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 كلمة رئيس مجلس االدارة

 

 

 المحترمين، ادة مساهمي بنك بيمو الس عودي الفرنسييدات والس  حضرات الس  

نوية ئكم بدايةً، اسمحوا لي أن أهن   كانون الث اني  14فبتاريخ بيمو الس عودي الفرنسي،  على تأسيس بنكبالذ كرى الس 

عامه الخامس عشر كأول بنٍك خاص بدأ عمله في سورية، وشهد وسيشهد نجاحاٍت وإنجازاٍت البنك أكمل  8114

ة في تطوير خدما  ته وزيادة كفاءة وفعالية منتجاته وذلك بفضل ثقة مساهميه ووالء زبائنه.جم 

خالل العام البنك  اإلنجازات التي حققها ، مستعرضاً فيه أهم  يكم تقرير مجلس اإلدارةع بين أيدني أن أضيسر  كما و

8102. 

عوبات ورغم   كفاءةٍ  بكل   معها حديات، واصل بنك بيمو الس عودي الفرنسي مسيرة أدائه المهني وتعاطىالت  الص 

قليدية الخاصة في بين المصارف الت  ي ز المتمواجتهاد لحماية مصالح مساهمينا وعمالئنا الكرام، محافظاً على أدائه 

 استراتيجيته بأن يكون البنك األول لجميع الس وريين. ، مستمراً في تحقيقسورية 

وتعزيز مستوى الرضى لعمالئه من خالل  ر،تحسين إجراءات إدارة وقياس المخاطمن خالل واصل البنك عمله 

رفع جودتها عبر شبكة فروعه المتوزعة قي أغلب االستمرار بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية و

 .الس ورية المحافظات

وإعادة افتتاح عدد من الفروع  جديدة فروعٍ  افتتاحعاً من خالل هذا وقد شهد مصرفنا في الفترة األخيرة توس  

  بعد التأكد من زوال األسباب الموجبة لتوقفه عن العمل والتأكد من جاهزية البنية التحتية. المغلقة

 الةطريقة فع  بتقديمها و إطالق بعض الخدمات المصرفية االلكترونيةب استمر  البنك ضمن توجيهه االستراتيجي

 BBSF وخدمة  USSD، خدمة E-Bankingبأنواعها المتعددة منها خدمة المصرف االلكتروني على الموقع 

Mobile   ٍعلى مدار الس اعة. وأمان لةٍ وسهو التي ساعدت عمالءنا في تنفيذ عملياتهم المصرفية بكفاءة 

مع  مقارنةً  30/08/8102ظهر البيانات المالية المنتهية بتاريخ فت  ، 8102ا بالنسبة إلنجازات البنك المالية للعام أم  

 الية:تائج اإليجابية الت  الن   8102البيانات المالية لعام 

ن ليرة سورية مقارنةً بأرباح مليو 8،244.32حقق بنك بيمو الس عودي الفرنسي أرباحاً محققة بلغت  -

) بعد استثناء الربح/الخسارة الناتجة عن  8102مليون ليرة سورية خالل عام  0،233.23محققة بلغت 

 تقييم رأس المال والتي تشك ل أرباح/ خسارة غير تشغيلية وغير محققة(.

كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  840.13من  %80,32مجموع الموجودات بنسبة د ازدا -

  .8102كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  314.44إلى  8102

كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  022.24من  %84،40ازدادت ودائع الزبائن بنسبة   -

  .8102كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  842.42إلى  8102

مليون  48,222.03من  %22،44باشرة بشكل ملحوظ بنسبة صافي التسهيالت االئتمانية الم دتازدا -

كانون  30مليون ليرة سورية كما في  23،428.22إلى  8102كانون األول  30ليرة سورية كما في 

 .  8102األول 

مليون ليرة سورية كما  82،433.38من  %01,30ازدادت حقوق الملكية للمساهمين في البنك بنسبة  -

 .8102كانون األول  30مليون ليرة سورية كما في  31،321.22إلى  8102كانون األول  30في 

 

عودي ، يقوم بنك بيمو الس  عيدين الشخصي والمهني على الص  إيماناً من ا في تنمية قدرات موظفينا من جانب آخر و 

  تدريبية برامج بتقديمالموارد البشرية والتطوير  اإلدارة التنفيذية وإدارةعن طريق  الفرنسي وبشكل متواصل

الة  من ناحية، ومن  عملياتنا وإجراءات عملنا المصرفي أدائهم في تنفيذ ز كفاءة وتعز   تلبي احتياجاتهم المهنيةفع 

.ل بتقديم برامج  اجتماعية هادفة وفاعلة تسعىناحية أخرى   تنمية مواهبهم وتفعيل دورهم  في المجتمع ككل 
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 فقد استمر   تجاه الموظفين والمجتمع، وج بالمسؤولية االجتماعيةت ت   مه والتيوانطالقاً من التزام البنك في تحقيق قي

 حيةالص  و عليميةالت  و البنك في المساهمة بدعم أفراد المجتمع  من خالل المشاركة في دعم  المبادرات اإلنسانية

 وعوية وغيرها.الت  البرامج قافية والث  و

 

ائمة لبنك بيمو وعمالئنا األكارم على ثقتهم ومساندتهم الد  ن إلى مساهمينا كر واالمتناني أتوجه بالش  ، فإن  في الختام

إلدارة التنفيذية وكافة موظفينا لتفانيهم في عملهم الدؤوب لالستمرار في قدير لبالت  وأتقدم   عودي الفرنسي،الس  

كزي وكافة الجهات لمصرف سورية المر لشكر والعرفانه بخالص االحترام وائج. كما أتوج  اتتحقيق أفضل الن  

 اع المصرفي.ائم إلنجاح القط  الد   تفانيهم ة ودعمهم وقابية لجهودهم المستمر  اإلشرافية والر  

 جاح واالزدهار.قدم والن  وإلى مزيد من الت  

 

 رياض عبجي

 رئيس مجلس اإلدارة 
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  :تنااستراتيجي

 الخةدمات والحلةول المصةرفية مةن خةالل تقةديم علةى مسةتوى أدائةه محافظةة العودي الفرنسةي بنك بيمو الس   يسعى

علةى ميزتةه التنافسةية والتةي تكمةن فةي تغطيتةه الواسةعة  البنةك ويحةاف ، بكفاءة عاليةة لألفراد والشركات المتنوعة

  .خالل فروعه الموزعة في المحافظاتلغالبية المحافظات السورية من 

 تنا:رؤي

  .وريينجميع الس  ل األولأن نكون البنك 

 رسالتنا:

عي إلى زيادة حقوق مساهمينا وتحسين ظروف موظفينا ي توقعاتهم والس  أن نلتزم بتلبية حاجات زبائننا وتخط  

 قتصادياً واجتماعياً.اال في تنمية بلدنا المساهمة بشكل فع  و ،المعيشية

 :يمناق

  Integrityزاهة الن   -

  Conservatism التحف  -

  Confidentility السرية المصرفية -

  Professionalism االمتياز واالحتراف -

  Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية -
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 عودي الفرنسيمنتجات وخدمات بنك بيمو السّ 

 

م  التي تهدف إلى تلبية احتياجات العمالء المصرفية  والخدمات عة ومتكاملة من المنتجاتمجموعة متنو  البنك يقد 

 كافة و تتضمن:

 الحسابات بأنواعها )جاري ،توفير، زواج... (. •

 الودائع المصرفية. •

 .الحواالت  •

 راف اآللي.بطاقات الص   •

 بطاقات االئتمان. •

 يكات.الش   •

 صناديق األمانات. •

 توطين الرواتب. •

 توطين فواتير الهاتف الخليوي. •

 مات المصرفية اإللكترونية بأنواعها:الخد •

 E-Bankingخدمة المصرف اإللكتروني على الموقع -

 USSDخدمة  -

 BBSF Mobileخدمة  -

 

 سهيالت االئتمانية:كما ويندرج تحت إطار المنتجات و الخدمات المصرفية كافة أنواع الت  

 

 سهيالت االئتمانية لألفراد )التجزئة(:التّ 

 

الفرصة لعمالئه المتالك منزل جديد في  في توفير المصرف القرض السكني سعياً منه م القرض السكني: قد   -

 سورية وبشروط ميسرة. 

قرض اإلكساء: طرح المصرف قرض اإلكساء ضمن برنامج القروض السكنية لتلبية احتياجات العمالء  -

 .بإكساء منازلهم

الك منزل في سورية من خالل شروط القرض السكني للمغتربين: والذي يتيح للسوريين المغتربين امت -

 مسهلة.

 القرض المهني: والذي يساعد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نشاطهم االقتصادي. -

و الذي يهدف إلى تمويل االحتياجات الشخصية للعمالء سواء كانت رواتبهم موطنة لدينا   القرض الشخصي: -

 أو غير موطنة.

ظفي المصارف الخاصة: و الذي يهدف إلى تلبية احتياجات كافة موظفي القرض الشخصي والسكني لمو -

 المصارف الخاصة سواء كانت شخصية أو امتالك منزل أو إكساؤه. 

ن كافة زبائن المصرف من تقسيط األدوات االستهالكية المختلفة القرض االستهالكي: وهو القرض الذي يمك   -

 ) المنزلية، اإللكترونية، المفروشات ...(.

م الدعم للسيدات في كافة المجاالت المهنية لتطوير أعمالهم وذلك بشروط مسهلة و قرض السيدات: الذي يقد   -

 مزايا عديدة.

 قرض الترميم: يتيح لزبائن المصرف ترميم عقاراتهم المتضررة سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية. -
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 سهيالت االئتمانية للمؤسسات والشركات و تضم :التّ 

 سهيالت النقدية قصيرة األجل: ومنها الحساب الجاري المدين، سندات ألمر البنك، قروض قصيرة األجل.الت   -

سهيالت النقدية طويلة األجل : قروض تجارية وصناعية واستثمارية من عام إلى ثمانية أعوام، حسم الت   -

 ندات التجارية. الس  

 مويل التجاري:التّ 

 الت دفع، كفاالت سلفة.الكفاالت: أولية، نهائية، كفا -

 االعتمادات: اعتماد عند الطلب باإلضافة إلى اعتماد مؤجل الدفع.  -

 البوالص: بوالص برسم التحصيل وبوالص مؤجلة الدفع. -
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 بنك بيمو السعودي الفرنسيلدى الحوكمة 

 مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي

فرنسي مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل ى إدارة بنك بيمو الس عودي اليتول  

الهيئة العامة وفق الن ظام األساسي للبنك والتشريعات والقوانين واألنظمة النافذة أصوالً.              

ؤية االستراتيجية يشك ل مجلس إدارتنا مزيٌج متوازٌن من الكفاءات والخبرات والمعرفة المالية والر  

 .الكافية

 

 لمحة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 دارةإلرئيس مجلس ا - كتور رياض عبجيالدّ             
 

 ،وماجستير االقتصاد من جامعة ليون لوميار  علوم كتوراه فيحائز على الد   سوري الجنسية

 . IXفي إدارة األعمال من جامعة باريس 

  ألعمال التجارية.وا سنة خبرة في إدارة المصارف/ 40/لديه أكثر من 

  دارة بنك بيمو لبنان وبيمو أوروبا في لوكسمبورغ.إرئيس مجلس 

   04/13/8103انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو غير مستقل، تم. 

 

 دارةإلنائب رئيس مجلس ا -يد بسام معماريالسّ 
 

 يفورنيا حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كال، سوري الجنسية

 تيكنكال في الواليات المتحدة األميركية.

 .مدير شركة معماري للمالحة 

   04/13/8103انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو مستقل، تم. 

 

 

 يد يوردان عبجيالسّ 
 

 ولديه  ،سوري الجنسية، حائز على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة دوفين في فرنسا

 ركات.ة في إدارة المصارف والش  سنة خبر 32أكثر من 

  مجموعة عبجي  فيورئيس مجلس إدارة تنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة عبجي باتر هوم

 .للمواد الكيميائية

   04/13/8103انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو غير مستقل، تم. 

 

 يد فريد الخوريالسّ 
 

 باالسرة األعمال كلية بالدوين سوري الجنسية،حاصل على شهادة بكالوريوس في إدا ،

 الواليات المتحدة األمريكية.

 .مدير عام شركة التنمية الزراعية 

 .04/13/8103 انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في تم  عضو غير مستقل، 
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 يد هيثم الفرا السّ 

 

 في  ستنمن جامعة هيو سوري الجنسية، حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية

ناعية من جامعة هيوستن في وبكالوريوس في الهندسة الص  الواليات المتحدة األمريكية، 

وماجستير في إدارة األعمال من جامعة سان توماس في الواليات  ،الواليات المتحدة األمريكية

 المتحدة األمريكية.

  همشاركوفي مكتب المهندس االستشاري خليل الفرا وومدير عام تنفيذي شريك. 

   04/13/8103انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو مستقل، تم. 

 

 يدة فاتنة اللحامالسّ 
 

  سورية الجنسية، حاصلة على عدة شهادات في مجال القيادة واإلدارة من كندا والمملكة

 .أهيلدريب و الت  الت  وفي إدارة المشاريع   خبرةلديها  ،المتحدة

 قافي البريطاني وكبيرة مدربين معتمدة من مؤسسة سبرينج ث  مديرة المشاريع في المجلس ال

 قافي البريطاني.بورد والمجلس الث  

   04/13/8103انتخابها في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو مستقل، تم 

 

 يد رائد أبو النصر البساتنةالسّ 
 

 جامعة  في العلوم السياسية واالقتصاد من بكالوريوس لبناني الجنسية، حاصل على شهادة

 كونكورديا في كندا.

  مدير تطوير األعمال واالستثمارفي شركةBB Energy  .لتجارة النفط وموارد الطاقة 

   04/13/8103لعامة المنعقدة في انتخابه في الهيئة ا عضو مستقل، تم. 

 

 يدة منى سمية بجقالسّ 

 

  ،يوسف في  حاصلة على إجازة في العلوم االقتصادية من جامعة القديسسورية الجنسية

 سنة خبرة في مجال المؤسسات الغير ربحية واالجتماعية. 81 ما يقارببيروت. لديها 

  التجارية 32مؤسسة بالتفورم عام في ال رمديالعضو مجلس إدارة ومعاون. 

   خلفاً  03/12/8102في  إدارة المصرف جلسمن مترشيحها  طلب قبول عضو مستقل، تم

على موافقة مصرف سورية المركزي  بعد الحصول ريد مهران هازال الس  يللعضو المستق

 والهيئة العامة للمساهمين أصوالً.

 

 

 يد سميح سعادةلبنان ش.م.ل، يمثله السّ  -بنك بيمو 
 

  لبناني الجنسية، حائز على ماجستير في ادارة األعمال من الجامعة األميركية في بيروت 

 وإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.

 في إدارة المصارف.واسعة  خبرة لديه 

 و.بيم يشغل منصب مدير عام بنك 

   04/3/8103انتخابه في الهيئة العامة المنعقدة في  عضو غير مستقل، تم. 
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 لية عمل مجلس اإلدارةآالحوكمة  وبلتزام الا

 

من أثر على مصالح  اله الة لمامتطلبات اإلدارة الفع   من أهم   لتي ت عتبروا السليمة بتطبيق الحوكمة البنكيلتزم 

 المساهمين وحقوقهم.

 

 :ليمةالس   الحوكمة لبنود مجلس اإلدارة تطبيقعن  بعض النقاطفيما يلي و

 

   خمسة أعضاء مجلس اإلدارة هم من األعضاء غير التنفيذيين.عدد أعضاء المجلس المستقلين هو إن

 إلدارة والرئيس التنفيذي. ، وال توجد صلة قرابة بين رئيس مجلس اتسعة أعضاءأعضاء من أصل 

 

  رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية ليس رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين في

سوريا، وكذلك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ليس عضواً بمجالس إدارة أكثر من خمس شركات 

  مساهمة سورية.

 

   وط المطلوبة لتشكيل كل لجنة، ووضع ميثاق عمل رجان المنبثقة عنه مع مراعاة الش  شك ل المجلس الل

ق عدد جان خالل العام بتحقيفيه مدتها وصالحياتها ومسؤولياتها. التزمت جميع الل   بي نمنها  لكل  

  .توصياتهامتضمناً مناقشاتها وإلى مجلس اإلدارة تقرير  قدمت كل لجنةواالجتماعات المطلوب منها، 

 

   صاب ر الن  بحضور غالبية األعضاء وبتوف   8102 ت خالل العاماجتماعا ستةمجلس اإلدارة  قدع

 القانوني.

 

   ين كافة االجتماعات، وحضر غالبية أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس حضر غالبية األعضاء المستقل

 .8102اإلدارة غالبية االجتماعات المقررة خالل العام 

 

   ئيس التنفيذين مسؤوليات الر  جلس عبفصل مسؤوليات رئيس الم هماالتزالبنك ب استمر. 

 

   ياسات الهامة للبنك بشكل عام، واعتمد الهيكل صادق مجلس اإلدارة على االستراتيجية والخطط والس

قة بعمل البنك اخلية المتعل  اللوائح واألنظمة الد   المقترح من اإلدارة التنفيذية، كما أكد على التنظيمي

 واعتماد البيانات المالية.

 

  ًدقق الداخلي والمدقق الخارجي ورية، التي يتم رفعها من قبل اإلدارة التنفيذية والمقارير الد  الت  على  بناء

االلتزام والحوكمة، قام المجلس بمراجعة أداء المصرف وتقييم أعماله وحسن إدارته وتحديد  إدارةو

ت الالزمة لمعالجتها تعليمااالنحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها وتحديد المسؤولين عنها وإصدار ال

 تكرارها. التخفيف منو

 

 اسة والمناصب الحس   ولمدراء الفروع صادق مجلس اإلدارة على سياسة اإلحالل للمديرين التنفيذيين

 ئيس التنفيذي.اب ومساعدي الر  من نو   وصيف الوظيفي لكل  ، وعلى الت  لدى البنك

 

  خالل  عضاء مجلس اإلدارة أ ، حضر غالبيةد مولمواكبة الت طور والتق انسجاماً مع متطلبات الحوكمة

 كل اآلتي:الش   دورتين تدريبيتين على ما اليقل عن 8102العام 

 

 أعضاء من اإلدارة  وبحضور 8102أيلول  04و 04بتاريخ  حضر غالبية أعضاء مجلس اإلدارة

 Digital"التحويل الرقمي" )أمين سر مجلس اإلدارة جلسة تدريبية تحت عنوان و التنفيذية

Transfomartion & Strategy, Innovation and Leadership and transformation) 

 العالمية. PWCكاديمية أوالتي تم تقديمها عن طريق 

 

 الحوكمة واالستراتيجية وإدارة ندوة تحت عنوان   8102تشرين األول  83و 88بتاريخ  واكما حضر"

تم تنسيقها والتي ( Corporate Governance, Strategy, and Risk Managementالمخاطر" )

 وبحضور أعضاء مجالس شركات أخرى. IFCمن قبل مجموعة عبجي بالتعاون مع 
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 بتقييم أدائه ككل وأداء اللجان التابعة له وتقييم فعالية كل عضو من أعضاء المجلس وأداء   قام المجلس

ير شملت جميع الجوانب األساسية الرئيس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس في تقييمه على عدة معاي

والهامة وناقش مجلس اإلدارة النتائج النهائية للتقييم وتم اتخاذ االجراءات المناسبة لتعزيز فعالية أداء 

 المجلس ولجانه. 

 

 جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها وعدد اجتماعاتها:اللّ 

 ل المجلس اللجان التالية :شك  

 مكافآت وتطوير الموارد البشريةرشيحات واللجنة الت   -1

 

 اسم العضو الصفة عدد اجتماعات اللجنة

رشيحات لجنة التّ 

والمكافآت وتطوير الموارد 

 البشرية

كما  8102اجتماعات خالل عام  4

 يلي:

 

 8102كانون الثاني  82

 8102تموز  10

 8102أيلول  10

 8102تشرين الثاني  82

 

 السيدة فاتنه لحام رئيس اللجنة

 رياض عبجيالسيد  ضو في اللجنةع

  بسام معماريالسيد  عضو في اللجنة 

 فريد الخوريالسيد  عضو في اللجنة

 السيد هيثم الفرا عضو في اللجنة

 السيد رائد أبوالنصر البساتنة عضو في اللجنة

 السيدة منى سميه بجق عضو في اللجنة

 السيد برتراند فيريوت مستشار اللجنة
 السيدة هال عرنوق  أمين سر اللجنة

 

 رشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية:مهام لجنة التّ 

 فيما يلي بعض من مهامها :

وضع معايير وشروط للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة و  -

كام القوانين واألنظمة و لشغل منصب الرئيس التنفيذي ومراجعتها سنوياً لضمان االلتزام بأح

 التعليمات النافذة

التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه، ولشغل منصب الرئيس  -

 التنفيذي وإلغاء العضوية مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة.

 الرئيس التنفيذيفعالية المجلس ككل واللجان المنبثقة عنها وي معايير موضوعية لتقييم أداء تبن   -

م صم  من خالل برامج ت   أهيل المستمردريب والت  د من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على الت  ك  أالت -

 طورات الحديثة في صناعة الخدمات المصرفية.لمواكبة الت  

 التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل. المديريينتعيين لمجلس اإلدارة ب التوصية -

أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعاليته وتقصيره  في  ظر بتعيينبإعادة الن  التوصية لمجلس اإلدارة  -

 .أداء واجباته ومسؤولياته

ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب، وأي منافع أخرى ألعضاء  -

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم.
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 نة إدارة المخاطر:لج -8

 

 لجنة إدارة المخاطر 

 عدد اجتماعات اللجنة الصفة اسم العضو

 رئيس اللجنة  السيد بسام معماري

كما  8102اجتماعات خالل عام  4 

 يلي:

 

 8102آذار  83

 8102تموز  18

 8102أيلول  13

 8102تشرين الثاني  82

 

 عضو في اللجنة السيد رياض عبجي

 عضو في اللجنة  ريالسيد فريد الخو

 عضو في اللجنة السيد سميح سعادة 

 عضو في اللجنة السيد هيثم الفرا

 عضو في اللجنة السيدة فاتنة لحام

 عضو في اللجنة السيد رائد أبو النصر البساتنة

 مستشار اللجنة السيد برتراند فيريوت

 مستشار اللجنة د. نبيل سكر 

 أمين سر اللجنة  السيدة هال عرنوق

 

 مهام لجنة إدارة المخاطر:

 فيما يلي بعض من مهامها :

تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة  -

 والتأكد من تنفيذها.

طر ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر، وضمان استقاللية موظفي إدارة المخا -

 .ل المصرف للمخاطرعن األنشطة التي ينجم عنها تحم  

ورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها وأنشطة قارير الد  مراجعة الت   -

 إدارة المخاطر

مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ  -

 عليها

قة بمخاطر دارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل، والمتعل  مراقبة مدى التزام إ -

  .شغيلية وغيرهاوق والمخاطر الت  االئتمان ومخاطر الس  

 

 لجنة الحوكمة واالمتثال: -

 

 لجنة الحوكمة واالمتثال 

 عدد اجتماعات اللجنة الصفة اسم العضو

 رئيس اللجنة السيد رياض عبجي

 كما يلي: 8102اجتماعين خالل عام 

 

  8102تموز  18

 8102تشرين الثاني  82

       

 عضو في اللجنة السيد سميح سعادة

 عضو في اللجنة   السيد هيثم الفرا

 عضو في اللجنة السيدة فاتنة لحام

 عضو في اللجنة السيد رائد أبو النصر البساتنة

 عضو في اللجنة السيدة منى سميه بجق

 مستشار اللجنة سكرد. نبيل 

 أمين سر اللجنة السيدة هال عرنوق 
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 مهام لجنة الحوكمة واإلمتثال:

 فيما يلي بعض من مهامها :

 رورة.اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الض   -

تضمن سس والقواعد العالمية التي األوفق  البنكد من وضع سياسات واضحة المتثال التأك   -

 ه للقوانين واألنظمة أصوالً.ومراقبة امتثال البنكسالمة 

 : *لجنة التدقيق -4

 

 لجنة التدقيق

 عدد اجتماعات اللجنة الصفة اسم العضو

 رئيس اللجنة السيد بسام معماري
كما  8102اجتماعات خالل عام  4

 يلي*:

 

 8102آذار  80

 8102حزيران  08

 8102أيلول  13

 8102تشرين الثاني  82

 عضو في اللجنة   السيد فريد الخوري

 عضو في اللجنة   السيد هيثم الفرا

السيد رائد أبو النصر 

 البساتنة  
 عضو في اللجنة  

 عضو في اللجنة   السيدة فاتنة لحام

 مستشارة اللجنة  السيدة ميرنا صوفان

 أمين سر اللجنة  السيدة هال عرنوق

تدوين  وتم   8102تشرين االول  30االلكتروني بتاريخ  وسائل االتصالعبر  اجتماعاً  اللجنة أيضاً  عقدت*

 .محضر االجتماع أصوالً 

 

 مهام لجنة التدقيق :

 فيما يلي بعض من مهامها :

ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي السنوية مراجعة التقارير المالية  -

 ثر الجوهري على البيانات الماليالقضايا المحاسبية ذات األ والخارجي، ومراجعة

 

 حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهان الجدول أدناه يبيّ 

 

 8102جدول حضور أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه لعام 

 اسم العضو
اجتماع مجلس 

 اإلدارة

اجتماع لجنة الترشيحات 

 تطويروالمكافآت و

 الموارد البشرية

لجنة إدارة 

 المخاطر

لجنة الحوكمة 

 واالمتثال
 ^لجنة التدقيق

 - 8 4 4 3 رياض عبجي

 4 - 4 4 3 بسام معماري

 - - - - 4 يوردان عبجي

 3 8 3 4 4 لحام* هفاتن

 4 8 4 4 3 هيثم الفرا

 4 - 4 4 3 فريد الخوري

 - 8 4 - 4 سميح سعادة**

 8 0 8 8 4 ساتنة***أبو النصر الب رائد

 - 0 - 3 4 منى سميه بجق****

 
*أعطت السيدة فاتنه اللحام إنابة للسيد هيثم الفرا لحضور اجتماع مجلس اإلدارة واجتماع لجنة إدارة المخاطر المنعقدين 

 . 8102آذار  83بتاريخ 

كانون  84مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ** أعطى السيد سميح سعادة إنابة للسيد رائد أبو النصر البساتنة لحضور اجتماع

 . 8102الثاني 
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يد سميح سعادة للحضور نيابةً عنه اجتماع مجلس اإلدارة واجتماعات يد رائد أبو النصر البساتنة إنابة للس  *** أعطى الس  

تموز  13و 18بتاريخ لجان الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر والترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية المنعقدين 

8102 . 

يدة فاتنه اللحام لحضور اجتماع مجلس اإلدارة واجتماع لجنة الترشحات يدة منى سميه بجق إنابة للس  **** أعطت الس  

 . 8102آذار  83والمكافآت وتطوير الموارد البشرية المنعقدين بتاريخ 

وتم تدوين هذه  8102تشرين االول  31بتاريخ  االلكتروني، االتصال لجنة التدقيق عبر وسائللتم عقد اجتماع  ^

 .االجتماعات بمحاضر مصدقة أصوالً 

 

 : معايير االستقاللية المعتمدة

 

أو في أي  البنكالعضو المستقل بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في ا أن ال تربط -

 قرابة حتى الدرجة الرابعة.مؤسسة  من مجموعته 

الث نوات الث  أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خالل الس  أن ال يكون هو  -

 ابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.الس  

أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس أو أحد لجانه وتوزيعات  البنكأن ال يتقاضى من  -

 رباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً.ألا

أو في أي مؤسسة من مجموعته خالل السنوات الثالث السابقة  البنكأن ال يكون عمل كمدير تنفيذي في  -

 حه لعضوية المجلس.لتاريخ ترش  

شريك أو مساهم رئيسي في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء  أن ال يكون عضو مجلس إدارة أو -

 دة التي يقدمها المصرف لعمالئه، وأن ال يكون عضواً التعامالت التي تنشأ بسبب الخدمات أو األعمال المعتا

 بمجلس إدارة في أي مؤسسة من مجموعتها.

أو  ،أو أكثر( أو في أي مؤسسة من مجموعتها %4) البنك رأسمال رة في ل مساهمته مصلحة مؤث  أن ال تشك   -

شرة أو غير مباشرة بالعمل ابعة، أو االلتزام بصورة مبارجة الر  ى الد  ن تربطه بمساهم رئيسي آخر قرابة حت  أ

 وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي.

 .كعضو مستقل انتخابه ألكثر من دورتين متتاليتين أن ال يتم   -

 

 : تعارض المصالح

 قرار موظف أو عضو مجلس إدارة بمصلحة واستقاللية موضوعية فيها تعارض المصالح هو الحالة التي تتأثر

 أو مباشرة شخصية باعتبارات أداؤه يتأثر عندما أو أقاربه تهم أحد أو شخصيا همهت معنوية أو مادية شخصية

                                                                      بالقرار. تتعلق التي بالمعلومات بمعرفته أو غير مباشرة

ذ القرار والتخفيف من تعارض المصالح اعتماد سياسة تعارض المصالح لضمان الموضوعية في عملية اتخا تم

وتطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح بنك بيمو السعودي الفرنسي ويشمل ذلك ، الذي يمكن أن ينشأ 

 المستشارين الخارجيين، ومدققي الحسابات. أعضاء مجلس اإلدارة، مديري المصرف، الموظفين،

 التعامل مع األطراف ذوي العالقة

 

 اف ذوي العالقة في الحاالت التالية:تعتبر األطر

أعضةةاء مجلةةس اإلدارة أو المؤسسةةة األم أو أيةةاً مةةن المؤسسةةات التابعةةة أو الشةةقيقة أو الزميلةةة للمصةةرف، أو  -

 المدققين الخارجيين، أو مستشاري البنك أو إدارته التنفيذية، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة.

يةةة تمتلةةك بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر مصةةلحة مةةؤثرة فةةي البنةةك أو أي شةةخص طبيعةةي أو شخصةةية اعتبار -

المؤسسةةة األم أو أيةةاً مةةن المؤسسةةات التابعةةة أو الشةةقيقة أو الزميلةةة للبنةةك، وأقةةارب الشةةخص حتةةى الدرجةةة 

 الرابعة.

 المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والزميلة للمصرف. -
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 :اإلفصاح والشفافية

 

 للجهات الجوهرية  األمور واألحداثعن  ئ اإلفصاح والشفافية، قام البنك باإلفصاحالتزاماً بتطبيق مباد

 اإلشرافية والرقابية أصوالً.

 

   المالية لعون باإلفصاح لهيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق لألوراق التزم األشخاص المط

  .عند قيامهم بأية عملية بيع أو شراء ألسهم الشركة الس ورية

 

   م إلى الهيئة العامة جميع البنود المذكورة في دليل الحوكمة نوي المقد  ن تقرير مجلس اإلدارة الس  تضم

 والقرارات النافذه عنها.

 

 

  8102لعام  األحداث الجوهرية اإلفصاحات وأهم 

 

ليرة  /011بقيمة اسمية / سهم /01,111,111والبالغ عددها /مال البنك قة على اعتماد أسهم زيادة رأسالمواف -

/ ليرة سورية والناجمة عن ضم جزء من 0,111,111,111الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ / همسورية للس  

توزيعها بشكل أسهم مجانية  والتي تم   8102تموز  83بتاريخ /م( 23) األرباح بقرار مجلس المفوضين رقم

در عن مركز المقاصة  المسجلين في سجل مساهمي مصرفنا الصالمساهمي بنك بيمو السعودي الفرنسي 

 8102آب  13المالية كما هو في نهاية يوم االثنين الواقع في  قلألوروالحف  المركزي التابع لسوق دمشق 

 .8102أيار  04استناداً إلى قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 وبعد الحصول ،رار مجلس اإلدارةقية لجنة الترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية وتوصعلى  بناءً  -

ئيس يد عمر الغراوي بمنصب الر  بتعيين الس   تم  اإلفصاح أصوالً  موافقة مصرف سورية المركزيعلى 

 يد جوزف رفول كمستشار لإلدارة.والس   للبنك نفيذي الت  

أصوالً خالل العام  والمعدة وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة والفصلية نويةالس   البيانات المالية  قمنا بنشر -

  .المنصرم

الجديد في منطقة موقعه انتقال فرعنا إلى وعنا في منطقة "عدرا الصناعية"  رافتتاح ف أفصحنا عن إعادة  -

 .8102حزيران شهر خالل دمر" مشروع "

في منطقتي "المحافظة" و"الشيخ نجار" في محافظة حلب خالل شهر  البنكإعادة افتتاح فرعي أفصحنا عن  -

 .8102تموز 

  8102تشرين األول  02تاريخ بفرعنا الجديد في منطقة كورنيش الميدان، مدينة دمشق افتتاح   أفصحنا عن -

تقدير المبالغ المختلسة بما يقارب  حيث تم  لعملية احتيال  البنكض حول تعر   أفصحنا إفصاحاً طارئ -

 سترجاع جزء من المبلغ وتم  ا ليرة سورية، علماً أنه تم   3,431,111يورو و 08,111دوالر و 33,108

مخاطر إساءة كما أن   سؤولة عن عملية االختالس إلى القضاء واألجهزة األمنية المختصة. مإحالة الموظفة ال

 إبالغها عن الحادثة.  االئتمان مغطاة بعقد مع شركة  التأمين وتم  

 

 أخرىعقود واتفاقيات مع أطراف 

مئة  فقط وقدره للمصرف مقابل أجر سنوي فنية يقوم بتقديم مساعدات  مع بنك بيمو لبنان والذي البنك يتعاقد  -

 الغير. ألف دوالر أميركي

الواقع في حلب بنزلة المحافظة من شركة عبجي للمواد الكيماوية المساهمة  2/ 3403تم استئجار العقار رقم  -

ليرة سورية  ثمانية مليون فقط رهيجار سنوي قدإوذلك لقاء بدل  للبنكورية ليستعمل فرعاً المغفلة الخاصة الس  

 .8102سنة ل الغير
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 المعتمدةيضات والمكافآت سياسات التعو

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

ن هذا  ليرة سورية الغير. وقد 42,418,130فقط رة قدره دفع تعويض ألعضاء مجلس اإلدا تم    التعويض    تضم 

 وكافة المصاريف التي تكبدتها.ى بدالت الحضور ماعات باإلضافة إلاالجتمصاريف إقامة وسفر لحضور

  عن هذه التعويضات. إلشارة إلى تنازل عدد من أعضاء مجلس اإلدارةيجدر ا

 .8102أي مكافآت عن عام  أعضاء مجلس اإلدارة لم يتقاضوا ن  سبة إلى المكافآت فإا بالن  أم  

 

 تعويضات اإلدارة العليا والتنفيذية

وبدالت شهرية  ومكافآت ليرة سورية الغير لقاء أجور، تعويضات 0،438،282،121 دفع مبلغ وقدره فقط تم   

  نفيذية.اإلدارة العليا والت   لموظفي

 

 تعويضات مدقق الحسابات الخارجي

تم  التعاقد مع شركة ديلويت آند توش تميمي والس مان كمدقق حسابات خارجي لبنك بيمو الس عودي الفرنسي 

 .8102لعام  ابعة للبنكفرنسي المالية الت  عودي الوشركة بيمو الس  

ن مليون ليرة سورية الغير شمل الت دقيق على مبلغاً وقدره فقط أربعو أتعاب مدقق الحسابات الخارجيبلغت 

، ومبلغاً قدره فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية الغير 8102عام  البيانات المالية الفصلية والس نوية عن

 عودي الفرنسي المالية الت ابعة للبنك.الس   شركة بيمول المالية بياناتلادقيق على شمل الت  
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 إقرارات مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة بما يلي: يقر  

نة المالية ركة خالل الس  بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الش   -0

 الية.الت  

نوي لعام قرير الس  الت   بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في -8

8102. 

ال مع بمسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فع    -3

 ركة.الش  
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 :هيكلية رأسمال البنك

ليرة سورية ) فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية الغير(،  0,411,111,111تأس س البنك برأسمال وقدره 

ح به والمدفوع زيادة رأسمال ا وقد تم   ليرة  3،411،111،111لبنك بشكل تدريجي لتصبح قيمة رأسماله المصر 

مليون سهم بقيمة  34،111،111مة على سورية ) فقط ستة مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية الغير( مقس  

 ليرة سورية للسهم ومدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 011اسمية 

 قسم إلى فئتين:جميع أسهم البنك اسمية ت  

  ألشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين.كها إال  هي األسهم التي ال يجوز تمل   فئة أ: -

رئاسة عرب أو أجانب بقرار من  نكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتبارييهي األسهم التي يجوز تمل   فئة ب: -

 مجلس الوزراء.

 

 القةملكية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي الع

ص الجدول أدناه مجموع األسهم المملوكة من قبل كبار المساهمين واألطرا ف ذوي العالقة كما في يلخ 

30/08/8102: 

 

 ملكية األسهم لكبار المساهمين واألطراف ذوي العالقة

 األسهم  اسم المساهم

 االسم األول

 

 األب

 

 العائلة

 

 8102 8102 الجنسية

 

عدد األسهم 

 المملوكة 

ة ة الملكينسب

من إجمالي 

 رأس المال

عدد األسهم 

 المملوكة

ة نسبة الملكي

من إجمالي 

 رأس المال

 %27.0000 17,549,999 %27.0000 14,850,000 سعودي - - البنك السعودي الفرنسي

 %22.0000 14,299,999 %22.0000 12,100,000 لبناني - - بنك بيمو ش.م.ل

 %4.7342 3,077,237 %4.7342 2,603,816 سوري عبجي بشارة  رياض

 %2.4023 1,561,510 %2.0930 1,151,143 سوري معماري ممدوح بسام

 %2.4016 1,561,067 %2.9182 1,605,032 سوري *ابراهمشا جوزيف كلود

 %2.2854 1,485,502 %2.2854 1,256,964 سوري هازار ارتاويد مهران يروانت

 %1.7756 1,154,113 %1.7756 976,558 سوري الفاضل هاشم أديب

 %1.7749 1,153,697 %1.7749 976,206 سوري عبجي بشارة  يوردان

 %1.5115 982,454 %1.5115 831,308 سوري الخوري طالل فريد

 %1.5115 982,454 %1.5115 831,308 سوري الخوري طالل زيد

 %1.2520 813,814 %2.7513 1,513,231 سوري األسود فايز حازم

 %1.0649 692,158 %1.0649 585,673 سوري خونده مهران أحمد

 %1.0000 649,999 %1.0000 500,000 سوري عبجي بشارة جورج

 %0.7357 478,197 %0.7357 404,629 سوري الخوري طالل هنادي

 %0.2245 145,921 %0.2245 123,469 سوري معماري ممدوح غسان

أسهمها إلى أوالدها بعد الحصول على الموافقة من رئاسة  عنيدة كلود أبراهمشا مع اإلشارة إلى تنازل الس  *

 مجلس الوزراء، والجهات اإلشرافية والرقابية أصوالً.
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 : سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسيتطّور 

 كاآلتي الماضية الخمسةاألعوام خالل ش.م.س.ع  عودي الفرنسيسعر سهم بنك بيمو الس  يبي ن الجدول أدناه 

 سوقية بالليرات السورية()القيمة ال

 8102/08/00 8102/08/00 8106/08/00 8105/08/00 8104/08/00 8100/08/00 التاريخ

سعر سهم بنك بيمو 

 السعودي الفرنسي

 

860 

 

058.25 008.85 041 612 222.06 

 

 
 

 

 لمحة عن ملكية األوراق المصدرة من قبل المصرف

عودي الفرنسي، بنك بيمو ش.م.ل ونسبة المساهمين ك كل من البنك الس  البياني أدناه نسبة تمل  ص الرسم يلخ  

 اآلخرين.

 
 

 

 استثمارات أخرى لبنك بيمو الّسعودي الفرنسي

 00/08/8102ك لغاية نسبة التملّ  عدد األسهم المملوكة اسم الشركة المملوكة

 1،808 2,254,222 الشركة المتحدة للتأمين

 1،148 2,220,750 سورية -فرنسبنك 

 1،118 844،802 سورية -بنك قطر الوطني 

 1.111 2,000 بنك عوده سورية
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  لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي اإلدارة التنفيذيةلمحة تعريفية عن أعضاء 

 

 تتألف اإلدارة التنفيذية من:

 

 *الرئيس التنفيذي –يد عمر الغراوي السّ             

 شهادة علىحصل صاص مالية من جامعة نيويورك كما حائز على بكالوريوس اختسوري الجنسية، 

 .ماجستير في إدارة األعمال من جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكيةال

 ارية.سنة من الخبرة في الخدمات المالية والعمليات المصرفية واالستثم 04لديه  

ثمانية ر عام لشركة بيمو المالية لمدة بعد أن كان مدي 8104 عودي الفرنسي عامبنك بيمو الس  إلى   انضم  

 سنوات.
بتوصية من لجنة التّرشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية يد عمر الغراوي رئيساً تنفيذياً للبنك تم تعيين السّ *

/ل أ 0446بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بقراره رقم  8102أيلول  16وقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

 .8102تشرين األول  00تاريخ 

 

           

 * مستشار اإلدارة – جوزف رفوليد السّ 

 عامة اقتصادية دراساتماجستير قتصادية باإلضافة إلى لبناني الجنسية، حائز على إجازة في العلوم اال

 .لبنان –ي بيروت من جامعة القديس يوسف ف

 لبنان، بلجيكا، الكويت، فرنسا وسورية.في  مصارفال إدارة سنة خبرة في 43لديه أكثر من 

 .8103عودي الفرنسي عام بنك بيمو الس   إلى انضم  
مستشار اإلدارة بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وتطوير الموارد البشرية وقرار يد جوزف رفول تّم تعيين السّ *

/ل أ 0446والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي بموجب قراره رقم  8102أيلول  16اإلدارة بتاريخ  مجلس

 .8102تشرين األول  00تاريخ 

 

 نائب الرئيس التنفيذي -يد اندريه لحود السّ 

 جارية.ودبلوم في المحاسبة والعلوم الت   العلوم المصرفية لبناني الجنسية، حائز على دبلوم في

 سنة خبرة مصرفية في سورية ولبنان. 34أكثر من لديه 

 .8114عودي الفرنسي عام لى بنك بيمو الس  إ انضم  

 

 كبير مدراء المخاطر –يدة ندى صليبا السّ 
 .ESAدارة األعمال من إسورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في 

 الية.دارة الماإلسليف االئتماني وسنة خبرة في الت   83لديها أكثر من 

 .8114عودي الفرنسي عام بنك بيمو الس   إلى تانضم  

 

 العمليات والدعم إدارة - مدير عاممساعد   –خالد أبو البرغل يد السّ 

 سوري الجنسية، حائز على شهادة الماجستير في األعمال المصرفية والمالية من جامعة بوردو.

 سنة خبرة مالية ومصرفية. 04لديه 

 .8114سعودي الفرنسي عام ى بنك بيمو الإل انضم  

 

 *دارة التجزئةإ - مدير عاممساعد  –ر سامي المنيّ الّسيد 

 .دارة العامة من جامعة لويزياناإلاألعمال وا إدارة سوري الجنسية، حائز على شهادة بكالوريوس في

 .سنة خبرة مصرفية 02لديه أكثر من 

 .8114عودي الفرنسي عام لى بنك بيمو الس  إانضم 
 8102يد سامي المنير مدير عام مساعد ، عالقات عامة وتطوير األعمال بداية عام السّ  نتم تعيي*
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 معالجة الديون المتعثرة والتمويل التجاري والقسم القانوني – مدير عاممساعد  – سليمانيدة يارا السّ 

نية األميركية وشهادة دارة األعمال من الجامعة اللبناإسورية الجنسية، حائزة على شهادة الماجستير في 

 دارة العامة من الجامعة األميركية في بيروت.إلاألعمال وا إدارة بكالوريوس في

 سنة خبرة مصرفية. 04لديها أكثر من 

 .8114عودي الفرنسي عام بنك بيمو الس   إلىت انضم  

 

 ادارة الخزينة والعالقات المصرفية –مساعد مدير عام  –يد عماد شحيمي السّ 

 .دارة األعمال المالية والمصرفيةإجازة في إجنسية، حائز على لبناني ال

 اع المصارف وتحديداً في أعمال الخزينة والقطع األجنبي.سنة خبرة في قط   41لديه 

 .8101عودي الفرنسي عام بنك بيمو الس   إلى انضم  

 

 كبير المديرين الماليين  –يد روفان رستم السّ 

 س في التجارة واالقتصاد ) اختصاص محاسبة( من جامعة دمشق.بكالوريو سوري الجنسية، حائز على

 سنة خبرة.04لديه أكثر من 

   .8112عام عودي الفرنسي إلى بنك بيمو الس   انضم  

 

 مدير قسم الموارد البشرية والتطوير –يدة سلمى السمان السّ            

دة ماجستير مصغر في اإلدارة شهادة جامعية في إدارة األعمال، وشهاسورية الجنسية، حائزة على 

 والقيادة.

ب معتمد من   .Saville Wave، حاصلة على اعتماد دولي لدراسة الكفاءات من ITOLمدر 

 سنوات خبرة مصرفية. 2عملية من بينها  سنة خبرة 02لديها أكثر من       

 .8104عودي الفرنسي عام ت إلى بنك بيمو الس  انضم        

 

 ركات والقرض المجّمع والمشاريع االستراتيجيةإدارة تمويل الشّ  مدير –هيد جود بدرالسّ 

بكالوريوس في التجارة ) اختصاص مالية واقتصاد( بدرجة امتياز من  سوري الجنسية، حائز على

 .CFAل مالي معتمد جامعة كونكورديا ) كندا( وهو حاصل على شهادة محل  

 صارف في الشرق األوسط وإفريقيا.في مجال االستثمار والمسنة خبرة  01 لديه أكثر من

 .8102إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي عام  انضم  
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 لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي الموارد البشرية

 

 الهيكل التنظيمي للبنك

 

 :30/08/8102 بتاريخ يبيي ن المخطط أدناه الهيكل الت نظيمي لبنك بيمو الس عودي الفرنسي

 

         

 

 

 :30/08/8102الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا بتاريخ أدناه  مخطط ال نكما يبي  
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 سياسات العمل واألخالقيات

لوك م ميثاق األخالق والس  لوك األخالقية والمهنية. ويقد  عودي الفرنسي بأعلى معايير الس  يلتزم بنك بيمو الس  

رنسي التوجيهات األساسية لممارسة األعمال والسلوك الشخصي والذي يجب على الخاص ببنك بيمو السعودي الف

 عودي الفرنسي اعتماده وااللتزام الكامل به.جميع موظفي بنك بيمو الس  

 

  المفهوم الجوهري لميثاق األخالق والسلوك

عمل سواء كان ذلك زاهة في العودي الفرنسي أن يتنازل عن الن  ف يعمل في بنك بيمو الس  موظ   ي  ال يجوز أل

 بشكل عام. البنك لتحقيق مكسب شخصي أو منفعة ملموسة والتي لها تأثير كبير على سمعة وأعمال

والمحافظة على  تباع مبادىء ميثاق األخالق والسلوكاعودي الفرنسي كما يجب على جميع موظفي بنك بيمو الس  

ياسات اإلضافية المطبقة على عمل جميع ها والس  ياسات األخرى المشار إلي، إضافة إلى الس  رية المصرفيةالس  

ياسات لوك و /أو الس  أي تجاوز لميثاق األخالق والس  كما أن   .نظمةجميع القوانين واأل الموظفين وجوهر ونص  

لة سيكون سبباً أساسياً التخاذ إجراء تأديبي بما في ذلك الفصل من العمل والقوانين واألنظمة األخرى ذات الص  

 إلجراءات القانونية .  واتخاذ ا

جراءات والسياسات إلموظفي بنك بيمو السعودي الفرنسي وإدارته ملتزمين بتطبيق جميع ا أن  إلى يجدر اإلشارة 

    ورسالته.  هويسعون جاهدين لتحقيق أهداف لبنكالمتبعة في ا

 

 الكادر البشري 

برامج وندوات ذلك من خالل تدريبهم على و 8102خالل العام  عم الكامل لموظفيهتقديم الد  على  البنكعمل 

على اختيار  البنكواإلدارية. كما حرص  رية تتناول كافة الشؤون المصرفيةمستمرة ودوتدريبية ومحاضرات 

 أفضل المرشحين لالنضمام إلى عائلة بنك بيمو السعودي الفرنسي.

عام وكيفية توزعهم في نهاية  8102عام  ونهاية 8102نهاية عام أعداد العاملين في المصرف في  ن فيما يليونبي  

8102 

 نسبة التغيير 8102-08-00      8102-08-00    الموارد البشرية

 %7.87 344 422 عدد العاملين في المصرف

 

 العدد المكان

 303 اإلدارة العامة

 382 الفروع

 644 المجموع

 

 

 :8102هاية العام في ن البنكعليمي لموظفي ن فيما يلي المستوى الت  كما نبي  
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 دريبالتّ 

لدورات تدريبية مكثفة في كافة المجاالت لتنمية مهاراتهم وتطويرها، والمحافظة  البنكفي  الموظفونيخضع ا

  .رتطو  العلى تميزهم بالمعرفة والخبرة الالزمة لمواكبة 

ح تشير إلى نسبة الموظفين الذين  والتي 8102دريبية التي أقيمت خالل العام ورات الت  أنواع الد   اآلتيالبيان  يوض 

 تلقوا الدورات المشار إليها:

 

 
 

 تكافؤ الفرص بين اإلناث والذكور لدى البنك

 .8102يبي ن المخطط البياني أدناه نسبة اإلناث مقارنةً مع نسبة الذكور بنهاية العام 
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 8102المسؤولية االجتماعية في 

ز في ال وممي  القاً من إيمانه بضرورة دعم المجتمع بكافة فعالياته، كان لبنك بيمو السعودي الفرنسي دور فع  انط

 .دعم المسؤولية االجتماعية في جوانب عدة ال سيما الجانب الصحي واإلنساني والتعليمي

 :حيعيد الص  على الص  ف

جزة، وقام بتركيب جهاز تقوية سمع لطفلة في السابعة بمعدات طبية لصالح جمعية "دار الكرامة" للعالبنك  عتبر   

 .من عمرها، إلى جانب إشرافه على عدة حاالت تركيب أطراف صناعية

م  عاية الذهبية لماراثون خيري تنظمه جمعية بسمة تحت اسم "بدنا نركض لبسمة"، دعماً لألطفال الر  البنك قد 

 .لمختلف الفعاليات االنسانية رطان، إليمانه بضرورة تواجده ودعمهالمصابين بالس  

 

تعليمي لعدد من أطفال جمعية قرى العم د  العودي الفرنسي بتقديم قام بنك بيمو الس   ،عليميعيد الت  ا على الص  أم  

 في بناء مستقبلهم. لمساعدتهم   SOSاألطفال

 

شهر تشرين األول عبر في تم  إطالقها دي من خالل حملة واسعة وعية ضد سرطان الث  عمل البنك على زيادة الت  

   لدعمه.اً دي في جميع فروعه تعبيرعبر وضع شعار مكافحة سرطان الث  و وسائل التواصل االجتماعي

 

بدعم حملة "رمضان بيجمعنا"من خالل إقامة إفطار رمضاني للجيش العربي بنك بيمو السعودي الفرنسي قام  

أليتام، إلى جانب تغطية فعالية لبرنامج "أم الشهيد" في وري، وإفطاراً آخراً  لصالح جمعية "لحن الحياة" لالس  

 بمبالغ نقدية لعدد من الجمعيات الخيرية في كافة المحافظات السورية. كما تبرع البنك  مدينة جبلة.

 

برعاية العرض المسرحي )شو شو( في دمشق، الذي أقيم بمناسبة اليوبيل الذهبي قمنا   ،الصعيد الثقافيأما على  

 لرعية الجامعية في كنيسة سيدة دمشق.ألسرة ا

" الذي أشرفت 8102ركات عودي الفرنسي في مشروع "المسؤولية االجتماعية للش  هذا وقد شارك بنك بيمو الس  

دعم مشروع تعليم مهن لذوي االحتياجات الخاصة  تم   (، حيثJCIالالذقية ) –ولية على تنظيمه الغرفة الفتية الد  

عاون مع غرفة عودي الفرنسي بالت  قام بنك بيمو الس   ع المستدامة"، ومن جانب آخرتحت عنوان "دعم المشاري

 تاريخ دمشق". ع لصالح مؤسسة "ام بتجمعنا"، إلى جانب التبر  يدات عبر رعاية ماراثون "الش  تجارة دمشق للس  

قيادية" تزامناً مع يوم زة من نوعها، أطلق  بنك بيمو السعودي الفرنسي مؤتمر "المرأة الاقة وممي  وفي خطوة سب  

له إطالق قرض خاص للمرأة هو المرأة العالمي الذي حضره نخبة من رائدات األعمال في سورية ولبنان وتخل  

 األول من نوعه في سورية.

 

 

 شاط اإلعالميالنّ 

 مختلف المحافظات، االقتصادية في الفعاليات بعدد من  8102شارك بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام  

 المؤتمر الصناعي الثالث في حلب، إلى جانب مشاركته في ندوة "الخدمات المصرفية للشركات" في حماه.منها 

قام بنك بيمو السعودي  ،الوصول إلى كافة العمالء بسهولة أكبرو وحرصاً منه على االنتشار الجغرافي األوسع 

تاح عدداً من فروعه التي أغلقت بسبب األزمة الفرنسي بافتتاح فرع جديد في منطقة الميدان بدمشق وإعادة افت

إعادة افتتاح فرع عدرا الصناعية بدمشق وفرعي المحافظة، والشيخ نجار في محافظة حلب، إلى جانب  حيث تم  

 انتقاله إلى فرع جديد في منطقة دمر.
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 8102المنح التي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام 

 

م وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم التعليمية وتنمية خبراتهم قين والراغبين بالتعل  انطالقاً من دعم المتفو -

ال   ذ   ال ل     قام المصرف ك    أ     األ ص  يلذك ى ال  ح   ال     ك    ً ر مجتمعنا بما يتماشى مع تطو  

إلدارة األعمال )هبا( تحت المتفوقين في المعهد العالي  ثمانية وعشرون منحة للطالب بتقديم  ع ى ال  الي

 ثالث ماليين 8102راسي التمويل للعام الد   وبلغ حجم ،اسم منحة المرحوم الدكتور أسامة األنصاري

وسيعمل المصرف ع على الطلبة فقط الغير توز  ليرة سورية  وستمائة وثمانية آالف وسبعمائة وخمسون

 .ة تطوير وتعليم الطالب المتفوقينجاهداً لمتابع

عدد من المنح بتقديم  ال  ح   ال       ج ع  ي  ك    ً لذك ى  ل     ال  ل   ع ى ال  الي م المصرفكما قا -

لموظفيه المتميزين تحت اسم منحة المرحوم جورج عبجي للدراسات العليا بهدف تحفيزهم على العمل 

 30ع العام هو مع أخذ العلم أن المجمو موظف 00ورفع كفاءاتهم المصرفية حيث استفاد من المنحة 

ألف  أربعمائة وخمس وستونيين والحوالي سبعة م مبلغ فرصم وت ينالماضي ينموظف باإلضافة للعام

قد قاموا بدفع قسط  8102لعام  ،حيث أن الموظفين المستفيدين من هذه المنحة 8102ليرة سورية لنهاية 

مع العلم بأنه يتم تسديد دفعات  ،معهدالطلب من إدارة ال عندالسنة األولى وسيتم دفع قسط السنة الثانية 

 الطلب من إدارة المعهد. للطالب المستفيدين من المنحة من قبل المصرف عند

 2018دريبية التي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام البرامج التّ 

السعودي الفرنسي قدم بنك بيمو   ال      ال ط    "   حت      "     ال   ح  أ ي  ن اإلص ا  ع ى ال   ز -

" الذي  ق  ه   ك       2     ج " ال       وللسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية

  ق ال  ل        في   خ ل لال    ي الف   ي  ذلك ل    ه ال ائ  ل ع  ال       ال ط        ع   ال   ب 

ن ثالث حيث تضم  ،      ال        ل      ال    ات في       األع  لق  ا    .  ذلك  ن خالل ال    ت اإل   

 .اً طالب ثالثون منهاستفاد ومراحل تدريبية لطالب جامعة دمشق 

إطالق التدريب  تحت عنوان التعليم والتطوير ومساعدة الشباب لتطوير مهاراتهم اإلدارية والعملية تم   -

مختلف الجامعات والمحافظات في فروع وإدارات بنك بيمو طالباً من  830الداخلي اإللكتروني وتدريب 

  السعودي الفرنسي.

  دريب المصرفي لموظفين بنك بيمو السعودي الفرنسيأكاديمية التّ 

  ك      ال    ي الف   ي إلى ال ط   ال ائ   ال      ا طالق ً  ن   ق ه ال    ي  ك  ه       ً  ن إ ا  
  حق ق ً أله افه اال   ا              ق   ط    ال  ا   ال      ل ح  ي  ،ال  ك األ ل ل   ع ال     ن

أفضل ال ص ف  ن  ل ك ن ال  كز ال     ي األ ل ل   ل ال ص في في       ،  إ     ً   ه  أن اال       
  لا  كاألك   ل   ك  ك ن في   ا  ه ال          ف     ن خ  ات ك      ع  ق  في ال  ل ال ص في، 

  ك      ال    ي الف   ي ال    ب ال ص في  الذي    ف إلى ال    ب ال       الف  ل  ن خالل  ق    
ال   ات ال          ال ح ض ات ال    ف    ن خالل    اء األق      ال  ظف ن أ ف     ذلك    ف 

ألخ ى ال ي       في     ك  ال      ت ال ص ف       ه  لكل   ظفي ال  ك إض ف  إلى ال    ات ا
 ن   ك      ال    ي الف   ي أك       ال    ب ال ص في ل  ظف،  أط ق  فع الكف ءات  ز     الخ  ات

 لك ف    ظفي  ح فظ  ح ب.
 

 تفعيل ميزة تقديم طلبات التوظيف عبر الموقع اإللكتروني

 ن ال  ا   ال         إطالق   ز   ق     أك      ح    ك    قط ب ال    ً  ن إ ا     ك      ال    ي الف   ي 
 الط   ت ع   ال  قع اإللك    ي.
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 2018تنمية الروح اإلبداعية لموظفي بنك بيمو السعودي الفرنسي خالل عام ل برنامج المواهب

في    ق  هي األ لى  ن   ع     ن ال ص  ف في      ، ق     ك      ال     ي الف   ي  إطالق 
كأ ل      ج ُ ق    ل ع      ط      اهب   ظف ه،  خ ق ال   ح اإل  اع    'BBSF Talents '     ج 

   ز ز ال  ق    ل  فس  صقل     ات ال  ق     ال ق ف أ    ال       إ  ح         ال    ف     ال   ع   
ل،     اً عن الف ص  أ      إلظ       ل      ن   اهب ف      ص    ف   غ افي       عزف      

لك  ن خالل         ع ى أ     ت األع  ل الف    عن ط  ق      ن ذأ  اء ال  ل ال ص في ال حت  
  ن.ص  خص

ف  ق عن  خ  ف ال  اهب، ل صل  04في ال  ح   األ لى   ق    ق    ال  اهب ع ى  الث   احل ح ث      
 22إلى  هب ال    ك  في ال  ح   ال  ل    صل ع   ال  ا ، ف  ق 22     إلى ال    في ال  ح   ال   

 ف  ق.
 

 حض      ع   ظفي ال  ك،  ق  ت ال  اهب ال   ق   ع  ض     األخ    في حفل   أُق  ت ال  ح   ال  ل  
أ  ل    ل      ن   نل    كا  ال   ز   حض      س اإل ا    ع    ن الض  ف ال   ز ن، ح ث ق   

 كف ءات     ز  ع ى أ س صح ح . في    ء ع ال ق في  ال    ي ص غت أه اف ال        ع    اهب
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 المخاطر التي تواجه المصرف

عتبةر األسةاس فةي المحافظةة علةى متانةة و تحتوي عدد مةن المخةاطر ولهةذا فةإن إدارة المخةاطر ت  البنك إن أنشطة  

 مالءة المصرف وربحية نشاطاته.

س، اإلدارة والرقابةة المسةتمرة علةى المخةاطر الماليةة وغيةر الماليةة إن عملية إدارة المخاطر تشمل التعرف، القيةا

غير المالي مثل السمعة، إضافة إلةى ضةمان توزيةع المالي والبنك ل سلبي على أداء  ممكن أن تؤثر بشكال من التي

 فعال لرأسمال لتحقيق المعدل األمثل للعوائد مقابل المخاطر.

كةريس ثقافةة إدارة المخةاطر علةى كافةة مسةتويات المصةرف كمةا علةى ت المخةاطر إدارة ضافة لذلك يعمل قسةمإلبا

يعمل بالتنسيق مع التدقيق الداخلي لتأمين تقييم كاف للمخاطر المصةرفية وحسةن إدارتهةا والتأكةد مةن كفايةة أنظمةة 

 الضبط والرقابة الداخلية، و بناء عليه يقوم بوضع اآلليات وخطط العمل الالزمة.

بالمعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة و التحضةةةير لاللتةةةزام المخةةةاطر مةةةع القسةةةم المةةةالي علةةةى دارة إقسةةةم  عمةةةل كمةةةا 

 على البيانات المالية عند تطبيق القرار.مؤثرالتي سيكون لها انعكاس   IFRS9خاصة

 تندرج مخاطر المصرف تحت األنواع الرئيسية التالية:

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السوق -

 مخاطر السيولة -

 يةالمخاطر التشغيل -

 مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات -

 

 المخاطر االئتمانية

ي إلةى تنشأ المخاطر االئتمانية عن تخلف أو عجز الطةرف اآلخةر عةن الوفةاء بالتزاماتةه تجةاه المصةرف ممةا يةؤد

، وعةةادة مةةا يةةتم تمييةةز ثةةالث أنةةواع تحةةت المخةةاطر االئتمانيةةة وهةةي مخةةاطر تعثةةر ق الخسةةائرالمحتملةحةةدوث تحق ةة

 .لمقابل، مخاطر التسوية، ومخاطر البلدالطرف ا

 ال هي:إن العوامل األساسية إلدارة مخاطر االئتمان بشكل فع  

تحديد سقوف ومسةتويات للمخةاطر التةي يمكةن للمصةرف أن يتحملهةا ومتابعةة االلتةزام بهةا، ومتابعةة الحةدود  .أ

 الرقابية المفروضة من مصرف سورية المركزي. 

 مخاطر االئتمانية.إيجاد بيئة مناسبة إلدارة ال -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات. -

 مالئمة، وتوفير آليات وأدوات للقياس والرقابة. إئتمان المحافظة على إدارة -

 التأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة المخاطر اإلئتمانية. -

 مبكر إنذارالتأكد من وجود نظام  -

بوضةع سياسةة ائتمانيةة واضةحة تتضةمن التعرضةات االئتمانيةة المقبولةة عةن طريةق  بنةكال ولتحقيق ما ذكةر يقةوم 

تحديد سقوف لمبالغ التسةهيالت االئتمانيةة الممنوحةة )فةرد أو مؤسسةة( ومجمةوع التسةهيالت االئتمانيةة لكةل قطةاع 

لوضةع االئتمةاني وكل منطقة جغرافية. يعمل المصرف على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار علةى تقيةيم ا

 للعمالء، إضافة إلى حصول المصرف على ضمانات مناسبة من العمالء.

 

 ساليب تخفيف المخاطر االئتمانية: أ -

 

 عملية إدارة المخاطر في المصرف تعتمد على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر منها:

 

 االئتمان.الدراسة الوافية لكافة طلبات االئتمان من حيث كل جوانب  -

أخةةذ الضةةمانات حسةةب قابليتهةةا للتسةةييل ونسةةبة تغطيتهةةا لالئتمةةان الممنةةوح والتةةي يةةتم مراقبتهةةا وتقييمهةةا بصةةورة  -

 مستمرة.

 اتباع نظام اللجان في منح االئتمان و ضمن صالحيات محددة. -

السنوية التوزيةع  التنويع في المحفظة هو مبدأ أساسي في تخفيف مخاطر االئتمان. حيث تتضمن خطة المصرف -

التركيةز علةى القطاعةات الواعةدة، كمةا  المستهدف لالئتمان واالستثمارات على عدة قطاعةات وأسةواق مختلفةة مةع

 .نظام لتصنيف مخاطر القطاعات االقتصادية البنكيوجد لدى 

رسال تقةارير إمراقبة التركزات االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية وحسب الضمانات و -

 دورية عنها التخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية عند اللزوم.
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 مخاطر السوق

ة فةي وراق الماليةألقيمةة ا مخاطر السةوق عةن التقلبةات فةي أسةعار الفوائةد وأسةعار صةرف العمةالت وتقلبةات تنشأ

نةةواع  األد تحةةد  فةةي تطبيةةق سياسةةة هةةذا النةةوع مةةن المخةةاطر  إدارة ترتكةةز عمليةةةمحفظةةة االسةةتثمار وتأثيرهةةا و

في تحديد السقوف الداخليةة  اً صول أو المطلوبات. حيث تلعب إدارة المخاطر السوقية دوروالتركزات سواء في األ

 في التسليفات واالستثمارات والتوظيفات وفق مستويات محددة وحصيفة.

ى قةدرة البنةك علةى كما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أمةاكن الضةعف ومراقبتهةا، وتقةوم باختبةارات جهةد علة

 دارة.إلمواجهة ظروف غير اعتيادية وفق سيناريوهات محتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير لمجلس ا

 

 مخاطر أسعار الفائدة

عةةن احتمةةال تةةأثير التغيةةرات فةةي أسةةعار الفائةةدة علةةى أربةةاح المصةةرف أو علةةى قيمةةة ر الفائةةدة تةةنجم مخةةاطر أسةةعا

علق بالفائدة الدائنة المطبقة على الودائع بالليرة السورية فهي محددة من قبةل مصةرف يت األدوات المالية. بداية فيما

مةةا فيمةةا يتعلةةق أ  .دارة المخةةاطر بمراقبةةة تطبيقهةةا وخصوصةةا للودائةةع ألكثةةر مةةن سةةنةإسةةورية المركةةزي وتقةةوم 

جةةةودات بتعةةرض المصةةرف لمخةةةاطر أسةةعار الفائةةدة الناتجةةةة عةةن عةةدم توافةةةق أو لوجةةود فجةةوة فةةةي مبةةالغ المو

يةديرها عةن طريةق إعةادة مراجعةة أسةعار الفوائةد بتةواتر البنةك والمطلوبات حسب اآلجةال الزمنيةة المتعةددة فةإن  

 زمني معين. 

الل استراتيجيات إدارة المخاطر يتم الحد من أية آثار سلبية قد تحدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة من خ

ويتم مراقبة فجوات الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مةع الفجةوات  للمخاطر نسب العائد العمل على مبدأ اً خصوصو

 البنك.الموافق عليها ضمن سياسات 

 

 مخاطر أسعار صرف العمالت

الليةرة السةورية  البنةكتتمثل بتذبذب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةة. يعتبةر 

لمصةرف بتبنةي سياسةة متحفظةة فةي ادارتةه لعمليتةه بالعملةة االجنبيةة لتجنةب التقلبةات العملة الرئيسةية لةه، ويقةوم ا

الكبيةةرة بوضةةع حةةدود لمراكةةز العمةةالت، ويةةتم مراقبةةة المراكةةز بشةةكل يةةومي للتأكةةد مةةن أن المراكةةز ال تتجةةاوز 

 ضمن القوانين و التعليمات النافذة.  المستويات المحددة

جهةد  لمراقبةة أثةر التغيةرات علةى صةافي األربةاح والخسةائر فةي حةال حةدوث  بإعداد تحليل اختباراتالبنك يقوم  

 تغير معقول في أسعار الصرف مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة.

 

 مخاطر أسعار األسهم

 يتعرض المصرف لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن االستثمار في األسهم. 

سةهم فةةي محفظةةة االسةتثمارات نتيجةةة للتغيةةرات المحتملةةة تمثةل مخةةاطر أسةةعار األسةهم انخفةةاض القيمةةة العادلةةة لأل

 بمراقبة أداء هذه المحفظة بشكل دوري.البنك يقوم  و المعقولة في مؤشرات أسعار األسهم وقيمة األسهم الفردية.
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 مخاطر السيولة

مةن هةذه المخةاطر  على تأدية التزاماته في تةواريخ اسةتحقاقها. وللوقايةةالبنك تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة  

بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار، ومراقبة البنك يقوم  

مراقبةةة حجةةم ر التةةدفقات النقديةةة المسةةتقبلية وبتقةةدي البنةةك السةةيولة علةةى أسةةاس يةةومي. باإلضةةافة إلةةى ذلةةك، يقةةوم 

 جنبية .ألباالمحلية و لنسبة للودائع بالعملةالتسهيالت با

بموجودات ذات قابلية عالية للتسييل يمكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقةص غيةر منظةورة البنك يحتف   

في السيولة. باإلضافة إلى ذلةك، يقةوم المصةرف بالمحافظةة علةى وديعةة إلزاميةة لةدى مصةرف سةورية المركةزي 

مةن متوسةط ودائةع الزبةائن. يةتم قيةاس ورقابةة  %4ي يعادل لزامإمن رأسمال المصرف واحتياطي  %01تساوي 

السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة وتم حساب نسبة السةيولة بنةاء علةى قةرار مجلةس النقةد والتسةليف 

دارة المخةةاطر بوضةةع خطةةة طةةوارىء للسةةيولة تةةم إ، وقامةةت 8112تشةةرين الثةةاني  88الصةةادر بتةةاريخ  422رقةةم 

 مجلس االدارةاعتمادها من قبل 

كما يحاف  المصرف علةى حةدود لنسةبة صةافي الموجةودات المتداولةة إلةى مطلوبةات العمةالء وااللتزامةات خةارج 

 الميزانية المثقلة. 

  

 مخاطر التشغيل

أن يتكبدها نتيجة خلةل فةي السياسةات وإجةراءات العمةل، العنصةر للبنك ل مخاطر التشغيل الخسائر التي يمكن  تمث  

ظمة المالية والبيئة التكنولوجية، إضافة إلةى وقةوع حةوادث االحتيةال الةداخلي والخةارجي أو حةوادث البشري، األن

للبنةك . ال يمكةن  البنةك خارجية، ويتم قياس هذه المخاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مةع طبيعةة عمليةات 

شةامل ومتابعةة األخطةار المحتملةة  إزالة جميع مخاطر التشغيل ولكةن يمكةن إدارة هةذه المخةاطر عبةر نظةام رقابةة

 خلق ثقافة توعية تجاه المخاطر.و

 

 ساليب تخفيف المخاطر التشغيليةأ -

عناية دقيقةة للمخةاطر التشةغيلية التةي تتصةف باحتماليةة حةدوث منخفضةة ولكةن يترتةب عليهةا خسةائر  البنك يولي 

 ة ومن ثم فرزها إلى نوعين:بتحديد هذا النوع من المخاطر التشغيليالبنك مالية عالية إذ يقوم  

  أن يتحملةه مةن خسةائر  للبنةك المخاطر التشغيلية التي يمكن التحكم بها وبالتالي تحديد المدى الذي يمكةن

إلةى طةرٍف البنةك قد تنتج عنها، أو تحديةد المقةدار الةذي يكةون مةن األفضةل فيةه تجييةر بعةض نشةاطات  

 لطرف المخاطر التشغيلية المحتملة.خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها هذا ا

   ةم بهةا وبالت ةالمخاطر التشغيلية التةي ال يمكةن الةتحك شةاطات التةي يةنجم ا القيةام بتخفةيض مسةتوى الن  الي إم 

عنها مثل هذا النوع من المخاطر أو حتى إلغائها بالكامل، أو تجيير هذه النشاطات إلةى طةرٍف خةارجي، 

 ا هو مناسب.أو اللجوء إلى شركات التأمين حسب م

 
 إدارة المخاطر التشغيلية:   -

    خسائر محتملة قد تنجم عن ممارسة د سياسات وإجراءات إدارة  المخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسبباتتحد  

  المصرف لنشاطاته المختلفة عن طريق مراقبة  تقرير الحوادث فإن ما يسمى "حوادث تشغيلية" الذي  يكون

 حدد الحوادث التشغيلية التي هي عادة ناجم عن أخطاء بشرية أو بسبب ضعٍف في اإلجراءات قاعدة بيانات ت

 الداخلية أو في النظام اآللي أو ناجم عن مؤثرات وعوامل خارجية كالكوارث أو االحتيال. تحدد هذه السياسات

      إما معدومة أو أنها في ه المخاطرواإلجراءات كيفية حصر وقياس هذه المخاطر والعمل على التأكد من أن هذ

 ب المصرف هذا النوع من حدها األدنى الممكن تحمله والعمل على اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة التي تجن  

 المخاطر.

يدير مخاطر االمتثال لمتطلبةات السةلطات الرقابيةة بإعطةاء التعليمةات بةااللتزام بةالقوانين و االنظمةة البنك كما ان  

 ريق متابعة تقارير قسم االلتزام و التوجيه لمعالجة النقاط الواردة فيها.السائدة و عن ط
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 المعلوماتمخاطر التكنولوجيا وأمن 

تعمل وحدة أمن المعلومات ومخاطر تكنولوجيا المعلومات على تمييز األخطار و تنسيق جهود المعنيين لوضع 

أثناء معالجتها و البنك السيبراني عبر حماية معلومات  وتعزيز األمن للبنك الخطط لحماية األصول المعلوماتية  

و تسعى لتقليل مخاطر الهجمات السيبرانية التي ازدادت  تخزينها ضمن المخدمات و نقلها عبر الشبكات.

اع نتيجة للتحول الرقمي و االعتماد المتسارع على التكنولوجيا الرقمية في االقتصاد بشكل عام و في قط    عالمياً 

م ل المصرفية خصوصاً . حيث باتت البنــوك مرتبطــة ببعضهــا البعــض بنظم و شبكات الكترونية و تقد  األعما

الوعي  رة. و لضمان فعالية خطط الحماية نقوم بتعزيز خدماتها للزبائن عن بعد باستخدام وسائل رقمية متطو  

تعلقة بأمن المعلومات لتحقيق االلتزام ياسات المر الس  بثقافة أمن المعلومات بين موظفي المصرف. كما نطو  

وضع إطار عام  قابية في هذا المجال وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كذلك تم  لطات الر  بمتطلبات الس  

إضافة العتماد سياسة عليا لالستجابة لحوادث أمن المعلومات   لمعالجة مخاطر الخدمات المصرفية االلكترونية

 في المصرف.

 لعن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العملمحة 

اتخاذهةةا فةةي البنةةك ن اإلجةةراءات التةي يتوجةةب علةةى  ة شةةاملة السةتمرارية العمةةل والتةةي تتضةةم  إحةةداث خط ةة لقةد تةةم  

تعيةين الكةادر البشةري  تشكيل لجنة من اإلدارة التنفيذية العليا والوسطى إلدارة األزمةات وتةم   حاالت الطوارئ وتم  

تدريبةه علةى العمةل  ى فريق استمرارية العمل( في حةاالت الطةوارئ وتةم  الموقع البديل )المسم   الواجب تواجده في

 الذي يجب أن يقوم به.
 الطوارئ  حاالتبإجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل في المواقع البديلة فيالبنك ويقوم  

 في حالة  أن تنفذ ولكل البرامج المستخدمة ليات التي يجبحيث أجرى فريق استمرارية العمل اختبار لكل العم

 الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد تم تطوير اإلجراءات وفق نتائج االختبا
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 التحليل المالي

 

 لمحة عاّمة

 

 ذلكبالرغم من  إن استمرار الظروف التي نمر بها أدت إلى زيادة الصعوبات والتحديات التي نتعرض لها، ولكن

 قد وجد سبل للتأقلم مع كل المستجدات والمتغيرات وتمكن من تحقيق االنجازات التالية:رف فإن المص

 

 من ناحية مجموع الموجودات  التقليدية المحافظة على المركز الريادي بالمقارنة مع المصارف الخاصة

 وعدد الفروع.

 .زيادة االيرادات التي حققها المصرف 

 بقى المصرف في موقع مميز بين المصارف الخاصة.المحافظة على نسبة سيولة ممتازة لي 

  علماً أن  8102كانون األول  30كما في  %26.98المحافظة على نسبة عالية لكفاية رأس المال لتبلغ

 .%2هو  –حسب متطلبات مصرف سورية المركزي  -الحد األدنى لنسب كفاية رأس المال 

 

 

 
 

البنوك التقليدية الخاصة بناًء على اإلفصاحات األولية لتي تم  يظهر الرسم البياني مجموع الموجودات في جميع

 نشرها.
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 التوظيفات الرأسمالية

 

على فروع المصرف على الشكل اآلتي )مستثنيةً تأثير أي استبعاد  8102توزعت اإلضافات الرأسمالية في العام 

 حسابات تتضمن تفاصيل أكثر:تم لجميع األصول( علماً أن البيانات المرفقة لتقرير مدقق ال

 

 نوع األصل
 حسب نوع األصل 2018اإلضافات الرأسمالية خالل العام 

 بآالف الليرات السورية

 1,266,880 المباني

 64,140 تحسينات في المأجور

 - الفروغ

 475,128 مفروشات ومعدات مكتبية

 24,069                 سيارات

 195,569 أجهزة الكومبيوتر

 57,134 امج معلوماتيةبر

 693,409                   دفعات مسبقة على مصاريف رأسمالية

  2,776,329           المجموع

 

 

 8102تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل العام 

 

مليون ليرة سورية مقارنة بخسارة بلغت  2,807صافي ارباح بلغت  2018حقق المصرف في العام  -

ن استثنينا أثر األرباح/)الخسائر( الناتجة عن تقييم رأس المال إ .2017مليون ليرة سورية للعام  8,124

أرباح  2018والتي تشكل أرباح/)خسائر( غير تشغيلية وغير محققة، نرى بأن المصرف قد حقق في 

يون ليرة سورية مل 1,736.93  مليون ليرة سورية مقارنة بأرباح محققة بمبلغ 2,845.38محققة بمبلغ 

 .8102خالل عام 

 

بعدما استثنينا أثر  8102بالمقارنة مع عام  %82.84ازداد إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  -

 األرباح/)الخسائر( الناتجة عن تقييم رأس المال والتي تشكل أرباح/)خسارة( غير تشغيلية وغير محققة.

 

ليرة  30.24ة للسهم الواحد مقارنة بخسارة بلغ ليرة سوري 43.04مبلغ  8102بلغت ارباح السهم للعام  -

 )هذه الحسبة متضمنةً األرباح/)الخسائر( الناتجة عن تقييم رأس المال( . 8102سورية للعام 

 

 

 

 

 



 8102-8102 تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين                 .عسنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ب

 

 
33 

 
 

 

كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  840.13من  %80.32ازداد مجموع الموجودات بنسبة  -

 .8102كانون األول  30ما في مليار ليرة سورية ك 314.44إلى  8102

 

كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  022.24من  % 84.40ازدادت ودائع الزبائن بنسبة  -

 .8102كانون األول  30مليار ليرة سورية كما في  842.42إلى  8102

 

ية عام قارنة مع نهامبال %22.44ازدادت صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بشكل ملحوظ بنسبة  -

8102. 

 

ويعود  8102بالمقارنة مع نهاية عام  %01.30ازدادت حقوق الملكية للمساهمين في المصرف بنسبة  -

هذا االرتفاع الى انخفاض الخسائر الناتجة عن تقييم رأس المال و التي تعتبر خسائر غير تشغيلية وغير 

 محققة.
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 مصادر التمويل 

 

مليار ليةرة سةورية  842ر التمويل األساسي لتسليفات وتوظيفات المصرف إذ فاقت لقد شكلت ودائع الزبائن مصد

 من مجموع مصادر التمويل.  %22.32لتمثل حوالي  8102في نهاية عام 

 

 

نسبة النغيير 

الى  8102من 

8102 

31/12/2018 31/12/2017 631/12/201 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

 مصادر التمويل

يرات )بآالف الل

 السورية(

 حقوق المساهمين 8,954,165 11,257,602 17,911,367 82,833,241 27,533,323 31,321,221 10.31%+

 ودائع الزبائن 98,882,564 118,170,199 138,253,190 024,482,122 198,943,938 249,488,111 25.41%+

 ودائع المصارف 3,081,899 1,890,961 2,713,485 4,228,420 5,415,786 4,348,320 14.28%-

 المجموع 110,918,628 131,318,762 158,878,041 802,520,082 231,893,047 284,501,361 22.69%+

 

 

 
 

 وقد توزعت ودائع الزبائن على الشكل التالي:

 

نسبة النغيير من 

الى  8102

8102 

231/12/201 231/12/201 631/12/201 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

 ودائع الزبائن

)بآالف الليرات 

 السورية(

 ودائع تحت الطلب 72,712,760 88,146,464 103,774,178 139,517,264 137,532,977 172,172,071 25.19%+

 ودائع ألجل 22,425,059 24,272,274 29,334,027 41,408,239 55,673,691 67,511,872 21.26%+

 ودائع توفير 3,744,745 5,751,462 5,144,985 4,601,583 5,737,270 9,804,168 70.89%+

 المجموع 98,882,564 118,170,200 138,253,190 185,527,086 198,943,938 249,488,111 25.41%+
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 وظيفاتالتّ 

 

إضافة إلى بعض الودائع مع المصارف المراسلة  توزعت توظيفات المصرف بين التسليفات الممنوحة للزبائن،

 . رات الماليةاالستثما

 

 وظيفات مع المصارف المراسلةالتّ  -0

 

تتوزع التوظيفات مع المصارف المراسلة على الحسابات الجارية وحسابات الودائع المجمدة آلجال مختلفة. يمكن 

حصر المردود على التوظيفات مع المصارف المراسلة بالفوائد المحصلة على الحسابات المجمدة مع المصارف 

  .8102كما هو مبين أدناه بالمقارنة مع  8102خالل عام  %04.44المصرف  انخفضت توظيفاتحيث  ،األجنبية

 

 

 

 

 نسبة التغيير

إلى  8102من 

8102 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

التوظيفات لدى 

 المصارف المراسلة

)بآالف الليرات 

 السورية(

 حسابات جارية 10,503,950 14,904,986 24,564,994 37,327,057 27,563,136 20,318,861 26.281%-

 حسابات ودائع 16,004,935 14,853,900 21,505,790 99,900,111 86,267,225 72,849,509 15.55%-

 المجموع 26,508,885 29,758,886 46,070,784 137,227,162 113,830,361 93,168,370 18.15%-
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 يفات المباشرة الممنوحة للزبائنالتسل -8

  

بشكل ملحوظ  2018كانون األول  30ازدادت تسليفات المصرف قبل اقتطاع المؤونات و الفوائد المعلقة في 

مليار ليرة سورية. وتتوزع هذه التسليفات المباشرة على الحساب الجاري، السندات المحسومة  22لي التصبح حو

 والقروض ذات اآلجال المختلفة.

 

  

 التسليفات الممنوحة

 للزبائن

بآالف الليرات )

 (السورية

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
31/12/201

8 

 نسبة التغير من

8102الى  8102  

 %21.08+ 7,221,048 5,964,030 6,592,837 7,978,048 7,360,597 6,795,896 حسابات جارية مدينة

 48,193,896 38,390,637 38,034,805 28,001,602 22,945,444 قروض وسلف
81,784,31

1 
+69.70% 

 %100- - 138,669 211,718 147,685 250,113 932,237 سندات محسومة

 54,296,595 45,195,198 46,160,538 35,612,312 30,673,577 المجموع
89,005,35

9 
+63.92% 
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 المصاريف 
 

 .2018مليار ليرة سورية خالل عام  00ي بلغت المصاريف األساسية حوال

 

مليار ليرة سورية لتمثل حوالي  4.0وقد شكلت الفوائد المدفوعة جزءاً كبيراً من المصاريف لتبلغ حوالي 

مليار ليرة سورية لتمثل  3.9من مجموع المصاريف األساسية، و بلغت الرواتب و األجور و ملحقاتها  32.00%

 صاريف األساسية.من مجموع الم %34.24حوالي 

 

 

 نسبة التغيير

 2017من 

 2018إلى 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 المصاريف األساسية

 )بآالف الليرات السورية(

 الفوائد المدفوعة 1,508,357 1,609,870 1,550,896 0,802,613 2,565,265 4,108,474 60.16%+

 الرواتب واألجور وملحقاتها 1,314,734 1,389,701 2,320,747 3,059,898 3,695,980 3,957,644 7.08%+

 اإلستهالكات 223,113 207,790 292,253 353,513 485,543 626,773 29.09%+

+83.82% 414,981 225,749 758,099 1,332,186 924,619 1,532,614 
المؤونات )مستثنيتا  مؤونة ضريبة 

 الدخل(

 المصاريف اإلدارية والتشغيلية * 713,866 899,409 1,120,245 1,585,713 1,697,298 1,964,301 15.73%+

 المجموع 5,292,684 5,031,389 6,616,327 7,559,836 8,669,835 11,072,172 27.71%+

 

تتضمن اإليجارات، مصاريف االتصاالت والكهرباء والمحروقات، مصاريف الصيانة والقرطاسية إضافة إلى * 

 مصاريف االستشارات والسفر.

 



 8102-8102 تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين                 .عسنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ب

 

 
48 

 
 

 االعتماد على الموردين

 

يقوم المصرف بتنويع اعتماده على موردي الخدمات واألصول وكافة المستلزمات المصرفية بأكبر قدر ممكن، 

عامل مع بعض األطراف المعينة محلياً وخارجياً لخصوصية تلك الخدمات ولضرورات العمل بينما يتم الت  

 لممكنة.  المصرفي والحرص على الحصول على أفضل الخدمات ا

 

 تتضمن تلك األطراف الموردين التاليين:

  شركةCSC .والتي تقوم بتزويدنا بخدمات الصراف اآللي 

 شركة SAB  والتي جهزت المصرف بنظامه المعلوماتي والتي تقوم على تطويره مع حركة نمو

 المصرف وازدياد وتيرة العمل.

 

 تبرعات المصرف خالل العام

 

 ليرة سورية. 19,326,850مبلغ  بلغت التبرعات خالل العام

 

 اإليرادات

 

توزعت إيرادات المصرف بشكل أساسي بين الفوائد المحققة من الزبائن والمصارف، والعموالت على مختلف 

 العمليات المصرفية، باإلضافة لألرباح الناجمة عن عمليات القطع وتقييم العمالت األجنبية. 

، وبلغت 2017عن العام  %39.55و بزيادة قدرها  8102سورية لعام  مليار ليرة 12.4بلغت إيرادات الفوائد 

 .2017عن عام  %8.67بزيادة قدرها  8102مليار ليرة سورية لعام  2.1إيرادات العموالت 
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 نسبة التغيير

إلى  2017من 

2018 

31/12/2018 31/12/2017 
31/12/201

6 

31/12/201

5 

31/12/201

4 
31/12/2013 

 اإليرادات

بآالف الليرات )

 السورية(

 إيرادات الفوائد 2,862,087 3,234,957 4,788,668 6,673,983 8,939,116 12,474,892 39.55%+

 إيرادات العموالت 1,148,120 1,191,765 1,745,901 1,624,100 1,937,920 2,105,942 8,67%+

+19.02% 1,084,744 911.428 1,383,939 728,668 497,257 495,961 

افي أرباح ص

العمليات المالية 

)مستثنيتا  تأثير تقييم 

مركز القطع 

 البنيوي(

 المجموع 4,506,168 4,923,979 7,263,237 9,682,022 11,788,464 15,665,578 32.89%+
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  8102الخطة المستقبلية للبنك لعام 

ته في تلبية احتياجات عمالئه وتقديم يعمل البنك على تصميم ورسم استراتيجيته وتحديد خطاه لتحقيق غايا

رؤيته في أن عالية معتمداً على وكفاءة  وتطوير المنتجات المتكاملة والمحافظة على المحفظة االئتمانية بجودة 

 :ركيز على األمور التاليةوريين من خالل الت  جميع الس  ل يكون البنك األول 

 

وسع المدروس لشبكة فروعه انتشاره من خالل الت  وقية:  وذلك باالستمرار بتعزيز زيادة الحصة الس   -

وتعزيز  نامن خالل تطوير منتجات من كافة شرائحه ار في تطوير وتوسيع قاعدة عمالئهواالستمر

من أفراد وشركات  متطلبات عمالئنا الحاليين والمرتقبينجميع وجودنا في الس وق المحلية لتلبية 

 وأصحاب أعمال صغيرة ومتوسطة.

 

رة إلدارة تطوير الخدمات المصرفية االلكترونية وإيجاد الحلول التكنولوجية المتطو  ب ستمراراال -

 مة لعمالئه.ال مع االلتزام بأمن المعلومات المقد  متطلبات العمالء بشكل فع  

 

 تحسين إجراءات وسياسات عمل البنك كفاءة وفعالية العمليات المصرفية من خاللركيز على زيادة الت   -

نا يموظف ئنا من خالل بذل الجهود في تطوير مهارات، وترسيخ العالقات مع عمالوضمان جودتها

 مع عمالئنا ومساهمينا.وكفاءاتهم المهنية وتوظيفها في إدارة العالقات المهنية 

 

إدارة االلتزام والحوكمة، إدارة المخاطر وإدارة التدقيق  من زيادة فعالية الجهات اإلشرافية والرقابية -

 شياً مع أفضل الممارسات محلياً وعالمياً. الداخلي تما

 

تعزيز وترسيخ التعاون مع المؤسسة الت ابعة شركة بيمو الس عودي الفرنسي المالية والشركة المتحدة  -

ضى للعمالء ةتحسين  مة لتعزيز مستوى الر  للتأمين سعياً نحو توفير الخدمات المالية المتكاملة والمصم 

 خدمات المالية والمصرفية.القدرة الت نافسية في سوق ال

 

عبر  2كما يجدر اإلشارة، إلى قيام البنك بالتحضير من أجل تطبيق المعيار المحاسبي العالمي رقم  -

زمة من أجل جاهزية احتساب وتقدير أثر  تطوير عدة نماذج أعمال وجمع البيانات الت اريخية الال 

مع المدقق الخارجي للوصول للجاهزية المثلى  المعنية والتواصل درالتطبيق. باإلضافة إلى تدريب الكوا

 حيث يقوم البنك بالتطبيق النهائي للمعيار. 8102وتستكمل هذه الجهود بعام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8102-8102 تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين                 .عسنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.ب

 

 
44 

 بنك بيمو الّسعودي الفرنسيعناوين 

 

 توّزع شبكة الفروع

 

 

 
 



 

 الفرنسي السعودي بيمو بنك

  شركة مساهمة مغفلة سورية عامة

  المستقل الحسابات مدقق وتقرير الموحدة المالية البيانات
٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة



 

  

  
  
  

  الفرنسي السعودي بيمو بنك
  شركة مساهمة مغفلة سورية عامة

  المستقل الحسابات مدقق وتقرير الموحدة المالية البيانات
  ٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة

  
  
 

 المحتويات جدول

  صفحـــة  


  ٤-١  املستقل احلسابات مدقق تقرير
  

  املوحدة املالية البيانات
  

  ٥  املوحد املايل الوضع بيان  
  

  ٦  املوحد الدخل بيان  
  

  ٧  املوحد الشامل الدخل بيان  
  

  ٨  املوحد امللكية حقوق يف التغيريات بيان  
  

  ١٠-٩  املوحد النقدية تدفقاتال بيان  
  

١٠٠- ١١  املوحدة املالية البيانات حول إيضاحات  























 

- ١١ -  

  بنك بيمو السعودي الفرنسي شركة مساهمة مغفلة سورية عامة 
  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة
    

  

  عامة معلومات  -١

األول  كــانون ٢٩ تــاريخ ١٣٩٠١ رقــم التجــاري الســجل يف مســجلةعامــة  ســوريةمغفلــة  مســامهة شــركة هــو) املصــرف( الفرنســي الســعودي بيمــو بنــك
  .سورية دمشق، ،فندق الشام بناءً  يف للمصرف الرئيسي املركز يقع. ٨ الرقم حتت املصارف سجل ويف ٢٠٠٣

 وقد الواحد، لسهمل سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقداره برأمسال املصرف تأسس
 إىل مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت

 املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت .٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لتصبح

القابلة  رباح املدورةمليون لرية سورية حمولة من األ ٥٠٠زيادة رأس مال املصرف مببلغ  ٢٠١٧أيار  ١٨أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 
  بإصدار ٢٠١٧تشرين األول  ٣٠مليون لرية سورية) حيث قام املصرف بتاريخ  ٣٥٠مليون لرية سورية) واالحتياطي اخلاص ( ١٥٠للتوزيع (

واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة  وراقعها جمانًا على املسامهني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألماليني سهم جديد قام بتوزي ٥
، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥ادر بتاريخ /م) الص١١٨على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم (

لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 
  .املالية وراقدمشق لأل

زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية مـن خـالل ضـم جـزء مـن األربـاح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥بتاريخ العامة غري العادية املنعقدة  اهليئةأقرت 
ماليــني ســهم جديــد قــام بتوزيعهــا علــى املســامهني وفقــاً لقــانون الشــركات والقــوانني الناظمــة لــألوراق  ١٠املصــرف بإصــدار قــام القابلــة للتوزيــع حيــث 

، وبـذلك أصـبح رأس مـال ٢٠١٨آب  ١٣/م الصـادر بتـاريخ ١٠٦ن متت املوافقة على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقـم واألسواق املالية وذلك بعد أ
لرية سورية للسهم  ١٠٠سهم بقيمة أمسية قدرها  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠املصرف املصرح واملكتتب به واملدفوع 
  ق املالية.الواحد مدرجة يف سوق دمشق لألورا

 ثالثونو  بعةس من مكونة شبكة خالل من مصرفية وخدمات أنشطة عدة بتقدمي املصرف يقوم. ٢٠٠٤ الثاين كانون ٤ يف أعماله املصرف باشر
ائي وهي ( قد مت إغالقها مسبقاً  فروع ومكاتب ٨ علمًا أن، السورية احملافظات كافة موزعني علىو  يعملون حالياً  ومكتبني فرعاً  الربامكة، بشكل 

  ).، محص الرئيسي، مكتب مرفأ طرطوسالطلياين، املالكي، مكتب باب توما، مكتب الشام سييت سنرت، مكتب املوغامبومول
حلب املدينة،  وهي (دوما، صحنايا، مثانية فروعنتيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا يف 

وفرعي حلب احملافظة وحلب الشيخ جنار خالل  ٢٠١٨حيث مت افتتاح فرع عدرا خالل شهر حزيران  .)، الرقةدرعا، القنيطرة، دير الزور، إدلب
، ومت إعادة افتتاح فرع احلسياء ٢٠١٨، كما مت افتتاح فرع جديد يف امليدان مبحافظة دمشق خالل شهر تشرين األول ٢٠١٨شهري متوز وآب 
  .٢٠١٩ون الثاين خالل شهر كان

 وساطة شركة تأسيس يف باملسامهة للمصرف املوافقة املتضمن ٤ب/ ن م /٣٢٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار صدر ٢٠٠٧ الثاين تشرين ٥ بتاريخ
 الشركة مال رأس من %٧٤,٦٧ بنسبة املتمثلة مسامهته بتسديد املصرف قام. املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة اسم حتت مالية
  .٢٠٠٨ شباط ٥ بتاريخ
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بيع حصته يف بنك بيمو السعودي الفرنسي واالستقالة من عضوية جملس  ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦قرر جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 
  إدارة املصرف.
  حدة.املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املو  سهممل يتم بيع األ

 يف املنتهيةللسنة  للمصرف املوحدة املالية البيانات على باملوافقة والتوقيعالرئيس التنفيذي أو  دارةرئيس جملس اإلعلى تفويض دارة اإل جملس وافق

  .وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني ٢٠١٩آذار  ٢٨املنعقدة بتاريخ جلسته يف  ٢٠١٨األول  كانون ٣١
  
  ر المحاسبيةلمعاييا  - ٢

  البيانات المالية إعدادأسس 

هذه السياسات وفقًا للسياسات احملاسبية املذكورة أدناه  ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة املالية املنتهية يف  للمصرف املوحدة مت إعداد البيانات املالية
كانون   ١) ساري املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد ٩( رير املالية رقمالدويل للتقا ملعايري الدولية للتقارير املالية باستثناء املعيارمع اهي متوافقة 

 . أدخل هذا املعيار تعديالت تتعلق باالعرتاف وقياس األدوات املالية كما أدخل منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة الحتساب تدين قيمة٢٠١٨الثاين 
  األدوات املالية.

  ) لغاية٩( الدويل للتقارير املالية رقم مت تأجيل تطبيق املعيار ٢٠١٨لعام ) ١(جلسته رقم التدقيق يف سورية يف حبسب قرار جملس احملاسبة و 
 .٢٠١٩كانون الثاين   ١

  أسس التقييم
  يتم قياسها بالقيمة العادلة : البيانات على أساس مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليت إعدادمت 

ا بغرض املتاجرة.املوجودات و  -  املطلوبات احملتفظ 

 .الدخلاملالية احملددة على اساس القيمة العادلة من خالل دوات األ -

 االستثمارات يف حقوق امللكية. -

 املالية املتوفرة للبيع. وراقاأل -

  املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة.دوات األ -
  ة أدناه:إن السياسات احملاسبية االساسية هي مدرج

  :التوحيد أسس  -)أ(

 والشــركة اخلاضــعة للمصــرفتتضــمن البيانــات املاليــة  شــركة مســامهة مغفلــة ســورية عامــة -لبنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ن البيانــات املاليــة املوحــدة إ
  .)شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة( املصرفلسيطرة 

  حني: فاملصر تتحقق السيطرة عند 
 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ 
 يكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مشاركته مع الشركة املستثمر فيها؛ وأو  تعرض،ي 
 .يكون لديه القدرة على استخدام قوته للتأثري على عوائدها 

أو  كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات على واحد إذا ال على الشركة املستثمر فيهاأو  سيطريقد إذا  تقدير ماإعادة ب املصرفقوم ي
  أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املذكورة أعاله.
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كانت حقوق التصويت  إذا   يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد املصرفلك ميعندما ال 
 االقدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده. تعترب اجملموعة مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف تقييم مكافية لتعطيها 

  ال، مبا يف ذلك:أو  قد تكون حقوق التصويت للمجموعة يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوةإذا 
  أصحاب األصوات األخرى أسهملنسبة حلجم وتوزيع حلقوق التصويت با املصرفحجم امتالك. 
  ا حيحقوق التصويت احملتملة اليت  .األطراف األخرىأو  خرى، وأصحاب األصوات األاملصرفتفظ 
  أخرىاحلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية. 
  نشطة ذات الصلة عندما حتتاج إىل القيام ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األأو  لديه، املصرفأي وقائع وظروف إضافية تشري إىل أن

  بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة.
 أعباءو  اتإيرادسيطر اجملموعة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج تيبدأ توحيد شركة تابعة عندما 

  السيطرة حىت تاريخ فقدانه السيطرة على الشركة التابعة. املصرفمن تاريخ كسب  الدخلاملباعة خالل السنة يف بيان أو  ة التابعة املشرتاةالشرك
 الدخلن إغري مباشرة. أو  مباشرة املصرفلكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال أو  احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح

م واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ
  م مبا يلي :فقدت اجملموعة السيطرة على شركة تابعة، عندئذ جيب عليها القياإذا  قتضاء. يتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعةاملسيطرة عند اإل

 مبوجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة؛عرتاف لغاء االإ 
 باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛عرتاف لغاء االإ 
 الظاهر ضمن حقوق املسامهني؛ أجنبيةحتياطي فروقات حتويل عمالت إبعرتاف لغاء االإ 
 ض النقدي املستلم؛يعو تة العادلة لليمبالقعرتاف اال 
 ي استثمار حمتفظ به؛بالقيمة العادلة ألاف عرت اال 
 خسارة؛أو  ما ربحإبأي فرق ناتج على انه عرتاف اال 
  ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة إعادة ىل االرباح إنقلها مباشرة أو  ،الدخلىل حساب إتصنيف املبالغ املعرتف 

 ذلك.خرى املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ
  تتكون الشركات التابعة املوحدة من:

  مركز الشركة        
    نشاط الشركة      نسبة الملكية      القانوني      اسم الشركة  

  تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة    % ٧٤,٦٧      سورية    شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة
  ضافة إىل ممـــارسة أعمال شــــراء املالية باإل وراقبـاأل              
   املــالية حلســــــاب الشركة وحساب الغري وراقوبيع األ              

  :جنبيةالعمالت األ  (ب)

) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات. بتـاريخ كـل أجنبيةالتقارير املالية (عمالت  إعدادإن العمليات بعمالت غري عملة 
  حيــث بلــغ علــى أســاس أســعار القطــع الســائدة بتــاريخ بيــان الوضــع املــايل املوحــد جنبيــةحتويــل البنــود املاليــة بــالعمالت األإعــادة يــان وضــع مــايل يــتم ب

. )٢٠١٧كـانون األول   ٣١كما يف  للدوالر األمريكيلرية سورية  ٤٣٦، مقابل ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف   للدوالر األمريكيلرية سورية  ٤٣٦
ســعار القطــع الســائدة يف التــاريخ الــذي مت فيــه أســاس أســاس القيمــة العادلــة يعــاد حتويلهــا علــى أاملســجلة علــى  جنبيــةن البنــود غــري املاليــة بــالعمالت األإ

  .ال يعاد حتويلها أجنبيةساس الكلفة التارخيية بعملة أ املالية اليت جرى تقييمها على ن البنود غريإ. حتديد القيمة العادلة
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باسـتثناء فروقـات القطـع علـى العمليـات املنفـذة بقصـد التحـّوط ملخـاطر حمـددة ، يف الفـرتة الـيت نشـأت فيهـا اخلسـائرأو  األربـاحفروقـات القطـع يف  تقيد
ملتوقـع تسـديدها اأو  نشـاط أجنـيب مـن غـري املقـرر إىل دائنـة متوجبـةأو  وفروقات القطع علـى بنــود ماليـة متثـل ارصـدة مدينـة مطلوبـة مـن أجنبيةبعمالت 

عنــد  الــدخلضــمن حقــوق املســامهني ومــن مث تقيــد يف  أجنبيــةيــتم تســجيلها يف الــدخل الشــامل اآلخــر واظهارهــا يف حســاب فـــروقات حتويــل عمــالت 
  .التفرغ عن صايف املسامهة

  باملوجودات واملطلوبات املالية:عرتاف والغاء اال عرتافاال  (ج)

املبـدئي عـرتاف ويـتم اال. بالتـاريخ الـذي نشـأت فيـه، ليفات والودائع وسندات الدين الصـادرة واملطلوبـات املرؤوسـةاملبدئي بالقروض والتسعرتاف يتم اال
  .يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداةخرى جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األ

اصدار املوجودات واملطلوبات أو  ان تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء. ية بالقيمة العادلةيتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املال
تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات أو  ) يتم اضافتهاالدخلواملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل  املوجوداتاملالية (باستثناء 

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من أو  تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء املوجوداتما أ. املبدئيعرتاف عند اال، بقحسبما ينط، املالية
 .الدخليف  ا فوراً عرتاف فيتم اال الدخلخالل 

املايل يف صل عندما حتّول األأو  ،النقدية من االصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقاتأصل من قبل املصرف بعرتاف اال لغاءإيتم 
حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية أو  اذا مل حيول املصرف.منشأة اخرى إىل املايلصل عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ

ا، املنقولصل واستمر بالسيطرة على األصل األ وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم صل يف األ جيب ان يعرتف املصرف حبصته احملتفظ 
املايل صل باألعرتاف ن يستمر املصرف باالأجيب ، املايل املنقولصل حافظ املصرف بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية األإذا  .دفعها

  .باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضةعرتاف وكذلك اال
وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن صل بالفرق بني القيمة الدفرتية لألعرتاف يتم اال، مايل بالقيمة املطفأةأصل بعرتاف لغاء االإعند 
  .الدخل

ا ال تفي عرتاف ال يتم الغاء اال بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات اطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث ا
يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة واطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية . لغاء االعرتافإ روطبش

  .لالستحقاقات املمددة
اانتهاء أجل االلتزامات أو  الغاءأو  من قبل املصرف مبطلوبات مالية فقط عند االعفاء منعرتاف يتم الغاء اال بالفرق بني عرتاف يتم اال. اخلاصة 

االلتزامات أو  مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املنقولة، به واملقابل املدفوع وبرسم الدفععرتاف املايل الذي مت الغاء اال لاللتزامالدفرتية  القيمة
  .الدخلاملتكبدة ضمن 

  تصنيف املوجودات املالية:  (د)

ا: مالية تبعا لتصنيفها إما أوراق تقييم االستثمارات يف يتم، االويلعرتاف لال الحقاً  أو  ،قروض وتسليفات، متوفرة للبيع، لتاريخ االستحقاق حمتفظ 
  .الدخلبالقيمة العادلة من خالل 
امالية  أوراقاستثمارات يف    لتاريخ االستحقاق: حمتفظ 
ــااالســتثمارات احملــ قابلــة للتحديــد وتــاريخ اســتحقاق ثابــت وان أو  قة ذات دفعــات ثابتــةلتــاريخ االســتحقاق هــي موجــودات غــري مشــت تفظ 

ا حلني االستحقاق  الـدخلواليت ال تكون حمددة على اساس القيمة العادلـة مـن خـالل ، املصرف لديه النية االجيابية والقدرة على االحتفاظ 
  كمتوفرة للبيع.أو  

ايتم قياس االستثمارات احمل  .لى اساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعليةلتاريخ االستحقاق ع تفظ 
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  مالية كقروض وتسليفات: أوراقاستثمارات يف 
قابلة للتحديد وتاريخ اسـتحقاق ثابـت وان أو  مالية كقروض وتسليفات هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أوراقاالستثمارات يف 

ا حلني   . االستحقاقاملصرف لديه القدرة على االحتفاظ 
  .مالية كقروض وتسليفات على اساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية أوراقيتم قياس االستثمارات يف 

  مالية متوفرة للبيع: أوراقاستثمارات يف 
إن ســندات املســامهة غــري  .االســتثمارات املتــوفرة للبيــع هــي موجــودات غــري مشــتقة مل يــتم حتديــدها ضــمن فئــات املوجــودات املاليــة األخــرى

لبيـع علــى اســاس يـتم تســجيل بــاقي االسـتثمارات املتــوفرة ل. املدرجـة الــيت ال ميكـن تقيــيم قيمتهـا العادلــة بشــكل موثــوق يــتم تسـجيلها بالكلفــة
  .غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر الدخلدرج يالقيمة العادلـة و 

ــاديــن متــوفرة للبيــع اعيــد تصــنيفها كأدوات مارات يف يــتم فصــل التغــري يف القيمــة العادلــة الســتث لتــاريخ االســتحقاق عــن التغــري يف  محــتفظ 
علــى مــدى العمــر املتبقــي الداة كتعزيــز للعائــد ديــن متــوفرة للبيــع ضــمن حقــوق امللكيــة ويــتم اطفاؤهــا  أدوات القيمــة العادلــة الســتثمارات يف 

  .الدين
  :الدخل ساس القيمة العادلة من خاللأالتحديد على 

  يف أي من احلاالت التالية: الدخليقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على اساس القيمة العادلة من خالل 
  أو  التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة ؛ إعداداملطلوبات و أو  وتقييم املوجوداتإدارة يتم  
 ناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أوحد كبري عدم ت إىل يقّللأو  إن التحديد يلغي  
 املطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفا لذلك.أو  إن املوجودات  

  حقوق امللكية:أدوات املطلوبات املالية و   (ه)

  حقوق ملكية:أو  التصنيف كدين
علــى جــوهر االتفاقيــات التعاقديــة  بنــاءً  حقــوق ملكيــةأو  يصــدرها املصــرف كمطلوبــات ماليــة الــدين وحقــوق امللكيــة الــيتأدوات يــتم تصــنيف 

  . ألداة حقوق امللكيةو  والتعريف لاللتزام املايل

ــا أصــولأداة حقــوق امللكيــة هــي أي عقــد يثبــت احلصــة املتبقيــة يف  حقــوق امللكيــة أدوات بــعــرتاف يــتم اال. املنشــأة بعــد خصــم مجيــع التزاما
  .  عن املصرف بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف االصدار املباشرة الصادرة

أو  بــأي ربــحعــرتاف ال يــتم اال. ــا واقتطاعهــا مــن حقــوق امللكيــةعــرتاف فيــتم اال، حقــوق امللكيــة اخلاصــة بــهأدوات عــاد املصــرف شــراء أذا إ
  .كية اخلاصة باملصرفحقوق امللأدوات الغاء أو  صدارإأو  بيعأو  عند شراء الدخلخسارة يف 

حــق أداة أو  املركبــة (ســندات قابلــة للتحويــل) الصــادرة عــن املصــرف بشــكل منفصــل كمطلوبــات ماليــةدوات يــتم تصــنيف االجــزاء املكونــة لــأل
وجــب تبــادل ان خيــار التحويــل الــذي ســيتم تســديده مب. اداة حقــوق امللكيــةو  ملكيــة وفقــا" جلــوهر االتفاقيــات التعاقديــة وتعريــف االلتــزام املــايل

  .حق ملكية أداة حقوق امللكية اخلاصة باملصرف هو مبثابةأدوات مايل آخر مقابل عدد حمدد من أصل أو  مبلغ نقدي ثابت

  املطلوبات املالية:
ــا بغــرض املتــاجرة وال يــتم حتديــدها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  لفــة املطفــأة يــتم قياســها الحقــاً بالك، الــدخلاملطلوبــات املاليــة الــيت ال حيــتفظ 

  باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.



 

- ١٦ -  

يـتم حتديـده بالقيمـة العادلـة مـن أو  عنـدما حيـتفظ بـااللتزام املـايل بغـرض املتـاجرة الدخليتم حتديد املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل 
  اخلسائر. أو  رباحخالل األ

  األويل إذا:عرتاف عند اال الدخلحيدد بالقيمة العادلة من خالل إن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد 
 الذي قد ينتج ؛ أوعرتاف خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالأو  يلغيعرتاف كان مثل هذا اال 

 ـا وتقيـيمأو  مطلوبـات ماليـةأو  كان االلتزام املايل ميثل جـزء مـن جمموعـة موجـودات ماليـة اداؤهـا علـى  االثنـني معـاً والـيت يـتم ادار
وتقــدم املعلومــات حــول ، اســرتاتيجية اســتثمارية موثقــةأو  املخــاطر للمصــرفدارة أســاس القيمــة العادلــة وفقــاً الســرتاتيجية موثقــة إل

 وفق ذلك األساس، أو اجملموعة داخلياً 

 حمـدداً بالقيمـة العادلـة مـن وكـان العقـد املخـتلط بكاملـه ، اكثـرأو  كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي علـى مشـتق مـدمج
  .٩مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم  الدخلخالل 

  :اص املوجودات واملطلوبات املاليةتق  (و)

عندما ينوي أو  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل املوحد بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك
  ما القيام بالتسوية على اساس صايف القيمة وأما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.إاملصرف 

  املالية:دوات قياس القيمة العادلة لأل  (ز)

السوق األكثر  أو( األصلييف السوق  االلتزام يف معاملة منظمةلنقل  دفعهسيتم  الذيأو  صلتعترب القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األ
ستخدام امقدراً بأو  كان ذلك السعر ملحوظاً بشكل مباشرإذا   ظر عّمانبغض ال) البيعسعر  أيالسوق احلالية ( لظروفالقياس وفقاً  يف تاريخرحباً) 

 السوق أخذيف  شاركونلتزام يف حال رغب املاالأو  صلخصائص األ، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس. تقييم آخرأسلوب 
 .لتزام يف تاريخ القياساالأو  صلعند تسعري األعتبار اال اخلصائص بعنيتلك 

مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس القيمة ، التقارير املالية إعدادولغايات ، ذلكباإلضافة إىل 
 العادلة ضمن ثالث مستويات:

لتزامات املطابقة اليت االأو  صولتوى األول: إن مدخالت املستوى األول عبارة عن أسعار معلنة (غري معدلة) يف السوق النشط لألاملس -
 تستطيع املنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس.

 يتم تضمينها يف املستوى األول. هذا املستوى الثاين: تتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب أسعار معلن عنها واليت -
  غري مباشر.أو  لتزام إما بشكل مباشراالأو  صلوتكون هذه املدخالت ملحوظة لأل

  لتزام.االأو  صلاملستوى الثالث: تعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري ملحوظة لأل -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  (ح)

مؤشرات  وجودلناحية ، الدخلما عدا تلك اليت هي على اساس القيمة العادلة من خالل ، املوجودات املالية يميتم تقي يف تاريخ كل بيان وضع مايل
اكثر بعد اجراء القيد االويل أو  نتيجة حصول حدث، يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي. تدين يف قيمتها

  .ستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرتان التدفقات النقدية امل، للموجودات
أو  ن تواجه اجلهة املقرتضةأ، على الصعوبات املالية اليت ميكن مالية اخنفضت قيمتها أصولجمموعة أو  مالياً  صالً أن أدلة املوضوعية على األ تشتمل
  مالية مماثلة.أدوات توى التدين يف خذ بعني االعتبار اجتاه ومسآلإىل ا اضافة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، املصدرة
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  .بشكل منفرد وبشكل مجاعي صوليأخذ املصرف بعني االعتبار األ، املسجلة بالكلفة املطفأة صولبوجود دليل على تدين يف قيمة األ النظرعند 
لدفرتية للموجودات املالية والقيمة االسرتدادية ساس الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة اأن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على إ

من خالل  يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة سابقاً ، حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقةإذا  .الدخل. تقيد اخلسائر يف املقدرة
ن تبلغه الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم أال تزيد عما كان ميكن ين القيمة املايل بتاريخ عكس خسارة تدصل ود ان القيمة الدفرتية لألضمن حد الدخل

  .قيد خسارة تدين القيمة
 موضوعياُ  دليالً  طويالً  االخنفاض الذي يستغرق وقتاً أو  ما دون تكلفتها إىل حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلةأدوات إىل  بالنسبة

  على اخنفاض القيمة.
يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يتم  ن اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً إ، فمالية متوفرة للبيع أوراقستثمارات يف بالنسبة لال
 زيادةن أي أ. مالية أوراقعندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف  الدخلقيدها يف 

ن أي زيادة يف القيمة العادلة إ. الدخلال تقيد يف ، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، دين متوفرة للبيعأدوات يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 
  .الدخلتقيد يف ، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، حقوق ملكية متوفرة للبيعأدوات لالستثمارات يف 

  الية مشتقة:مأدوات   (ط)

تقرير. يتم قيد تقيد املشتقات على أساس القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد ألداة مشتقة ويعاد تقييمها الحقاً على أساس قيمتها العادلة بتاريخ ال
طية، ويف هذه احلالة فإن توقيت كانت األداة املشتقة حمددة ومستعملة كأداة حتوّ إذا  املوحد إال  الدخلبيان يف  ل حصولهعن ذلك حا الناتج الدخل

  .يعتمد على طبيعة عالقة التحّوطاملوحد  الدخلبيان القيد يف 
  مشتقات مدجمة:

مشـتقة مسـتقلة عنـدما ال تكـون خماطرهـا وخصائصـها متعلقـة أدوات تعامل كـأخرى عقود مضيفة أو  أخرىمالية أدوات إن املشتقات املدجمة ضمن 
ا يف اململضيفة وإن العقود املضيفة غري العقود ا إىل بقرب بتلك العائدة   .الدخلقّيمة على أساس قيمة عادلة تقيد تغريا

  حماسبة التحّوط:
، إمـــا  أجنبيـــةغـــري مشـــتقة متعلقـــة مبخـــاطر عمـــالت أدوات مشـــتقة مدجمـــة و أدوات حتّوطيـــة معينـــة، الـــيت تتضـــمن مشـــتقات و أدوات حيـــدد املصـــرف 

. تقيـد التحّوطـات ملخـاطر العمـالت أجنبيـةحتّوطات لصايف اسـتثمارات يف نشـاطات أو  ،لتدفقات النقديةحتّوطات اأو  ،كتحّوطـات القيمة العادلة
  .على التزامات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية جنبيةاأل

اطر واسـرتاتيجيته للـدخول يف املخـإدارة وأهدافـه اخلاصـة بـ، يوثّـق املصـرف العالقـة بـني االداة التحّوطيـة والبنـد املتحـّوط لـه، عند بداية عالقة التحـّوط
كانــت األداة التحّوطيــة املســتعملة يف عالقــة إذا   يوثّــق املصــرف فيمــا، عنــد بدايــة عمليــة التحــّوط وبشــكل مســتمر، كــذلك. عمليــات حتــّوط متفرقــة

  .التدفقات النقدية للبند املتحّوط لهأو  حتّوطية هي عالية الفعالية يف إلغاء التغريات يف القيمة العادلة
  ّوط القيمة العادلة:حت

ـــة للمشــتقات احملـــددة واملمكــن اعتبارهــا كتحّوطـــات قيمــة عادلــة تقيــد حــاًال يف  ـــريات يف القيمــة العادلـ أي تغــريات يف إىل  ، باإلضــافةالــدخلإن التغـ
 إىل ة التحــّوط والتغــري يف البنــد املتحــّوط لــه العائــداملخــاطر املتحــّوط هلــا. إن التغــري يف القيمــة العادلــة ألداإىل  القيمــة العادلــة للبنــد املتحــّوط لــه العائــد
  .املتعلق بالبند املتحّوط له الدخل املوحداملخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان 

اءهـاأو  يـتم بيعهـاأو  ينتهي أجل األداة التحّوطيـةأو  ،تتوقف حماسبة التحّوط هذه عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية ال تعـود أو  تنفيـذهاأو  إ
ابتــداء مــن ذلــك  الــدخله يف إطفــاءإن تعــديل القيمــة الدفرتيــة للبنــد املتحــّوط لــه النــاتج عــن املخــاطر املتحــّوط هلــا يــتم . مقبولــة للمحاســبة التحّوطيــة

  .التاريخ
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  حتّوط التدفق النقدي:
ات تـدفق نقـدي يـتم تأجيلهـا ضـمن الـدخل الشـامل اآلخـر. إن إن اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمـة العادلـة للمشـتقات احملـددة واملعتـربة كتحّوطـ

  .املوحد الدخلبيان يف  قيد حاالً يجلزء غري الفاعل املتعلق با الدخل
يف الفــرتات الــيت يقيــد فيهــا البنــد  الــدخل إىل إن املبــالغ املقيــدة ســابقاً يف الــدخل الشــامل اآلخــر واملرتاكمــة ضــمن حقــوق املســامهني يعــاد تصــنيفها

منـا، عنـدما ينـتج عـن العمليـات املسـتقبلية املرتقبـة إ. الـذي قيـد فيـه البنـد املتحـّوط لـه الـدخل املوحـدوذلك يف ذات بنـد بيـان ، الدخلط له يف املتحوّ 
كمــة ضــمن اخلســائر املقيــدة ســابقاً يف الــدخل الشــامل اآلخــر واملرتا أو  األربــاحفــإن ، مطلوبــات غــري ماليــةأو  املتحــّوط هلــا قيــد ملوجــودات غــري ماليــة

  .املطلوبات غري املاليةأو  حقوق املسامهني يتم حتويلها من حقوق املسامهني وتدرج ضمن التقييم األويل لكلفة تلك املوجودات غري املالية
اءهــاأو  يــتم بيعهــاأو  ينتهــي أجــل األداة التحّوطيــةأو  ،تتوقــف حماســبة التحــّوط عنــدما يلغــي املصــرف العالقــة التحّوطيــة ال تعــود أو  هاتنفيــذأو  إ

خـر ومرتاكمـة ضـمن حقـوق املسـامهني بـذلك التـاريخ تبقـى ضـمن اآلخسائر مقيدة يف الدخل الشامل أو  إن أي أرباح. مقبولة للمحاسبة التحّوطية
ائيـاً  ن إفـ، سـتقبلية مرتقبـةعنـدما ال يعـود مـن احملتمـل حصـول عمليـة م. الـدخليف  حقوق املسامهني وتتحقق عندما تقيـد العمليـة املسـتقبلية املرتقبـة 

  .الدخلضمن حقوق املسامهني يتم قيده حاًال يف  املرتاكم سابقاً  الدخل

  قروض وتسليفات:  (ي)

ا ، مالية أوراققابلة للتحديد، غري االستثمارات يف أو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة وغري حمتفظ 
تسليفات على أساس الكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبق. تسجل تقيد القروض وال. للمتاجرة

ا   .الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األصلية و/أو عائدا

  كفاالت ماليـة:  (ك)

ت املالية هي عقود توجب على املصرف اجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت الن مدين معّني عجز عن اجراء إن عقود الكفاال
  .كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين)،  ميكن هلذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة ( كفاالت. دينأداة  دفعة مستحقة مبوجب شروط

والحقا حتمل يف الدفاتر على اساس القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة والقيمة ، ساس قيمتها العادلةأعلى  ولياً أت املالية تقيد مطلوبات الكفاال
  .خرىكفاالت املالية ضمن املطلوبات األتدرج ال. جراء دفعة من جراء الكفالة )إملتوقعة (عندما يصبح من احملتمل للدفعة ا احلالية

  :ومعداتممتلكات   )(ل

  . ن وجدتإ، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، ساس الكلفة التارخييةأاملمتلكات واملعدات على  تظهر
باستعمال طريقة ، راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستثناء األتكلفة املوجودات طفاءالثابتة املادية إل صولاستهالك األ احتسابيتم 
  املعنية كما يلي : صولت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لأللقسط الثابا

      %  
  ٥  مباين    
  ٢٠ -١٠  وأثاث وأجهزة معدات    
  ٢٥  نقل وسائط    
  ٢٠  احلاسب أجهزة    
  ٢٠  املأجور على حتسينات    

اية كل عام، يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغ   .يري يف التقديرات بأثر مستقبلييف 
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الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم  صولتقاعد اي من األأو  اخلسائر الناجتة عن استبعاد وأ األرباحإن 
  .الدخلتسجيلها ضمن 

  موجودات غري ملموسة:  (م)

  .وهي ختضع الختبار التدين يف قيمتها باستعمال طريقة القسط الثابت وفق النسب أدناه، الشهرة باستثناء، غري امللموسة املوجودات إطفاءيتم 
    %  
  ٢٠  حاسوب برامج  
  ٥  الفروغ  

  ملموسة وغري ملموسة (باستثاء الشهرة): أصولالتدين يف قيمة   (ن)

اية كل فرتة تقرير  صولي مؤشر بإن تلك األأكان يوجد إذا   ري امللموسة لتحديد فيماه امللموسة وغصوليقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية أل، يف 
ا خسارة تدين يف قيمتهاأقد    .لتحديد مدى خسارة تدين القيمة ( ان وجدت )صل يتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل، ان وجد هكذا مؤشر. صا

يتم حسم ، عند حتديد القيمة االستعمالية. لبيع والقيمة االستعماليةالقيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة ا
قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر  إىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة

  .دفقات النقدية املستقبليةالذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التصل املالزمة لأل
تقيد خسارة تدنـي . لتوازي القيمة االسرتداديةصل نقاص القيمة الدفرتية لألإيتم ، قـل من قيمته الدفرتيةأصل ان تقدير القيمـة االسرتدادية لألذا كإ

حلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر ويف هذه ا، التقييمإعادة املختص مسجل دفرتيا بقيمة صل كان األإال إذا   ،الدخليف  حاالً  القيمة
  .التقييم ( املقيد سابقاً )إعادة 

التقدير املعّدل  إىل ن تصلأ إىل ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية )صل يتم زيادة القيمة الدفرتية لأل، يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً 
ية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لكن حبيث ان القيمة الدفرت ، االسرتداديةلقيمتها 

املختص مسجل صل كان األإال إذا   ،الدخليتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف . (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقةصل لأل
  .التقييم ( املقيد سابقاً )إعادة احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر  ويف هذه، التقييمإعادة بقيمة  دفرتياً 

  :املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  (س)

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبرا .بالقيمة العادلة أيهما أقلأو  تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة جعة القيم الدفرتية يف 
ا أي خسارة تدين إذا   للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما للموجودات اليت آلت ملكيتها كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا

  مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت).  هكذايف قيمتها. إن وجد 
أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة. تقيد خسارة تدين  إفراديالقيمة العادلة للموجودات بشكل  انتإن ك

ض لوفر يف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيو  التقييم،إعادة املختص مسجل دفرتيًا بقيمة صل كان األإال إذا   ،الدخلالقيمة حاًال يف 
  التقييم (املقيد سابقاً).إعادة 

إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن حبيث أن صل يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لأل
يف سنوات سابقة. يتم قيد صل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألالقيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل 

يف هذه احلالة يعامل عكس خسارة و  التقييم،إعادة  بقيمةاملختص مسجل دفرتيًا صل كان األإال إذا   ،الدخلعكس خسارة تدين القيمة حاًال يف 
  التقييم (املقيد سابقاً). إعادة تدين القيمة كزيادة لوفر 
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  اية اخلدمة للموظفني: مؤونة تعويضات  )ع(
املؤسسة. متثل  إىل يسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيهو  يف اجلمهورية العربية السورية جتماعيةإن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات اال

اية اخلدمة هذه من مؤسسة التأمينات بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض و  املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 
اية اخلدمة.أخرى . ليس على املصرف أي التزامات جتماعيةاال   جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  املؤونات:  )ف(

 ومنمتوقع ناتج عن حدث حصل يف املاضي ميكن تقديره بشكل موثوق، أو  يتم قيد املؤونات عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف قانوين
يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم . به موثوق بشكل االلتزام مبلغ تقدير وميكن التزام تسديد يتطلب مما اقتصادية منافع مقابل موارد تكبد احملتمل

، ددة لاللتزاماحملالتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال نسبة قبل الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر 
  حسبما ينطبق.

  :عباءواأل اتيرادحتقق اإل  )ص(
باستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون ، والنسبة املطبقةصل مع األخذ باحلسبان رصيد األ، الفوائد على أساس االستحقاق أعباءو  اتإيرادتقيد 

ا فقط عند حتقق اسرتدادها. تتضمن بعرتاف اليت يتم االالرديئة و  ومشكوك بتحصيلها العادي املقبول املستوى  إطفاءالفوائد  أعباءو  اتإيرادعائدا
  احلسومات والعالوات.

مطلوبات مالية (مثل العموالت أو  الرسوم والعموالت اليت تشكل جزءًا أساسيًا من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات مالية أعباءو  اتإيرادإن 
  .الفوائد أعباءو  اتإيرادها ضمن راجإدوالرسوم املكتسبة على القروض) يتم 

  عند تنفيذ اخلدمات املعنية.خرى الرسوم والعموالت األ اتإيرادتقيد 
  ما يلي: الدخل املوحدالفوائد الظاهرة يف بيان  أعباءو  اتإيراد تتضمن

  فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة.  -
  .فرة للبيعمالية متو  أوراقفوائد على استثمارات يف   -
ا عندما تكـون خمـاطر نسـبة الفائـدة ، مبا فيها عدم فعالية التحوط، التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات مقبولة  - والبنود املتحّوط هلا املتعلقة 

  هي املخاطر املتحّوط هلا.
الفوائد على حمفظة املتاجرة بشكل  اتإيرادو  الدخلخالل الفوائد على املوجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من  اتإيراد ظهارإيتم 

  .الدخل املوحدمنفصل ضمن بيان 
ا لللمتاجرة ما يلي : الدخلساس القيمة العادلة من خالل أاملوجودات املالية احملددة على  منخرى األ اتيرادصايف اإل تتضمن   غري تلك احملتفظ 

  .األرباحنصبة أ اتإيراد  -
  .حمققة وغري حمققةأرباح / خسائر   -
  .فروقات الصرف  -

  .خرىاأل اتيراداملالية املتوفرة للبيع ضمن اإل وراقعلى األ األرباحيتم قيد أنصبة . احلق باستالم الدفعة وءعند نش األرباحنصبة أ إيرادبعرتاف االيتم 
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  ضريبة الدخل:  )ق(

  الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. مصاريفمتثل 
 األرباحمن صايف  % ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 

 ، وقد مت٢٠١٣متوز  ٢تطبيقها ابتداًء من  من قيمة الضريبة واليت بدأ %٥اإلعمار مبعدل عادة املسامهة الوطنية إل إىل ، باإلضافةللضريبة اخلاضعة
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠لتصبح مبعدل  ٢٠١٧للعام  ٤٦تعديلها بالقانون رقم 

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري  الدخل املوحدالصافية الواردة يف بيان  األرباحاخلاضعة للضريبة عن  األرباح ختتلف
  الوعاء الضرييب. اجلائز تنـزيلها من

املطلوبات يف البيانات املالية أو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها
يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبية اليت  وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها.

  حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أو  الضرييب
. بينما يتم باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً عرتاف يتم اال

  .الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقاتعرتاف اال
االستفادة من تلك املوجودات  إمكانيةيتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم 

  كلياً.أو   الضريبية جزئياً 
  لنقد:النقد وما يوازي ا  )ر(

واألرصدة لدى البنوك  مركزية)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك أو أقلهو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(
ا األصلية ثالثة أشهر ( واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ل) أقو استحقاقا

  واألرصدة املقيدة السحب.

  :األرباححصة السهم من   )غ(

يتم . ه العاديةسهماملخفضة بالنسبة أل األرباحساسية وحصة السهم من األ األرباحيعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من 
العادية للمصرف على املعدل  همسحلملة األ ةاخلسارة للفرتة العائدأو  ساسية بتقسيم صايف الربحاأل األرباححصة السهم من  احتساب

اخلسارة على محلة أو  املخفضة عرب تعديل الربح األرباحيتم احتساب حصة السهم من . العادية املتداولة خالل الفرتة سهملعدد األ رجحامل
العادية واليت تتضمن خيار  سهمثريات التخفيضات احملتملة على األالعادية املتداولة جلميع تأ سهماملوزون لعدد األ واملعدلالعادية  سهماأل
  املمنوح للموظفني، حسبما ينطبق. سهماأل
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٣
 توفرةامل غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن املصرفإدارة  على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف
 الفعلية النتائج ختتلف وقد. صلة ذات تعتربأخرى  عوامل وعلى اخلربة عامل على ا املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد. أخرى مصادر من
  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن
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 تعديل فيها حيصل اليت املالية الفرتة يف احملاسبية اتالتقدير  تعديل عن الناجتة القيود إجراء يتم. دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم
 احلالية الفرتة على تؤثر املراجعة كانتإذا   الحقة وفرتات املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانتإذا   وذلك التقدير
  . الحقة وفرتات

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
 عنها ينتج قد واليت ،املوحد املايل الوضع بيان تاريخ يف كما للتقديراتأخرى  أساسية ومصادر باملستقبل، املتعلقة يةاألساس التقديرات يلي فيما
  .التالية املالية السنة خالل واملطلوبات للموجودات الدفرتية القيمة على بتعديالت التسبب خماطر

  االنخفاض في قيمة القروض والتسليفات
 عن ناجتة خسارة قيد يتوجب كانإذا   فيما حتديد عند. قيمتها يف اخنفاض هناك كانإذا   ما ملعرفة القروض حمفظة راجعةمب دورياً  املصرف يقوم

 تنتج اليت املقدرة النقدية التدفقات يف للقياس، قابل اخنفاض، وجود تؤكد ملموسة معلومات وجود لتحديدها املصرف يستعمل القيمة، يف اخنفاض
 أوضاع وجود إىلأو  التسديد، على املصرف مديين قدرة يف سليب تغري حصول إىل تشري ملموسة معلومات األدلة تتضمن قد. القروض حمفظة من

  .مستحقاته حتصيل على املصرف قدرة بعدم صلة ذات اقتصادية

 على موضوعي ودليل ائتمان خماطر اتذ مبوجودات متعلقة خبسائر يتعلق فيما سابقة خربات إىل باالستناد والتقديرات األحكامدارة اإل تستعمل
ة القيمة يف اخنفاض وجود  املستعملة وللتقديرات للمنهجية دورية مبراجعة املصرف يقوم النقدية، التدفقات تقدير عند. باحملفظة املتعلقة لتلك مشا

 جهة من الفعلية اخلسائرو  جهة من اخلسائر قديراتت بني تنتج قد اليت الفروقات حجم لتقليل املستقبلية، النقدية التدفقات وتوقيت قيمة لتحديد
 .أخرى

  تصنيف االستثمارات:
أن تقرر عند القيام باستثمار ما سواء جيب تصنيفه كاستثمار مقتىن حىت تاريخ االستحقاق، للمتاجرة، مدرج بالقيمة العادلة دارة يتوجب على اإل
رف بالتأكد من توافر حىت تاريخ االستحقاق يقوم املص النسبة لالستثمارات املقتناةكقروض وذمم مدينة. بأو   اخلسائر،أو  األرباحمقابل حساب 

(املعدل) ال سيما تلك املتعلقة بنّية املصرف وقدرته على اقتناء هذه االستثمارات حىت تاريخ استحقاقها.  ٣٩شروط معيار احملاسبة الدويل رقم 
ألداء هذه االستثمارات. دارة اخلسائر، فهي تعتمد على كيفية مراقبة اإلأو  بل حساب األرباحبالنسبة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة مقا

 خلعندما ال تصنف االستثمارات للمتاجرة يف حني يكون هلا قيمة سوقية متوفرة وموثوقة ويتم احتساب التغري يف القيم العادلة ضمن بيان الد
  اخلسائر.أو  قيمة العادلة مقابل حساب األرباحل، عندها يتم تصنيف هذه االستثمارات بااملوحد

  كاستثمارات متوفرة للبيع.خرى  األ االستثماراتيتم تصنيف مجيع 
  القيمة العادلةتحديد 

مال باستع عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ضمن بيان الوضع املايل باستعمال سعر السوق املتداول، يتم حتديد القيمة العادلة
  (ز). ٢) كما هو مذكور يف اإليضاح Discount Cash Flow (DCF) modelتتضمن متوذج حسم التدفقات النقدية ( تقييمتقنيات 

عملياً، إن سعر احلسم املستخدم يف قياس القيمة العادلة  يتم أخذ املعطيات يف مناذج التقييم هذه من أسعار سوق ميكن حلظها، حيث أمكن.
لتقييم، يأخذ يف احلسبان املعلومات املنظورة املتوفرة من املشاركني يف السوق، مبا فيها الفائدة املرتبطة باملخاطر املتدنية، نسبة باستعمال منوذج ا

لغاية تسعري خماطر املديونية (العائدة للمصرف وللجهة املتعاقد معها) وعامل  )Credit Default Swap Rates(السواب على خماطر املديونية 
العادلة  القيمةتغيري يف االفرتاضات املتعلقة بأي من هذه العوامل قد يؤثر على أي  نسبة احلسم املطبقة. إنإىل  ر السيولة الذي يضافخماط

  عن مصرف سورية املركزي.السيادية ومن ضمنها شهادات اإليداع الصادرة سندات لل
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فيها  تكونتكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت  تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما
أن متثل السعر املقبول للتفرغ عنها أي  السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغاية من قياس القيمة العادلة نفسها، حركة

  مالية.أدوات بات صاحب االلتزام ملطلو أو  املاليةدوات من مالك األ

املتوفرة  املعلوماتاملعطيات غري املنظورة باالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن إىل  يتم الوصول
  .لدى املنشأة

  وحصص متوفرة للبيع أسهمالتدني في قيمة استثمارات في 

مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة عن كلفتها. هذا أو  تثمارات املتوفرة للبيع عند حصول تدين هامأن هنالك تدين يف قيمة االس املصرفيعترب 
  .سهماأل سعار، بتقييم احلساسية العادية ألأخرىأحكام. عند اختاذ هكذا أحكام يقوم املصرف، ضمن عوامل  إصداراالعتبار يتطلب 

  الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية المقدرة لأل

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو٢يف اإليضاح رقم ( موضحهو كما   ) أعاله إن املصرف يراجع األعمال اإلنتاجية يف 
  الثابتة. صولتغيري األعمار املقدرة لألإىل 

 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة

 إجراءغري املالية وذلك من خالل  صولبتقدير القيمة االسرتدادية لألدارة ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلالراهنة اليت متر  الظروفيف ظل 
. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتهاإذا   لتحديد فيما صولالدفرتية هلذه األ للقيممراجعة 

  .يةإضافتدين 
 الستمراريةمبدأ ا

  طلبات معيار احملاسبة الدويلتعلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب م البنكمدى قدرة  بتقييمدارة اإلقامت 
ا  اليت مترأنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار دارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة . اعتمدت اإل١رقم 

عليه  بناءً  تلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور.مي البنكاجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن 
  القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية. إعدادفقد مت 
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  المركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد  -٤

 هذا البند مما يلي: يتكون
    األول كانون ٣١كما في             
              ٧٢٠١          ٨١٢٠    
    .س.ل          .س.ل              

      ٦,٦٩٧,١٨٥,٢٤٣        ١٢,٩٦٥,٧٣٤,٨٣٥         نقد يف اخلزينة
      ٥٧,٦٢٤,٥٥٠        ٥٠,٦٣٩,٢٩٤        نقد يف الفروع املغلقة *

  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
      ٦٣,٢٩٦,٢٨٩,٣٦٣        ٨٥,٨٩٠,٩٥٧,٩٩٩        حسابات جارية وحتت الطلب  
    -          ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠        ودائع ألجل  
      ١٠,٠٥٥,٣٧٥,٦٤٠        ١٢,٧١٧,٠٦٨,٥٢٣        **احتياطي نقدي إلزامي  
      ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٨      حساب جممد لدى مصرف سورية املركزي  

            ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤        ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩      

 جنبيةبالعمالت األ ٤٦,٧٤٥,١٤١لرية سورية ومبلغ  ٣,٨٩٤,١٥٥مبلغ  والرقة)دوما، إدلب، القنيطرة ( املغلقةد يف الفروع بلغ النقد املوجو   *
مقّومة  جنبيةبالعمالت األ ٤٦,٧٦٤,٣٩٦ولرية سورية  ١٠,٨٦٠,١٥٤(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١ كما يفمقّومة باللريات السورية  

يعود إىل إعادة فتح فرع درعا وتصفية املوجودات يف  ٢٠١٨و ٢٠١٧) والفرق يف النقد بني ٢٠١٧األول  انونك  ٣١ كما يفباللريات السورية  
من احلريق والسرقة وال تشتمل على تعويض األضرار خرى علمًا بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية النقد واملوجودات األ فرع دير الزور.

عمال الشغب والتخريب، وعليه مت تكوين مؤونات بنسب متفاوتة حسب األضرار املتوقعة واليت مل يتم حصرها املتعلقة باألحداث االستثنائية كأ
  ).١٨ضمن بند املخصصات املتنوعة (إيضاح رقم  املوحدة املاليةبيانات ال إعدادحىت تاريخ 

  تاريخ ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار على بناءً  و السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   **
 الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ بنسبة املركزي ةسوري مصرف لدى إلزامي نقدي باحتياطي حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١ أيار ٢ 

  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع

  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال ميإلزا االحتياطي هذا إن
  
   مصارف لدى أرصدة  -٥

 يتكون هذا البند مما يلي:
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩  ١٨,٥٣١,٣٠٦,١٨٣    ١,٧٨٧,٥٥٥,٠٣٦  *الطلب حتتو  جارية حسابات
    ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣    -      ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣  أقل)أو  أشهر ثالثةودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 

    ٢٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩  ١٨,٥٣١,٣٠٦,١٨٣    ٣,٨٨٨,٥٧٦,٣٠٩    
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    ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٢٧,٥٦٣,١٣٥,٧٢٧  ١٩,٥٥٧,٨٦٠,٤٢٣    ٨,٠٠٥,٢٧٥,٣٠٤  *الطلب حتتو  جارية حسابات
    ٥,٩٥٤,٦٨٠,٠٠٠    ٥,٩٢٩,٦٨٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  أقل)أو  أشهر ثالثةودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 

    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧  ٢٥,٤٨٧,٥٤٠,٤٢٣    ٨,٠٣٠,٢٧٥,٣٠٤    

 (مقابل ٢٠١٨األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩تتقاضى فوائد  لدى املصارف اليت ال األرصدةبلغت 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٧,٥٦٣,١٣٥,٧٢٧

  (تأمينــــــات نقديــــــة)مــــــع مصــــــارف خارجيــــــة حتــــــت الطلــــــب أرصــــــدة مقيــــــدة الســــــحب مرتبطــــــة بعمليــــــات جتاريــــــة و  تتضــــــمن حســــــابات جاريــــــة  *
  ).٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧ (مقابل ٢٠١٨األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧ 

ــــام املصــــرف عــــام  ــــة بــــالعمالت األ ٢٠١٤ق ــــاللريات الســــورية مبلــــغ  عادلــــةيــــورو بلغــــت قيمتهــــا امل ٣٠٠,٠٠٠بقيمــــة  جنبيــــةبتســــديد كفالــــة خارجي ب
قــد مت و  )،٢٠١٧كــانون األول   ٣١ســورية كمــا يف لــرية  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠مقابــل ( ٢٠١٨كــانون األول   ٣١لــرية ســورية كمــا يف  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠

  .ةينمن اإلجراءات القانو حلني االنتهاء  جنبيةتكوين مؤونة لتغطية كامل املبلغ املدفوع بالعملة األ

  :املدفوعة الكفاالت اخلارجية حمفظة
    األول كانون ٣١كما في             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠         مقومة باللرية السوريةقيمة الكفالة 
  )  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠(  )  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(    املدفوعة خمصص حمفظة الكفاالت اخلارجية

              -          -      
  :املدفوعة فظة الكفاالت اخلارجيةحمحركة خمصص 

              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٦٢,٣٥٤,٠٠٠        ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠         رصيد بداية السنة
  )  ٦,٣١٥,٠٠٠(  )  ٦,٥٦٧,٠٠٠(      فروقات سعر الصرف

اية السنة       ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠        رصيد 
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    مصارف لدى إيداعات  -٦
  يتكون هذا البند مما يلي:

      ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٤٤٦,٤٦١,٥٥٠  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٤٤٦,٤٦١,٥٥٠    
 

      ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦  (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)ودائع ألجل 

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦    
  
   للمتاجرة مالية موجودات  -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩          أسهم

           ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩      

قـام املصـرف بشـرائها  أسـهمعلـى شـكل  وبنـك عـودة سـوريا كـًال مـن قيمـة اسـتثمارات يف مصـرف قطـر الـوطين سـوريةمتثل املوجودات املاليـة للمتـاجرة،  
للشـركة التابعـة يف شـركات حمليـة مدرجـة يف سـوق  أسـهمواستثمارات علـى شـكل لرية سورية،  ١٢٢,٧٦٢,٤٧٥بقيمة  ٢٠١٨و  ٢٠١٧خالل عام 
  املالية. وراقدمشق لأل
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  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  -٨

 يتكون هذا البند مما يلي:
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
      .س.ل          .س.ل              

  الشركات الكربى
      ٤,٨٦٤,٩٠١,٢٨١        ٥,١٨٨,٣٤٢,٨٢١        مدينة جارية حسابات  
      ٢٥,٥٨٨,٢٦٩,٨٦٢        ٥٢,٤٧١,٩٥٣,٢٨٧        وسلف قروض  
  )  ٢٧٨,١٤٠,٧٣٩(  )  ٦٩٠,١٠٥,٤٧٢(      قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
      ٤,٩٣٧,٨٨٠        -          بطاقات ائتمان  
      ١٥٤,٤٥٠,٠٠٠        -          حمسومة سندات  
  )  ١٥,٧٨٠,٥٧٢(      -        حمسومة تسندا عن مقدماً  مقبوضة فوائد  

            ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٥٦,٩٧٠,١٩٠,٦٣٦      
  فراد (التجزئة)األ
      ٩٠٣,٥٢٦,٠٠٠        ١,٠٢٩,٩٤١,٨٠٧        حسابات جارية مدينة  
      ١٥,٠٧٨,١٨١,٨٤٧        ٢٠,٣٨٣,٩٧٦,٤٧٥        وسلف قروض  
  )  ٣٨,٢٨٢,٢٦٩(  )  ١١١,٧٨٣,٣٨٣(      القروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
      ١٧٠,٨٩٢,١٤٧        ١٣١,٣٠٧,٦١٤        ائتمان بطاقات  

            ١٦,١١٤,٣١٧,٧٢٥        ٢١,٤٣٣,٤٤٢,٥١٣      

        الشركات الصغرية واملتوسطة
      ١,٠٩٩,١٢٨,٨١٠        ١,٠٠٢,٧٦٣,٥١٥        مدينة جارية حسابات  
      ٦,٨٢٣,٥٩٢,٢٧٦        ٩,٧٢١,٥٣٩,٠٠٤        وسلف قروض  
  )  ٥٩,٠٨١,١٠٤(  )  ٥٦٣,٥٧٦١٢٢,(      قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
            ٧,٨٦٣,٦٣٩,٩٨٢        ١٠,٦٠١,٧٢٥,٩٥٦      

     ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        المجموع
  )  ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧(  )  ٤,٨١٨,٦٩٣,٧١٩(      مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص
  )  ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(      معلقة فوائد

      ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١        ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦        املباشرة انيةاالئتم التسهيالت صايف
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  تتلخص حركة خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة كما يلي:
      ٨٢٠١    
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    الرصيد يف أول السنة
    ٦٩,٤٦١,٠٤٢    )  ٣٢,٧٠٩,٩٠٧(      ١٠٢,١٧٠,٩٤٩    نةالتغري خالل الس

  )  ٩,٧١٩,١٣٠(      -      )  ٩,٧١٩,١٣٠(  التغري بأسعار الصرف

اية السنة     ٤,٨١٨,٦٩٣,٧١٩        ١,٤٨٨,٥٣٥,٤٠١        ٣,٣٣٠,١٥٨,٣١٨    الرصيد يف 

  السنةالرصيد يف أول 
    ٤,١٧٩,٥٥٦,٩٨٥        ١,٤٧٢,٠٧٣,٧٢٢        ٢,٧٠٧,٤٨٣,٢٦٣   إفرادي - املنتجةالديون غري  مقابل خمصص
    ٥٧٩,٣٩٤,٨٢٢        ٤٩,١٧١,٥٨٦        ٥٣٠,٢٢٣,٢٣٦    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩      
  التغري خالل السنة

  إضافات:
    ٧٢٩,٥١١,٨٧٢        ١٥٤,١٧١,٦٩٥        ٥٧٥,٣٤٠,١٧٧    إفرادي - الديون غري املنتجة مقابل خمصص  
    ٣٠٥,٢٤٨,٣٤٠        ٣٦,٣٤٠,٥٢٨        ٢٦٨,٩٠٧,٨١٢    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص  
  )  ٩,٧١٩,١٣٠(      -      )  ٩,٧١٩,١٣٠(  التغري بأسعار الصرف  

  استردادات:
  )  ٩٦٥,٢٩٩,١٧٠(  )  ٢٢٣,٢٢٢,١٣٠(  )  ٠٧٧,٠٤٠,٧٤٢(  إفرادي - الديون غري املنتجة مقابل خمصص  

      ٥٩,٧٤١,٩١٢    )  ٣٢,٧٠٩,٩٠٧(      ٩٢,٤٥١,٨١٩    
اية السنة   الرصيد يف 

    ٣,٩٣٤,٠٥٠,٥٥٧        ١,٤٠٣,٠٢٣,٢٨٧        ٢,٥٣١,٠٢٧,٢٧٠    إفرادي - الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٨٨٤,٦٤٣,١٦٢        ٨٥,٥١٢,١١٤        ٧٩٩,١٣١,٠٤٨    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٨١٨,٦٩٣,٧١٩,٤        ١,٤٨٨,٥٣٥,٤٠١        ٣,٣٣٠,١٥٨,٣١٨    
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      ٧٢٠١    
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

      ٤,٩٧٠,٦٣٧,٤٧٠        ١,٦١٩,٠٦٩,٦٥٥        ٣,٣٥١,٥٦٧,٨١٥    الرصيد يف أول السنة
    ٧٩,١٠٠,٩٧٨    )  ٢٦,٠٣٣,٧٩٥(      ١٠٥,١٣٤,٧٧٣    التغري خالل السنة

  )  ٢٩٠,٧٨٦,٦٤١(  )  ٧١,٧٩٠,٥٥٢(  )  ٢١٨,٩٩٦,٠٨٩(  التغري بأسعار الصرف

اية السنة     ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    الرصيد يف 

  الرصيد يف أول السنة
    ٤,٥٨٠,٦٤٦,٧١٧        ١,٥٩٣,٥٠٨,٨٤٣        ٢,٩٨٧,١٣٧,٨٧٤   إفرادي - املنتجةالديون غري  مقابل خمصص
    ٣٨٩,٩٩٠,٧٥٣        ٠,٨١٢٢٥,٥٦        ٣٦٤,٤٢٩,٩٤١    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٤,٩٧٠,٦٣٧,٤٧٠        ١,٦١٩,٠٦٩,٦٥٥        ٣,٣٥١,٥٦٧,٨١٥    
  التغري خالل السنة

  إضافات:
    ٨٣١,٥٨٦,٧٠٥        ٢١٥,٧٥٤,١٠٥        ٦١٥,٨٣٢,٦٠٠    إفرادي - الديون غري املنتجة مقابل خمصص  
    ١٨٩,٤٠٤,٠٦٩        ٢٣,٦١٠,٧٧٤        ١٦٥,٧٩٣,٢٩٥    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص  
  )  ٢٩٠,٧٨٦,٦٤١(  )  ٧١,٧٩٠,٥٥٢(  )  ٢١٨,٩٩٦,٠٨٩(  التغري بأسعار الصرف  

  استردادات:
  )  ٩٤١,٨٨٩,٧٩٦(  )  ٢٦٥,٣٩٨,٦٧٤(  )  ٦٧٦,٤٩١,١٢٢(  الديون غري املنتجة مقابل خمصص  

    )٢١١,٦٨٥,٦٦٣(  )  ٩٧,٨٢٤,٣٤٧(  )  ١١٣,٨٦١,٣١٦  (  
اية السنة   الرصيد يف 

    ٤,١٧٩,٥٥٦,٩٨٥        ١,٤٧٢,٠٧٣,٧٢٢        ٢,٧٠٧,٤٨٣,٢٦٣    إفرادي - املنتجة الديون غري مقابل خمصص
    ٥٧٩,٣٩٤,٨٢٢        ٤٩,١٧١,٥٨٦        ٥٣٠,٢٢٣,٢٣٦    مجاعي - الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    
  

  تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
      .س.ل          .س.ل              

      ٥,٥٩٦,٥٣٥,٣٧٦        ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        السنة أول يف الرصيد
      ١,٦٦٣,٤٩٠,٥٥٠        ٢,٢٢١,٢٢٢,٦٠٨        السنة خالل إضافات

  )    ٥٥٠,٧٤٢,٥٧٠  (  )    ١,٢١٩,١٩٨,٣٣٢  (      اتيرادالفوائد احملولة لإل اسرتدادات
  )    ٧٠,٢٤٦,٦٦٥  (  )    ٤٧,٢٦٤,٧٧٧  (      فوائد مشطوبة

      ١٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩        ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠        السنة اية يف رصيدال
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من رصيد إمجايل  %١٦,٢٦لرية سورية أي ما نسبته  ١٤,٤٦٨,٠٢١,٢٨٨غري العاملة (غري املنتجة)  املباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
من رصيد  %٢٦,٠٣لرية سورية أي ما نسبته  ١٤,١٣١,٣٢٢,٣٥٠(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف 

  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف 
من  %٨,٤٤لرية سورية أي ما نسبته  ٦,٨٧٤,٢٢٥,٠٩٨بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة (غري املنتجة) بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 

لرية سورية أي  ٧,٤٩٢,٢٨٥,٦٥٩(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١يالت االئتمانية املباشرة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة كما يف رصيد إمجايل التسه
  ).٢٠١٧ كانون األول  ٣١من رصيد إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة كما يف  %١٥,٧٢ما نسبته 

لرية  ١,٢٧٠,٣٢٢,٤٢٤(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٨٦٨,٤٠٣,٠١٦رة غري العاملة غري املباش التسهيالتبلغت 
(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٥٥١,٩٢٩,٤٢٧)، كما بلغ خمصص هذه التسهيالت ٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يف 

  ).١٨ن بند خمصصات متنوعة (إيضاح رقم ) مت قيده ضم٢٠١٧ األول كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤
لرية سورية   ٩٦٥,٢٩٩,١٧٠مبلغ أخرى ديون  إىل حولتأو  تسديد ديونب إما بلغت قيمة املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة التسويات

  . )٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٤١,٨٨٩,٧٩٦مقابل ( ٢٠١٨األول  كانون  ٣١كما يف 
) ٤/ م ن/ب١٠٧٩بالقرار رقم ( تعديالتهو  ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ تاريخ) ٤ب/ن م/٩٠٢( رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 

  ) تاريخ١/م/٢٢٧١والتعميم رقم ( ٢٠١٥نيسان  ٦) تاريخ ١/م/١١٤٥والذي مدد العمل به بالتعميم رقم ( ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ 
 أدى مما )٤/م ن/ ب٦٥٠رقم (و ) ٤ب/ن م/٥٩٧( رقم والتسليف النقد جملس يقرار  يف الواردة التعليمات بعض تعديل مت ٢٠١٥ان حزير  ٣٠
  :إىل

ـا ووجـدت  إعداد - املصـرف ان املخصصـات إدارة اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 
ــا كافيــ لــرية ســورية  ٤٢٤,٩٩١,٧٩٥ (مقابــل ٢٠١٨كــانون األول   ٣١لــرية ســورية بتــاريخ  ٧٧١,٤٣٠,٢٣١ ة هلــذا الغــرض والبالغــةاحملــتفظ 

 .)٢٠١٧األول  كانون  ٣١بتاريخ 
  
  للبيع متوفرة مالية موجودات  -٩

  يتكون هذا البند مما يلي:
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
      ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠        الشركة التابعةلدى أسهم     

  سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
      ١,٨٩٥,٩٧٢,٣٣٢        ١,٩٣٤,٧٦١,٠٨٨        )أسهم( امللكية حقوقأدوات     
            ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢        ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    

حيــث مت تقيــيم االســتثمار بالقيمـــة  ســـورية - فرنســبنكويف مصــرف حقــوق امللكيـــة" اســتثمار املصــرف يف الشــركة املتحـــدة للتــأمني أدوات ميثــل بنــد "
مــن رأمســال  %٤,٢٣ميثــل  ســورية - فرنســبنكأن اســتثمار املصــرف يف  علمــاً . املاليــة وراقيف ســوق دمشــق لــأل ســهمالعادلــة حســب نشــرة أســعار األ

. وعلـى الـرغم مـن أن ٢٠١٨كـانون األول   ٣١ كمـا يفمـن رأمسـال الشـركة   %٢١,٢٢ميثـل  يف الشركة املتحدة للتأمنيثمار املصرف يف حني أن االست
أن االستثمار مـازال يـتم تقييمـه بالقيمـة العادلـة وذلـك لعـدم وجـود تـأثري مهـم إال  %٢٠نسبة استثمار املصرف يف الشركة املتحدة للتأمني قد جتاوزت 

اية عام إدارة سات التشغيلية واملالية للشركة (ال يتمتع املصرف بأي متثيل يف جملس للمصرف على السيا   ).٢٠١٨الشركة املتحدة للتأمني حىت 



 

- ٣١ -  

من رأمساهلا على شكل أسهم و كانت حصة بنك بيمو السعودي  %٢٥بتوزيع أرباح متثل  ٢٠١٨قامت الشركة املتحدة للتأمني خالل العام 
  .لرية سورية ٤٤,٩٢٣,٤٠٠سهم بقيمة  ٤٤٩,٢٣٤عات الفرنسي من هذه التوزي

  
   االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ مالية موجودات  -٠١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ١٨٢٠    

    .س.ل          .س.ل        سوقية أسعار هلا متوفرغري  مالية موجودات
      -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤        ةخارجي حكوميةسندات خزينة     

            ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤          -      

  :يلي كما ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما االستحقاق تاريخ حىت ا احملتفظ املالية املوجودات تظهر
      سندات خزينة حكومية                    
      خارجية ذات عائد ثابت                    
    دوالر أمريكي                  

    ١١,٥٧٣,٠٠٠            القيمة اإلمسية
  )  ١٣٠,٩٦٩  (            صماخل

    ١١,٤٤٢,٠٣١            الدفرتية القيمة
      ٥١,٦٧٠              صماخل إطفاء

                  ١١,٤٩٣,٧٠١    
    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤            السنة اية يف املتداول الصرف سعر حسب السورية باللرية القيمة

  كما يلي:  ٢٠١٨عام  منمت اقتناء ثالث سندات خزينة حكومية خارجية خالل النصف األول 
      السند الثالث          السند الثاني          السند األول          
  ٩,٠٠٠,٠٠٠         ٨٧٣,٠٠٠        ١,٧٠٠,٠٠٠    دوالر أمريكي –مسية القيمة اإل  
  ٨,٩٥٩,٥٠٠          ٨٤٢,٨٨١        ١,٦٣٩,٦٥٠    دوالر أمريكي –سعر اإلصدار   
    %٦          %٥,٨          %٥,٨      معدل الفائدة   
    %٦,٤٧          %٧,٦٩          %٧,٧٥      معدل العائد  
  ٢٠١٩أيار  ٢٠        ٢٠٢٠نيسان  ١٤        ٢٠٢٠نيسان  ١٤    تاريخ االستحقاق  
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  ثابتة موجودات  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
       ٨٢٠١    
    المجموع          المأجور على تحسينات          حاسب أجهزة          نقل وسائط          وأثاث وأجهزة معدات          مباني        

    .س.ل       .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل     لتاريخيةا التكلفة
    ٨,٦٩٥,٤١٦,٧٠١        ٨٦٧,٤٢٩,٥٦٨        ٧٥٢,٠٩٨,٢٢٩        ١٥٧,٠٥٠,٧٨٢        ١,٥٩٤,٣٥٥,٩٤١        ٥,٣٢٤,٤٨٢,١٨١    ٢٠١٨كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد
    ١,٥٥٠,٩٦٥,٤٨١        ٣٩,٧٢١,٩٨٠        ١٦٦,٩٢٦,٢٨٥      ٢٤,٠٦٩,٤٢٠        ٤٢١,٦٢٨,٥٠٥        ٨٩٨,٦١٩,٢٩١    إضافات

  )    ١٠,٨٢٣,٥٨٣(  )      ٤٨٨,٧٣١(  )  ٣,٦٨٢,٢٥٠(  )    ٥,٧٥٠,٠٠٠  (  )    ٩٠٢,٦٠٢(      -      استبعادات
    ٤٧٤,٨٢٠,٦٢٤        ٢٤,٤١٧,٩١٥        ٢٨,٦٤٢,٥٢٠        -          ٥٣,٤٩٩,٤٨٩        ٣٦٨,٢٦٠,٧٠٠    التحويالت

    ١٠,٧١٠,٣٧٩,٢٢٣        ٩٣١,٠٨٠,٧٣٢        ٩٤٣,٩٨٤,٧٨٤        ١٧٥,٣٧٠,٢٠٢        ٣٣٣,٥٨١,٠٦٨٢,        ٦,٥٩١,٣٦٢,١٧٢    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

 المتراكم االستهالك

  )    ٢,٤١١,٢٨٠,٣١١(  )    ٦٤٤,٤٦٢,٩٨١(  )  ٤٠٧,٣٣٧,٨٢٦(  )    ٧٠,٢٥٣,١٠١  (  )  ٥٤٠,٧٥٣,١٦٧(  )  ٧٤٨,٤٧٣,٢٣٦  (  ٢٠١٨ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
  )    ٥٥٢,٦٢٧,٤١٠(  )    ٩٣,٤٤٤,٥٣٥(  )  ٨٧,٧٩٢,٩٠١(  )    ٣٠,٦٩٠,٦٧٨(  )  ١٥٢,٢٢٥,٧٤٠(  )  ١٨٨,٤٧٣,٥٥٦  (  السنة أعباء إضافات،
      ١٠,٨٢٣,٥٨٣          ٤٨٨,٧٣١        ٣,٦٨٢,٢٥٠        ٥,٧٥٠,٠٠٠          ٩٠٢,٦٠٢        -      استبعادات

  )    ٢,٩٥٣,٠٨٤,١٣٨(  )    ٧٣٧,٤١٨,٧٨٥(  )  ٤٨,٤٧٧٤٩١,٤(  )    ٩٥,١٩٣,٧٧٩  (  )  ٦٩٢,٠٧٦,٣٠٥(  )  ٩٣٦,٩٤٦,٧٩٢  (  ٨٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
 الدفترية القيمة صافي

    ٧,٧٥٧,٢٩٥,٠٨٥        ١٩٣,٦٦١,٩٤٧        ٤٥٢,٥٣٦,٣٠٧        ٨٠,١٧٦,٤٢٣        ١,٣٧٦,٥٠٥,٠٢٨        ٥,٦٥٤,٤١٥,٣٨٠    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
  

  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 

    ١٢,٢٧٩,٠٠٠        -          -          -          ٩,٧٨٩,٠٠٠        ٢,٤٩٠,٠٠٠    ٢٠١٨ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
    ٥٤٩,٥٢١,١٩١        ٣٣,٣٢٦,٦٦٤        ٣٢,٨٢٦,٤٢٨        -          ٦١,٣١٤,٣٣٧        ٤٢٢,٠٥٣,٧٦٢    إضافات

    -          -          -          -          -          -      استبعادات
  )    ٤٧٩,٤٨١,٧٠٨(  )    ٩,٠٧٨,٩٩٩٢(  )  ٢٨,٦٤٢,٥٢٠(      -      )  ٥٣,٤٩٩,٤٨٩(  )  ٧٠٠,٢٦٠٨٣٦,  (  حتويالت

    ٨٢,٣١٨,٤٨٣        ٤,٢٤٧,٦٦٥        ٤,١٨٣,٩٠٨        -          ١٧,٦٠٣,٨٤٨        ٥٦,٢٨٣,٠٦٢    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨        ١٩٧,٩٠٩,٦١٢        ٤٥٦,٧٢٠,٢١٥        ٨٠,١٧٦,٤٢٣        ١,٣٩٤,١٠٨,٨٧٦        ٥,٧١٠,٦٩٨,٤٤٢    الثابتة الموجودات صافي
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       ٢٠١٧    
    المجموع          المأجور على تحسينات          حاسب أجهزة          نقل وسائط          وأثاث وأجهزة معدات          مباني        

    .س.ل       .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل     التاريخية التكلفة
    ٦,٨٦٢,٠٦٤,٦٧٠        ٨٣٣,٢٤٨,٧٢١        ٦١٨,٦٣٦,٥٦١        ١٤٣,٦٣٢,٤٩٤        ٩٧٦,١٥٦,٧٨٥        ٤,٢٩٠,٣٩٠,١٠٩    ٢٠١٧كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد
    ١,٢٨٢,٦٢٠,٥٣٥        ٢٣,٧٤٩,٩١٩        ١٢٣,٧٧٠,١٦٨      ١٩,٥٣٤,٢٨٨        ٣٦٠,١٠٥,٣٥٤      ٧٥٥,٤٦٠,٨٠٦    إضافات

  )    ١٦,٥٠٩,٤٠٠(  )    ٣,٧٧٩,٣٧٢(  )    ٨٥٩,٥٠٠(  )    ٦,١١٦,٠٠٠(  )  ٥,٧٥٤,٥٢٨(      -      استبعادات
    ٥٦٧,٢٤٠,٨٩٦        ١٤,٢١٠,٣٠٠        ١٠,٥٥١,٠٠٠        -          ٦٣,٨٤٨,٣٣٠٢        ٢٧٨,٦٣١,٢٦٦    التحويالت

    ٨,٦٩٥,٤١٦,٧٠١        ٨٦٧,٤٢٩,٥٦٨        ٧٥٢,٠٩٨,٢٢٩        ١٥٧,٠٥٠,٧٨٢        ١,٥٩٤,٣٥٥,٩٤١        ٥,٣٢٤,٤٨٢,١٨١    ٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

 المتراكم االستهالك

  )    ٢,٠٠٥,٩٥٦,٣٩١(  )    ٥٦١,٦٣٣,٢٣١(  )  ٣٤١,٦٦٨,٣٥٥(  )    ٤٧,٤٩٥,٢٤٥  (  )  ٤٤١,٨٢٦,٨١٩(  )  ٦١٣,٣٣٢,٧٤١  (  ٢٠١٧ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
  )    ٤١٩,٧٩٦,٣١٤(  )    ٨٦,٦١٦,٠٧٨(  )  ٦٥,٧٨٣,٩٩٦(  )    ٢٨,٨٧٣,٨٥٦(  )  ١٠٣,٣٨١,٨٨٩(  )  ١٣٥,١٤٠,٤٩٥  (  السنة أعباء إضافات،
      ١٤,٤٧٢,٣٩٣        ٣٢٨,٧٨٦٣,          ١١٤,٥٢٥        ٦,١١٦,٠٠٠        ٤,٤٥٥,٥٤٠        -      استبعادات

  )    ٢,٤١١,٢٨٠,٣١٢(  )    ٦٤٤,٤٦٢,٩٨١(  )  ٤٠٧,٣٣٧,٨٢٦(  )    ٧٠,٢٥٣,١٠١  (  )  ٥٤٠,٧٥٣,١٦٨(  )  ٧٤٨,٤٧٣,٢٣٦  (  ٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
 الدفترية القيمة صافي

    ٦,٢٨٤,١٣٦,٣٨٩        ٢٢٢,٩٦٦,٥٨٧        ٣٤٤,٧٦٠,٤٠٣        ٨١٨٦,٧٩٧,٦        ١,٠٥٣,٦٠٢,٧٧٣        ٤,٥٧٦,٠٠٨,٩٤٥    ٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
  

  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 
    ١٨,٢٦٩,٢٠٠        ١٣,٥١٦,٤٠٠        -          -          ٢,٤٥٢,٨٠٠        ٢,٣٠٠,٠٠٠    ٢٠١٧ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
      ٥٦٢,٣٩٤,٧٩٦        ١,٨٣٨,٠٠٠        ١٠,٥٥١,٠٠٠        -          ٢٧١,١٨٤,٥٣٠        ٢٧٨,٨٢١,٢٦٦    إضافات

  )    ١,١٤٤,١٠٠(  )    ١,١٤٤,١٠٠(      -          -          -          -      استبعادات
  )    ٥٦٧,٢٤٠,٨٩٦(  )    ١٤,٢١٠,٣٠٠(  )  ١٠,٥٥١,٠٠٠(      -      )  ٢٦٣,٨٤٨,٣٣٠(  )  ٢٧٨,٦٣١,٢٦٦  (  حتويالت
    ٠٠٠,١٢,٢٧٩        -          -          -          ٩,٧٨٩,٠٠٠        ٢,٤٩٠,٠٠٠    ٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩        ٢٢٢,٩٦٦,٥٨٧        ٣٤٤,٧٦٠,٤٠٣        ٨٦,٧٩٧,٦٨١        ١,٠٦٣,٣٩١,٧٧٣        ٤,٥٧٨,٤٩٨,٩٤٥    الثابتة الموجودات صافي
  لظروف االستثنائية ليعود بعدها إىل اخلدمة.فرع وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال ا ١٢فروع ومكاتب وإيقاف العمل مؤقتاً يف  ٨مت إيقاف العمل بشكل دائم يف 

املتبقية يف فرع الرقة واليت بلغت  صولالتحسينات على املأجور ونقل باقي املوجودات إىل فروع أخرى. أما بالنسبة لقيمة صايف األ إطفاءيف الفروع اليت أغلقت بشكل دائم، فقد مت  صولبالنسبة لأل
 ههذإعداد ومل يطرأ أي تغيري عليها حىت تاريخ  ٢٠١٦عام  )١٨حمتملة (إيضاح  أعباءمؤونة بنفس املبلغ مت قيدها ضمن بند املخصصات املتنوعة كمخصصات مقابل لرية سورية فقد مت تشكيل  ٤,٤١٤,٣١١

  .القوائم املالية املوحدة
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كانون   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٠١٠,٦٣٦,٤٧٠مبلغ بلغت تكلفة املوجودات الثابتة باملصرف اليت مت استهالك قيمتها الدفرتية وال تزال باخلدمة 
  ).٧٢٠١كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٩٨٧,١١٩,٦٨٧(مقابل مبلغ  ٨٢٠١األول 

 وهي (دوما، صحنايا، حلب املدينة، مثانية فروعنتيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا يف 
  إدلب، درعا، القنيطرة، دير الزور، الرقة).

  يبني اجلدول التايل صايف املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املرتاكم يف الفروع املغلقة
    كانون األول   ٣١كما في                 
    ٧٢٠١      ٨٢٠١     الفرع    المحافظة    
    ل.س.      ل.س.                
    ٢٨,٣١١,٧٥٤    -      عدرا      دمشق   
    ٣٨,٣١٣,٤٨٥    ٣٥,١٥١,٠٦٩    دوما     دمشق    
      ٢٠٥,٤١٠      ٩٤,٦٥٩    صحنايا      دمشق   
    ٦,٤٨١,٤٢٥    ٥,٩٩١,٤٢٦    ادلب     ادلب   
    ٥٠,٣٨٥,٩٥٠    -      حلب الشيخ جنار     حلب   
    ٩٠,٢٨٣,٨٦٣    -      حسياء     محص   
    ٨,١٨٨,٥٨٨    ٦,٩٣٩,٤٥٨    درعا     درعا   
    ١٢,٠٢١,١٢٧    ١١,١٢١,٥١٥    القنيطرة     القنيطرة   
    ٣٩,٣٨١,٨٨٨    ٣٧,٥٥٦,٢٣٧    دير الزور     دير الزور   
    ٢٣,١٧٥,٠١٤    ٢١,٧٢٤,٠٣٣    الرقة     الرقة   

              ٢٩٦,٧٤٨,٥٠٤    ١١٨,٥٧٨,٣٩٧    
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   ملموسة غير موجودات  -٢١
  يتكون هذا البند مما يلي:

     دفعات على حساب                        
  شراء موجودات                            
    المجموع          غير ملموسة          غرو الف          حاسوب برامج        
  .س.ل          .س.ل          .س.ل          ل.س.        

  كلفة التاريخيةتال
    ٧٩٢,٤٦٣,٤٧٠        -          ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٢١١,١٣٢,٢٥٦    ٧٢٠١كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٧١,٩٢٦,٤٦٦        -          -          ٧١,٩٢٦,٤٦٦      إضافات

    ٨٦٤,٣٨٩,٩٣٦        -          ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٢٨٣,٠٥٨,٧٢٢    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٢٠١,٠٢١,٦٥٩        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        -          ٥٧,١٣٣,٦٥٩      إضافات

    ١,٠٦٥,٤١١,٥٩٥        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٣٤٠,١٩٢,٣٨١    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  المتراكم طفاءاإل

  )  ٢١٢,١٢٧,٩٠٠(      -      )  ١٢٨,١٦٠,٩٦٣(  )  ٨٣,٩٦٦,٩٣٧  (  ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٦٥,٧٤٦,٤٤٢(      -      )  ٢٩,٠٦٦,٥٦٠(  )  ٣٦,٦٧٩,٨٨٢  (  السنة أعباءإضافات، 

  )  ٢٧٧,٨٧٤,٣٤٢(      -      )  ١٥٧,٢٢٧,٥٢٣(  ) ١٢٠,٦٤٦,٨١٩  (  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٧٤,١٤٥,٦٥٦(      -      )  ١٢٩,٠٦٦,٥٦(  )  ٤٥,٠٧٩,٠٩٥  (  إضافات، أعباء السنة

  )  ٣٥٢,٠١٩,٩٩٨(      -      )  ١٨٦,٢٩٤,٠٨٤(  ) ١٦٥,٧٢٥,٩١٤  (  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        ٣٩٥,٠٣٧,١٣٠        ١٧٤,٤٦٦,٤٦٧    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤        -          ٤٢٤,١٠٣,٦٩١        ١٦٢,٤١١,٩٠٣    ٠١٧٢كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  

بيـع الفـروع حسـب األسـعار الرائجـة يف إعـادة بعـض الفـروع املسـتأجرة، وميكـن للمصـرف أو  ميثل الفروغ املبلغ املدفوع للمؤجر من قبل املصرف عـن مجيـع
  اية عقد اإلجيار.
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 أخرى موجودات  -٣١

     يتكون هذا البند مما يلي :
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
   .س.ل          .س.ل            

 القبض حمققة غري مستحقةات إيرادفوائد و 

      ٩٧٣,٧١٩,٠١١        ١,٠٢٦,٤٩٩,٠٩١        مصارف  
      ٢٣٠,٨٠٠,٧٢٨        ٥٩٠,٨٥٣,٧٢٨         شركات - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
      ١١١,١٢٢,٢٠٨        ٢٠١,٤١٨,٥٥٤        أفراد - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
ا حىت تاريخ االستحقاق         -          ٣٩,٨٩٦,١٨٠      موجودات مالية حمتفظ 
            ١,٣١٥,٦٤١,٩٤٧        ١,٨٥٨,٦٦٧,٥٥٣      

      ٦٥٤,٥٨٥,٢٩٩        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢        إجيارات مدفوعة مقدماً 
      ٣١٨,٧٦٧,٨٠٨        ٢٧٣,٢٩١,٨٣٣        مقدماً  مدفوعة مصاريف
      ١١٨,٣٧٠,٨٧٥        ١٢٠,٢٢٦,٦٩٧        لالسرتداد بلةقا نقدية تأمينات
      ٢٥,٦٢١,٩١٨      ١٦,٠٢٥,٢٢٧        ومطبوعات مالية طوابع خمزون
      ٦٤٧,٦٢٣        ٦٤٧,٦٢٤        التحصيل برسم قيم

      ١٧,٣١٢,٧٣٤        ١٩,٢٨٥,٨٦٢        موظفني سلف
      ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠        الفيزا بطاقات ترخيص
      ١٧,٦٣٨,٢٤٨        ٧,٧٢٧,٣٣٤        ماتخد موردي إىل مقدمة دفعات
      ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥        ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨        *أخرى مدينة ذمم

  )    ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥(  )    ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨(      *أخرى مدينة ذمم خمصص
      ٦٣,٣٣٧,٨٤٢        ١٤٦,٤٤٩,٧٢٢      أخرى مدينة حسابات

      ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠      **موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
      ٦٤,٩٨٤,٨٠٠        ٣٤٦,٩٧١,٦٨٠      *تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت**

            ٤٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩        ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤      

، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١األعوام ميثل بند "ذمم مدينة أخرى" أرصدة نامجة عن عدة سرقات تعرض هلا املصرف يف بعض من فروعه خالل   *
 ١,٩٦٢,٠٠٠أي ما يعادل دوالر أمريكي  ٤,٥٠٠عملية سحب مببلغ  بأن ٢٠١٧أيلول  ١٩رف بتاريخ حيث تبني للمص .٢٠١٧، و٢٠١٦

ه، إثر ذلك قام املصرف مبراجعة العملية وتعويض العميل باملبلغ املذكور وقد مت اختاذ ملمن دون ع أحد العمالء قد متت على حسابلرية سورية 
  .اإلجراءات املناسبة

 ،٢٠١٣ام و عاألمبوجب مزادات علنية خالل  الً يعم وعشرين ثالثةلعقارات مت احلصول عليها استيفاًء للتسهيالت االئتمانية العائدة ميثل املبلغ قيمة    **
/ب ١٠٠/٢حكام املادة أن تتم تصفية العقارات خالل سنتني من تاريخ احلصول عليها وفق على أ ،٢٠١٨و ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤

  .٢٠٠٢ لعام ٢٣من القانون رقم 
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ليها حىت ولقد حصل املصرف على موافقة من مصرف سورية املركزي بتمديد املهلة املمنوحة لتصفية العقارات اليت جتاوزت السنتني من تاريخ احلصول ع
ات جملس النقد ، على أن يتم ختفيض قيمتها من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرار ٢٠١٥اية عام 

 ٤/م ن/ب١٣٨٦على قراره رقم  بناءً  ٢٠١٦كانون األول   ٣١، والذي مدد العمل به لغاية ٤/م ن/ب ١٣١٢على قراره رقم  بناءً  والتسليف كافة
  .٢٠١٦نيسان  ٢٧الصادر بتاريخ 

  :كما يليكانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  
              ٧٠١٢          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
      ١٠٠,٥٤٥,٦٩٣        ١٠١,٨٨١,٢٠٠        رصيد بداية السنة  
      ١,٣٣٥,٥٠٧        ٩٥,٦٧٥,٥٥٠        خالل السنة إضافات  

اية السنة         ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠        رصيد 

 اآلجلة للعقود الضمين للمشتق العادلة القيمة البند هذا ميثل حيث العالقة، ذات األطراف أحد مع عمالت مقايضة عقود من بعدد املصرف قام* **
 عقود مبوجب عليه املتفق الصرف بسعر (دوالر أمريكي) أخرى أجنبيةعمالت  مقابل(يورو)  جنبيةاأل العمالت بشراء املصرف التزام عن والناتج
  :٢٠١٨ألول ا كانون ٣١ يف كماواملوضحة يف اجلدول التايل   احملددة اآلجال انتهاء عند املقايضة

  ما يعادل              
    قيمة عادلة موجبة          قيمة عادلة سالبة         لقيمة المستقبليةا            تاريخ االستحقاق  

    ل.س.          ل.س.          ل.س.              
    -      )  ١٢,٠٠٠,٠٠٠(      ١,٩٩٩,٤٩٦,٠٠٠          ٢٠١٩كانون الثاين   ٤
    ٩٥,٦٩٢,٠٠٠        -          ٥,٠٧٨,٠٩٢,٠٠٠          ٢٠١٩نيسان  ٩

    ١٦٨,٦٧٣,٦٨٠        -          ٣,١٥٨,١١٣,٦٨٠          ٢٠١٩أيلول  ٢٦
    ٦٧,٩٠٠,٠٠٠        -          ٣,٥٥٥,٥٨٠,٠٠٠          ٢٠١٩أيلول  ٣٠
    ٨,١٧٠,٠٠٠        -          ٢,٤٩٩,٣٧٠,٠٠٠        ٢٠١٩تشرين األول  ١٠
    ٦,٥٣٦,٠٠٠        -          ١,٩٩٩,٤٩٦,٠٠٠          ٢٠١٩تشرين األول  ٢٥

            ٣٤٦,٩٧١,٦٨٠    )  ١٢,٠٠٠,٠٠٠(      ١٨,٢٩٠,١٤٧,٦٨٠    

كالتزام   أثر القيمة العادلة السالبظهر يكتسوية حسابات اتفاقية مقايضة عمالت، بينما خرى  القيمة العادلة املوجب ضمن بند املوجودات األأثر  ظهري
  ).٢٠(إيضاح رقم خرى مقابل عمليات مقايضة العمالت ضمن بند املطلوبات األ

 صايف بند ضمن قيدها مت ،٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف املنتهية للسنة سورية لرية ٢٦٣,٨٦٧,٢٠٠مببلغ تالعمال مقايضة عقود من أرباح حتقيق مت
  .الدخل املوحد بيان يف جنبيةاأل العمالتتعامالت ب عن ناجتة تشغيلية أرباح

  إن الغاية من قيام املصرف بعقود مقايضة العمالت هو تسهيل عملياته ونشاطاته األساسية.
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  المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة   -٤١

يتوجــب علــى مصــارف القطــاع اخلــاص أن حتتجــز  ٢٠٠١) لعــام ٢٨رقــم () للفقــرة (ب) مــن التعليمــات التنفيذيــة للقــانون ١٢علــى أحكــام املــادة ( بنــاءً 
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. %١٠

 ٢٠١٧علـى زيـادة رأس مـال املصـرف خـالل عـام  بنـاءً  لـرية سـورية وذلـك ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ادة الوديعـة اجملمـدة لـدى مصـرف سـورية املركـزي مببلـغ متـت زيـ
والبالغـة مليـار  ٢٠١٨لـرية سـورية وذلـك بنـاًء علـى زيـادة رأس مـال املصـرف خـالل عـام  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية ومببلـغ  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠والبالغة 
  ية.لرية سور 

  بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:
    األول كانون ٣١كما في               
              ١٧٢٠          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

    ٢٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٣٩٦,٠٧٣,٨٥٠        لرية سورية
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        دوالر أمريكي

            ٤,٧٤٣٢,٥٤١,١١        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    
  
  مصارف ودائع   -١٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤,٢٣٤,٦٦٢,٢٢٧    ٣٢,٦٣٢,٦٥٧    ٤,٢٠٢,٠٢٩,٥٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٦٠,١٣١,٤١١    -      ٢٦٠,١٣١,٤١١  )رأشه ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ١٤٧,٥٨٦,٨٦٨    ٥٧,٨٧٠,١١٨    ٨٩,٧١٦,٧٥٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    ٩٠,٥٠٢,٧٧٥    ٤,٥٥١,٨٧٧,٧٣١    
  

    ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥,٠١٨,٧٥٧,٠٣١    ٣٢,٦٣٧,٦٦١    ٤,٩٨٦,١١٩,٣٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )أشهر ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ٢٩٧,٠٢٨,٦١٩    ٥٩,٨٨٦,١١٩    ٢٣٧,١٤٢,٥٠٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    ٢٣,٧٨٠٩٢,٥    ٥,٣٢٣,٢٦١,٨٧٠    

  مقابل كفاالت.كتأمينات نقدية   )أشهرثالثة  أكثر من األصلي استحقاقها( من مصارف خارجيةميثل بند ودائع ألجل * 
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  الزبائن ودائع  -٦١

 :مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
      ١٣٧,٥٣٢,٩٧٦,٩٥٥        ١٧٢,١٧٢,٠٧٠,٦٠٧        الطلب وحتت اريةج حسابات    
      ٥٥,٦٧٣,٦٩١,٠٦٩        ٦٧,٥١١,٨٧٢,٤٤٧        *إلشعار وخاضعة ألجل ودائع    
      ٥,٧٣٧,٢٦٩,٩٤٥        ٩,٨٠٤,١٦٧,٦٦٥        التوفري ودائع    

    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩        ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩        المجموع    

أي  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٥١,٨٥٨,١٣١ ر، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغتألجل وخاضعة إلشعاتتضمن الودائع   *
من إمجايل  %٠,٠٨أي ما نسبته  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٥٧,٦٣٤,١٠٣(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,١ما نسبته 

 %٢٥يتوجب على مؤسسات الصرافة أن حتتفظ باحتياطي نقدي قدره  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤تاريخ ب ٢٤مبوجب القرار رقم  ، حيث أنه)دائع الزبائنو 
  من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية.

 (مقابل ٢٠١٨األول  كانون  ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,١٧لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٩٢٦,٩٥٩,٢٠٧بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,٢٣لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٤٤٣,٠٣١,٤٧١

 ٢٠١٨األول  كانون  ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٦٩,١٠لرية سورية أي ما نسبته  ١٧٢,٣٩٩,١٥٨,٠٢٥بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٧٠,٧٧أي ما نسبته لرية سورية  ١٤٠,٧٩٧,٤٧٧,٧٢٩ (مقابل

من إمجايل الودائع (مقابل مبلغ  ٢٠١٨ول كانون األ  ٣١لرية سورية كما يف  ٥١,٣٦٨,٨٩٤,٠٢٢بلغت الودائع املقيدة السحب مبلغ 
  ).٢٠١٧كانون االول   ٣١لرية سورية كما يف  ٥٢,٩٠٩,٩٨٤,١٢٤

  

  نقدية تأمينات  -٧١

 تكون هذا البند مما يلي:ي
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١,٩٠٠,١٤٥,٠٦١        ١,٩٨٤,٥٤٩,٧٠٥        مباشرة تسهيالت مقابل تأمينات
      ٣,٧٤٨,٤٥٥,٦٧٩        ٢,٦٠٦,٧٠٥,٣٥٥        مباشرة غري تسهيالت مقابل تأمينات

            ٧٤٠,٦٠٠,٦٤٨٥,        ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠      
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  متنوعة مخصصات  -٨١
  :يلي كما هي املتنوعة املخصصات على احلركة

            ما تم رده          المستخدم          تأثير فروقات                          
      رصيد نهاية السنة          اتيرادإلى اإل          خالل السنة          أسعار صرف          المكون خالل السنة          رصيد بداية السنة      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١
  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:

      ٥٥١,٩٢٩,٤٢٧        -          -        -          ٥٩,٢١٠,٧٤٣        ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤    (غري منتجة) زبائن – تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص
    ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩        -          -     )  ١٩١,٦٩٤,٥٧٦(      ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠      ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥    مصارف - تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص

      ٨,٧٦٦,٨٠٠        -          -        -          ٧٣٨,٣٨٩        ٨,٠٢٨,٤١١    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -                  -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    خمصص غرامات ضريبية

    ١٩٢,٨٣٧,٠٩٠    )  ١,٠٩٧,٠٠٠(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )  ٢,١٠١,٨٠٩(      ٥٠,٥٠٩,٢٧٥        ١٥١,٣٩٥,٦٢٤    حمتملة* أعباءمقابل خمصصات 
      ١٧,٠٩٦,١١٢        -          -          ٣٤,٨٠٠        ١٧,٠٦١,٣١٢        -      ***خمصص مقابل سرقات

      ٨١٦,٠٠٤,٦٦٨        -          -     )  ٣٥,٧٠٢,٥٩٠(      -          ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨    **خمصصات أخرى

      ,٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    )  ١,٠٩٧,٠٠٠(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )  ٢٢٩,٤٦٤,١٧٥(      ٧١٩٣٤٥,٥١٩,      ٠٣٢,٠٤٤,٤٠٣٦    
  ٢٠١٧كانون األول   ٣١

  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:
    ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤    )  ٩٩,٦٣٤,٧٨٦(      -        -          -          ٥٩٢,٣٥٣,٤٧٠    (غري منتجة) زبائن – تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص
    ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥        -          -     )  ٢٠٨,٨٤٣,٢٧٣(      ٢٣٩,٣٠٠,٠٠٠        ٤,٨٦٦,٠٠١,١٦٨    مصارف - ية غري مباشرةتسهيالت ائتمان خمصص

    ٨,٠٢٨,٤١١        -          -        -          ٢,٩٤٠,٩٧٣        ٥,٠٨٧,٤٣٨    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠    )  ١,٠٠١,١٦٠(  )    ١,٥٢٦,٨٩١(     -          -          ٥,٢٦٤,٢١١    خمصص غرامات ضريبية

    ١٥١,٣٩٥,٦٢٤        -          -     )  ١٥,٧١٦,٧٩٥(      ٤,٠٤١,٥٩٨        ١٦٣,٠٧٠,٨٢١    حمتملة* أعباءخمصصات مقابل 
      ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨        -          -     )  ٣٤,٩٦٢,٩٦٤(      -          ٨٨٦,٦٧٠,٢٢٢    **خمصصات أخرى

      ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    )  ١٠٠,٦٣٥,٩٤٦(  )    ١,٥٢٦,٨٩١(  )  ٢٥٩,٥٢٣,٠٣٢(      ٢٤٦,٢٨٢,٥٧١      ٦,٥١٨,٤٤٧,٣٣٠    

  النقدية للبنك يف الفروع املغلقة و مؤونات لقاء دعاوى قضائية على الزبائن.مؤونات تتعلق باخلسائر احملتملة مقابل املوجودات يتضمن بند خمصصات مقابل أعباء حمتملة   *

).٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٨٤٨,٣٣٢,٠٣٠(مقابل مبلغ  ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  لرية سورية كما ٨١٢,٦٢٩,٤٤٠ بوالص مببلغ وقدرهمؤونات على خرى تتضمن املخصصات األ  **
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 ٢٠١٨تشرين الثاين  ١٩يتضمن بند خمصصات مقابل سرقات مؤونات تتعلق باخلسائر احملققة مقابل السرقات، حيث تعرض البنك بتاريخ   ***
نه مت لرية سورية، علمًا أ ٣,٥٦٠,٠٠٠يورو، و ١٢,٠٠٠دوالر أمريكي،  ٣٦,٠١٢ لعملية احتيال، وقدرت املبالغ املختلسة مبا يقارب

  اسرتجاع جزء من هذه املبالغ وما زالت التحقيقات جارية خبصوص هذه املبالغ.

 شباط ٤ يخبتار  الصادر ١ب/ن م/٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس قرار من السابعة املادة على بناءً  التشغيلي القطع مركز خمصص احتساب مت
 التشغيلية القطع مراكز وسطي من %٥ أساس على الصرف أسعار لتقلبات مؤونة حتتجز أن سوريا يف العاملة املصارف على يتوجب حيث ٢٠٠٨
  .الشهر خالل
  .ةارجيخ رفامص عن صادرة بكفالة حملية اتجله ممنوحة تكفاال مقابل خمصص مصارف - مالية كفاالت عن ناجتة التزامات خمصص بند ميثل
  

  الدخل ضريبة  -١٩

  :يلي كما هي الدخل ضريبة خمصص على احلركة
  :الدخل ضريبة خمصص -أ

    األول كانون ٣١كما في              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ٤٠٩,٢٣٦,٥١٤        ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        السنة أول يف الرصيد
  )    ٤٣٥,٩٦١,٨٠٠(  )    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩(      السنة خالل املدفوعة الدخل ضريبة

      ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠         الدخل ضريبة مصروف
      ٢٦,٧٢٥,٢٨٦        -        سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف

      ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠        السنة اية يف الرصيد

 :يلي مما سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف بند يتكون
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

  )    ١٣,٢٨٨,٥٤٨  (      -        ٢٠١٦اسرتداد خمصص ضريبة دخل لعام 
      ٤٠,٥١٤,٢٠١        -          ٢٠١٠ ضريبة مستحقة عن عام

        ٨٤,٨١٢        -        ٢٠٠٨خمصص ضريبة دخل لعام  )اسرتداد(ضريبة مستحقة / 
  )      ٥٨٥,١٧٩(      -        ٢٠٠٧اسرتداد خمصص ضريبة دخل لعام 

              -        ٢٦,٧٢٥,٢٨٦      
لرية  ٥٨٥,١٧٩ومت رد املبلغ الباقي من املخصص والبالغ  ٢٠٠٧لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٤,٠٥٠,٢٨٥، مت دفع مبلغ ٢٠١٧خالل عام 

  سورية.



 

- ٤٢ -  

صرف قد شكل مسبقاً وكان امل،  ٢٠٠٨لرية سورية كضريبة عن عام  ٦٢,٠٦٦,٧٣٠مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 
صدر  ٢٠١٦، ويف عام لرية سورية ٦١,٤٠٩,٢٢٥إثر ذلك قام املصرف بتشكيل خمصص إضايف بقيمة لرية سورية،  ٦٥٧,٥٠٥خمصصًا بقيمة 

لرية سورية، إثر ذلك قام املصرف بتخفيض قيمة املخصص بنفس  ٤٦,٤٧١,٨٩٥مببلغ  ٢٠٠٨قرار جلنة الطعن بتخفيض قيمة الضريبة عن عام 
لرية سورية كضريبة  ٨٤,٨١٢، مت تكليف املصرف مببلغ ٢٠١٧وخالل عام بلغ ودفع باقي املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، امل

  ملوحدة.هذه البيانات املالية ا إعدادقيد الدراسة حىت تاريخ  ٢٠١٦قام املصرف بدفعها وما زال االعرتاض املقدم خالل عام  ٢٠٠٨إضافية عن عام 
إثر ذلك قام املصرف بتشكيل ،  ٢٠١٠لرية سورية كضريبة عن عام  ١٠٢,٧٨٩,٩٠٩مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 

صدر قرار جلنة الطعن بزيادة قيمة الضريبة مببلغ  ٢٠١٧خالل عام بكامل املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، و خمصص 
وخالل عام بزيادة قيمة املخصص بذات املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية،  إثر ذلك قام املصرفلرية سورية،  ٤٠,٥١٤,٢٠١

قيد  ٢٠١٦املقدم خالل  ومازال االعرتاضلرية سورية  ١٤٣,٣٠٤,١١٠والبالغة  ٢٠١٥، قام املصرف بدفع كامل مبلغ الضريبة عن عام ٢٠١٧
  .البيانات املالية املوحدةهذه  إعدادتاريخ الدراسة حىت 
واسرتداد املبلغ املتبقي من املخصص والبالغ  ٢٠١٦لرية سورية كضريبة عن عام  ٢٧٨,٥٢٢,٥٩٣قام املصرف بدفع مبلغ  ٢٠١٧خالل عام 

  .٢٠١٦لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٣,٢٨٨,٥٤٨
  .٢٠١٧لرية سورية كضريبة لعام  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩ بدفع مبلغ ٢٠١٨قام املصرف خالل النصف األول من عام 

  :مؤجلة ضريبية موجودات -ب
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ٢٨,٤٣٠,٢٤٧        ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        السنة أول يف الرصيد
  )    ٧,٨٢٥,٥٦٨(  )    ٣,٣١٥,١٣٨(    السنة خالل التابعة الشركة أعمال عن الناجتة التغريات
      ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١        السنة ةاي يف الرصيد
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  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ج
  :يلي كما الدخل املوحدضريبة الدخل الظاهرة يف بيان  احتساب مت

      األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
  )  ١,٢٩٨,٤١٦,٢٣٤(      ٤,٠٧٨,٦٤١,١١٩        الضريبة قبل السنة (خسارة) / ربح

  :يضاف
      ١٣٥,١٤٠,٤٩٥        ١٨٨,٤٧٣,٥٥٦        )١١ رقم إيضاح( املباين استهالك 
      ٢٩,٠٦٦,٥٦٠        ٢٩,٠٦٦,٥٦١        )١٢ رقم إيضاح( الفروغ إطفاء 
      ١٨,٨١٣,٢٧٣        ٣٠٥,٢٤٨,٣٤٠         املنتجة الديون خمصص 
      ٢,٩٤٠,٩٧٣          ٧٣٨,٣٨٩        صرف أسعار تغري مؤونة  
      ٣,٦٩٢,٠٦١        ٣,٤٨٥,٩٠٠        خمالفات وغرامات ضريبية 
      ٣,٨٣١,٦٠٥,٩٠٧        ٣٨,٠٥٧,٠٠٠      خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة  
      ٦٣,٣٥١,٢٩٧        -          خسائر الشركة التابعة  
  :ينـزل

    -      )  ١٠,٨٥٢,٣٠٠(      أرباح الشركة التابعة
  )  ١٦,٣٥٢,١٢٠(      -        للبيع متوفرة مالية موجوداتعن استثمار  أرباحتوزيعات  

      -      )  ٩,٣٠٠,٠٠٠(      مصاريف زيادة رأس املال  

      ٢,٧٦٩,٨٤٢,٢١٢        ٤,٦٢٣,٥٥٨,٥٦٥        للضريبة اخلاضعالربح   

      ٦٩٢,٤٦٠,٥٥٣        ١,١٥٥,٨٨٩,٦٣٦      )%٢٥( السنةأرباح  عن الدخل ضريبةمصروف 
      ٦٩,٢٤٦,٠٥٦        ١١٥,٥٨٨,٩٦٤        )%١٠( راإلعماإعادة ضريبة 
      ٤٠,٥٩٩,٠١٣        -          سابقة سنوات خمصصات إضافات

  )  ١٣,٨٧٣,٧٢٧(      -          سابقة سنوات ضرائب اسرتدادات
      ٧,٨٢٥,٥٦٨    )    ١٥٩,٩٠٥(    تابعة شركة دخل ضريبة إيراد(مصروف) / 

            ٧٩٦,٢٥٧,٤٦٣        ١,٢٧١,٣١٨,٦٩٥      
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  أخرى مطلوبات  -٠٢

    األول كانون ٣١كما في           يتكون هذا البند مما يلي:
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          الدفع: مستحقة حمققة غري فوائد
      ٥٥٨,٤٠٠,٢٣٤        ٨٩٢,٥١٤,٤٨٤        الزبائن ودائع  
      ٤,١١٨,٤٠٧        ٤,١٧٣,٠٦٤        ودائع مصارف  
      ١٢,٤٤٧,٦٨٣        ١١,١٥٨,٩٣٢        نقدية تأمينات  
            ٥٧٤,٩٦٦,٣٢٤        ٩٠٧,٨٤٦,٤٨٠      

      ٣,٦٠٦,٧٥٣,٢١٢        ٤,٧٣٥,٤٢٠,٩٨٥        التحصيل وقيد مصدقة شيكات
      ٢٥٦,١٤٩,٦٧٤        ٨٣١,٣٦٧,٦٦١         الدفع برسم وقيم وأوامر حواالت
     ٣٥٩,٢٦٤,٩٧٩        ٧٢١,٥١٦,٣١١        مدفوعة وغري مستحقة مصاريف
      ٣٦٨,٧٢٦,٤٧٢        ٥٦٢,٥٧١,٥٣٩        ةجتماعياال والتأمينات ةيبيالضر  األمانات

      ٨,٧٠١,٦٣٤        ٩,٦٤٥,١٦٦      أ)-٤٠(إيضاح  املستحق ألطراف ذات عالقة
      ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨        الشركة التابعة عمالء من مقدمة دفعات
      ٧٤,٥١٥,٧٩٥        ٨٥,٨٣٢,٥٥١        مقدماً  مقبوضة اتإيراد

      ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦        ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    )أ- ٤٠ إيضاح(دارة اإل جملس أعضاءو  العليادارة اإل ملوظفي مستحقة مصاريف
        ٣٠٧,٦٤٠          ٣٠٧,٦٤٠        مدفوعة غري موزعة أرباح أنصبة

      ٧٠,٣٦٢,٠٠٠        ١٢,٠٠٠,٠٠٠      )١٣التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت (إيضاح رقم 
      ١٧٠,٤٥٣,١١٩        ٩٣,٣٨١,٥١٢        أخرى  دائنة حسابات

            ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥        ٢,١٦٠,١٧٢٨,٤٢      
  
  والمدفوع به المكتتب المال رأس  -١٢

  لرية سورية. ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به واملدفوع 
مجـايل اإل سـهملـرية سـورية ويصـبح عـدد األ ١٠٠حيـث أصـبحت القيمـة اإلمسيـة للسـهم تبلـغ  ٢٠١٢األول  كانون  ١١املصرف بتاريخ  أسهممت جتزئة 

  سهم. ٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  فئتني: إىل املصرف اإلمسية تقسم أسهممجيع 
وتســدد قيمتهــا بــاللريات الســورية. باســتثناء الســوريني  اعتبــارينيأو  مــن قبــل أشــخاص ســوريني طبيعيــنيإال  الــيت ال جيــوز متلكهــا ســهموهــي األ -فئــة أ

حسـب و  يف األسـواق اجملـاورةالفعلـي الـرائج بسـعر الصـرف بـالقطع األجنـيب  سـهمباألم ااملقيمني يف اخلـارج اللـذين يتوجـب علـيهم تسـديد قيمـة اكتتابـ
ذا اخلصوص.   نشرة املصرف التجاري السوري حبسب التعليمات النافذة 

قطع بــالأجانــب بقــرار مــن جملــس الــوزراء وتســدد قيمتهــا أو  عــرب اعتبــارينيأو  الــيت جيــوز متلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــني ســهموهــي األ -فئــة ب
ذا اخلصوص حسب نشرة املصرف التجاري السوريو  يف األسواق اجملاورةالفعلي الرائج بسعر الصرف األجنيب    .حبسب التعليمات النافذة 

  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٢٢لبنان ما نسبته  -ميتلك بنك بيمو
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  من الفئة ب. سهمأس مال املصرف من خالل متلكه ألمن ر  %٢٧ميتلك البنك السعودي الفرنسي ما نسبته 
بيع حصته يف بنك بيمو السـعودي الفرنسـي واإلسـتقالة مـن عضـوية جملـس  ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦البنك السعودي الفرنسي بتاريخ إدارة قرر جملس 

م. املصرف وذلك إعتماداً على تقييمهم اخلاص للمخاطر املالية يف سورية كما ورد يف تصإدارة    رحيهم على املوقع االلكرتوين اخلاص 
  املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة. سهممل يتم بيع األ

 ٢٠٠٥للعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعام  ٢٨املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
مليــارات لــرية ســورية فيمــا خيــص املصــارف  ١٠زيــادة احلــد األدىن لــرأس مــال املصــارف التقليديــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ليصــبح  الــذي يتضــمن

 احلـد األدىن املطلـوب وقـد مت متديـد املهلـة لتصـبح أربـع إىل أوضـاعها بزيـادة رأمساهلـا سـويةصـارف املرخصـة مهلـة ثـالث سـنوات لتالتقليدية، وقد منح امل
  .٢٠١١) لعام ١٧سنوات مبوجب القانون رقم (

/ والـذي تضـمن زيـادة املهلـة املمنوحـة للمصـارف التقليديـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية لزيـادة احلـد ٦٣صـدر املرسـوم التشـريعي رقـم / ٢٠١٣يف عـام 
اية العام  اية عام  ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت    .٢٠١٥نيسان  ٢٢تاريخ و  /م١٣لس الوزراء رقم مبوجب قرار جم ٢٠١٥ومت متديده حىت 

إىل  مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت
 املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت. ٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠

  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لتصبح
القابلة  رباح املدورةمليون لرية سورية حمولة من األ ٥٠٠زيادة رأس مال املصرف مببلغ  ٢٠١٧أيار  ١٨أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 

  بإصدار ٢٠١٧تشرين األول  ٣٠مليون لرية سورية) حيث قام املصرف بتاريخ  ٣٥٠ية) واالحتياطي اخلاص (مليون لرية سور  ١٥٠للتوزيع (
واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة  وراقعها جمانًا على املسامهني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألماليني سهم جديد قام بتوزي ٥

، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥صادر بتاريخ /م) ال١١٨املفوضني رقم ( على الزيادة بقرار جملس
لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 
  املالية. وراقدمشق لأل

زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية من خالل ضـم جـزء مـن األربـاح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥امة غري العادية املنعقدة بتاريخ الع اهليئةأقرت 
راق ماليني سـهم جديـد يـتم نوزيعهـا جمانـاً علـى املسـامهني وفقـاً لقـانون الشـركات والقـوانني الناظمـة لـألو  ١٠املصرف بإصدار  قامالقابلة للتوزيع حيث 

، وبـــذلك أصـــبح رأس مـــال املصـــرف ٢٠١٨آب  ١٣/م الصـــادر بتـــاريخ ١٠٦واألســـواق املاليـــة. وذلـــك بعـــد أن متـــت املوافقـــة علـــى الزيـــادة بقـــرار رقـــم 
لـرية سـورية للسـهم الواحـد  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسمة إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح واملكتتب به واملدفوع 

  يف سوق دمشق لألوراق املالية.مدرجة 
وتعديالتــه، ســيتم  ٢٠١٠لعــام  ٣املهلــة احملــددة لتنفيــذ الزيــادات املطلوبــة يف رؤوس أمــوال املصــارف اخلاصــة مبوجــب أحكــام القــانون رقــم  صوخبصــو 

ذا اخلصوص من اجلهات الوصائية وفق اخت ابعة الزيادة املطلوبة عند تزويد املصرفمت   .صولصاصها وحسب األبالتوجيهات املتعلقة 
  يتوزع رأس املال بني اللرية السورية والدوالر األمريكي كما يلي:

    التاريخية التكلفة      األصلية العملة      سهماأل عدد      
  .س.ل            سهم      

    ٣,٩٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٣,٩٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٣٩,٦٠٧,٣٨٥ سورية لرية
    ٢,٥٣٩,٢٦١,٥٠٠    ٥١,٤٩١,٧٦٤    ٢٥,٣٩٢,٦١٥  أمريكي دوالر

    ,٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٦          ٠٠٠,٠٠٠٥٦    
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  والخاص القانوني االحتياطي  -٢٢

السـنوية حـىت بلوغـه  األربـاحمـن صـايف  % ١٠االحتياطي القـانوين مبعـدل  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧حددت املادة 
  من رأس املال. % ٢٥

 %١٠٠السنوية حىت بلوغـه  األرباحمن صايف  %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األساسي رقم ( ٩٧حددت املادة 
  من رأس املال.

ا تشكل الفارق بني جممـوع اإل ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠الصافية حسب املادة  األرباحمت تعريف  احملققـة  اتيـرادبأ
  . األرباحضريبة الدخل على  وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص

والتعمـيم رقـم  ٢٠٠٩كـانون الثـاين   ٢٠بتاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣التعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم  إىل ماسبق وباإلشارة إىل باالستناد
  ، مت احتساب االحتياطي كما يلي:٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١

    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              
  )  ١,٢٩٨,٤١٦,٢٣٤(      ٤,٠٧٨,٦٤١,١١٩        الضريبة قبل(اخلسارة) /  الربح

  :ضافي
      ٣,٨٣١,٦٠٥,٩٠٧        ٣٨,٠٥٧,٠٠٠        البنيوي القطع مركز تقييمخسائر   
      ١٦,٠٤٨,٩٩٥    )  ٩,٢٤٩٢,٧٤(  الضريبة قبل التابعة الشركةخسائر ) / أرباح( من املسيطرة غري اجلهة حصة  
            ٢,٥٤٩,٢٣٨,٦٦٨        ٤,١١٣,٩٤٨,٨٧٠      

      ٢٥٤,٩٢٣,٨٦٧        ٤١١,٣٩٤,٨٨٧        )%١٠( اخلاص/ القانوين االحتياطي

  :كما يليكانت حركة االحتياطي القانوين  
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

      ٦٨٧,٢٣١,٤١٩        ٩٤٢,١٥٥,٢٨٦        رصيد بداية السنة
      ٢٥٤,٩٢٣,٨٦٧        ٤١١,٣٩٤,٨٨٧        االضافات خالل السنة

اية السنة      ٩٤٢,١٥٥,٢٨٦        ١,٣٥٣,٥٥٠,١٧٣        رصيد 

  :كما يلي اصكانت حركة االحتياطي اخل
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

    ٦٨٧,٢٣١,٤١٩        ٥٩٢,١٥٥,٢٨٦        رصيد بداية السنة
      ٢٥٤,٩٢٣,٨٦٧        ٤١١,٣٩٤,٨٨٧        االضافات خالل السنة

  )  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠(      -          ات لزيادة رأس املالإطفاء
اية السنة      ٥٩٢,١٥٥,٢٨٦        ١,٠٠٣,٥٥٠,١٧٣        رصيد 
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  للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة في المتراكم التغير  -٣٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ٥٥,٥٣٨,٠٦٠        ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١      السنة أول يف الرصيد
   حمققة غريأرباح  من املصرف يف للمسامهني امللكية حقوقإىل  العائد

    ١,٣٤٦,٢١٤,٩٨١        ٩٠٩,٠١٥,٤٤      السنة خالل للبيع املتوفرة املالية للموجودات العادلة القيمة يف  
   يف املصرف منالعائد إىل حقوق امللكية للمسامهني

   -      )  ٢,٥٩٤,٦٩٩(      التغري يف موجودات ضريبية مؤجلة   
      ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٤٤,٠٦٧,٣٥٧        السنةاية  يف الرصيد

لبيع، ومبلغ ة سورية من األرباح غري احملققة يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للري  ٣,٣٣٤,٦٣٧املسيطرة مبلغ  غري بلغ العائد إىل اجلهة
  لرية سورية من التغري يف املوجودات الضريبية املؤجلة خالل السنة. ٨٨٠,٣٤٤

  شركات حملية. أسهمإن املوجودات املالية املتوفرة للبيع هي عبارة عن استثمارات املصرف يف 
  
  أرباح مدورة محققة  -٤٢

 الصادر ٩٥٢/١٠٠/١ رقم والتعميم ٢٠٠٨ لعام ١ب/ ن م/ ٣٦٢ قمر  والتسليف النقد جملس وقرار املركزي سورية مصرف تعليمات على بناءً 
 منقابلة للتوزيع الغري و  البنيوي القطع مركز تقييمإعادة  عن الناجتة ققةاحمل غري القطع لفروقات املدورة األرباح فصل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢ بتاريخ
  .املدورة األرباح حساب

 ٥٠٠، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ٢٠١٧تشرين األول  ٣١جمانية بتاريخ  أسهمقام املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل 
  مليون لرية سورية من االحتياطي اخلاص. ٣٥٠القابلة للتوزيع واملدورة  مليون لرية سورية من األرباح ١٥٠مليون لرية سورية وذلك بتحويل 

مليار لرية سورية وذلك حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ، ٢٠١٨آب  ٦نية بتاريخ قام املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل أسهم جما
  احملققة القابلة للتوزيع. من األرباحمن خالل ضم جزء 

  مت ختفيض املصاريف املتعلقة بزيادة رأس املال بشكل مباشر من األرباح املدورة احملققة واليت تتضمن ما يلي:
    المبلغ        
    ١,٠٠٠,٠٠٠    أسهم زيادة رأس املال دراسة إصدار  
    ٧٠٠,٠٠٠    تسجيل أسهم الزيادة لدى سوق دمشق لألوراق املالية  
    ٣,٠٠٠,٠٠٠    تسجيل أوراق مالية مصدرة   
    ٤,٦٠٠,٠٠٠    طوابع زيادة رأس املال  
      ٩,٣٠٠,٠٠٠    
 ١,٢٦٢,٦٦٤,٧٢٢ مقابل( ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف ماك سورية لرية ٢,٢٧٣,١٥١,٠١٣ مبلغاحملققة القابلة للتوزيع  املدورةاألرباح  بلغت

 .)٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف 
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 تمويلالمخاطر لاحتياطي عام   -٥٢

 ٢٠٠٩األول  كانون ٩ تاريخ ٤ب/ ن م/٥٩٧ القرار أحكام لبعض واملعدل ٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ ٤ب/ن م/٦٥٠ القرار أحكام على بناءً 
  :كالتايل حيتسب التمويل ملخاطر عام احتياطي حجز العام اية يف أرباح حتقيق حال يف املصارف على يتوجب
 املباشرة العادية الديون حمفظة إمجايل من  %١ 

 املباشرة غري العادية التسهيالت إمجايل من  %٠,٥ 

 بدونأو  شخصية بضمانة املمنوحة املباشرة) خاص اهتمام تتطلب واليت العادية( املنتجة االئتمانية التسهيالت جزء من إضافية  %٠,٥ 
 ضمانة

 ) تــــاريخ٤/م ن/ب١٠٧٩القــــرار رقــــم (و  ٢٠١٢تشــــرين الثــــاين  ١٣) تــــاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢علــــى أحكــــام قــــرار جملــــس النقــــد والتســــليف رقــــم ( بنــــاءً 

  ) تـــــاريخ١/م/٢٢٧١التعمـــــيم رقـــــم (و  ٢٠١٥نيســـــان  ٦) تـــــاريخ ١/م/ ١١٤٥الـــــذي مـــــدد العمـــــل بـــــه بـــــالتعميم رقـــــم (و  ٢٠١٤كـــــانون الثـــــاين   ٢٩
بلـغ إمجـايل احتيـاطي العـام ملخـاطر التمويـل  وقـد ٢٠١٥عليق تكوين االحتياطي العـام ملخـاطر التمويـل لنهايـة عـام مت االستمرار بت ٢٠١٥حزيران  ٣٠

تهــاء العمــل عنــد ان التمويــل اســتكمال احتجــاز االحتيــاطي العــام ملخــاطروســيتم لــرية ســورية  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢مبلــغ  ٢٠١٨األول  كــانون  ٣١لغايــة 
  .والقرارات املعدلة له )٤/م ن/ب٩٠٢بالقرار (

  
  الدائنة الفوائد  -٦٢

 :مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
      .س.ل          .س.ل          :فوائد ناجتة عن اتإيراد

  شركات -تسهيالت ائتمانية مباشرة 
      ٥٢٤,٧٧٠,٧٠٩        ٦٦٨,٩٥٧,٩٢٠        دينةم جارية حسابات    
      ٣,٢٧٦,٥٢٦,٢٨٠        ٦,٢٣٢,٤٤٢,٠٤٥        وسلف قروض    
      ٣٠,١٠٧,٩٧٢        ٩,٠٣٨,٧٢٣        حمسومة سندات    

      ١,٩٨٣,٧٦١,٧٦٩        ٢,٦٣٢,٩٢٧,٤٦٤        جتزئة – مباشرة تسهيالت
      ٣,٠٨١,٠٣٩,٢٦٣        ٢,٧٢٤,٥٢٣,٤٠٠        مصارف لدى وإيداعات أرصدة

      ٤٢,٩١٠,٥١٢        ٢٠٧,٠٠٢,٢٣١      االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات

            ٨,٩٣٩,١١٦,٥٠٥        ١٢,٤٧٤,٨٩١,٧٨٣      



 

- ٤٩ -  

  المدينة الفوائد  -٧٢
 :مما يلييتكون هذا البند 

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
  .س.ل          .س.ل              
      ١٠٥,٥٣٢,٤١٦        ١٢٨,٢٢٥,٣٦٧        املصارف ودائع

 ودائع الزبائن

      ٣٦٨,٢٦٦,٩٩٥        ٤٩٢,٣٩٣,٨٤٦        التوفري ودائع    
      ٢,٠١٩,٤٣٠,١٩١        ٣,٤١١,٨٢٧,٣٤١        ألجل ودائع    

      ٧٢,٠٣٥,٥٣١        ١٧٢٢٧٧٦,٠,        نقدية تأمينات

            ٢,٥٦٥,٢٦٥,١٣٣        ٤,١٠٨,٤٧٣,٧٢٦      
  
  دائنة وعموالت رسوم  -٢٨

 : مما يليالبند يتكون هذا 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧١٢٠          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٨,٧١٣,٥٦٠        ٣٨,٣٨٨,٧٥٢        املباشرة التسهيالت على عموالت
      ٥٧٥,١٦٠,٦٠١        ٤٣١,٤٦٤,٣٣٦        املباشرة غري التسهيالت على عموالت
      ١,٢٧٢,٣٤٩,١١١        ١,٥٥٢,٠١٧,٨٠٥        املصرفية اخلدمات على عموالت
      ٧١,٦٩٦,٨٤٠        ٨٤,٠٧١,١٠٢        متنوعة عموالت

            ١,٩٣٧,٩٢٠,١١٢        ٢,١٠٥,٩٤١,٩٩٥      
  

  مدينة وعموالت رسوم  -٢٩
 : مما يلييتكون هذا البند 

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
      ٨٦,٧٤٥,٦٤١        ٤٠,٧٦٥,٠٠٩        للمصارف مدفوعة التعمو 

      ٦٤٧,١٥٤,٤٠٠        ٤٦١,٨٣٨,٩٨١        مصرفية ألعمال مدفوعة عموالت
        ٥٤٦,٧١٣        ١١,٥٧٠,٩٩٩        متنوعة مدفوعة عموالت

            ٧٣٤,٤٤٦,٧٥٤        ٥١٤,١٧٤,٩٨٩      



 

- ٥٠ -  

  للمتاجرة مالية موجوداتأرباح   -٣٠
 : مما يلييتكون هذا البند 

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

    -            ١١٨,٠٠٠    توزيعات أرباح على األسهم
    ٤٧,٨٤٥,٧١٩    )  ٤٣,٣٤٦,٨١٦(  أسهم -تقييم غري حمققة  أرباح/  )خسائر(

  )    ٣,٥٢٩(  )    ٢٧,١٧٢(      أسهم –بيع حمققة  خسائر
          )٤٧,٨٤٢,١٩٠    )  ٤٣,٢٥٥,٩٨٨      
  
  للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح  -١٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧١٢٠          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٦,٣٥٢,١٢٠        -        للتأمني املتحدة الشركة أسهم عن موزعة أرباح أنصبة

              -        ٢٠١٦,٣٥٢,١      
  
  أخرى تشغيلية اتإيراد صافي  -٢٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١٩٣,٠٢٧          ٢٢٠,٨٨٤        إغالق حسابات
    ١,٥٩٥,٧٩١          ٩٧٤,٣٧٤        أخرى اتإيراد

            ١,٧٨٨,٨١٨        ١,١٩٥,٢٥٨    



 

- ٥١ -  

  أخرى اتإيراد  -٣٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

    -          ١,٠٩٧,٠٠٠        اسرتداد مؤونات مقابل خسائر حمتملة
    ١,٠٠١,١٦٠        -          خمصص غرامات ضريبيةاسرتداد 
      ٢٩,٧٥١,٩١٦        ٢٢,٥٠٨,٩٨٠        موجودات ثابتةبيع أرباح صايف 
      ٤,٢٣٣,١٠٨٥        ٥٥,٩٢٢,١٠٢        أخرى اتإيراد

            ٨٤,٩٨٦,١٨٤        ٧٩,٥٢٨,٠٨٢      
  
  الموظفين نفقات  -٤٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ٣,٤٤٤,٣٣٠,٨٤٨        ٣,٦٥٠,٥٩٥,١٧١        يضاتوتعو  ومكافآت رواتب
      ٤٤,٣٤٩,٦٤٦        ٩٣,١٩٨,٢٠٠        طبية مصاريف
      ١٤٤,٦٩٤,١٧٦        ١٥٧,٢٦٩,٠٤١        جتماعيةاال التأمينات من املصرف حصة
      ٦٢,٦٠٥,٦٨٨        ٥٦,٥٨١,١٨٠        املوظفني تدريب

            ٣,٦٩٥,٩٨٠,٣٥٨        ٣,٩٥٧,٦٤٣,٥٩٢      
  
  االئتمانية التسهيالت تدني مخصص سترداد(مصروف) / ا  -٥٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  .س.ل          .س.ل              
  تسهيالتخمصص  مصروف صايف
  )  ١٨٩,٤٠٤,٠٦٩(  )  ٣٠٥,٢٤٨,٣٤٠(    )٨ رقم إيضاح( منتجة مباشرة ائتمانية   

      ١١٠,٣٠٣,٠٩١        ٢٣٥,٧٨٧,٢٩٨    )٨ رقم إيضاح( منتجة غري مباشرة ائتمانية سهيالتتخمصص  اسرتدادصايف 
  خمصص التزامات ناجتة عن اسرتداد  ) /مصروف( صايف
      ٩٩,٦٣٤,٧٨٦    )  ٥٩,٢١٠,٧٤٣(    )٨١ رقم إيضاح( زبائن (غري منتجة) –كفاالت مالية   

          )٢٠,٥٣٣,٨٠٨    )  ١٢٨,٦٧١,٧٨٥      



 

- ٥٢ -  

  متنوعةمصروف مخصصات   -٦٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  .س.ل          .س.ل              

      ٢٣٩,٣٠٠,٠٠٠        ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠      مصارف - منتجةغري  مباشرةغري  ائتمانية تسهيالتخمصص 
      ٢,٩٤٠,٩٧٣          ٧٣٨,٣٨٩        خمصص مركز القطع اليومي

      ٤,٠٤١,٥٩٨        ٥٠,٥٠٩,٢٧٥        حمتملة أعباءابل خمصص مق
      -          ١٧,٠٦١,٣١٢        مقابل سرقاتخمصصات 

        ٢٤٦,٢٨٢,٥٧١        ٢٨٦,٣٠٨,٩٧٦      
  
  أخرى تشغيلية مصاريف  -٧٣

   :يلي مما البند هذا يتكون
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل         .س.ل             

      ١٧٥,٦٠٧,٧٦٤        ٢٠٨,٦٠٨,٠٩٢    إجيارات
      ٨٩,١٢٣,٤٩٧        ١٧٤,٦١١,٥١٥     قانونية رسوم

      ٩١,٩٦٧,٨٣٨        ١٢١,٧٢٠,٩٤٦     إعالنات
      ٧٨,٨٦٣,٢٥٥        ٧٤,٩٠٩,٢٨٧    وهاتف وبرق بريد
      ١٧٣,٣١٢,١٠٢        ٢٥٢,٦٥٦,٦٤٩    واجتماعات تنقل، سفر
      ٩٩,٥٨٢,٩٩٢        ٩٩,٦٥٣,٩٣٥       صيانة

      ٢٧٦,٤٧٦,٦٨٢        ٢٠٠,١٣٠,٢٣٩    وحمروقات ومياه كهرباء مصاريف
      ١١٠,٦٣٩,٠٧٤        ١٤٣,٣٢١,٣٦٥    واالستشارات الدراسات
      ٢٤,٥٨٠,٥٣٣        ٤٢,٥٢٤,٠٨٦    )ج-٤٠ رقم إيضاح(دارة اإل جملس أعضاء تعويضات
      ٨٢,٤٦٦,٣٨٨        ٨٣,٦١٢,٨٧٥    ائتمان بطاقات مصاريف
      ٦٥,٧٦٦,٠٤٨        ٧٢,٣٢٠,١٨٤    مكتبية مصاريفو  قرطاسية
      ٤٨,٢٣٧,١٣١        ٥٦,٧٢٦,٨٢٠      تأمني
      ٤٣,٦٠٠,٠٠٠        ٤٣,٦٠٠,٠٠٠    )ب -٤٠ رقم إيضاح( إدارية أتعاب

      ٦٥,٩٧٤,٨٧٥        ٨٧,٤٦٥,٦١٦    وحراسة أمن ،تنظيف مصاريف
      ١٢٨,٤٥٥,٧٤٨        ١٤١,٧٦١,٨٨٥    معلومات وأنظمة شبكات ربط

      ٢٣,٥٠١,٨٧٥        ١٩,٣٢٦,٩٥٠    تربعات
      ٦١١٩,١٤٢,٢٧        ١٤١,٣٥٠,٣٩٣    أخرى  مصاريف

        ,١,٦٩٧,٢٩٨,٠٧٨        ٨٣٧,٣٠٠,٩٦٤١      



 

- ٥٣ -  

  العائد إلى مساهمي المصرف والمخـففة األساسية السهم ربحية  -٨٣
  :يلي كما املصرف مسامهي إىل العائد الفرتة ربح من واملخففة األساسية السهم حصة احتساب مت

    األول انونك ٣١ في المنتهية للسنة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.              
  )  ٢,٠٧٦,٦٤٢,٢٢٥(      ٢,٨٠٤,٥٣٢,٦٦٥      السنة العائد ملسامهي املصرف (لرية سورية)(خسارة) /  ربح

      ٠٠٠,٥,٠٠٠٦        ٦٥,٠٠٠,٠٠٠      *قيد التداول خالل السنة (سهم) سهماملتوسط املرجح لعدد األ
  )  ٣١,٩٥  (      ٤٣,١٥        ألساسية واملخففة (لرية سورية)السهم ا/ (خسارة)  رحبية

  املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *
  المتوسط المرجح لعدد األسهم              
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             

    ٧٢٠١          ٨٢٠١      عدد األيام    عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.              

    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦٥  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١
    ٠٠٠,٠٠٠١٥,    ٠٠٠,٠٠٠١٥,  ٣٦٥  ٠٠٠,٠٠٠١٥,  ٨٢٠١كانون األول   ٣١

          ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    

الذي يقضي  ٣٣ رقم بناًء على املعيار احملاسيب الدويل ،بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٧كانون األول   ٣١مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف 
ة بتعديل عدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول سنة مقارنة, وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منحة أو جتزئ

  األسهم.
   األرباح عند حتويلها.أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يفأدوات تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود 

  
  النقد يوازي ماو  النقد  -٣٩

  : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
  حساب و لزاميإ نقدي احتياطي باستثناء( املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد
      ٦٩,٩٩٣,٤٧٤,٦٠٦        ٩٨,٨٥٦,٦٩٢,٨٣٤    )ودائع ألجلو  يف الفروع املغلقةنقد و  املركزي سورية مصرف لدى جممد    

      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧        ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    )أقلأو  أشهرثالثة  فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف لدى أرصدة
  )  ٣١٥,١١٨,٧٥٧,٠(  )  ٤,٤٩٤,٧٩٣,٦٣٨(    )أقلأو  أشهرثالثة  فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف ودائع

            ٩٨,٣٩٢,٥٣٣,٣٠٢          ١١٦,٧٨١,٧٨١,٦٨٨      

 يوازي وما النقد من جزء يعترب ال لذلك اليومية، التشغيلية املصرف أنشطة يف املركزي سورية مصرف لدى اإللزامي النقدي االحتياطي يستخدم ال
  .النقد



 

- ٥٤ -  

  العالقة اتذ األطراف المعامالت مع  -٠٤

العليا بتعـامالت جتاريـة مـع املصـارف ذات العالقـة وكبـار املسـامهني دارة التعامالت مع أعضاء اإل إىل دية) باإلضافةيقوم املصرف (ضمن أعماله االعتيا
ا . إن التسـهيالت االئتمانيـة املمنوحـة لألطـراف ذات سـائدة، وباستخدام أسعار فوائـد وعمـوالت جتاريـة حبدود التعامالت التجارية السائدة املسموح 

(مقابـل مبلـغ  ٢٠١٨األول  كـانون  ٣١لـرية سـورية كمـا يف  ١٤,٠٦٩,٤٩٠بقيمـة  طـراف ذوي العالقـةألا ألحـدمت منحهـا  عاملة حيـثتعترب العالقة 
ا ديون رديئة كما يف  ٥٥٤,٢٥١,٧١٥   .)٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية مت تصنيفها على أ

عودي الفرنســي املاليــة املســامهة املغفلــة. إن حصــة املصــرف يف رأس مــال الشــركة التابعــة تشــمل البيانــات املاليــة املوحــدة، البيانــات املاليــة لشــركة بيمــو الســ
  موضح كما يلي:

     التابعة الشركة مال رأس من المصرف حصة                  
    األول كانون ٣١كما في             
    ٧٢٠١      ٨٢٠١      المساهمة نسبة            
    .س.ل      .س.ل      %            

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٧٤,٦٧      املغفلة املسامهة اليةامل الفرنسي السعودي بيمو شركة

                ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    
  



 

- ٥٥ -  

   الموحد المالي الوضع بيان بنود  -أ
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      فيذيةوالتن العليادارة اإل      بيمو بنك      الفرنسي          
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل     الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

  )  ١٦,٧٦٩,٩٢١,٤٤٨(    -      -      -      -    )  ١٦,٥٣٩,٨٥٢,٦٥٨(  )  ٢٣٠,٠٦٨,٧٩٠(    مدينة جارية حسابات  
  )  ٢٤,٢٢٥,٩٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٢٣,٥٢٨,٥٨٠,٠٠٠(  )  ٦٩٧,٣٢٠,٠٠٠(      جلأل ودائع  
    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -      -      -      املباشرة ئتمانيةاالتسهيالت صايف ال  
    -      -      -      -      -      -      -    )١٣(إيضاح  أطراف ذات عالقةتحق من املس  
    ٣٠٢,٦٨٣,٩٤٧    -      -      -      -      ٢٩٩,٨٩٤,٦٦٧    ٩,٢٨٠٢,٧٨    فوائد حمققة غري مستحقة القبض  

        )٤٠,٦٧٩,٠٦٨,٠١١(    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -    )  ٣٩,٧٦٨,٥٣٧,٩٩١(  )  ٩٢٤,٥٩٩,٥١٠  (  
  دائنة أرصدة  

    ١٢٠,١٣٢,٧٥٠    ٤٧,٩٥١,٩٩٦      ٨٠٨,٢٦٤    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    -      -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      -      -      -        ألجل ودائع  
      ٩,٦٤٥,١٦٦    -      -      -      -      ١,٣٠٩,٧٤٤    ٨,٣٣٥,٤٢٢  )٢٠(إيضاح  طراف ذات عالقةألاملستحق   
    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      -      ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      )٢٠(إيضاح  مستحقة مصاريف  
      ١٥,٥٨٧    -        ١٥,٥٨٧    -      -      -      -      حمققة غري مستحقة الدفع فوائد  
    ٥١,٥٣٠,٤٧٢    ٤٥,٠٩٠,٧٢٠    -      -      -      -      ٦,٤٣٩,٧٥٢      ينات نقديةتأم  

        ٤٦٠,٦٩٩,٥٨٩    ٩٣,٠٤٢,٧١٦    ٢٣,٨٥٧,٩٦٦    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    ١,٣٠٩,٧٤٤    ١٤,٧٧٥,١٧٤    
  الميزانية خارج بنود

    -      -      -      -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٥٥,٩٧٦,٥٣٠    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٣٢٧,٩٢٠      صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -        عقارية ضمانات  
    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    -      -      -      -      -        صادرة ضمانات  
  )  ٤,٦٨٥,٨٧٢,٥٢٠(    -      -      -      -    )  ٤,٦٦٥,٦١٦,٩٠٠(  )  ٢٠,٢٥٥,٦٢٠(      استرياد بوالص  
    عمالت مقابل للتسليم أجنبية تعمال  
  )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      لالستالم أجنبية    
  عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  
    ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      -      -      -      ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      للتسليم أجنبية    



 

- ٥٦ -  

    ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في           
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية العليادارة اإل      بيمو بنك      الفرنسي          
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل     الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

    ١٧,٨٥٦,٩٦٧,٧١٧    -      -      -      -      ١٧,٦٢٥,٣١٥,٩٤٧    ٢٣١,٦٥١,٧٧٠    مدينة اريةج حسابات  
    ١١,٥٧٨,٧٤٨,٠٠٠    -      -      -      -      ١٠,٨٨١,٠٦٨,٠٠٠    ٦٩٧,٦٨٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ٢٥٦,٧٨١,١٣٧    ٢٥,٦٨٧,٧١٨    ٢٣١,٠٩٣,٤١٩    -      -      -      -      صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة  
    -      -      -      -      -      -      -    )١٣(إيضاح  ذات عالقة أطرافتحق من املس  
      ٥,٠٨٤,٠٧٦    -      -      -      -      ٣,٤٢٧,٠٨٦    ١,٦٥٦,٩٩٠    حمققة غري مستحقة القبض فوائد  

        ٢٩,٦٩٧,٥٨٠,٩٣٠    ٢٥,٦٨٧,٧١٨    ٢٣١,٠٩٣,٤١٩    -      -      ٢٨,٥٠٩,٨١١,٠٣٣    ٩٣٠,٩٨٨,٧٦٠    
  دائنة أرصدة  

    ٦٨,٣٦٣,٩٦٣    ٢٣,٩٨٩,٠٦٠      ٧٧٢,٠٦٦    ٤٣,٦٠٢,٨٣٧    -      -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٣٧,٣٤٥,٨٤٣    -      ٣٧,٣٤٥,٨٤٣    -      -      -      -        ألجل ودائع  
      ٨,٧٠١,٦٣٤    -      -      -      -      -      ٨,٧٠١,٦٣٤  )٢٠طراف ذات عالقة (إيضاح ألاملستحق   
    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      -      -      ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      -      )٢٠(إيضاح  مستحقة مصاريف  
      ٩,٦٢٧    -        ٩,٦٢٧    -      -      -      -      حمققة غري مستحقة الدفع فوائد  
    ٥٥,٨٠٩,٩٤٩    ٤٩,٠٨٧,٢٦٩    -      -      -      -      ٦,٧٢٢,٦٨٠      تأمينات نقدية  

        ٥١٩,١٢٨,٤٦٢    ٧٣,٠٧٦,٣٢٩    ٣٨,١٢٧,٥٣٦    ٤٣,٦٠٢,٨٣٧    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      ١٥,٤٢٤,٣١٤    
  الميزانية خارج بنود

  )  ٢٦٢,٨٠٠,٠٠٠(    -    )  ٢٦٢,٨٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٥٦,٥٦٢,٠٨٨    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٩١٣,٤٧٨      صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -        عقارية ضمانات  
  )  ٩,٠٢١,٧٢١,١٠٥(    -      -      -      -    )  ٩,٠٠١,٤٦٢,١٨٠(  )  ٢٠,٢٥٨,٩٢٥(      استرياد بوالص  
    عمالت مقابل للتسليم أجنبية عمالت  
  )  ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -      لالستالم أجنبية    
  عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  
    ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠    -      -      -      -      ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠    -      للتسليم أجنبية    



 

- ٥٧ -  

  لموحدالدخل ا بيان بنود - ب
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية العليادارة اإل      بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٤١١,٧٣٠,٦٨١      ١٠٠,٧٦١      ٦٧,٣٧٥      ١٤٦    -      ٤٠١,٤٠٦,٤١٩    ١٠,١٥٥,٩٨٠      دائنة فوائد
  )  ١٠٤,٧٨٨,٩٩٧(    -    )  ٤٥٥,٠٥٨(    -      -    )  ١٠٤,٣٣٣,٩٣٩(    -        مدينة فوائد
  )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      )٣٧ رقم إيضاح( إدارية أتعاب
  )  ١,٦٠٥,٣٥٢,١٥٦(    -      -    )  ٤٢,٥٢٤,٠٨٦(  )  ١,٥٦٢,٨٢٨,٠٧٠(    -      -    )٣٧ رقم إيضاح( توتعويضا ومكافآت رواتب
    ٢٦٣,٨٦٧,٢٠٠    -      -      -      -      ٢٦٣,٨٦٧,٢٠٠    -      اتفاقية مقايضة عمالت أرباح

  
    ٢٠١٧األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية العليادارة اإل      بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ١٧,٠٦١,٠٨٥      ١٦٦,٠٦٨      ٤,٤١٩      ٣٤١    -      ١١,١٣٦,٦٥٩    ٥,٧٥٣,٥٩٨      دائنة فوائد
  )  ٧٧,٣٠٠,٨٥٣(    -    )  ٢٨٣,٥٣٣(    -      -    )  ٧٧,٠١٧,٣٢٠(    -        مدينة فوائد
  )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      )٣٧ رقم إيضاح( إدارية أتعاب
  )  ١,٦٠١,٨٧٤,٢٧٣(    -      -    )  ٢٤,٥٨٠,٥٣٣(  )  ١,٥٧٧,٢٩٣,٧٤٠(    -      -      وتعويضات ومكافآت رواتب
    ١٨٨,٧١٠,٣٦٦    -      -      -      -      ١٨٨,٧١٠,٣٦٦    -      اتفاقية مقايضة عمالت أرباح
  



 

- ٥٨ -  

  اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيةدارة اإل تعويضات -ج
  

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              

      ١,٥٧٧,٢٩٣,٧٤٠        ١,٥٦٢,٨٢٨,٠٧٠      والتنفيذية العليادارة اإل موظفي ومكافآت تعويضات
      ٢٤,٥٨٠,٥٣٣        ٤٢,٥٢٤,٠٨٦      )٧٣ رقم إيضاح(دارة اإل جملس عضاءأ تعويضات

            ١,٦٠١,٨٧٤,٢٧٣        ١,٦٠٥,٣٥٢,١٥٦      

  للدوالر األمريكي. %٢,٤٧بلغت  عالقةالطراف ذات األ وودائع حسابات على دفعها يتم اليت الفوائدمعدل 

  تمان ال حتمل فوائد.ن بطاقات ائإن التسهيالت االئتمانية املمنوحة ألطراف ذات عالقة هي عبارة ع
  



 

- ٥٩ -  

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية الموحدة  -١٤

  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية املوحدة: أوًال:
  

    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في       ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  معترف بهاالغير النتيجة     القيمة العادلة      القيمة الدفترية      معترف بهاالالنتيجة غير     القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات المالية
    -      ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    -    ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩  ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩  املركزينقد وأرصدة لدى مصرف سورية 

    -      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    -      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢  أرصدة لدى مصارف
    -      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -      ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  إيداعات لدى مصارف

  )١,٣٨٦,٤٧٧,٢٠٠(    ٤١,٥١٢,١٢٩,٧٢١    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١  )  ٢,٧٢٩,٠٣٠,٨٢٤(    ٧٣,٨٦٣,٨٣٨,٣٧٢    ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
   ا حمتفظ مالية موجودات

    -      -      -      -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤  حىت تاريخ االستحقاق  
    -      ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣  ركزي وديعة جممدة لدى مصرف سورية امل

  
  المالية المطلوبات

    -      ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    -      ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦  ودائع مصارف
  )  ٥٢,٧٦٠,٤٠٦(  ١٩٨,٩٩٦,٦٩٨,٣٧٥    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩  )  ٦٢,٧٧٥,٣٩٣(  ٢٤٩,٥٥٠,٨٨٦,١١٢  ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩  ودائع الزبائن
    -      ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠    ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠    -      ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    تأمينات نقدية

  



 

- ٦٠ -  

  بالبيانات املالية:ملالية املدرجة بالقيمة العادلة ادوات حتديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لأل ثانياً:
  

            ٨٢٠١األول  كانون  ٣١كما في           
    المجموع     المستوى الثالث      المستوى الثاني     المستوى األول    
    ليرة سورية      ليرة سورية       ليرة سورية      ليرة سورية     

    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩  للمتاجرة مالية موجودات
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    ١,٩٣٤,٧٦١,٠٨٨  للبيع متوفرة مالية موجودات

  ٢,٠٨٨,٤٨٩,٠٢٧    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    ٧٢,٥٣٣,٨٢٧٢,٠    
  

            ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في           
    المجموع     المستوى الثالث      المستوى الثاني     المستوى األول    
    ليرة سورية      ليرة سورية       ليرة سورية      ليرة سورية     

    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    -      -      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦  للمتاجرة مالية موجودات
    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    -      ٢,٧٩٢,١٦٠    ١,٨٩٥,٩٧٢,٣٣٢  للبيع متوفرة مالية موجودات

  ٨٢,٠٢٨,٤١٧,٢٥    -      ٢,٧٩٢,١٦٠    ٨٢,٠٢٥,٦٢٥,٠٩    
  
  العادلة القيمة قياس ألغراض املستعملة واالفرتاضات التقييم نياتقت

  :التالية التقييم مستويات باستعمال املالية واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة حتديد يتم
  

  .فعالة أسواق يف مماثلة ملوجودات) املعدلة غري( املتداولة لألسعار العادلة القيمة ميثل: األول املستوى

أو  )األسعار خالل من( مباشر بشكل مالحظتها يتم واليتاألول  املستوى ضمن املتداولة األسعار خبالفخرى األ العناصر ميثل: الثاين املستوى
  ).األسعار من اشتقاقها يتم( مباشر غري بشكل

  .السوق ببيانات املرتبطة غري املوجودات ميثل: الثالث املستوى
  

  الدفرتية القيمة العادلة قيمتها تقارب اليت املاليةدوات األ
  .العادلة لقيمتها مقاربة الدفرتية قيمتها وتكون سنة من أقل استحقاق فرتة هلا اليتأو  النقدية املالية واملطلوبات املوجودات هي

  

  ثابت فائدة سعر ذات املاليةدوات األ
 املخصـومة النقديـة التدفقات مقارنة طريق عن ثابت فائدة سعر هلا واليت املطفأة بالتكلفة املدرجة املالية واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم

ة ماليةدوات أل احلالية السوقية عاراألس مع مرة أول هاإدراج عند السوقية الفائدة أسعار باستخدام   .مشا
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  المخاطرإدارة   -٢٤

 المخاطرإدارة  عن مقدمة

املخاطر تعترب وبشكل فعال األساس إدارة حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإن  شركة مسامهة مغفلة سورية عامةإن أنشطة بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  يف احملافظة على متانة املصرف ورحبيته.

والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت ممكن أن تؤثر بشكل سليب على أداء املصرف إدارة املخاطر تشمل التعرف، قياس، إدارة عملية إن 
  . ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر إىل ومسعته، إضافة

  نواع الرئيسية التالية:تندرج خماطر املصرف حتت األ
 يةطر االئتماناملخا  .أ

 خماطر السوق  .ب

 خماطر السيولة  .ج

 خماطر التشغيل  .د

 خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات  .ه

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية  .و

  المخاطردارة االستراتيجية العامة إل

اطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشإدارة إن 
ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإل املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من إدارة يف دارة الدولية 

  املخاطر. إدارة استقاللية دائرة  إىل قبله إضافة
املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن فلسفة ة إدار ختضع سياسات 

اإلشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل دارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلإدارة 
  دارة.جملس اإل
 المخاطرإدارة  عن المسؤولة الجهات ووظيفة التنظيمي الهيكل

 مجلس اإلدارة

 ومراقبةإدارة  عن مسؤولة جلان هناك ذلك إىل إضافة املصرف يف املتبعة والسياسات االسرتاتيجيات على واملوافقة املخاطرإدارة  عن املسؤولة اجلهة هي
 .املخاطر

 المخاطرإدارة 

  :التالية األقسام عنها ويتفرع املعتمدة السياسات مع القائمة املخاطر توافق مدى من والتأكد املخاطر ومراقبة تنفيذ حسن عن املسؤولة اجلهة هي

 وكذلك املصرف من إئتمانية تسهيالت على احلصول بصدد هي اليت الشركات من العمالء ملفات بدراسة القسم هذا يعىن: االئتمان مخاطر قسم -
 ورفعها املناسبة التوصيات بوضع القسم يقوم مث املصرف ألموال توظيفاتأو  جارية حسابات بشكل سواء معها التعامل املصرف ديو  اليت البنوك
ا اختالف على املصرف يف القرار أخذ جلهات   .سنوياً  األقل على واحدة مرة مبعدل امللفات هلذه الدورية باملراجعة القسم يقوم كما. مستويا
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 التسهيل ماحنة اجلهة من املمنوحة االئتمانية للموافقة مطابقتها من التأكد حيث من االئتمان ملفاتإدارة ب القسم هذا يعىن: اإلئتمانإدارة  قسم -
 اخلاصة االئتمانية والسياسات لإلجراءات ومطابقتها املطلوبة واملستندات والوثائق الضمانات وشرعية وجود من التأكد خالل من وذلك االئتماين
 . آمن مكان يف وحفظها املصريف النظام على الواردة الضمانات وتسجيل للزبون االئتمانية التسهيالت بتفعيل القسم يقوم مثّ  ومن باملصرف،

 على احلصول بصدد هم الذين الصغرية واملؤسسات األفراد من العمالء ملفات بدراسة القسم هذا يعىن: المصرفية التجزئة مخاطر قسم -
ا اختالف على املصرف يف القرار أخذ جلهات ورفعها املناسبة التوصيات بوضع يقوم مث املصرف من ئتمانيةإ تسهيالت   .مستويا

 من والتأكد منحها بعد االئتمانية التسهيالت ومتابعة مراقبة بعملية أساسي وبشكل القسم هذا يعىن: ومخاطر السوق ئتماناالالرقابة على  قسم -
م دبسدا العمالء التزام  والتجاوزات املدفوعة وغري املستحقة باملبالغ املختصة األقسام إىل تقارير وإرسال استحقاقها وتواريخ ملبالغها وفقاً  التزاما

 لتغطية احتجازها الواجب التدين وخمصصات االحتياطيات قيمة واحتساب املصرف عمالء بتصنيف أيضاً  القسم ويقوم قسم كل لعمالء العائدة
  .ئتمانيةاال املخاطر
 ومصرف العليادارة اإل على وعرضها تقدميها يتم واليت االئتمانية املخاطر وخاصة املخاطرإدارة ب املتعلقة التقارير القسم حيّضر لذلك، باإلضافة
  .املركزي سورية

 بشرية بأسباب تشغيلية خماطر عنها نجمي قد اليت املصرف وأقسام وإدارات أعمال سائر مبراقبة القسم هذا يعىن: التشغيلية المخاطر توجيه قسم -
اأو  معدومة إما املخاطر هذه أن من والتأكد والقياس باحلصر وذلك خارجه، منأو  املصرف داخل من آلية،أو   حتمله املمكن األدىن حدها يف أ

 ثالث طرفٍ  إىل إما احملتملة املخاطر جتيري نهاضم من واليت املخاطر من النوع هذا املصرف جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل
  .احلالة حسب التأمني، شركات إىلأو 

  الخزينة
 . املصرف يف والتمويل السيولة خماطر عن رئيسي بشكل ومسؤولة اإلمجايل، املايل واهليكل املصرف ومطلوبات موجوداتإدارة  عن املسؤولة اجلهة هي

  الداخلي التدقيق
 مناقشة وتتم. املتبعة والسياسات اإلجراءات مع املصرف توافق مدى يراجع حيث دوري بشكل املخاطرإدارة  عملية بتدقيق الداخلي التدقيق يقوم
 .التدقيق جلنة إىل واالقرتاحات التقارير وترفعدارة اإل مع التدقيق نتائج

  التقارير ونظام المخاطر قياس
 اخلسائر إلمجايل تقدير على بناءً  املتوقعة غري واخلسائر العادية الظروف يف تنتج أن ميكن اليت ةاملتوقع اخلسائر تعكس بطريقة املصرف خماطر قياس يتم

 يدرس كما. االقتصادية الظروف لتعكس ومعدلة السابقة التجارب من املبنية اإلحتماالت على تعتمد الطرق هذه. إحصائية طرق باستخدام الفعلية
  .االستثنائية الظروف عن تنتج أن ميكن اليت االحتماالت أسوا املصرف

 بقياس املصرف يقوم كما. املقبولة املخاطر ومستويات وحدود املصرف اسرتاتيجية تعكس اليت املعتمدة السقوف على بناءً  املخاطر وضبط مراقبة يتم
  .أنواعها مبختلف اإلمجالية باملخاطر ومقارنتها املخاطر لتحمل اإلمجالية القدرة
دارة اإل جملس إىل تقرير تقدمي يتم كما مبكرة مرحلة يف املخاطر على والتعرف واملراقبة التحليل ألغراض العمل وحدات مجيع من تاملعلوما جتميع يتم
 قطاعات حسب شهرياً  مفصل بشكل التحليل يتم. املخاطر وتغريات السيولة ونسب االئتمان خماطر إمجايل يتضمن األقسام ورؤساء املخاطرإدارة و 

 املخاطر عن شامالً  تقريراً دارة اإل جملس يستلم. ربعي بشكل االئتمانية اخلسائر خمصص بتقييمدارة اإل وتقوم اجلغرافية والقطاعات الزبائنو  األعمال
  .املصرف خماطر لتقييم الالزمة املعلومات جبميع لتزويده سنوي ربع بشكل
  .كافة املصرف مستويات على متوفرة واحملدثة الضرورية املعلومات مجيع أن من للتأكد األقسام مجيع على وتوزع تفصيلية خماطر تقارير حتضري يتم
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   تخفيفها وأساليب المخاطرإدارة  وإجراءات سياسات

 خسائر، حدوث إىل يؤدي مما املصرف جتاه بالتزاماته الوفاء عن اآلخر الطرف عجزأو  ختلف عن االئتمانية املخاطر تنشأ:  االئتمانية المخاطر -أ
 .البلد وخماطر التسوية، خماطر املقابل، الطرف تعثر خماطر وهي االئتمانية املخاطر حتت أنواع ثالث متييز يتم دةوعا

  :هي فعال بشكل االئتمان خماطردارة إل األساسية العوامل إن
 .االئتمانية املخاطردارة إل مناسبة بيئة إجياد -

 .والصالحيات للموافقات وسليم واضح إطار ضمن العمل -

 .والرقابة للقياسأدوات و  آليات وتوفري، مالئمة إئتمانإدارة  على حملافظةا -

 .اإلئتمانية املخاطرإدارة  إجراءات على كافية ضوابط وجود من التأكد -

 عوجممو ) مؤسسةأو  فرد( املمنوحة االئتمانية التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة ائتمانية سياسة بوضع املصرف يقوم ذكر ما ولتحقيق
 للعمالء، االئتماين الوضع تقييم على باستمرار ويعمل االئتمان خماطر مراقبة على املصرف يعمل. جغرافية منطقة وكل قطاع لكل اإلئتمانية التسهيالت

  .العمالء من مناسبة ضمانات على املصرف حصول إىل إضافة

 مانيةاالئت بالمخاطر يتعلق فيما الجهد اختبارات إلجراء األساسية الفرضيات

 املتوقعة االئتمانية املخاطر عام بشكل الفرضيات هذه تغطي. االئتمانية احملفظة على اجلهد اختبارات إلجراء متعددة فرضيات املصرف يستخدم
  .املخاطر هذه لتغطية املطلوبة التدين خمصصات يف والزيادة
 االئتمانية للمخاطر وفقاً  متعددة وسيناريوهات بنسب األدىن الفئة إىل دين ئةف كل من املنتجة غري الديون يف وانتقال زيادة الفرضيات هذه حتت يندرج
 االقتصادية للقطاعات االئتمانية للتعرضات االئتمانية اجلودة يف التدهور أثر املستخدمة الفرضيات ختترب لذلك، باإلضافة. منطقة كل يف املتوقعة

  .التدين وخمصصات املنتجة غري الديون ىعل العقارية للضمانات السوقية القيمة يف واالخنفاض
  

  :يلي ما االئتمانية املخاطرإدارة  إجراءات تشمل
  :والسقوف اإلئتمانية التركزات تحديد .١

 املقررة الرتكزات نسب حسب وذلك العمالء من جمموعةأو  عميل ألي منحه املمكن األقصى للحد وواضحة حمددة نسب االئتمانية السياسة تتضمن
 املمكن االئتمان حلجم سقوفا هناك أن كما اإلقتصادية، للقطاعات سقوف وضع إىل باإلضافة ٤ب/ن م/٣٩٥ رقم التسليفو  النقد لسجم قرار وفق
  .إداري مستوى كل قبل من منحه

  :للعمالء االئتماني التصنيف
) ٤ب/ ن م/ ٥٩٧( رقم القرار وخاصة والتسليف النقد جملس تعليمات حسب وذلك وتصنيفها املمنوحة الديون حملفظة دورية مبراجعة املصرف يقوم

 )٤ب/ن م/٩٠٢( القرارو  ٢٠١٠ نيسان ١٤ بتاريخ الصادر )٤ب/ ن م/ ٦٥٠( رقم اتبالقرار  واملعدل ٢٠٠٩األول  كانون ٩ بتاريخ الصادر
 تصنيف شروط حدد والذي ،٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩الصادر بتاريخ  )٤/م ن/ ب١٠٧٩(والقرار رقم  ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ بتاريخ الصادر

  .هلا الالزمة املخصصات وتكوين التسهيالت
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  :والتسليف النقد جملس تعليمات حسب الديون لتصنيف املعتمدة الفئات يلي فيما
  املنتجة الديون
  املخاطر متدنية ديون -
 املخاطر مقبولة/  عادية ديون -

 خاصاً  اهتماماً  تتطلب/ عادية ديون -

  املنتجة غري الديون
 املقبول العادي املستوى دون ديون -

 بتحصيلها مشكوك ديون -

 الرديئة الديون -

  االئتمانية التسهيالت تصنيف أسس
 .االئتمانية التسهيالت منح بشروط املدين التزام مدى .١

 .املدين اجلاري احلساب حركة .٢

 .احملددة بالتواريخ والفوائد األقساط بسداد العميل التزام .٣

  .حديثة وبيانات عالماتاست تعكسه للعميل املايل املركز .٤
 .الديون من املمول املشروع يوفرها اليت النقدية التدفقات .٥

 .ا معرتف تصنيف شركات قبل من) توفره حال يف( العميل تصنيف .٦

 .األخرى املالية املؤسسات لدى السداد ناحية من العميل وضعية .٧

  : االئتمانية المخاطر تخفيف أساليب .٢
  :منها املخاطر ختفيف أجل من األساليب من العديد على تعتمد املصرف يف املخاطرإدارة  عملية

  .مستمرة بصورة وتقييمها مراقبتها يتم واليت املمنوح لالئتمان تغطيتها ونسبة للتسييل قابليتها وحسب الضمانات -
  .لالعمي خماطرة ودرجة واالستحقاق العميل حمفظة حجم على وتعتمد االئتمان منح يف اللجان نظام اتباع -

 على واالستثمارات لالئتمان املستهدف التوزيع السنوية املصرف خطة تتضمن حيث. االئتمان خماطر ختفيف يف أساسي مبدأ هو احملفظة يف التنويع
  .االقتصادية القطاعات خماطر لتصنيف نظام املصرف لدى يوجد كما الواعدة، القطاعات على الرتكيز مع خمتلفة واسواق قطاعات عدة
 وحسب اجلغرافية واملناطق االقتصادية القطاعات حسب االئتمانية الرتكزات مراقبة منها االئتمانية املخاطر لتخفيف متعددة سياسات املصرف يعتمد

  .اللزوم عند وتصحيحية وقائية إجراءات واختاذ الضمانات
 ويتم االئتمانية التعرضات لتغطية مناسبة ضمانات على احلصول إىل االئتمان منح وجلنة االئتمانية األقسام خالل من املصرف يسعى لذلك، باإلضافة
  .وقيمته املمنوح التسهيل ونوع عميل كل لنشاط وفقاً  الضمانات هذه اختيار
 نيح يف سورية لرية مليون ٢٥ من أقل املمنوحة االئتمانية التسهيالت قيمة كانت حال يف واحد عقاري خممن قبل من العقارية الضمانات تقييم جيري
 .سورية لرية مليون ٢٥ قيمته ما جتاوزتأو  املمنوحة التسهيالت قيمة وصلت حال يف اثنني خممنني قبل من العقارية الضمانات تقييم يتم
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  :االئتمانية التحسيناتو  ا احملتفظ الضمانات
 وأسس ملعايري وفقا الضمانات قبول يتم ثحي ضمانات على احلصول منها االئتمان خماطر لتخفيف وممارسات أساليب عدة على املصرف يعتمد
  .معتمدة
  :هي الضمانات أنواع وأبرز

 النقدية والضمانات واملخزون للعقارات الرهونات: التجارية للقروض بالنسبة.  
 النقدية والضمانات والرواتب السياراتو  والعقارات السكنية للمباين الرهونات: لألفراد بالنسبة.  
 دراسة خالل للضمانات السوقية القيمة مراجعة ويتم االتفاقية، لشروط وفقاً  إضافية ضمانات طلب ويتم للضمانات وقيةالس القيمةدارة اإل تراقب
  .االئتمانية اخلسائر خمصص كفاية
  إفرادياً  القيمة انخفاض تقييم
 تؤثرأو  العميل تواجه مالية صعوبات وجودأو  ميو  ١٨٠ عن تزيد لفرتة الفائدةأو  صلاأل استحقاق هي القروض قيمة الخنفاض الرئيسية املؤشرات إن
  .األصلي العقد بشروط اإلخاللأو  النقدية تدفقاته على
  .إمجايل بشكلأو  منفرد بشكل القيمة إخنفاض قييمبت املصرف يقوم

  المنتجة غير التسهيالت مقابل اإلفرادي المخصص
  ٩تاريخ) ٤ب/ن م/٥٩٧( رقم القرار ملؤشرات وفقاً  منفرد، كلبش اهلامة والسلف القروض جلميع املخصصات مالئمة املصرف حيدد

 ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢القرار (و  ٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ) ٤ب/ن م/ ٦٥٠( رقم اتالقرار املعدل بو  ٢٠٠٩األول  كانون 
   ٢٠١٥نيسان  ٦) تاريخ ١/م/ ١١٤٥يم رقم (الذي مدد العمل به بالتعمو  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) بتاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩والقرار رقم (

  :التالية للمؤشرات ووفقاً  التسليفو  النقد جملس عن ةالصادر  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) تاريخ ١/م/٢٢٧١و التعميم رقم (
 التسهيالت موضوع املشروع اجناز يف التأخر. 
 مالية صعوبات مواجهة عند وضعه حتسني على العميل قدرة. 
 اإلفالس حالة يف األعمال صفيةت عند املتوقعة العوائد. 
 للضمان حتقيقها املتوقع والقيمةأخرى  مالية مصادر توفر. 
 املتوقعة النقدية التدفقات فرتة. 

  . لذلك احلاجة اقتضت وكلما موحد مايل وضع بيان كل تاريخ يف االئتمانية اخلسائر تقييم يتم
  المنتجة التسهيالت مقابل اإلجمالي المخصص

 وجود عدم حال يفأو  منفرد بشكل هامة تعترب ال اليت والسلف للقروض بالنسبة إمجايل بشكل والسلف القروض خسائر عن صصاملخ تقييم يتم
  .حدة على حمفظة كل ومراجعة املخصص بتقييم موحد مايل وضع بيان كل بتاريخ املصرف يقوم. منفرد بشكل القيمة اخنفاض على موضوعي دليل
  .موضوعي بشكل القيمة إخنفاض على موضوعي دليل وجود عدم عند حىت احملفظة يف احملتمل القيمة اخنفاض اإلمجايل يمالتقي عند باالعتبار يؤخذ
  :التالية العوامل باعتبار القيمة اخنفاض خسارة تقييم يتم

 حتديد وتاريخ اخلسائر حتقق تاريخ عن الناجم رالتأخ املتعثرة، للتسهيالت احلالية املستويات الراهنة، االقتصادية الظروف احملفظة، يف اخلسائر تاريخ
 حتديد عن املسؤولة هيدارة اإل إن. القيمة إخنفاض حال يف واالسرتدادات املتوقعة الدفعات إىل باإلضافة اخلسائر، هلذه إفرادي خمصص وجود ضرورة
  .سنة إىل متتد قد اليت املدة هذه طول
  .القروض تقييم لطريقة مماثلة بطريقة املستندية تواالعتمادا املالية التعهدات خمصص تقييم يتم
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  :ومتابعته عليه والرقابة االئتمان دراسة
 مـن والتأكـد القـرارات اختـاذ عمليـة وتكامـل حياديـة علـى واحملافظـة االئتمـان دراسـة أسلوب لتحديد الالزمة واإلجراءات السياسات بتطوير املصرف يقوم
 وضـــع يتضـــمن االئتمانيـــة للسياســـة العـــام اإلطـــار إن. باســـتمرار مراقبتهـــا ومتابعـــة صـــحيح بشـــكل عليهـــا واملوافقـــة بدقـــة تقييمهـــا يـــتم االئتمـــان خمـــاطر أن

  . املخاطر درجة حتديد وأسلوب االئتمان حدود توضيح االئتمانية، للموافقة صالحيات
 وانتهـــاء للتســـهيالت االســـتحقاق مـــدد علـــى الفعالـــة والرقابـــة ةاالئتمانيـــ للعمليـــات املناســـب التنفيـــذ لضـــمان منفصـــلة وظيفـــة االئتمـــانإدارة  عمليـــة تتــوىل

  .الضمانات وتقييم احلدود صالحيات
  الكمية اإلفصاحات

  االئتمان مخاطر
  ):األخرى املخاطر وخمفضات الضمانات وقبل التدين خمصص بعد( االئتمان ملخاطر التعرضات )١  
    األول كانون ٣١كما في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  س.ل          .س.ل              
  :الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود

      ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١        ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧        ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢        املصارف لدى أرصدة

      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧        ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦        املصارف لدى إيداعات
  المباشرة ئتمانيةاال التسهيالت صافي
      ٧,٨٢١,٤٢٦,٠٠٠        ١٢,٠٥١,٩٠٠,٥٥٠          لألفراد
      ٥,٦٩٦,٠٤٣,٠٧٥        ٦,٦٤٠,٨٤٧,٦٠١        العقارية القروض
      ٢٤,٠٥٥,٧٤١,٤٤٦        ٤٩,٧٤٤,٣٤٧,٩١٧        الكربى للشركات
      ٥,٣٢٥,٣٩٦,٤٠٠        ٨,١٥٥,٧٧٣,١٢٨        واملتوسطة الصغرية املؤسسات
  وأذونات وأسناد سندات

      -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤      االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية داتموجو 
      ١,٥٨٠,٢٩٥,٨٢١        ٢,٤٩٢,٢٤٩,١٣٨        أخرى موجودات

      ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
      ٠٢٣٤,٢٢٠,٤٩٢,٩٧        ٢٨٠,٧١٢,٣٣٣,٥٢٩          اجملموع
  :الميزانية خارج بنود
      -          -          لالسترياد تماداتاع

  :صادرة كفاالت
      ١٠,٥٨٣,١١٢,٥١٤        ١١,٦٨٠,٨٢١,١٩٦        زبائن  
      ١٢,٥٦٤,٥٨٦,٩٠١        ١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦٤        مصارف  
      ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩        تعهدات تصدير  

      ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٦٨٣,٧٩٣          قبوالت
      ٧,٥٤٧,٦٠١,٠٩٤        ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣      ستغلةم غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
      ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦      مستغلة غري مباشرة غري ائتمانية تسهيالت سقوف
  ٢٧٠,١١٢,٥٤٦,٤٢٨        ٣٣٤,٧٦٣,٢٣٦,٧٢٠        اإلمجايل
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 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٢

ايـة عـام  عن جملـس النقـد والتسـليف والـذي يعتـرب نافـذاً  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣الصادر بتاريخ  )٤م ن/ب/٩٠٢( رقم رمت التصنيف بناء على أحكام القرا  (مت متديـد العمـل بـه مبوجـب القـرار٢٠١٣مـن تـاريخ الصـدور حـىت 
ايــة عــام  ٢٠١٤ ينكــانون الثــا  ٢٩ مــن تــاريخ )٤/ م ن/ب١٠٧٩( رقــم املتضــمنني متديــد العمــل  ٢٠١٥ حزيــران ٣٠ تــاريخ) ١/م/٢٢٧١( رقــم والتعمــيم ٢٠١٥ نيســان ٦ تــاريخ )١/م/١١٤٥( والتعمــيم رقــم٢٠١٤وحــىت 

ذا اخلصوص) )٤/م ن/ ب٩٠٢( رقمبالقرار     .حلني صدور تعديالت جديدة 
الصـادرين عـن جملـس النقـد  ٢٠١٠نيسـان  ١٤الصـادر بتـاريخ  )٤/م ن/ب٦٥٠( ر رقـمو بعـض أحكـام القـرا ٢٠٠٩كـانون األول   ٩الصـادر بتـاريخ  )٤/م ن/ب٥٩٧(ر رقـم لـبعض أحكـام القـرا حيث جاء هذا القرار معدالً 

   .والتسليف
 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر كما يف 

    الشركات                             
    المجموع          الموسسات الصغيرة والمتوسطة         الكبرىالشركات           العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٢٢,٢٢٣,٩٢٨        -          -          -          ٢٢,٢٢٣,٩٢٨      املخاطر متدنية عادية  
    ٥٨,٩٦٢,٣٩٥,٣٠٤        ٥,٠٥١,١٧١,٠٠٦        ٣٩,٨٦٢,٦٧٧,١٩٣        ٥,٤٧٨,٩٣٧,٦٦٧        ٨,٥٦٩,٦٠٩,٤٣٨      املخاطر مقبولة عادية  
    ١٥,٥٥٢,٧١٨,٥٨٦        ٢,٤٢٧,٦١٢,٣٥٢        ٩,٤٧٦,٨٠٣,٠١٠        ٥١٣,٠٨٤,٥٢٥        ٣,١٣٥,٢١٨,٦٩٩    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ١٥,٠٢٤,١٩٨,٣٧٨        ٢,٣١١,٣٢١,٤٣٢        ٩,١٤٣,٠٨٢,٤٤٤        ٥٠٧,٧١٩,٦٦٩        ٣,٠٦٢,٠٧٤,٨٣٣      مستحقة غري    
  :مستحقة منها    
    ٢٨١,٦٦٣,١٠٤        ١٠٣,٢٨٤,٥٣٤        ١٧٦,٠٥٤,٢٥٢          ٦٧,٥٤٤        ٢,٢٥٦,٧٧٤      يوم ٣٠ لغاية    
    ٤٣,٥٨٥,٦٣٣          ٢٢٥,٢٨٣        ٣٤,٨٤٧,٣٨٦          ٣٧,٤٧٠        ٨,٤٧٥,٤٩٤    يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ٩٩,٤٤٢,٣٣٦          ٦,٣٢٩,١٥٦        ٩٠,٣٩٣,٠٨٧        ٥٤٧,٦٠٢        ٢,١٧٢,٤٩١    يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ١٠٣,٨٢٩,١٣٥          ٦,٤٥١,٩٤٧        ٣٢,٤٢٥,٨٤١        ٤,٧١٢,٢٤٠        ٦٠,٢٣٩,١٠٧    يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
    :عاملة غير  
    ٣٠٢,٢٤١,٣٢٧          ٦٤,٢٤١,٣٤٣        ٤١,٠٨٥,٦٦٨        ١٣٠,٠١٥,٦١١        ٦٦,٨٩٨,٧٠٥      املستوى دون    
    ٧١١,٦٠٧,٦٨٧        ١٧٨,٨١٨,١٤٨        ٣٤٦,٣٧١,٨٠١        ١٠٦,٧٥٢,١٨٦        ٧٩,٦٦٥,٥٥٢      فيها مشكوك    
    ١٣,٤٥٤,١٧٢,٢٧٣        ٢,٨٧٩,٨٨٣,١٠٧        ٧,٢٤٣,٢٥٢,٩٦٤        ٦٥٤,٢٨٦,٢٩٨        ٢,٦٧٦,٧٤٩,٩٠٤      )رديئة( هالكة    
    ١٤,٤٦٨,٠٢١,٢٨٧        ٣,١٢٢,٩٤٢,٥٩٨        ٣٧,٦٣٠,٧١٠,٤٣        ٨٩١,٠٥٤,٠٩٥        ٢,٨٢٣,٣١٤,١٦١    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
    ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        ١٠,٦٠١,٧٢٥,٩٥٦        ٦٥٦,٩٧٠,١٩٠,٦٣      ٦,٨٨٣,٠٧٦,٢٨٧        ١٤,٥٥٠,٣٦٦,٢٢٦        المجموع  
  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(  )    ١,٦١٨,١١٣,٥٣٣(  )    ٤,٦٩٢,٧٤٧,٨٠٥  (  )    ١٤٨,١٧٣,٢٥٨  (  )    ١,١٣٤,٧٦١,٥٩٤  (    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٤,٨١٨,٦٩٣,٧١٩(  )    ٨٢٧,٨٣٩,٢٩٥(  )    ٢,٥٣٣,٠٩٤,٩١٤  (  )    ٩٤,٠٥٥,٤٢٩  (  )    ١,٣٦٣,٧٠٤,٠٨١  (  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  
    ١٩٦,٧٦,٥٩٢,٨٦٩        ٨,١٥٥,٧٧٣,١٢٨      ٧٤٩,٧٤٤,٣٤٧,٩١        ٦,٦٤٠,٨٤٧,٦٠٠        ١٢,٠٥١,٩٠٠,٥٥١     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
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 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٧كانون األول   ٣١تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر كما يف 

    الشركات                             
    المجموع          الموسسات الصغيرة والمتوسطة         الكبرىالشركات           العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٨٩,٥٣٥,٢٥٤        -          ٤,٩٣٧,٨٨٠        ٤٢,٤٤٢,٩٢١        ٤٢,١٥٤,٤٥٣      املخاطر متدنية عادية  
    ١٩,٦٧٧,٥٨٨,٩٣٩        ١,٨٧٦,٥٢٤,١٤٣        ٨,٩٩٦,٦٤٢,٤٧٨        ٥,٠٦٤,٩٣٦,١٨٢        ٣,٧٣٩,٤٨٦,١٣٦      املخاطر مقبولة عادية  
    ٢٠,٣٩٨,١٤٨,٨٨٩        ٢,٥٩٤,٤٣٨,٢٥٨        ١٤,٢٣٥,٩٠٥,٦٤٦        ١٤٣,٩٣٩,٤٦٨        ٣,٤٢٣,٨٦٥,٥١٧    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ١٩,٩٢٠,٢٧٢,٠٩٢        ٢,٥٥٨,٨٦٥,٨٩٩        ١٣,٨٤٠,٤٩٧,٣٢٢        ١٤١,٧٤٤,٩٦٠        ٣,٣٧٩,١٦٣,٩١١      مستحقة غري    
  :مستحقة منها    
    ٨٦,٠٤٣,٤١١        ١٨,٨٧٦,٧٧٠        ٥٣,٩٦٣,٤١٢          ٢٥,١١٦        ١٣,١٧٨,١١٣      يوم ٣٠ لغاية    
    ٢٣,٦٤٨,٢٨٦        ١,٠٥٠,٨٥٩        ٢٠,١٢٨,٢٥٨        -          ٢,٤٦٩,١٦٩    يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ١٦٧,٠٦٢,٤٢٩          ١٤,٤٥٧        ١٥١,٤٨٧,٠٧١        ١,٧٨٦,١٧٠        ١٣,٧٧٤,٧٣١    يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ٢٠١,١٢٢,٦٧١        ١٥,٦٣٠,٢٧٣        ١٦٩,٨٢٩,٥٨٣        ٣٨٣,٢٢٢        ١٥,٢٧٩,٥٩٣    يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
    :عاملة غير  
    ١,٠١٢,٦٦٨,٤٧٧        ٤٠١,٥٠٧,٨٠٥        ٤١٧,٩٩٥,٠٨٧        ٤٩,٥٧٨,٩١٠        ١٤٣,٥٨٦,٦٧٥      توىاملس دون    
    ٤٨٢,٨٨٨,٩٣٣        ٩٨,٠٧٧,٨٧٠        ٢١٢,٠٦٥,٦١٠        ٩٤,٩٨٦,٨١٥        ٧٧,٧٥٨,٦٣٨      فيها مشكوك    
    ٧٦٤,٩٤٠,١٢,٦٣٥        ٢,٨٩٣,٠٩١,٩١٩        ٦,٤٥١,٠٩١,٠١١        ٥٣٧,٣٧٨,٥٢١        ٢,٧٥٤,٢٠٣,٤٨٩      )رديئة( هالكة    
    ١٤,١٣١,٣٢٢,٣٥٠        ٣,٣٩٢,٦٧٧,٥٩٤        ٧,٠٨١,١٥١,٧٠٨        ٦٨١,٩٤٤,٢٤٦        ٢,٩٧٥,٥٤٨,٨٠٢    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
    ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤٣٢        ٧,٨٦٣,٦٣٩,٩٩٥        ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٥,٩٣٣,٢٦٢,٨١٧        ١٠,١٨١,٠٥٤,٩٠٨        المجموع  
  )  ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )    ١,٥٧٠,٤٠٣,٢٥٥(  )    ٣,٩٩٦,٦٦٧,٦٠٨  (  )    ١٢١,٣١٦,٠٩٣  (  )    ٩٥٠,٦٤٩,٧٣٥  (    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٢٠(  )    ٩٦٧,٨٤٠,٣٤٠(  )    ٢,٢٦٦,٢٢٨,٦٥٨  (  )    ١١٥,٩٠٣,٦٤٩  (  )    ١,٤٠٨,٩٧٩,١٧٣  (  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  
    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١        ٥,٣٢٥,٣٩٦,٤٠٠      ٢٤,٠٥٥,٧٤١,٤٤٦        ٥,٦٩٦,٠٤٣,٠٧٥        ٠٧,٨٢١,٤٢٦,٠٠     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
  



 

- ٦٩ -  

 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
    الشركات                                   

        الصغيرة المؤسسات          الشركات                              
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          
  مباشرة غير تسهيالت    
      ٩٣٩,٠٤٩,٠٣٣        ٩٢,٤٥٥,٦٠٢        ٢٥٥,٨٨٦,٤٢٨        -          ٥٩٠,٧٠٧,٠٠٣    املخاطر متدنية عادية    
      ٥,٥٤١,٤٧١,٠٠٨        ١,٥١٧,٠٨٨,٩٦٥        ٣,٦٨٨,٠٥٤,٣٥٦        -          ٣٣٦,٣٢٧,٦٨٧    املخاطر مقبولة عادية    
      ٣,٣٤١,٥٨١,٩٣٢        ٢٥٠,٥٦٦,٢٥٠        ٢,٩٣٤,٧٢٦,٦٩٥        -          ١٥٦,٢٨٨,٩٨٧    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت    
      ٣,٣٤١,٥٨١,٩٣٢        ٢٥٠,٥٦٦,٢٥٠        ٢,٩٣٤,٧٢٦,٦٩٥        -          ١٥٦,٢٨٨,٩٨٧    مستحقة غري    

  :مستحقة هامن  
    -          -          -          -          -      يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -          -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    -          -          -          -          -      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    -          -          -          -          -      يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    

  :عاملة غير    
    ١٩,٤٠٠,٠٠٠        -          -          -          ١٩,٤٠٠,٠٠٠    املستوى دون    
      ٢٣٧,٤٩١,٢٢٠        ١٦١,٩٦٧,٦٥٢        ٧٥,٥٢٣,٥٦٨        -          -      فيها مشكوك    
    ١,٦١١,٥١١,٧٩٦        ١,١٩٦,٠٨٠,٥٢٢        ٥٧,٥٢٧,٠١٣        -          ٣٥٧,٩٠٤,٢٦١    )رديئة( هالكة    

    ١,٨٦٨,٤٠٣,٠١٦        ١,٣٥٨,٠٤٨,١٧٤        ١١٣٣,٠٥٠,٥٨        -          ٣٧٧,٣٠٤,٢٦١    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع    
  ١١,٦٩٠,٥٠٤,٩٨٩        ٣,٢١٨,١٥٨,٩٩١        ٧,٠١١,٧١٨,٠٦٠        -          ١,٤٦٠,٦٢٧,٩٣٨    المجموع    
  )  ٥٥١,٩٢٩,٤٢٧(  )  ٥٤٧,٨٩٦,٢٢٨(  )  ٤,٠٣٣,١٩٩(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح    

   ١١,١٣٨,٥٧٥,٥٦٢        ٢,٦٧٠,٢٦٢,٧٦٣        ٧,٠٠٧,٦٨٤,٨٦١        -          ١,٤٦٠,٦٢٧,٩٣٨    المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    

  .مجود حركة احلسابأو  املمنوح السقف جتاوزإذا  مستحقاً  املدين جاري ويعترب الفوائدأو  األقساط أحد استحقاق حال يف مستحق الرصيد كامل يعترب
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 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
    الشركات                                   

        الصغيرة المؤسسات          الشركات                              
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          
  مباشرة غير تسهيالت    
      ١,٢١٣,٧٤٤,٨١٦        ٦١,٤٧٤,٦٤٤        ٢٧٩,٩٦٨,٦٦٣        -          ٨٧٢,٣٠١,٥٠٩    املخاطر متدنية عادية    
      ٤,٦٠٦,٠٧٧,٩٨٢        ٨٠٠,٠٥٦,٥٣٣        ٣,٧٢٨,٤٠١,٣٩٤        -          ٧٧,٦٢٠,٠٥٥    املخاطر مقبولة عادية    
      ٣,٥٨٨,٧٣٣,٦٨٠        ٧٩٩,٣٣٤,٦٢٠        ٢,٥١٣,٩٢٣,٥٥٧        -          ٢٧٥,٤٧٥,٥٠٣    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت    
      ٣,٥٨٨,٧٣٣,٦٨٠        ٧٩٩,٣٣٤,٦٢٠        ٢,٥١٣,٩٢٣,٥٥٧        -          ٢٧٥,٤٧٥,٥٠٣    مستحقة غري    

  :مستحقة منها  
    -          -          -          -          -      يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -          -          -      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    -          -          -          -          -      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    -          -          -          -          -      يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    

  :عاملة غير    
      ٥٢٨,٢٢٥        ٥٢٨,٢٢٥        -          -          -      املستوى دون    
      ٤٨,٦٩٣,٣٦٩        ٤٨,٦٩٣,٣٦٩        -          -          -      فيها مشكوك    
    ١,٢٢١,١٠٠,٨٣٠        ٩٩٦,٦٦٢,٦٤٧        ٢٧,٩٠٥,٧٣٠        -          ٤٥٣,١٩٦,٥٣٢    )رديئة( هالكة    

    ١,٢٧٠,٣٢٢,٤٢٤        ١,٠٤٥,٨٨٤,٢٤١        ٢٧,٩٠٥,٧٣٠        -          ١٩٦,٥٣٢,٤٥٣    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع    
   ١٠,٦٧٨,٨٧٨,٩٠٢        ٢,٧٠٦,٧٥٠,٠٣٨        ٦,٥٥٠,١٩٩,٣٤٤        -          ١,٤٢١,٩٢٩,٥٢٠    المجموع    
  )  ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤(  )  ٤٨٨,٦٩١,١٩٢(  )  ٤,٠٢٧,٤٩٢(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين صصخم: يطرح    

   ١٠,١٨٦,١٦٠,٢١٨        ٢,٢١٨,٠٥٨,٨٤٦        ٦,٥٤٦,١٧١,٨٥٢      -          ١,٤٢١,٩٢٩,٥٢٠    المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    

  .مجود حركة احلسابأو  املمنوح السقف جتاوزإذا  مستحقاً  املدين جاري ويعترب الفوائدأو  اطاألقس أحد استحقاق حال يف مستحق الرصيد كامل يعترب
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  :التسهيالت مقابل للضمانات العادلة لقيمةا توزيع )٣
  :٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية املباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    تالشركا                    

    الصغيرة المؤسسات      الشركات                    
    المجموع      والمتوسطة      الكبرى      العقارية القروض      األفراد        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٢٢,٢٢٣,٩٢٨    -            -      ٢٢,٢٢٣,٩٢٨  املخاطر متدنية عادية  
    ٥٦,٧٣٥,٤٣٤,٩١٩    ٤,٨٣٠,٣٤١,٣٢٨    ٣٨,٢٦٥,٩٣٨,٣٧٥    ٥,٤٧٨,٩٣٧,٦٦٧    ٨,١٦٠,٢١٧,٥٤٩  املخاطر مقبولة عادية  
    ١٢,٩٢٠,٩٠٦,٧٦٩    ١,٩٨٧,٦٧٣,٥٠٣    ٧,٣٨٤,٢٥٣,٦٢٤    ٥١٣,٠٨٤,٥٢٦    ٣,٠٣٥,٨٩٥,١١٦  )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( املراقبة حتت  
  :عاملة غري  
    ٢٦١,١٥٥,٦٥٩    ٦٤,٢٤١,٣٤٣    -      ١٣٠,٠١٥,٦١١    ٦٦,٨٩٨,٧٠٥  املستوى دون    
    ٥٨٢,١٨٨,٩٧٨    ٥٠,٣٢١,١٨٢    ٣٤٦,٣٧١,٨٠١    ١٠٦,٧٥٢,١٨٦    ٧٨,٧٤٣,٨٠٩  فيها مشكوك    
    ٦,١١٤,٧٣٧,٩٨٣    ١,٥٣٢,٥٣٣,٨٧٩    ٢,٥٤٢,٥١٠,١٩٧    ٦٥٤,٢٨٦,٢٩٨    ١,٣٨٥,٤٠٧,٦٠٩  )رديئة( هالكة    

    ٦٧٦,٦٣٦,٦٤٨,٢٣    ٨,٤٦٥,١١١,٢٣٥    ٤٨,٥٣٩,٠٧٣,٩٩٧    ٦,٨٨٣,٠٧٦,٢٨٨    ١٢,٧٤٩,٣٨٦,٧١٦  اجملموع  
  منها  
    ١,٣٩١,٤٤٨,٠٦٨    ١٤٦,٤١٦,٧٩٢    ١,١٤٥,٨٧٩,١٧٩    ٣,٩٧٢,٧٣٩    ٩٥,١٧٩,٣٥٨  نقدية ضمانات    
    -      -      -      -      -    مقبولة مصرفية كفاالت    
    ٦٣,٧٨١,٣٠١,٢٤٥    ٧,١٩٥,٧٣١,٧١٠    ٣٨,٠٢٩,٥٥٥,٢٧٦    ٦,٧٩١,٣٩٠,٠٧٩    ١١,٧٦٤,٦٢٤,١٨٠  عقارية ضمانات    
    -      -      -      -      -    متداولة أسهم    
    ١,٠٩٥,٢٢٩,٦٣٢    ٢٧٨,٤٦٣,٧٤٤    ٤٩٤,٣٨٣,٨٥٨    ٤٩,٠٧٩,٤٣٠    ٢٧٣,٣٠٢,٦٠٠  آلياتو  سيارات    
    ١٠,٣٦٨,٦٦٩,٢٩١    ٨٤٤,٤٩٨,٩٨٩    ٨,٨٦٩,٢٥٥,٦٨٤    ٣٨,٦٣٤,٠٤٠    ٦١٦,٢٨٠,٥٧٨  أخرى    

    ٧٦,٦٣٦,٦٤٨,٢٣٦    ٨,٤٦٥,١١١,٢٣٥    ٤٨,٥٣٩,٠٧٣,٩٩٧    ٦,٨٨٣,٠٧٦,٢٨٨    ١٢,٧٤٩,٣٨٦,٧١٦  اجملموع  
  

  قيمة كل ضمانة عن قيمة التسهيل املمنوح مقابلها لكل عميل على حدا. الضمانات حبيث ال تزيدقيمة من إدراج 
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  :٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما املباشرةغري االئتمانية  التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
      الشركات                    

    الصغيرة المؤسسات      الشركات                    
    المجموع      والمتوسطة      الكبرى      قاريةالع القروض      األفراد        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٩٣٩,٠٤٩,٠٣٣    ٩٢,٤٥٥,٦٠٢    ٢٥٥,٨٨٦,٤٢٨    -      ٥٩٠,٧٠٧,٠٠٣  املخاطر متدنية عادية  
    ٤,٨١٧,٩٢٧,٠٢٤    ١,٣١٤,١٠٢,٨٧٦    ٣,١٧٩,٩٦٥,٤١٣    -      ٣٢٣,٨٥٨,٧٣٥  املخاطر مقبولة عادية  
    ٢,٢٤٥,٧٢٤,٠٣٨    ٢١٢,٥٥١,٦٧٣    ١,٩٦٠,٥٩٤,٠٧٣    -      ٧٢,٥٧٨,٢٩٢  )خاصاً  اهتماماً  بتتطل( املراقبة حتت  
    :عاملة غري  
    -      -      -      -      -    املستوى دون    
      ١١٦,٠٠٠,٧١٦    ٤٠,٤٧٧,١٤٨    ٧٥,٥٢٣,٥٦٨    -      -    فيها مشكوك    
    ٩٩١,١٢٨,٣٩٦    ٦٥٤,٤٥١,٧١٥    ٣٥,١٧٤,٤١٥    -      ٣٠١,٥٠٢,٢٦٦  )رديئة( هالكة    

    ٩,١٠٩,٨٢٩,٢٠٧    ٢,٣١٤,٠٣٩,٠١٤    ٥,٥٠٧,١٤٣,٨٩٧    -      ١,٢٨٨,٦٤٦,٢٩٦  جملموعا  
  منها  
    ٢,١١٩,٥١٣,٧٠٣    ٤٠٦,٠٢٥,٨٢٧    ٨٢٣,٠٤٠,٠٣٩    -      ٨٩٠,٤٤٧,٨٣٧  نقدية ضمانات    
    -      -      -      -      -    مقبولة مصرفية كفاالت    
    ٤,٣٤٩,٦٩٣,٧٣٠    ١,٢٢٢,٥٣٥,٩١٨    ٢,٧٧٤,٦٠٧,٤٧٥    -      ٣٥٢,٥٥٠,٣٣٧  عقارية ضمانات    
    -      -      -      -      -    متداولة أسهم    
    ١٠,٧٠٨,٣٧٨    -      ٨,٢٠٢,١٤٢    -      ٢,٥٠٦,٢٣٦  آلياتو  سيارات    
    ٢,٦٢٩,٩١٣,٣٩٦    ٦٨٥,٤٧٧,٢٦٩    ١,٩٠١,٢٩٤,٢٤١    -      ٤٣,١٤١,٨٨٦  أخرى     

    ٩,١٠٩,٨٢٩,٢٠٧    ٢,٣١٤,٠٣٩,٠١٤    ٥,٥٠٧,١٤٣,٨٩٧    -      ١,٢٨٨,٦٤٦,٢٩٦  اجملموع  
  

  مقابلها لكل عميل على حدا. كل ضمانة عن قيمة التسهيل املستعملالضمانات حبيث ال تزيد قيمة  قيمة ج من إدرا 
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  :٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية املباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                    

    الصغيرة المؤسسات      الشركات                    
    المجموع      والمتوسطة      الكبرى      العقارية القروض      األفراد        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٨٩,٥٣٥,٢٥٤    -      ٤,٩٣٧,٨٨٠    ٤٢,٤٤٢,٩٢١    ٤٢,١٥٤,٤٥٣  املخاطر متدنية عادية  
    ١٧,١٥١,٥٠١,٩٧١    ١,٦١٩,٥٨٨,٦٥٦    ٧,٠٩٨,٤٠٦,١٤٩    ٥,٠٦٤,٩٣٦,١٨٢    ٣,٣٦٨,٥٧٠,٩٨٤  املخاطر مقبولة عادية  
    ١٧,١٥٧,٩٣٧,٦٨٧    ٢,٠٧٨,٣٢٢,٤٢٢    ١١,٦٧٦,٦٦٦,٠١٦    ١٤٣,٩٣٩,٤٦٨    ٣,٢٥٩,٠٠٩,٧٨١  )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( املراقبة حتت  
  :عاملة غري  
    ٥٨١,٢٣٢,٠١١    ٢٣٧,٤٨١,٧٠٠    ٢٣٥,٨٩٦,٨٩٣    ٤٩,٥٧٨,٩١٠    ٥٨,٢٧٤,٥٠٨  املستوى دون    
    ٤٧٨,٤٧٧,٢٨٢    ٩٨,٠٧٧,٨٧٠    ٢١٢,٠٦٥,٦١٠    ٩٤,٩٨٦,٨١٥    ٧٣,٣٤٦,٩٨٧  فيها مشكوك    
    ٦,٢٤٥,٢٤٣,٤١٩    ١,٧١٤,٣٤٨,٦١٥    ٠٣٧,٥٩٢,٣٦٤٢,    ٥٣٧,٣٧٨,٥٢١    ١,٦٢٨,٩٢٤,٢٤٦  )رديئة( هالكة    

    ٤١,٧٠٣,٩٢٧,٦٢٤    ٥,٧٤٧,٨١٩,٢٦٣    ٢١,٥٩٢,٥٦٤,٥٨٥    ٥,٩٣٣,٢٦٢,٨١٧    ٨,٤٣٠,٢٨٠,٩٥٩  اجملموع  
  منها  
    ١,٢٣١,٨٠٦,٦٩٩    ٦٧,٧٧٣,٩٦٨    ١,٠٦١,٧٥٣,٦١٩    ٤٣,٧٢٨,٦٨٠    ٥٨,٥٥٠,٤٣٢  نقدية ضمانات    
    -      -      -      -      -    مقبولة مصرفية كفاالت    
    ٣٥,٤٦٣,٧٥٤,٨٠٠    ٤,٨٣٧,٨١٠,٦٥٠    ١٧,٢٨٨,٨٧٨,٠٦٩    ٥,٧٩٨,٨٨٢,٣٥٢    ٧,٥٣٨,١٨٣,٧٢٩  عقارية ضمانات    
    -      -      -      -      -    متداولة أسهم    
    ١,٣٣٢,٣٤٧,٩٨٧    ٣٤٦,٨٦٠,٨٤١    ٥٩٠,٥٣٧,٧١٠    ٥٦,٩٣٩,٤٣٠    ٣٣٨,٠١٠,٠٠٦  آلياتو  سيارات    
    ٣,٦٧٦,٠١٨,١٣٨    ٤٩٥,٣٧٣,٨٠٤    ٢,٦٥١,٣٩٥,١٨٧    ٣٣,٧١٢,٣٥٥    ٤٩٥,٥٣٦,٧٩٢  أخرى    

    ٤١,٧٠٣,٩٢٧,٦٢٤    ٥,٧٤٧,٨١٩,٢٦٣    ٢١,٥٩٢,٥٦٤,٥٨٥    ٥,٩٣٣,٢٦٢,٨١٧    ٨,٤٣٠,٢٨٠,٩٥٩  اجملموع  
  

  التسهيل املمنوح مقابلها لكل عميل على حدا. الضمانات حبيث ال تزيد قيمة كل ضمانة عن قيمةقيمة من إدراج 



 

- ٧٤ -  

  
  :٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية غري املباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                    

    الصغيرة المؤسسات      الشركات                    
    المجموع      سطةوالمتو       الكبرى      العقارية القروض      األفراد        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ١,٢١٣,٧٤٤,٨١٦    ٦١,٤٧٤,٦٤٤    ٢٧٩,٩٦٨,٦٦٣    -      ٨٧٢,٣٠١,٥٠٩  املخاطر متدنية عادية  
    ٣,٠٧٤,٩١٤,٢٢٥    ٦٥٥,٧٠٢,٤٦٢    ٢,٣٤١,٥٩١,٧٠٨    -      ٧٧,٦٢٠,٠٥٥  املخاطر مقبولة عادية  
    ٢,٢٣٩,٦٣٣,٨١٨    ٥١١,٧٣٢,٦٥٠    ١,٥٥٠,١٨٣,٩٧٢    -      ١٧٧,٧١٧,١٩٦  )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( املراقبة حتت  
    :عاملة غري  
      ٥٢٨,٢٢٥      ٥٢٨,٢٢٥    -      -      -    املستوى دون    
    ٤٠,٨٠٠,٢٧٠    ٤٠,٨٠٠,٢٧٠    -      -      -    فيها مشكوك    
    ٧٥٢,٨٨٢,٥٧٩    ٥٦٢,٢٢٧,٥٦٣    ٦,٠٤٦,٢٢٠    -      ١٨٤,٦٠٨,٧٩٦  )رديئة( هالكة    

    ٧,٣٢٢,٥٠٣,٩٣٣    ١,٨٣٢,٤٦٥,٨١٤    ٤,١٧٧,٧٩٠,٥٦٣    -      ١,٣١٢,٢٤٧,٥٥٦  اجملموع  
  منها  
    ٢,٧٨٨,٣١٦,١٩٥    ٣٧٢,٤٨٥,٨٨٠    ١,٢٤١,٨٦٩,١٢٥    -      ١,١٧٣,٩٦١,١٩٠  نقدية ضمانات    
    -      -      -      -      -    مقبولة مصرفية كفاالت    
    ٢,٧٩٢,٦٤٩,٥٤٥    ٨١٧,٧٤٦,٦٤٤    ١,٨٤٣,٩١٤,٦٧٦    -      ١٣٠,٩٨٨,٢٢٥  عقارية ضمانات    
    -      -      -      -      -    متداولة مأسه    
    ٤,٢٦٣,٨٢٨    ١,٧٦٠,٠٠٠    ٢,٤٩٣,٠٠٠    -        ١٠,٨٢٨  آلياتو  سيارات    
    ١,٧٣٧,٢٧٤,٣٦٥    ٦٤٠,٤٧٣,٢٩٠    ١,٠٨٩,٥١٣,٧٦٢    -      ٧,٢٨٧,٣١٣  أخرى     

    ٧,٣٢٢,٥٠٣,٩٣٣    ١,٨٣٢,٤٦٥,٨١٤    ٤,١٧٧,٧٩٠,٥٦٣    -      ١,٣١٢,٢٤٧,٥٥٦  اجملموع  

  
  مقابلها لكل عميل على حدا. ل ضمانة  عن قيمة التسهيل املستعمليث ال تزيدقيمة كالضمانات حبقيمة من إدراج 
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  الديون المجدولة:
ية أصـولهي تلك الديون اليت سبق وأن صـنفت كتسـهيالت ائتمانيـة غـري عاملـة وأخرجـت مـن إطـار التسـهيالت االئتمانيـة غـري العاملـة مبوجـب جدولـة 

لـــرية  ٣٨٣,٧٩٥,٠٩٥مقابـــل ( ٢٠١٨األول  كـــانون  ٣١لـــرية ســـورية كمـــا يف  ٧٠٠,٢١٥,٠٤٤ بلـــغ رصـــيدهاومت تصـــنيفها كـــديون حتـــت املراقبـــة وي
  .)٢٠١٧األول  كانون  ٣١سورية كما يف 

  الديون المعاد هيكلتها:
تأجيــل بعــض و أ إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــةأو  ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعــديل األقســاطإعــادة اهليكلــة إعــادة يقصــد ب
 ٢٠١٨األول  كــانون  ٣١كما يف لــرية ســورية ١,٦٦٧,٦٤٦,٤٩٩متديــد فــرتة الســماح ومت تصــنيفها كــديون حتــت املراقبــة ويبلــغ رصــيدها أو  األقســاط

  .)٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف لرية سورية  ١,٢٥٤,٢٠٧,١٢٧مقابل (
  
  :االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات نوعية )٤
 نوعية التايل اجلدول يوضح االئتماين، للتصنيف داخلية تصنيف آلية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات نوعية سقيا يتم

  :مةالقي يف االخنفاض خمصص تتضمن ال املبينة األرقام إن. االئتماين للتصنيف الداخلية اآللية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات
          ٨٢٠١األول  كانون  ٣١كما في           
    المجموع     انخفضت قيمته      عادي     جيد    
    .س.ل    .س.ل      .س.ل    .س.ل    

    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    -      -      ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      ٢١,١٢٦,٧٢٢,٧٦٧    ١,٢٩٣,١٥٩,٧٢٥  أرصدة لدى مصارف

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -      ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -    دى مصارفإيداعات ل
ا حىت االستحقاق     ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -    موجودات مالية حمتفظ 
    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٢٠١,٦٢٧,٢١٥,١٩٥    -      ٩٦,٨٨٦,٤٦٤,٢٣٧    ١٠٤,٧٤٠,٧٥٠,٩٥٨    
  

          ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في           
    المجموع     انخفضت قيمته      عادي     جيد    
    .س.ل    .س.ل      .س.ل    .س.ل    

    ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١    -      -      ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    -      ٣٢,١٥٨,٩٢٧,٥١١    ١,٣٥٨,٨٨٨,٢١٦  أرصدة لدى مصارف

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -    إيداعات لدى مصارف
ا حىت االستحقاق     -      -      -      -    موجودات مالية حمتفظ 
    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٨٩,٧٤١,٥٩٠,٢٢٨    -      ١١٢,٤٧١,٤٧٢,٢٩٨    ٧٧,٢٧٠,١١٧,٩٣٠    
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  :للمخاطر الداخلي التصنيف حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٥
    األول كانون ٣١كما في        التصنيف      
      ٧٢٠١          ٨٢٠١       وما يعادلها S & P حسب     
    .س.ل          .س.ل                
     جيد

      ٧٥,٩١١,٢٢٩,٧١٤        ١٠٣,٤٤٧,٥٩١,٢٣٤     AAA    * األوىل الدرجة
      ٩٤,٢٢٦,٤٢٥        ٧٧,٤١٨,٣٦٥      +AA- To AA   الثانية الدرجة

      ١,٢٦٤,٦٦١,٧٩١        ١,٢١٥,٧٤١,٣٥٩      To A+ -A   الثالثة رجةالد

              ٧٧,٢٧٠,١١٧,٩٣٠        ١٠٤,٧٤٠,٧٥٠,٩٥٨      
       عادي

      ١٩,١٠٧,٨٢٥,٦٠٩        ٥,٤٠٦,٠٤١,١٤٨     +BBB- To BBB    ** الرابعة الدرجة
      -          -       +BB- To BB    اخلامسة الدرجة
      -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤     To B+ -B  السادسة الدرجة

              ١٩,١٠٧,٨٢٥,٦٠٩        ١٠,٤١٧,٢٩٤,٧٦٢      

      ٩٣,٣٦٣,٦٤٦,٦٨٩          ٨٦,٤٦٩,١٦٩,٤٧٥     N/A    بدون تصنيف 

              ١٨٩,٧٤١,٥٩٠,٢٢٨        ٢٠١,٦٢٧,٢١٥,١٩٥      
  .األوىل الدرجة ضمن املركزي سورية مصرف لدى أرصدة تصنيف مت* 

  .ةالرابع الدرجة ضمن حملية مصارف أرصدة تصنيف مت** 
  

  خزينة وأذونات وأسناد سندات
  اإلجمالي كما في       موجودات مالية محتفظ بها                
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١      حتى تاريخ االستحقاق      مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
  -B   S.P  ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤   

              ١٤٥,٠١١,٢٥٣,٦    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    
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  :اجلغرايف الرتكز )٦

  :يلي كما اجلغرايف التوزيع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
  الشرق دول            
    المجموع      أستراليا      أمريكا      *آسيا      أوروبا      األخرى األوسط       سورية داخل      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    -      -      -      -      -      ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        املركزي سورية مصرف دىل أرصدة
    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      -      ٩٧٥,٩٠٢,٨٤٤    ٤٥٩,٩٦٧,٣١٤    ١٧,٠٩٥,٤٣٦,٠٢٥    ٣,٨٨٨,٥٧٦,٣٠٩        مصارف لدى أرصدة

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -      -      -      -      ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٤٤٦,٤٦١,٥٥٠        مصارف لدى إيداعات
    :املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ١٢,٠٥١,٩٠٠,٥٥٠    -      -      -      -      -      ١٢,٠٥١,٩٠٠,٥٥٠         لألفراد  
    ٦,٦٤٠,٨٤٧,٦٠١    -      -      -      -      -      ٦,٦٤٠,٨٤٧,٦٠١        العقارية القروض  

  للشركات  
    ٤٩,٧٤٤,٣٤٧,٩١٧    -      -      -      -      -      ٤٩,٧٤٤,٣٤٧,٩١٧        الكربى الشركات  
    ٨,١٥٥,٧٧٣,١٢٨    -      -      -      -      -      ٨,١٥٥,٧٧٣,١٢٨        واملتوسطة الصغرية املؤسسات  

    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      -      -      -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -        االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ٢,٤٩٢,٢٤٩,١٣٨    -      -      -      ١١٧,٩٠٨,٧٩٢    ١,٣٧٧,٣١٩,٦٣٦    ٩٩٧,٠٢٠,٧١٠        أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٢٨٠,٧١٢,٣٣٣,٥٢٩    -      -      ٩٧٥,٩٠٢,٨٤٤    ٥٧٧,٨٧٦,١٠٦    ٩٣,٧٨٦,٠٣٥,٥٨١    ١٨٥,٣٧٢,٥١٨,٩٩٨        ٨٢٠١ اإلمجايل

    ٢٣٤,٢٢٠,٤٩٢,٩٧٠    -      -      ١,٠١٨,٤٠١,٣٤٦    ٣٤١,٢٣١,٠١٤,٠    ٩٤,٥٨٤,٤٠٣,٥١٣    ١٣٧,٣٨٦,٦٧٤,٠٧٧        ٢٠١٧ اإلمجايل

األوسط الشرق دول باستثناء* 
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 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز )٧

  :االقتصادي القطاع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
  ،أفراد      وقطاع حكومة                                  
    المجموع      وأخرىخدمات       خارجي عام      زراعة      عقارات       تجارة      صناعة      مالي    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      ل.س.    

    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    -      -      -      -      -      -    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      -      -      -      -      -      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢   مصارف لدى أرصدة

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -      -      -      -      -      -      ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  املصارف لدى إيداعات
    ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    ٢٣,٧٦٧,٩٣٩,٦٦٤    -      ٩١,١٩١,٢٥٣    -      ٣٣,٦٨٨,٤٧٧,٤٨٩    ١٩,٠٤٥,٢٦٠,٧٩٠    -    املباشرة اإلئتمانية التسهيالت صايف

    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      -      -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ٢,٤٩٢,٢٤٩,١٣٨    ٣٨٩,٠٣٣,١٩٧    ٣٩,٨٩٦,١٨٠      ٥٤,٠٣٨    -      ١٨٢,٧١٤,٠٥٢    ٣٨٦,٢٠٦,٥٧٧    ١,٤٩٤,٣٤٥,٠٩٤  أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٢٨٠,٧١٢,٣٣٣,٥٢٩    ٦١٢٤,١٥٦,٩٧٢,٨    ٥,٠٥١,١٤٩,٧٩٤    ٩١,٢٤٥,٢٩١    -      ٣٣,٨٧١,١٩١,٥٤١    ١٩,٤٣١,٤٦٧,٣٦٧  ٦٧٥,٣٠٦١٩٨,١١٠,  ٨٢٠١األول  كانون ٣١

    ٢٣٤,٢٢٠,٤٩٢,٩٧٠    ١٣,٣٣٠,٦٥٣,٠٥٣    -      ٥٨,٧٩٦,١٧٢    -      ١٩,٤٣٦,١٠٢,١٤٥    ١٠,٤٩٥,٦٢٩,٠٦٢  ١٩٠,٨٩٩,٣١٢,٥٣٨  ٢٠١٧األول  كانون ٣١
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 .سهموأسعار األ العمالت صرف أسعار ،الفوائد أسعار يف التقلبات عن لسوقا خماطر تنشأ :السوق مخاطر -ب

  .يومي بشكل بالسقوف ومقارنتها األسعار يف التغري مراقبة ويتم املقبولة، املخاطر لقيمة سقوف باعتماددارة اإل جملس يقوم

  السوق خماطر ختفيف أساليب -
 التصنيف وكاالت عن الصادرة وخاصة معها املصرف يتعامل اليت البنوك ألخبار اليومية واملتابعة واخلارجية الداخلية للتقارير املستمرة الدورية املراقبة إن

 كافة جتنب يف الالزمة العناية بذل إىل باإلضافة هذا. جتنبه على العمل وبالتايل احلدوث حمتمل خطرٍ  احتمالية كافٍ  وقتٍ  قبل تبني بأن كفيلة العاملية
  .واالجراءات السياسات حبسب مسبقاً  حمددة وسقوف ملعايري وفقاً  وذلك معينة بنوكأو  معينة بلدان أو معينة عمالت يف اءسو  الرتكزات أنواع

  السوق خماطرإدارة  -
 وجوداتامل يف سواء املصرف عمليات عن تنجم قد اليت السوقية املخاطر أنواع خمتلف مع التعامل كيفية السوق خماطرإدارة  وإجراءات سياسات حتدد 

 من املستمر التأكد جانب إىل هذا جنبيةاأل العمالت مقابل الصرف أسعار تغريأو  املدينةأو  الدائنة الفوائد أسعار تغري عند وذلك املطلوبات يفأو 
  .املركزي ريةسو  مصرف قبل من حمددة هي كما املال رأس كفاية نسبة حتقيق ومن األوقات كل يف العمالت كافة يف مقبولة سيولة نسبة توفر

  :الفائدة أسعار مخاطر

 ملخــاطر املصــرف يتعــرض املاليــة،دوات األ قيمــة علــىأو  املصــرف أربــاح علــى الفائــدة أســعار يف التغــريات تــأثري احتمــال عــن الفائــدة أســعار خمــاطر تــنجم
 فـرتة يف الفوائـد أسـعار مراجعةإعادة أو  املتعددة منيةالز  اآلجال حسب واملطلوبات املوجودات مبالغ يف فجوة لوجودأو  توافق لعدم نتيجة الفائدة أسعار
  .واملطلوبات املوجودات على الفوائد أسعار مراجعة طريق عن املخاطر هذهإدارة ب املصرف ويقوم معينة زمنية

 مــن الفائــدة أســعار خمــاطر دراســةب واملطلوبــات املوجــوداتإدارة  جلنــة وتقــوم الفائــدة أســعار حلساســية حــدود واملطلوبــات املوجــوداتإدارة  سياســة تتضــمن
ا خالل  باحلـدود ومقارنتهـا واملتوقعة السائدة الفائدة بأسعار تأثرها ومدى واملطلوبات املوجودات استحقاقات يف الفجوات دراسة ويتم الدورية اجتماعا
  .األمر لزمإذا  التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق

 الفوائــد فجــوات مراقبــة ويــتم املخــاطرإدارة  اســرتاتيجيات خــالل مــن الفائــدة أســعار اخنفــاضأو  ارتفــاع نتيجــة دثحتــ قــد ســلبية آثــار أيــة مــن احلــد ويــتم
  .املصرف سياسات ضمن عليها املوافق الفجوات مع ومقارنتها مستمر بشكل
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  %٢ الفائدة سعر في للتغير الفائدة أسعار لمخاطر الكمي الوصف

  %٢ الزيادة أثر
    ٨٢٠١ األول كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
  )  ٢٨٦,٥٩٠,٨٠٥(  )  ٣٨٢,١٢١,٠٧٣(  )  ١٩,١٠٦,٠٥٣,٦٦٠  (    أمريكي دوالر  
      ٣٠٨,٩٨٤,٠٧٢        ٤١١,٩٧٨,٧٦٣        ٢٠,٥٩٨,٩٣٨,١٢٧        يورو  
      ٩,٤٦٢,٣٨٦        ١٢,٦١٦,٥١٤        ٦٣٠,٨٢٥,٧٠٤      اسرتليين جنيه  
  )    ٥,١٥٦(  )    ٦,٨٧٤(  )    ٣٤٣,٧١٢  (    فرنك سويسري  
      ٢٠,١٩٠,٣٠٠        ٢٦,٩٢٠,٤٠٠        ١,٣٤٦,٠١٩,٩٧٩        ياباين ين  
  )  ٦٧٠,٧٧٠,٢٤٥(  )  ٨٩٤,٣٦٠,٣٢٦(  )  ٤٤,٧١٨,٠١٦,٣٢١  (       سورية لرية  

  

  %٢ النقص أثر
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
      ٢٨٦,٥٩٠,٨٠٥        ٣٨٢,١٢١,٠٧٣    )  ١٩,١٠٦,٠٥٣,٦٦٠  (    أمريكي دوالر  
  )  ٣٠٨,٩٨٤,٠٧٢(  )  ٤١١,٩٧٨,٧٦٣(      ٢٠,٥٩٨,٩٣٨,١٢٧        يورو  
  )  ٩,٤٦٢,٣٨٦(  )  ١٢,٦١٦,٥١٤(      ٦٣٠,٨٢٥,٧٠٤      اسرتليين جنيه  
        ٥,١٥٦          ٦,٨٧٤    )    ٣٤٣,٧١٢  (    فرنك سويسري  
  )  ٢٠,١٩٠,٣٠٠(  )  ٢٦,٩٢٠,٤٠٠(      ١,٣٤٦,٠١٩,٩٧٩        ياباين ين  
    ٦٧٠,٧٧٠,٢٤٥        ٨٩٤,٣٦٠,٣٢٦    )  ٤٤,٧١٨,٠١٦,٣٢١  (       سورية لرية  

  

  %٢ الزيادة أثر
    ٧٢٠١األول  كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
    ٨٥,٠٥٠,٣١٧        ١١٣,٤٠٠,٤٢٣        ٥,٦٧٠,٠٢١,١٦١      أمريكي دوالر  
      ٢٠٩,٤٨٨,٧٤٨        ٢٧٩,٣١٨,٣٣٠        ١٣,٩٦٥,٩١٦,٥١٨        يورو  
      ١٠,٠٩٥,٧٩١        ١٣,٤٦١,٠٥٥        ٦٧٣,٠٥٢,٧٤٩      اسرتليين جنيه  
      ٢٩,٧٤٥          ٣٩,٦٦٠        ١,٩٨٢,٩٩٤      فرنك سويسري  
      ١٩,٦٠٦,٨٩٥        ٢٦,١٤٢,٥٢٦        ١,٣٠٧,١٢٦,٢٨٦        ياباين ين  
  )  ٤٥٩,٠٣٠,٦١٢(  )  ٦١٢,٠٤٠,٨١٦(  )  ٣٠,٦٠٢,٠٤٠,٧٩٤  (       سورية لرية  
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  %٢ النقص أثر
    ٢٠١٧األول  كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
  )  ٨٥,٠٥٠,٣١٧(  )  ١١٣,٤٠٠,٤٢٣(      ٥,٦٧٠,٠٢١,١٦١      أمريكي دوالر  
  )  ٢٠٩,٤٨٨,٧٤٨(  )  ٢٧٩,٣١٨,٣٣٠(      ١٣,٩٦٥,٩١٦,٥١٨        يورو  
  )  ١٠,٠٩٥,٧٩١(  )  ١٣,٤٦١,٠٥٥(      ٦٧٣,٠٥٢,٧٤٩      اسرتليين جنيه  
  )    ٢٩,٧٤٥(  )    ٣٩,٦٦٠(      ١,٩٨٢,٩٩٤      فرنك سويسري  
  )  ١٩,٦٠٦,٨٩٥(  )  ٢٦,١٤٢,٥٢٦(      ١,٣٠٧,١٢٦,٢٨٦        ياباين ين  
      ٤٥٩,٠٣٠,٦١٢        ٦١٢,٠٤٠,٨١٦    )  ٣٠,٦٠٢,٠٤٠,٧٩٤  (       سورية لرية  

  
  :العمالت صرف أسعار مخاطر
دارة اإل وتقوم له، الرئيسية العملة السورية اللرية املصرف يعترب. جنبيةاأل العمالت صرف أسعار يف التغريات بسبب املالية األداة قيمة بتذبذب تتمثل
  .احملددة املستويات تتجاوز ال املراكز أن من للتأكد يومي بشكل املراكز مراقبة يتمو  الت،العم ملراكز حدود بوضع
 بقية بقاء مع الصرف أسعار يف معقول تغري حدوث حال يف اخلسائر وأ األرباح صايف على التغريات أثر ملراقبة احلساسية حتليل إعدادب املصرف يقوم

 املبلغ ميثل بينما املوحد امللكية حقوقالتغريات يف أو  الدخل املوحد بيان يف املتوقع االخنفاض صايف أدناه اجلدول يف السالب املبلغ ميثل. ثابتة املتغريات
 .املتوقع االرتفاع صايف املوجب

  
  %١٠ العملة صرف سعر في للزيادة العمالت صرف أسعار مخاطر

  %١٠ لزيادةا أثر
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على ثراأل                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٢,٠٦٤,٢٦٢,٤٩٥        ٢,١٠٣,٥٠٨,٣٣٥        ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩      أمريكي دوالر  
    ٩٥,٣٠٦,٣٨١        ١٠٣,٨٢٣,٩٧٤        ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١        يورو  
      ٦٢,٢٥٩,٠٥٩        ٦٢,٧٣٢,١١٢        ٦٢٧,٣٢١,١٢٢      اسرتليين جنيه  
      ١٣٤,٩٥٥,٦٣٠        ١٣٤,٦٦٢,٤١٣        ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩        ياباين ين  
  )    ٢١,٤٦٤(  )    ٢٨,٦١٩(  )    ٢٨٦,١٩٣  (    سويسري فرنك  
  )  ١٠١,٦٨١,٦٩٠(  )  ١٣٥,٥٧٥,٥٨٦(  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(    أخرى عمالت  
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  %١٠ النقص أثر
    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,٠٦٤,٢٦٢,٤٩٥(  )  ٢,١٠٣,٥٠٨,٣٣٥(      ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩      أمريكي دوالر  
  )  ٩٥,٣٠٦,٣٨١(  )  ١٠٣,٨٢٣,٩٧٤(      ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١        يورو  
  )  ٦٢,٢٥٩,٠٥٩(  )  ٦٢,٧٣٢,١١٢(      ٦٢٧,٣٢١,١٢٢      اسرتليين هجني  
  )  ١٣٤,٩٥٥,٦٣٠(  )  ١٣٤,٦٦٢,٤١٣(      ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩        ياباين ين  
        ٢١,٤٦٤          ٢٨,٦١٩    )    ٢٨٦,١٩٣  (    سويسري فرنك  
      ١٠١,٦٨١,٦٩٠        ١٣٥,٥٧٥,٥٨٦    )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(    أخرى عمالت  

  

  %١٠ لزيادةا أثر
    ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٢,٢٢٥,٢٢٥,١٠٦        ٢,٣٢٩,٧٥١,٨١٦        ٢٣,٢٩٧,٥١٨,١٥٧      أمريكي دوالر  
  )  ٤٤,٠١٩,٤٥٩(  )  ٨٢,٩٦٥,٣٤٦(  )  ٨٢٩,٦٥٣,٤٦٠  (      يورو  
      ٦٦,٠١٠,٠٨٨        ٦٦,٥٢٨,٩٨٤        ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥      اسرتليين جنيه  
      ١٣١,٣١٩,٥٤٥        ١٣٠,٧٧١,٧٦٦        ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١        ياباين ين  
      ١٥٣,٠٥١          ٢٠٤,٠٦٨        ٢,٠٤٠,٦٨٢      سويسري فرنك  
  )  ١٥٨,٩٥٧,٥٨٥(  )  ٢١١,٩٤٣,٤٤٧(  )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    أخرى عمالت  

  
  %١٠ النقص أثر

    ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,٢٢٥,٢٢٥,١٠٦(  )  ٢,٣٢٩,٧٥١,٨١٦(      ٢٣,٢٩٧,٥١٨,١٥٧      أمريكي دوالر  
      ٤٤,٠١٩,٤٥٩        ٨٢,٩٦٥,٣٤٦    )  ٨٢٩,٦٥٣,٤٦٠  (      يورو  
  )  ٦٦,٠١٠,٠٨٨(  )  ٦٦,٥٢٨,٩٨٤(      ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥      اسرتليين جنيه  
  )  ١٣١,٣١٩,٥٤٥(  )  ١٣٠,٧٧١,٧٦٦(      ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١        ياباين ين  
  )    ١٥٣,٠٥١(  )    ٢٠٤,٠٦٨(      ٢,٠٤٠,٦٨٢      سويسري فرنك  
      ١٥٨,٩٥٧,٥٨٥        ٢١١,٩٤٣,٤٤٧    )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    أخرى عمالت  



 

- ٨٣ -  

  سهماأل أسعار مخاطر
  . سهماأل يف االستثمار عن الناجتة سهماأل أسعار ملخاطر املصرف يتعرض
 وقيمة سهماأل أسعار مؤشرات يف املعقولة احملتملة للتغريات نتيجة االستثمارات حمفظة يف سهملأل العادلة القيمة إخنفاض سهماأل أسعار خماطر متثل
  .الفردية سهماأل
 سهماأل أسعار مؤشرات يف املعقولة احملتملة للتغريات نتيجة للمصرف امللكية حقوق على كاستثمارات املقتناة سهماأل أسعار تغيري ألثر ليلحت يلي فيما
  :ثابتة تبقىخرى األ املتغريات كافة اعتبار مع

  على األثر        على األثر                     
    الملكية حقوق           سهملأل ةالسوقي القيمة             المؤشر في التغير          المؤشر  
  .س.ل          .س.ل          %            

    ٩٩,٦٦٠,٥٩٥        ١٠١,٢٨١,٢٥٥        %٥ الزيادة        املالية وراقلأل دمشق سوق
  )  ٩٩,٦٦٠,٥٩٥  (  )    ١٠١,٢٨١,٢٥٥  (      %٥ النقص        املالية وراقلأل دمشق سوق

  



 

- ٨٤ -  

    الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

                    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في                             
    سنوات ٣من       من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                  
    سنوات ٤حتى       نواتس ٣حتى       حتى سنتين      سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    -      -      -      ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٨٥,٨٩٠,٩٥٨,٠٠٠    املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    -      -      -      -      -      -      ٢٨,٢٣٧,٢٧٣    ٢٢,٣٩١,٦٤٥,٢١٩      مصارف لدى أرصدة
    -      -      ١١,٥٢٢,٤٠٠,٠٠٠    ١٤,٣٢٦,١٦٠,٠٠٠    ٣,٤٨٧,٦٨٠,٠٠٠    ١١,٥١٩,٥٢٩,٠٠٠    ١٤,٨٤٦,١٦٩,٦٢٥    ١٥,٠٤٦,٥٤٩,٢٣١    مصارف لدى إيداعات
    -      -      -      -      -      -      -      -      للمتاجرة مالية موجودات

    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧  ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ١٠,٢٠٤,٠١٨,٨٣٣    ٢,٧٦١,٣٤٧,٩٢٥    ٣,٥٤٨,٦٦٣,٨٦٨    ١٤,٤١٢,٣٧٠,٤٥٣    ١١,٨٧٣,٩٢٢,٣٧٥    ٦,٠٥٧,٠٠١,٣٩٤     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    -      -      -      -      -      -      -      -      للبيع متوفرة مالية موجودات
    -      -      ١,٠٩٣,٨٧٢,٨٨٨    -      -      ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦    -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧    ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ٢٢,٨٢٠,٢٩١,٧٢١    ١٩,٢٦٧,٥٠٧,٩٢٥    ٧,٠٣٦,٣٤٣,٨٦٨    ٢٩,٨٤٩,٢٨٠,١٧٩    ٢٦,٧٤٨,٣٢٩,٢٧٣    ٤١٢٩,٣٨٦,١٥٣,٨٤      املوجودات وعجمم  

      المطلوبات  
    -      -      -      -      -      ١١١,١٧٠,١١٨    ٨,١٠٠,٠٠٠    ٤,٥٢٣,١١٠,٣٨٨      مصارف ودائع
    -      -      ٤٢٢,١٩٣,٣٨٨    ٤,٧٢٨,٩٩٢,٥٢٤    ٥,٥٣٣,١٨٣,٢٥٢    ١١,٦٨٣,٦٤٤,١٠٣    ١٣,٠٤٨,٣٦١,٣٤٢    ٢١٤,٠٧١,٧٣٦,١١٠      الزبائن ودائع

    -      -      -      ٥٧١,٣٢٠,٠٥٤    ١٣٥,٥٧٠,٤٦٧    ٣,٣٥٢,٠٣٨,٨٩٢    ٤٤٢,٠٥٧,١٠٩    ٩٠,٢٦٨,٥٣٨      نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -      -        متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -      -        الدخل ضريبة خمصص
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى مطلوبات

    -      -      ٤٢٢,١٩٣,٣٨٨    ٥,٣٠٠,٣١٢,٥٧٨    ٥,٦٦٨,٧٥٣,٧١٩    ١٥,١٤٦,٨٥٣,١١٣    ١٣,٤٩٨,٥١٨,٤٥١    ٢١٨,٦٨٥,١١٥,٠٣٦      املطلوبات جمموع  

    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧    ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ٢٢,٣٩٨,٠٩٨,٣٣٣    ١٣,٩٦٧,١٩٥,٣٤٧    ١,٣٦٧,٥٩٠,١٤٩    ٠٦٦,٤٢٧١٤,٧٠٢,    ١٣,٢٤٩,٨١٠,٨٢٢  )٨٩,٢٩٨,٩٦١,١٩٢(    الفائدة تسعريإعادة  فجوة



 

- ٨٥ -  

    / (تابع) الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
  أثرال تت      أكثر من      سنوات ٤من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩    ٢٥,٧٥١,٨٩٢,٦١٩    -      -      املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      -      -        مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -      -      -      مصارف لدى إيداعات
    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      للمتاجرة مالية موجودات

    ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    ٢,٠٥٦,٨٣٣,٢٠٥    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      -      للبيع متوفرة مالية موجودات
    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -      -        ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -      -        ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    -      -        أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٣٠٥,٤٤٢,١٢٤,٢٠٧    ٤٤,٦٥٥,٥٠٦,٢٥٤    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤      املوجودات جمموع  

      المطلوبات  
    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      -      -        مصارف ودائع
    ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    -      -      -        الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      -      -        نقدية تأمينات
    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    -      -        متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -      -        الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٢    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٢    -      -        أخرى مطلوبات

    ٢٧٤,٩٢٧,٥١٨,٦٣٣    ١٦,٢٠٥,٧٧٢,٣٤٨    -      -        املطلوبات جمموع  

    ٣٠,٥١٤,٦٠٥,٥٧٤    ٢٨,٤٤٩,٧٣٣,٩٠٦    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤    الفائدة تسعريإعادة  فجوة



 

- ٨٦ -  

  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم
                    ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في                             
    سنوات ٣من       من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                  
    سنوات ٤حتى       سنوات ٣حتى       حتى سنتين      سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    -      -      -      -      -      -      -      ٦٣,٢٩٦,٢٨٩,٣٦٣    املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    -      -      -      -      -      -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ٣٣,٥٠٢,٨١٥,٧٢٧      مصارف لدى أرصدة
    -      -      -      ١١,٦٣٧,٢٤٦,٥٧٥    ١٥,٣٦٤,٧٧٤,٦٢٢    ٣١,٥٨٦,٠٨٠,٨٦٦    ١٧,١٧١,٢٧٨,٠٠٠    ٤,٥٥٣,١٦٤,٧٢٤    مصارف لدى إيداعات
    -      -      -      -      -      -      -      -      ةللمتاجر  مالية موجودات

    ٤,٣١٨,٦٥٠,٦٣٧  ٥,٠٨٥,٠٩٦,٥٨٤    ٦,٢٨٠,٧٩٤,٧٥٢    ١,٧٢٧,٧٥٥,٣٧٢    ٢,١٤٥,٦٩٤,٤٦٧    ٥,٠٩٤,٥٧٩,٢٢٨    ٥,٩٣٢,٤٤٤,٢٦٨    ٢,٧١٣,٣٥٠,١٣٠     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    -      -      -      -      -      -      -      -      للبيع متوفرة مالية موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية وداتموج
    -      -      -      -      -      -      -      -        ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٤,٣١٨,٦٥٠,٦٣٧    ٥,٠٨٥,٠٩٦,٥٨٤    ٦,٢٨٠,٧٩٤,٧٥٢    ١٣,٣٦٥,٠٠١,٩٤٧    ١٧,٥١٠,٤٦٩,٠٨٩    ٣٦,٦٨٠,٦٦٠,٠٩٤    ٢٣,١١٨,٧٢٢,٢٦٨    ١٠٤,٠٦٥,٦١٩,٩٤٤      املوجودات جمموع  

      المطلوبات  
    -      -      -      ٥٣,٣٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٩,٨٨٦,١٢٠    ٨,١٠٠,٠٠٠    ٥,٢٤٤,٤٩٩,٥٣٠      ارفمص ودائع
    -      -      ٣٦٠,٥٦٤,٧٢٦    ٤,٨٦٠,٣٦٣,٥٢٠    ٥,٨١٥,٦٧٦,٢٥٦    ٧,٣١٥,٢٩٩,٩٣٠    ١١,٤٢٧,٦٥٩,٠٠٨    ١٦٩,١٦٤,٣٧٤,٥٢٩      الزبائن ودائع

    -      -      -      ٥٤١,٧٤٩,٢٦٥    ١٢٩,٢١٥,٩٨٢    ٤,٣٩٣,١٧٠,١٨٢    ٤٤٠,٣٠٣,٠٩٣    ١٤٤,١٦٢,٢١٨      نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -      -        متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -      -        الدخل ضريبة خمصص
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى مطلوبات

    -      -      ٣٦٠,٥٦٤,٧٢٦    ٥,٤٥٥,٤١٢,٧٨٥    ٢,٢٣٨٥,٩٩٤,٨٩    ١١,٧٦٨,٣٥٦,٢٣٢    ١١,٨٧٦,٠٦٢,١٠١    ١٧٤,٥٥٣,٠٣٦,٢٧٧      املطلوبات جمموع  

    ٤,٣١٨,٦٥٠,٦٣٧    ٥,٠٨٥,٠٩٦,٥٨٤    ٥,٩٢٠,٢٣٠,٠٢٦    ٧,٩٠٩,٥٨٩,١٦٢    ١١,٥١٥,٥٧٦,٨٥١    ٢٤,٩١٢,٣٠٣,٨٦٢    ١١,٢٤٢,٦٦٠,١٦٧  )٧٠,٤٨٧,٤١٦,٣٣٣(    الفائدة تسعريإعادة  فجوة



 

- ٨٧ -  

    / (تابع) الفائدة إعادة تسعير فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة ادة تسعريإع فرتات على التصنيف يتم

    ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
  ال تتأثر      أكثر من      سنوات ٤من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    ١٦,٨٢٨,٦٣٥,٤٠١    -      -      املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    -      -      -        مصارف لدى أرصدة
    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -      -      -      مصارف لدى إيداعات
    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    -      -      للمتاجرة مالية موجودات

    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١    ٢,٧٤٣,٠٥٠,٧٤٥    ٣,٩٨٠,٢٨٦,٧٣٨    ٢,٨٧٦,٩٠٤,٠٠٠     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    -      -      للبيع متوفرة مالية موجودات
    -      -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    -      -        ثابتة موجودات
    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    -      -        ملموسة غري موجودات

    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    -      -      مؤجلة ضريبية وجوداتم
    ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤    ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤    -      -        أخرى موجودات

    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ١٥٦٢٥١,٠٢٩,٢٩٩,    ٣٣,٧٤٧,٠٩٣,١٠٣    ٣,٩٨٠,٢٨٦,٧٣٨    ٢,٨٧٦,٩٠٤,٠٠٠      املوجودات جمموع  

      المطلوبات  
    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    -      -      -        مصارف ودائع
    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩    -      -      -        الزبائن ودائع

    ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠    -      -      -        نقدية تأمينات
    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    -      -        متنوعة خمصصات
    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    -      -        الدخل ضريبة خمصص

    ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥    ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥    -      -        أخرى طلوباتم

    ٢٢٣,٣٥٧,٤٨٤,٦١٥    ١٣,٣٤٩,١٦٠,٢٥٦    -      -        املطلوبات جمموع  

    ٢٧,٦٧١,٨١٤,٥٤١    ٢٠,٣٩٧,٩٣٢,٨٤٧    ٣,٩٨٠,٢٨٦,٧٣٨    ٢,٨٧٦,٩٠٤,٠٠٠    الفائدة تسعريإعادة  فجوة
  



 

- ٨٨ -  

  جنبيةالعمالت األتركز المخاطر في 
    ٨٢٠١ول األ كانون ٣١كما في       
    المجموع      أخرى عمالت      فرنك سويسري      ياباني ين      استرليني جنيه      يورو      أمريكي دوالر      
    .س.ل      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
  ٣٢,٨٦٦,٧٦٢,٤٠٦    ٢٢٩,١٦٩,٤٥٣      ٥٧,٥١٥      ٦٠٤,١٥١      ٩٥١,٣١٥    ٥,٥١٦,٦٢٣,١٤٧    ٢٧,١١٩,٣٥٦,٨٢٥  املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

  ٢١,٦٩٧,٨٨٢,٣٨٠    ٦٩٦,١١٥,٧٤٣    ٦,٣٦٥,٨١٣    ١,٣٤٦,٦١٣,٨٠٨    ٥٢,٨٣٧,٥٤٥    ٩,٨٨٠,٢٢٥,٣٨٩    ٩,٧١٥,٧٢٤,٠٨٢  مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٦٩٧,٣٢٠,٠٠٠    -      -      ١,١٠٦,١٨٠,٠٠٠    ٣٥,٠٦٢,٧٧٧,٠٧٣    ٣٣,٤٣٥,٧٤٩,٢٣٣  مصارف لدى إيداعات
    ٨١٩,٥١٧,١٣٥    ٣٧٣,٤٩١,٣٨٠      ٤      ٢٥,٩١٥  )    ٦,٢٥٠(    ٣٧,٧٨٣,٩٢٥    ٤٠٨,٢٢٢,١٦١   املباشرة ئتمانيةاال التسهيالت صايف

    -      -      -      -      -      -      -    موجودات مالية متوفرة للييع
    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      -      -      -      -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤  االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات

    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ثابتة
    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

  ١,١٨٧,٧١٤,٥٧٣    ٢,٧٨٩,٢٨٠    -      -      ١,٤٤٥,٦١١    ٤٨٥,٩١٣,٧٧٧    ٦٩٧,٥٦٥,٩٠٥  أخرى موجودات
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    -      -      -      -      -      ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
  ١٣٤,١٣٠,١٩٧,٣٠٧    ١,٩٩٨,٨٨٥,٨٥٦    ٦,٤٢٣,٣٣٢    ١,٣٤٧,٢٤٣,٨٧٤    ١,١٦١,٤٠٨,٢٢١    ٥٠,٩٨٣,٣٢٣,٣١١    ٧٨,٦٣٢,٩١٢,٧١٣  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ١,٧٩٥,٥٥٨,١٨٤      ٤٥٩,٧٧٨    -      -      -      ١,١٤٩,٣٦٥,٣٥٨    ٦٤٥,٧٣٣,٠٤٨  مصارف ودائع
  ١٠٠,٣٥١,٩٤٨,٠٢٥    ٣,٠٨٦,٨٨١,٣٠٩    ٦,٧٠٩,٥٢٥      ٦١٩,٧٤٥    ٥٢٨,١٩١,٨٤٠    ٢١,٣١٨,٣٤٠,٨٤٩    ٧٥,٤١١,٢٠٤,٧٥٧  ئنالزبا ودائع

    ٢,٥٧٧,٦٦٥,٥٠٢    ٢٥٥,١٩٥,٠١١    -      -      -      ٨٨٧,٥٥٥,٨١٨    ١,٤٣٤,٩١٤,٦٧٣  نقدية تأمينات
    ٦,٣٠٧,٤٦٣,٩١٨    ٤,٠٢٧,٩٠٨    -      -      ٥,٤٩٣,٢٩٠    ٥,٢٨٣,٨٣٦,٧٣٩    ١,٠١٤,١٠٥,٩٨١   متنوعة خمصصات

    -      -      -      -      -      -      -    خمصص ضريبة الدخل
    ٧٤١,٣٠٧,٠٦٨    ٨,٠٧٧,٧٠٨    -      -        ٤٠١,٩٦٩    ٣٧٩,٩٠٤,٨٠٦    ٣٥٢,٩٢٢,٥٨٥  أخرى مطلوبات

  ١١١,٧٧٣,٩٤٢,٦٩٧    ٣,٣٥٤,٦٤١,٧١٤    ٦,٧٠٩,٥٢٥      ٦١٩,٧٤٥    ٥٣٤,٠٨٧,٠٩٩    ٢٩,٠١٩,٠٠٣,٥٧٠    ٧٨,٨٥٨,٨٨١,٠٤٤  املطلوبات جمموع  
    ٢٢,٣٥٦,٢٥٤,٦١٠  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(  )  ٢٨٦,١٩٣(    ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩    ٦٢٧,٣٢١,١٢٢    ٢١,٩٦٤,٣١٩,٧٤١  )  ٢٢٥,٩٦٨,٣٣١(  الميزانية داخل التركز صافي
  )٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -    للتسليم أجنبية عمالت
    ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      -      -      -      -      ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠  لالستالم أجنبية عمالت

    ٢٢,٦٩١,٢٢٦,٢٩٠  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(  )  ٢٨٦,١٩٣(    ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩    ٦٢٧,٣٢١,١٢٢    ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١    ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩  الميزانية وخارج داخل التركز صافي



 

- ٨٩ -  

  جنبيةتركز المخاطر في العمالت األ
    ٧٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      أخرى عمالت      فرنك سويسري      ياباني ين      سترلينيا جنيه      يورو      أمريكي دوالر      
    .س.ل      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ١٦,٩٦٧,٣٦٩,٥٥٠    ٢٠٠,٥٣٣,٠١٠      ٥٧,٦٨٤      ٥٩١,٣٧٦    ١,٢٧١,٤٩٠    ٣,١٥٥,٩٢٣,١٢٤    ١٣,٦٠٨,٩٩٢,٨٦٦  املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٣٢,٤٢٧,٣٤٣,٣٢٥    ١,٦٢٧,٥٩١,٧٤٤    ٢٨,٢٧٧,٤٣٣    ١,٣٠٨,٧٧٥,١٤٩    ٦٨,٠١٤,٠١٧    ٧,٦٢٩,٢٨٣,٩٦٣    ٢١,٧٦٥,٤٠١,٠١٩  فمصار  لدى أرصدة
    ٧٦,٥٨٢,٥٤٨,٢١٣    -      -      -      ١,٢٨٩,٠٦٨,٠٠٠    ٢٩,٧٧٣,٠٩٠,٠٢١    ٤٥,٥٢٠,٣٩٠,١٩٢  مصارف لدى إيداعات
    ٢٨٢,٤٨٧,١٣١    ٢,٦٥٣,٢٥٧    -      -        ١٩,٣١٣    ٥٦,٦٨٤,١٢٠    ٢٢٣,١٣٠,٤٤١   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    -      -      -      -      -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ١,٠٤٠,٩٠٨,٦٧٠    ١,٦٥٦,٩٩٠    -      -      ١,٧٧٩,٩٧٤    ٣٤٠,١٦٨,١٢٥    ٦٩٧,٣٠٣,٥٨١  أخرى موجودات

    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    -      -      -      -      -      ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
  ١٢٩,٥٤٥,٦٩٧,٧٨٢    ١,٨٣٢,٤٣٥,٠٠١    ٢٨,٣٣٥,١١٧    ١,٣٠٩,٣٦٦,٥٢٥    ١,٣٦٠,١٥٢,٧٩٤    ٤٠,٩٥٥,١٤٩,٣٥٣    ٨٤,٠٦٠,٢٥٨,٩٩٢  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
  ١,٨٠٠,٧٥٢,٥٢٩      ٤٦٠,٠١٥    -      -      ٣٥,٢٢١,١٦٤    ٥٦٠,٣٠٥,٢٣٧    ١,٢٠٤,٧٦٦,١١٣  مصارف ودائع
    ٩٤,٨٦٢,١٢٨,٦١٢    ٣,٥١٢,٨٩٣,٨٤٤    ٢٦,٢٩٤,٤٣٥    ١,٦٤٨,٨٦٤    ٦٤٨,٨٠٨,١٠٤    ٢٣,٢٧٦,٤٠٢,٠٣٩    ٦٧,٣٩٦,٠٨١,٣٢٦  نالزبائ ودائع

    ٣,٦٣٠,٤١٥,٢٠٨    ٤٢٤,٧٠١,٦٧٠    -      -      ٤,٦٧٧,٢١٩    ١,١١٣,٤١٦,٩٤٥    ٢,٠٨٧,٦١٩,٣٧٤  نقدية تأمينات
    ٦,٢٥١,٨٦٨,٩٦٢    ٤,٠٢٩,٣٨٩    -      -      ٥,٨١٩,٥٥٦    ٥,٤٤٨,٨٨٠,٦٢٠    ٧٩٣,١٣٩,٣٩٧   متنوعة خمصصات
    ٦٧١,٦٧٦,٨٦٩    ٩,٧٨٤,٥٥٦    -      -        ٣٣٦,٩١٦    ٤٦٣,٠٦٧,٩٧٢    ١٩٨,٤٨٧,٤٢٥  أخرى مطلوبات

  ١٠٧,٢١٦,٨٤٢,١٨٠    ٣,٩٥١,٨٦٩,٤٧٤    ٢٦,٢٩٤,٤٣٥    ١,٦٤٨,٨٦٤    ٦٩٤,٨٦٢,٩٥٩    ٣٠,٨٦٢,٠٧٢,٨١٣    ٧١,٦٨٠,٠٩٣,٦٣٥  املطلوبات جمموع  

    ٢٢,٣٢٨,٨٥٥,٦٠٢  )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    ٢,٠٤٠,٦٨٢    ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١    ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥    ١٠,٠٩٣,٠٧٦,٥٤٠    ٦٥,٣٥٧١٢,٣٨٠,١  الميزانية داخل التركز صافي

  )١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -    للتسليم أجنبية عمالت
    ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠    -      -      -      -      -      ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠  لالستالم أجنبية عمالت

    ٢٢,٣٢٣,٤٧٨,٤٠٢  )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    ٢,٠٤٠,٦٨٢    ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١    ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥  )  ٨٢٩,٦٥٣,٤٦٠(    ٢٣,٢٩٧,٥١٨,١٥٧  الميزانية وخارج داخل كزالتر  صافي

  



 

- ٩٠ -  

  األعمال خماطر -
 واليت احمليطة قتصاديةواإل السياسية الظروف عن الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصارف قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال خماطر تنشأ  

ا يف حتمل  املناسبة اإلجراءات وإختاذ مستمر بشكل املخاطر تلك بتقييم املصرفإدارة  تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات من العديد طيا
  .للمصرف املايل والوضع األعمال نتائج على أثرها من اإلمكان بقدر للتقليل

  املسبق الدفع خماطر -
م العمالء دفعأو  طلب نتيجة مالية خسائر إىل املصرف تعرض يف تكمن املسبق الدفع رخماط إن   مأو  إللتزاما  مثل استحقاقها، قبل مستحقا

 يف جوهرية غري هي املسبق الدفع إىل تؤدي اليتخرى األ السوق عوامل إن. الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت ذات رهونات
 بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب املصرف فإن وبالتايل،. املصرف ا يعمل اليت األسواق
  .املسبق الدفع عن تنتج قد مقبوضة غرامات أية االعتبار

  :السيولة مخاطر -ج
 بتنويعدارة اإل تقوم املخاطر هذه من وللوقاية. استحقاقها تواريخ يف التزاماته لتأدية الالزم التمويل توفري على املصرف قدرة عدم يف السيولة خماطر تتمثل
 يقوم ذلك، إىل باإلضافة. يومي أساس على السيولة مراقبةو  االعتبار، يف السيولة أخذ مع املوجوداتإدارة و  الودائع إىل باإلضافة التمويل مصادر
  .احلاجة عند استعماهلا املمكن الضمانات توفرو  ةاملستقبلي النقدية التدفقات بتقدير املصرف
 ذلك، إىل باإلضافة. السيولة يف منظورة غري نقص حالة أي ضد كحماية بسهولة تسييلها ميكن للتسويق عالية قابلية ذات مبوجودات املصرف حيتفظ
 املركزي سورية مصرف لدى الزامي واحتياطي املصرف الرأمس من %١٠ تساوي املركزي سورية مصرف لدى إلزامية وديعة على باحملافظة املصرف يقوم
 جملس قرار على بناءً  السيولة نسبة حساب ومت الطارئةو  الطبيعية الظروف أساس على السيولة رقابةو  قياس يتم. الزبائن ودائع متوسط من %٥ تعادل
  .٢٠٠٩ الثاين تشرين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم التسليفو  النقد
  . املثقلة امليزانية خارج االلتزاماتو  العمالء مطلوبات إىل املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود ىعل املصرف حيافظ

    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    %      %    

    ٩٠      ٩٠    األول كانون ٣١  
    ٩٢      ٩٢    السنة خالل املتوسط  
    ٩٤      ٩٤    نسبة أعلى  
    ٩٠      ٩٠    نسبة أقل  

 المخاطرإدارة مسؤولية لجنة 

  .املخاطر املصرفيةإدارة ربة يف من ذوي اخلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة إل مت تشكيل جلنة
 إىل املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،باإلضافةإدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة مع دائرة صل اتعمل اللجنة بشكل متو 
  منتج مصريف جديد.أو  تلك املتعلقة بأي نشاط
  املخاطر.إدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل دارة تتأكد اللجنة من قيام اإل



 

- ٩١ -  

  :املوحدة يةاملال البيانات بتاريخ التعاقدي لالستحقاق املتبقية الفرتة أساس على) خمصومة غري( واملطلوبات املوجودات توزيع أدناه اجلدول يلخص: أوالً 
                ٨٢٠١األول  كانون ٣١                        

   الطلب عند    
        بدون       من أكثر      أشهر تسعة بين      أشهر ستة بين       أشهر ثالثة بين      شهر بين      أيام ثمانية بين       من أقل إلى    
    المجموع      حقاقاست      سنة      وسنة      أشهر تسعة و      أشهر وستة       أشهر وثالثة      وشهر      أيام ثمانية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  لدى وأرصدة نقد
    ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩    ١٢,٧٨٦,١٥٧,٧٨٥    -      ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٩٨,٨٥٦,٦٩٢,٨٣٤  املركزي سورية مصرف  
    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      -      -      -      -      ٢٨,٢٣٧,٢٧٣    ٢,٠٧٢,٧٨٤,٠٠٠    ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩  مصارف لدى أرصدة

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    -      ١١,٥٢٢,٤٠٠,٠٠٠    ١٤,٣٢٦,١٦٠,٠٠٠    ٣,٤٨٧,٦٨٠,٠٠٠    ١١,٥١٩,٥٢٩,٠٠٠    ١٤,٨٤٦,١٦٩,٦٢٥    ١٢,٨٣٨,٠٥٢,٩٩٦    ٢,٢٠٨,٤٩٦,٢٣٥  مصارف لدى إيداعات
    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      -      -      -      -      -    للمتاجرة مالية موجودات

    ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    ٢,٠٥٦,٨٣٣,٢٠١    ٣٥,٨٨٢,٧٢٩,٩٧٧    ٢,٧٦١,٣٤٧,٩٢٥    ٣,٥٤٨,٦٦٣,٨٦٨    ١٤,٤١٢,٣٧٠,٤٥٣    ١١,٨٧٣,٩٢٢,٣٧٥    ٣,٩٤٩,٢٦٨,٨٨٦    ٢,١٠٧,٧٣٢,٥١١   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      -      -      -      -      -      -    للبيع متوفرة مالية موجودات
   ا حمتفظ مالية موجودات

    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      ١,٠٩٣,٨٧٢,٨٨٨    -      -      ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦    -      -      -    اإلستحقاق تاريخ حىت  
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -      -      -      -      -      -      -    ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -      -      -      -      -      -      -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    -      ١,٢٠٩,٩٦٢,٠٩٨    ١١٤,٤٧٣,٤٣٦    ٢٩١,٥٥١,٢٤٤    ١,٢٨٧,٣٧٥,٥٠٥    ٢٨٤,٦٧٧,١٣١    ٣٢٦,٤٥١,٢٦٣    ٣٢,٣٩١,٢٧٧  أخرى موجودات

   لدى جممدة وديعة
    ٧٤٣٤٢,٦٤١,١١,    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف  
    ٣٠٥,٤٤٢,١٢٤,٢٠٧    ٢٨,١٤٢,٨٨٩,٤٦٢    ٤٩,٧٠٨,٩٦٤,٩٦٣    ٦١١٩,٣٨١,٩٨١,٣    ١٢٧,٣٢٧,٨٩٥,١    ٣١,١٣٦,٦٥٥,٦٨٤    ٢٧,٠٣٣,٠٠٦,٤٠٤    ١٩,١٨٦,٥٥٧,١٤٥  ١٢٣,٥٢٤,١٧٤,٠٧٦  املوجودات جمموع    

    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      -      -      -      ١١١,١٧٠,١١٨    ٨,١٠٠,٠٠٠    ١٧٨,٣١٦,٧٥٠    ٤,٣٤٤,٧٩٣,٦٣٨  مصارف ودائع
  ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    -      ٤٢٢,١٩٣,٣٩١    ٤,٧٢٨,٩٩٢,٥٢٤    ٥,٥٣٣,١٨٣,٢٥٢    ١١,٦٨٣,٦٤٤,١٠٣    ١٣,٠٤٨,٣٦١,٣٣٩    ٢٥,٥٣١,٩٩٥,٠٤٧  ١٨٨,٥٣٩,٧٤١,٠٦٣  الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      -      ٥٧١,٣٢٠,٠٥٤    ١٣٥,٥٧٠,٤٦٧    ٣,٣٥٢,٠٣٨,٨٩٣    ٤٤٢,٠٥٧,١٠٨    ٧٠,٩٨٦,٠٤٢    ١٩,٢٨٢,٤٩٦  نقدية تأمينات
    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -      -      -      -      -      -      -    الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٢    -      ١٤,٠٥٩,٨٧٦    ٦٣,٨٨٨,٥٢٢    ١١٧,٧٥٥,٢٨١    ١,٢٧٣,٠١٩,١١٣    ١,١٢٦,٨٤٣,٠٤٦    ٢٠٢,٨٢٩,٤٣٤    ٥,٦٢٣,٧٦٤,٩٠٠  أخرى مطلوبات

    ٢٧٤,٩٢٧,٥١٨,٦٣٣    ٧,٧٨٣,٦١٢,١٧٦    ٤٣٦,٢٥٣,٢٦٧    ٥,٣٦٤,٢٠١,١٠٠    ٥,٧٨٦,٥٠٩,٠٠٠    ١٦,٤١٩,٨٧٢,٢٢٧    ١٤,٦٢٥,٣٦١,٤٩٣    ٢٥,٩٨٤,١٢٧,٢٧٣  ١٩٨,٥٢٧,٥٨٢,٠٩٧  املطلوبات جمموع    

    ٣٠,٥١٤,٦٠٥,٥٧٤    ٢٠,٣٥٩,٢٧٧,٢٨٦    ٤٩,٢٧٢,٧١١,٦٩٦    ٦١١٤,٠١٧,٧٨٠,٢    ١,٥٤١,٣٨٦,١١٢    ١٤,٧١٦,٧٨٣,٤٥٧    ١٢,٤٠٧,٦٤٤,٩١١  )  ٧٩٧,٥٧٠,١٢٨,٦(  )٧٥,٠٠٣,٤٠٨,٠٢١(  الصافي
.  



 

- ٩٢ -  

                ٢٠١٧األول  كانون ٣١                        
   الطلب عند    
        بدون       من أكثر      أشهر تسعة بين      أشهر ستة بين       أشهر ثالثة بين      شهر بين      أيام ثمانية بين       من أقل إلى    
    المجموع      استحقاق      سنة      وسنة      أشهر تسعة و      أشهر وستة       أشهر وثالثة      وشهر      أيام ثمانية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  لدى وأرصدة نقد
    ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    ١٠,١٣١,٤٥٠,١٥٨    -      -      -      -      -      -      ٦٩,٩٩٣,٤٧٤,٦٠٦  املركزي سورية مصرف  
    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    -      -      -      -      -      ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢٨,٢٦٠,٨١٥,٧٢٧  مصارف لدى أرصدة

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -      -      ١١,٦٣٧,٢٤٦,٥٧٥    ١٥,٣٦٤,٧٧٤,٦٢٢    ٣١,٥٨٦,٠٨٠,٨٦٦    ١٧,١٧١,٢٧٨,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٤٥٣,١٦٤,٧٢٤  مصارف لدى إيداعات
    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    -      -      -      -      -      -      -    للمتاجرة مالية موجودات

    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١    ٢,٧٤٣,٠٥٠,٧٤٥    ٢٢,٥٤١,٧٣٢,٧١٢    ١,٧٢٧,٧٥٥,٣٧٢    ٢,١٤٥,٦٩٤,٤٦٧    ٥,٠٩٤,٥٧٩,٢٢٧    ٥,٩٣٢,٤٤٤,٢٦٨    ١,٥٩٤,٩١٧,٦٨٠    ١,١١٨,٤٣٢,٤٥٠   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    -      -      -      -      -      -      -    للبيع متوفرة مالية موجودات
   ا حمتفظ مالية موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      -    اإلستحقاق تاريخ حىت  
    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    -      -      -      -      -      -      -    ثابتة موجودات

    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري وداتموج
    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    -      -      -      -      -      -      -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤    -      ٩٢٩,٧٢٦,٢٧٦    ٩٩,١٠٧,١٥٢    ٢٤٦,٣٩٦,٦٠٩    ٧٠١,٠٢١,٤٩٤    ٤٧٠,٧٦٩,٣١٥    ١٤٧,٨٩٨,٧٩٧    ١٠٧,٤١٩,٦٥١  أخرى موجودات

   لدى جممدة وديعة
    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف  
    ١٥٦,٢٩٩٢٥١,٠٢٩,    ٣٤٧,٥٦٨,٥٦٦,٢٤    ٢٣,٤٧١,٤٥٨,٩٨٨    ١٣,٤٦٤,١٠٩,٠٩٩    ٧٥٦,٨٦٥,٦٩٨,١٧    ٣٨١,٦٨١,٥٨٧,٣٧    ٥٨٩,٤٩١,٥٨٣,٢٣    ٠٨٤,٨١٦,٤٧٧,٧  ٩٣٣,٣٠٧,١٥٨,١٠٣  املوجودات جمموع    

    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    -      -      ٥٣,٣٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٩,٨٨٦,١٢٠    ٨,١٠٠,٠٠٠    ١٢٥,٧٤٢,٥٠٠    ٥,١١٨,٧٥٧,٠٣٠  مصارف ودائع
    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩    -      ٣٦٠,٥٦٤,٧٢٦    ٤,٨٦٠,٣٦٣,٥٢٠    ٥,٨١٥,٦٧٦,٢٥٦    ٧,٣١٥,٢٩٩,٩٣٠    ١١,٤٢٧,٦٥٩,٠٠٨    ٢٠,٨٢٣,٥٦٦,٦٣٣  ١٤٨,٣٤٠,٨٠٧,٨٩٦  الزبائن ودائع

    ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠    -      -      ٥٤١,٧٤٩,٢٦٥    ١٢٩,٢١٥,٩٨٢    ٤,٣٩٣,١٧٠,١٨٣    ٤٤٠,٣٠٣,٠٩٣    ٣٧,٢٢٤,٢٤٣    ١٠٦,٩٣٧,٩٧٤  نقدية تأمينات
    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    -      -      -      -      -      -      -    الدخل ضريبة خمصص
    ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥    -      ١٠,٢٣٣,٢٧٠    ٨٦,٠٧٩,٩٩٤    ١٥٤,٣٦٣,١٠٠    ١,٥٠٨,٧٨٢,٠٥٦    ٤,٠٨٣,٧٨١,٤٦٥    ٨٩,٩٧١,٥٧٣    ٢٥١,١٩٨,١٥٧  أخرى مطلوبات

    ٢٢٣,٣٥٧,٤٨٤,٦١٥    ٧,١٦٤,٧٥٠,٦٤١    ٣٧٠,٧٩٧,٩٩٦    ٥,٥٤١,٤٩٢,٧٧٩    ٦,١٤٩,٢٥٥,٣٣٨    ١٣,٢٧٧,١٣٨,٢٨٩    ١٥,٩٥٩,٨٤٣,٥٦٦    ٢١,٠٧٦,٥٠٤,٩٤٩  ١٥٣,٨١٧,٧٠١,٠٥٧  املطلوبات جمموع    

    ٢٧,٦٧١,٨١٤,٥٤١    ١٧,١٨٢,٨١٧,٩٢٥    ٩٩٢,٢٣,١٠٠,٦٦٠    ٧,٩٢٢,٦١٦,٣٢٠    ٦٠٧,٦١٠,٣٦٠,١١    ١٠٤,٥٤٣,٢٩٨,٢٤    ٦٢٩,٦٤٨,٠١٧,٧  )٩٩١,٦٨٨,٤٧٢,١٣(  )٨٨٤,٣٩٣,٨٩٩,٤٩(  الصافي
.  

  
  



 

- ٩٣ -  

  امليزانية خارج بنود: ثانياً 
      ٨٢٠١األول  كانون ٣١          

    المجموع      سنوات ٥ من أكثر      سنوات ٥ لغاية      نةس لغاية        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٩,٦٨٣,٧٩٣    -      -      ٩,٦٨٣,٧٩٣      القبوالت
    ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣    -      -      ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
    ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦    -      -      ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦  مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف
    ٢٣,٧١٧,١٦٣,٧٦٠    -      ٢٤١,٩٠٠,٩٠٤    ٢٣,٤٧٥,٢٦٢,٨٥٦    صادرة كفاالت

    ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩    -      -      ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩    تعهدات تصدير
    ٧٨,٢٦٦,٢٢٢    ٢٧,٥٦٣,٤٧٥    ٣٣,٧٨٥,٢٥٠    ١٦,٩١٧,٤٩٧     تعاقدية التزامات

        ٤,١٢٩,١٦٩,٤١٣٥    ٢٧,٥٦٣,٤٧٥    ٢٧٥,٦٨٦,١٥٤    ٥٣,٨٢٥,٩١٩,٧٨٤    
  

      ٧٢٠١األول  كانون ٣١          
    المجموع      سنوات ٥ من أكثر      سنوات ٥ لغاية      سنة لغاية        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٩٥,٧٦٦,٣٨٨    -      -      ٩٥,٧٦٦,٣٨٨      القبوالت
    ٧,٥٤٧,٦٠١,٠٩٤    -      -      ٧,٥٤٧,٦٠١,٠٩٤  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف

    ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦    -      -      ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦  مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت وفسق
    ٢٣,١٤٧,٦٩٩,٤١٥    -      ١٩٠,٩٩٥,٤٨٩    ٢٢,٩٥٦,٧٠٣,٩٢٦    صادرة كفاالت

    ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥    -      -      ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥    تعهدات تصدير
    ٢٧٠,٩٢,٩٨٦    ٣٦,١٥٠,٢٢٥    ٤٧,٣٧٠,٣٤٥    ٩,٤٦٥,٧٠٠     تعاقدية التزامات

        ٣٥,٩٨٥,٠٣٩,٧٢٨    ٣٦,١٥٠,٢٢٥    ٢٣٨,٣٦٥,٨٣٤    ٣٥,٧١٠,٥٢٣,٦٦٩    

  التشغيل مخاطر -د
 والبنية املالية األنظمة البشري، العنصر العمل، وإجراءات السياسات يف خلل نتيجة يتكبدها أن للمصرف ميكن اليت اخلسائر التشغيل خماطر متثل

 ميكن ال. املصرف عمليات طبيعة مع تنسجم إحصائية منهجيات باستخدام املخاطر هذه قياس ويتم خارجية، حوادث وقوع إىل إضافة التكنولوجية،
  .احملتملة األخطار ومتابعة شامل رقابة نظام عرب املخاطر هذهإدارة  ميكن ولكن التشغيل خماطر مجيع إزالة للمصرف
 للمصرف اخلاصة األموال تغطي بأن وذلك ٢ بازل اتفاقية قرراتم حسب Basic Indicator Approach األساسي املؤشر أسلوب املصرف يعتمد
  .السابقة الثالث السنوات خالل يراداإل إمجايل متوسط من %١٥ مقدارها ثابتة مئوية نسبة أدىن كحدٍ 

 التشغيلية املخاطر ختفيف أساليب -

 بتحديد املصرف يقوم إذ عالية مالية خسائر عليها يرتتب ولكن منخفضة حدوث باحتمالية تتصف اليت التشغيلية للمخاطر دقيقة عناية املصرف يويل
  :نوعني إىل فرزها مث ومن التشغيلية املخاطر من النوع هذا

 املقدار حتديدأو  عنها، تنتج قد خسائر من يتحمله أن للمصرف ميكن الذي املدى حتديد وبالتايل ا التحكم ميكن اليت التشغيلية املخاطر 
 الطرف هذا فيها يتحمل واضحة تعاقدات ضمن متخصص خارجي طرفٍ  إىل املصرف نشاطات بعض جتيري فيه ضلاألف من يكون الذي

 .التأمني شركات إىل فيه يلجأ أن للمصرف ميكن الذي املقدار حتديدأو  احملتملة، التشغيلية املخاطر



 

- ٩٤ -  

 حىتأو  املخاطر من النوع هذا مثل عنها ينجم اليت النشاطات توىمس بتخفيض القيام إما وبالتايل ا التحكم ميكن ال اليت التشغيلية املخاطر 
 .مناسب هو حسبما التأمني شركات إىل اللجوءأو  خارجي، طرفٍ  إىل النشاطات هذه جتيريأو  بالكامل، إلغائها

  : التشغيلية املخاطرإدارة  -
 فيما املختلفة لنشاطاته املصرف ممارسة عن تنجم قد حمتملة خسائر مسببات مع التعامل كيفية التشغيلية املخاطرإدارة  وإجراءات سياسات حتدد  

 خارجية وعوامل مؤثرات عن نامجةأو  اآلىل النظام يفأو  الداخلية اإلجراءات يف ضعفٍ  بسببأو  بشرية أخطاء عن نامجة" تشغيلية حوادث" يسمى
أو  معدومة إما املخاطر هذه أن من التأكد على والعمل املخاطر هذه سوقيا حصر كيفية واإلجراءات السياسات هذه حتدد. االحتيالأو  كالكوارث

ا  جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا املصرف جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل حتمله املمكن األدىن حدها يف أ
  .احلالة بحس التأمني، شركات إىلأو  ثالث طرفٍ  إىل إما احملتملة املخاطر

  :العمل استمرارية وخطة الطوارئ خطة عن حملة -

 من جلنة تشكيل ومت الطوارئ حاالت يف اختاذها املصرف على يتوجب اليت اإلجراءات تتضمن واليت العمل الستمرارية شاملة خطة إحداث مت لقد  
 حاالت يف) العمل استمرارية فريق املسمى( البديل املوقع يف تواجده لواجبا البشري الكادر تعيني ومت األزماتدارة إل والوسطى العليا التنفيذيةدارة اإل

  .به يقوم أن جيب الذي العمل على تدريبه ومت الطوارئ
 العمل استمرارية فريق أجرى حيث الطوارئ حاالت يف البديل املوقع يف العمل استمرارية فريق قبل من للخطة دورية اختبارات بإجراء املصرف ويقوم 

 نتائج وفق اإلجراءات تطوير مت وقد متعددة ظروف وفق الطوارئ حالة يف املستخدمة الربامج ولكل تنفذ أن جيب اليت العمليات لكل اختبار هلاخال
  .االختبار

  التكنولوجيا وأمن المعلومات مخاطر -ه

موظفيه مع تقدمي التوصيات أو  عمالئهأو  ة مبعلومات املصرفخماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات إىل دراسة خماطر أمن املعلومات املتعلقإدارة دف 
  املناسبة باإلضافة لتقييم األنظمة والربامج واخلدمات يف املصرف بشكل دوري وحتديد مستويات الصالحيات عليها حسب كل منصب وظيفي.

ا يف املصرف.السياسات واإلجراءات املتعلقة بأمن املعلومات والتحق إعدادأيضاً دارة من وظائف اإل   ق من االلتزام 

 االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية مخاطر -و

ضافة وعالقته مع السلطات الرقابية باإلثار على مسعة البنك آنواع املخاطر ملا حتمله من أدق أهم و أل ملتطلبات السلطات الرقابية من تعد خماطر االمتثا
 قوبات. لذلك،ثار املادية املتمثلة بالغرامات والعىل اآلإ

املخاطر إدارة قسام واجلهات الرقابية مثل باأل ملتابعة خماطر االمتثال على عدة مستويات تبدء من خطوط العمل الرئيسية مروراً  كبرياً   صرف اهتماماً امليويل 
  .املصرفإدارة ىل جملس إ وااللتزام والتدقيق الداخلي ووصوالً 

 
 القطاعي التحليل  -٣٤

  :املصرف أعمال اتقطاع عن معلومات. أ
  :التالية الرئيسية األعمال قطاعات خالل من إدارية ألغراض املصرف تنظيم يتم

  األفراد حسابات -
  املؤسسات حسابات -
 اخلزينة -



 

- ٩٥ -  

  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات يلي فيما
  في المنتهية للسنة            

  األول كانون ٣١      ٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
    ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      ألفرادا      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٠,٨٧٧,٠٣٦,٦١٧    ١٤,٥٨٠,٨٣٣,٧٧٨    -      ٢,٩٣١,٥٢٥,٦٠٤    ٧,٨٤٦,٢٦٥,٥٥٢    ٣,٨٠٣,٠٤٢,٦٢٢  الدائنة والعموالت الفوائد إمجايل
  )  ٣,٢٩٩,٧١١,٨٨٧(  )  ٤,٦٢٢,٦٤٨,٧١٥(    -    )  ١٦٨,٩٩٠,٣٧٧(  )  ٦٩٠,٨٣٠,٩٢٤(  )  ٣,٧٦٢,٨٢٧,٤١٤(  املدينة والعموالت الفوائد إمجايل

    -      -      -    )  ٤,٠٩٦,٦٣١,٥٩٩(    ٥٩٥,٥٣٨,٣٨٤    ٣,٥٠١,٠٩٣,٢١٥  القطاعات بني حتويالت
  )  ٣,٨٣١,٦٠٥,٩٠٧(  )  ٣٨,٠٥٧,٠٠٠(    -    )  ٣٨,٠٥٧,٠٠٠(    -      -    احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييمخسائر  صايف
    ٩١١,٤٢٧,٥٨٦    ١,٠٨٤,٧٤٣,٩٦٠    -      ١,٠٨٤,٧٤٣,٩٦٠    -      -    جنبيةاأل العمالت تقييم عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف

    ٤٧,٨٤٢,١٩٠  )  ٤٣,٢٥٥,٩٨٨(    -    )  ٤٣,٢٥٥,٩٨٨(    -      -    للمتاجرة مالية موجودات تقييم أرباح(خسائر) / 
    ١٦,٣٥٢,١٢٠    -      -      -      -      -    للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح
    ٨٦,٧٧٥,٠٠٢    ٨٠,٧٢٣,٣٤٠    ٨٠,٧٢٣,٣٤٠    -      -      -    القطاعات على موزعة غري اتإيراد

    ٤,٨٠٨,١١٥,٧٢١    ١١,٠٤٢,٣٣٩,٣٧٥    ٨٠,٧٢٣,٣٤٠  )  ٣٣٠,٦٦٥,٤٠٠(    ٧,٧٥٠,٩٧٣,٠١٢    ٣,٥٤١,٣٠٨,٤٢٣    الدخل إمجايل
    ٢٠,٥٣٣,٨٠٨  )  ١٢٨,٦٧١,٧٨٥(    -      -    )  ١٦٠,٥٥٦,٦٩١(    ٣١,٨٨٤,٩٠٦  االئتمانية التسهيالت تدين خمصصاسرتداد 
    ٤,٨٢٨,٦٤٩,٥٢٩    ١٠,٩١٣,٦٦٧,٥٩٠    ٨٠,٧٢٣,٣٤٠  )  ٣٣٠,٦٦٥,٤٠٠(    ٧,٥٩٠,٤١٦,٣٢١    ٣,٥٧٣,١٩٣,٣٢٩    الدخل صايف

  )  ٢٤٦,٢٨٢,٥٧١(  )  ٢٨٦,٣٠٨,٩٧٦(  )  ٦٩,١٣٣,٩٧٦(    -    )  ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠(      ٨٢٥,٠٠٠  مصروف خمصصات متنوعة
  )  ٥,٨٨٠,٧٨٣,١٩٢(  )  ٦,٥٤٨,٧١٧,٤٩٥(  )  ٤٩٥,٧١٧٨٦,٥٤,(    -      -      -    موزعة غري تشغيلية مصاريف

  )  ١,٢٩٨,٤١٦,٢٣٤(    ٤,٠٧٨,٦٤١,١١٩  )  ٦,٥٣٧,١٢٨,١٣١(  )  ٣٣٠,٦٦٥,٤٠٠(    ٧,٣٧٢,٤١٦,٣٢١    ٣,٥٧٤,٠١٨,٣٢٩  الضرائب قبل(اخلسارة) /  الربح
  )  ٢٥٧,٤٦٣,٧٩٦(  )  ١,٢٧١,٣١٨,٦٩٥(  )  ٥١,٢٧١,٣١٨,٦٩(    -      -      -    الدخل ضريبة مصروف

  )  ٢,٠٩٤,٦٧٣,٦٩٧(    ٢,٨٠٧,٣٢٢,٤٢٤  )  ٧,٨٠٨,٤٤٦,٨٢٦(  )  ٣٣٠,٦٦٥,٤٠٠(    ٧,٣٧٢,٤١٦,٣٢١    ٩٣,٥٧٤,٠١٨,٣٢  السنة(خسارة) /  ربح صايف
    ٢٤١,٨٣٠,٣٣١,٩٣٠    ٢٩٥,٦٥١,٤٦١,٠٩٤    -      ٢١٨,٢٦٦,٣١٩,٦١٣    ٥٨,٦٩٥,٩٧٢,٣٥٩    ١٨,٦٨٩,١٦٩,١٢٢  القطاع موجودات
    ٩,١٩٨,٩٦٧,٢٢٦    ٩,٧٩٠,٦٦٣,١١٣    ٩,٧٩٠,٦٦٣,١١٣    -      -      -    طاعاتالق على موزعة غري موجودات
    ٢٥١,٠٢٩,٢٩٩,١٥٦    ٣٠٥,٤٤٢,١٢٤,٢٠٧    ٩,٧٩٠,٦٦٣,١١٣    ٢١٨,٢٦٦,٣١٩,٦١٣    ٥٨,٦٩٥,٩٧٢,٣٥٩    ١٨,٦٨٩,١٦٩,١٢٢  املوجودات جمموع

    ٢٠٥,٨٢٦,٦٠٤,٨٢٧    ٢٦٤,٣٨٦,٦٥٨,٨٩٢    -      ٤,٦٦٨,١٩٨,٧٣٥    ٨٠,١٨٤,٨٦٨,٤٧٧    ١٧٩,٥٣٣,٥٩١,٦٨٠  اعالقط مطلوبات
    ١٧,٥٣٠,٨٧٩,٧٨٨    ١٠,٥٤٠,٨٥٩,٧٤١    ١٠,٥٤٠,٨٥٩,٧٤١    -      -      -    القطاعات على موزعة غري مطلوبات
    ٦١٥,٤٨٤٢٢٣,٣٥٧,    ٢٧٤,٩٢٧,٥١٨,٦٣٣    ١٠,٥٤٥,١٤٣,٩٣٨    ٤,٦٦٨,١٩٨,٧٣٥    ٨٠,١٨٤,٨٦٨,٤٧٧    ١٧٩,٥٣٣,٥٩١,٦٨٠  املطلوبات جمموع

  :أخرى معلومات
  )  ١,٩١٥,٧٩٧,٦٩٧(    ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧    ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧    -      -      -    رأمسالية مصاريف

  )  ٤١٩,٧٩٦,٣١٤(  )  ٥٥٢,٦٢٧,٤١٠(  )  ٥٥٢,٦٢٧,٤١٠(    -      -      -    ثابتة موجودات استهالكات
  )  ٦٥,٧٤٦,٤٤٢(  )  ٧٤,١٤٥,٦٥٦(  )  ٧٤,١٤٥,٦٥٦(    -      -      -    ملموسة غري موجودات اتإطفاء



 

- ٩٦ -  

  :اجلغرايف التوزيع معلومات. ب
 يف املنتشرة فروعه وشبكة القطر يف الرئيسي مركزه خالل من رئيسي بشكل نشاطه ميارس حيث املصرف ألعمال اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا يبني

  .السورية العربية اجلمهورية
  :اجلغرايف القطاع حسب الرأمسالية ومصاريفه املصرف اتإيراد توزيع يلي فيما

    ٨٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١١,٠٤٢,٣٣٩,٣٧٥    ٢,٥١٥,٥٦٣,٦١٣    ٨,٥٢٦,٧٧٥,٧٦٢  التشغيلي الدخل إمجايل
  ٣٠٥,٤٤٢,١٢٤,٢٠٧    ٩٥,٣٥٢,٢١٧,١٥٢    ٢١٠,٠٨٩,٩٠٧,٠٥٥   املوجودات جمموع

    ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧    -      ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧  رأمسالية مصاريف
  
  

    ٧٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٤,٨٠٨,١١٥,٧٢١    ٢,٩٢٧,٣١٣,٨٤٧    ١,٨٨٠,٨٠١,٨٧٤  التشغيلي الدخل إمجايل
  ٢٥١,٠٢٩,٢٩٩,١٥٦    ٩٦,٨٥٨,٥٠٣,٨٩٠    ١٥٤,١٧٠,٧٩٥,٢٦٦   املوجودات جمموع

    ١,٩١٥,٧٩٧,٦٩٧    -      ١,٩١٥,٧٩٧,٦٩٧  رأمسالية مصاريف



 

- ٩٧ -  

  المال رأس كفاية  -٤٤

 الصادرة النسب خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب
 م/٢٥٣( رقم التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة رفاملص يلتزم
 تستخدم واليت االئتمانية بالرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن

  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي الامل رأس
  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير

        :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
    األول كانون ٣١             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل ألف          .س.ل ألف         *األساسي المال رأس بنود
       
      ٥,٥٧٦,٠٠٠        ٦,٥٧٦,٠٠٠        واملدفوع به املكتتب املال رأس

        ٩٤٢,١٥٥        ١,٣٥٣,٥٥٠        القانوين االحتياطي
        ٥٩٢,١٥٥        ١,٠٠٣,٥٥٠        اخلاص االحتياطي

      ١,٣٢٥,٤٧٨        ٢,٣٣٨,٧٥٥          حمققة مدورة أرباح
      ١٧,٦٤٩,٩٣٤        ١٧,٦١١,٨٩١          حمققة غري دورةم أرباح
  )      ٥٨٦,٥١٦(  )      ٧١٣,٣٩٢(       امللموسة غري املوجودات صايف

  )      ٧٣,٦٩٢(  )      ١٠١,٣٠٩(    **موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
  اإلدارة جملس وأعضاء املسامهني كبار إىل املمنوحة املبالغ
  )      ٥٥٤,٢٥٠(      -        )أكرب أيهما( قبلهم من املستعملةأو      

      ٢٤,٨٧١,٢٦٤        ٢٨,٠٦٩,٠٤٥        األساسية الخاصة األموال صافي
  :املساعد املال رأس بنود
   يف االستثمارت من احملققة غري األرباح صايف  
        ٧٠٠,٧١٦          ٧٢٣,١٠٠      منها %٥٠ خصم بعد للبيع متوفرة مالية موجودات    
        ١٨٤,٦٦٠          ١٨٤,٦٦٠         ويلالتم ملخاطر عام احتياطي  

        ٨٨٥,٣٧٦          ٩٠٧,٧٦٠        املساعدة اخلاصة األموال
      ٢٥,٧٥٦,٦٤٠        ٢٨,٩٧٦,٨٠٥      )التنظيمي المال رأس( الخاصة األموال صافي

      ٧١,١٢٦,٠٨٩        ٨٨,١٦٥,٣٢٥        باملخاطر املرجحة املوجودات
      ٧,٩٤٣,٢٥٦        ٨,٣٤٦,٧٩٨        باملخاطر املرجحة امليزانية خارج حسابات
      ٤,٦٢٩,٩٣٥        ٢,٧٦٧,٤٨٠        السوق خماطر

      ٣٩٥,٤٧٦,٦        ٨,١١٠,٧٤٧        التشغيلية املخاطر
      ٧٥٦,٩٠,٠٩٤        ١٠٧,٣٩٠,٣٥٠          اجملموع
      %٢٨,٥٩          %٢٦,٩٨          (%) املال رأس كفاية نسبة
      %٢٧,٦١          %٢٦,١٤          ( % ) األساسي املال رأس كفاية نسبة
      %٨٩,٨٨          %٩١,٩٩        (%) امللكية حقوق إمجايل إىل األساسي املال رأس ةنسب



 

- ٩٨ -  

  باملصرف لدى احتساب نسب كفاية رأس املال. اخلاصمت إضافة بنود حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة إىل بنود رأس املال األساسي   *

ا مبوجب أحكام مت ختفيض قيمة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون م  ** ستحقة واليت انتهت املهلة املسموح للمصرف االحتفاظ 
على قرار  بناءً  القوانني النافذة، من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد والتسليف كافة

  .٤/م ن/ ب٥٩٧مصرف سورية املركزي رقم 

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨والتسليف رقم ( النقدصدر قرار جملس 
فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض  إدراجحبيث يتم  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣ل وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (رأس املااحتساب كفاية 
  
  المطلوباتو  الموجودات استحقاقات تحليل  -٥٤

  :٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  واملطلوبات املوجودات حتليل التايل اجلدول يبني
  :املوحد ايلامل الوضع بيان داخل بنود

    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩    ١٢,٧٨٦,١٥٧,٧٨٥    ١٠١,٠٣٦,٦٩٢,٨٣٤  املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد

    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    -      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢  مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    ١١,٥٢٢,٤٠٠,٠٠٠    ٥٩,٢٢٦,٠٨٧,٨٥٦  مصارف لدى إيداعات
    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -    للمتاجرة مالية موجودات

    ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    ٣٧,٩٣٩,٥٦٣,١٨١    ٣٨,٦٥٣,٣٠٦,٠١٥  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    ١,٠٩٣,٨٧٢,٨٨٨    ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦  االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات

    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -    للبيع متوفرة مالية داتموجو 
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -    ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -    ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    ١,٢٠٩,٩٦٢,١٠٤    ٢,٣٣٦,٩١٩,٨٥٠  أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٣٠٥,٤٤٢,١٢٤,٢٠٧    ٧٧,٨٥١,٨٥٤,٤٣٤    ٢٢٧,٥٩٠,٢٦٩,٧٧٣  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦  مصارف ودائع
    ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    ٤٢٢,١٩٣,٣٨٨    ٢٤٩,٠٦٥,٩١٧,٣٣١  الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠  نقدية تأمينات
    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    -    متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -    الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٢    ١٤,٠٥٩,٨٧٥    ٨,٤٠٨,١٠٠,٢٩٧  أخرى مطلوبات

    ٤,٩٢٧,٥١٨,٦٣٣٢٧    ٨,٢١٩,٨٦٥,٤٣٩    ٢٦٦,٧٠٧,٦٥٣,١٩٤  املطلوبات جمموع  

    ٣٠,٥١٤,٦٠٥,٥٧٤    ٦٩,٦٣١,٩٨٨,٩٩٥  )    ٣٩,١١٧,٣٨٣,٤٢١  (  الصايف



 

- ٩٩ -  

  

  :٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  واملطلوبات املوجودات حتليل التايل اجلدول يبني
  :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    ١٠,١٣١,٤٥٠,١٥٨    ٦٩,٩٩٣,٤٧٤,٦٠٦  املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد

    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    -      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧  مصارف لدى أرصدة
    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    -      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  مصارف لدى إيداعات
    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    -    للمتاجرة مالية موجودات

    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١    ٢٥,٢٨٤,٧٨٣,٤٥٦    ١٧,٦١٣,٨٢٣,٤٦٥  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
    -      -      -    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    -    للبيع متوفرة مالية موجودات
    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    ٦,٢٩٦,٤١٥,٣٨٩    -    ثابتة موجودات
    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    ٥٨٦,٥١٥,٥٩٤    -    ملموسة غري موجودات
    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤    ٩٢٩,٧٢٦,٢٧٨    ١,٧٧٢,٦١٣,٠١٦  أخرى موجودات

    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣    -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٢٥١,٠٢٩,٢٩٩,١٥٦    ٤٧,٨١٩,٠٢٧,٥٥٥    ٢٠٣,٢١٠,٢٧١,٦٠١  اتاملوجود جمموع  
  المطلوبات  
    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    -      ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠  مصارف ودائع
    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩    ٣٦٠,٥٦٤,٧٢٥    ١٩٨,٥٨٣,٣٧٣,٢٤٤  الزبائن ودائع

    ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠    -      ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠  نقدية تأمينات
    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    -    متنوعة خمصصات
    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩    -    الدخل ضريبة خمصص
    ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥    ١٠,٢٣٣,٢٧٠    ٦,١٧٤,١٧٦,٣٤٥  أخرى مطلوبات

    ٢٢٣,٣٥٧,٤٨٤,٦١٥    ٧,٥٣٥,٥٤٨,٦٣٦    ٢١٥,٨٢١,٩٣٥,٩٧٩  املطلوبات جمموع  

    ٢٧,٦٧١,٨١٤,٥٤١    ٤٠,٢٨٣,٤٧٨,٩١٩  )    ١٢,٦١١,٦٦٤,٣٧٨  (  الصايف



 

- ١٠٠  -  

  )اسمية قيمة( الميزانية خارج محتملة زاماتوالت ارتباطات  -٦٤
    األول كانون ٣١             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل        ):امسية قيمة( ائتمانية والتزامات ارتباطات -أ

  نيابة عن الزبائن تعهدات  
    ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٦٨٣,٧٩٣        قبوالت  
  كفاالت  
   ٢,٧٣١,٧١٨,٥٦٤        ٢,٧٨١,٢٧٧,٠٣٢        أولية    
    ٣٥٣,٩٤٥,٣٣٥        ٤٣٩,٦٦٣,٤٠٠        نقدية    
    ٧,٤٩٧,٤٤٨,٦١٥        ٨,٤٥٩,٨٨٠,٧٦٤        )تنفيذ حسن( ائية    
      تعهدات نيابة عن مصارف  
  كفاالت  
   ٥٣,٦٥٢,٦٨٩        ٨,٨٤٣,٧٦٠        أولية    
    ٤٧٧,١٩١,٠٠٦        ٤٠٢,٥٣٥,٩٧٩        نقدية    
    ١٢,٠٣٣,٧٤٣,٢٠٦        ١١,٦٢٤,٩٦٢,٨٢٥        )تنفيذ حسن( ائية    
    ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩        تعهدات تصدير    
  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف  
    -          ٥,٥٦٦,٥٣٥        مدينة جارية حسابات    
    ١٤٥,٥٥٠,٠٠٠        -          خمصومة سندات    
    ٧,٤٠٢,٠٥١,٠٩٤        ١٨,٣٠٥,٦١٢,٩٦٨        قروض    
    ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦      مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف  
    ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠        ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠        عقود مقايضة العمالت  
            ٤٦,٨١٤,٧٨٣,٤٥٨        ٧٤,٩٧٦,٩٨٣,١٩١    
  :تعاقدية التزامات -ب
    ٩,٤٦٥,٧٠٠        ١٦,٩١٧,٤٩٧      سنة خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٤٧,٣٧٠,٣٤٥        ٣٣,٧٨٥,٢٥٠      سنوات مخس إىل سنة من تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٣٦,١٥٠,٢٢٥        ٢٧,٥٦٣,٤٧٥      سنوات مخس من أكثر خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
            ٩٢,٩٨٦,٢٧٠        ٧٨,٢٦٦,٢٢٢    
  .املصرف فروع إجيار عقود التشغيلية اإلجيار عقود متثل
  
  القضايا المقامة على المصرف   -٧٤

دارة حسب رأي اإل) ١٨اح رقم (إيضها مت تكوين املخصصات الالزمة مقابلقضايا على املصرف تتم متابعتها من قبل حمامي املصرف و  مت رفع عدة
  واملستشار القانوين للمصرف.




