة خالل الربع األخير من 
العام، تحضيرًا من المصرف لزيادة التسهيالت االئتمانية المقدمة بالليرة السورية وبالتالي زيادة ربحيته. كل هذا مترافق مع اإلجراءات المتخذة 

من قبل اإلدارة إلدارة الفجوات التي قد تنتج عن اختالف االستحقاقات بين ودائع وتوظيفات المصرف.
)راجع فصل: على صعيد إدارة المخاطر الواردة في هذا التقرير فقرة إدارة مخاطر السيولة(

المالءة المالية
تتمثل في كفاية رأس المال التي تعبر عن مدى قدرة المصرف على مواجهة جميع أنواع المخاطر الناتجة عن أعماله سواًء داخل أم خارج 
الميزانية من خالل إدارة هيكلة األموال الخاصة للمصرف، وترتكز أهميتها بأنها تسمح للمصرف بالنمو ووضع الخطط الالزمة تجاه أية خسائر 

مستقبلية.
تستخدم هذه النسبة لحماية المودعين وتعزيز استقرار القطاع المصرفي وكفاءة األنظمة النقدية والمالية في أي دولة من المنظومة العالمية، أما 
في سورية اعتمد مصرف سورية المركزي نسبة 8% كحد أدنى لنسبة كفاية رأس المال في مواجهة كافة المخاطر المحتسبة بموجب منظومة 

أوزان محددة وبما يتوافق مع معايير بازل 2. 

وقد حافظ المصرف كما كان الحال في السنوات السابقة على نسبة مالءة مرتفعة، على الرغم من انخفاضها في العام 2017 لتبلغ %53.35 
مقارنة بـ65.32% في العام 2016، نتيجة الزيادة في مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 
بنسبة 4% وخاصة لجهة مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر والتي ازدادت بنسبة 3% نتيجة زيادة التسهيالت االئتمانية، أضف إلى ذلك 
االنخفاض في صافي األموال الخاصة األساسية بنسبة 15% الحاصلة من خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة بسبب انخفاض 

سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة 15.7% خالل العام 2017.

2016 2017
% المبالغ باآلف ل.س % المبالغ باآلف ل.س

%4.8 905,290 %5.7 1,495,944 النقد

%40.3 7,571,041 %50.0 13,093,279 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

%5.6 1,044,336 %4.6 1,210,638 أرصدة لدى المصارف المحلية

%19.6 3,680,276 %10.6 2,761,904 أرصدة لدى المصارف األجنبية

%29.7 5,571,174 %29.1 7,620,705 ودائع ألجل لدى المصارف األجنبية

%100 18,772,117 %100 26,182,470 مجموع األموال الجاهزة
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إجمالي الدخل التشغيلي المحقق (دون الخسائر/ األرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي)
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إجمالي الدخل التشغيلي المحقق دون الخسائر /  األرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي
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اإليرادات

شهد إجمالي الدخل التشغيلي خالل العام 2017 انخفاضًا بنسبة 114.7% ليحقق خسائر بقيمة 938 مليون ل.س. )بما فيها الخسائر غير 
المحققة( مقارنًة مع أرباح بقيمة 6.38 مليار ل.س. في العام 2016 )بما فيها األرباح غير المحققة(، هذه الخسائر الغير محققة ناتجة عن 
خسائر إعادة تقييم مركز القطع البنيوي نتيجة انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي، وفيما إذا أهملنا أثر الخسائر/األرباح غير المحققة 
الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي نالحظ انخفاض في الدخل التشغيلي المحقق بنسبة 21% ليبلغ قيمة 1.419 مليار ل.س. مقابل 

1.794 مليار ل.س. نهاية العام 2016.

هذا االنخفاض في األرباح التشغيلية المحققة ناتجة بإجمالها عن االنخفاض في صافي إيراد الفوائد بنسبة 13.75%، االنخفاض في صافي 
إيراد الرسوم والعموالت بنسبة 27.74%، كما انخفضت األرباح التشغيلية الناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية 28% مقارنًة مع العام 
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صافي اإليرادات من الفوائد
شهد صافي إيراد الفوائد في نهاية العام 2017 انخفاضًا بنسبة 13.7% أي بما يعادل 124 مليون ليرة سورية، يعود هذا االنخفاض بالدرجة 

األولى إلى زيادة الفوائد المدفوعة بحوالي 500 مليون ليرة سورية نتجت عن ما يلي:
زيادة الفوائد المدفوعة على ودائع المصارف بمقدار 129 مليون ل.س. حيث بلغ متوسط ودائع المصارف الشهري خالل العام 2017 مقدار 	 

3 مليار ل.س. مقارنة مع 1.1 مليار ل.س. خالل العام 2016.
زيادة الفوائد المدفوعة على ودائع الزبائن بمقدار 371 مليون ل.س. نتيجة زيادة حجم الودائع خالل العام 2017 والتي تم ذكر تفاصيلها 	 

سابقًا )راجع فقرة ودائع الزبائن(، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المصرف قام بتعديل شبكة الفوائد المطبقة على الودائع بتاريخ 2017/12/12 
بما يتناسب مع معدالت الفوائد المعمول بها في السوق المصرفية مع األخذ بعين االعتبار أحكام وسقوف الفوائد الموضوعة من قبل مصرف 

سورية المركزي.

أما بالنسبة للفوائد المقبوضة فقد ازدادت بنسبة 33.5% أي بمقدار 376 مليون ل.س. الناتجة عن:
زيادة الفوائد المقبوضة من المصارف األخرى بمقدار 88.5 مليون ل.س. نتيجة زيادة اإليداعات لدى المصارف األخرى )كما ذكر سابقًا 	 

في فقرة التوظيفات لدى المصارف(.
زيادة الفوائد المقبوضة من الزبائن بمقدار373.5 مليون ل.س. نتيجة الزيادة في التسهيالت االئتمانية المباشرة )كما ذكر سابقًا في فقرة 	 

محفظة التسهيالت االئتمانية(.
انخفاض الفوائد المقبوضة على االستثمارات بمقدار 3 ماليين ل.س. نتيجة انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي بما أن الفوائد على 	 

هذه االستثمارات هي بعملة الدوالر األمريكي، حيث أن شهادات اإليداع استحقت في نهاية العام وليس لها أثر على انخفاض الفوائد من 
االستثمارات خالل العام 2017 )راجع فقرة المحفظة االستثمارية(.

انخفاض قيمة الفوائد المعلقة المحولة إليرادات بنسبة 35.7% أي بمقدار83 مليون ل.س. وبالتالي بلغت الفوائد المعلقة المحولة إليرادات 	 
قيمة 149 مليون ل.س. في نهاية العام 2017 )مقارنة بـ232 مليون ل.س. في العام 2016(.
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صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت
أما بالنسبة لصافي إيرادات الرسوم والعموالت فقد شهد انخفاضًا بنسبة 27.7%، حيث بلغ قيمة 438 مليون ل.س. نهاية العام 2017 مقارنة 
بـ607 مليون ل.س. للعام 2016، وقد حافظت هيكلية العموالت المقبوضة على تركيبتها فمازالت العموالت من عمليات التجارة الخارجية 
وما يترافق معها من عمليات مصرفية يشكل النسبة األكبر من إجمالي إيرادات العموالت في المصرف، ولكن استمرار العمل في قرار مجلس 
النقد والتسليف رقم )1409/م.ن/ب4( تاريخ 2016/07/24 القاضي بتقييد المصارف بما يساوي خمسة باأللف من مجموع أمواله الخاصة 
الصافية )بداًل من 1%( عند تمويل عمليات التجارة الخارجية مازال يؤثر سلبًا على حجم تمويل البوالص واعتمادات االستيراد وبالتالي انعكس 
سلبًا على إجمالي العموالت الناتجة عنها، هذا باإلضافة إلى انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي في السوق غير النظامي عن سعر 
الصرف في مصرف سورية المركزي المعتمد لدى المصارف العاملة األمر الذي حد من طلبات تمويل البوالص وتوقف العمالء عن التقدم 
بأي مستندات جديدة برسم التحصيل حيث استمر هذا األمر تقريبًا لمدة 12 أسبوع بين تاريخ 2017/09/14 وتاريخ 2017/12/07، من 
جهة أخرى صدر قرار مصرف سورية المركزي رقم 354/ل.إ تاريخ 2017/03/19 الذي ألغى العمل بأحكام كافة القرارات الناظمة لتعهدات 
إعادة قطع التصدير وكافة التعاميم والقرارات ذات الصلة اعتبارًا من تاريخ 2017/03/15 بهدف تشجيع الصادرات وزيادة السيولة في سوق 
الصرف األجنبي، وعليه أوقفت جميع تعهدات إعادة التصدير كما ألغت جميع العموالت الناتجة عنها والتي كانت تشكل ما نسبته 9% من 
إجمالي عموالت المصرف، وبالتالي انخفاض العموالت المقبوضة من عمليات التجارة الخارجية 31%، ترافق معها انخفاض في العموالت 
المقبوضة من العمليات المصرفية ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية بنسبة 34%، في حين ازدادت العموالت المقبوضة من التسهيالت 

المباشرة بنسبة 55% نتيجة زيادة حجم التسهيالت االئتمانية.

بلغ إجمالي العموالت المقبوضة قيمة 454.5 مليون ل.س. في نهاية العام 2017 مقارنة بـ621.6 مليون ل.س. في نهاية العام 2016. 
أما لجهة العموالت المدفوعة )عموالت مدفوعة على العمليات بين المصارف( فقد ازدادت بنسبة 8.5% لتبلغ قيمة 16 مليون ل.س. مقارنة 

بـ14.8 مليون ل.س. في نهاية العام السابق.

من ناحية أخرى فإن استمرار العمل بالقرار رقم )1409/م.ن/ب4( تاريخ 2016/07/24 تعديل سقوف مركز القطع التشغيلي من  5% إلى     
1% أثر سلبًا أيضًا على األرباح الناتجة عن تقييم العمالت األجنبية )مركز القطع التشغيلي( والتي انخفضت بنسبة %28.

وتبّين البيانات أدناه التطور الملحوظ لصافي إيراد الفوائد والعموالت خالل األعوام الخمسة األخيرة.
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المصاريف والتكاليف التشغيلية

بلغت المصاريف التشغيلية في العام 2017 قيمة 1,085 مليون ل.س. مقارنة بـ274 مليون ل.س. في العام السابق أي بزيادة بلغت قيمة 
811 مليون ل.س. عائدة إلى انخفاض في قيمة صافي المؤونات بمقدار 626 مليون ل.س.، حيث خالل العام 2017 فاقت المؤونات 
المستردة قيمة المؤونات المشكلة ليبلغ صافي المؤونات قيمة 72 مليون ل.س. ، في حين في العام 2016 بلغ صافي المؤونات قيمة 698 
ذا  ل.س. مما أثر على إجمالي المصاريف التشغيلية حيث خفضت قيمة مصاريف التشغيلية في العام 2017 بنسبة أقل من العام 2016، واإ
ما تم استبعاد أثر صافي المؤونات تصبح قيمة المصاريف التشغيلية 1,158 مليون ل.س. مقارنة بـ972.5 مليون ل.س. في العام السابق 

أي بنسبة زيادة بلغت 19%، ناتجة بشكل أساسي عن ما يلي:

زيادة في نفقات الموظفين )تتضمن رواتب وتعويضات مختلفة ومصاريف التأمين الصحي( بمقدار 24%، والتي بلغت نهاية العام 2017 . 1
قيمة 453.5 مليون ل.س. مقارنة بـ365 مليون ل.س.

زيادة في المصاريف التشغيلية األخرى بنسبة 16% أي بمقدار 75.5 مليون ل.س. حيث بلغت قيمة 555 مليون ل.س. مقارنة بـ479.6 . 2
مليون ل.س. في نهاية العام 2016، من أهم التغيرات التي شهدتها المصاريف التشغيلية األخرى هي:

مصاريف اإليجار التي ازدادت بمقدار 32 مليون ل.س.	 
مصاريف المياه والكهرباء ونفقات االتصاالت التي ازدادت بمقدار 47 مليون ل.س.	 
كما ازدادت اشتراكات المصرف بمقدار 10 مليون ل.س. توزعت هذه الزيادة بين ارتفاع االشتراكات مع سوق دمشق لألوراق المالية، 	 

.SWIFTمفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي واشتراكات الـ
هذا باإلضافة إلى الزيادة في مصاريف التأمين ضد األخطار والحريق بمقدار 17.6 مليون ل.س.	 
في حين انخفضت نفقات التدريب والتأهيل بمقدار 30 مليون ل.س.	 

زيادة في قيمة االستهالكات واإلطفاءات بمقدار 17%، والتي بلغت نهاية العام 2017 قيمة 149 مليون ل.س. مقارنة بـ127.6 مليون . 3
ل.س.

ومن الجدير بالذكر بأن نسبة الكفاءة وهي المصاريف التشغيلية )بعد استبعاد المخصصات والمؤونات( إلى الدخل التشغيلي )بعد استبعاد الفوائد 
المحولة إليرادات واألرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي( بلغت قيمتها 91% في العام 2017 مقارنًة بـ62% للعام 2016 بسبب 
الزيادة في المصاريف التشغيلية )بعد استبعاد المخصصات والمؤونات( واالنخفاض في الدخل التشغيلي )بعد استبعاد الفوائد المحولة إليرادات 

واألرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي(.

ويظهر البيان التالي هيكلية المصاريف التشغيلية )بعد استبعاد أثر صافي المؤونات( للعامين 2017 و2016.
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صافي إجمالي األرباح والعوائد

نتيجًة لما تقدم، بلغت الخسائر الصافية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 حوالي 2.1 مليار ل.س. مقارنة بأرباح بقيمة 5.7 مليار 
ل.س. في العام 2016 أي بمعدل انخفاض بلغ 137%، وقد نتجت هذه الخسائر )كما ذكرنا سابقًا( عن الخسائر غير المحققة في نهاية الفترة 

التي بلغت قيمة 2.357 مليار ل.س. في العام 2017 )مقارنًة بـ4.586 مليار ل.س. أرباح غير محققة في العام 2016(.

في حين حقق المصرف أرباحًا تشغيلية صافية بعد الضريبة بلغت قيمة 234 مليون ل.س. في نهاية العام 2017 )مقارنة بـ1,147 مليون 
ل.س. للعام 2016(، جزء منها أضيف على االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص، ليتبقى منها أرباح محققة مدورة بقيمة 167.5 مليون 

ل.س.

وعليه انخفضت نسبة العائد إلى متوسط إجمالي الموجودات )وهي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية البالغة قيمة 234 مليون ل.س.  
إلى متوسط إجمالي الموجودات والبالغ ما يقارب الـ41 مليار ل.س.( لتبلغ 0.58% نهاية العام 2017 مقارنًة مع 3.23% للعام 2016 
نتيجة انخفاض صافي األرباح التشغيلية المحققة وارتفاع متوسط الموجودات، من جهة أخرى انخفضت نسبة العائد إلى متوسط حقوق الملكية 
)وهي نسبة األرباح التشغيلية المحققة الصافية إلى متوسط إجمالي حقوق الملكية والبالغ ما يقارب 13.23 مليار ل.س.( لتبلغ نسبة العائد 

إلى متوسط حقوق الملكية 1.80% في العام 2017 مقارنة مع نسبة 10% في العام 2016.
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يبين الجدول أدناه بيان الدخل للعامين 2017 و2016:

2016 2017 (المبالغ بآالف الليرات السورية(

1,600,035 1,975,997 الفوائد الدائنة

)700,851( )1,200,423( الفوائد المدينة

899,184 775,574 صافي إيرادات الفوائد

621,606 454,525 العموالت والرسوم الدائنة

)14,850( )16,108( العموالت والرسوم المدينة

606,756 438,417 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

1,505,940 1,213,991 صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

280,502 200,896 صافي أرباح / تشغيلية ناتجة عن تقييم العمالت األجنبية

4,586,781 )2,357,767( صافي أرباح / )خسائر( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

8,220 4,279 يرادات تشغيلية أخرى أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع واإ

6,381,443 )938,601) إجمالي الدخل التشغيلي

)365,228( )453,517( نفقات الموظفين

)127,380( )148,668( استهالكات الموجودات الثابتة

)302( )607( إطفاءات الموجودات غير الملموسة

698,393 74,539 مخصص تدني قيمة التسهيالت

)302( )2,248( مخصصات متنوعة

)479,659( )555,167( مصاريف تشغيلية أخرى

)274,478) )1,085,668) إجمالي المصروفات التشغيلية

6,106,965 )2,024,269) الربح / )الخسارة( قبل الضريبة

)373,056( )99,232( إيراد ضريبة الدخل

5,733,909 2,123,501 ربح / )خسارة( السنة

بيان الدخل 2016 - 2017
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نحترم زبائننا ونخلص لهم وندعمهم في فترات االزدهار كما في الفترات 	 
الصعبة التي يمّرون بها.

بالتوازي، تمّثل مواردنا البشرية رأسمااًل أساسيًا لمصرفنا. نسهر على 	 
ارتباطها برؤيته وقّيمه في جّو من االحترام والعدالة مّما يساعد على 

شراقهم. تحفيزهم وتطويرهم واإ
نسعى إلى دعم احتياجات المجتمع والمحافظة على البيئة.	 
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ترتكز سياسية بنك الشرق للعام 2018 على زيادة نشاط المصرف وبالتالي العمل على رفع حصته في السوق مع الحفاظ على قواعد العمل 
المصرفي، حيث يمكن تلخيص أبعاد هذه السياسة كما يلي:

إدارة متوازنة بين اإليرادات والمصاريف.. 1
زيادة حجم التسهيالت والتوظيفات بما تسمح به سيولة المصرف ومتطلبات إدارة المخاطر االئتمانية السليمة.. 2
استقطاب ودائع جديدة بكافة العمالت وبأسعار فوائد مقبولة في السوق.. 3
زيادة حجم المحفظة االستثمارية بالعمالت األجنبية بما يتوافق مع الضوابط الرقابية وقرارات اللجنة المفوضة بذلك.. 4
تكوين المؤونات الالزمة وفق القوانين والضوابط المرعية اإلجراء لقاء الديون المتعثرة ومتابعة اإلجراءات القضائية لتحصيلها.. 5
المحافظة على مركز القطع البنيوي للمصرف بعد أن تمت إعادة تكوينه بالكامل خالل العام 2017.. 6
ترشيد النفقات والمصاريف التشغيلية والعمل على توفير نسبة كفاءة )المصاريف التشغيلية إلى الدخل التشغيلي( ما دون %50.. 7
زيادة عدد الفروع العاملة في المناطق اآلمنة، والعمل على تملك مقرات الفروع التي مازالت تعمل بموجب عقود إيجار )حريقة ومالكي/ . 8

نجاز تأهيل مقر فرع الغساني وفتح الفرع بأقرب فترة ممكنة. أبو رمانة(، واإ
دعم مديرية شبكة الفروع بالموارد البشرية المؤهلة بعد أن تّم تعبين السيدة ناديا الشعار مديرًا لها، كي تتمكن من وضع خطة عمل لشبكة . 9

الفروع تهدف إلى تحسين أداء الفروع من جهة وتقديم خدمات ومنتجات بالتجزئة للزبائن تسمح بتطوير حضور المصرف وزيادة حصته 
في السوق المصرفية.

التدريبية الضرورية وفق خطة وموازنة التدريب المعتمدة لعام . 10 المحافظة على الموارد البشرية العاملة ودعم قدراتها من خالل البرامج 
2018، مع األخذ باالعتبار متطلبات سياسة التوظيف وسياسة اإلحالل المعتمدتين لعام 2018.

وتماشيًا مع هذه السياسة قامت اإلدارة التنفيذية بوضع ما يلي:

دليل المشاريع والورش )Projects(: ويتضمن هذا الدليل المشاريع المنوي تنفيذها من قبل كل من مديريات وأقسام وفروع المصرف . 1
خالل العام 2018 التي تم إقرارها بنهاية العام 2017، والتي تهدف إلى استكمال متطلبات تطوير األداء الوظيفي في المصرف.

ومقبولة ضمن . 2 معقولة  باحتماالت  وقوعها  اإلدارة  قّدرت  افتراضات  جملة  على  الموازنة  هذه  ُبنيت   :2018 لعام  التقديرية  الموازنة 
المعطيات السائدة بنهاية العام 2017، وأهم هذه االفتراضات:

زيادة ودائع الزبائن بكافة العمالت ومحاولة التركيز على الحسابات الجارية والودائع آلجال قصيرة ومتوسطة المدة خالل العام 2018.	 

زيادة صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة والتوظيفات بالليرة السورية وبكافة العمالت األخرى بنسب جيدة ومحاولة توسيع قاعدة العمالء 	 
واستهداف شرائح جديدة منهم مع األخذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة بهذا التوسع.

زيادة المصاريف التشغيلية )بمافيها رواتب الموظفين( بنسبة ال تتعدى %19.	 

سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية حوالي 500 ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد بتاريخ 2018/12/31.	 

علمًا أن أي تغيير طارئ يسببه تطور متغيرات األزمة، وانعكاس هذا التطور على السياسة النقدية في سورية، يؤدي بالطبع إلى تغيٍر واختالفاٍت 
في مدخالت ومخرجات هذه الخطة.
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زبائننا، 	  المصالح:  أصحاب  جميع  تجاه  التزامنا  على  مصرفنا  يرتكز 
موظفينا، مساهمينا وبشكل أعّم االقتصاد السوري.

إيمانًا مّنا بقدرات سوريا وثرواتها الطبيعية والبشرية، نلتزم بدعم مشاريع 	 
زبائننا الكبيرة منها والصغيرة والتي تساهم جميعها في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
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إلى السادة المساهمين المحترمين
بنك الشرق 

شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
دمشق - سورية

الـرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك الشرق ش.م.م. عامة سورية “المصرف” والتي تشمل بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2017، 
وكل من بيان الدخل، األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية 

بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للمصرف كما في 31 كانون األول     
النافذة  السورية  المصرفية  المالية والقوانين  للتقارير  الدولية  للمعايير  التاريخ وفقًا  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  المالي وتدفقاته  2017 وأدائه 

وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

أساس الـرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة “مسؤولية مدقق الحسابات” حول تدقيق 
البيانات المالية من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المصرف وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين “قواعد السلوك للمحاسبين المهنين” 
لهذه  وفقًا  األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  التزمنا  وقد  هذا،  في سورية.  للمصارف  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  والمتعلقة  المهني  السلوك  وقواعد 

المتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 
تستند اإلدارة على أحكام وتقديرات هامة عند احتساب مخصص 

تدني التسهيالت االئتمانية.
بسبب أهمية هذه التقديرات وحجم محفظة التسهيالت االئتمانية، 
تم اعتبار تدقيق مخصص تدني التسهيالت كأحد األمور الهامة.
التسهيالت  صافي  بلغ   ،8 رقم  اإليضاح  في  جاء  كما 
مبلغ   ،2017 األول  كانون   31 في  كما  المباشرة  االئتمانية 
23.9% من  يعادل  ما  أي  ليرة سورية   10,968,675,366
التسهيالت  تدني  مخصص  المصرف.وبلغ  موجودات  إجمالي 
االئتمانية المباشرة مبلغ 1,368,141,420 ليرة سورية أو ما 

يعادل حوالي 10.42% من إجمالي محفظة التسهيالت.

فروقات أسعار صرف
لدى المصرف أصول والتزامات نقدية مهمة بالعمالت األجنبية، 
التشغيلية وعملة  )العملة  السورية  الليرة  الى  تحويلها  يتم  والتي 
إعداد البيانات المالية( حسب أسعار الصرف الرسمية الصادرة 

عن مصرف سورية المركزي بنهاية كل دورة مالية.
السورية  الليرة  في سعر صرف  والحاد  المستمر  التغير  بسبب 
مقابل العمالت األجنبية، هناك خطر من أن يتم تطبيق أسعار 
صرف خاطئة عند إعادة تحويل األصول وااللتزامات النقدية، 
أو خطر عدم تحويل جميع الحسابات النقدية المعنونة بالعمالت 
أخطاء  الى  يؤدي  أن  يمكن  السورية.ما  الليرة  إلى  األجنبية 

جوهرية في البيانات المالية.

أمور أخرى
إن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2016 دققت من قبل مدقق حسابات مستقل آخر والذي أصدر رأيًا غير متحفظ 

بتاريخ 28 آذار 2017.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

الديون 	  تصنيف  عمليات  على  الداخلي  الضبط  إجراءات  أهم  اختبار 
من  التأكد  خالل  من  وذلك  التسهيالت،  تدني  مخصص  واحتساب 
إجراء  إلى  باإلضافة  فعاليتها  ومدى  اإلجراءات  هذه  وتطبيق  تصميم 

فحوصات جوهرية على تصنيف الديون والتأكد من أعمارها.

غير 	  الديون  على  االئتمانية  التسهيالت  مخصص  احتساب  إعادة 
المنتجة وذلك حسب القوانين المصرفية النافذة.

أساس 	  على  االئتمانية  التسهيالت  تدني  مخصص  الحتساب  بالنسبة 
والنماذج  المنهج  الضوابط على مدى مالئمة  باختبار  قمنا  المحفظة، 
الرئيسية  المستخدمة الحتساب المصروف وعملية تحديد االفتراضات 
ضمن  إدراجها  ينبغي  التي  االئتمانية  التسهيالت  على  والتعرف 

االحتساب.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

ألسعار . 1 مطابقة  البنك  في  المطبقة  الصرف  أسعار  أن  من  التأكد 
الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 

األجنبية . 2 بالعمالت  المعنونة  واألرصدة  المعامالت  بتحديد  القيام 
والتأكد، على أساس العينة، من:

اعتماد أسعار الصرف المناسبة	 

دقة عملية التحويل الى عملة إعداد البيانات المالية	 

قيد فروقات الصرف الى الحسابات المناسبة في بيان الوضع المالي 	 
وبيان الدخل.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة المالية الحالية. وتم تناول هذه االمور في سياق 

تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل بشأنها.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى التي يتم تضمينها في التقرير السنوي من خارج القوائم المالية المرفقة مع تقرير مدقق الحسابات. 
ننا ال نبدي أي  إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا وال يشمل رأينا حول القوائم المالية هذه المعلومات األخرى واإ
نوع من التأكيد أو استنتاج حولها. تنحصر مسؤوليتنا في حدود قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّدر 
فيما إذا كانت غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي اطلعنا عليها من خالل تدقيقنا أو أن هذه المعلومات األخرى 

تتضمن أخطاء جوهرية.

مسؤوليات اإلدارة في إعداد البيانات المالية للمصرف

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك من وضع نظم الرقابة 
الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال 

أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المصرف على االستمرار كمجموعة مستمرة واإلفصاح متى كان مناسبًا، عن 
المسائل المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبدأ االستمراريـة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها 

بديل واقعي إال القيام بذلك.
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمصرف.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
صدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي  احتيال أو عن خطأ، واإ
تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر 
جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضًا:

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق 	 
بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن 
االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذي الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء 	 
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.	 

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، إن وجدت حالة جوهرية 	 
من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المصرف على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة 
جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو في حال كانت هذه 
اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 

ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المصرف على أساس مبدأ االستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر 	 
العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع اإلدارة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في 
نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم بإطالع اإلدارة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها 
جراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا.  من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقواًل على استقالليتنا واإ
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إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية

إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضًا التأكد من مدى التزام المصرف بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وخصوصًا 
المتعلقة منها بالبيانات المالية.

يحتفظ المصرف بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

دمشق – سورية 
9 نيسان 2018

 

المحاسب القانوني
فرزت العمادي



بنك الشرق
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الوضع المالي

114

بيان الوضع المالي
                                                                                                   كما في 31 كانون األول

20172016
ل.س. ل.س. إيضاحالموجودات

514,589,223,2068,476,330,487نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
64,050,561,0543,243,148,023أرصدة لدى مصارف

77,620,705,3525,571,174,201إيداعات لدى مصارف
810,968,675,3668,417,742,816صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

94,530,302,3726,455,952,249موجودات مالية متوفرة للبيع
102,125,335,5192,182,786,105موجودات ثابتة

114,179,130611,259موجودات غير ملموسة 
1221,005,39022,315,463موجودات ضريبية مؤجلة

13531,447,340148,442,740موجودات أخرى
141,378,515,4641,614,292,194وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

45,819,950,19336,132,795,537مجموع الموجودات
المطلوبات

154,208,256,9633,638,892,285ودائع مصارف
1627,855,377,90316,864,140,453ودائع الزبائن
17173,554,974424,004,368تأمينات نقدية

184,937,2084,114,854مخصصات متنوعة
1299,231,966373,056,538مخصص ضريبة الدخل

191,309,817,658540,242,960مطلوبات أخرى
33,651,176,67221,844,451,458مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
202,500,000,0002,500,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

21306,261,935272,912,086االحتياطي القانوني
21306,261,935272,912,086االحتياطي الخاص

3548,860,76848,860,768-2احتياطي عام لمخاطر التمويل
)66,946,387()63,016,170(22التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

23179,450,50011,883,677أرباح مدورة محققة
238,890,954,55311,248,721,849أرباح مدورة غير محققة

12,168,773,52114,288,344,079مجموع حقوق الملكية
45,819,950,19336,132,795,537مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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بيان الدخل 
                                                                                                 للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016إيضاح
ل.س.ل.س.

241,975,997,4321,600,034,824الفوائد الدائنة
)700,850,690()1,200,423,415(25الفوائد المدينة

775,574,017899,184,134صافي إيرادات الفوائد
26454,525,041621,605,873الرسوم والعموالت الدائنة
)14,850,485()16,108,263(27الرسوم والعموالت المدينة

438,416,778606,755,388صافي إيرادات الرسوم والعموالت
1,213,990,7951,505,939,522صافي الربح من الفوائد والرسوم والعموالت

200,896,556280,502,335صافي أرباح تشغيلية ناتجة عن تقييم وبيع العمالت األجنبية
4,586,780,977)2,357,767,296()خسائر( / أرباح غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

284,278,6968,219,933إيرادات تشغيلية أخرى
6,381,442,767)938,601,249(إجمالي الدخل التشغيلي

)365,227,660()453,516,831(29نفقات موظفين
)127,379,980()148,667,641(10استهالكات الموجودات الثابتة

)301,739()607,336(11إطفاءات الموجودات غير الملموسة
874,539,289698,393,377-18استرداد مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية

)302,542()2,247,896(18مصروف مخصصات متنوعة 
)479,659,047()555,167,145(30مصاريف تشغيلية أخرى

)274,477,591()1,085,667,560(إجمالي المصروفات التشغيلية
6,106,965,176)2,024,268,809()الخسارة( / الربح قبل الضريبة

)373,056,538()99,231,966(12ضريبة الدخل
5,733,908,638)2,123,500,775()خسارة( / ربح السنة 

229,36)84,94(31حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

بيان الدخل الشامل اآلخر
                                                                                               للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016إيضاح
ل.س.ل.س.

5,733,908,638)2,123,500,775()خسارة( / ربح السنة
مكونات بنود الدخل الشامل األخرى

البنود التي يمكن تصنيفهاالحقًا ضمن األرباح أو الخسائر:
)35,395,549(223,930,217صافي الربح / )الخسائر( الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة  للموجودات المالية المتوفرة للبيع

)35,395,549(3,930,217مجموع بنود الدخل الشامل األخرى
5,698,513,089)2,119,570,558(الدخل الشامل
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إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية

بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس المال
المكتتب به

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي عام
لمخاطر التمويل

التغير المتراكم بالقيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

)خسائر( / أرباح
السنة

أرباح
مدورة محققة

 أرباح
المجموعمدورة غير محققة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20172,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(-11,883,67711,248,721,84914,288,344,079

)2,119,570,558(--)2,123,500,775(3,930,217----الدخل الشامل لسنة 2017

--)33,349,849(----33,349,849-تخصيص احتياطي قانوني

--)33,349,849(---33,349,849--تخصيص احتياطي خاص

-             )2,357,767,296(2,123,500,775234,266,521-             -             -             -             -             تخصيص خسارة السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20172,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(            -179,450,5008,890,954,55312,168,773,521

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20162,500,000,000120,893,667120,893,66748,860,768)31,550,838(-)831,207,146(6,661,940,8728,589,830,990

5,698,513,089--5,733,908,638)35,395,549(----الدخل الشامل لسنة 2016

--)152,018,419(----152,018,419-تخصيص احتياطي قانوني

--)152,018,419(---152,018,419--تخصيص احتياطي خاص

-            1,147,127,6614,586,780,977)5,733,908,638(-            -          -           -            -             تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20162,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(            -11,883,67711,248,721,84914,288,344,079
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بيان التغييرات في حقوق الملكية

رأس المال
المكتتب به

احتياطي
قانوني

احتياطي
خاص

احتياطي عام
لمخاطر التمويل

التغير المتراكم بالقيمة العادلة 
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

)خسائر( / أرباح
السنة

أرباح
مدورة محققة

 أرباح
المجموعمدورة غير محققة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20172,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(-11,883,67711,248,721,84914,288,344,079

)2,119,570,558(--)2,123,500,775(3,930,217----الدخل الشامل لسنة 2017

--)33,349,849(----33,349,849-تخصيص احتياطي قانوني

--)33,349,849(---33,349,849--تخصيص احتياطي خاص

-             )2,357,767,296(2,123,500,775234,266,521-             -             -             -             -             تخصيص خسارة السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20172,500,000,000306,261,935306,261,93548,860,768)63,016,170(            -179,450,5008,890,954,55312,168,773,521

الرصيد في 1 كانون الثاني 
20162,500,000,000120,893,667120,893,66748,860,768)31,550,838(-)831,207,146(6,661,940,8728,589,830,990

5,698,513,089--5,733,908,638)35,395,549(----الدخل الشامل لسنة 2016

--)152,018,419(----152,018,419-تخصيص احتياطي قانوني

--)152,018,419(---152,018,419--تخصيص احتياطي خاص

-            1,147,127,6614,586,780,977)5,733,908,638(-            -          -           -            -             تخصيص أرباح السنة

الرصيد في 31 كانون األول 
20162,500,000,000272,912,086272,912,08648,860,768)66,946,387(            -11,883,67711,248,721,84914,288,344,079

بيان التغييرات في حقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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بيان التدفقات النقدية
                                                                                                    للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016إيضاح
ل.س.ل.س.التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

6,106,965,176)2,024,268,809()الخسارة( / الربح قبل الضريبة
تعديل لمطابقة األرباح قبل الضريبة مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:

11149,274,977127,681,719-10االستهالكات واالطفاءات
103,605,600324,146خسائر استبعاد موجودات ثابته

)698,393,377()74,539,289(8-18استرداد مخصص تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
182,247,896302,542الزيادة في مخصصات متنوعة

)11,798,517(121,310,073موجودات / )مطلوبات( ضريبية مؤجلة
926,39044,672,747    الزيادة في إطفاء العالوات - موجودات مالية متوفرة للبيع

5,569,754,436)1,941,443,162()الخسارة( / الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

645,219,069)590,556,758()الزيادة( / النقص في اإليداعات لدى المصرف المركزي )اإلحتياطي اإللزامي(
2,082,842,330)3,826,538,650()الزيادة( / النقص في االيداعات لدى المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(

2,966,406,958)2,849,834,637()الزيادة( / النقص في صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
169,654,122)406,260,025()الزيادة( / النقص في موجودات أخرى

)9,982,301,035( 12,066,134,668الزيادة / )النقص( في ودائع الزبائن
500,000,0002,000,000,000الزيادة في ودائع المصارف

)2,951,845()1,749,475(النقص في المخصصات المتنوعة
)142,060,087()243,070,216(النقص في التأمينات النقدية

)470,061,513(779,109,272الزيادة / )النقص( في مطلوبات أخرى
)39,346,629()373,056,538(ضريبة مدفوعة

3,112,734,4792,797,155,806صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

-)435,949,132(شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
1,343,152,500646,207,159استحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع

)692,854,019()94,822,655(10شراء موجودات ثابتة 
2,821)4,175,207(11)شراء( / بيع موجودات غير ملموسة

)46,644,039(808,205,506صافي األموال الناتجة عن / )المستعملة في( النشاطات االستثمارية
)523,439,975(235,776,730تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد )الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي(

)1,124,663,694(1,135,983,034تأثير تغير أسعار الصرف على األنشطة التشغيلية
)2,524,265,544(1,021,450,336تأثير تغير أسعار الصرف على الموجودات المالية المتوفرة للبيع

)1,421,857,446(326,314,150,085صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يوازي النقد
10,605,780,726 329,183,923,280النقد وما يوازي النقد في بداية السنة
15,498,073,3659,183,923,280النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
1,830,695,3321,514,600,426فوائد مقبوضة 
1,487,367,130567,171,215فوائد مدفوعة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 40 تشكل جزءًا أساسيًا من البيانات المالية
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 بنك الشرق
 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

1. معلومات عامة

بنك الشرق )المصرف( هو شركة مساهمة عامة سورية مملوكة بنسبة 49% من قبل البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. تم تأسيس المصرف في
10 نيسان 2008 بموجب القرار رقم 26/م.و. وبموجب قانون المصارف رقم 28 لعام 2001 سجل المصرف في السجل التجاري تحت

الرقم 15616 بتاريخ 22 كانون األول 2008، وفي سجل المصارف تحت الرقم 19 بوصفه مصرفًا خاصًا.
وقد تأسس المصرف برأس مال مقداره 2,500,000,000 ليرة سورية موزع على 2,500,000 سهم بقيمة اسمية 1,000 ليرة سورية للسهم 
الواحد. بتاريخ 4 أيلول 2012 وافقت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية على تعديل القيمة اإلسمية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة ليرة 

سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألسهم البنك 25,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد. 
اتخذ المصرف مركزًا رئيسًا له في دمشق-سورية.

يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقر إدارته الرئيسي الكائن في دمشق- الشعالن تنظيم عرنوس صالحية جادة 
عقار 2335/ 10 وفروعه السبعة المنتشرة داخل الجمهورية العربية السورية في دمشق )الشعالن، المالكي والحريقة( وحلب، حمص، والالذقية 
وطرطوس، إضافة إلى مكتبه الكائن في مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة، تم إيقاف العمل في فرع حمص بعد 

الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي رقم )16/3153( تاريخ 30 آب 2012.
تم إدراج أسهم المصرف في سوق األوراق المالية بتاريخ 19 كانون الثاني 2010.

وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 في اجتماع الجلسة األولى للعام 2018 المنعقدة بتاريخ
12 شباط 2018 وفوض رئيس مجلس اإلدارة بالموافقة والتوقيع على البيانات المالية للمصرف واللذي وافق على البيانات المالية بتاريخ 9 

نيسان 2018 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة العادية.

2. تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية للمصرف. أ- 

تّم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في إعداد البيانات المالية للمصرف، والتي أصبحت سارية المفعول للفترات 
المالية التي تبدأ كما في أو بعد 1 كانون الثاني 2017:

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12( ضرائب الدخل والمتعلقة باالعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير 	 
المحققة.

  طبق المصرف هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة الحالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون هناك 
أرباح مستقبلّية خاضعة للضريبة كافية بحيث يمكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمنية المؤقتة. لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أّي تأثير 

على البيانات المالية للمصرف.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( بيان التدفقات النقدية – اإلفصاحات.	 
طبق المصرف هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة الحالية. تتطلب هذه التعديالت من المنشأة، إضافة إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات 

المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية بما فيها التغيرات النقدية وغير النقدية.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام 2014 – 2016 والتي تشمل التعديالت على المعيار 	 
الدولي للتقارير المالية رقم )12(.

)ينطبق ما يلي فقط على البيانات المالية للمصرف(.
طبق المصرف التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( والمشمولة في التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية 2014 – 2016 للمرة األولى في السنة الحالية. إن التعديالت األخرى المشمولة في هذه التحسينات غير سارية المفعول 

بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل المصرف )راجع إيضاح ب(.
يشير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( إلى أنه ال يتعين على المنشأة تقديم معلومات مالية موجزة عن الحصص في الشركات التابعة 
أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة المصنفة )أو المدرجة ضمن شركة مستبعدة( كمحتفظ بها برسم البيع. توضح التعديالت أن هذا 

هو االمتياز الوحيد من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( لهذه الحصص.
لم ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية للمصرف حيث لم تصنف أي من حصص المصرف في هذه المنشآت أو 

ضمن مجموعة مصنفة، كمحتفظ بها برسم البيع.
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سارية المفعول للسنوات
المالية التي تبدأ في أو بعد

1 كانون الثاني 2018

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2018

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2018

1 كانون الثاني 2018

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل 
األعوام 2014 - 2016 التي تشمل التعديالت على المعيارين الدوليين 

للتقارير المالية رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28(.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل 
األعوام 2015 - 2017 التي تشمل التعديالت على المعيارين الدوليين 
 )12( رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  و)11(   )3( رقم  المالية  للتقارير 

و)23(.

تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )22(: العمليات بالعمالت 
األجنبية والدفعات المقدمة.

يتناول التفسير العمليات المجراة بالعمالت األجنبية أو أجزاء من عمليات، 
حيث :

يوجد ثمن معنون بعملة اجنبية	 
تعترف المنشأة بأصل مدفوع مقدمًا أو بإيراد مؤجل متعلق بذلك الثمن 	 

قبل االعتراف بالموجودات أو اإليرادات أو المصاريف  ذات الصلة، و
األصل المدفوع مقدمًا أو اإليراد المؤجل هو غير نقدي.	 

حول  اليقين  عدم   :)23( المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  لجنة  تفسير 
معالجات ضريبة الدخل.

الضريبية(،  )الخسائر  للضريبة  الخاضع  الربح  تحديد  التفسير  يتناول 
اإلعفاءات  المستخدمة،  غير  الضريبية  الخسائر  الضريبية،  األسس 
الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية وذلك عندما يکون هناك 
عدم يقين بشأن معالجات ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي 

رقم )12(. ويتناول التفسير على وجه التحديد ما يلي:
ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي؛	 
افتراضات مراجعات السلطات الضريبية؛	 
تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية(، األسس الضريبية، 	 

غير  الضريبية  واالعفاءات  المستخدمة  غير  الضريبية  الخسائر 
المستخدمة والمعدالت الضريبية، و

أثر التغيرات في الوقائع والظروف	 

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2( “الدفع على أساس 
السهم” والمتعلقة بالتصنيف والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4( “عقود التأمين” 
للتقارير  الدولي  المعيار  من  كل  سريان  تاريخ  بين  ما  بالفرق  والمتعلقة 

المالية رقم )9( ومعيار عقود التأمين الجديد.

ب- المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

لم يقم المصرف بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد:
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( “االستثمارات العقارية” 
حيث تم تعديل الفقرة رقم )57( لتنص على ان المنشأة تقوم بتحويل أي 
عقار من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هنالك دليل على 

التغير في االستخدام.
يحدث التغير في االستخدام عندما تتوافق العقارات أو تتوقف عن التوافق 

مع تعريف االستثمارات العقارية.
ال يشكل التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغير 

في االستخدام.
تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير شاملة.

المعدلة  )النسخ  المالية  األدوات   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
المعيار  صدر  حيث  و2014(  و2013  و2010   2009 لألعوام 
الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية في تشرين الثاني 2009 
وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية، وتم تعديله 
واستبعاد  وقياس  لتصنيف  متطلبات  2010 إلضافة  األول  تشرين  في 
المطلوبات المالية، كما تم طرح نسخة جديدة في تشرين الثاني 2013 
لتتضمن متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط. كما تم إصدار نسخه معدلة 
)أ(  من  كل  رئيسي  بشكل  يتضمن  كي   2014 تموز  في  المعيار  من 
لمتطلبات  محددة  تعديالت  )ب(  المالية  للموجودات  التدني  متطلبات 
من  المالية  الموجودات  لقياس  فئة  طرح  خالل  من  والقياس  التصنيف 

خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.
إن النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( تحتوي على 
المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحّلت محل معيار المحاسبة الدولي 
المعيار  من  الجديدة  النسخة  وتتضمن  والقياس.  االعتراف   :)39( رقم 

المتطلبات التالية: 

التصنيف والقياس:
تصنف الموجودات المالية بناء على نموذج األعمال والتدفقات النقدية 
التعاقدية. وقدمت نسخة 2014 تصنيف جديدا لبعض أدوات الدين حيث 
يمكن تصنيفها ضمن “الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
لمعيار  بشكل مشابه  المالية  المطلوبات  ويتم تصنيف  االخر”.  الشامل 
المحاسبة الدولي رقم )39( لكن هنالك اختالفات في المتطلبات المنطبقة 

على قياس مخاطر االئتمان المتعلقة بالمنشأة.

التدنــــــي:
الحتساب  المتوقعة”  االئتمانية  “الخسارة  نموذج   2014 نسخة  قدمت 
خسارة تدني الموجودات الماليـة، وعليه أصبح من غير الضروري زيادة 

المخاطر االئتمانية بشكل مسبق حتى يتم االعتراف بخسارة التدني.

محاسبة التحوط:
قدمت نسخة 2014 نموذج جديد لمحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون 
التعرض  عند  المخاطر  بإدارة  المنشآت  قيام  كيفية  مع  مالءمة  أكثر 

لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.

1 كانون الثاني 2018

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(
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إلغاء االعتراف:
تم إتباع متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

كما وردت في المعيار المحاسبي الدولي رقم )39(.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( األدوات المالية: 
تعدل  بحيث  السلبية،  التعويضات  مع  المسبق  الدفع  بمزايا  المتعلقة 
يتعلق  فيما   )9( المالية رقم  للتقارير  الدولي  للمعيار  الحالية  المتطلبات 
وفقًا  )أو  المطفأة  بالكلفة  القياس  للسماح  وذلك  الخدمة  انهاء  بحقوق 
بما  الشامل اآلخر(  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  لنموذج االعمال، 

فيها حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

مع  العقود  من  اإليرادات   :)15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
العمالء. 

صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( في أيار 2014 حيث 
وضع نظام شامل وموحد تستعين به المنشآت في قيد اإليرادات الناتجة 
من العقود المبرمة مع العمالء. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( 
سوف يحل محل اإلرشادات الحالية بشأن االعتراف باإليرادات بما في 
ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم )18(: اإليرادات، والمعيار المحاسبي 
عند  تفسيرات  من  بها  يتعلق  وما  اإلنشاءات  عقود   :)11( رقم  الدولي 

سريان العمل بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(.
ويرتكز المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( على 
أنه يتوجب على المنشأة االعتراف بإيراداتها لوصف التحويل الحاصل 
للبضائع أو الخدمات المتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس القيمة التي تتوقع 
المنشأة الحصول عليها لقاء تلك البضائع أو الخدمات، ويقدم المعيار 

على وجه الدقة منهجًا لالعتراف باإليرادات بناًء على خمس خطوات:
الخطوة 1: تحديد العقود المبرمة مع العميل.	 
الخطوة 2: تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.	 
الخطوة 3: تحديد قيمة المعاملة.	 
الخطوة 4: تخصيص قيمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.	 
المنشأة 	  استيفاء  حين(  )أو  عند  باإليرادات  االعتراف   :5 الخطوة 

اللتزامات األداء
المنشأة  تعترف   )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  وبموجب 
للعميل  السيطرة  أي عندما تحول  االلتزام،  استيفاء  يتم  بإيراداتها عندما 
على البضائع أو الخدمات التي تنطوي على استيفاء التزام ما. لقد تم 
إضافة المزيد من التوجيهات المستقبلية للمعيار الدولي للتقارير المالية 
يتطلب  ذلك  إلى  ضافة  واإ محددة،  معالجة حاالت  يتم  حتى   )15( رقم 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( مزيدًا من اإلفصاحات التفصيلية

اإليرادات   :)15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 
للمعيار )تحديد  المتعلقة بتوضيح ثالثة جوانب  العمالء  العقود مع  من 
التزامات األداء، اعتبارات الموكل مقابل الوكيل ، والتراخيص( ولتوفير 

انتقال مريح للعقود المعدلة والعقود المكتملة.

1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2018

1 كانون الثاني 2018
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1 كانون الثاني 2019

1 كانون الثاني 2019

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

1 كانون الثاني 2021

هذا  يحدد  اإليجار،  عقود   :)16( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
المعيار كيفية االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار 
نموذج  المعيار  هذا  يوفر  كما  المالية.  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا 
باالعتراف  المستأجرين  قيام  يتطلب  حيث  للمستأجر،  موحد  محاسبي 
تكون  التي  العقود  باستثناء  اإليجار  عقود  لكافة  وااللتزامات  باألصول 

مدتها 12 شهرًا أو أقل أو تكون أصولها ذات قيم منخفضة.

يستمر المؤجرون بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن 
بالمحاسبة  المتعلق   )16( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  مفهوم 
السابق رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  للمؤجر دون تغيير جوهري عن 

.)17(

في  اإلستثمار   :)28( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالحصص الطويلة األجل 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وتوضح هذه التعديالت تطبيق 
المنشأة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية 
للحصص الطويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل 
جزءًا من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك على 

أن ال يكون قد تم تطبيق طريقة حقوق الملكية.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7(: األدوات المالية، 
المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  االولي  بالتطبيق  المتعلقة  اإلفصاحات 

رقم )9(.

اإلفصاحات  المالية  األدوات   :)7( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
المتعلقة بإفصاحات إضافية حول محاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( 
والناتجة عن تطبيق الفصل الخاص بمحاسبة التحوط في المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم )9(.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( عقود التأمين

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( قياس المطلوبات 
اتساقًا  أكثر  للوفاء، ويوفر نهج قياس وعرض  الحالية  بالقيمة  التأمينية 
لجميع عقود التأمين. تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة 
المتسقة القائمة على المبادئ لعقود التأمين. ويحل المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )17( محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

)4( عقود التأمين اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021.
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تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )10( البيانات 
في  االستثمار   :)28( رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  الموحدة  المالية 
البيع  بمعالجة  )2011( والمتعلق  المشتركة  الزميلة والمشاريع  الشركات 
المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه  أو 

المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمصرف عندما تكون قابلة للتطبيق. إن تطبيق هذه 
المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة، قد اليكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمصرف في فترة التطبيق األولي.

تتوقع اإلدارة تطبيق المعايير الدولي للتقارير المالية رقم )9( ورقم )17( في البيانات المالية للمصرف للفترة المالية التي تبدأ في 1 كانون 
الثاني 2021 واعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( في البيانات المالية للمصرف للفترة السنوية التي تبدأ في 1 كانون 

الثاني 2019.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في تموز 2014 بإصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ “األدوات المالية” 
والذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم /39/ وجميع النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ )2009، 2010 و2013(. 

طرح هذا المعيار متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األدوات المالية، تدني القيمة ومحاسبة التحوط.
إن النسخة الجديدة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ لعام 2014 سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 
2018. على الرغم من أن مجلس المحاسبة والتدقيق أصدر في جلسته األولى للعام 2018 قرارًا بتأجيل تطبيق المعيار الدولي رقم/9/ إلى 

تاريخ 01 كانون الثاني 2019 إال أن المصرف ينوي تطبيق هذا المعيار الجديد من تاريخ سريانه.
سيقوم المصرف بتطبيق هذا المعيار بأثر رجعي، وسيتم قيد التغيرات في القياس والتصنيف الناتجة عن هذا التطبيق، كتعديل للرصيد االفتتاحي 
لألرباح المدورة / )الخسائر المتراكمة(كما في 1 كانون الثاني 2018. بالرغم من أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ سوف يطبق مع 
اثر رجعي، فإنه ال يمكن للمصرف إعادة عرض بيانات المقارنة، إال إذا كان ذلك ممكن بدون استخدام اإلدراك المتأخر. لن يقوم المصرف 

بإعادة عرض بيانات المقارنة، ألنه من غير الممكن القيام بذلك دون استخدام اإلدراك المتأخر.
في عام 2017، قام المصرف بدراسة مفصلة لتقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/. إن هذا التقييم مبني على المعلومات المتوفرة 

حاليًا، والتي ممكن أن تكون عرضة لتغييرات قد تنشأ نتيجة توفر معلومات جديدة عند تطبيق المعيار خالل العام 2018.
بشكل عام ال يتوقع المصرف تأثير جوهري على بيان الوضع المالي وحقوق الملكية باستثناء تأثير متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم /9/. يتوقع المصرف زيادة مخصص التدني مما سيكون له أثر سلبي على حقوق الملكية، كما هو مفصل أدناه.

التصنيف والقياس:

جميع األصول المالية التي هي ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 سوف يتم قياسها بشكل الحق حسب القيمة المطفأة أو 
القيمة العادلة.

االستثمارات في أدوات دين محتفظ بها ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعد 
حصرًا دفعات من المبلغ األساسي وفائدة على المبلغ األساسي المتبقي، سيتم قياسها بشكل عام بالقيمة المطفأة، في نهاية الفترة المالية الالحقة.

االستثمارات في أدوات دين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية، والتي ينشأ عن 
شروطها التعاقدية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد حصرًا دفعات من المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي المتبقي، يتم بشكل 

عام قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.
يتم قياس جميع االستثمارات في أدوات الدين األخرى وحقوق الملكية بالقيمة العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. باإلضافة إلى ذلك، 
يمكن للمنشآت أن تختار، بشكل غير رجعي، عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة الستثمار في بعض أدوات حقوق ملكية في الدخل 

الشامل اآلخر، مع االعتراف بإيراد أنصبة األرباح من هذه األدوات، في بيان األرباح أو الخسائر.
ال يتوقع المصرف تأثير جوهري على تصنيف األصول المالية وقيمتها الدفترية علمًا أن محفظة المصرف االستثمارية بالكامل مصنفة ضمن 
نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية ويتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

الشامل اآلخر.

تاريخ التطبيق غير محدد بعد
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التدنــــــي في القيمة:
قدمت نسخة 2014 نموذجًا الحتساب خسارة انخفاض قيمة جميع األصول المالية متضمنا القروض وأدوات الدين المقاسة بالقيمة المطفأة أو 
القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر. إن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 يستبدل 

نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 39.
التغيرات  يعتمد على  والذي  االئتمان  قيمة  في  باالنخفاض  “ثالث مراحل” لالعتراف  ذا  منهجا  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  يتضمن 
الملحوظة في مخاطر ائتمان الموجودات المالية منذ االعتراف األولي بها. إن النموذج يتطلع إلى المستقبل ويتطلب استخدام توقعات معقولة 

وداعمة لألوضاع المستقبلية واالقتصادية في تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. 

المرحلة األولى: تتضمن الموجودات المالية التي لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف األولي وهي غير متدنية 
القيمة. يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا الحتمالية التعثر )Probability of Default PD( خالل فترة 12 شهر

months expected credit loss(

المرحلة الثانية: تتضمن الموجودات المالية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف األولي، دون وجود دليل 
موضوعي على تدني قيمتها. يجب االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا الحتمالية التعثر على مدى عمر هذه الموجودات.

من المتوقع أن تكون المخصصات في هذه المرحلة أعلى بسبب زيادة المخاطر وطول الفترة الزمنية التي تؤخذ بالحسبان )مقارنة مع المرحلة 
األولى(.

المرحلة الثالثة: تتضمن الموجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير المالي وفقًا للمؤشرات المحددة 
في تعليمات المصرف المركزي. يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات.

اعتبارات هامة:
فيما يلي، أهم مفاهيم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/، والتي لها تأثير جوهري وتتطلب مستوى عال من التقدير:

تقييم الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان:
يتم تقييم الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان بشكل نسبي، حيث يقارن المصرف خطر التعثر على مدى عمر األصل المالي بين تاريخ 

التقارير المالية وتاريخ االعتراف األولي باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يعتمد عليها المصرف في سياساته إلدارة المخاطر.
إن تقييم الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان لكل أصل مالي سيتم بشكل ربعي أو نصف سنوي بناًء على ثالث عوامل. إذا أشار أي من 

هذه العوامل إلى حصول زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان، سينتقل األصل المالي من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية:

تم وضع حدود دنيا لقياس الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان بناًء على حركة احتمالية التعثر )PD( نسبة االعتراف األولي.. 1

جراء التعديالت، إذا لزمت، لتعكس بشكل أفضل تصنيف األصول المالية . 2 سيتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج التصنيف واإ
التي شهدت زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان.

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 افتراضًا قاباًل للنقض، بأن األدوات المالية التي تجاوز تاريخ استحقاقها 30 يومًا، قد شهدت . 3
زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان. إن االنتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة يتم في حال شهدت األدوات المالية تدني في قيمتها 
بتاريخ التقارير المالية. إن أسس تحديد تدني القيمة متشابهة بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39.

عوامل االقتصاد الكلي، والمعلومات المستقبلية، والسيناريوهات المتعددة:
تؤخذ باالعتبار الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة حسب كل مرحلة، مؤشرات ومعلومات تاريخية وحالية، باإلضافة إلى توقعات منطقية 

ومعززة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق معلومات مستقبلية، يتطلب من اإلدارة استخدام افتراضات هامة.
إن احتمالية التعثر )PD(، نسبة الخسارة في حال التعثر )LGD( والمخاطر عند التعثر )EAD( المستخدمة لتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة 
في المرحلة األولى والثانية، هي مصاغة بناًء على متغيرات اقتصادية كلية مرتبطة بشكل وثيق بالخسائر االئتمانية في المحفظة ذات الصلة. 

سيكون لكل سيناريو اقتصادي كلي مستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، توقعات بالمتغيرات االقتصادية الكلية ذات الصلة.
سوف يتم اعتماد عدة سيناريوهات بحيث تؤدي إلى احتساب غير منحازة للخسارة االئتمانية المتوقعة. سيتم مراجعة هذه السيناريوهات دوريًا، 

وستطبق على جميع المحافظ الخاضعة لخسائر ائتمانية متوقعة بنفس االحتماالت.

.)12
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تعريف التعثر:
إن تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة ولتحديد الحركة بين المراحل، سيكون متماشيًا مع تعريف التعثر المستخدم في 

السياسات الداخلية إلدارة المخاطر.
ال يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تعريفًا للتعثر، لكنه يحتوي على افتراض قابل للنقض بأن التعثر يحصل بعد تجاوز تاريخ 

االستحقاق بفترة 90 يومًا.

العمر المتوقع:
عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، يجب على المصرف أن يأخذ في االعتبار الفترة التعاقدية القصوى التي يتعرض لها المصرف لمخاطر 
االئتمان. يجب مراعاة جميع الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد. بالنسبة لبعض 
التسهيالت االئتمانية المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر المتوقع على أساس الفترة التي يتعرض فيها المصرف 

لمخاطر االئتمان وحيث ال يمكن للمصرف تخفيف الخسائر االئتمانية من خالل إجراءات إدارية.

الحوكمة:
باإلضافة إلى اإلطار القائم إلدارة المخاطر، تم إنشاء لجنة داخلية لإلشراف على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. تتكون اللجنة 
دارة المخاطر، وستكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد توزيع الموجودات المالية حسب المراحل  من ممثلين رفيعي المستوى من اإلدارة المالية واإ
والمداخالت الرئيسية األخرى واالفتراضات المستخدمة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى مالءمة إجمالي احتياطي 

الخسائر االئتمانية المتوقعة.
إن التأثير المتوقع على بيان المركز المالي وحقوق الملكية للمصرف موضح أدناه.

محاسبة التحوط:
قام المصرف بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط مبكرًا كما صدرت في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9)2013(. وقد تم إصدار هذه 
المتطلبات ألول مرة في تشرين الثاني 2013، ولم تتغير في إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في تموز 2014، إال لتعكس إضافة 

القياس حسب القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر كما في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ال يتوقع المصرف أي تأثير على البيانات المالية لعدم وجود بنود تحوط مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.

إفصاحات األدوات المالية )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7(:
سوف يقوم المصرف بتعديل اإلفصاحات لعام 2018 لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر شمواًل تتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9 مثل فئات التصنيف الجديدة، والمراحل الثالث لتدني القيمة، ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة، وأحكام االنتقال.

باإلضافة إلى التعديالت المذكورة أعاله سيتم عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، تعديل بنود أخرى في البيانات المالية مثل 
الضرائب المؤجلة وفروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية حقوق الملكية للجهة الغير مسيطرة.
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3. السياسات المحاسبية:

أ- المعايير المالية المتبعة:
تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ووفقًا للقوانين المصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف.

ب- إعداد البيانات المالية:
يتم اعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:

الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.	 
األدوات المالية المحددة على اساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.	 
االستثمارات في حقوق الملكية.	 
األوراق المالية المتوفرة للبيع	 
األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.	 

تظهر البيانات المالية بالليرة السورية، عملـة إعداد البيانـات الماليـة، وهي عملة االقتصاد.

ج- العمالت األجنبية:
تحّول كافة العمليات، بما في ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بسعر صرف يوم اإلدخال في القيود. ثم يتم تحويل 
أرصدة الموجودات والمطلوبات والحسابات خارج الميزانية بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية وفقًا ألسعار الصرف المحددة من قبل المصرف 
المركزي، 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي و520.13 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 517.43 ليرة سورية 

للدوالر األمريكي و541.18 ليرة سورية لليورو كما في 31 كانون األول 2016(. يتم قيد فروقات القطع في بيان الدخل.
إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو المستعمل في مختلف النشاطات كما هو ظاهر في بيان التدفقات النقدية، جرى تحويله إلى الليرة 
السورية على أساس سعر الصرف في 31 كانون األول 2017 وذلك باسـتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد في بداية الفترة الذي جرى تحويله 

على أساس سعر الصرف بنهاية الفترة السابقة.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغير في القيمة العادلة.

إن األثر المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم /9/ هو كما مبين أدناه:

األثر المقدر من إعادة 
التصنيف والقياس

األثر المقدر من اإلعتراف 
إجمالي األثر المتوقعبخسائر االئتمان المتوقعة

الموجودات
)42,084,338()42,084,338(-أرصدة لدى مصارف

)91,562,775()91,562,775(-إيداعات لدى مصارف
)79,830,563()79,830,563(-صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

صافي األثر على حقوق الملكية 
)21,347,768()21,347,768(-اإلحتياطي القانوني
)21,347,768()21,347,768(-اإلحتياطي الخاص

)170,782,142()170,782,142( -أرباح مدورة / )خسائر متراكمة( محققة

يتوقع أن يكون التأثير المجمع للتعديالت االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على حقوق الملكية أقل أو أكثر من تلك الناتجة 
عن األرباح الفصلية والتي تعتبر هامة من قبل اإلدارة.

وسيواصل المصرف تحسين نماذج انخفاض القيمة والعمليات ذات الصلة حتى 31 كانون األول 2018.
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د- الموجودات والمطلوبات المالية:
لغاء االعتراف: االعتراف واإ

بجميع  أوليًا  االعتراف  ويتم  فيه  نشأت  الذي  بالتاريخ  الصادرة  الدين  وسندات  والتسليفات  بالقروض  المصرف  قبل  من  أوليًا  االعتراف  يتم 
الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في التاريخ الذي يصبح فيه المصرف فريقًا في الشروط التعاقدية لألداة.

يتم إلغاء االعتراف من قبل المصرف بأصل مالي عند انتهاء أجل الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل، أو عندما تحّول حقوق 
استالم التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لألصل المالي في عملية تتضمن تحويل جميع مخاطر وعائدات ملكية األصل المالي.

يتم إلغاء االعتراف من قبل المصرف بمطلوبات مالية عند االعفاء من أو إلغاء أو انتهاء أجل الموجبات التعاقدية الخاصة بها. 

إجراء المقاصة:
يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات مالية ويتم إظهار القيمة الصافية في بيان الوضع المالي فقط عندما يملك المصرف حق قانوني 
إلجراء المقاصة بين المبالغ أو أنه ينوي إما إجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو أن يحقق الموجودات ويسدد المطلوبات بشكل متزامن.

تقييم القيمة العادلة:
تعتبر القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة في السوق األصلي )أو السوق 
األكثر ربحًا( في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية )أي سعر البيع( بغض النظر عّما إذا كان ذلك السعر ملحوظًا بشكل مباشر 
أو مقدرًا بإستخدام أسلوب تقييم آخر. عند قياس القيمة العادلة، يأخذ المصرف بعين االعتبار، خصائص األصل أو االلتزام في حال رغب 

المشاركون في السوق أخذ تلك الخصائص بعين اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
باإلضافة إلى ذلك، ولغايات إعداد التقارير المالية، تم تحديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم المستخدمة لقياس 

القيمة العادلة ضمن ثالثة مستويات:
المستوى األول: إن مدخالت المستوى األول عبارة عن أسعار معلنة )غير معدلة( في السوق النشط لألصول أو االلتزامات المطابقة التي 	 

تستطيع المنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى الثاني: تتمثل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعارًا معلنًا عنها والتي يتم تضمينها في المستوى األول. 	 

هذا وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث: تعتبر مدخالت المستوى الثالث مدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.	 

تدني قيمة الموجودات المالية:
في تاريخ كل بيان وضع مالي، يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك التي هي على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
لناحية وجود مؤشرات تدٍن في قيمتها. يكون هنالك تدٍن في قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو أكثر بعد 

إجراء القيد األولي للموجودات، إن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت.
إن خسائر تدني قيمة موجودات مسجلة على أساس الكلفة المطفأة تحدد بما يساوي الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المحسومة على أساس نسبة الفائدة الفعلية األصلية. تقيد الخسائر في األرباح أو الخسائر وتخفض القيمة 
الدفترية للموجودات لتساوي قيمتها االستردادية المقدرة. إذا، في فترة الحقة، حصل انخفاض في خسارة تدني القيمة، يتم عكس خسارة تدني 
القيمة المقيدة سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر ضمن حدود أن القيمة الدفترية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدني القيمة ال تزيد عما كان 

يمكن أن تبلغه الكلفة المطفأة فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني القيمة.
بالنسبة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع، فإن الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا ضمن حقوق الملكية يتم قيدها في األرباح أو الخسائر 
عندما تكون خسائر تدني القيمة مثبتة بحصول تدٍن مستمر لمدة طويلة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية. إن أي زيادة في القيمة 
ن  العادلة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مساهمات، الحقة لحصول خسارة تدٍن في القيمة، ال تقيد في األرباح أو الخسائر. واإ
أي زيادة في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديون، الحقة لحصول خسارة تدٍن في القيمة، تقيد في بيان حقوق 
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هـ- الموجودات الثابتة:
جرى إظهار الموجودات الثابتة، على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل االستهالكات المتراكمة ومؤونة التدني في القيمة 

إن وجدت.
يجري استهالك الموجودات الثابتة، باستثناء األرض والدفعات المسبقة على نفقات رأسمالية، بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

باعتماد المعدالت السنوية التالية:

يمثل الربح أو الخسارة من التفرغ عن أصل من الموجودات الثابتة الفرق بين عائدات التفرغ والقيمة الدفترية لألصل. يتم قيد الربح والخسارة 
في بيان الدخل. 

في نهاية كل عام يتم مراجعة طريقة احتساب اإلستهالك وطول مدة الخدمة المقدرة ويتم تسجيل أي تغير في التقديرات بأثر مستقبلي.

و- الموجودات الثابتة غير المادية:
تظهر الموجودات الثابتة غير المادية على أساس سعر التكلفة التاريخية بالليرات السورية بعد تنـزيل اإلطفاء المتراكم ومؤونة التدني في القيمة 

إن وجدت.
بالنسبة للموجودات الثابتة غير المادية التي عمرها الزمني غير محدد، يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل 

أي تدٍن في قيمتها في بيان الدخل 
يجري إطفاء الموجودات الثابتة غير المادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:

5 سنوات )%20( برامج المعلوماتية    

ز- االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة المادية وغير المادية:
في تاريخ كل بيان وضع مالي، يقوم المصرف بمراجعة القيم الدفترية ألصوله المادية وغير المادية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن 
تلك األصول قد أصابها خسارة تدٍن في قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة اإلستردادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدني القيمة 

)إن وجدت(.
القيمة اإلستردادية هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة اإلستعمالية. عند تحديد القيمة اإلستعمالية، يتم حسم 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد 

والمخاطر المالزمة لألصل الذي لم يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
إذا كان تقدير القيمـة اإلستردادية لألصل أقـل من قيمته الدفترية، يتم إنقاص القيمة الدفترية لألصل لتوازي القيمة اإلستردادية. تقيد خسارة 
تدنـي القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تعامل خسارة تدني 

القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم. 

في حال أن خسارة تدني القيمة انعكست الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى أن تصل إلى التقدير المعّدل لقيمتها اإلستردادية، لكن 
بحيث أن القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية التي كان يمكن أن تحدد فيما لو لم يتم قيد خسارة تدني قيمة لألصل في سنوات 
سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدني القيمة حااًل في األرباح أو الخسائر، إال إذا كان األصل المختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، وفي 

هذه الحالة يعامل عكس خسارة تدني القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم.

%

2 مباني

15 معدات وأجهزة وأثاث

10 أجهزة الحاسب اآللي  

10 تحسينات على المباني
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ح- المؤونات:
يتم تكوين المؤونة عندما يكون هنالك التزام حالي على المصرف )قانوني أو استنتاجي( ناتج عن حدث حصل في الماضي، ومن المحتمل 
تسديد االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. تمثل المؤونة المكونة أفضل تقدير للمبلغ المتوجب لتسديد االلتزام المالي بتاريخ 
بيان الوضع المالي، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطين بهذا االلتزام. عندما تحدد المؤونة باالستناد إلى التدفقات النقدية 

المرتقبة لتسديد االلتزام، فإن قيمتها الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

ط- اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض نهاية الخدمة:
إن المصرف مسجل في مؤسسة التأمينات االجتماعية في الجمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إلى المؤسسة. 
تمثل هذه المساهمات اتفاق المصرف مع موظفيه حول تعويض نهاية الخدمة وبالتالي سوف يحصل الموظفون على هذا التعويض من مؤسسة 

التأمينات االجتماعية. ليس على المصرف أية التزامات أخرى تجاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.

ي- االعتراف باإليراد وتحقق المصروف:
الفائدة المطبقة باستثناء الفوائد على  يتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمني باإلستناد إلى األصل ونسبة 
الناتجة عن  الفعلي. يتم االعتراف باإليرادات  الفوائد عند تحققها  النقدي بحيث يتم قيد إيرادات  القروض والتسليفات الظاهرة على االساس 
الخدمات المصرفية عند تحققها بموجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف الحق باستالم المبالغ العائدة لها. 

ك- القروض والتسليفات:
القروض والتسليفات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق مالي ناشط. تظهر القروض 
والتسليفات على أساس الكلفة المعدلة بعد تنـزيل الفائدة غير المحققة وبعد مؤونة خسائر الديون حيث ينطبق. تسجل الديون الرديئة والمشكوك 

بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم تحصيل قيمتها األصلية و/أو فائدتها.

ل- كفاالت مالية:
إن عقود الكفاالت المالية هي عقود توجب على المصرف إجراء دفعات محددة لتعويض الحامل عن خسارة ترتبت ألن مدينًا معّينًا عجز عن 
إجراء دفعة مستحقة بموجب شروط أداة دين. يمكن لهذه العقود أن تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة )كفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان 

ائتماني(.
ُتقّيد مطلوبات الكفاالت المالية أوليًا على أساس قيمتها العادلة، والحقًا ُتحمل في الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بين هذه القيمة المعدلة 
والقيمة الحالية للدفعة المتوقعة )عندما يصبح من المحتمل إجراء دفعة من جراء الكفالة(. ُتدرج الكفاالت المالية ضمن حسابات التسوية )في 

الموجودات( وفي المطلوبات.

م- التوزيعات النقدية لألسهم: 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنـزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي المصرف. كما 

يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع المالي.

ن- المشتقات المالية ومحاسبة التحوط:
يقوم المصرف باستخدام المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، العمالت األجنبية، والمخاطر االئتمانية متضمنةً  تلك الناشئة عن 

العمليات المتوقعة المستقبلية. 
في بداية إنشاء عالقة التحوط يقوم المصرف بتوثيق العالقة بين البند المتحوط له وأداة التحوط، وتتضمن عملية التوثيق، طبيعة المخاطر 

المتحوط لها، وأهداف واستراتيجيات التحوط.
كذلك عند بداية التحوط يتم قياس عالقة التحوط للتأكد من أن أداة التحوط يتوقع لها أن تكون عالية الفعالية في تعويض مخاطر البند المتحوط 

له، ويتم قياس فعالية التحوط بشكل ربعي.
يتم اعتبار التحوط عالي الفعالية إذا كان التغير في القيمة العادلة أو بالتدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها خالل الفترة التي حددت 

لها أداة التحوط من المتوقع أن يعمل على تعويض الخسارة في البند المتحوط له بالمدى )%80 - %125(.
في الحاالت التي يكون البند المتحوط له عبارة عن عملية مستقبلية متوقعة )Forecast Transaction( يقوم المصرف بقياس فيما إذا تحقق 

الحدث مستقبالً عالي االحتمالية.
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ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:
:)Fair Value Hedge( التحوط للقيمة العادلة

هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المصرف. يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في بيان 
الدخل ربحًا كان أم خسارة. 

أما التغير في القيمة العادلة للبند المتحوط له والذي يعزى إلى المخاطر المتحوط لها، تعدل به القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويعترف بالتغير 
في بيان الدخل. 

:)Cash Flow Hedge( التحوط للتدفقات النقدية
هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات المصرف الحالية والمتوقعة )عملية مستقبلية متوقعة(.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة التحوط 
مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل في الفترة التي يؤثر بها إجراء التحوط على بيان الدخل. أما الجزء غير الفعال فيتم 

تسجيله في بيان الدخل. 

التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية:
هو التحوط لمخاطر التغيرات في قيمة صافي االستثمار في وحدات أجنبية.

عندما تتحقق شروط محاسبة التحوط على تحوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلق بالجزء الفعال من أداة التحوط 
مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لبيان الدخل عند بيع االستثمار في وحدات أجنبية. أما الجزء غير الفعال فيتم تسجيله في بيان الدخل.

س- تحقق اإليرادات واألعباء:
تقيد إيرادات وأعباء الفوائد على أساس االستحقاق، مع األخذ بالحسبان رصيد األصل والنسبة المطبقة، باستثناء القروض والتسليفات المصنفة 
إطفاء  الفوائد  وأعباء  إيرادات  تتضمن  استردادها.  تحقق  عند  فقط  بعائداتها  االعتراف  يتم  التي  والرديئة  بتحصيلها  ومشكوك  العادية  دون 

الحسومات والعالوات.
إن إيرادات وأعباء الرسوم والعموالت التي تشكل جزءًا أساسيًا من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات مالية أو مطلوبات مالية )مثل العموالت 

والرسوم المكتسبة على القروض( يتم إدراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائد. 
تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ الخدمات المعنية.

تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:
فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة المطفأة.	 
فوائد على استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع	 
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات مقبولة، بما فيها عدم فعالية التحوط، والبنود المتحّوط لها المتعلقة بها عندما تكون مخاطر نسبة الفائدة 	 

هي المخاطر المتحّوط لها.
يرادات الفوائد على محفظة  يتم إظهار إيرادات الفوائد على الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واإ

المتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل.
تتضمن صافي اإليرادات األخرى من الموجودات المالية المحددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير تلك المحتفظ 

بها لللمتاجرة ما يلي:
إيرادات أنصبة األرباح.	 
أرباح / خسائر محققة وغير محققة.	 
فروقات الصرف.	 

يتم االعتراف بإيراد أنصبة األرباح عند نشوء الحق باستالم الدفعة. يتم قيد أنصبة األرباح على األوراق المالية المتوفرة للبيع ضمن اإليرادات 
األخرى.

ع- حسابات ائتمانية:
تعقد جميع الحسابات االئتمانية على أسس غير تقديرية وتنتمي المخاطر والمكافآت ذات الصلة إلى أصحاب الحسابات. بناء عليه، تنعكس 

هذه الحسابات خارج بيان الوضع المالي.
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ف- حصة السهم من األرباح:
يعرض المصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح األساسية وحصة السهم من األرباح المخفضة بالنسبة ألسهمه العادية. يتم احتساب 
حصة السهم من األرباح االساسية بتقسيم صافي الربح أو الخسارة للفترة العائد لحملة األسهم العادية للمصرف على المعدل الموزون لعدد 
األسهم العادية المتداولة خالل الفترة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح المخفضة عبر تعديل الربح أو الخسارة العائد لحملة األسهم العادية 
والمعدل الموزون لعدد األسهم العادية المتداولة بجميع تأثيرات التخفيضات المحتملة على األسهم العادية والتي تتضمن خيار األسهم الممنوح 

للموظفين، حسبما ينطبق.

ص- ضريبة الدخل:
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

يحتسب المصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 28 تاريخ 16 نيسان 2001، والذي حدد الضريبة بمعدل 25% من صافي األرباح 
الخاضعة للضريبة، باإلضافة إلى المساهمة الوطنية إلعادة اإلعمار بمعدل 5% من قيمة الضريبة التي بدأ تطبيقها ابتداًء من 2 تموز 2013 

وعدلت بـ20 كانون األول 2017 لتصبح 10% من قيمة الضريبة.
ضافة المبالغ  تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة واإ

غير الجائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في البيانات 
المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية 

االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي مستقبال. بينما 

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضريبي.
تلك  االستفادة من  امكانية  توقع عدم  في حالة  تخفيضها  ويتم  المالية  البيانات  تاريخ  في  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  يتم مراجعة رصيد 

الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

ق- النقد وما يوازي النقد:
لدى  النقد واألرصدة  فأقل(، وتتضمن:  أشهر  ثالثة  األصلية  )استحقاقاتها  أشهر  ثالثة  مدة  تستحق خالل  التي  النقدية  النقد واألرصدة  هو 
بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنـزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر 

)استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل( واألرصدة المقيدة السحب.

ر- معلومات القطاعات:
قطاع العمل يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع الجغرافي الذي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 

تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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4. أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية، على إدارة المصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
غير المتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على عامل الخبرة وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلة. وقد 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي يحصل فيها 
تعديل التقدير وذلك إذا كانت هذه المراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفترة، أو في فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على 

الفترة الحالية وفترات الحقة.

أحكام مهمة لتقدير المخاطر
ما يلي التقديرات األساسية المتعلقة بالمستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما في تاريخ بيان الوضع المالي، والتي قد ينتج عنها مخاطر 

التسبب بتعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

االنخفاض في قيمة القروض والتسليفات:
يقوم المصرف دوريًا بمراجعة محفظة القروض لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها. عند تحديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناتجة 
عن انخفاض في القيمة، يستعمل المصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود انخفاض، قابل للقياس، في التدفقات النقدية المقدرة 
التي تنتج من محفظة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشير إلى حصول تغير سلبي في قدرة مديني المصرف على التسديد، أو 

إلى وجود أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة المصرف على تحصيل مستحقاته.
تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إلى خبرات سابقة فيما يتعلق بخسائر متعلقة بموجودات ذات مخاطر ائتمان ودليل موضوعي 
على وجود انخفاض في القيمة مشابهة لتلك المتعلقة بالمحفظة. عند تقدير التدفقات النقدية، يقوم المصرف بمراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات 
المستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، لتقليل حجم الفروقات التي قد تنتج بين تقديرات الخسائر من جهة والخسائر الفعلية 

من جهة أخرى.

تحديد القيم العادلة:
إن تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية ليس لها سعر سوق يمكن لحظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور في االيضاح 3 )د(. 
وبالنسبة لألدوات المالية المتداولة بشكل غير متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة 

من األحكام تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غير أكيدة، افتراضات تسعير، ومخاطر اخرى تؤثر على األداة المعنية.
تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول. باعتقاد اإلدارة، ال توجد 
مؤشرات لتكوين مؤونات تدٍن إضافية.

مبدأ االستمرارية:
قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
رقم 1. اعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بها 
الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن البنك يمتلك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناًء 

عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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6. أرصدة لدى مصارف:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,210,638,0462,761,903,5083,972,541,554حسابات جارية وتحت الطلب
78,019,50078,019,500-             تأمينات االعتمادات المستندية

1,210,638,0462,839,923,0084,050,561,054

31 كانون األول 2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,044,336,0372,125,056,7293,169,392,766حسابات جارية وتحت الطلب
73,755,25773,755,257-             تأمينات االعتمادات المستندية

1,044,336,0372,198,811,9863,243,148,023

بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 1,316,858,423 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 
1,844,770,651 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016(.

5. نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية: 

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

1,495,944,255905,289,865نقد في الخزينة
أرصدة لدى بنوك مركزية:

11,659,825,0196,674,377,677حسابات جارية وتحت الطلب
1,433,453,932896,662,945احتياطي نقدي الزامي

14,589,223,2068,476,330,487

صدر بتاريخ 2 أيار 2011 قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم /5938/ الذي حدد بموجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع إلى 5% من متوسط ودائع 
العمالء.
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7. إيداعات لدى مصارف: 

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
7,620,705,3527,620,705,352-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

             -7,620,705,3527,620,705,352

31 كانون األول 2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
5,571,174,2015,571,174,201-             ودائع ألجل )استحقاقها األصلي أكثر من 3 أشهر(

             -5,571,174,2015,571,174,201

8. صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 
20172016

ل.س. ل.س. الشركات الكبرى
12,135,93810,698,464كمبياالت )سندات محسومة(

510,976,3841,180,322,527حسابات جارية مدينة
12,360,529,9299,169,911,265قروض وسلف

12,883,642,25110,360,932,256
األفراد والقروض العقارية

1,964,834-كمبياالت )سندات محسومة(
101,467,92966,072,723حسابات جارية مدينة

19,628,36626,563,889قروض وسلف
121,096,29594,601,446

الشركات الصغيرة والمتوسطة
104,654,952151,864,265حسابات جارية مدينة

21,422,81830,401,811قروض وسلف
126,077,770182,266,076

13,130,816,31610,637,799,778إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
)1,464,077,179()1,368,141,420(مخصص تدني قيمة تسهيالت ائتمانية مباشرة

)755,979,783()793,999,530(فوائد معلقة )محفوظة(
10,968,675,3668,417,742,816صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
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مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة:
20172016
ل.س. ل.س. 

الرصيد أول السنة:
397,642,835533,772,406ديون منتجة

1,066,434,3441,318,909,165ديون غير منتجة
إضافات خالل السنة:

115,933,725351,948,871ديون منتجة
27,539,944 13,349,834ديون غير منتجة 

االستردادات خالل السنة:
)526,120,494()166,919,054(ديون منتجة

)550,599,378()37,227,727(ديون غير منتجة
اإلطفاءات خالل السنة:

--ديون منتجة
-)162,561(ديون غير منتجة

فروق أسعار صرف:
38,042,052)82(ديون منتجة

270,584,613)20,909,894(ديون غير منتجة 
الرصيد آخر السنة:

346,657,424397,642,835ديون منتجة
1,021,483,9961,066,434,344ديون غير منتجة

1,368,141,4201,464,077,179

تتلخص حركة الفوائد المعلقة كما يلي:

20172016
ل.س. ل.س. الفوائد المعلقة:

755,979,783639,895,045الرصيد أول السنة 
204,794,315228,832,530الفوائد المعلقة خالل السنة

)156,130,723()149,095,784(ينـزل الفوائد المحولة لإليرادات
43,382,931)7,492,694(فروق أسعار صرف

-        )10,186,090(ينـزل الفوائد المعلقة التي تم شطبها
793,999,530755,979,783الرصيد آخر السنة

بنــاءًا علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )902/م.ن/ب4( تاريــخ 2012/11/13 والمتضمــن تعديــل بعــض التعليمــات الــواردة فــي 
قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )597/م.ن/ب4( والقــرار رقــم )1079/م.ن/ب4( تاريــخ 2014/1/29 المتضمــن تمديــد العمــل بالقــرار رقــم 

)902/م.ن/ب4(:
 تــم االحتفــاظ بالمخصصــات الســابقة الفائضــة عــن الحــد األدنــى المطلــوب وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف )902/م.ن/ب4( 	 

وبلــغ رصيدهــا مبلــغ 32,457,968 ليــرة ســورية بتاريــخ 31 كانــون األول 2017 )مقابــل 34,583,002 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2016(. 

 تــم إعــداد اختبــارات جهــد للمحفظــة االئتمانيــة مــن قبــل المصــرف لتقديــر مــدى كفايــة المخصصــات المحتفــظ بهــا وارتــأت إدارة المصــرف نتيجــة 	 
لذلــك عــدم تعديــل المخصصــات المحتفــظ بهــا لتبقــى فــي 31 كانــون األول 2017 بمبلــغ 309,856,619 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2016، وذلــك بهــدف الحــد مــن مخاطــر االئتمــان المتزايــدة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية.
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بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة 1,844,176,786 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 أي ما نسبته %14.04 
من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 2,033,557,757 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016 أي ما نسبته %19.12(.

بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة غير المنتجة بعد تنـزيل الفوائد المعلقة 1,050,177,256 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 
أي ما نسبته 9.57%من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة )مقابل 1,277,577,974 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016 أي 

ما نسبته %15.18(.

بلغت التسهيالت غير المباشرة غير العاملة 4,352,134 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 5,000,000 ليرة سورية كما 
في 31 كانون األول 2016(. وتم حجز مخصصات لها بقيمة 823,933 ليرة سورية )إيضاح 18( كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 

500,000 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016(.

تم استرداد مخصصات بمبلغ 204,146,777 ليرة سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 1,076,719,872 
ليرة سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن كما في 31 كانون األول 2016(.

التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما في 31 كانون األول 2017 و31 كانون األول 2016. 

9. موجودات مالية متوفرة للبيع:

قام المصرف بشراء استثمارات من أسواق خليجية وأسيوية وسيادية لبنانية بمعدالت فائدة تتراوح من 2.452% إلى 5.65% للدوالر 
األمريكي تم تصنيفها كموجودات مالية متوفرة للبيع تتراوح استحقاقاتها من سنة إلى ست سنوات، وهي تتكون مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
1,555,218,759-شهادات إيداع*

4,530,302,3724,900,733,490سندات مالية أخرى
4,530,302,3726,455,952,249

تحليل السندات واألذونات
4,530,302,3726,455,952,249ذات عائد ثابت

4,530,302,3726,455,952,249
*خالل العام 2017 استحقت استثمارات المصرف في شهادات اإليداع، ولم تقم اإلدارة بتجديدها أو االستثمار في شهادات إيداع جديدة.
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تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما في 31 كانون األول 2017 على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
ذات عائد ثابت

شهادات إيداع
مؤسسات مالية

ومصرفية ذات عائد ثابت
المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

4,578,000,000-654,000,0001,744,000,0002,180,000,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

106,737,160-          62,348,00011,580,16032,809,000العالوة

4,684,737,160 -716,348,0001,755,580,1602,212,809,000القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)70,413,228(-)18,838,214()14,070,122()37,504,892(إطفاء العالوة

)84,021,560(-          )43,709,000()7,394,560()32,918,000(النقص في القيمة العادلة

645,925,1081,734,115,4782,150,261,786          -4,530,302,372

تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما في 31 كانون األول 2016 على الشكل التالي:

سندات شركات ذات
عائد ثابت

سندات مؤسسات
مالية ومصرفية ذات

عائد ثابت
سندات حكومية
ذات عائد ثابت

شهادات إيداع
مؤسسات مالية

ومصرفية ذات عائد ثابت
المجموع

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

776,145,0002,069,720,0002,069,720,0001,552,290,0006,467,875,000القيمة االسمية للسندات واألذونات

73,992,49013,742,94140,876,97018,213,536146,825,937العالوة

850,137,4902,083,462,9412,110,596,9701,570,503,5366,614,700,937القيمة الدفترية للسندات واألذونات

)69,486,838()12,594,141()13,444,728()10,354,333()33,093,636(إطفاء العالوة

)89,261,850()2,690,636()74,406,434(7,782,147)19,946,927(الزيادة / )النقص( في القيمة العادلة

797,096,9272,080,890,7552,022,745,8081,555,218,7596,455,952,249
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10. موجودات ثابتة:

يتكون هذا البند مما يلي:

2017

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراض ومبان

ل.س.ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
1,624,838,446559,439,640523,392,39731,158,9332,738,829,416الثاني 2017

32,671,91054,032,9548,117,79194,822,655-إضافات

)3,899,800()2,801,600()130,200()968,000(-          استبعادات

الرصيد كما في 31 كانون 
1,624,838,446591,143,550577,295,15136,475,1242,829,752,271األول 2017*

اإلستهالكات المتراكمة:

الرصيد كما في 1 كانون 
)556,043,311()15,057,099()226,788,167()209,111,921()105,086,124(الثاني 2017

)148,667,641()3,406,044()59,020,103()54,189,972()32,051,522(إضافات، أعباء السنة

111,10540,974142,121294,200-          استبعادات
الرصيد كما في 31 كانون 

)704,416,752()18,321,022()285,767,296()263,190,788()137,137,646(األول 2017

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد كما في 31 كانون 
1,487,700,800327,952,762291,527,85518,154,1022,125,335,519األول 2017

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 146,613,813 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017.
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2016

المجموعأجهزة الحاسب اآلليمعدات وأثاث ووسائل نقلتحسينات المبانيأراض ومبان

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الكلفة التاريخية:

الرصيد كما في 1 كانون 
1,445,787,410299,048,448277,380,97725,032,7272,047,249,562الثاني 2016

179,051,036270,857,816236,525,8136,419,354692,854,019إضافات

)1,274,165()92,365()1,181,800(--استبعادات

-             )200,783(10,667,407)10,466,624(-             تحويالت

الرصيد كما في 31 كانون 
1,624,838,446559,439,640523,392,39731,158,9332,738,829,416األول 2016*

اإلستهالكات المتراكمة:

الرصيد كما في 1 كانون 
)429,613,350()13,742,517()173,165,313()168,171,836()74,533,684(الثاني 2016

)127,379,980()1,769,527()47,314,622()47,743,391()30,552,440(إضافات، أعباء السنة

950,019 857,65492,365--استبعادات

-             362,580)7,165,886(6,803,306-             تحويالت

الرصيد كما في 31 كانون 
)556,043,311()15,057,099()226,788,167()209,111,921()105,086,124(األول 2016

صافي القيمة الدفترية:

الرصيد كما في 31 كانون 
1,519,752,322350,327,719296,604,23016,101,8342,182,786,105األول 2016

*تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال 127,283,155 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2016.
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11. موجودات غير ملموسة:

يتكون هذا البند مما يلي:

برامج معلوماتية
ل.س. 

2017
القيمة الدفترية:

9,765,896الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
4,175,207إضافات

13,941,103الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
اإلطفاءات المتراكمة:

)9,154,637(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
)607,336(إضافات، أعباء السنة

)9,761,973(الرصيد كما في 31 كانون األول 2017
صافي القيمة الدفترية:

4,179,130الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

برامج معلوماتية
ل.س. 

2016
القيمة الدفترية:

9,768,717الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
)2,821(استبعادات

9,765,896الرصيد كما في 31 كانون األول 2016
اإلطفاءات المتراكمة:

)8,852,898(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
)301,739(إضافات، أعباء السنة

)9,154,637(الرصيد كما في 31 كانون األول 2016
صافي القيمة الدفترية:

611,259الرصيد كما في 31 كانون األول 2016
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12. )مخصص ضريبة الدخل( / موجودات ضريبية مؤجلة:

يتكون هذا البند مما يلي كما في:

كما في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

)373,056,538()99,231,966(مخصص ضريبة الدخل
21,005,39022,315,463موجودات ضريبية ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

6,106,965,176)2,024,268,809(صافي )الخسارة( / الربح قبل الضريبة
32,051,52230,552,440إستهالك المباني

)168,995,674()50,985,329(استرداد مخصص التسهيالت االئتمانية المنتجة
500,000302,542مخصصات متنوعة )ايضاح 18(

)4,586,780,977(2,357,767,296خسائر /)أرباح( ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي
45,778,83039,124,259استهالك تحسينات المباني عن فروع مشتراة

360,843,5101,421,167,766الربح الضريبي
25%25%معدل الضريبة
)355,291,941()90,210,878(ضريبة الدخل

)17,764,597()9,021,088(ضريبة إعادة اإلعمار %10
)373,056,538()99,231,966(مصروف ضريبة الدخل

تم احتساب الموجودات / )المطلوبات( الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

)89,261,850()84,021,560(خسائر ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
25%25%معدل الضريبة

21,005,39022,315,463

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي واحتساب مصروف ضريبة الدخل: 
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إن حركة )المطلوبات( / الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن أعمال السنة كما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

)39,346,625()373,056,538(الرصيد بداية السنة 
)373,056,538()99,231,966(ضريبة دخل السنة

373,056,53839,346,625ضريبة مدفوعة
(373,056,538((99,231,966 (الرصيد نهاية السنة 

إن حركة الموجودات / )المطلوبات( الضريبية المؤجلة الناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

22,315,46310,516,946رصيد أول السنة
11,798,517)1,310,073(التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

21,005,39022,315,463رصيد آخر السنة

13. موجودات أخرى:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

فوائد محققة غير مستحقة القبض:
44,222,76953,808,664استثمارات متوفرة للبيع
1,478,6392,886,763التسهيالت االئتمانية

99,600,69028,738,973حسابات لدى المصارف
145,302,09885,434,400

210,104205,382طوابع مالية
35,210,21522,532,020آجارات مدفوعة مقدمًا

27,543,38438,440,054مصاريف مدفوعة مقدمًا
-321,156,000مصاريف مدفوعة مقدمًا لفرع قيد اإلنجاز

1,859,4411,830,884تأمينات مدفوعة
-             166,098حسابات مدينة أخرى

531,447,340148,442,740

14. وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي:

بنــاًء علــى أحــكام المــادة )12( للفقــرة )ب( مــن القانــون رقــم )28( لعــام 2001 يتوجــب علــى مصــارف القطــاع الخــاص أن تحتجــز 10% مــن 
رأس مالهــا لــدى مصــرف ســورية المركــزي كحســاب مجمــد يمكــن اســترداده عنــد تصفيــة المصــرف, يتكــون هــذا البنــد ممــا يلــي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

116,098,000116,098,000ليرة سورية
1,262,417,4641,498,194,194دوالر أمريكي

1,378,515,4641,614,292,194
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15. ودائع مصارف: 

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول 2017
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,435,221,10712,970,8561,448,191,963حسابات جارية

260,065,000260,065,000-ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
2,500,000,000-             2,500,000,000ودائع مصارف ألجل )تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر(

3,935,221,107273,035,8564,208,256,963

31 كانون األول 2016
المجموعمصارف خارجيةمصارف محلية

ل.س. ل.س. ل.س. 
1,138,892,285-1,138,892,285حسابات جارية

500,000,000-500,000,000ودائع ألجل )تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(
2,000,000,000-            2,000,000,000ودائع مصارف ألجل )تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر(

3,638,892,285            -3,638,892,285

16. ودائع الزبائن:

يتكون هذا البند ممايلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

5,401,676,1055,205,840,411حسابات جارية وتحت الطلب
183,704,692111,792,789ودائع التوفير

20,771,554,43011,529,415,486ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
1,498,442,67617,091,767الحسابات المجمدة

27,855,377,90316,864,140,453

بلغــت ودائــع القطــاع العــام الســوري 2,732,501,913 ليــرة ســورية لعــام 2017 أي مــا نســبته )9.81%( مــن إجمالــي الودائــع )مقابــل 
ليــرة ســورية لعــام 2016 أي مــا نســبته )0.54%( مــن إجمالــي الودائــع(.  91,315,357

بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد 4,896,150,164 ليــرة ســورية لعــام 2017 أي مــا نســبته 17.58% مــن إجمالــي الودائــع )مقابــل 
الودائــع(. مــن إجمالــي  نســبته %29.3  مــا  لعــام 2016 أي  ليــرة ســورية   4,941,505,838

17. تأمينات نقدية:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

14,682,3839,229,515تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
158,872,591414,774,853تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

173,554,974424,004,368
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18. مخصصات متنوعة:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

937,208614,854مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة
2,000,0002,500,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة**

2,000,0001,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع*
4,937,2084,114,854

* تــم احتســاب مخصــص تقلبــات أســعار القطــع بنــاء علــى المــادة الســابعة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362/م.ن/ الصــادر بتاريــخ 4 شــباط 2008 حيــث يتوجــب علــى 
المصــارف العاملــة فــي ســوريا أن تحتجــز مؤونــة لتقلبــات أســعار الصــرف علــى أســاس 5% مــن وســطي مراكــز القطــع التشــغيلية خــالل الشــهر.

2017
رصيد

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
113,275)1,579(---114,854مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – المنتجة

مخصص تدني التسهيالت
823,933---500,000323,933غير المباشرة – غير المنتجة

2,000,000-)752,104()1,747,896(2,500,0002,000,000مخصص لمواجهة أعباء محتملة**
2,000,000-             )7,500,000(-             1,000,0008,500,000مخصص تقلبات أسعار القطع

4,114,85410,823,933)1,747,896()8,252,104()1,579(4,937,208
** كون مخصص لمواجهة أعباء محتملة تم تقديرها من قبل اإلدارة كما في 31 كانون األول 2017.

2016
رصيد

بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم

خالل السنة
ما تم رده
لإليرادات

فروقات
أسعار الصرف

رصيد
نهاية السنة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
13,017114,854)228,320(--330,157مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – المنتجة

500,000-)934,000(--1,434,000مخصص تدني التسهيالت غير المباشرة – غير المنتجة
2,500,000-)302,608()1,802,542(2,000,0002,605,150مخصص لمواجهة أعباء محتملة**

1,000,000-             )10,000,000(-             3,000,0008,000,000مخصص تقلبات أسعار القطع
6,764,15710,605,150)1,802,542()11,464,928(13,0174,114,854

** كون مخصص لمواجهة أعباء محتملة تم تقديرها من قبل اإلدارة كما في 31 كانون األول 2016.
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19. مطلوبات أخرى:

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

77,287,73943,463,798فوائد مستحقة لحسابات مصرفية
209,655,97890,215,678فوائد محققة غير مستحقة الدفع لحسابات الزبائن

884,210,450281,139,286شيكات مصرفية وأوامر دفع 
46,813,77351,451,110شيكات مصدقة

4,791,8754,200,751اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية المستحقة
25,058,76126,085,353ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين

17,066,5976,351,220ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة )وضريبة غير مقيم(
2,509,93010,195,435رسوم حكومية مستحقة

5,510,0005,790,000مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع
2,058,000752,530دائنون مختلفون على عمليات البطاقات )تقاص(

29,550,11819,814,818موردون
5,304,437782,981أرصدة دائنة أخرى

1,309,817,658540,242,960

20. رأس المال المكتتب به والمدفوع:

تأســس المصــرف برأســمال مقــداره 2,500,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى 2,500,000 ســهم بقيمــة إســمية 1,000 ليــرة ســورية للســهم 
الواحــد. بتاريــخ 4 أيلــول 2012 وافقــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية علــى تعديــل القيمــة األســمية لســهم بنــك الشــرق لتصبــح مائــة ليــرة 

ســورية للســهم الواحــد وبذلــك يكــون العــدد اإلجمالــي ألســهم البنــك 25,000,000 ســهم بقيمــة اســمية 100 ليــرة ســورية للســهم الواحــد. 

القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2017
بتاريخ االكتتاب

ل.س. 
1,160,980,000-11,609,800رأس المال المدفوع بالليرة السورية

3,333,5007,209,126333,350,000عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 
)333,350,000()7,209,126()3,333,500(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

13,390,20028,954,5291,339,020,000رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(
25,000,00028,954,5292,500,000,000

القيمة المعادلة دوالر أمريكيعدد األسهمكما في 31 كانون األول 2016
بتاريخ االكتتاب

ل.س. 
1,160,980,000-11,609,800رأس المال المدفوع بالليرة السورية

3,333,5667,209,126333,356,600عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 
)273,644,400()5,917,915()2,736,444(عمليات ترميم لمركز القطع البنيوي

12,793,07827,663,3181,279,307,800رأس المال المدفوع بالدوالر )سجل بالليرة السورية(
25,000,000 28,954,5292,500,000,000
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بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 والمرسوم رقم 35 لعام 
2005 الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ليصبح 10 مليارات ليرة سورية، 
وقد منحت المصارف المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمديد المهلة لتصبح 

أربع سنوات بموجب القانون رقم 17 لعام 2011.

في عام 2013 صدر المرسوم التشريعي رقم /63/ والذي تضمن زيادة المهلة الممنوحة للمصارف التقليدية في الجمهورية العربية السورية 
لزيادة الحد األدنى لرأسمالها حتى نهاية العام 2014، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 13/م.و تاريخ 22 نيسان 2015 المتضمن تمديد 
المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال المصارف سنة إضافية أخرى بحيث تصبح ست سنوات أي حتى نهاية العام 2015. ينتظر المصرف 

صدور تعليمات جديدة من السلطات الرقابية التخاذ اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

بلغ رأس المال المكتتب به بالدوالر األمريكي 28,954,529 وقد جرت عدة عمليات ترميم لمركز القطع البنوي خالل عامي 2016 و2017.
قام المصرف خالل عام 2017 باثنتي عشر عملية إلعادة ترميم المركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر 

األمريكي بتاريخ الترميم بإجمالي بلغ 1,291,211 دوالر أمريكي.

قام المصرف خالل عام 2016 بخمسة عشر عملية إلعادة ترميم المركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر 
األمريكي بتاريخ الترميم بإجمالي بلغ 3,000,000 دوالر أمريكي.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

6,106,965,176)2,024,268,809()الخسارة( / الربح قبل الضريبة
)4,586,780,977(2,357,767,296ينـزل خسائر / )أرباح( تقييم مركز القطع البنيوي

333,498,4871,520,184,199
33,349,849152,018,419االحتياطي القانوني )%10(
33,349,849152,018,419االحتياطي الخاص )%10(

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

272,912,086120,893,667رصيد بداية السنة
33,349,849152,018,419يضاف احتياطي قانوني

306,261,935272,912,086رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

272,912,086120,893,667رصيد بداية السنة
33,349,849152,018,419يضاف احتياطي خاص

306,261,935272,912,086رصيد نهاية السنة
 

21. االحتياطي القانوني والخاص:

حددت المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 االحتياطي القانوني بمعدل 10% من صافي األرباح السنوية حتى 
بلوغه 25% من رأس المال.

حددت المادة 97 من قانون النقد األساسي رقم )23( لعام 2002 االحتياطي الخاص بمعدل 10% من صافي األرباح السنوية حتى بلوغه 
100% من رأس المال.

تم تعريف األرباح الصافية حسب المادة 200 من قانون الشركات رقم 29 تاريخ 24 شباط 2011 بأنها تشكل الفارق بين مجموع اإليرادات 
المحققة ومجموع المصروفات واالستهالك قبل تنـزيل مخصص ضريبة الدخل على األرباح. 

باالستناد إلى ماسبق وباإلشارة إلى التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 
والتعميم رقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، تم احتساب االحتياطي كما يلي:

إن حركة االحتياطي الخاص كما يلي:

إن حركة االحتياطي القانوني كما يلي:
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22. التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع:

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)66,946,387()64,928,410()2,017,977(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017

2,690,6362,549,6545,240,290أرباح غير محققة
)1,310,073()637,414()672,659(موجودات ضريبة مؤجلة )ايضاح رقم 12(
(63,016,170((63,016,170(-            الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

كما في 31 كانون األول 2016
المجموعسنداتشهادات إيداع

ل.س. ل.س. ل.س. 
)31,550,838()30,237,903()1,312,935(الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016

)47,194,066()46,254,010()940,056(خسائر غير محققة
235,01411,563,50311,798,517موجودات ضريبة مؤجلة )ايضاح رقم 12(
(66,946,387((64,928,410((2,017,977(الرصيد كما في 31 كانون األول 2016

23. أرباح مدورة:

بنــاًء علــى تعليمــات مصــرف ســورية المركــزي وقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362 /م.ن/ ب1 لعــام 2008 والتعميــم رقــم 1/100/952 
ــة للتوزيــع وغيــر خاضعــة  الصــادر بتاريــخ 12 شــباط 2009 يتــم فصــل األربــاح المــدورة لفروقــات القطــع غيــر المحققــة وهــي أربــاح غيــر قابل
للضريبــة الناتجــة عــن إعــادة تقييــم مركــز القطــع البنيــوي مــن حســاب األربــاح المــدورة. يتــم إقفــال الخســائر المحققــة خــالل الســنة ضمــن بنــد 

الخســائر المتراكمــة. بينمــا يتــم توزيــع األربــاح فــي حــال حقــق المصــرف ذلــك بمــا يتناســب مــع السياســة المعتمــدة لديــه.

حقــق المصــرف أربــاح محققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 234,266,521 ليــرة ســورية. وبلــغ رصيــد األربــاح المتراكمــة 
المحققــة وهــي األربــاح القابلــة للتوزيــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 179,450,500 ليــرة ســورية.

24. الفوائد الدائنة:

يتكون هذا البند من فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016
ل.س. ل.س. 

تسهيالت إئتمانية مباشرة:
381,785,208408,885,573حسابات جارية مدينة

1,190,953,083873,781,622قروض وسلف
-             564,480سندات محسومة

1,573,302,7711,282,667,195
يداعات لدى مصارف 145,037,90056,506,802أرصدة واإ

257,656,761260,860,827موجودات مالية متوفرة للبيع
402,694,661317,367,629

1,975,997,4321,600,034,824

إن حركة االحتياطي الخاص كما يلي:
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25. الفوائد المدينة:

يتكون هذا البند من أعباء فوائد ناتجة عن:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016
ل.س. ل.س. 

ودائع زبائن:
2,511,5484,703,580حسابات جارية

11,030,9148,150,985ودائع توفير
961,080,056602,354,853ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

11,708,038184,249التأمينات النقدية
986,330,556615,393,667

214,092,85985,457,023ودائع مصارف
1,200,423,415700,850,690

26. الرسوم والعموالت الدائنة:

يتضمن هذا البند ما يلي:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20172016
ل.س. ل.س.

48,131,19330,930,559عموالت تسهيالت مباشرة
126,168,387182,604,168عموالت تسهيالت غير مباشرة

صدار بطاقات 14,426,64315,760,052عموالت إدارة الحسابات واإ
244,171,899369,958,858عموالت التحويالت والشيكات وعمليات نقدية أخرى

-3,940,000عموالت االشتراكات )صناديق حديدية(
17,419,4593,426,000أجور سويفت وعموالت على تحصيل البوالص

267,46018,926,236عموالت أخرى 
454,525,041621,605,873

27. الرسوم والعموالت المدينة:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

16,108,26314,850,485عموالت مدفوعة على العمليات بين المصارف
16,108,26314,850,485



تقرير مدقق الحسابات المستقل

151

28. إيرادات تشغيلية أخرى:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

يرادات أخرى 4,278,6968,219,933استرداد مصاريف مستحقة واإ
4,278,6968,219,933

29. نفقات موظفين:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

246,567,654206,841,367رواتب الموظفين
41,601,83635,896,797مساهمة المصرف في التأمينات االجتماعية
22,380,13416,180,552تعويض التمثيل وأخرى ال تخضع للضريبة

75,000-تعويض نهاية الخدمة
110,197,12281,490,224مكافآت وعالوات
8,384,0001,787,200مالبس موظفين
2,300,4692,086,370نفقات توظيف*

9,937,16410,264,454تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**
5,329,3166,143,160مزايا عينية خاضعة للضريبة

6,819,1364,462,536التأمين الصحي
453,516,831365,227,660

*يتألف هذا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف، رسوم إقامة للموظفين األجانب وطوابع ورسوم أخرى.
**يتألف هذا البند من تعويض مدراء، إقامة وتنقالت وأجور عمل إضافي.
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30. مصاريف تشغيلية أخرى:

 يتضمن هذا البند ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

22,818,99417,991,690نفقات السفر والمهمات
19,029,1809,166,040االشتراكات في هيئات ودوريات

25,115,11141,091,020الرسوم والضرائب ونفقات قانونية
24,669,18113,863,725الدعاية واالعالن وعالقات عامة

4,716,9883,461,165نفقات استقبال
59,870,55071,217,404أتعاب مهنية واستشارية

80,538,48073,563,269الصيانة واالصالح ونفقات حراسة
48,677,25830,995,395تأمين ضد األخطار والحريق

71,569,44753,954,099المياه والكهرباء والتدفئة
41,089,15011,655,362نفقات االتصاالت وتقانة المعلومات

12,960,29813,757,641المطبوعات والقرطاسية
79,253,26047,195,125مصاريف إيجار

19,671,36849,954,159نفقات التدريب والتأهيل 
5,789,1493,897,620البريد والشحن

37,009,38836,235,024تعويضات مجلس اإلدارة ومصاريف الهيئة العامة
1,437,600573,600مصاريف السيارات

951,7431,086,709أخرى مختلفة
555,167,145479,659,047

31. )خسارة( / ربحية السهم األساسية والمخفضة:

تم احتساب حصة السهم األساسية والمخفضة كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016

5,733,908,638)2,123,500,775(صافي )خسارة( / ربح السنة )ليرة سورية( 
25,000,00025,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم( 

229,36(84,94()خسارة( / ربحية السهم األساسية والمخفضة )ليرة سورية( 

تتطابــق )خســارة( / ربحيــة الســهم األساســية والمخفضــة فــي القيمــة لعــدم وجــود أدوات أصدرهــا المصــرف ذات تأثيــر علــى حصــة الســهم فــي 
األربــاح عنــد تحويلهــا.
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32. النقد وما يوازي النقد:

يتألف هذا البند مما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س.

13,155,769,2747,579,667,542نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية*
يضاف:

4,050,561,0543,243,148,023أرصدة لدى مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أوأقل( 
ينـزل:

)1,638,892,285()1,708,256,963(ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة 3 أشهر أوأقل( 
15,498,073,3659,183,923,280

*ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية المركزي في أنشطة المصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعتبر جزء من النقد وما يوازي النقد.
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33. عمليات األطراف ذات العالقة:

تتضمن األطراف ذات العالقة مدراء المصرف، واإلدارة العليا والشركات المرتبطة بهم، والمصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات األطراف ذات العالقة ما 
يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول 2017
2016

الشركات الشقيقةالشركة األم
أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار المساهمين وكبار 
الموظفين

المجموعالمجموع

 أ-بنود بيان الوضع المالي/ داخل 
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الميزاينة

حسابات مدينة

2,745,731,8162,105,866,520-2,653,055,20792,676,609أرصدة لدى المصارف المقربة

7,620,705,3525,571,174,201-7,194,000,000426,705,352ودائع ألجل لدى المصارف المقربة

99,600,68628,738,974-92,656,0566,944,630فوائد مستحقة غير مقبوضة

1,524,2831,524,2832,223,459--قروض كبار الموظفين

78,019,50073,755,257-           78,019,500-           تأمينات بوالص واعتمادات

9,939,711,263604,346,0911,524,28310,545,581,6377,781,758,411

حسابات دائنة

-273,035,856-260,065,00012,970,856حسابات المصارف
حسابات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

38,323,48338,323,48333,191,361-           -الموظفين وكبار المساهمين

-           267,191-           -           267,191فوائد مستحقة غير مدفوعة

260,332,19112,970,85638,323,483311,626,53033,191,361

بنود خارج الميزانية

78,019,500140,726,282-78,019,500-اعتمادات مستندية وقبوالت لالستيراد

6,096,665,6476,390,595,593-           61,734,1796,034,931,468كفاالت مصرفية

61,734,1796,112,950,968           -6,174,685,1476,531,321,875

ب-بنود األرباح أو الخسائر 

799145,038,69854,214,962-145,037,899فوائد دائنة

)41,319()164,303()162,510()1,793(-           فوائد مدينة

145,037,899)1,793()161,711(144,874,39554,173,643

-           )8,819,604(-           )8,819,604(-           عموالت مدينة

           -)8,819,604(           -)8,819,604(           -

145,037,899)8,821,397()161,711(136,054,79154,173,643
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إن جميع التعامالت المسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت السارية مع الزبائن.
بلغت معدالت الفوائد على القروض الممنوحة لكبار الموظفين بين 7-9.5% في عامي 2016 و2017.

تعتبر جميع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ لها أي مخصصات.
بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى المصرف األم والمصارف الشقيقة بين 2.1% - 2.6% على الدوالر في عام 2017 )مقابل 0.75% على اليورو وبين 

1.32% و1.65% على الدوالر في عام 2016(.
تم خالل العام 2017 تعويض أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين للمساهمين بمبلغ 35,000,000 ليرة سورية عن مصاريف االنتقال واإلقامة التي تكبدوها خالل 

عام 2017 )مقابل مبلغ 35,000,000 ليرة سورية خالل عام 2016(.

ج- تعويضات اإلدارة التنفيذية

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

54,044,73843,609,600رواتب اإلدارة العليا
35,059,10026,254,600المكافأت

89,103,83869,864,200

34. القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
أواًل: القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية.

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

النتيجة الغير القيمة العادلةالقيمة الدفترية
النتيجة الغير القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالمعترف بها

المعترف بها
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-8,476,330,4878,476,330,487-14,589,223,20614,589,223,206مركزية

-3,243,148,0233,243,148,023-4,050,561,0544,050,561,054أرصدة لدى المصارف
ايداعات لدى مصارف 

-5,571,174,2015,571,174,201-7,620,705,3527,620,705,352ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية 
)353,695,035(8,417,742,8168,064,047,781)107,364,252(10,968,675,36610,861,311,114المباشرة

وديعة مجمدة لدى 
-1,614,292,1941,614,292,194-1,378,515,4641,378,515,462مصرف سورية المركزي

المطلوبات المالية

ودائع مصارف 
-3,638,892,2853,638,892,285-4,208,256,9634,208,256,963ومؤسسات مصرفية

)31,870,094(16,864,140,45316,832,270,359)20,370,265(27,855,377,90327,835,007,638ودائع الزبائن
-424,004,368424,004,368-173,554,974173,554,974تأمينات نقدية

 
تم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المالية ذات تواريخ استحقاق دون السنة بالقيمة الدفترية، وبالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية ذات تواريخ استحقاق 
أكثر من سنة بالقيمة العادلة، وذلك باحتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها باستخدام معدل حسم بلغ 11% للودائع بالليرة السورية و15% للتسهيالت 
االئتمانية بالليرة السورية كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل معدل حسم 11.5% للودائع بالليرة السورية و15.5% للتسهيالت االئتمانية كما في 31 كانون 
األول 2016(، وبلغ معدل حسم 6% للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األميركي كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل معدل حسم 7.50% للتسهيالت االئتمانية 

بالدوالر األميركي كما في 31 كانون األول 2016(.
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ثانيًا: تحديد المستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة )وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
.)13

كما في 31 كانون األول 2017
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية:

4,530,302,372--4,614,323,9324,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع

كما في 31 كانون األول 2016
القيمة العادلة مقاسة من خالل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالقيمة الدفترية
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الموجودات المالية:

6,455,952,249-6,545,214,0994,900,733,4901,555,218,759موجودات مالية متوفرة للبيع

تشمل القيمة الدفترية للموجودات المالية المتوفرة للبيع على القيمة اإلسمية لألصل مضافًا إليه صافي العالوة )بعد تنـزيل اإلطفاء من تاريخ 
الشراء لتاريخ الميزانية وفق أسلوب الفائدة الفعالة(. وقد تم تقييمها بالقيمة العادلة بنهاية العام بناء على سعر إقفال هذه الموجودات ضمن 
األسواق المتداولة بها بتاريخ 31 كانون األول 2017 حيث بلغت فروقات التقييم السلبية ما قيمته 63,016,170 ليرة سورية )فيما بلغت 

فروقات التقييم السلبية كما في 31 كانون األول 2016 ما قيمته 66,946,387 ليرة سورية(.

تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة:
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

المستوى األول: يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة )غير المعدلة( لموجودات مماثلة في أسواق فعالة.
المستوى الثاني: يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر )من خالل األسعار( 

أو بشكل غير مباشر )يتم اشتقاقها من األسعار(.
المستوى الثالث: يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق.

األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية:
هي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

األدوات المالية ذات سعر فائدة ثابت:
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي لها سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية 

المخصومة باستخدام أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية مشابهة.
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35. إدارة المخاطر:

لــى الرقابــة المســتمرة  تعتبــر وظيفــة إدارة المخاطــر وظيفــة أساســية للســهر علــى ســالمة المصــرف وهــي تشــمل التعــرف إلــى المخاطــر وقياســها واإ
علــى المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي مــن الممكــن أن تؤثــر ســلباً علــى أداء المصــرف وســمعته. تضمــن إدارة المخاطــر أيضــًا توزيعــًا فعــااًل 

لمصــادر التمويــل لتحقيــق المعــدل األمثــل للعوائــد مقابــل المخاطــر.

أنظمة إدارة المخاطر لدى بنك الشرق:
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية إدارة مخاطر المصرف ويحدد السقوف القصوى لكافة أنواع المخاطر التي يمكن أن يتحملها المصرف، كما 
جراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعها ويراجع دوريًا تقارير قياس المخاطر لضمان حسن تنفيذ السياسات  ويرسم ويصادق على استراتيجيات واإ

المعتمدة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة عند الحاجة.
ويعمل مجلس اإلدارة على إدارة المخاطر من خالل اللجان المنبثقة عنه السيما لجنة إدارة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة التسليف التي ترفع 

تقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها.
أما على الصعيد التنفيذي، تتحمل اإلدارة العامة التنفيذية مسؤولية تفعيل البنى التحتية الالزمة إلدارة ومتابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها 
المصرف ووضع السياسات واإلجراءات التنظيمية وتفعيل نظم الضبط الداخلي للتأكد من االلتزام بالسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
تعمل اإلدارة التنفيذية على إدارة المخاطر من خالل اللجان السيما اللجنة اإلدارية ولجنة المطلوبات والموجودات ولجنة التسليف ومديرية إدارة 

المخاطر ومديرية التدقيق الداخلي.

إستراتيجية إدارة المخاطر:
تهدف استراتيجية إدارة المخاطر إلى ما يلي: 

جراءات عمل إلدارة المخاطر على أنواعها )ائتمانية، تشغيلية، سوقية، وسيولة( بهدف التحقق من أن األموال 	  التأكد من اعتماد سياسات واإ
الخاصة للمصرف قادرة على تأمين تغطية كافة المخاطر للمصرف التزامًا بحوكمة المصرف وبأحكام بازل 2 والقرارات الصادرة عن مجلس 

النقد والتسليف.

العامة ومجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات 	  إلى اإلدارة  المناسبة ورفعها  بالتوصيات  المخاطر مرفقة  الدورية لمختلف  التقارير  اعتماد نظام 
والقرارات المناسبة.

التأكد من توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر وضمان استقاللية عمل مديرية المخاطر.	 

التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ بهدف ضمان استمرارية العمل ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.	 

وضع معايير وضوابط للعمليات االئتمانية واالستثمارية لضمان االلتزام بالقوانين المرعية اإلجراء وسقوف المخاطر المقبولة من قبل المصرف 	 
بهدف تحديد الوسائل واإلجراءات المتوفرة إلدارة وتخفيف المخاطر التي قد تنجم عنها.

السعي من خالل السياسات االئتمانية واالستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بين العائد لصالح المصرف وعامل المخاطرة التي يتعرض لها 	 
المصرف من خالل هذه االستثمارات.

تنويع مصادر التمويل في المصرف والتأكد من فعالية وكفاية إجراءات إدارة مخاطر السيولة بهدف المحافظة على سالمة المصرف المالية 	 
ومواجهة الظروف الطارئة وتداعياتها السلبية التي تنشأ عن تقلبات األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية.
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مسؤولية لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد فقط وعلى 
أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل، وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساعدة مجلس اإلدارة على وضع سياسة 
إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرة المصرف ومدى قبوله تحمل المخاطر كما ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر 

المصرفية من مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل وااللتزام والتركز والسمعة وغيرها. وترتكز المهام األساسية للجنة على مايلي:
القائم 	  بالنشاط  المرتبطة  المخاطر  إدارة  سياسات  وتحديد ومراجعة  لرسم  المصرف  في  المخاطر  إدارة  مديرية  مع  متواصل  بشكل  العمل 

للمصرف، باإلضافة إلى تلك المتعلقة بأي نشاط أو منتج مصرفي جديد، ورفع توصية لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها.
تحديد صالحيات المخاطر ومراجعتها سنويًا، بحيث تتضمن بشكل أساسي استراتيجيات المخاطر ومستويات وحدود المخاطر ثم رفعها 	 

لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها. 
دارة األزمات التي يكون المصرف عرضة لها وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة التنفيذية للمصرف. 	  تقديم خطط الطوارئ واإ
مراجعة التقارير الدورية حول المخاطر التي يتعرض لها المصرف، ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة وتقديم اإلحصائيات بخصوص كافة 	 

المخاطر التي يتعرض لها المصرف مقابل الحدود المعتمدة والتغيرات والتطورات التي قد تطرأ على إدارة المخاطر.
مراجعة تقارير اختبار الجهد لكفاية رأس المال ومراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بمعايير ومتطلبات بازل2.	 
يجاد بنية أساسية مالئمة وكافية )بما فيها الهيكل التنظيمي، 	  التأكد من قيام اإلدارة العامة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأسيس واإ

العمليات، السياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية( التي تكفل وباستمرار إدارة المخاطر لجهة تحديدها وحصرها وقياسها 
ومتابعتها وضبطها بما ينسجم وحدود وسياسات المخاطر المصادق عليها. 

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر وضمان استقاللية موظفي مديرية المخاطر في المصرف عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل 	 
المصرف للمخاطر.

مسؤولية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تتألف لجنة التدقيق من رئيس مستقل وعضوين مجلس إدارة غير تنفيذيين باإلضافة إلى مدير التدقيق الداخلي في المصرف وبحضور المدير 
العام التنفيذي عند الحاجة، وتجتمع بشكل دوري. وتهدف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى مساعدة المجلس على اإلشراف على 

األمور التالية:
نظم إعداد ومراجعة التقارير المالية.	 
تقييم فعالية وكفاية نظم الضبط وبرامج الرقابة والتدقيق الداخلي والتأكد من مراجعتها الدورية وتأمين حسن تطبيقها، بما فيها إجراءات مكافحة 	 

جراءات أمن أنظمة المعلوماتية والقيود والمعلومات المصرفية. جراءات أمن وحماية المنشآت المعتمدة كما واإ تبيض األموال، واإ
تقييم إجراءات المصرف المعتمدة لجهة االلتزام بالقوانين واألنظمة النافذة والتحقق من مدى التقيد في تطبيق سياسات المصرف وأنظمته 	 

الداخلية والتأكد من توفير معايير عالية من الحوكمة السليمة لدى المصرف.

مسؤولية لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
قرار التسهيالت  تتألف لجنة التسليف من ثالثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ،وتتم اجتماعاتها بشكل دوري. تهدف اللجنة إلى مراجعة واإ
االئتمانية وفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دوريًا كما تصادق على قرارات التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل لجان التسليف 

اإلدارية )أ -ب(.

مسؤولية لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:
وهي مسؤولة عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة. وتحدد السياسات واإلجراءات الالزمة لإلدارة والحد من مخاطر أسعار الفوائد، أسعار 
الصرف، السيولة، ومخاطرالسوق ومنها التوظيف في المحافظ االستثمارية. وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تطبيق اإلجراءات المعتمدة إلدارة 
المخاطر كافة وااللتزام بالسقوف المحددة والنسب الرقابية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تجتمع مرة شهريًا وترفع تقاريرها وتوصياتها العتماد 

سياسات إدارة مخاطر السوق والسيولة لإلدارةالعامة وللجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
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مسؤولية مديرية إدارة المخاطر:
تهدف مديرية إدارة المخاطر في المصرف إلى:

جراءات إدارة المخاطر كافة ثم طرحها على لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ليتم اعتمادها.	  إعداد وتحديث سياسات واإ
وضع حدود ومقاييس للمخاطر التي يتعرض لها المصرف ومراقبتها بشكل مستمر، وتحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها ثمرفع 	 

التقارير بشأنها إلى اإلدارة العامة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
العمل بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية بهدف التأكد من التقيد باإلجراءات والسياسات المعتمدة لجهة إدارة المخاطر كافة على جميع 	 

أصعدة نشاط المصرف.
إعداد تقارير دورية شاملًة لكافة أنواع المخاطر متضمنًة مقترحات وتوصيات لمعالجة القصور فرفعها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن 	 

مجلس اإلدارة.
السهر على االمتثال بتطبيق كافة أحكام بازل 2 والقوانين والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وسائر الجهات الرقابية لضمان 	 

سالمة المصرف المالية والتشغيلية. 

وتتألف مديرية إدارة المخاطر من األقسام التالية: 
قسم إدارة المخاطر االئتمانية: ويهدف إلى وضع قواعد سياسة التسليف ورفعها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بغية 	 

إقرارها من قبل مجلس اإلدارة فيضمن بذلك وجود إطار واضح للموافقة على التوظيفات المقترحة ومعالجة للمخاطر االئتمانية وفق طبيعة 
التسهيالت الممنوحة والقطاع اإلنتاجي ونسب تركز مخاطر العميل وتلك المتعلقة بالقطاع االقتصادي والمناطق الجغرافية كما وتقوم باتخاذ 
قرارات التسليف وفقًا لإلجراءات المعتمدة من قبل لجنة التسليف اإلدارية. تضع هذه اللجنة قواعد تصنيف الديون في المصرف بما يتوافق 
مع القوانين المرعية اإلجراء والسيما القرار )597/م.ن/ب4( وتعديالته الصادر عن مصرف سورية المركزي وتسهر على االمتثال بتطبيقها.

ويتألف هذا القسم من ثالث وحدات: 
وحدة تحليل مخاطر االئتمان. 1
وحدة متابعة وضبط االئتمان. 2
وحدة معلومات االئتمان. 3
قسم إدارة المخاطر السوقية والسيولة: ويهدف إلى إصدار تقارير دورية لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة هدفها: مراقبة المخاطر الناتجة عن 	 

تقلبات أسعار الفوائد وميزان حركة االستحقاقات بين المطلوبات والتوظيفات وفق العمالت، ومراقبة المخاطر التي قد تواجه المصرف فيما 
يتعلق بمخاطر أسعار الصرف، كما وتصدر تقاريرًا لجهة متابعة مخاطر السيولة ومراقبة المخاطر المنوطة بمحفظة االستثمار وتطبيق 
اختبارات الجهد للتأكد من كفاية رأس المال بما ينسجم مع كفاية األموال الخاصة المحددة من قبل السلطات الرقابية لمواجهة المخاطر 

السوقية.
قسم إدارة المخاطر التشغيلية: التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات المتعلقة بتطبيق اإلطار العام إلدارة المخاطر التشغيلية حيث يعتبر 	 

هذا القسم مسؤواًل عن خلق ثقافة إدارة المخاطر في البنك، باإلضافة إلى مسؤوليته عن إعالم مجلس إدارة المصرف بالمخاطر التشغيلية 
التي تواجه المصرف باعتبارها مخاطر يجب االهتمام بها واالحتياط لها. كما ُيعتبر مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولين عن عملية 
اإلبالغ عن أي حدث تشغيلي من شأنه أن يعرض المصرف لمخاطر مالية أو سمعة. حيث تقوم إدارة المخاطر التشغيلية بقياس وتحديد 
المخاطر التي يتعرض لها المصرف باإلضافة إلى اإلشراف على كفاية وتفعيل نظم الضبط والرقابة الداخلية الستدراك المخاطر التي قد 
تنجم عن تنفيذ العمليات المصرفية. كما يصادق قسم إدارة المخاطر التشغيلية على اإلجراءات والمخططات التنفيذية بهدف ضمان االمتثال 

بمبدأ فصل المهام والصالحيات بين مختلف أقسام المصرف واإلشراف على كفاية وفعالية خطط الطوارئ لضمان استمرارية العمل. 

مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي:
وتشمل مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي التأكد من توفر البنى التحتية الالزمة إلدارة المخاطر باستقاللية تامة. كما تشمل التأكد من كفاية 
وفعالية األنظمة واإلجراءات الموضوعة من قبل مديرية إدارة المخاطر ومن التزام بالسياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لجهة 
إدارة المخاطر كافة. ترفع تقارير دورية بشأن ذلك أو أي انحرافات عن األنظمة والسياسات المعتمدة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة. 
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أنظمة تقارير وقياس المخاطر:

تقوم مديرية المخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرًة للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث تقوم بأداء مهامها 
عداد تقارير متابعة رقابية ليتم إرسالها إلى كل من لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقسم التسليف واإلدارة العليا. وواجباتها واإ

يلتزم المصرف بمعايير بازل 2 لقياس كافة المخاطر التي يتعرض لها وهي: 
بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد المصرف طريقة القياس المعيارية.	 
بالنسبة للمخاطر التشغيلية، يعتمد المصرف طريقة المؤشر األساسي.	 
بالنسبة للمخاطر االئتمانية، يعتمدالمصرف طريقة القياس المعيارية.	 

الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر:

فيما يتعلق باستقاللية وظائف مديرية إدارة المخاطر وعمليات المساءلة المتعلقة بها فإن عمليات التعويضات والصرف والعزل تتم عن طريق 
لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس اإلدارة بناء على اقتراح اإلدارة التنفيذية كونها تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية إدارة المخاطر، 

هذا وأن صالحيات التعيين والعزل لكوادر اإلدارة العليا ومديرية المخاطر ال تتم إال من خالل لجنة الترشيحات والتعويضات.

لجنة إدارة المخاطر
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

وحدة مخاطر االئتمان

مجلس اإلدارة 

مديرية إدارة المخاطر

اإلدارة العليا

وحدة المخاطر التشغيلية  وحدة المخاطر السوقية
والسيولة

 وحدة متابعة
 وضبط

االئتمان

 وحدة
 معلومات

االئتمان

 وحدة تحليل
 مخاطر
االئتمان
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المخاطر االئتمانية:
حرص المصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء المتميزين عن طريق السيطرة على المخاطر االئتمانية والعمل على تخفيض 
احتماالت التعثر وذلك بإجراء الدراسة االئتمانية المعمقة وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. يتم اعتماد إجراءات رقابة 
ومتابعة مستمرة للتسهيالت الممنوحة والتي ستمنح بما يكفل حماية مصلحة البنك لجهة إدارة مخاطر االئتمان والحرص على أن تكون نسبة 
)المخاطرة على العائد( هي ضمن النسب المثلى بالنسبة للمصرف. اعتمد مجلس إدارة المصرف سياسة منح التسهيالت االئتمانية المقترحة 

من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه بناء على الضوابط التالية:

توصيات سياسة المنح:
القيام بعملية المراجعة الدورية لقيمة سقوف محافظ التسهيالت االئتمانية واالستثمارية وفقًا لكل عملة وتحديدها بما يتناسب مع خطة وتوجه 
المصرف خالل كل ربع إضافة لذلك تم السماح بتمويل متوسط وطويل األجل للمشاريع اإلنتاجية الصناعية وغير الصناعية )كإنشاء المدارس 

والمشاريع السياحية(. من جهة أخرى تم السماح أيضًا بتمويل قروض استهالكية وقروض سكنية وتحديد حجم المحفظة المطلوب.
وللحد من المخاطر المرتبطة بعمليات المنح تم تحديد التمويل بالمناطق اآلمنة مع األخذ بعين االعتبار توزع فروع المصرف وانتشار قاعدة 
عمالئه، إضافة إلى عدم منح تسهيالت لعمالء كان المصرف قد قام بشطب جزئي أو كلي لمديونيتهم ما لم يقم العميل بتسديد المبلغ المشطوب. 

أما بالنسبة للضمانات فيتم قبول التأمينات على األصول العقارية ضمن المناطق اآلمنة.

توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة:
تم التأكيد على االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماني وفق القرار )597/م.ن/ب4( الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 9 كانون 
األول 2009 والقرار رقم )650/م.ن/ب4( الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 14 نيسان 2010 والقرار )902/م.ن/ب4( الصادر عن 
مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 تشرين الثاني 2012. كما تم التأكيد على متابعة الديون التي تتطلب اهتمامًا خاصًا والديون غير المنتجة 
للتوصل إلى تسويات مع العمالء مع األخذ بعين االعتبار قيام المصرف بمباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات المتخذة 

لقاء الديون غير المنتجة.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة المصرف تعمل بشكل دائم دون أن توفر أي جهد للقيام بتنفيذ التوصيات السابقة كونها تضمن حقوق المصرف 

وتخفف من المخاطر المحتملة إلى الحد األدنى.

توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:
العمل على الحد من التركز في زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت بما يتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، إضافة إلى القيام بالتنويع 

على مستوى محفظة االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية والضمانات المقدمة بما يتوافق مع الظروف الراهنة.

تخفيف المخاطر االئتمانية:
هي المخاطر التي تنشأ من احتمال عدم قدرة الملتزمين تجاه المصرف على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة 
المصرف للتخفيف من التعرض إلى المخاطر االئتمانية بالعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة من خالل وضع سقوف لها على 
مستوى العميل الواحد، ومجموعة من العمالء وتحديد القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ونوع التسهيالت والسقوف الممنوحة حسب العملة 
ويتم كل ذلك وفق التعليمات والحدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي باإلضافة إلى الحدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات 
اإلنذار المبكر التي تهدف لوضع اإلجراءات العالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر. يتم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إلى 
ستراتيجية التسليف  لجنة إدارة المخاطر حيث يتم وضع التوصيات وفق تطور الظروف السوقية، ومن ثم يصادق مجلس اإلدارة على سياسة واإ

الرامية إلى الحفاظ على محفظة التسهيالت المثلى المنشودة.
ويعتمد المصرف إجراءات للتخفيف من مخاطر االئتمان على مستويات مختلفة وهي: 

على مستوى التحليل االئتماني: تضمن إجراءات عمل قسم التحليل االئتماني تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لكل عميل على حدة، وقدرته المالية 	 
ومصادر السداد ومصداقية التزامه. كما ويقوم هذا القسم بتحليل وضع القطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يقع نشاط العميل ضمنها. 
جراءات العمل على مبدأ تنويع المحفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام بحدود  ويعتمد اتخاذ قرارات اإلقراض لدى قسم التحليل االئتماني واإ
التركزات المعتمدة من قبل المصرف من جهة وعلى قرارات مجلس النقد والتسليف على مستوى العميل ومجموعة مترابطة من العمالء ولكل 

قطاع أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.
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الضمانات المقبولة: تقضي إجراءات المصرف للتخفيف من مخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات مقبولة، وأهمها:	 
بالنسبة للتمويل التجاري واالستثماري: الرهونات على األصول العقارية والمخزون ضمن المناطق اآلمنة والضمانات النقدية.. 1
لجهة . 2 الرواتب  تحويل  وتتضمن  النقدية  الضمانات  إلى  باإلضافة  اآلمنة  المناطق  األصول ضمن  رهن  الشخصية:  للقروض  بالنسبة 

المصرف.
تراقب اإلدارة القيمة السوقية لكافة الضمانات المقبولة بشكل دوري وخاصة عند تجديد ملف التسهيالت الممنوحة الذي يجري مرة على 
األقل خالل العام. ومن الممكن أيضًا طلب ضمانات إضافية كالكفاالت الشخصية و/أو بوالص التأمين على الحياة أو بوليصة التأمين 
ضد الحريق و/أي أخطار أخرى محتملة ممكن أن تؤثر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك باالتفاق مع العميل. تتم دراسة القيمة 
السوقية للضمانات خالل دراسة كفاية مخصصات الديون غير المنتجة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم )597/م.ن/ب4( وتعديالته.

إعداد التقارير الدورية لمراقبة نوعية وكمية محفظة القروض وتطورها، والتركزات المختلفة، وجودة المحفظة، ومدى كفاية المخصصات 	 
والضمانات المقبولة.

اعتماد معايير التصنيف للديون وفق القرار )597/م.ن/ب4( وتعديالته واتخاذ المخصصات المناسبة للديون غيرالمنتجة بشكل شهري.	 

كامل 	  المحتجزة على  المخصصات  كفاية  والتأكد من  االئتمانية  المحفظة  بشكل دوري على  اختبارات جهد وفق عدة سيناريوهات  اجراء 
المحفظة لمواجهة مخاطر تحقق السيناريو.

اإلفصاحات الكمية:

أ. مخاطر االئتمان:
1. التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(:

يتضمن هذا البند ما يلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

 أ- بنود داخل الميزانية:
13,093,278,9517,571,040,622أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,0543,243,148,023أرصدة لدى المصارف
7,620,705,3525,571,174,201ايداعات لدى المصارف

24,764,545,35716,385,362,846
التسهيالت االئتمانية المباشرة:

56,235,59992,069,084األفراد
الشركات:

10,881,201,5368,281,632,956الشركات الكبرى
31,238,23144,040,776الشركات الصغيرة والمتوسطة

10,912,439,7678,325,673,732
سندات إسناد وأذونات:

4,530,302,3726,455,952,249موجودات مالية متوفرة للبيع
145,302,09885,434,399الموجودات األخرى

1,378,515,4641,614,292,194وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
6,054,119,9348,155,678,842

41,787,340,65732,958,784,504
 ب- بنود خارج الميزانية:

1,012,264,818416,374,432كفاالت
78,019,500140,726,282اعتمادات استيراد

2,547,352,0493,839,431,671سقوف تسهيالت مباشرة غير مستعملة
3,637,636,3674,396,532,385
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2. توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

بنــاًء علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 597/م.ن/ ب 4 وتعديالتــه يتــم تصنيــف محفظــة التســهيالت إلــى ســت فئــات وذلــك طبقــًا للمؤشــرات 
والمواصفــات التــي يتســم بهــا كل ديــن يتــم تصنيفــه وتــوزع التعرضــات لمخاطــر االئتمــان )بعــد مخصــص التدنــي وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطــر 

األخــرى( كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 مــا يلــي:

توزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
----ديون متدنية المخاطر

56,494,03910,794,699,2027,045,62710,858,238,868عادية )مقبولة المخاطر( 
69,835428,328,0352,789428,400,659تتطلب اهتمام خاص

منها مستحقة*:
21,681-18,2113,470من 61 يوم ولغاية 90 يوم

51,62434,3012,78988,714من 91 يوم ولغاية 179 يوم
428,290,264-         428,290,264-         غير مستحقة

56,563,87411,223,027,2377,048,41611,286,639,527مجموع الديون المنتجة
ديون غير منتجة:

77,2388,61113,484,69213,570,541دون المستوى
272,79512,08713,024297,906مشكوك بتحصيلها

64,182,3861,660,594,316105,531,6381,830,308,340ديون رديئة
64,532,4191,660,615,014119,029,3541,844,176,787مجموع الديون غير المنتجة

121,096,29312,883,642,251126,077,77013,130,816,314المجموع 
)793,999,530()63,220,438()723,374,918()7,404,174(يطرح فوائد معلقة

)1,368,141,418()31,619,101()1,279,065,797()57,456,520(يطرح مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
56,235,59910,881,201,53631,238,23110,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

توزع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
1,032,404,4569,790,5001,042,194,956-عادية )مقبولة المخاطر(

5,000,00038,737,22943,737,229-تتطلب اهتمام خاص
----ديون غير عاملة دون المستوى العادي

----مشكوك بتحصيلها
4,352,134-4,352,134 -رديئة

)937,208()63,275()873,933(-             يطرح مخصص تدني
1,040,882,65748,464,4541,089,347,111-             المجموع

*يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحق في حال تجاوز السقف الممنوح.
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التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى( كما في 31 كانون األول 2016 مايلي:

توزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
----ديون متدنية المخاطر

84,156,0265,787,834,8349,660,7365,881,651,596عادية )مقبولة المخاطر(
317,6222,714,804,9717,467,8332,722,590,426تتطلب اهتمام خاص

منها مستحقة*:
317,6222,714,804,9717,467,8332,722,590,426لغاية 90 يوم

84,473,6488,502,639,80517,128,5698,604,242,022مجموع الديون المنتجة
ديون غير منتجة:

193,662-184,1999,463دون المستوى
678,47747,36423,893749,734مشكوك بتحصيلها

9,265,1221,858,235,624165,113,6142,032,614,360ديون رديئة
10,127,7981,858,292,451165,137,5072,033,557,756مجموع الديون غير المنتجة

94,601,44610,360,932,256182,266,07610,637,799,778المجموع
)755,979,783()63,819,509()690,910,069()1,250,205(يطرح فوائد معلقة

)1,464,077,179()74,405,791()1,388,389,231()1,282,157(يطرح مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
92,069,0848,281,632,95644,040,7768,417,742,816صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

توزع التسهيالت االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر:
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
1,610,944,45428,808,8721,639,753,326-عادية )مقبولة المخاطر(

249,485,67632,869,958282,355,634-تتطلب اهتمام خاص
----ديون غير عاملة دون المستوى العادي

----مشكوك بتحصيلها
5,000,000-5,000,000-رديئة

)614,857()64,857()550,000(-             يطرح مخصص تدني
1,864,880,13061,613,9731,926,494,103-             المجموع

*يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين مستحق في حال تجاوز السقف الممنوح.

بنــاًء علــى أحــكام القــرار 650/م.ن/ب4 تاريــخ 14 نيســان 2010 والمعــدل لبعــض أحــكام القــرار 597/م.ن/ ب4 تاريــخ 9 كانــون األول 2009 يتوجــب 
علــى المصــارف فــي حــال تحقيــق أربــاح فــي نهايــة العــام حجــز احتياطــي عــام لمخاطــر التمويــل يحتســب كالتالــي:

1% من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة	 
0.5% من إجمالي التسهيالت العادية غير المباشرة	 

0.5% إضافية من جزء التسهيالت االئتمانية المنتجة )العادية والتي تتطلب اهتمام خاص( المباشرة الممنوحة بضمانة شخصية أو بدون ضمانة.
بنــاًء علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )902/م.ن/ب4( تاريــخ 13 تشــرين الثانــي 2012 والقــرار رقــم )1079/م.ن/ب4( تاريــخ 29 كانــون 
الثانــي 2014 والتعاميــم الالحقــة تــم االســتمرار بتعليــق تكويــن االحتياطــي العــام لمخاطــر التمويــل لنهايــة عــام 2017 وقــد بلــغ إجمالــي احتياطــي العــام 
لمخاطــر التمويــل لغايــة 31 كانــون األول 2017 مبلــغ 48,861 ألــف ليــرة ســورية وســيتم اســتكمال احتجــاز االحتياطــي العــام لمخاطــر عنــد انتهــاء العمــل 

بالقــرار )902/م.ن/ب4( والقــرارات المعدلــة لــه.
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3. توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت:

أ- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
8,837,6136,226,975,5897,044,6256,242,857,827عادية )مقبولة المخاطر( 

359,647,949-359,647,949-تتطلب اهتمام خاص
13,484,69213,484,692--دون المستوى

48,537,85658,075,501106,613,357-             رديئة
8,837,6136,635,161,39478,604,8186,722,603,825 المجموع 

منها:
7,044,6257,044,625--تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة
2,359,035,938-7,667,9892,351,367,949رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة(

253,812,899-253,812,899-رهن عقاري لقاء ديون )تتطلب اهتمام خاص(
13,484,69213,484,692--رهن عقاري دون المستوى العادي والمقبول

15,000,00057,182,00072,182,000-رهن عقاري لقاء )ديون رديئة(
2,017,021,971-1,169,6242,015,852,347كفالة أشخاص طبيعين

105,835,050-105,835,050 -كفالة أشخاص ديون تتطلب اهتمام خاص
33,537,856893,50134,431,357-كفالة أشخاص طبيعين )ديون رديئة(

1,859,755,293-             1,859,755,293-             كفالة أشخاص اعتبارين 
8,837,6136,635,161,39478,604,8186,722,603,825المجموع 

إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.

كما في 31 كانون األول 2016
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. الضمانات مقابل ديون:
2,429,123,784-12,863,7502,416,260,034عادية )مقبولة المخاطر(

428,849,792192,691429,042,483-تتطلب اهتمام خاص
326,146,43077,185,823403,332,253-             رديئة

12,863,7503,171,256,25677,378,5143,261,498,520المجموع
منها:

420,950--420,950تأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة
731,289,726-11,172,032720,117,694رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة(

279,030,988192,691279,223,679-رهن عقاري لقاء ديون )تتطلب اهتمام خاص(
297,415,36275,801,903373,217,265-رهن عقاري لقاء )ديون رديئة(

158,149,339-1,270,768156,878,571كفالة أشخاص طبيعين
149,818,804-149,818,804-كفالة أشخاص ديون تتطلب اهتمام خاص

28,731,0681,383,92030,114,988-كفالة أشخاص طبيعين )ديون رديئة(
1,539,263,769-             1,539,263,769-             كفالة أشخاص اعتبارين

12,863,7503,171,256,25677,378,5143,261,498,520المجموع
 إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.
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ب- توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت غير المباشرة:

كما في 31 كانون األول 2017
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.الضمانات مقابل ديون:
252,853,48525,519,125278,372,610-عادية )مقبولة المخاطر( 

4,263,5434,263,543--عادية )تتطلب اهتمام خاص(
1,352,134-             1,352,134-             رديئة

254,205,61929,782,668283,988,287-             المجموع 
منها:

87,907,88016,792,125104,700,005-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت غير مباشرة
4,263,5434,263,543--تأمينات نقدية لقاء تسهيالت تتطلب اهتمام خاص

1,352,134-1,352,134-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت رديئة
33,000,0008,727,00041,727,000-رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية غير مباشرة(

131,945,605-             131,945,605-             كفالة أشخاص طبيعيين – ديون عادية
254,205,61929,782,668283,988,287-             المجموع

كما في 31 كانون األول 2016
المجموعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالشركات الكبرىاألفراد

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. الضمانات مقابل ديون:
1,072,832,88320,217,2921,093,050,175-عادية )مقبولة المخاطر( 

24,448,56813,862,95338,311,521-تتطلب اهتمام خاص
2,000,000-             2,000,000-             رديئة

1,099,281,45134,080,2451,133,361,696-             المجموع 
منها:

238,428,44111,490,292249,918,733-             تأمينات نقدية لقاء تسهيالت غير مباشرة
24,448,56813,862,95338,311,521-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت تتطلب اهتمام خاص

2,000,000-2,000,000-تأمينات نقدية لقاء تسهيالت رديئة
8,727,0008,727,000--رهن عقاري )لقاء تسهيالت ائتمانية غير مباشرة(

834,404,442-             834,404,442-             كفالة أشخاص طبيعيين – ديون عادية
1,099,281,45134,080,2451,133,361,696-             المجموع
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31 كانون األول 2017
المجموعبدون تصنيفعاديجيد

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
13,093,278,951--13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

16,171,6921,210,638,0462,823,751,3164,050,561,054أرصدة لدى المصارف
7,620,705,3527,620,705,352--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-2,157,929,9072,372,372,465موجودات مالية متوفرة للبيع
1,378,515,464-             -             1,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

16,645,896,0143,583,010,51110,444,456,66830,673,363,193

31 كانون األول 2016
المجموعبدون تصنيفعاديجيد

ليرة سورية ليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية
7,571,040,622--7,571,040,622أرصدة لدى بنوك مركزية

19,190,2091,044,336,0372,179,621,7773,243,148,023أرصدة لدى المصارف
5,571,174,2015,571,174,201--ايداعات لدى المصارف

6,455,952,249-2,607,778,5063,848,173,743موجودات مالية متوفرة للبيع
1,614,292,194-             -             1,614,292,194وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

11,812,301,5314,892,509,7807,750,795,97824,455,607,289

الديون المجدولة:

هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب جدولة 
أصولية وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاصًا ويبلغ رصيدها 289,252,372 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2017 )مقابل 

115,461,641 ليرة سورية و1,117,993 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2016(.

الديون المعاد هيكلتها:

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض 
األقساط أو تمديد فترة السماح وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاصًا ويبلغ رصيدها 154,131,039 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 

2017 )مقابل 255,341,048 ليرة سورية و3,901,198 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2016(.

4. نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان:

يتــم قيــاس نوعيــة الموجــودات الماليــة مــن ناحيــة مخاطــر االئتمــان باســتخدام آليــة تصنيــف داخليــة للتصنيــف االئتمانــي، يوضــح الجــدول التالــي 
نوعيــة الموجــودات الماليــة مــن ناحيــة مخاطــر االئتمــان باســتخدام اآلليــة الداخليــة للتصنيــف االئتمانــي. إن األرقــام المبينــة ال تتضمــن مخصــص 

االنخفــاض فــي القيمــة:
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5. توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر:
31 كانون األول

20172016التصنيف حسب S & P أوما يعادلها
ل.س. ل.س.

جيد
AAA- To AAA+14,471,794,4159,185,332,816الدرجة األولى*

AA- To AA+423,814,429526,887,750الدرجة الثانية
A- To A+1,750,287,1702,100,080,965الدرجة الثالثة

16,645,896,01411,812,301,531
عادي

BBB- To BBB+1,432,748,7261,314,545,213الدرجة الرابعة**
--+BB- To BBالدرجة الخامسة
Less than B-2,150,261,7853,577,964,567الدرجة السادسة

3,583,010,5114,892,509,780
من دون تصنيف

10,444,456,6687,750,795,978الدرجة السابعة
10,444,456,6687,750,795,978
30,673,363,19324,455,607,289

*تم تصنيف أرصدة لدى مصرف سورية المركزي ضمن الدرجة األولى.
**تم تصنيف أرصدة مصارف محلية ضمن الدرجة الرابعة.

سندات وأسناد وأذونات:
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية كما في 31 كانون األول 2017:

اإلجماليضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيعمؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ل.س. ل.س. 

AS&P+Fitch1,510,286,6691,510,286,669
A-S&P223,828,809223,828,809
AAS&P423,814,429423,814,429
B-S&P2,150,261,7862,150,261,786

BBBS&P222,110,679222,110,679
4,530,302,3724,530,302,372اإلجمالي

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية كما في 31 كانون األول 2016:

اإلجماليضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيعمؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ل.س. ل.س. 

A+Fitch258,885,400258,885,400
AS&P+Fitch1,557,258,0361,557,258,036

A-S&P264,747,319264,747,319
AAS&P526,887,751526,887,751
B-S&P3,577,964,5673,577,964,567

BBBS&P270,209,176270,209,176
6,455,952,2496,455,952,249اإلجمالي
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6. التركز الجغرافي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:

كما في 31 كانون األول 2017
داخل الجمهورية العربية البند / المنطقة الجغرافية

السورية
دول الشرق األوسط 

األخرى
المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
13,093,278,951---13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-1,210,638,0462,669,226,898170,696,110أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-7,194,000,000426,705,352-ايداعات لدى مصارف

10,968,675,366---10,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
56,235,599---56,235,599لألفراد

10,881,201,536---10,881,201,536الشركات الكبرى
31,238,231---31,238,231المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

860,066,5584,530,302,372-3,670,235,814-موجودات مالية متوفرة للبيع
1,478,639124,956,9556,944,62911,921,875145,302,098الموجودات األخرى
1,378,515,464-             -             -             1,378,515,464وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

26,652,586,46613,658,419,667604,346,091871,988,43341,787,340,657االجمالي

كما في 31 كانون األول 2016
داخل الجمهورية العربية البند / المنطقة الجغرافية

السورية
دول الشرق األوسط 

األخرى
المجموعآسياأوروبا

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
7,571,040,622---7,571,040,622أرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-1,044,336,0361,985,567,257213,244,730أرصدة لدى مصارف
5,571,174,201-5,068,692,500502,481,701-ايداعات لدى مصارف

8,417,742,816---8,417,742,816صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
92,069,084---92,069,084لألفراد

8,281,632,956---8,281,632,956الشركات الكبرى
44,040,776---44,040,776المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

1,039,367,7026,455,952,249-5,416,584,547-موجودات مالية متوفرة للبيع
2,886,76366,514,9441,884,30614,148,38685,434,399الموجودات األخرى
1,614,292,194-             -             -             1,614,292,194وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

18,650,298,43112,537,359,248717,610,7371,053,516,08832,958,784,504االجمالي
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7. التركز حسب القطاع االقتصادي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

31 كانون األول 2017
المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيزراعيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

13,093,278,951-------13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى مصارف

7,620,705,352-------7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

56,235,5992,025,655,84810,968,675,366--2,562,164,6985,529,667,233794,951,988-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
222,110,6794,530,302,372-2,150,261,786-423,814,429--1,734,115,478للبيع

10,830,744154,4745,566,997145,302,098-1,324,1659,655,978-117,769,740الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,378,515,464-             -             -             -             -             -            -            1,378,515,464سورية المركزي

27,994,946,0392,562,164,6985,530,991,3981,228,422,395             -2,161,092,530 56,390,0732,253,333,52441,787,340,657

31 كانون األول 2016

المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيزراعيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

7,571,040,622-------7,571,040,622أرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-------3,243,148,023أرصدة لدى مصارف

5,571,174,201-------5,571,174,201ايداعات لدى مصارف

92,069,0842,594,102,4948,417,742,816-3,789,015,0801,929,691,4757,125,4355,739,248-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
797,096,9276,455,952,249-2,022,745,808----3,636,109,514للبيع

10,282,849130,08018,182,67085,434,399--54,198,258817,0611,823,481الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,614,292,194-             -             -             -             -             -             -             1,614,292,194سورية المركزي

21,689,962,8123,789,832,1411,931,514,9567,125,4355,739,2482,033,028,65792,199,1643,409,382,09132,958,784,504
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7. التركز حسب القطاع االقتصادي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

31 كانون األول 2017
المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيزراعيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

13,093,278,951-------13,093,278,951أرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى مصارف

7,620,705,352-------7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

56,235,5992,025,655,84810,968,675,366--2,562,164,6985,529,667,233794,951,988-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
222,110,6794,530,302,372-2,150,261,786-423,814,429--1,734,115,478للبيع

10,830,744154,4745,566,997145,302,098-1,324,1659,655,978-117,769,740الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,378,515,464-             -             -             -             -             -            -            1,378,515,464سورية المركزي

27,994,946,0392,562,164,6985,530,991,3981,228,422,395             -2,161,092,530 56,390,0732,253,333,52441,787,340,657

31 كانون األول 2016

المجموعخدماتأفرادحكومي خارجيزراعيعقاراتتجارةصناعةمالي

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

7,571,040,622-------7,571,040,622أرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-------3,243,148,023أرصدة لدى مصارف

5,571,174,201-------5,571,174,201ايداعات لدى مصارف

92,069,0842,594,102,4948,417,742,816-3,789,015,0801,929,691,4757,125,4355,739,248-التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

الموجودات المالية المتوفرة 
797,096,9276,455,952,249-2,022,745,808----3,636,109,514للبيع

10,282,849130,08018,182,67085,434,399--54,198,258817,0611,823,481الموجودات األخرى

وديعة مجمدة لدى مصرف 
1,614,292,194-             -             -             -             -             -             -             1,614,292,194سورية المركزي

21,689,962,8123,789,832,1411,931,514,9567,125,4355,739,2482,033,028,65792,199,1643,409,382,09132,958,784,504
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ب . مخاطر السوق:

هي مخاطر ترتب خسارة في االيرادات وحقوق المساهمين نيجة حدوث تقلبات في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو تأثر القيمة السوقية 
أوالتصنيف االئتماني أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

إدارة مخاطر السوق:	 
إدارة مخاطر السوق هي جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطالب وتقوم مديرية المخاطر بالتعاون مع مختلف الجهات 
المعنية بمراقبة جميع مخاطر السوق الناشئة عن أنشطة المصارف والعمالء، ويتم إجراء مراجعة دورية على مراكز المصرف التشغيلية والبنيوية 

بالعمالت األجنبية.
تضمن إدارة مخاطر السوق االلتزام في تطبيق سياسة تحدد األنواع والتركزات والسقوف الداخلية في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق 
مستويات محددة وحصيفة تساعد في عمليات اتخاذ القرار؛ كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم بفحوصات 
لى لجنة  ضاغطة الختبار قدرة البنك على مواجهة ظروف غير اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير من واإ

الموجودات والمطاليب ليتبع ذلك رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرارات المناسبة تحت مظلة متطلبات الحوكمة. 

أساليب تخفيف مخاطر السوق:	 
إن المراقبة الدورية المستمرة للتقارير الداخلية والخارجية والمتابعة اليومية ألخبار البنوك التي يتعامل المصرف معها وخاصة الصادرة عن 
وكاالت التصنيف العالمية كفيلة بأن تبين قبل وقٍت كاٍف احتمالية حدوث خطٍر ما وبالتالي العمل على تجنبه. هذا باإلضافة إلى بذل العناية 
الالزمة في تجنب كافة أنواع التركزات سواء في عمالت أو بلداٍن أو بنوٍك معينة وذلك وفقًا لمعايير وسقوف محددة مسبقًا بحسب السياسات 

واإلجراءات.

1. مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح المصرف المستقبلية أو على القيمة االقتصادية لحقوق 
المساهمين بإلضافة ألثرها على القيمة السوقية لألدوات المالية. يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة 
في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة، ويقوم المصرف بإدارة 
هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات ومعايرة حجم القروض إلى الودائع للوصول للمستوى األمثل الذي 

يخفف من تعرض المصرف لتقلبات أسعر الفائدة.

تتضمن سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات حدودًا لحساسية أسعار الفائدة وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بدراسة مخاطر أسعار 
السائدة  الفائدة  تأثرها بأسعار  الموجودات والمطلوبات ومدى  الفجوات في استحقاقات  الدورية كما وتتم دراسة  الفائدة من خالل اجتماعاتها 

والمتوقعة ومقارنتها بالحدود الموافق عليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

ويتعرض بنك الشرق للمخاطر السوقية من خالل األنشطة التي يقوم بها أما بالنسبة لمخاطر تغير أسعار الفائدة فيما يتعلق بالفائدة الدائنة 
المطبقة على الودائع فهي مفروضة ومحددة من قبل مصرف سورية المركزي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم )818/م.ن/ب1( بتاريخ 
التقليدية  2012/2/15 وتعديالته وخاصة بالقرار )1266/م.ن/1( بتاريخ 2013/5/31 حيث أن البنك ملتزم كسائر المصارف التجارية 
بتطبيق سعر الفائدة وفق الشرائح المحددة إال لما يعود للودائع بالليرة السورية ألكثر من سنة حيث أصبحت تتراوح من 10% إلى 20% وهنا 

يتم متابعة الفائدة المطبقة على الودائع في السوق المصرفي. 

ولما يعود للفائدة المدينة المطبقة على التسهيالت المباشرة فيتم التنسيق مع قسم المخاطر االئتمانية لتحديد مستويات معدالت الفوائد المدينة 
وفقًا لمتغيرات السوق المصرفي وكلف مصادر التمويل ويتم تحديد معدالت الفوائد المدينة للعمالء على مبدأ نسبة المخاطر/ العائد. 

أما بالنسبة لتأثير أسعار الفائدة العالمية فإن محفظة االستثمارات مكونة بشكل كامل من سندات بمعدل فائدة ثابت، وحيث أن محفظة االستثمار 
مصنفة لدى المصرف كأدوات مالية متوفرة للبيع فإن ذلك يساهم في تخفيض مخاطر أثر تقلبات األسعار حيث بإمكان المصرف بيع أحد 

األدوات المالية لتجنب تدهور قيمتها السوقية.

يتم الحد من أية آثار سلبية قد تحدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر، هذا وتتم مراقبة فجوات 
الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات الموافق عليها ضمن سياسات المصرف.
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الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة - التغير بسعر الفائدة:

زيادة بسعر الفائدة )%2(
31 كانون األول 2017

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.
5,937,570,421118,751,40889,063,556دوالر أمريكي

)2,434,694()3,246,258()162,312,910(يورو
448,5148,9706,728جنيه استرليني

)77,211,142()102,948,190()5,147,409,480(ليرة سورية
20,549411308فرنك سويسري

31 كانون األول 2016

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س.
4,423,354,17788,467,08466,350,313دوالر أمريكي

100,665,1132,013,3021,509,977يورو
334,9576,6995,024جنيه استرليني

)37,076,368()49,435,157()2,471,757,838(ليرة سورية
23,362467350فرنك سويسري

نقص بسعر الفائدة )%2(
31 كانون األول 2017

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. 
)89,063,556()118,751,408(5,937,570,421دوالر أمريكي

3,246,2582,434,694)162,312,910(يورو
)6,728()8,970(448,514جنيه استرليني

102,948,19077,211,142)5,147,409,480(ليرة سورية
)308()411(20,549فرنك سويسري

31 كانون األول 2016

الفجوةالعملة
التراكمية

حساسية إيراد الفائدة
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق
الملكية %75

ل.س. ل.س. ل.س. 
)66,350,313()88,467,084(4,423,354,177دوالر أمريكي

)1,509,977()2,013,302(100,665,113يورو
)5,024()6,699(334,957جنيه استرليني

49,435,15737,076,368)2,471,757,838(ليرة سورية
)350()467(23,362فرنك سويسري
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2. مخاطر أسعار الصرف:
هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة العمالت األجنبية قياسًا بالعملة المحلية وما ينتج عن هذه التغيرات من خسائر باألرباح أو قيمة أصول 

ومطاليب المصرف.
يعتبر المصرف الليرة السورية العملة الرئيسية له، ويقوم مجلس إدارة المصرف بوضع حدود لمراكز العمالت، ومراقبة المركز بشكل يومي 

للتأكد من عدم تجاوز المستويات المحددة.
يقوم بنك الشرق بضبط مخاطر تغير أسعار الصرف عن طريق:

تبني سياسة متحفظة في إدارته لعملياته بالعملة األجنبية بما يساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.. 1
العمل على إعادة ترميم مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة لمصرف سورية المركزي. . 2
المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية.. 3
تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغير نسبة 10% في أسعار الصرف على ربحية وأداء المصرف.. 4

يقوم المصرف بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

زيادة )10%( في سعر الصرف
31 كانون األول 2017

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

12,520,530,1371,252,053,0141,252,543,587دوالر أمريكي
2,032,304203,230152,423يورو

492,45949,24636,934جنيه استرليني
20,5492,0551,541فرنك سويسري
185,98918,59913,949درهم اماراتي
14,8251,4831,112دوالر كندي

618,81661,88246,411ريـال سعودي
17,870,1991,787,0201,340,265ريـال قطري
583,83058,38343,787دينار أردني

31 كانون األول 2016
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
14,312,740,6491,431,274,0651,429,069,768دوالر أمريكي

)319,023()425,364()4,253,637(يورو
382,41138,24128,681جنيه استرليني
23,3622,3361,752فرنك سويسري
308,31930,83223,124درهم اماراتي
16,2921,6291,222دوالر كندي

730,52273,05254,789ريـال سعودي
21,199,6382,119,9641,589,973ريـال قطري
693,35669,33652,002دينار أردني
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نقص )10%( في سعر الصرف
31 كانون األول 2017

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة
ل.س. ل.س. ل.س. 

)1,252,543,587()1,252,053,014(12,520,530,137دوالر أمريكي
)152,423()203,230(2,032,304يورو

)36,934()49,246(492,459جنيه استرليني
)1,541()2,055(20,549فرنك سويسري
)13,949()18,599(185,989درهم اماراتي
)1,112()1,483(14,825دوالر كندي

)46,411()61,882(618,816ريـال سعودي
)1,340,265()1,787,020(17,870,199ريـال قطري
)43,787()58,383(583,830دينار أردني

31 كانون األول 2016
األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمركز القطعالعملة

ل.س. ل.س. ل.س. 
)1,429,069,768()1,431,274,065(14,312,740,649دوالر أمريكي

425,364319,023)4,253,637(يورو
)28,681()38,241(382,411جنيه استرليني
)1,752()2,336(23,362فرنك سويسري
)23,124()30,832(308,319درهم اماراتي
)1,222()1,629(16,292دوالر كندي

)54,789()73,052(730,522ريـال سعودي
)1,589,973()2,119,964(21,199,638ريـال قطري
)52,002()69,336(693,356دينار أردني
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3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

31 كانون األول 
من شهردون الشهر2017

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-----11,659,825,019مركزية

-----4,050,561,054أرصدة لدى مصارف
-426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000-ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
215,591,1083,667,068,027----للبيع

صافي التسهيالت 
871,287,7382,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,894241,194,262االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

16,581,673,8113,001,732,4367,873,445,6751,860,984,6063,026,798,0023,908,262,289مجموع الموجودات
المطلوبات:

--2,000,000,000-1,948,191,963260,065,000ودائع المصارف
11,522,939,6754,400,052,2213,734,183,2632,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
13,471,131,6384,660,117,2213,734,183,2634,073,556,5715,882,884,344241,761,829مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
3,666,500,460(2,856,086,342((2,212,571,965(4,139,262,412(1,658,384,785(3,110,542,173الفائدة



3. فجوة إعادة تسعير الفائدة:

يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

31 كانون األول 
من شهردون الشهر2017

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-----11,659,825,019مركزية

-----4,050,561,054أرصدة لدى مصارف
-426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000-ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
215,591,1083,667,068,027----للبيع

صافي التسهيالت 
871,287,7382,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,894241,194,262االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

16,581,673,8113,001,732,4367,873,445,6751,860,984,6063,026,798,0023,908,262,289مجموع الموجودات
المطلوبات:

--2,000,000,000-1,948,191,963260,065,000ودائع المصارف
11,522,939,6754,400,052,2213,734,183,2632,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
13,471,131,6384,660,117,2213,734,183,2634,073,556,5715,882,884,344241,761,829مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
3,666,500,460(2,856,086,342((2,212,571,965(4,139,262,412(1,658,384,785(3,110,542,173الفائدة
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31 كانون األول 
2017 )تابع(

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى أربعة

من أربعة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
المجموعغير حساسة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
2,929,398,18714,589,223,206----مركزية

4,050,561,054-----أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-----ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
4,530,302,372-223,828,809--423,814,428للبيع

صافي التسهيالت 
10,968,675,366)317,964,152(38,084,491820,661,963246,612,572 1,142,134,233  االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519----موجودات ثابتة
4,179,1304,179,130----موجودات غير ملموسة

21,005,39021,005,390----موجودات ضريبية مؤجلة
531,447,340531,447,340----موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             مركزية

1,565,948,66138,084,491820,661,963470,441,3816,671,916,87845,819,950,193مجموع الموجودات
المطلوبات:

4,208,256,963-----ودائع المصارف
27,855,377,903-----ودائع الزبائن
173,554,974173,554,974----تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208----مخصصات متنوعة
99,231,96699,231,966----مخصص ضريبة الدخل

1,309,817,6581,309,817,658-             -             -             -             مطلوبات أخرى
1,587,541,80633,651,176,672-             -             -             -             مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
1,565,948,66138,084,491820,661,963470,441,3815,084,375,07212,168,773,521الفائدة
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31 كانون األول 
من شهردون الشهر2016

حتى 3 أشهر
من ثالثة

حتى 6 أشهر
من ستة

حتى 9 أشهر
من تسعة

أشهر إلى سنة
من سنة

إلى سنتين
ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
-----6,674,377,678مركزية

-----3,243,148,023أرصدة لدى مصارف
-1,278,626,7013,233,937,500517,430,000541,180,000-ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
1,555,218,760258,885,400----للبيع

صافي التسهيالت 
2,853,038,434639,393,395297,184,240383,027,144555,974,4623,222,449,955االئتمانية المباشرة

------موجودات ثابتة
------موجودات غير ملموسة

------موجودات ضريبية مؤجلة
------موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
-             -             -             -             -             -             مركزية

12,770,564,1351,918,020,0963,531,121,740900,457,1442,652,373,2223,481,335,355مجموع الموجودات
المطلوبات:

--1,138,892,285500,000,0001,000,000,0001,000,000,000ودائع المصارف
9,871,316,373976,626,6941,736,632,6941,903,883,9051,559,617,457816,063,330ودائع الزبائن
------تأمينات نقدية

------مخصصات متنوعة
------مخصص ضريبة الدخل

-             -             -             -             -             -             مطلوبات أخرى
11,010,208,6581,476,626,6942,736,632,6942,903,883,9051,559,617,457816,063,330مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
1,092,755,7652,665,272,025(2,003,426,761(1,760,355,477441,393,402794,489,046الفائدة
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31 كانون األول 
2016 )تابع(

من سنتين
إلى ثالثة

من ثالثة
إلى أربعة

من أربعة
إلى خمسة

أكثر من
خمس سنوات

بنود
المجموعغير حساسة

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 
الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
1,801,952,8098,476,330,487----مركزية

3,243,148,023-----أرصدة لدى مصارف
5,571,174,201-----ايداعات لدى مصارف

موجودات مالية متوفرة 
6,455,952,249-264,747,319-3,850,213,020526,887,750للبيع

صافي التسهيالت 
8,417,742,816)186,499,206( 910,986-19,325,486632,937,920االئتمانية المباشرة

2,182,786,1052,182,786,105----موجودات ثابتة
611,259611,259----موجودات غير ملموسة

22,315,46322,315,463----موجودات ضريبية مؤجلة
148,442,740148,442,740----موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,614,292,1941,614,292,194-             -             -             -             مركزية

265,658,3055,583,901,36436,132,795,537-             3,869,538,5061,159,825,670مجموع الموجودات
المطلوبات:

3,638,892,285-----ودائع المصارف
16,864,140,453-----ودائع الزبائن
424,004,368424,004,368----تأمينات نقدية

4,114,8544,114,854----مخصصات متنوعة
373,056,538373,056,538----مخصص ضريبة الدخل

540,242,960540,242,960-             -             -             -             مطلوبات أخرى
1,341,418,72021,844,451,458-             -             -             -             مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
265,658,3054,242,482,64414,288,344,079-             3,869,538,5061,159,825,670الفائدة
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4. التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2017

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
1,741,317,948--889,838,269851,435,73443,945مركزية

2,743,937,463724,530,65131,238,36020,54928,389,8663,528,116,889أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352----7,620,705,352إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3222,514,762,940--1,147,892,1551,366,870,463اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
4,530,302,372----4,530,302,372للبيع

144,991,626----144,991,626موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

18,340,084,7012,942,836,84831,282,30520,54928,390,18821,342,614,591اجمالي الموجودات

المطلوبات:

1,635,799,464---240,825,0971,394,974,367ودائع المصارف

9,116,5286,892,306,162-5,485,242,9831,367,156,80530,789,846ودائع الزبائن

88,247,281---59,891,45828,355,823تأمينات نقدية

39,093---39,093-مخصصات متنوعة

183,873,482-             -             -             33,595,026150,278,456مطلوبات أخرى

9,116,5288,800,265,482-             5,819,554,5642,940,804,54430,789,846اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,520,530,1372,032,304492,45920,54919,273,66012,542,349,109الميزانية
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31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2017

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
1,741,317,948--889,838,269851,435,73443,945مركزية

2,743,937,463724,530,65131,238,36020,54928,389,8663,528,116,889أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352----7,620,705,352إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
3222,514,762,940--1,147,892,1551,366,870,463اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
4,530,302,372----4,530,302,372للبيع

144,991,626----144,991,626موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,262,417,464-             -             -             -             1,262,417,464مركزية

18,340,084,7012,942,836,84831,282,30520,54928,390,18821,342,614,591اجمالي الموجودات

المطلوبات:

1,635,799,464---240,825,0971,394,974,367ودائع المصارف

9,116,5286,892,306,162-5,485,242,9831,367,156,80530,789,846ودائع الزبائن

88,247,281---59,891,45828,355,823تأمينات نقدية

39,093---39,093-مخصصات متنوعة

183,873,482-             -             -             33,595,026150,278,456مطلوبات أخرى

9,116,5288,800,265,482-             5,819,554,5642,940,804,54430,789,846اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
12,520,530,1372,032,304492,45920,54919,273,66012,542,349,109الميزانية

تقرير مدقق الحسابات المستقل

181

31 كانون األول 
المجموعأخرىفرنك سويسريجينه استرلينييورودوالر أمريكي2016

ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. ل.س. 

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى بنوك 
4,454,492,723--3,364,682,7731,089,762,43347,517مركزية

1,098,565,0031,066,567,42133,739,53523,362143,699,5182,342,594,839أرصدة لدى المصارف

5,571,174,201---5,029,994,201541,180,000إيداعات لدى المصارف

صافي التسهيالت 
2832,557,131,352-2,557,007,560120,4293,080اإلئتمانية المباشرة

موجودات مالية متوفرة 
6,455,952,249----6,455,952,249للبيع

84,819,195---84,007,425811,770موجودات أخرى

وديعة مجمدة لدى بنوك 
1,498,194,194-             -             -             -             1,498,194,194مركزية

20,088,403,4052,698,442,05333,790,13223,362143,699,80122,964,358,753اجمالي الموجودات

المطلوبات:

1,098,007,316---89,5001,097,917,816ودائع المصارف

120,751,6727,198,528,700-5,721,621,7091,322,747,59933,407,720ودائع الزبائن

145,743,519---34,971,117110,772,402تأمينات نقدية

40,675---40,675-مخصصات متنوعة

190,197,627-             -             -             18,980,430171,217,197مطلوبات أخرى

120,751,6728,632,517,837-             5,775,662,7562,702,695,68933,407,720اجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل 
382,41223,36222,948,12914,331,840,916(4,253,636(14,312,740,649الميزانية
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مخاطر األعمال	 
تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع المصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واإلقتصادية 
المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة المصرف بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر 

واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من أثرها على نتائج األعمال والوضع المالي للمصرف.

مخاطر الدفع المسبق	 
إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المصرف إلى خسائر مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها، 
مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى التي تؤدي إلى الدفع المسبق هي غير جوهرية 
في األسواق التي يعمل بها المصرف. وبالتالي، فإن المصرف يعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غير جوهري، 

بعد األخذ بعين االعتبار أية غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنتج عن الدفع المسبق.

ج- مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة:
تنشأ مخاطر السيولة في احتمال عدم قدرة المصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد المصرف خسائرًا مالية 

من أجل تلبية التزاماته. 

إدارة مخاطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات لجنة إدارة الموجودات والمطالب تم تبني سياسة إلدارة السيولة والموجودات المتداولة للحد 
من هذه المخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية في ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعًا لسيناريوهات محتملة الحدوث، وقام 

المصرف بتطوير إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

وتعتمد إجراءات إدارة مخاطر السيولة في المصرف على قياس ومراقبة السيولة اليومية وقياس مخاطر التركز وفجوات االستحقاق ووضع 
بالعمالت األجنبية آخذين  المصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة  الداخلية والخارجية، ويحافظ  المتغيرات  يتناسب مع  بما  التوصيات 

باالعتبار الظروف الحالية التي يمر بها السوق السوري. 

ويؤكد مجلس إدارة المصرف على مبدأ أهمية اعتبار ودائع العمالء مصدر تمويل رئيسي للنشاط االئتماني، وعليه يعتمد سياسة تهدف 
إلى تحفيز الودائع آلجال مختلفة وتوسيع قاعدة العمالء بهدف الحد من مخاطر التركز في الودائع. وتتم الرقابة على هذا المبدأ عن طريق 
مراقبة حجم التسهيالت على ودائع العمالء بالعملة المحلية والعمالت األجنبية والسعي الدؤوب لتطبيق نسبة الرقابة الداخلية المعتمدة من 

قبل مجلس اإلدارة.

يسعى المصرف بشكل عام إلى تنويع مصادر التمويل المتوفرة لديه في السوق المصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك لمواجهة أي نقص 
مفاجئ في مصادر التمويل من جهة، وللحد من فجوات االستحقاق بين الموجودات والمطلوبات كما والحد من مخاطر الفوائد من جهة أخرى. 

يحتفظ المصرف أيضًا بموجودات ذات قابلية عالية للبيع يمكن تسييلها بسهولة في حال حدوث أي نقص غير متوقع في السيولة، ومنها 
االحتياطي اإللزامي على الودائع بنسبة 5% منها، واالحتياطي اإللزامي على رأس المال بنسبة 10%، إضافة إلى اعتماد سياسة توظيف 

السيولة المتوفرة لدى المصارف المراسلة آلجال قصيرة وفي أدوات استثمارية متوفرة للبيع. 

تخفيف مخاطر السيولة:
اعتمد المصرف في سعيه لتخفيف مخاطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصرف ولجنة 
إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمواجهة مشاكل السيولة. توضح هذه الخطة في بنودها الوسائل التي يلجأ إليها المصرف في 
حاالت الطوارئ مثل: الحد من التسليف و/أو العمل على استرداد بعض التسهيالت دون تجديدها، التوجه إلى الشركات الكبيرة، توظيف 

ودائع من مصارف أخرى، وتنفيذ عمليات مقايضة مع مصرف سورية المركزي.
أما فيما يتعلق بمخاطر التركز في الودائع ومخاطره المحتملة على حركة السيولة في المصرف ومن أجل استقطاب شريحة أوسع من الزبائن، 

نؤكد أن اإلدارة مستمرة في جهودها للتخفيف من هذا التركز وفق التدابير التالية: 

منح فائدة دائنة تصل لنسبة 1% على الحسابات الجارية الدائنة بالليرة السورية للشركات ولحسابات الرواتب الموطنة للموظفين. . 1
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منح فوائد دائنة تنافسية على الحسابات المجمدة بالعمالت األجنبية بما فيها الحسابات ذات األرصدة الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن . 2
الحدود المسموح بها بالقرارات النافذة في السعي الستقطاب زبائن جدد.

استقطاب عمالء قطاع الشركات الكبرى و/أو مؤسسات األمم المتحدة العاملة في سورية مع توطين رواتب الموظفين لديها ومنحهم فائدة . 3
دائنة تحفيزية بنسبة 1% على حساباتهم الجارية بالليرة السورية.

استقطاب عالقات جديدة تؤدي إلى فتح حسابات جارية و/أو ودائع مجمدة للمؤسسات التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم لتسهيل حركة . 4
نشاطها.

استقطاب عالقات جديدة تؤدي إلى فتح حسابات مجمدة ألجل بالليرات السورية لألفراد علمًا أن الظروف الراهنة وتأثيرها على االقتصاد . 5
يحد بشكل عام من االدخار وبالتالي من خلق ودائع جديدة.   

يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة وتم حساب نسبة السيولة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588 
الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 2009.

والجدول التالي يظهر نسبة السيولة المتوسطة والعليا والدنيا خالل العام:

2016 2017

%80 %78 المتوسط 

%87 %81 الحد األعلى

%64 %72 الحد األدنى
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2017
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

1,433,453,93114,589,223,206------13,155,769,275النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352--426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-215,591,1084,314,711,264-----موجودات مالية متوفرة للبيع

10,968,675,366)317,964,152(786,949,06584,338,6732,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,8942,488,687,521صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519-------موجودات ثابتة

4,179,1304,179,130-------موجودات غير مادية

21,005,390----21,005,390---موجودات ضريبية مؤجلة

531,447,340--5,733,09421,787,957396,977,31894,668,3019,068,8003,211,870موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

17,999,012,488106,126,6303,398,709,7547,989,119,3661,870,053,4063,030,009,8726,803,398,7854,623,519,89245,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:

4,208,256,963---2,000,000,000-260,065,000-1,948,191,963ودائع مصارف

27,855,377,903-6,763,561,8004,744,929,9244,400,052,2213,748,631,2142,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن

173,554,974-23,623,43731,149,70026,302,71266,362,7556,120,0526,875,60013,120,718تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208-------مخصصات متنوعة

1,409,049,624-             24,084,036970,105,985125,918,479144,029,52084,789,07959,183,964938,561مطلوبات أخرى

8,759,461,2365,746,185,6094,812,338,4123,959,023,4894,164,465,7025,948,943,908255,821,1084,937,20832,651,176,672مجموع المطلوبات

6,547,577,6774,618,582,68412,168,773,521(2,918,934,036((2,294,412,296(4,030,095,877(1,413,628,658((5,640,058,979(9,239,551,252فجوة اإلستحقاقات
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أواًل: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية: 

عند الطلب31 كانون األول 2017
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

1,433,453,93114,589,223,206------13,155,769,275النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-------4,050,561,054أرصدة لدى المصارف

7,620,705,352--426,705,3525,014,000,0001,308,000,000872,000,000--ايداعات لدى المصارف

4,530,302,372-215,591,1084,314,711,264-----موجودات مالية متوفرة للبيع

10,968,675,366)317,964,152(786,949,06584,338,6732,575,027,0842,859,445,675552,984,6061,939,206,8942,488,687,521صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,125,335,5192,125,335,519-------موجودات ثابتة

4,179,1304,179,130-------موجودات غير مادية

21,005,390----21,005,390---موجودات ضريبية مؤجلة

531,447,340--5,733,09421,787,957396,977,31894,668,3019,068,8003,211,870موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

17,999,012,488106,126,6303,398,709,7547,989,119,3661,870,053,4063,030,009,8726,803,398,7854,623,519,89245,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:

4,208,256,963---2,000,000,000-260,065,000-1,948,191,963ودائع مصارف

27,855,377,903-6,763,561,8004,744,929,9244,400,052,2213,748,631,2142,073,556,5715,882,884,344241,761,829ودائع الزبائن

173,554,974-23,623,43731,149,70026,302,71266,362,7556,120,0526,875,60013,120,718تأمينات نقدية

4,937,2084,937,208-------مخصصات متنوعة

1,409,049,624-             24,084,036970,105,985125,918,479144,029,52084,789,07959,183,964938,561مطلوبات أخرى

8,759,461,2365,746,185,6094,812,338,4123,959,023,4894,164,465,7025,948,943,908255,821,1084,937,20832,651,176,672مجموع المطلوبات

6,547,577,6774,618,582,68412,168,773,521(2,918,934,036((2,294,412,296(4,030,095,877(1,413,628,658((5,640,058,979(9,239,551,252فجوة اإلستحقاقات
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عند الطلب31 كانون األول 2016
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

896,662,9458,476,330,487------7,579,667,542النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-------3,243,148,023أرصدة لدى المصارف

5,571,174,201--1,278,626,7013,233,937,500517,430,000541,180,000--ايداعات لدى المصارف

6,455,952,249-1,555,218,7584,900,733,491-----موجودات مالية متوفرة للبيع

8,417,742,816)186,499,206(639,393,395297,184,240383,027,144555,974,4623,875,624,347-2,853,038,434صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,182,786,1052,182,786,105-------موجودات ثابتة

611,259611,259-------موجودات غير مادية

22,315,463----22,315,463---موجودات ضريبية مؤجلة

148,442,740----32,420,29367,862,91148,159,536-موجودات أخرى

1,614,292,1941,614,292,194-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

13,675,853,99932,420,2931,985,883,0073,601,596,739900,457,1442,652,373,2208,776,357,8384,507,853,29736,132,795,537مجموع الموجودات

المطلوبات:

3,638,892,285---500,000,0001,000,000,0001,000,000,000-1,138,892,285ودائع مصارف

16,864,140,453-6,391,088,0753,463,136,531976,626,6941,753,724,4611,903,883,9051,559,617,457816,063,330ودائع الزبائن

424,004,368--86,272,705144,243,47916,421,468161,835,4099,505,6815,725,626تأمينات نقدية

4,114,8544,114,854-------مخصصات متنوعة

913,299,498-             18,560,429346,578,18484,855,797392,211,10861,851,9165,612,8453,629,219مطلوبات أخرى

7,634,813,4943,953,958,1941,577,903,9593,307,770,9782,975,241,5021,570,955,928819,692,5494,114,85421,844,451,458مجموع المطلوبات

1,081,417,2927,956,665,2894,503,738,44314,288,344,079(2,074,784,358(407,979,048293,825,761(3,921,537,901(6,041,040,505فجوة اإلستحقاقات
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عند الطلب31 كانون األول 2016
وأقل من 8 أيام

بين ثمانية أيام
وشهر

من شهر
إلى 3 أشهر

من ثالثة أشهر
حتى 6 أشهر

من ستة أشهر
 إلى تسعة أشهر

من تسعة أشهر
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةإلى سنة

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:

896,662,9458,476,330,487------7,579,667,542النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-------3,243,148,023أرصدة لدى المصارف

5,571,174,201--1,278,626,7013,233,937,500517,430,000541,180,000--ايداعات لدى المصارف

6,455,952,249-1,555,218,7584,900,733,491-----موجودات مالية متوفرة للبيع

8,417,742,816)186,499,206(639,393,395297,184,240383,027,144555,974,4623,875,624,347-2,853,038,434صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

2,182,786,1052,182,786,105-------موجودات ثابتة

611,259611,259-------موجودات غير مادية

22,315,463----22,315,463---موجودات ضريبية مؤجلة

148,442,740----32,420,29367,862,91148,159,536-موجودات أخرى

1,614,292,1941,614,292,194-             -             -             -             -             -             -             وديعة مجمدة لدى بنوك مركزية

13,675,853,99932,420,2931,985,883,0073,601,596,739900,457,1442,652,373,2208,776,357,8384,507,853,29736,132,795,537مجموع الموجودات

المطلوبات:

3,638,892,285---500,000,0001,000,000,0001,000,000,000-1,138,892,285ودائع مصارف

16,864,140,453-6,391,088,0753,463,136,531976,626,6941,753,724,4611,903,883,9051,559,617,457816,063,330ودائع الزبائن

424,004,368--86,272,705144,243,47916,421,468161,835,4099,505,6815,725,626تأمينات نقدية

4,114,8544,114,854-------مخصصات متنوعة

913,299,498-             18,560,429346,578,18484,855,797392,211,10861,851,9165,612,8453,629,219مطلوبات أخرى

7,634,813,4943,953,958,1941,577,903,9593,307,770,9782,975,241,5021,570,955,928819,692,5494,114,85421,844,451,458مجموع المطلوبات

1,081,417,2927,956,665,2894,503,738,44314,288,344,079(2,074,784,358(407,979,048293,825,761(3,921,537,901(6,041,040,505فجوة اإلستحقاقات



188

تقرير مدقق الحسابات المستقل

ثانيـًا: بنود خارج الميزانية:

من سنة لغايةلغاية سنةللسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017
خمس سنوات

أكثر من 
المجموعخمس سنوات

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

78,019,500--78,019,500اعتمادات استيراد

2,359,144,060--2,359,144,060السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة

188,207,989--188,207,989السقوف غير المباشرة الممنوحة غير المستعملة

1,012,264,818-993,312,10118,952,717كفاالت زبائن

6,096,665,647--6,096,665,647كفاالت البنوك

57,875,00059,383,33344,458,333161,716,666التزامات تعاقدية )عقود إيجار تشغيلية(

9,773,224,29778,336,05044,458,3339,896,018,680

من سنة لغايةلغاية سنةللسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
خمس سنوات

أكثر من 
المجموعخمس سنوات

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.

140,726,282--140,726,282اعتمادات استيراد

894,778,013--894,778,013السقوف المباشرة الممنوحة غير المستعملة

2,944,653,658--2,944,653,658السقوف غير المباشرة الممنوحة غير المستعملة

416,374,432--416,374,432كفاالت زبائن

7,390,595,594--7,390,595,594كفاالت البنوك

60,427,200145,885,05058,655,446264,967,696التزامات تعاقدية )عقود إيجار تشغيلية(

11,847,555,179145,885,05058,655,44612,052,095,675
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د. المخاطر التشغيلية:
تعرف المخاطر التشغيلية بأنها المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات ومختلف المنتجات المصرفية التي تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل في 
)اإلجراءات المتعلقة بالعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األشخاص أو من األحداث الخارجية( وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب 
الحوادث من قبل الضوابط المعتمدة. حيث تؤدي المخاطر التشغيلية إلى ضرر بالسمعة ويترتب عليها آثار قانونية ورقابية وحدوث خسارات 

مالية.

يعتمد المصرف أسلوب المؤشر األساسيBasic Indicator Approach حسب مقررات اتفاقية بازل 2 وذلك بأن تغطي األموال الخاصة 
للمصرف كحٍد أدنى نسبة مئوية ثابتة مقدارها 15% من متوسط إجمالي اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة.

 إدارة المخاطر التشغيلية: 	 

وللحد من المخاطر التشغيلية تتم مراقبة المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف من خالل تقارير الحوادث )Incident Reports( التي 
يتم إرسالها إلى إدارة المخاطر التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر مالية أو مخاطر سمعة. كما تم إنشاء 
قاعدة بيانات بالحوادث التشغيلية ليصار إلى رفعها لكل من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة حيث تتضمن إحصاءات عن الحوادث وفق فئات 
التصنيف المعتمدة ضمن تعاريف لجنة بازل2. كما يتم وضع التوصيات المناسبة التي تحد من المخاطر بالتنسيق مع األقسام المعنية واإلدارة 

العامة وذلك لتالفي هذه الحوادث أو التخفيف من آثارها في المستقبل وفق اآلليات المعتمدة للحد من المخاطر وهي:

تحديد الحد األقصى الذي يمكن أن يتحمله المصرف حيث تكون عادة كلفة معالجة الحدث أكبر من الضرر الذي تسبب به .. 1

تخفيف احتمالية وأثر وقوع الحدث التشغيلي عن طريق معالجة األسباب أو الوقاية منها.. 2

تجيير المخاطر التي ال يمكن التحكم بها إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إلى شركات التأمين.. 3

تجنب مصدر الخطر في حال عدم القدرة على التحكم به عن طريق إلغاء النشاط المتعلق به.. 4

مع العلم أنه ال يمكن أن تتم هذه المراقبة بالصورة المثلى ما لم يتم التعاون بشكل كامل من مختلف المديريات في المصرف مع وحدة إدارة 
المخاطر التشغيلية وهذا يتطلب بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة إدارة المخاطر التشغيلية على مختلف مديريات المصرف.

خطط الطوارئ وتأمين استمرارية العمل
التزامًا بمبادئ بازل 2 وقراري مجلس النقد والتسليف رقم 391/م.ن/ب4 تاريخ 5/5/2008 ورقم 106/م.ن/ب4 تاريخ 13/2/2005، تم 
وضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل في المصرف وذلك في مواجهة أي مخاطر تشغيلية محتملة وذلك من خالل تحديد أماكن عمل 
رديفة يتم االنتقال إليها في حاالت الطوارئ حيث تم تجهيز موقعين محددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال بمركز المعلومات 
الرئيسي أو بمركز معلومات بديل لضمان استمرارية العمل بالنظام المصرفي المعتمد والربط الشبكي لفروع المصرف وتأمين وسائل اتصال 
بديلة للتواصل، أما فيما يعود للموارد البشرية فقد تم تحديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية والحيوية خالل حاالت الطوارئ حيث 
أجرى هذا الفريق اختبارات دورية ضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات مختلفة وتم خاللها تجربة جميع العمليات والبرامج وفق ظروف 

متعددة وتم وضع التوصيات وتطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبار.

السيناريوهات المطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط وفق المخاطر االئتمانية والسيولة والسوقية والتشغيلية
يقوم المصرف بإجراء اختبارات جهد بشكل شهري على محفظة المصرف االئتمانية وتوظيفاته بشكل عام لتقييم مدى كفاية رأس المال لمواجهة 
المخاطر التي قد يتعرض لها من جراء حدوث فرضيات تؤثر سلبًا على نشاط المصرف، وتحديد حجم المخصصات المتوجب تشكيلها لتغطية 

الخسائر التي قد تنتج في حال تحققت هذه الفرضيات. 
وفيما يعود للمخاطر االئتمانية، تقوم مديرية إدارة المخاطر بتطبيق عدة سيناريوهات الختبار الجهد على المحفظة االئتمانية بشكل دوري 
وفيها تفترض تدني نسبة معينة من قيمة الديون المنتجة إلى فئة الديون دون المستوى العادي المقبول، وبناء عليها يتم حساب قيمة المؤونات 
اإلضافية المتوجب تكوينها لمواجهة احتمال تحقق السيناريو وانعكاسه على أداء هذه المحفظة والخسائر التي يمكن أن يتكبدها البنك. إضافة 

لذلك يتم تطبيق سيناريوهات معينة وفق فرضيات تعتمد على مستجدات العمل المصرفي ضمن فترة االختبار.
عالوة على ذلك فقد قام المصرف خالل العام باالحتفاظ بقيمة المخصصات والفوائد المحفوظة المستردة واعتبارها كمؤونات عامة ناجمة عن 
تحسن التصنيف االئتماني بناء على عمليات إعادة الجدولة لبعض تسهيالت العمالء، يتم إعادة هذه المبالغ إلى حساب األرباح حين تتبين 
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31 كانون األول 2017
المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 
)938,601,249(-)1,963,990,241( 1,343,171,152)317,782,160(إجمالي الدخل التشغيلي

74,539,289-             -             131,476,745)56,937,456(مصروف مخصص الخسائر االئتمانية
)864,061,960(-             )1,963,990,241(1,474,647,897)374,719,616(نتائج أعمال القطاع

)1,160,206,849()1,160,206,849(---مصاريف غير موزعة على القطاعات
)2,024,268,809(---- الربح قبل الضرائب

)99,231,966(----مصروف ضريبة الدخل
)2,123,500,775(----صافي خسارة السنة

41,904,769,448-56,390,07313,736,004,54628,112,374,829موجودات القطاع
3,915,180,7453,915,180,745-             -             -             موجودات غير موزعة على القطاعات

56,390,07313,736,004,54628,112,374,8293,915,180,74545,819,950,193مجموع الموجودات
32,314,477,579-16,126,378,32111,902,554,5554,285,544,702مطلوبات القطاع

1,336,699,0931,336,699,093-             -             -             مطلوبات غير موزعة على القطاعات
16,126,378,32111,902,554,5554,285,544,7021,336,699,09333,651,176,672مجموع المطلوبات

95,392,262----مصاريف رأسمالية
طفاءات 149,274,977----استهالكات واإ

جدية العميل وحسن نيته بالقيام بتسديد الدفعات في مواعيد استحقاقها. وعليه فقد اتخذ المصرف مؤونات مقابل الديون غير المنتجة وفق قرار 
مجلس النقد والتسليف رقم 597 وتعديالته.

وفيما يعود لمخاطر السيولة، تقوم وحدة مخاطر السيولة بإجراء فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة العديد من العوامل ومنها حجم 
للجنة  النتائج  السيولة، ويتم رفع  المستقبلية على  الطلبات  للقطاعات والمودعين باإلضافة لحجم  بالنسبة  السيولة  المستقرة وتركزات  السيولة غير 

الموجودات والمطاليب ولجنة إدارة المخاطر لوضع اإلجراءات المناسبة.
أما في ما يتعلق بمخاطر السوق والتشغيل فيقوم المصرف باعتماد اختبارات جهد وفقًا لنماذج مصرف سورية المركزي يحسب من خاللها أثر هذه 

المخاطر على نسبة كفاية رأس المال للمخاطر التشغيلية، باإلضافة إلى أثرها على األرباح / الخسائر بالنسبة إلى مخاطر السوق.
دارة العمليات  كما يقوم المصرف بتنفيذ اختبارات جهد على خطط الطوارئ واستمراراية العمل حسب سيناريو توقف المخدمات المسؤولة عن تنفيذ واإ
في موقع إدارة بنك الشرق وانقطاع االتصال بين اإلدارة والفروع، حيث تم العمل على االتصال مع المخدمات الموجودة في موقع العمل البديل مع 
فروع المصرف واإلدارة العامة وتم تنفيذ جميع العمليات وفق سيناريوهات تفضي إلى القدرة على تنفيذ العمليات ضمن مواقع العمل في الفروع واإلدارة 

و/أو ضمن موقع العمل البديل في حاالت الطوارئ.
 قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة المصرف على االستمرار في العمل واعتمدت اإلدارة بتقييمها على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد 
االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن البنك يمتلك الموارد الكافية 

لالستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.

36. التحليل القطاعي:

أ. معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون والخدمات األخرى.	 
حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات. 	 
دارة أموال المصرف. 	  الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة واإ
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31 كانون األول 2016

المجموعأخرىالخزينةالمؤسساتاألفرادالبيان

ل.س.ل.س.ل.س.ل.س.ل.س. 

6,381,442,767-1,540,713,9105,107,413,851)266,684,994(إجمالي الدخل التشغيلي

مصروف مخصص 
698,393,377-             -             28,129,414670,263,963الخسائر االئتمانية

7,079,836,144-             2,210,977,8735,107,413,851)238,555,580(نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير موزعة على 
)972,870,968()972,870,979(---القطاعات

6,106,965,176---- الربح قبل الضرائب

)373,056,538(----مصروف ضريبة الدخل

5,733,908,638----صافي خسارة السنة

32,249,782,176-92,199,16411,176,622,52920,980,960,483موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على 

3,883,013,3613,883,013,361-             -             -             القطاعات

92,199,16411,176,622,52920,980,960,4833,883,013,36136,132,795,537مجموع الموجودات

20,970,500,904-8,963,852,9858,324,291,8363,682,356,083مطلوبات القطاع

مطلوبات غير موزعة على 
873,950,554873,950,554-             -             -             القطاعات

8,963,852,9858,324,291,8363,682,356,083873,950,55421,844,451,458مجموع المطلوبات

692,527,052----مصاريف رأسمالية

طفاءات 127,681,719----استهالكات واإ

ب. معلومات التوزيع الجغرافي:
يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيسي في القطر وال يوجد لديه فروع أو مساهمات في الخارج

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف:

31 كانون األول 2017
المجموعخارج سوريةداخل سورية

ل.س.ل.س.ل.س.
)938,601,249(379,073,945)1,317,675,194(إجمالي الدخل التشغيلي

30,829,019,46214,990,930,73145,819,950,193مجموع الموجودات
95,392,262-95,392,262المصروفات الرأسمالية

31 كانون األول 2016
المجموعخارج سوريةداخل سورية

ل.س.ل.س.ل.س.
6,079,758,458301,684,3096,381,442,767إجمالي الدخل التشغيلي

21,906,857,09514,225,938,44236,132,795,537مجموع الموجودات
692,527,052-692,527,052المصروفات الرأسمالية
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37. إدارة رأس المال:
يحافــظ المصــرف علــى رأس مــال مناســب لمواجهــة المخاطــر التــي تــالزم انشــطته المختلفــة. يتــم مراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال مــن خــالل النســب 

الصــادرة بموجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن خــالل مصــرف ســورية المركــزي. 
يلتزم المصرف بالمحافظة على معدالت تفوق الحد األدنى لمتطلبات كفاية راس المال والبالغة 8% حســب تعليمات مصرف ســورية المركزي 
)8% حســب لجنــة بــازل الدوليــة(، كمــا يراعــي كافــة النســب المتعلقــة بالتركــزات االئتمانيــة والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لتلــك 

التركزات.
يديــر المصــرف هيكليــة رأس مالــه ويجــري تعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة ووصــف المخاطــر فــي 

أنشــطته. 

إدارة رأس المال:
يتضمن هذا البند ما يلي )ألقرب ألف ليرة سورية(:

31 كانون األول
20172016

ألف ل.س. ألف ل.س. 
2,500,0002,500,000رأس المال المكتتب به والمدفوع 

306,262272,912االحتياطي القانوني
306,262272,912االحتياطي الخاص

179,45011,884أرباح متراكمة محققة 
8,890,95511,248,722أرباح متراكمة غير محققة*

)66,946()63,016(خسائر غير محققة لموجودات مالية متوفرة للبيع
)611()4,179(صافي الموجودات الثابتة غير ملموسة

12,115,73414,238,873صافي األموال الخاصة األساسية
بنود رأس المال المساعد:

48,86148,861االحتياطي العام لمخاطر التمويل
48,86148,861األموال الخاصة المساعدة 

12,164,59514,287,734صافي األموال الخاصة )رأس المال التنظيمي(
21,210,52020,499,606مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

595,256252,142حسابات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
23,353)103,645(مخاطر السوق

1,099,1731,099,161المخاطر التشغيلية
22,801,30421,874,262مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 

65.32%53.35%نسبة كفاية رأس المال )%(
65.09%53.14%نسبة كفاية رأس المال األساسي )%(

99.65%99.56%نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي الحقوق الملكية

بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م.ن/ ب 4 تاريــخ 24 كانــون الثانــي 2007 يجــب أن التقــل نســبة كفايــة رأس المــال عــن 
8% مــع مراعــاة النســب المتعلقــة بالتركــزات االئتمانيــة والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لهــا.

* صدر قرار مجلس النقد والتســليف رقم 1088/م.ن/ب4 تاريخ 26 شــباط 2014، والذي تضمن تعديل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتســليف رقم 
362 /م.ن/ ب1 تاريــخ 4 شــباط 2008 بحيــث يتــم إدراج فروقــات تقييــم القطــع البنيــوي غيــر المحققــة ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية ألغــراض احتســاب 

كفايــة رأس المــال وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م.ن/ب4 لعــام 2007.
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38. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموعأكثر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2017
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
13,155,769,2751,433,453,93114,589,223,206نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4,050,561,054-4,050,561,054أرصدة لدى مصارف
7,620,705,352-7,620,705,352ايداعات لدى مصارف

8,797,951,9972,170,723,36910,968,675,366صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
215,591,1084,314,711,2644,530,302,372موجودات مالية متوفرة للبيع

2,125,335,5192,125,335,519-موجودات ثابتة
4,179,1304,179,130-موجودات غير ملموسة

21,005,390-21,005,390موجودات ضريبية مؤجلة
531,447,340-531,447,340موجودات أخرى

1,378,515,4641,378,515,464-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
34,393,031,51611,426,918,67745,819,950,193مجموع الموجودات

المطلوبات:
4,208,256,963-4,208,256,963ودائع مصارف
27,613,616,074241,761,82927,855,377,903ودائع الزبائن
160,434,25713,120,717173,554,974تأمينات نقدية

99,231,966-99,231,966مخصص ضريبة الدخل
4,937,2084,937,208-مخصصات متنوعة

1,308,879,097938,5611,309,817,658مطلوبات أخرى
33,390,418,357260,758,31533,651,176,672مجموع المطلوبات
1,002,613,15911,166,160,36212,168,773,521صافي الموجودات
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المجموعأكثر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2016
ل.س.ل.س.ل.س.

الموجودات:
7,579,667,543896,662,9448,476,330,487نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

3,243,148,023-3,243,148,023أرصدة لدى مصارف
5,571,174,201-5,571,174,201ايداعات لدى مصارف

4,728,617,6753,689,125,1418,417,742,816صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
1,555,218,7584,900,733,4916,455,952,249موجودات مالية متوفرة للبيع

2,182,786,1052,182,786,105-موجودات ثابتة
611,259611,259-موجودات غير ملموسة

22,315,463-22,315,463موجودات ضريبية مؤجلة
148,442,740-148,442,740موجودات أخرى

1,614,292,1941,614,292,194-             وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي
22,848,584,40313,284,211,13436,132,795,537مجموع الموجودات

المطلوبات:
3,638,892,285-3,638,892,285ودائع مصارف
16,048,077,123816,063,33016,864,140,453ودائع الزبائن
424,004,368-424,004,368تأمينات نقدية

373,056,538-373,056,538مخصص ضريبة الدخل
4,114,8544,114,854-مخصصات متنوعة

536,613,7423,629,218540,242,960مطلوبات أخرى
21,020,644,056823,807,40221,844,451,458مجموع المطلوبات
1,827,940,34712,460,403,73214,288,344,079صافي الموجودات
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39. إرتباطات والتزامات محتملة:
يتكون هذا البند ممايلي:

31 كانون األول
20172016
ل.س. ل.س. 

إرتباطات والتزامات إئتمانية
كفاالت زبائن:
58,997,20017,600,000تأمينات أولية

606,597,457253,532,239حسن تنفيذ
346,670,161145,242,193أخرى

1,012,264,818416,374,432
6,096,665,6477,390,595,594كفاالت بنوك

78,019,500140,726,282اعتمادات مستندية لالستيراد
2,547,352,0493,839,431,671سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستعملة

9,734,302,01411,787,127,979
التزامات تعاقدية:

عقود إيجار تشغيلية:
57,875,00060,427,200تستحق خالل سنة

103,841,666204,540,496تستحق أكثر من سنة ولغاية عام 2028
161,716,666264,967,696

تمثل هذه االلتزامات التعاقدية بدالت عقود إيجار لفروع المصرف تمتد لغاية عام 2028.

40. القضايا المقامة على المصرف:
يوجــد علــى المصــرف بضــع دعــاوى وهــي لصالــح المصــرف، بــرأي اإلدارة والمستشــار القانونــي للمصــرف لــن يكــون لهــا أي أثــر علــى القوائــم 

الماليــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2017، كمــا يوجــد مجموعــة مــن دعــاوى تحصيــل الديــون مرفوعــة مــن قبــل المصــرف علــى الزبائــن.
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6. عناوين بنك الشرق
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شبكة الفروع والصّرافات اآللية
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شبكة الفروع والصّرافات اآللية

الصراف اآللي

دمشق

فرع الشعالن 

شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية

المالكي

مجمع ماسة بالزا التجاري

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد 

المزة

أخر اتوستراد المزة - بناء منظمة 
األونروا

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
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اإلدارة العامة

الشعالن، شارع حافظ إبراهيم، مبنى 
بنك الشرق

صندوق البريد 7732
دمشق، سورية

هاتف 00 30 80 66 11 963 +  
فاكس 00 33 80 66 11 963 + 

SHRQSYDA سويفت
info@bankalsharq.com
www.bankalsharq.com

شبكة الفروع 

دمشق

فرع الشعالن 

شارع حافظ ابراهيم، مبنى بنك الشرق 
صندوق البريد: 7732

هاتف 00 30 80 66 11 963 +
فاكس 10 33 80 66 11 963 +

مدير الفرع: هوفيك سانوسيان

فرع المالكي

شارع مصر، مقابل السفارة البابوية
صندوق البريد 7732

هاتف 00 30 80 66 11 963 +
+ 963 11 33 54 021     
فاكس 022 54 33 11 963 +

مدير الفرع: لؤي جرجس

فرع الحريقة 

شارع طارق بن زياد 
صندوق البريد 7732 

هاتف 00 30 80 66 11 963 +
+ 963 11 22 17 490      
فاكس 545 17 22 11 963 +

مدير الفرع: وديع أبو حديد

حلب

فرع حلب - وسط المدينة

العزيزية، شارع الشهداء، مجمع سيتي 
ستار التجاري، 

هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 21 21 17 860      
فاكس 870 17 21 21 963 +

مدير الفرع: بالل شرف

الالذقية 

فرع الالذقية 

شارع بغداد، مقابل اإلدارة العامة للمرفأ
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 48 62 16      
فاكس 17 62 48 41 963 +

مدير الفرع: طارق عّموره

مكتب مرفأ الالذقية

صالة النافذة الواحدة 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 41 37 70 73     
فاكس 17 62 48 41 963 +

مسؤول العمليات: سابا بدر

طرطوس

فرع طرطوس - الميناء 

شارع الميناء، برج الميناء التجاري 
هاتف 00 30 80 66 963 +
+ 963 43 23 30 60      
فاكس 65 30 23 43 963 +

مدير الفرع: باسم الخوري

حمص

فرع حمص 
مقفل مؤقتًا بسبب األزمة، ويعمل حاليًا 

من خالل فرع المالكي في دمشق 
هاتف 00 30 80 66 11 963 + 

+ 963 11 33 54 021      
فاكس 022 54 33 11 963 +

عناوين بنك الشرق








