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رؤيتنا 

أن نكون بنكًا رائدًا في سورية وحيثما نتواجد في العالم، نتفّوق في تلبية احتياجات وتطلعات عمالئنا 
المالّية والمصرفّية، ونواصل الّتطور واالرتقاء بخدمتهم، وبناء عالقة متميزة معهم.

رسالتنا 

نعمل بكل طاقاتنا لنكون الشريك األقوى واألقرب للعمالء، نلبي احتياجاتهم ونستجيب لتوقعاتهم 
من خالل مجموعة خدمات وحلول مالّية ومصرفّية متطورة ذات قيمة مضافة، تسهم في تحقيق 

آمالهم وطموحاتهم بمستقبل أكثر نجاحًا.
نعامل ونتعامل بشفافية وعدالة وروح الفريق المؤهل والمحّفز، ونعّظم قيمة مؤسستنا ونعمل 

معًا كنموذج إيجابي وفّعال يسهم في تطور وتقّدم المجتمع.

قيمنا الجوهرية

● الّنزاهة : تنفيذ جميع التعامالت بشكل حيادي وموضوعي، ضمن األطر القانونية لتحقيق أهداف 
البنك.

درجات  بأعلى  اإلجراءات  وتبسيط  والمعارف  المعلومات  تبادل  في  الكامل  اإلفصاح   : الّشفافية   ●
المهنّية.

● االبتكار : الّسعي الدائم إلى التعلم ودعم االبتكارات المفيدة، واالستفادة من الخبرات العالمّية في 
ابتكار الحلول المحلّية الرائدة المبنّية على خبرات عالية المستوى والّترحيب بالتغيير اإليجابي.

● العمل الجماعي : العمل بروح الفريق وبشكل مؤسسي على كافة المستويات لتحقيق أهداف 
البنك بكفاءة وفاعلية.

● االنتماء : االلتزام بأعلى درجات اإلخالص تجاه البنك والعاملين فيه والمتعاملين معه.
● الّريادة : العمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية إليجاد حلول عمل فاعلة، تهدف إلى 

تلبية احتياجات عمالئنا على أفضل وجه.
تحقيق الّنجاح في أعمالنا والّرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل بداخلها : الّسعي من   ●
خالل ثقافتنا وأفكارنا وعملنا الجماعي إلى ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع 

من حولنا.
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مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
السيد شاكر توفيق فاخوري )ممثل بنك األردن(

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد عبد العزيز رشيد السخني 

 

األعضاء 
السيد أسامة سميح سكري )ممثل بنك األردن(

السيد صالح رجب حماد )ممثل بنك األردن(
السيد محمد أسعد محمد نزار هارون )ممثل بنك األردن(

السيد محمد مرهف طريف األخرس
السيد محمد ماهر عبد الحميد عربي كاتبي

السيد عمار محمد سعيد البردان
السيد محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام

المدير العام
السيد جواد فتحي الحلبوني

مدقق الحسابات  
شركة يو تي سي إنترناشونال ولطفي السالمات محاسبون قانونيون محدودة المسؤولية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السيدات والسادة مساهمي بنك األردن – سورية الكرام ،،،

يســرني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لبنــك األردن – 
ــا  ــم تحقيقه ــازات التــي ت ــرز اإلنج ــك وأب ــة للبن ــات المالي ــًا البيان ــورية، متضمن س

واألهــداف المســتقبلية للعــام 2019. 
وقــد جــاء التقريــر متوافقــًا مــع كافــة القوانيــن واألنظمــة وتعليمــات الســلطات 
الرقابيــة، بمــا فيهــا قواعــد الحاكميــة المؤسســية واإلفصــاح والشــفافية 

ــة. ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــق معايي وتطبي

ــن  ــث كان لتحس ــي حي ــد المحل ــى الصعي ــة عل ــورات إيجابي ــام 2018 تط ــهد ع ش
األوضــاع األمنيــة واســتقرار ســعر الصــرف األثــر الكبيــر فــي إضفــاء بــوادر 
التســحن علــى الوضــع  االقتصــادي وتهيئــة بيئــة تشــغيلية أكثــر اســتقرارًا. كمــا 
ــن  ــدة م ــة جدي ــى مرحل ــل عل ــوري مقب ــاد الس ــى أن االقتص ــات إل ــير التوقع تش
التعافــي مدفوعــًا بعمليــات إعــادة اإلعمــار وتدفــق االســتثمار األجنبــي وفتــح 
ــال  ــاخ األعم ــي من ــول ف ــور المأم ــي التط ــهم ف ــا سيس ــة، مم ــر الحدودي المعاب

ــة.   ــوام القادم ــالل األع ــي خ ــكل تدريج بش

وضمــن هــذا الســياق فقــد اســتمر البنــك بمنــح تســهيالت ائتمانيــة جديــدة، وفــق ضوابــط وشــروط محــددة، وتمكّنــا مــن زيــادة 
محفظــة الودائــع بالليــرة الســورية والحفــاظ علــى نســب ســيولة آمنــة لتخفيــض المخاطــر، مــن خــالل توســيع قاعــدة المودعيــن 
وتخفيــض التكلفــة قــدر اإلمــكان، حيــث ســجلت نســبة الســيولة القانونيــة حوالــي %80 لكافــة العمــالت مقارنــة بالحــد األدنــى 
المطلــوب والبالــغ %30، وبلغــت  %35 بالنســبة لليــرة الســورية مقارنــة بالحــد األدنــى والبالــغ %20.  كما حقــق البنك مســتويات أداء 
إيجابيــة علــى صعيــد نســب المــالءة الماليــة، حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال %37.74 وهــي نســبة تفــوق النســبة المحــددة 
مــن قبــل مصــرف ســورية المركــزي والمحــددة بنســبة %8. وبلغــت نســبة تغطيــة المخصصــات للتســهيالت غيــر العاملــة 95.07% 

وهــي مــن أفضــل النســب فــي القطــاع المصرفــي الســوري.   

وتأكيــدًا لــدور البنــك فــي الســوق المحلــي، فقــد تــم خــالل عــام 2018 إعــادة افتتــاح فــرع ومركــز العمليــات فــي أوتســتراد صحنايــا 
بعــد إعــادة تأهيلــه، كذلــك تــم تفعيــل مركــز تنميــة أعمــال حلــب، ومــن مبــدأ إيماننــا بأهميــة العنصــر البشــري، فقــد اســتثمر 

البنــك فــي تأهيــل ورفــع كفــاءة العامليــن بالمصــرف مــن خــالل عــدة دورات تدريبيــة حســب الحاجــة واألهميــة.

هــذا وقــد انتهــج البنــك تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة المخاطــر، حيــث تــم تطويــر منظومــة إدارة المخاطــر لــدى 
ــي  ــر الت ــدف إدارة المخاط ــس اإلدارة، به ــن مجل ــة ع ــر المنبثق ــة إدارة المخاط ــل لجن ــن قب ــر م ــراف مباش ــك بإش ــرف، وذل المص
قــد تواجــه عمــل البنــك، والموائمــة بيــن العوائــد مــن جهــة والمخاطــر مــن جهــة أخــرى. هــذا إلــى جانــب االلتــزام بتوجيهــات 
ــلطات  ــات الس ــال لتعلمي ــات االمتث ــاء متطلب ــك بإعط ــتمر البن ــا اس ــازل. كم ــات ب ــزي ومتطلب ــورية المرك ــرف س ــات مص وتعليم
الرقابيــة األهميــة الالزمــة، وذلــك انطالقــًا مــن حــرص البنــك علــى االلتــزام بكافــة القوانيــن والتشــريعات المصرفيــة الصــادرة 

مــن مجلــس النقــد والتســليف ومصــرف ســورية المركــزي وباقــي الجهــات الرقابيــة.

الّسادة المساهمين الكرام،،

علــى صعيــد نتائــج البنــك الماليــة للعــام 2018، فقــد بلغــت إجمالــي موجــودات البنــك 31.4 مليــار ليــرة ســورية بارتفــاع بقيمــة 
1.3 مليــار ليــرة ســورية عــن عــام 2017 وبنســبة %4، فــي حيــن ســجلت ودائــع العمــالء لــدى البنــك ارتفاعــًا بحوالــي 4.8 مليــار ليــرة 
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ســورية حيــث بلغــت 20.4 مليــار ليــرة فــي 2018، وقــد تراجعــت الخســارة بعــد الضريبــة فــي عــام 2018 لتســجل 287 مليــون ليــرة 
ســورية، مقارنــة بمبلــغ خســارة 2.5 مليــار ليــرة ســورية عــام 2017، وبنــاء عليــه، فقــد انخفــض مجمــوع حقــوق المســاهمين مــن 

7.2 مليــار ليــرة فــي عــام 2017 إلــى 6.9 مليــار ليــرة فــي عــام 2018. 
 

ــار ليــرة وبنســبة %12 لتبلــغ 8.4  أمــا فــي جانــب االســتخدامات فقــد انخفضــت صافــي التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة 1.2 ملي
مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.5 مليــار ليــرة فــي عــام 2017، بالرغــم مــن قيــام البنــك بمنــح تســهيالت 
جديــدة بحــدود 4.2 مليــار ليــرة، فقــد جــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة تســديد تســهيالت بحــدود 4.9 مليــار مــن التســهيالت القائمــة، 

إضافــة لتســديد تســهيالت متعثــرة بمبلــغ 695 مليــون ليــرة. 

وبالنســبة لبنــود الدخــل لعــام 2018 فقــد نمــا إجمالــي الدخــل التشــغيلي للبنــك بنســبة %143 ليبلــغ 604 مليــون ليــرة ســورية 
مقارنــة مــع خســارة بمبلــغ 1.4 مليــار ليــرة ســورية للعــام 2017 ويعــود الســبب فــي ذلــك لخســارة تقييــم القطــع البنيــوي التــي 
ــره يكــون البنــك قــد حقــق تراجــع  ــج العــام 2017 نتيجــة ارتفــاع ســعر الصــرف. وباســتبعاد أث ــرت وبشــكل جوهــري علــى نتائ أث
ــك  ــات البن ــت نفق ــن انخفض ــي حي ــابق 2017. ف ــام الس ــًة بالع ــام 2018 مقارن ــي الع ــغيلي ف ــل التش ــي الدخ ــي إجمال ــف ف طفي
ــرة  ــار لي ــي ملي ــع حوال ــة م ــورية مقارن ــرة س ــون لي ــغ 755 ملي ــبة %28 لتبل ــورية وبنس ــرة س ــون لي ــغ 295 ملي ــغيلية بمبل التش
ســورية بالعــام 2017 نتيجــة للسياســات المتبعــة والمخصصــات التــي اســتردادها خــالل العــام 2018. وبذلــك يكــون البنــك قــد 
حقــق تراجــع فــي الخســارة بعــد الضريبــة للعــام 2018 عــن العــام 2017 حتــى لــو تــم تحييــد أثــر خســارة تقييــم القطــع البنيــوي 

مــن العــام 2017.   

ــة عــام  ــر ذكــره، فقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية لســهم بنــك األردن – ســورية مــن 422.4 ليــرة ســورية فــي نهاي ومــن الجدي
ــوقية  ــة الس ــى القيم ــس عل ــذي انعك ــر ال ــبة %3.3، األم ــاع بنس ــام 2018 بارتف ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــرة س ــى 436.18 لي 2017، إل

ــام 2018.  ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــرة س ــار لي ــى 13.08 ملي ــل إل ــك لتص ــهم البن Market Capitalization  ألس

وفيمــا يتعلــق بأهــداف خطتنــا المســتقبلية للعــام 2019، فقــد تــم األخــذ بعيــن االعتبــار عنــد وضــع األهــداف وخطــة العمــل 
لعــام 2019، أن يتــم تنويــع مصــادر اإليــرادات وتنميــة أعمــال البنــك واســتثماراته، بحيــث يتــم إدارة األصــول والمطلوبــات بمهنيــة 
ــى  ــي وعل ــتوى المحل ــى المس ــادي عل ــع االقتص ــي الوض ــع ف ــن المتوق ــة والتحس ــرص المتاح ــن الف ــتفادة م ــاءة، واالس وكف
مســتوى الحركــة التجاريــة مــع الــدول المحيطــة. وفــي ذات الســياق ســيعمل البنــك علــى التوســع بمنــح تســهيالت ائتمانيــة 
جديــدة تنســجم مــع السياســات المحــددة بهــذا الخصــوص، ومتابعــة عمليــات تحصيــل األقســاط والمبالــغ المســتحقة لمحفظــة 
التســهيالت المنتجــة والمتابعــة الحثيثــة لتحصيــل المديونيــات المتعثــرة أو جدولتهــا ومــا يتبعهــا مــن تحريــر الفوائــد المعلقــة 
ــر  ــتمرار بتطوي ــف، واالس ــط المصاري ــات ضب ــق سياس ــتويات تطبي ــة المس ــى كاف ــك وعل ــيواصل البن ــات. وس ــترداد للمخصص واس
ــر  ــات وتطوي ــد التنظيــم والعملي ــات العمــل. وســيقوم بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع علــى صعي السياســات واإلجــراءات وآلي
الخدمــات  المقدمــة للعمــالء واألنظمــة المرتبطــة بهــا. كمــا ســيتم العمــل علــى تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة )IFRS9( حســب 
ــورية  ــرف س ــات مص ــب تعليم ــام 2019 وحس ــك لع ــة للبن ــات المالي ــى البيان ــها عل ــوص وعكس ــذا الخص ــة به ــة الموضوع الخط

المركــزي .

وفــي الختــام، فإننــي أتقــدم إليكــم بالشــكر الجزيــل بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس االدارة علــى ثقتكــم ودعمكــم، كمــا أوجــه 
شــكري الــى عمالئنــا علــى ثقتهــم الغاليــة التــي كانــت دائمــًا محــل تقديرنــا واعتزازنــا، كمــا أعبــر عــن تقديــري  للجهــات الرســمية 
وعلــى رأســها مصــرف ســورية المركــزي ومجلــس النقــد والتســليف، وهيئــة األوراق واألســواق الماليــة، ووزارة الماليــة، ووزارة 

اإلقتصــاد، ووزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك.

وهللا ولّي الّتوفيق،،،

شاكر توفيق فاخوري
                                                                                                                                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس

اإلدارة 2018

صفحة رقم  12 األداء االقتصادي 2018   

صفحة رقم  21 المركز التنافسي 2018   

صفحة رقم  24 األنشطة واإلنجازات 2018  

صفحة رقم  32 تحليل المركز المالي   
 ونتائج األعمال لسنة 2018 

صفحة رقم  38 أهداف خطتنا المستقبلية 2019 
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األداء االقتصادي 2018
شــكل عــام 2018 نقطــة انطالقــة جديــدة لالقتصــاد الســوري، مــع ظهــور النتائــج األوليــة لإلجــراءات الحكوميــة المتخــذة قبــل عاميــن، 
حيــث شــهدت الســاحة الســورية تحســنًا ملحوظــًا عقــب ســيطرة الجيــش الســوري علــى مســاحات واســعة مــن البالد بعــد طــرد التنظيمات 
اإلرهابيــة منهــا وإعــادة األمــان إليهــا، وتوجــه عــدة دول إلــى إعــادة فتــح ســفاراتها فــي دمشــق وتفعيــل العالقــات الدبلوماســية مــع 
ــن  ــد م ــة العدي ــدودي، وإقام ــب الح ــر نصي ــح معب ــار، وفت ــادة االعم ــدء إع ــة، وب ــدالع األزم ــد ان ــنوات بع ــتمر لس ــاع اس ــد انقط ــوريا بع س

المعــارض والفعاليــات التــي انعكســت أثارهــا االيجابيــة علــى نمــو االقتصــاد ككل.
ومــن المتوقــع أن تحقــق ســوريًا نمــوًا اقتصاديــًا فــي عــام 2019 يصــل إلــى %9.9 حســب االيكونوميســت، حيــث أن أي تقــدم فــي حركــة 
ــو ببــطء، ويتوقــع أن بعــض مشــاريع إعــادة اإلعمــار ســوف  ــدور ول ــدأت ت االقتصــاد ســوف يعــد نمــوًا، وبمــا أن عجــالت االقتصــاد اآلن ب

تنطلــق، فهــذا األمــر يرفــع معــدل النمــو ويؤثــر إيجابيــًا علــى كافــة المؤشــرات االقتصاديــة.

وال تــزال ســوريا تحتفــظ بمقومــات البقــاء األساســية حيــث أن االقتصــاد الســوري هــو اقتصــاد متعــدد يضــم ثــروات كبيــرة وتعــد واحــدة 
مــن أغنــى الــدول العربيــة فــي حجــم الثــروات علــى اختــالف أنواعهــا الطبيعيــة والبشــرية، مــن النفــط إلــى الغــاز إلــى الفوســفات إلــى 
ــم  ــب العال ــع فــي قل ــذي يق ــتراتيجي ال ــوريا االس ــع س ــى موق ــة إل ــار، باإلضاف ــروة اآلث ــى ث ــة إل ــاخ والترب ــات والمن ــواع الزراع ــف أن مختل
ونقطــة الوصــل بيــن ثــالث قــارات وعلــى ضفــة البحــر المتوســط الشــرقية يعطيهــا ميــزة إســتراتيجية كبيــرة، ومركــزًا لعبــور البضائــع 

مــن الشــرق إلــى الغــرب وباالتجــاه المعاكــس.

ويمكننا تصنيف المراحل التي مر بها االقتصاد السوري خالل سنوات األزمة كما يلي :
– المرحلــة األولــى : مــن النصــف الثانــي لعــام 2011 وحتــى نهايــة 2012 شــكلت مرحلــة الصدمــة لأنشــطة االقتصاديــة، وســط تراجــع 

فــي نشــاط العديــد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة، حتــى أن البعــض منهــا وصــل إلــى درجــة الشــلل كالنشــاط الســياحي.
– المرحلــة الثانيــة : خــالل 2013 محاولــة امتصــاص الصدمــة، والتحــول الــى اقتصــاد الحــرب، بعــد أن تبيــن أن انتهــاء األزمــة سيســتغرق 

وقتــًا، حيــث كانــت األولويــة هــي لتأميــن المــواد األساســية كالوقــود والغــذاء.
– المرحلــة الثالثــة : خــالل 2014 وخاصــة النصــف الثانــي منهــا، وهــي مرحلــة التكيــف مــع األزمــة، حيــث كان هنــاك نــوع مــن محــاوالت 
الســير نحــو األمــام، ومحاولــة النهــوض علــى جميــع المســتويات، مــع اســتمرار الحكومــة بانتهــاج سياســة اإلطفائــي خصوصــًا بالنســبة 
لمصــادر الطاقــة، تبعــًا لتطــورات األزمــة وتبعاتهــا علــى االقتصــاد الســوري، والتوّجــه الرســمي بترشــيد االســتيراد واســتمرار رفــع الدعــم 

بشــكل جزئــي عــن الســلع األساســية، مــع وجــود دعــم اقتصــادي مــن بعــض الــدول الحليفــة.
ــة  ــادرة االقتصادي ــتعادة المب ــة واس ــك األزم ــن تفكي ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــي بداي ــي 2015 - 2016، ف ــالل عام ــة : خ ــة الرابع – المرحل
والسياســية ومحاولــة دفــع عجلــة االقتصــاد الســوري إلــى األمــام، إلعــادة التعافــي إلــى القطاعــات اإلنتاجيــة الرئيســية، مــع اســتمرار 

ــره. ــادر توفي ــاض مص ــى االحتياطــي األجنبــي وانخف ــب عل ــبب الطل ــر بس ــكل كبي ــرف بش ــعر الص ــاع س ارتف
ــي  ــا السياس ــورية لموقعه ــتعادة س ــورية، واس ــي س ــة ف ــاء األزم ــة انته ــة بداي ــي مرحل ــام 2017، وه ــالل ع ــة : خ ــة الخامس – المرحل

ــدة. ــات عدي ــي محط ــنها ف ــورية وتحس ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــي س ــات ف ــع ثب ــق م ــادي، متراف واالقتص
ــبة  ــاد بالنس ــو االقتص ــا ونم ــن أراضيه ــر م ــوريا للكثي ــر س ــي، وتحري ــدء التعاف ــة ب ــي مرحل ــام 2018، ه ــي ع ــة : ف ــة السادس – المرحل

ــورية. ــرة الس ــرف اللي ــعر الص ــن س ــع تحس ــار، م ــادة االعم ــة إع ــدء بمرحل ــابقة والب ــنوات الس للس

وعليــه فــإن االقتصــاد الســوري دخــل مرحلــة جديــدة مــن التعافــي وهــو يســير بخطــى ثابتــة نحــو النمــو عــن طريــق اســتثمار إيراداتــه 
ــرة األســواق  ــة التوســع الصناعــي والتكنولوجــي، وتوســيع دائ ــى مرحل ــدة إل ــى جــذب اســتثمارات جدي والتطــور النوعــي، باإلضافــة إل

الخارجيــة لتصــل إلــى أماكــن بعيــدة، واســتعاد مكانتــه االقتصاديــة والسياســية بيــن الــدول.  
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ــادة قدرهــا 695  ــار ليــرة ســورية بزي ــمبلغ 3,882 ملي ــة للعــام 2019 بـ ــة العامــة للدول ــوزراء الســوري قيمــة الموازن اعتمــد مجلــس ال
مليــار عــن موازنــة العــام 2018، وتوزعــت الموازنــة بيــن 2,782 مليــار ليــرة لالعتمــادات الجاريــة و 1,100 مليــار ليــرة لإلنفــاق االســتثماري، 
وتضمنــت تخصيــص مبلــغ 811 مليــار ليــرة ســورية للدعــم االجتماعــي منــه 361 مليــارا لدعــم الدقيــق التموينــي و 430 مليــارا لدعــم 
المشــتقات النفطيــة و10 مليــارات لصنــدوق اإلنتــاج الزراعــي و10 مليــارات للصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتماعيــة، كمــا تــم تخصيــص 
كتلــة ماليــة محــددة لتحفيــز القطــاع الخــاص الزراعــي والصناعــي والســياحي علــى العمــل واإلنتــاج، ورصــدت الموازنــة اعتمــادات لتوفيــر 
فــرص عمــل جديــدة و50 مليــار ليــرة إلعــادة اإلعمــار واعتمــد المجلــس ســعر الــدوالر فــي الموازنــة بمبلــغ 435 ليــرة ســورية للــدوالر 

الواحــد.
وانطلــق مشــروع الموازنــة مــن التحســن التدريجــي وحالــة التعافــي التــي بــدأت تظهــر علــى االقتصــاد الســوري مــع عــودة الكثيــر مــن 
الفعاليــات االقتصاديــة الــى اإلنتــاج بحيــث يركــز المشــروع علــى توجيــه االنفــاق العــام بمــا يخــدم عمليــة التنميــة البشــرية وخاصــة فــي 

مجــاالت التربيــة والتعليــم مــع االســتمرار بتأميــن الخدمــات األساســية وتحســين خدمــات الصحــة العامــة.
ويركــز المشــروع علــى االســتمرار بدعــم الجيــش الســوري وذوي الشــهداء والجرحــى وتأميــن متطلبــات عمــل مؤسســات الدولــة 

ــة. ــق التنمي ــي تحقي ــهم ف ــات تس ــق أولوي ــاب وف ــل اإلره ــة بفع ــاريع المتوقف ــتكمال المش واس

وفيمــا يلــي مقارنــة لتطــور حجــم الموازنــة العامــة للدولــة فــي ســنوات األزمــة مقاســة بســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر 
األمريكــي :

العام
قيمة الموازنة بالليرة 

السورية
قيمة الموازنة بالدوالر 

األمريكي
سعر الصرف

45.5 ل.س/ دوالر16.4 مليار دوالر750 مليار ل.س2010

45.5 ل.س/ دوالر18.3 مليار دوالر835 مليار ل.س2011

55 ل.س/ دوالر24.1 مليار دوالر1,326 مليار ل.س2012

67.5 ل.س/ دوالر20.4 مليار دوالر1,383 مليار ل.س2013

140 ل.س/ دوالر9.9 مليار دوالر1,390 مليار ل.س2014

150 ل.س/ دوالر15.36 مليار دوالر1,554 مليار ل.س2015

250 ل.س/ دوالر7.9 مليار دوالر1,980 مليار ل.س2016

517 ل.س/ دوالر5.1 مليار دوالر2,660 مليار ل.س2017

500 ل.س/ دوالر6.3 مليار دوالر3,187 مليار ل.س2018

435 ل.س/ دوالر8.9 مليار دوالر3.882 مليار ل.س2019

حيث نالحظ ارتفاع حجم موازنة 2019 بقيمة 2.6 مليار دوالر أمريكي عن موازنة عام 2018

قطاع التجارة  2

تقــدم التجــارة الخارجيــة المســتلزمات الماديــة الالزمــة إلحــداث التنميــة االقتصاديــة مــن ســلع رأســمالية وآالت ومعــدات ومــواد خــام 
ومــواد نصــف مصنعــة، حيــث تنقــل التجــارة الخارجيــة االقتصــاد مــن حالــة االقتصــاد المعيشــي إلــى حالــة االقتصــاد النقــدي مــن خــالل 
فتــح أســواق جديــدة أمــام المحاصيــل النقديــة ممــا يســاعد علــى رفــع مســتوى المعيشــة وتحقــق التــوازن فــي ميــزان المدفوعــات مــن 
خــالل زيــادة الصــادرات فــي حالــة تحقيــق العجــز، وزيــادة الــواردات فــي حالــة تحقيــق فائــض وتشــكل حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فــي مختلــف البلــدان، هــذا وتعتمــد الــدول علــى التجــارة الخارجيــة مــن أجــل زيــادة رصيــد العمــالت الصعبــة فــي حســاباتها، 

بســبب اعتمــاد عمليــات التصديــر واالســتيراد علــى اســتخدام عمــالت أجنبيــة متنوعــة.
وقــدرت مصــادر فــي الجمــارك العامــة قيمــة الصــادرات الســورية فــي األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2018 بنحــو 474 مليــون دوالر، 

1  وزارة المالية
2  تقرير خطة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية – التقرير السنوي لوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
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بينمــا أكــد مديــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة فــي درعــا، تجــاوز قيمــة الصــادرات الســورية عبــر معبــر نصيــب إلــى 3 مليــار ليــرة ســورية 
فــي الفتــرة مــا بيــن 17 تشــرين أول ونهايــة كانــون أول مــن عــام 2018.

حيــث أن افتتــاح معبــر نصيــب الحــدودي بيــن ســوريا واألردن أســهم فــي تنشــيط الصــادرات إلــى أســواق الــدول العربيــة األعضــاء فــي 
ــرة  ــي الفت ــب ف ــر نصي ــادرات عب ــم الص ــل حج ــج، ووص ــر واألردن ودول الخلي ــراق ومص ــيما الع ــرى، والس ــة الكب ــارة العربي ــة التج منظم
المذكــورة إلــى 3.160 مليــار ليــرة ســورية، واشــتملت تلــك الصــادرات علــى الفائــض مــن اإلنتــاج الزراعــي النباتــي كالحمضيــات والتفــاح 
والرمــان والجــزر والبصــل والخضــار األخــرى، إضافــة إلــى المربيــات، هــذا ويعــد معبــر نصيــب الحــدودي المعبــر الرئيــس بيــن 19 معبــر بــري 
ســوري ويحظــى بأهميــة مميــزة بالنســبة لعــدة دول، وقــد ســاهم افتتاحــه بعــد تخليصــه مــن اإلرهــاب فــي تنشــيط الحركــة التجاريــة 
ــم  ــت تت ــد أن كان ــة بع ــدة دول عربي ــى ع ــورية إل ــادرات الس ــاذ الص ــة ونف ــة للدول ــة العام ــوارد الخزين ــد م ــياحية ورف ــة والس واالقتصادي

بتكاليــف مرتفعــة وبكميــات قليلــة خــالل الفتــرة الســابقة.

ــدره 17  ــي ق ــي تقريب ــطي يوم ــورو ، بوس ــار ي ــغ 6.2 ملي ــام 2018 مبل ــالل ع ــة خ ــتيراد الممنوح ــات االس ــازات وموافق ــم إج ــجلت قي س
مليــون يــورو، مــا يعــادل حوالــي 19.9 مليــون دوالر يوميــًا، وتــراوح عــدد طلبــات موافقــات وإجــازات االســتيراد فــي عــام 2018 بيــن -19.4 
22.1 ألــف طلــب بحســب تقريــر وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، وبلغــت قيمــة إجمالــي إجــازات وموافقــات االســتيراد الممنوحــة فــي 
النصــف األول مــن العــام 2018 مــا مقــداره 2.85 مليــار يــورو مــن مختلــف دول العالــم، أي مايعــادل 3.4 مليــارات دوالر، وســجلت قيمــة 
إجــازات وموافقــات االســتيراد الممنوحــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2018  نحــو 1.66 مليــار يــورو موزعــة بيــن القطــاع الخــاص بقيمــة 

1.058 مليــار يــورو والقطــاع العــام بقيمــة 601 مليــون يــورو وبعــدد 4.324 إجــازة و 718 موافقــة اســتيراد.
وقــد احتلــت مديريــة االقتصــاد فــي ريــف دمشــق المرتبــة األولــى فــي عــدد إجــازات وموافقــات االســتيراد ودمشــق الثانيــة والالذقيــة 
الثالثــة ثــم حلــب وبعدهــا طرطــوس، وحســب مديــر التجــارة الخارجيــة تــوزع االســتيراد علــى حزمــة مــن األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية 
ــي  ــي والصناع ــاج الزراع ــتلزمات اإلنت ــى مس ــبة %58، وعل ــورو بنس ــون ي ــار و634.7 ملي ــة ملي ــة بقيم ــة للصناع ــواد أولي ــى م ــزت عل ترك
بقيمــة 381 مليــون يــورو بنســبة %14 )أي نحــو %72 مــواد أوليــة ومســتلزمات إنتــاج(، فــي حيــن تــم منــح إجــازات لمــواد غذائيــة أساســية 
بقيمــة تقــارب 315 مليــون يــورو بنســبة %11، لمســتلزمات صيانــة المركبــات بقيمــة 120.1 مليــون يــورو بنســبة %4 ولالتصــاالت والتقانــة 
61.9 مليــون يــورو بنســبة %2 ولأدويــة والمســتلزمات الطبيــة 57.2 مليــون يــورو بنســبة %2، ولمســتلزمات أخــرى بقيمة 2 مليــار و833.3 

مليــون يــورو بنســبة 9%.
أمــا عــن ترتيــب الشــركاء التجارييــن فــي هــذه اإلجــازات بحســب بلــدان المصــدر والمنشــأ، جــاءت الصيــن فــي المرتبــة األولــى مــن إجمالــي 
بلــدان المنشــأ بنســبة %8 مــن عــدد اإلجــازات تلتهــا مصــر ثــم األرجنتيــن فاإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد وتشــكل هــذه الــدول 28% 
مــن إجمالــي الممنــوح للفتــرة المذكــورة، أمــا بالنســبة لبلــدان المصــدر فاحتلــت الصيــن المرتبــة األولــى بنســبة %30 تلتهــا اإلمــارات 

ثــم مصــر ثــم لبنــان فاألرجنتيــن خامســًا.
وبينــت دراســة التحــاد المصدريــن الســوري، أن المنتجــات الســورية وصلــت إلــى 109 بلــدان خــالل عامــي 2017 و 2018 حيــث كانــت لبنــان 
والعــراق ومصــر والســعودية وتركيــا واألردن واإلمــارات فــي صــدارة قائمــة الــدول التــي وصلــت إليهــا المنتجــات التصديريــة الســورية، 

وكانــت الــدول األوربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة ضمــن المراتــب الـــ 25 األولــى.

وتنطلــق رؤيــة وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة مــن ضــرورة النهــوض بقطــاع الصــادرات باعتبــاره أحــد أهــم عوامــل النمــو االقتصــادي 
وتحســين أداء الصــادرات الســورية فــي األســواق الخارجيــة وتســهيل نفــاذ الســلع إلــى األســواق المحتملــة وتهــدف إلــى :

1( تحسين العجز في ميزان المدفوعات من خالل زيادة حصيلة التصدير بالقطع األجنبي
2( اســتغالل الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نســبية بأكبر قدر من الكفاءة  

3( زيادة معدالت النمو وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
4( تنمية الصناعات المحلية  وتخفيض التكاليف وتحقيق اقتصادات الحجم 

5( تحقيق تراكم رأس المال وتخفيض البطالة 
6( التغلب على مخاطر عدم قدرة األســواق المحلية على اســتيعاب كامل االنتاج المحلي 

واستطاعت وزارة االقتصاد والجهات التابعة لها خالل العام  2018 من تحقيق ما يلي:
• االنتهاء من إعداد مشروع قانون االستثمار.

• تطويــر التعــاون مــع الــدول الصديقــة والتكتــالت االقتصاديــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز وتوســيع حجــم الصــادرات الســورية، وفتــح أســواق 
جديــدة للمنتجــات الســورية ومنحهــا األفضلية

• إقامة معرض دمشق الدولي رقم /60/ خالل الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018 بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية و1772 شركة 
• وعلى صعيد تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول والتكتالت الصديقة تم العمل على : 
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-  تسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال األعمال السوريين إلى الدول األخرى إلتمام عمليات التبادل التجاري.
-  السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.

• هذا وكان لفعاليات  المؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية  أثر هام على التجارة الخارجية تمثل في  :
ــة )  ــات تجاري ــدة اتفاقي ــد ع ــول 2018، وعق ــى 15 أيل ــن 6 إل ــرة م ــي الفت ــام 2018 ف ــي لع ــق الدول ــرض دمش ــدورة 60 لمع ــة ال -  إقام
ــة  ــات اإلنتاجي ــن القطاع ــر م ــدد كبي ــيط ع ــي تنش ــاهم ف ــهم وسيس ــذي أس ــر ال ــدورة األم ــذه ال ــن ه ــود- وكاالت( ضم ــات- عق صفق

ــل ــرص العم ــغيل وف ــن التش ــد م ــق مزي ــي خل وبالتال
ــواع األلبســة  -  إقامــة المعــرض التخصصــي )صنــع فــي ســورية( علــى أرض المعــارض، والمتخصــص فــي صناعــة النســيج لمختلــف أن

ــاج. ــة والنســائية ومســتلزمات اإلنت ــة والرجالي الوالدي
-  إطــالق معــرض خــان الحريــر بمدينــة دمشــق بمشــاركة أكثــر مــن 160 شــركة متخصصــة باأللبســة واألقمشــة ومســتلزمات اإلنتــاج 

واألحذيــة والــذي تنظمــه غرفــه صناعــة حلــب.
-  متابعة اإلشراف على إقامة المهرجانات والمعارض والبازارات.

-  المشــاركة فــي عــدد مــن المعــارض الخارجيــة مثــل معــرض الغــذاء الدولــي )إيــران فــود(، معــرض Gulfood بمدينــة دبــي بمشــاركة 
ــا  ــرض تنزاني ــي، مع ــر الدول ــرض الجزائ ــتيراد، مع ــي لالس ــي الصين ــرض الدول ــي، المع ــودان الدول ــرض الس ــورية، مع ــركة س /21/ ش

التجــاري.
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عرفــت ســوريا الزراعــة منــذ أقــدم العصــور واشــتهرت بجــودة المنتجــات الزراعيــة مــن فواكــه وحبــوب، ويعتبــر النشــاط الزراعــي فــي 
ســوريا مــن أهــم األنشــطة اإلنتاجيــة، ويــؤدي القطــاع الزراعــي دورًا مهمــًا فــي االقتصــاد القومــي الســوري حيــث تســاهم الصــادرات 
ــة  ــواد األولي ــن الم ــر م ــي الكثي ــاع الزراع ــر القط ــا يوف ــة، كم ــالت األجنبي ــر العم ــة، وتوفي ــارة الخارجي ــي التج ــام ف ــب ه ــة بنصي الزراعي
لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة والصناعيــة األخــرى، إضافــة لذلــك يســاهم فــي تشــغيل األيــدي العاملــة وتوفيــر العيــش ألعــداد كبيــرة 
مــن األفــراد، حيــث يعــد القطــاع الزراعــي مــوردًا اقتصاديــًا ألكثــر مــن %46 مــن الســكان فــي ســوريا، ويحتــل القطــاع الزراعــي المرتبــة 
الثانيــة بعــد النفــط مــن حيــث اإليــرادات التصديريــة فــي ميــزان الصــادرات الســورية، حيــث يســهم بنحــو 17.6 %  فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي .
هذا وقد تحسن األمن الغذائي خالل العام 2018، نتيجة تحسن الوضع األمني وزيادة القدرة على دخول األسواق.

وكان قــد تــم إقــرار الخطــة اإلنتاجيــة الزراعيــة للموســم الزراعــي 2017-2018 والتــي تشــمل الخطــة التوســع بالزراعــات األســرية فــي 
األريــاف وزيــادة المســاحة المرويــة بمعــدل 8326 هكتــارا وزيــادة المســاحة المخصصــة لزراعــة القمــح إلــى 13790 هكتــار، وتــم إيــالء 
االهتمــام بزراعــة التبــغ وزيــادة المســاحة المخططــة لــه إلــى 4353 هكتــارا واالســتمرار بتشــكيل مجموعــات عمــل مكانيــة مركزيــة 
وفرعيــة فــي المناطــق والقــرى لمتابعــة تنفيــذ الخطــة اإلنتاجيــة الزراعيــة وموافــاة الــوزارة بالصعوبــات التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات 
فــي حينهــا إضافــة إلــى العمــل علــى اســتثمار األراضــي التــي أحكــم الجيــش العربــي الســوري ســيطرته عليهــا والعمــل بالتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة والمحافظيــن لتســهيل عــودة األخــوة الفالحيــن إليهــا.
كمــا واصلــت الحكومــة  تأميــن مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي وقدمــت خدماتهــا للفالحيــن للتخفيــف مــن 
التأثيــرات الســلبية لأزمــة علــى الفالحيــن الذيــن اســتمروا باإلنتــاج رغــم الصعوبــات والخســائر، وكانــت الخطــط االنتاجيــة تنفــذ بنســب 
مقبولــة ولــم تنخفــض عــن %60 لكافــة المحاصيــل والنشــاطات الزراعيــة وركــزت الحكومــة علــى بعــض النشــاطات الزراعيــة  لتطويــر 

المؤسســات االنتاجيــة المتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة ومنهــا المباقــر والمداجــن وتطويــر مؤسســة إكثــار البــذار.
ورصــدت مبلــغ 800 مليــون ليــرة إلعــادة اإلقــالع بالبرنامــج الوطنــي إلكثــار بــذار البطاطــا ألهميتــه الكبيــرة مــا ســيوفره مــن مليــارات 
الليــرات الســورية علــى الحكومــة والقطــاع الخــاص، واهتمــت ببرنامــج الغــراس المثمــرة حيــث تــم حصــر وجــرد مــا تــم قطعــه وتخريبــه 
ــى 3.2  ــة إل ــون غرس ــن 1.6 ملي ــاتل م ــة للمش ــة اإلنتاجي ــادة الطاق ــدف لزي ــة ته ــة القادم ــوام الثالث ــة لأع ــاك خط ــاب، وهن ــراء االره ج

مالييــن غرســة.
وركــزت الخطــة علــى أهميــة برنامــج الزراعــات األســرية ودعــم األســر الريفيــة نظــرًا الرتفــاع األســعار حيــث قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع 
ــي  ــج وطن ــوزراة برنام ــدت ال ــث أع ــرة، حي ــف أس ــو 40 أل ــتهداف نح ــي باس ــذاء العالم ــج الغ ــاو” وبرنام ــة “الف ــة والزراع ــة األغذي منظم
رصــدت لــه الحكومــة مبلــغ مليــار و250 مليــون ليــرة كمبلــغ مبدئــي لتوزيــع البــذار مــع شــبكات الــري الحديثــة لدعــم األســر الريفيــة 
بهــدف إيجــاد مصــدر دخــل إضافــي وتأميــن احتياجــات األســر مــن المنتجــات الزراعيــة، كمــا تــم  تأســيس مشــاريع صناعــات زراعيــة منزليــة 
ــار ليــرة مــن اعتمــادات المصــرف الزراعــي التعاونــي إلقــراض النســاء الريفيــات  للنســاء الريفيــات حيــث خصصــت الحكومــة مبلــغ ملي

إلنشــاء هــذه المشــاريع علــى شــكل قــروض بســعر فائــدة مدعــوم.

3  الهيئة العامة للبحوث الزراعية السورية - وزارة الزراعة
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ــي  ــدء تعاف ــل ب ــي ظ ــك ف ــل، وذل ــل العم ــف مفاص ــي مختل ــًا ف ــنًا ملحوظ ــام 2018 تحس ــالل ع ــياحي خ ــل الس ــرات العم ــهدت مؤش ش
القطــاع وعــودة األمــان واالســتقرار لكثيــر مــن المناطــق فــي ســورية، حيــث تجــاوزت حصــة الــوزارة مــن أربــاح فنادقهــا مــا يقــارب 2.1 
مليــار ليــرة ســورية لغايــة شــهر تشــرين األول مــن عــام 2018، و بلغــت نســبة الزيــادة فــي عــدد القادميــن العــرب واألجانــب إلــى ســورية 
%40 حتــى نهايــة عــام 2018 مقارنــة مــع العــام الماضــي 2017، حيــث بلــغ عددهــم عــام 2018 نحــو 1.8 مليــون قــادم، وتــم تســجيل 4 
مالييــن ليلــة فندقيــة للعــرب واألجانــب، كمــا بلــغ عــدد الــزوار بغــرض الســياحة الدينيــة 160 ألــف زائــر لغايــة تشــرين الثانــي قضــو خاللهــا 

قرابــة 890 ألــف ليلــة ســياحية.
وبالنســبة لمؤشــرات االســتثمار الســياحي منحــت الــوزارة 152 اســتمارة تأهيــل ســياحي لمنشــآت إقامــة وإطعــام بكلفــة اســتثمارية 
إجماليــة 179.70 مليــار ليــرة ســورية، شــملت 94 منشــأة موضوعــة بالخدمــة وفــق المرســوم 11 مــن عــام 2015، و56 منشــأة موضوعــة 

بالخدمــة علــى الوضــع الراهــن. 
ــأة  ــل لـــ125 منش ــتمارات التأهي ــل اس ــم تعدي ــا ت ــياحيتين، كم ــأتين س ــياحي لمنش ــف” س ــادة أو “توظي ــي إش ــح رخصت ــى من ــة إل إضاف
ســياحية بكلفــة اســتثمارية 80,892 مليــار ليــرة ســورية و منهــا 92 منشــأة كانــت موضوعــة بالخدمــة ســابقا و33 منشــأة كانــت مؤهلــة 
ســابقا وفــق المرســوم 11 لعــام2015 وتــم منحهــا التأهيــل النظامــي أصــواًل، كمــا تــم منــح 9 رخــص إشــادة ســياحية لمشــاريع عــدة 
ــار ليــرة ســورية ورخصــة  شــملت 8 مشــاريع حاصلــة علــى رخصــة إشــادة أو توظيــف ســياحي وبكلفــة اســتثمارية تجــاوزت 40,514 ملي

إشــادة لمشــروع وفــق صيغــة ”B.O.T” اســتثمارية تجــاوزت الـــ 5,554مليــار ليــرة ســورية.

وأبرمــت الــوزارة 5 عقــود اســتثمار وفــق صيغــة االســتثمار ”B.O.T” فــي محافظتــي دمشــق والالذقيــة بكلفة إجماليــة تقــدر بـ15,4مليار 
ليــرة ســورية كمــا تمــت المباشــرة بإجــراءات التعاقــد لـــ5 مواقــع بكلفــة إجماليــة للمشــاريع المســتهدفة تبلــغ 68 مليــار ليــرة ســورية 
ــة  ــق اآلمن ــن المناط ــياحيًا ضم ــروعًا س ــذ 561 مش ــوزارة تنفي ــع ال ــا تتاب ــق، فيم ــف دمش ــب وري ــق وحل ــات دمش ــن محافظ ــي كل م ف
ــورية و536  ــرة س ــار لي ــتثمارية 463 ملي ــة اس ــتثماره بقيم ــى اس ــد عل ــة ومتعاق ــات عام ــوكًا لجه ــروعًا ممل ــا 25 مش ــررة منه والمح

مشــروعًا مملــوكًا للقطــاع الخــاص.

وفــي إطــار الترويــج والتســويق الســياحي عملــت الــوزارة علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة حيــث تــم تنفيــذ 400 مــن الفواصــل واألفــالم 
القصيــرة المعروضــة لالســتثمار الســياحي ومواقــع الجــذب الســياحي فــي ســورية باســتخدام أحــدث تقنيــات التصويــر، كمــا رعــت الــوزارة 
وأقامــت 107 فعاليــات تضمنــت مهرجانــات ومعــارض وفعاليــات مختلفــة بالمشــاركة مــع جهــات مختلفــة إضافــة إلــى طباعــة اللوحــات 

الخاصــة بتطبيــق “كيــو آر” علــى أهــم المواقــع الســياحية واألثريــة بالتعــاون مــع مديريــة اآلثــار والمتاحــف.

ــم  ــة ويت ــين أيقون ــاء خمس ــة واقتن ــدة األمريكي ــات المتح ــادرة »أنتمــي« فــي الوالي ــا مب ــدة منه ــات ع ــادرات وفعالي ــوزارة مب وكان لل
التحضيــر حاليــًا إلطالقهــا فــي الســويد واســتخدام العائــد المالــي منهــا فــي ترميــم المواقــع الســياحية واألثريــة حيــث ســيتم البــدء 
بترميــم خــان الشــونة كمــا كان لهــا مشــاركة فــي معــرض دمشــق الدولــي بدورتــه الـــ60 لعــام 2018، والمشــاركة بمعــرض الزهــور 
الدولــي ضمــن فعاليــات مهرجــان »الشــام تجمعنــا« بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة دمشــق وإقامــة فعاليــات فــي مختلــف المحافظــات 
بمناســبة يــوم الســياحة العالمــي منهــا مهرجــان »أرواد الســياحي األول« وإقامــة العديــد مــن المهرجانــات بالتعــاون مــع المحافظــات 

ــة الســياحي األول- مهرجــان دريكيــش. ــوادي- بلــودان الســياحي- كســب الســياحي- ربل منهــا القلعــة وال
كمــا أقامــت الــوزارة ورشــة عمــل إلعــادة تأهيــل جزيــرة أرواد وتوظيفهــا ســياحيًا وورشــة عــن ســياحة األعمــال والمغتربيــن ومهرجانــي 
ــع البعــث فــي حمــاة ومعــارض “منتجــات الريــف  ــر” بالتعــاون مــع منظمــة طالئ “التــراث الســوري بعــدة محافظــات” و”الســائح الصغي
فــي قريــة بيــت عانــا بالالذقيــة” و”العطــالت والصيــف” بمشــاركة 60 منشــأة ســياحية مــن مختلــف المحافظــات و”دعــم وتنميــة الريــف” 

بالالذقيــة وطرطــوس ضــم 81 مشــروعا صغيــرا ومتوســطا شــملت جميــع القطاعــات االقتصاديــة.
ونظمــت الــوزارة مســابقة »الشــيف الصغيــر« فــي دمشــق وأول رحلــة ســياحية مــن إيطاليــا الــى ســورية وفعاليــة موســيقا ودراويــش 
ونشــاطات متنوعــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك بمشــاركة أبنــاء الشــهداء واأليتــام وذوي اإلعاقــات وجرحــى الجيــش وتــم توقيــع مذكرة 

تفاهــم مــع مركــز األعمــال والمؤسســات الســوري لرفــع كفــاءة المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وتطويــر المنتجــات الريفيــة.
وفــي إطــار الخدمــات والجــودة والرقابــة علــى المنشــآت الســياحية تــم تكثيــف العمــل الرقابــي علــى المنشــآت الســياحية حيــث بلــغ عــدد 

الضبــوط المنظمــة خــالل 2018 لغايــة تاريخــه 1156 ضبطــا و383 شــكوى وإغــالق 190 منشــاة.
ولالرتقــاء بمســتوى الخدمــات عملــت الــوزارة علــى إقامــة دورات تدريبيــة عــدة للعامليــن فــي الضابطــة العدليــة والعامليــن فــي مجــال 
ــة” واســتخدام نظــم  ــة والوقائي ــن “االلكتروني ــل العمــل بالرقابتي ــم تفعي ــة للرفــع مــن مســتوى عملهــم وأدائهــم وت الجــودة والرقاب

المعلومــات الجغرافيــة فــي إعــداد الجــوالت الميدانيــة فــي المنشــآت الســياحية لتحقيــق الشــمولية والتواتــر.

4 وزارة السياحة
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وأولــت الــوزارة أهميــة تنميــة وتطويــر العمــل بالصناعــات التقليديــة حيــث عملــت بالتنســيق مــع جهــات عــدة لحفــظ التــراث اإلنســاني 
الســوري وإعــادة إحيائــه وتــم إعــداد برامــج لتنفيــذ دورات تدريبيــة تأهيليــة علــى الحــرف التراثيــة لشــريحة الشــباب حيــث يتــم العمــل 
ــات  ــياحة بالمحافظ ــات الس ــة ومديري ــع وزارة اإلدارة المحلي ــيق م ــات بالتنس ــع المحافظ ــي جمي ــة ف ــواق تراثي ــداث أس ــى إح ــًا عل حالي

ــوزارات المعنيــة. وال
ــة  ــف عملي ــى تكثي ــت عل ــي وعمل ــن كل النواح ــرا م ــا كبي ــي اهتمام ــياحي والفندق ــب الس ــم والتدري ــاع التعلي ــوزارة قط ــت ال ــا أول كم

ــة. ــة والمؤهل ــوادر المدرب ــل بالك ــوق العم ــم س ــة لدع ــق الحاج ــة وف ــدورات المجاني ــل وال ــب والتأهي التدري
وعلــى الصعيــد الخارجــي شــاركت الــوزارة بالمعــرض الدولــي فــي فيتــور “إســبانيا” ومهرجــان وارســو العالمــي كمــا تعمــل علــى تفعيــل 
ــة  ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــي ومنظم ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــة وبرنام ــياحة العالمي ــة الس ــع منظم ــاون م ــي والتع ــاون الدول التع

والعلــوم والثقافــة “يونيســكو”.
ــآت  ــة لمنش ــة والخدمي ــات الفني ــة للمواصف ــرارات الناظم ــودة للق ــداد مس ــياحية بإع ــريعات الس ــث التش ــى تحدي ــوزارة عل ــت ال وعمل
المبيــت واإلطعــام وتحديــث القــرارات المتعلقــة بالمنتزهــات واالســتراحات الطرقيــة ومعالجــة نقــاط الخلــل والثغــرات فــي التشــريعات 
والقــرارات والتعليمــات الناظمــة لعمــل الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا واتخــاذ مــا يلــزم لتعديلهــا وإلغــاء مايلــزم منهــا والعمــل علــى 

إعــداد مشــروع تعديــل القانــون الخــاص بإحــداث غــرف الســياحة.
ــام 2018،  ــياحة لع ــيط الس ــي تنش ــر ف ــي دور كبي ــق الدول ــرض دمش ــدودي ومع ــب الح ــر نصي ــح معب ــه كان لفت ــارة ان ــدر اإلش ــذا وتج ه

ــة إعــادة اإلعمــار . ــوزارة فــي مرحل ــل ال ــرة مــن قب ــة كبي ــى أهمي ــذي يجــب أن يول ــادق، األمــر ال وإشــغال الفن

قطاع الصناعة  5  

يشــكل القطــاع الصناعــي العمــود الفقــري لالقتصــاد الســوري برمتــه، والمحــرك الرئيســي لباقــي القطاعــات األخــرى، إال أن مــا لحــق 
بالصناعــة الســورية مــن أضــرار وخســائر كبيــرة يجعــل مــن مهمــة النهــوض بهــذا القطــاع صعبــة، فمــا أصــاب الصناعــة الســورية مــن 

أضــرار وخســائر تقــدر بالمليــارات.
وشــهد عــام 2018 خطــوات جديــة أقــدم عليهــا الصناعييــن فيمــا يتعلــق بإعــادة تأهيــل وتشــغيل منشــآتهم الصناعيــة ومعــاودة تصديــر 
منتجاتهــا إلــى عــدد متزايــد مــن البلــدان العربيــة واألجنبيــة، كمــا شــهد العــام نفســه تشــميل وترخيــص وتنفيــذ عــدد مــن المنشــآت 
الصناعيــة الصغيــرة والحرفيــة بصناعــات خفيفــة معظمهــا برســاميل صغيــرة .فــي ذات الوقــت الــذي تــم فيــه إعــادة تشــغيل عــدد مــن 

المنشــآت الصناعيــة العامــة التــي لــم تكــن أضرارهــا كبيــرة .
ــآت  ــع  المنش ــة ودف ــى الصناع ــي عل ــر ايجاب ــام 2017 أث ــورية ع ــة الس ــا وزارة الصناع ــي أصدرته ــرارات الت ــريعات والق ــث كان للتش حي
ــذي  ــوم 172 ال ــام 2018، كالمرس ــى ع ــي حت ــر االيجاب ــذا األث ــد ه ــل امت ــام 2017 ب ــي ع ــط ف ــس فق ــا لي ــة إنتاجه ــة لمضاعف الصناعي
خفــض الرســوم الجمركيــة علــى المــواد األوليــة ومدخــالت اإلنتــاج الصناعيــة بنســبة %50، والمرســوم رقــم 19 المتعلــق بإعفــاء اآلالت 
الصناعيــة  المســتوردة مــن الرســوم الجمركية،إضافــة إلــى إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة للمــدن والمناطــق الصناعيــة، وتأميــن حوامــل 
ــوط  ــزات وخط ــتيراد اآلالت والتجهي ــماح باس ــي، والس ــكل تدريج ــررة بش ــآت المتض ــالع المنش ــادة إق ــي إع ــرع ف ــذي س ــر ال ــة، األم الطاق
اإلنتــاج الصناعيــة )المســتعملة والمجــددة( ولكافــة المســتوردين، وكشــف تقريــر صــادر عــن »وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة« فــي 
ســورية إلــى أن إجمالــي عــدد موافقــات وإجــازات االســتيراد الممنوحــة فــي العــام 2018 بلغــت مــا بيــن 19.4 و 22.1 ألــف طلــب، وأشــارت 
الــوزارة فــي تقريرهــا، إلــى ارتفــاع قيــم إجــازات وموافقــات االســتيراد خــالل الســنوات األربــع المنقضيــة مــن 2.7 مليــار يــورو فــي العــام 

2015، بوســطي يومــي تقريبــي 7.35 مالييــن يــورو )نحــو 8 مالييــن دوالر(، إلــى نحــو 6.2 مليــارات يــورو خــالل العــام 2018. 

ــة  ــول 376 حرف ــن دخ ــي ع ــام الحال ــة للع ــي وزارة الصناع ــتثمار ف ــة االس ــن مديري ــادر ع ــي الص ــع النصف ــر التتب ــف تقري ــد كش ــذا وق ه
ومنشــأة ومشــروع اســتثماري جديــد حيــز اإلنتــاج خــالل النصــف األول برأســمال بلــغ 10.5 مليــارات ليــرة وفــرت نحــو 1712 فرصــة عمــل، 
وأوضــح التقريــر أنــه دخلــت 238 منشــأة صناعيــة وفــرت 1326 فرصــة عمــل توزعــت بيــن القطــاع الكيميائــي بنحــو 96 منشــأة والغذائــي 

79 والهندســي 46 والنســيجي 17 منشــأة.
ــي  ــت ف ــة توزع ــة والبقي ــدرا الصناعي ــي ع ــا 12 ف ــأة منه ــذ 57 منش ــر تنفي ــق عب ــف دمش ــت لري ــرى كان ــة الكب ــر أن الحص ــد التقري وأك
المحافظــة، تلتهــا حمــاة بتنفيــذ 49 ثــم طرطــوس بتنفيــذ 34 منشـــأة ثــم حلــب بـــ26 منشــأة نصفهــا فــي مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة.
ــغ 528 مليــون ليــرة ووفــرت 336  ــاج برأســمال بل ــر إلــى أن 137 منشــأة دخلــت اإلنت وفيمــا يتعلــق بالمشــروعات الحرفيــة أشــار التقري

فرصــة عمــل منهــا 19 حرفــة فــي القطــاع الغذائــي و35 حرفــة هندســية و24 حرفــة كيميائيــة و9 حــرف نســيجية.

وشــهد النصــف األول مــن العــام 2018 ترخيــص 1011 منشــأة ســتنفذ بموجــب القانــون 21 لعــام 1958 يزيــد رأســمالها عــن 58 مليــار  ليــرة ســورية 
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ــآت  ــأة والهندســي 206 منش ــي 345 منش ــأة والكيميائ ــي 357 منش ــاع الغذائ ــاز القط ــا ،وح ــن تنفيذه ــل حي ــة عم ــتوفر 7825 فرص س
ــآت . ــيجي 103 منش والنس

ــغ 14  ــة بل ــرة الماضي ــالل الفت ــل خ ــادت للعم ــي ع ــي الت ــاص الصناع ــاع الخ ــآت القط ــدد منش ــوزراء أن ع ــس ال ــس مجل ــح رئي ــذا وأوض ه
ألــف منشــاة فــي المناطــق الصناعيــة بالمحافظــات وتــم إطــالق 17 منطقــة للصناعــات الحرفيــة والمحليــة تتناســب وفــق خصوصيــة 
كل منطقــة، هــذا يعــود إلــى تعافــي بيئــة العمــل واالســتثمار الصناعــي وإعــادة األمــن واالســتقرار إلــى معظــم المناطــق والمــدن 
ــيم  ــن المراس ــد م ــدور العدي ــب ص ــى جان ــوري إل ــي الس ــش العرب ــا الجي ــي حققه ــارات الت ــل االنتص ــات بفض ــن الطرق ــة وتامي الصناعي
والتشــريعات واإلجــراءات والتســهيالت، ومــن الشــركات التــي أعيــد تأهيلهــا وتشــغيلها، معمــل الصهــر بشــركة حديــد حمــاة ومعمــل 
الســماد الفوســفاتي فــي شــركة األســمدة، معمــل الدرفلــة بشــركة حديــد حمــاة، شــركة تاميكــو للصناعــات الدوائيــة ومعمــل األدوات 
الصحيــة بحمــاة وشــركة اإلنشــاءات المعدنيــة، إضافــة إلــى معمــل ســكر حمــص، شــركة حلــب لصناعــة الكابــالت، الوحــدة االقتصاديــة 

بحلــب، شــركة زيــوت حلــب ومعمــل ســماد أمونيــا اليوريــا فــي شــركة األســمدة وشــركة ســار للمنظفــات. 
كمــا تــم بموجــب القانــون 12 الصــادر بتاريــخ 5-4-2018 تعديــل بــدالت الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة  الصناعــة والجهــات التابعــة لهــا، 
وشــملت البــدالت المعدلــة رســوم منــح الترخيــص والســجل الصناعــي أو الحرفــي وتعديلــه أو تمديــده أو نقــل ملكيتــه، ورســوم منــح 
شــهادة التســجيل الصناعــي، ورســوم منــح الموافقــة علــى طلــب المســتثمر و الصناعــي والحرفــي، ورســوم منــح شــهادة تســجيل 

ســيارة نقــل للمنشــأة الصناعيــة أو الحرفيــة . 

ومن األحداث الهامة التي شهدها عام 2018 :

1(إعــادة فتــح معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردن الــذي تتوقــع وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة زيــادة فــي نشــاط وعمــل المنشــآت 
الصناعيــة واإلنتــاج الزراعــي بعــد فتحــه ن والعمــل بالتــوازي لفتــح المعابــر مــع العــراق علــى اعتبــار أن تصديــر هــذه المــواد قبــل فتــح 

المعابــر كان يعانــي مــن المنافســة فــي األســواق الخارجيــة بســبب ارتفــاع كلفــة الشــحن عــن طريــق البــر والجــو.
ــة  ــق الصناعي ــدن والمناط ــل الم ــراز عم ــة إلب ــوة مهم ــرض خط ــث أن المع ــي، حي ــق الدول ــرض دمش ــتين لمع ــدورة الس ــة ال 2(إقام
ــوع  ــادرات أن مجم ــي والص ــاج المحل ــة اإلنت ــم وتنمي ــة  دع ــر هيئ ــد مدي ــد أك ــن، وق ــتثمرين والصناعيي ــن المس ــد م ــتقطاب المزي واس
الكميــات المقــدرة التــي أبرمــت عقودهــا التصديريــة علــى هامــش معــرض دمشــق الدولــي  تجــاوزت 19 ألــف طــن، وقــد تصــدر القطــاع 
الزراعــي هــذه الكميــات حيــث تجــاوزت كمياتــه 12 ألــف طــن، أمــا الصــادرات الصناعيــة فتوزعــت بيــن  6 آالف طــن مــن القطــاع الغذائــي 
و200 طــن مــن القطــاع الكيميائــي و 153 طــن مــن القطــاع الهندســي و 1300 طــن مــن األلبســة الجاهــزة، كذلــك اســتمرت عمليــة عقــد 
اللقــاءات ومنتديــات رجــال األعمــال مــع الجهــات الخارجيــة والمحليــة لبحــث فــرص التعــاون المشــترك والمشــاركة فــي عمليــة إعــادة 
البنــاء فــي ســوريا مثــل معــرض )صنــع فــي ســوريا( فــي كل مــن موســكو وبغــداد، ومنتــدى يالطــا االقتصــادي الدولــي، الــذي انعقــد  

شــبه جزيــرة القــرم، لمناقشــة القضايــا االقتصاديــة واألعمــال التجاريــة.
3( اســتعادة الغوطــة، حيــث تابعــت الحكومــة ســعيها بعــد اســتعادة الســيطرة علــى الغوطــة الشــرقية لعــودة المنشــآت الصناعيــة 
والحرفيــة والتــي يقــدر عددهــا بأكثــر مــن 1200 منشــأة صناعيــة حســب ســجالت غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا، إضافــة إلــى المنشــآت 
ــاء الغوطــة الشــرقية،حيث انهــت  ــاء والحــارات الشــعبية فــي مــدن وأحي ــة التــي تعمــل فــي األحي ــر النظامي ــة غي ــة والحرفي الصناعي

غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا تســليم 450 منشــأة صناعيــة ألصحابهــا فــي منطقــة مجمــع القــدم الصناعــي بدمشــق.
ــار ليــرة ســورية  أمــا بالنســبة إلعــادة االعمــار – فيمــا يتعلــق بالشــق الصناعــي– وافقــت لجنــة إعــادة اإلعمــار علــى تخصيــص 2 ملي
إلســعاف وزارة الصناعــة والجهــات التابعــة لهــا فــي عــام 2018 وذلــك لتوفيــر مســتلزمات إعــادة تأهيــل وتشــغيل المنشــآت الصناعيــة 

المتوقفــة وتشــجيع العامــل منهــا علــى االســتمرار. 

أمــا فــي مجــال الرؤيــة الوطنــي للتخطيــط اإلقليمــي، فيمــا يخــص المخططــات التنظيمــي لمراكــز المــدن والمحافظــات، فقــد أصــدر 
الرئيــس األســد القانــون رقــم 10 لعــام  2018 ليشــكل فرصــة كبيــرة واســتكمال لبنيــة التشــريعات الداعمــة لمرحلــة إعــادة اإلعمــار، 
ــاواة  ــق المس ــة تحق ــة تنفيذي ــق آلي ــوائيات وف ــق العش ــة مناط ــم وإزال ــن تنظي ــات م ــي المحافظ ــدن ف ــز الم ــن مراك ــه يمك ــا أن كم
ــررة  ــق المتض ــار المناط ــادة اإلعم ــورية وإع ــات الس ــع المحافظ ــي لجمي ــادة التعاف ــة إع ــراع بمرحل ــاهم باإلس ــة، ويس ــون الملكي وتص

بفعــل اإلرهــاب .
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ــاح  ــذ افتت ــالق من ــى اإلط ــوام عل ــل األع ــن أفض ــر م ــة ويعتب ــدًا للغاي ــام 2018 جي ــالل الع ــة خ ــأوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــر أداء س يعتب
الســوق فــي عــام 2009. حيــث حقــق المؤشــر ارتفاعــات ملحوظــة فقــد أغلــق نهايــة العــام 2018 علــى 6,190 نقطــة مرتفعــًا بنســبة 
%3.5 عــن العــام الماضــي، حيــث كانــت أدنــى قيمــة لــه خــالل العــام 5,505 نقطــة بتاريــخ 2018/08/01 وأعلــى قيمــة لــه 6,356 نقطــة 

بتاريــخ 2018/10/24.
كمــا ارتفعــت القيمــة الســوقية لجميــع الشــركات المدرجــة )Market Capitalization( للســوق إلــى حوالــي 667 مليــار ليــرة ســورية كمــا 

هــي فــي نهايــة عــام 2018 أي بزيــادة نســبتها حوالــي 3.3 % عــن القيمــة الســوقية فــي نهايــة عــام 2017.

وبالنســبة لحجــم التــداول فــي الســوق فقــد بلــغ خــالل العــام 2018 حوالــي 30.7 مليــون ســهم، بقيمــة إجماليــة 25.9 مليــار ليــرة ســورية 
أي بزيــادة %106 فــي قيمــة التــداول عــن العــام 2017 موزعــة علــى 21,778 صفقــة، مقارنــة مــع حجــم التــداول خــالل العــام 2017 والبالــغ 
ــهم  ــف أس ــى مختل ــة، عل ــى 23,660  صفق ــة عل ــورية موزع ــرة س ــار لي ــت12.6 ملي ــة بلغ ــة إجمالي ــهم، وبقيم ــون س ــي 28.8 ملي حوال

الشــركات المدرجــة فــي الســوق موزعــة بيــن القطاعــات التاليــة :

الشركات المدرجةالقطاع

المصرفي
الدولــي للتجــارة والتمويــل - بنــك ســورية والمهجــر - بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي - البنــك العربــي ســورية - 
بنــك عــودة ســورية - بنــك بيبلــوس ســورية - بنــك ســورية والخليــج - بنــك الشــام - بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي 

- بنــك البركــة ســورية - مصــرف فرنســبنك ســورية - بنــك األردن ســورية - بنــك الشــرق - بنــك قطــر الوطنــي

التأمين
الســورية الكويتيــة للتأميــن - الســورية الوطنيــة للتأميــن - شــركة المشــرق العربــي للتأميــن - الشــركة المتحــدة 
ــة  ــوليدارتي - العقيل ــن س ــي للتأمي ــاد التعاون ــورية - االتح ــن أروب س ــة للتأمي ــورية الدولي ــورية - الس ــن س للتأمي

للتأميــن التكافلــي

الخدمات

الشــركة الســورية للســياحة )الكرنــك( »متوقفــة » - الســلمية للمشــاريع االنشــائية »متوقفــة« - داريــوس للنقــل 
والســياحة »متوقفــة« - المشــاريع الكاثوليكيــة »متوقفــة« - العربيــة الســورية للمنشــآت الســياحية - عمريــت 
ــحن -  ــق للش ــة دمش ــادق - قري ــياحة والفن ــرج للس ــاب الف ــل - ب ــة للنق ــياحي - األهلي ــر الس ــتثمار والتطوي لالس

ــع المجموعــة المتحــدة للنشــر واإلعــالن والتســويق UG - شــركة مــاس للتوزي

الزراعة
فيحــاء الشــام للتســويق الزراعــي » متوقفــة عــن العمــل » - العربيــة الســورية لتنميــة المنتجــات الزراعيــة غــدق 
ــي  ــتثمار النبات ــون لالس ــاء - القلم ــتثمارات نم ــة لالس ــية الزراعي ــي - الهندس ــي والحيوان ــاج الزراع ــة لإلنت - برك

ــى لمنتجــات الزيتــون ــة - الشــرق األدن والحيوانــي - الشــام الزراعي

الصرافة
شــركة الشــرق األوســط للصرافــة »متوقفــة عــن العمــل« - األدهــم للصرافــة - شــام للصرافــة – قيــد التحويــل 
ــة -  ــاب للصراف ــركة دي ــة - ش ــاهمة مغفل ــة مس ــدة للصراف ــركة المتح ــة - الش ــة خاص ــاهمة مغفل ــركة مس لش

شــركة بيكــو للصرافــة

الصناعة
كســب للتبريــد »متوقفــة« - الســورية للصناعــة والزراعــة - التجاريــة للصناعــة والتبريــد - عصيــر الجبــل الطبيعــي- 

األهليــة لصناعــة الزيــوت النباتيــة - شــركة اســمنت الباديــة

MTN سورية - سيريتل موبايل تيليكوماالتصاالت

ــدة،  ــة الواح ــي الجلس ــهم ف ــف س ــارب 126 أل ــد ق ــام 2018 فق ــالل الع ــدة خ ــة الواح ــي الجلس ــداول ف ــم الت ــط حج ــبة لمتوس ــا بالنس أم
ــداول خــالل العــام  ــك علــى مــدى 244 جلســة ت ــًا فــي الجلســة الواحــدة، وذل ــداول 106 مليــون ليــرة ســورية تقريب وبمتوســط قيمــة ت
ــرة  ــون لي ــداول 55 ملي ــة ت ــط قيم ــهم ومتوس ــف س ــداول 126 أل ــم ت ــط حج ــام 2017 بمتوس ــالل الع ــة خ ــع229 جلس ــة م 2018، مقارن

ــًا. ــدة تقريب ــة الواح ــي الجلس ــورية ف س
ومــن حيــث القطاعــات، فقــد تصــدر قطــاع البنــوك المرتبــة األولــى بنســبة تــداول تتجــاوز 96% مــن القيمــة اإلجماليــة للتــداول خــالل العــام 

2018، يليــه قطــاع التأميــن بنســبة تتجــاوز 3% مــن القيمــة اإلجماليــة للتــداول.
ــالمي ــي اإلس ــورية الدول ــك س ــهم بن ــة س ــي المقدم ــد ف ــا، نج ــم تداوله ــث قي ــن حي ــام 2018 م ــالل الع ــداواًل خ ــر ت ــهم األكث ــا األس أم
SIIB بقيمــة 15.5 مليــار ليــرة ســورية، ومــن ثــم ســهم بنــك البركــة ســورية BBSY بقيمــة 3.4 مليــار ليــرة ســورية، ومــن ثــم بنــك بيمــو 
الســعودي الفرنســي BBSFبقيمــة 1.5 مليــار ل.س بينمــا نجــد األســهم األقــل تــداواًل كان ســهم المجموعــة المتحــدة للنشــر واإلعــالن 

6  تقرير التداول لعام 2018
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والتســويق UG بقيمــة 1 مليــون ليــرة ســورية ســهم ثــم ســهم الشــركة الســورية الدوليــة للتأميــن-أروب AROP بقيمــة 3.7 مليــون ليــرة 
ســورية ثــم ســهم الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن SKIC بقيمــة 6.5 مليــون ليــرة ســورية.

وتصــدر ســهم بنــك الشــرق SHRQ األســهم األكثــر ارتفاعــًا مــن حيــث التغيــر بالقيمــة بتغيــر %108.53 خــالل عــام 2018، فــي حيــن نجــد أن 
الســهم األكثــر انخفاضــًا كان ســهم بنــك قطــر الوطنــي ســورية QNBS بنســبة تغيــر 31%-.

قطاع التأمين 7  

ــرة  ــار لي ــي 14,04 ملي ــا حوال ــوع رؤوس أمواله ــغ مجم ــة، بل ــن خاص ــركة تأمي ــوري 12 ش ــوق الس ــي الس ــن ف ــركات التأمي ــدد ش ــغ ع يبل
ســورية، إضافــة إلــى شــركة عامــة هــي المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن وشــركة وحيــدة إلعــادة التأميــن هــي شــركة االتحــاد 

ــن، وهــذه الشــركات هــي: العربــي إلعــادة التأمي

شركات التأمين العاملة في سورية

الشركة المتحدة للتأمينشركة االتحاد العربي إلعادة التأمينالمؤسسة العامة السورية للتأمين

الشركة الوطنية للتأمينالشركة السورية الدولية للتأمين  آروبالشركة السورية العربية للتأمين

شركة المشرق العربي للتأمينالشركة السورية الكويتية للتأمينشركة التأمين العربية سورية

شركة أدير للتأمينالشركة االسالمية السورية للتأمينشركة الثقة السورية للتأمين

شركة االتحاد التعاوني للتأمين سوليدارتيشركة العقيلة للتأمين التكافلي

أما شركات التأمين المدرجة أسهمها في سوق دمشق لأوراق المالية ،حتى نهاية عام 2018 فهي سبع شركات :
الســورية الكويتيــة للتأميــن - الســورية الوطنيــة للتأميــن - شــركة المشــرق العربــي للتأميــن - الشــركة المتحــدة للتأميــن ســورية - 

ــة للتأميــن التكافلــي. الســورية الدوليــة للتأميــن أروب ســورية - االتحــاد التعاونــي للتأميــن ســوليدارتي - العقيل

وحســب تقريــر هيئــة االشــراف علــى التأميــن فقــد بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا كل شــركات التأميــن فــي جميــع فــروع التأميــن 
فــي النصــف األول مــن عــام 2018 نحــو 17,7 مليــار ليــرة ســورية بنمــو عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي بنســبة %27 حيــث كانــت 
أقســاط النصــف األول مــن عــام 2017 نحــو 14 مليــار ليــرة ســورية، بينمــا بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا الشــركات الخاصــة فقــط 

4,8 مليــار ليــرة ســورية بنســبة %27مــن اإلجمالــي وبنمــو بنســبة %14عــن نفــس الفتــرة مــن العــام 2017.

ــن  ــرع التأمي ــق ف ــد حق ــرة، وق ــار لي ــغ 12,8 ملي ــبة %73 ومبل ــاط بنس ــن األقس ــر م ــة األكب ــورية الحص ــة الس ــة العام ــد كان للمؤسس وق
الصحــي الحصــة األكبــر مــن الســوق بنســبة %43 مــن اإلجمالــي حيــث حقــق أقســاطًأ بلغــت 7 مليــارات ل.س وقــد بلغــت نســبة نمــوه 
مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2017 نحــو %36، وحــل التأميــن االلزامــي علــى الســيارات فــي المرتيــة الثانيــة مــن إجمالــي أقســاط 
الســوق حيــث بلغــت نســبته %30 وحقــق أقســاطًا بلغــت 5,2 مليــارات ل.س، وقــد بلغــت نســبة نمــو أقســاطه %38، وجــاء تأميــن الســيارات 
الشــامل بالمرتيــة الثالثــة، بنســبة %9 وبلغــت اقســاطه 1,6 مليــار ل.س وقــد بلغــت نســبة نمــو أقســاطه %17، أمــا اعلــى نســبة نمــو فــي 
فــي فــروع التأميــن كانــت فــي أقســاط التأمينــات علــى النقــل، كمــا انخفضــت أقســاط كل مــن فرعــي الحــوادث العامــة والحيــاة بنســبة 

%16 لــكل منهمــا، كمــا انخفضــت أقســاط تأميــن الطيــران الــذي يؤمــن حصريــًا لــدى المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن .
وحقــق قطــاع التأميــن نمــوًا قــارب %25، إذ إن مجــرد قــراءة دقيقــة للمعطيــات االحصائيــة الصــادرة أخيــرًا عــن الهيئــة، نجــد أن العديــد من 
محافــظ التأميــن حققــت نمــوًا غيــر متوقــع وســبقت بعــض المحافــظ األخــرى التــي دائمــًا مــا نراهــا فــي المقدمــة، فعلــى ســبيل المثال 
تفوقــت محفظــة التأميــن الصحــي علــى محفظــة التأميــن علــى الســيارات، وركــزت هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن عملهــا علــى توجيــه 
نشــاط الشــركات فــي محافــظ التأميــن ضــد المخاطــر الناجمــة عــن حــوادث الحريــق، والنقــل البحــري، وغيرهــا مــن قطاعــات التأميــن التــي 

انخفضــت مســتويات أدائهــا خــالل ســنوات الحــرب علــى ســورية.

7 تقرير هيئة اإلشراف على التأمين
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تحــدى القطــاع المصرفــي الســوري المخططــات والرهانــات التــي ســعت جاهــدة لدفعــه إلــى االنهيــار وهبــوط مؤشــراته، تحــت ضغــط 
الحصــار والعقوبــات فــي ظــل الظــروف األمنيــة المتراجعــة خــالل ســنوات األزمــة، حيــث تمكنــت المصــارف الســورية إلــى حــد كبيــر مــن 
الوقــوف وتجــاوز األزمــة خالفــًا للتوقعــات بانهيــار االقتصــاد وتوقــف المصــارف عــن العمــل، حيــث ســاهمت المرونــة التــي تتمتــع بهــا 
المصــارف الســورية مــن الصمــود أمــام الصعوبــات التــي تعتريهــا، وقــد اســتمرت المصــارف الســورية بعملياتهــا المصرفيــة بحريــة ومــن 
ــة  ــا وممارس ــم خدماته ــتمرارها بتقدي ــدة، واس ــة جي ــات تحوطي ــي بسياس ــل المصرف ــة بالعم ــر المحيط ــا للمخاط ــف، وإدارته دون توق
نشــاطها بالحــد الــذي يســمح فيــه الوضــع العــام بســورية، وهــذا يعــود للتغيــرات الجذريــة التــي حدثــت فــي القطــاع المصرفــي فــي 
ســورية، وتحديــدًا فــي العقــد الــذي ســبق األزمــة، والقــرار الــذي أصدرتــه الحكومــة الســورية بتحريــر القطــاع المصرفــي فــي عــام 2003.

ونتيجــة لذلــك فقــد ارتفعــت ودائــع العمــالء لــدى قطــاع المصــارف الخاصــة التقليديــة بنســبة %16 وبقيمــة 110 مليــار ليــرة ســورية 
خــالل التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2018، حيــث وصلــت إلــى 797 مليــار ليــرة ســورية بعــد أن كانــت 687 مليــار  ليــرة فــي نهايــة عــام 
2017، وقــد وصلــت ودائــع العمــالء لــدى بنــك األردن- ســورية إلــى 19.9 مليــار ليــرة ســورية لغايــة 2018/9/30، لتبلــغ حصتــه الســوقية 

مــن إجمالــي ودائــع العمــالء للبنــوك الخاصــة التقليديــة 3%.
وارتفعــت إجمالــي الموجــودات لــدى قطــاع المصــارف الخاصــة التقليديــة بنســبة %7.8 وبقيمــة 88.8 مليــار ليــرة ســورية خــالل التســعة 
أشــهر األولــى مــن عــام 2018، ووصلــت إلــى 1.233 مليــار ليــرة ســورية، ووصلــت إجمالــي الموجــودات لــدي بنــك األردن- ســورية كمــا 

فــي 2018/9/30 إلــى 31.5 مليــار ليــرة ســورية، لتبلــغ حصتــه الســوقية مــن إجمالــي موجــودات البنــوك الخاصــة التقليديــة 2.55%.

وبلغــت صافــي التســهيالت االئتمانيــة لــدى قطــاع المصــارف الخاصــة التقليديــة 197.1 مليــار ليــرة ســورية حتــى 2018/9/30 مقارنــة 
بنحــو 147.7 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة عــام 2017، فيمــا بلغــت صافــي التســهيالت االئتمانيــة لــدى بنــك األردن- ســورية 8.2 مليــار 

لغايــة 2018/9/30 لتبلــغ حصتــه الســوقية مــن صافــي التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك الخاصــة التقليديــة 4.2%.

فيمــا انخفضــت المخصصــات المكونــة علــى التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة لــدى قطــاع المصــارف الخاصــة التقليديــة لغايــة 
2018/9/30 لتبلــغ 73 مليــار ليــرة ســورية بعــد أن كانــت 76 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة عــام 2017، فيمــا وصــل المخصــص المكــون 
لــدى بنــك األردن- ســورية إلــى 4.134 مليــار ليــرة ســورية كمــا فــي 2018/9/30، وكان 4.389 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة عــام 2017.

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار األزمــة والظــروف التــي تمــر بهــا البــالد والتــي ألقــت بظاللهــا علــى القطــاع المصرفــي، ومــع اســتمرار بنــك 
األردن- ســورية بزيــادة التحــوط، واســتمرار تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة، فقــد تــم تحمــل خســارة بقيمــة 
287 مليــون ليــرة ســورية فــي عــام 2018، مقارنــة بصافــي خســارة بقيمــة 2.492 مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2017، فيمــا ارتفعــت 
إجمالــي الموجــودات بنســبة 4% حيــث بلغــت 31.4 مليــار ليــرة ســورية وكانــت فــي عــام 2017 حوالــي 30.1 مليــار ليــرة، وحافــظ البنــك 

علــى نســب ســيولة أعلــى مــن النســب المطلوبــة حيــث بلغــت نســبة الســيولة%80  .

وقــد ارتفــع رصيــد ودائــع العمــالء بقيمــة 4.7 مليــار ليــرة ســورية حيــث بلــغ فــي 2018 نحــو 20.4 مليــار ليــرة ســورية بعــد أن كان 15.6 
ــرة  ــار لي ــغ 8.3 ملي ــبة %12 لتبل ــت بنس ــد انخفض ــالء فق ــة للعم ــهيالت الممنوح ــا التس ــام 2017، أم ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــرة س ــار لي ملي

ســورية فــي عــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.5 مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2017.

8  الدائرة المالية في بنك االردن- سورية
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صرفي/بنوك تقليدية خالل أعوام 2018-2011
نمو القطاع الم

سورية من نمو القطاع :
ك األردن- 

صة بن
ي وح

صرف
ي جدول يوضح نمو حجم أعمال القطاع الم
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2018/9

2011
2012
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2015
2016

2017
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سهيالت االئتمانية
الت

202.6
159.3

130.5
127.7

143.1
139.1

147.7
197.2

10.6
7.8

5.8
4.4

7.3
10.6

9.5
8.2

%5.2
% 4.9

% 4.5
% 3.4

% 5.1
%8

%6.5
%4.2

ودائع العمالء
327.4

310.4
393.8

456.7
505.8

630.7
686.5

796.8
10.9

11.2
13.2

11.7
9.6

10.6
15.6

19.95
%3.3

% 3.6
% 3.3

% 2.5
% 1.9

% 1.7
% 2.3

%2.5
الموجودات

462.7
445.9

562.2
659

877
1154.3

1144
1,233.4

17.7
17.1

18.2
16.8

23.5
29.5

30.2
31.5

%3.8
% 3.8

% 3.2
% 2.5

%2.7
% 2.6

% 2.64
%2.55
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النتائج المالية لبنك األردن سورية عن عام 2018

بســبب اســتمرار تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة، وتأثيــره علــى إعــادة تقييــم القطــع األجنبــي، تحمــل 
البنــك خســارة بقيمــة 287 مليــون ليــرة ســورية فــي عــام 2018 مقارنــة بخســارة بقيمــة 2.4 مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2017، وذلــك 
بســبب إعــادة تقييــم القطــع األجنبــي حيــث تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة فــي عــام 2018، واســتمرار 
المصــرف بزيــادة التحــوط، وانخفضــت المصاريــف التشــغيلية بقيمــة 296 مليــون ليــرة ســورية وبنســبة %28 عــن عــام 2017 لتبلــغ 755 
مليــون ليــرة ســورية، فيمــا ازدادت الموجــودات بنســبة %4 حيــث بلغــت 31.4 مليــار ليــرة ســورية وكانــت فــي عــام 2017 حوالــي 30.1 

مليــار ليــرة ســورية وذلــك ناتــج عــن منــح البنــك لتســهيالت  
وقــد ازداد رصيــد ودائــع العمــالء بقيمــة 5 مليــار ليــرة ســورية حيــث بلــغ فــي نهايــة عــام 2018 نحــو 20.4 مليــار ليــرة ســورية بعــد أن 
كان 15.6 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة عــام 2017، وانخفضــت أرصــدة التوظيفــات لــدى المصــارف بنســبة %11 لتصبــح 8.2 مليــار ليــرة 
ســورية لعــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.2 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2017، أمــا التســهيالت الممنوحــة للعمــالء فقــد انخفضــت بنســبة 12% 
ــار ليــرة ســورية لعــام 2017، وذلــك بســبب منــح تســهيالت بحوالــي  ــة بمبلــغ 9.5 ملي ــار ليــرة ســورية لعــام 2018 مقارن لتبلــغ 8.3 ملي
4.2 مليــار ليــرة ســورية )المبالــغ التــي تــم تســديدها 5.6 مليــار ليــرة ســورية( وانخفــاض ســعر الصــرف للتســهيالت الممنوحــة بالعملــة 

األجنبيــة بقيمــة 38 مليــون ليــرة.
و بالحديــث عــن أهــم بنــود بيــان الدخــل، فقــد ارتفــع الدخــل التشــغيلي بقيمــة 2 مليــار ليــرة ســورية وبنســبة ارتفــاع %143 ليبلــغ ايــراد 

بمبلــغ 604 مليــون ليــرة ســورية، كمــا بلغــت إيراداتنــا مــن الفوائــد 399 مليــون ليــرة ســورية لعــام 2018.

األنشطة واإلنجازات 2018

ــة والســلبية، والتــي  ــكل أبعادهــا اإليجابي ــرات المتالحقــة ب ــرة الســابقة والمتغي نظــرًا للتحســن النســبي بالظــروف العامــة خــالل الفت
ــل  ــتمر بالعم ــث اس ــام 2018، حي ــدة لع ــة والمعتم ــداف الموضوع ــم األه ــق معظ ــتطاع تحقي ــك اس ــرة، إال أن البن ــات كبي ــت تحدي خلق
علــى تطويــر السياســات واإلجــراءات وآليــات العمــل، وكذلــك البيئــة الرقابيــة، بضــوء مــا تفرضــه األحــداث والظــروف علــى أرض الواقــع، 
وبظــل القــدرات واإلمكانيــات المتاحــة، حيــث تــم االســتمرار بانتهــاج سياســة ضبــط المصاريــف إلــى الحــد االدنــى، وبالرغــم مــن لجــوء 
عــدد كبيــر مــن العمــالء الممنوحيــن تســهيالت ائتمانيــة قبيــل وأثنــاء األزمــة، مــن تســديد معظــم -إن لــم يكــن مجمــل التســهيالت 
ــط وشــروط محــددة  ــدة، وفــق ضواب ــة جدي ــح تســهيالت ائتماني ــك لظروفهــم الخاصــة، إال أن البنــك اســتمر بمن الممنوحــة لهــم- وذل
ــغ  ــاط والمبال ــل األقس ــات تحصي ــى عملي ــز عل ــم التركي ــك ت ــديدها، كذل ــم تس ــهيالت التــي ت ــن التس ــر م ــزء األكب ــض الج ــتطاع تعوي واس
المســتحقة علــى التســهيالت المنتجــة لتفــادي تصنيــف أي منهــا، مــع االســتمرار بالمتابعــة الحثيثــة لتحصيــل المديونيــات المتعثــرة 

بمــا فيهــا اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة.
كمــا حقــق البنــك نجــاح بزيــادة محفظــة الودائــع بالليــرة الســورية، مــن خــالل توســيع قاعــدة المودعيــن وتخفيــض التكلفــة، وبنفــس 
ــع بالعمــالت األجنبيــة، نتيجــة لتحســن الظــروف وتوفــر فــرص االســتثمار واالســتفادة مــن  ــادة محفظــة الودائ الوقــت وضــع خطــة لزي

العائــد.

وقد تم تقسيم ما تم إنجازه من برامج ومشاريع عمل وفق أربع محاور أساسية :

أواًل- محور العمليات والتنظيم
تم إنجاز العديد من المشاريع على مستوى إدارة العمليات والتنظيم واألنظمة اآللية، حيث تم :

- إنجاز مشروع نظام SMS-banking )إعالم العميل بأي حركات على حساباته المصرفية بإستالم رسالة على  هاتفه النقال(.
.E-banking التجهيز لتطبيق نظام -

. Exchange Server 2016ترقية نظام البريد االلكتروني القديم من نسخة 2010 إلى -
- شراء تجهيزات Cisco بديلة الستخدامها في الفروع واإلدارات في حال حدوث أي عطل للتجهيزات الحالية.
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.Pio-Tech –CBS إنجاز مشروع تقارير مصرف سورية المركزي -

- اســتبدال أنظمــة المراقبــة والتســجيل، فــي كل مــن مبنــى اإلدارة العامــة -شــارع بغــداد -فــرع أبــو رمانــة - فــرع الكورنيــش الغربــي، 
ــات القــرار رقــم 1150 الصــادر عــن مصــرف ســورية  ــا، بمــا يتوافــق مــع متطلب ــات والفــرع فــي صحناي فــرع طرطــوس، مبنــى العملي

المركــزي لخطــة التحديــث الموضوعــة.
 Oracle تحديــث تشــغيل البيانــات آليــًا بيــن قواعــد بيانــات النظــام البنكــي فــي مركــز الحاســب الرئيســي مــع الرديــف، مــن خــالل ميــزة -

.Data Guard
.Gfi Mail Essentials شراء وتنصيب برنامج -

- إجــراء اختبــارات االختراق  على جدار الحماية والتأكد من عدم وجود ثغرات.
- تنفيذ نظام المراقبة والتحكم بالدخول عن بعد لغرف المعلوماتية في فروع البنك.

- إعــادة تأهيــل الشــبكات واالتصــاالت والتأكــد مــن جهوزيــة األنظمــة فــي مبنــى العمليــات المركزيــة والفــرع فــي صحنايــا، وتجهيــزه 
للعمــل بســبب تحســن الوضــع األمنــي فــي المنطقــة، والــذي عــاد للعمــل بالربــع األخيــر مــن عــام 2018.

- تجهيز برنامج التصريف والحواالت مع مصرف سورية المركزي.
- االنتهاء من األرشفة االلكترونية لجميع معامالت البنك.

- االنتهاء من تأهيل مبنى إدارة العمليات وفرع صحنايا، بعد التحسن بالظروف األمنية والخدمية.
- تم تطبيق نظام الحواالت الفورية االلكترونية )نظام التسويات اإلجمالية السوري(.

وقــد اتبعــت إدارة المخاطــر منهجيــة واضحــة ضمــن توجيهــات وتعليمــات مصــرف ســورية المركــزي ومتطلبــات بــازل، وســعت إدارة 
المصــرف إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة المخاطــر باعتبارهــا أحــد المســتويات األساســية للرقابــة والمســؤولة عــن 
تطويــر نظــام محكــم وفعــال للتعــرف علــى المخاطــر التــي يتعــرض أو مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا المصــرف، كمــا تــم البــدء بالعمــل 
علــى تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة رقــم )IFRS9( )9( فــي اإلفصاحــات المرفقة ضمــن البيانــات المالية الموقوفــة بتاريــخ 2018/12/31.

وتــم خــالل عــام 2018 تطويــر منظومــة إدارة المخاطــر لــدى المصــرف وذلــك تحت إشــراف مباشــر من قبــل لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقة 
عــن مجلــس اإلدارة، بهــدف إدارة المخاطــر التــي قــد تواجــه عمــل البنــك مــن مخاطــر تشــغيلية، مخاطــر ســوق، مخاطــر ســيولة، ومخاطــر 

االئتمـــان، والموائمــة بيــن العوائــد مــن جهــة والمخاطــر مــن جهــة أخــرى، حيــث قامــت إدارة المخاطــر خــالل عــام 2018 بتحقيق مــا يلي:

المخاطر التشغيلية : 

1. إنجــاز ملفــات مخاطــر جديــدة لــكل مــن الفــروع ومراكــز تنميــة أعمــال الشــركات ودائــرة مراجعــة اإلئتمــان ونظــام التســويات اإلجمالــي 
 SYGS السوري 

2. متابعة التوصيات المنبثة عن ورش العمل والتأكد من تطبيقها 
ــة -  ــداث الهام ــد األح ــغيلية – تصعي ــداث التش ــة األح ــهري – متابع ــزام الش ــدى اإللت ــص م ــة ) فح ــم اإلعتيادي ــال القس ــة أعم 3. متابع

ــة( ــر الدوري التقاري
4. تنظيم ورش العمل الخاص بالتعرف على المخاطر التشغيلية.
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المخاطر اإلئتمانية :

1. بناء منهجية احتساب المعيار رقم 9 بشكل ربعي وبيان أثرها على البيانات المالية للبنك وتزويدها لمصرف سورية المركزي 
2. الرقابة على بيانات المحفظة اإلئتمانية بالتنسيق مع الدوائر المعنية 

3. متابعة إعداد التقارير الدورية 

مخاطر السيولة والسوق :

1. انجاز مهام أعمال المكتب الوسيط مع دائرة الخزينة واإلستثمار 
2. اإلطالع على أهم مقررات بازل 3 المتعلقة بمخاطر السيولة 

وأخيــرًا بالنســبة لقســم أمــن وحمايــة المعلومــات، والــذي يهــدف إلــى تحديــد إطــار واضــح يهــدف للتقليــل مــن مخاطــر تكنولوجيــا 
ــول  ــة أص ــان حماي ــو ضم ــك ه ــن ذل ــدف م ــات، واله ــا المعلوم ــن وتكنولوجي ــل ألم ــتخدام األمث ــالل االس ــن خ ــك م ــات، وذل المعلوم
ومعلومــات المصــرف مــن أي عمليــة اختــراق أو احتيــال متعمــدة أو عرضيــة داخليــة كانــت أو خارجيــة حيــث يتــم االعتمــاد علــى أفضــل 

الممارســات فــي مجــال أمــن المعلومــات
1. تم إجراء اختبار االختراق الخارجي بالتعاون مع شركة تيك ودائرة األتمتة واألنظمة اآللية.

2. التدقيق على الصالحيات الممنوحة سابقًا للموظفين وإجراء التعديل الالزم حسب متطلبات عمل الموظفين.
ــر  ــق المعايي ــي بتطبي ــليف 71 م ن المعن ــد والتس ــس النق ــرار مجل ــزام بق ــة لإللت ــة اآللي ــة واألنظم ــرة األتمت ــع دائ ــة م ــم المتابع 3. ت

ــارف. ــدى المص ــة ل ــة التقني ــي البني ــا ف ــوب توفره ــة المطل العالمي
4. رفع الوعي بأهمية أمن وحماية المعلومات لدى الموظفين.

أمــا بالنســبة لدائــرة التدقيــق الداخلــي، فقــد تــم إنجــاز خطــة دائــرة التدقيــق الداخلــي المعتمــدة مــن لجنــة التدقيــق لعــام 2018، 
وتنفيــذ 4 برامــج بنــاًء علــى تكليــف مــن مصــرف ســورية المركــزي وبموافقــة لجنــة التدقيــق وهــذه البرامــج هــي )مهمــة التحقــق من 
اســتخدام الجــاري مديــن - تقريــر تقييــم التــزام المصــرف بأصــول التعامــل بالشــيكات - تقريــر التحقــق مــن صحــة التوثيــق المحاســبي 
للكفــاالت - تقريــر تدقيــق النمــاذج االحصائيــة لمعيــار إعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9(، إضافــة إلــى تحقيــق أهــداف الدائــرة حســب خطــة 

اإلدارة باألهــداف.

واســتمرت دائــرة الخزينــة، بنشــاطها حيــث تــم تحقيــق عائــد جيــد مــن عمليــات القطــع بالرغــم مــن تقلبــات أســعار الصــرف، باإلضافــة 
ــعار  ــرات أس ــل نش ــكل دوري تعدي ــم بش ــا ت ــة، كم ــريعية والرقابي ــات التش ــزي والجه ــورية المرك ــرف س ــات مص ــرة بتعليم ــزام الدائ اللت

العمــوالت التــي يتقاضاهــا البنــك تبعــًا ألســعار الســوق وبمــا يحقــق منافســة وإيــراد جيــد.

كمــا اســتمر البنــك بمواصلــة االمتثــال لمتطلبــات الســلطات الرقابيــة، وذلــك انطالقــًا مــن حــرص بنــك األردن-ســورية علــى االلتــزام 
بكافــة القوانيــن والتشــريعات المصرفيــة الصــادرة مــن مجلــس النقــد والتســليف ومصــرف ســورية المركــزي وباقــي الجهــات الرقابيــة، 
حيــث قــام البنــك باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لمواجهــة التحديــات التــي بــرزت نتيجــة األزمــة التــي تمــر بهــا البــالد، وذلــك مــن خــالل اتخــاذ 
إجــراءات تحــوط إضافيــة تضمــن الحفــاظ علــى ســير العمــل مــع االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات المعتمــدة وكذلــك قــرارات الجهــات 
ــب  ــة أو بموج ــت الحاج ــا دع ــه كلم ــره وتعديل ــه وتطوي ــوم بمراجعت ــا يق ــة، كم ــل الحوكم ــزام بدلي ــى االلت ــك عل ــل البن ــة، ويعم الرقابي

التعليمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص، كمــا تــم القيــام بمــا يلــي :
ــدوران الوظيفــي  ــدل ال ــن مع ــم م ــة، بالرغ ــل فــي موظفــي المديري ــص الحاص ــض النق ــا لتعوي ــبة وتأهيله ــوادر المناس ــف الك - توظي

ــج عــن الظــروف الحاليــة. العالــي والنات
- تنظيــم وتحديــث آليــة المراســالت مــع مصــرف ســورية المركــزي، ومتابعــة القوانيــن والتعاميــم الصــادرة مــن قبــل الجهــات الرقابيــة 
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بتعديــل اجــراءات العمــل بمــا يتوافــق مــع التعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة، وتعميمهــا داخــل 
البنــك، إضافــة إلــى الــرد علــى أيــة استفســارات بخصــوص تطبيقهــا ليتــم االلتــزام بهــا بالشــكل األمثــل، كمــا تــم أرشــفة وتصنيــف 

هــذه القوانيــن والتعاميــم بصــورة إلكترونيــة لتســهيل الرجــوع إليهــا.
- التعديــل علــى النمــاذج المســتخدمة فــي إطــار العمليــات المصرفيــة للعمــالء، بمــا يتوافــق مــع متطلبــات مكافحــة غســل األمــوال 

وتمويــل اإلرهــاب وآخــر القوانيــن الصــادرة بهــذا الخصــوص، والتنســيق مــع الدوائــر المعنيــة العتمادهــا.
- إعــداد سياســات وإجــراءات وأدلــة عمــل توجــه عمليــات البنــك بمــا يضمــن االمتثــال للقوانيــن والتشــريعات، ومنهــا سياســة وإجــراءات 
االمتثــال وسياســة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل االرهــاب، والتــي تــم تعديلهــا بمــا يتوافــق مــع آخــر القوانيــن واألطــر 
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التشــريعية التــي صــدرت بهــذا الخصــوص، كمــا يتــم متابعــة االلتــزام بهــا عــن طريــق وحــدة التحقــق مــن إجــراءات مكافحــة عمليــات 
غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب المرتبطــة بمديريــة مراقبــة االلتــزام، ويتــم إبــالغ المديريــة بــأي مــن االنتهــاكات أو االختراقــات ألي 

مــن القوانيــن واألنظمــة و التعليمــات، مــن خــالل قنــوات اتصــال معرفــة بشــكل واضــح.
- التنســيق مــع دائــر ة المــوارد البشــرية وعقــد الــدورات التدريبيــة علــى إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يضمــن 

االلتــزام بآخــر القــرارات والتعليمــات الصــادرة بهــذا الخصوص.
ــم  ــى الرق ــول عل ــم الحص ــث ت ــة )FATCA(، حي ــة األمريكي ــابات الخارجي ــي للحس ــال الضريب ــون االمتث ــات قان ــزام بمتطلب ــة االلت - متابع

ــة. ــر المطلوب ــال التقاري ــص إلرس ــع المخص ــي الموق ــجيل ف ــتكمال التس ــم اس ــك، ويت ــاص بذل ــك GIIN الخ ــي للبن التعريف

ثانيًا- المحور المالي
بســبب اســتمرار تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة، وتأثيــره علــى إعــادة تقييــم القطــع األجنبــي، خفــض 
البنــك خســارته إلــى 286 مليــون ليــرة ســورية فــي عــام 2018 مقارنــة بخســارة بقيمــة 2.4 مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2017، وذلــك 
بســبب إعــادة تقييــم القطــع األجنبــي حيــث تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة فــي عــام 2018، واســتمر 
المصــرف بزيــادة التحــوط، وانخفضــت المصاريــف التشــغيلية بقيمــة 296 مليــون ليــرة ســورية وبنســبة %28 عــن عــام 2017 لتبلــغ 755 
مليــون ليــرة ســورية، فيمــا ازدادت الموجــودات بنســبة4% حيــث بلغــت 31.4 مليــار ليــرة ســورية وكانــت فــي عــام 2017 حوالــي 30.1 
مليــار ليــرة ســورية وذلــك ناتــج عــن منــح البنــك لتســهيالت جديــدة، وحافــظ البنــك علــى نســب ســيولة أعلــى مــن النســب المطلوبــة 

حيــث بلغــت نســبة الســيولة80% فــي 2018/12/31.
وقــد ازداد رصيــد ودائــع العمــالء بقيمــة 4.7 مليــار ليــرة ســورية حيــث بلــغ فــي نهايــة عــام 2018 نحــو 20.4 مليــار ليــرة ســورية بعــد أن 
كان 15.6 مليــار ليــرة ســورية فــي نهايــة عــام 2017، وانخفضــت أرصــدة التوظيفــات لــدى المصــارف بنســبة %11 لتصبــح 8.2 مليــار ليــرة 
ســورية لعــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.2 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2017، أمــا التســهيالت الممنوحــة للعمــالء فقــد انخفضــت بنســبة 12% 
لتبلــغ 8.3 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.5 مليــار ليــرة ســورية لعــام 2017، وذلــك بســبب منــح تســهيالت بحوالــي 
4.2 مليــار ليــرة ســورية )المبالــغ التــي تــم تســديدها 5.6 مليــار ليــرة ســورية( وانخفــاض ســعر الصــرف للتســهيالت الممنوحــة بالعملــة 

األجنبيــة بقيمــة 38 مليــون ليــرة.
و بالحديــث عــن أهــم بنــود بيــان الدخــل فقــد ارتفــع الدخــل التشــغيلي بقيمــة 2 مليــار ليــرة ســورية وبنســبة ارتفــاع 143 % ليبلــغ ايــراد 

بمبلــغ 604 مليــار ليــرة ســورية، كمــا بلغــت إيراداتنــا مــن الفوائــد 399 مليــون ليــرة ســورية لعــام 2018.

وحقــق البنــك مســتويات أداء إيجابيــة علــى صعيــد نســب المــالءة الماليــة والســيولة، حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 37.74 % 
وهــي نســبة تفــوق النســبة المحــددة مــن قبــل مصــرف ســورية المركــزي وهــي %8، كمــا حافــظ البنــك علــى نســب ســيولة تفــوق 
ــغ %30، وبلغــت 35% بالنســبة  ــة بالحــد األدنــى المطلــوب والبال متطلبــات الســلطات الرقابيــة حيــث بلغــت 80% لكافــة العمــالت مقارن

لليــرة الســورية مقارنــة بالحــد األدنــى والبالــغ %20 .

ــار ليــرة  ــج البنــك الماليــة لســنة 2018 علــى صعيــد المركــز المالــي، فقــد بلغــت إجمالــي موجــودات البنــك 31.4 ملي باســتعراض نتائ
ــًا  ــك ارتفاع ــدى البن ــالء ل ــع العم ــجلت ودائ ــن س ــي حي ــبة 4% ، ف ــام 2017 وبنس ــن ع ــورية ع ــرة س ــار لي ــة 1.2 ملي ــاع بقيم ــورية بارتف س
بقيمــة 4.7 مليــار ليــرة ســورية حيــث بلغــت 20.4 مليــار ليــرة فــي 2018، وســجل البنــك خســارة بعــد الضريبــة فــي عــام 2018 بقيمــة 
ــوق  ــوع حق ــض مجم ــد انخف ــه، فق ــاء علي ــام 2017، وبن ــورية ع ــرة س ــار لي ــغ 2.4 ملي ــارة بمبل ــة بخس ــورية، مقارن ــرة س ــون لي 287 ملي

ــرة فــي عــام 2018. ــار لي ــى 6.8 ملي ــرة فــي عــام 2017 إل ــار لي المســاهمين مــن 7.2 ملي
ــار  ــغ 8.3 ملي ــبة 12 % لتبل ــرة وبنس ــار لي ــة 1.1 ملي ــة بقيم ــهيالت االئتماني ــي التس ــت صاف ــد انخفض ــتخدامات فق ــب االس ــي جان ــا ف أم
ليــرة ســورية فــي عــام 2018 مقارنــة بمبلــغ 9.5 مليــار ليــرة فــي عــام 2017، بالرغــم مــن قيــام البنــك بمنــح تســهيالت جديــدة بحــدود 
4.2 مليــار ليــرة، وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة تســديد تســهيالت بحــدود 4.9 مليــار مــن التســهيالت القائمــة، إضافــة لتســديد تســهيالت 
متعثــرة بمبلــغ 695 مليــون ليــرة، وكذلــك نتيجــة االنخفــاض فــي ســعر الصــرف علــى رصيــد التســهيالت الممنوحــة بالعملــة األجنبيــة 

بقيمــة 39 مليــون ليــرة.

ــورية،   ــرة س ــون لي ــغ 604 ملي ــبة %143 ليبل ــغيلي بنس ــل التش ــي الدخ ــع إجمال ــد ارتف ــام 2018 فق ــل لع ــان الدخ ــود بي ــبة لبن ــا بالنس أم
مقارنــة بخســارة بقيمــة 1.4 مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2017، فــي حيــن انخفضــت المصاريــف التشــغيلية بقيمــة 295 مليــون ليــرة 

ســورية وبنســبة انخفــاض 28 % لتبلــغ 755 مليــون ليــرة ســورية.

أمــا فيمــا يتعلــق بــأداء ســهم بنــك األردن- ســورية فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة، فقــد ارتفــع ســعر ســهم بنــك األردن- ســورية 
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مــن 422.4 ل.س فــي نهايــة عــام 2017، إلــى 436.18 فــي نهايــة عــام 2018 بارتفــاع بنســبة %3.3، حيــث بلــغ حجــم تــداول ســعر ســهم 
بنــك األردن- ســورية نحــو 402,653 ســهم، وبلغــت قيمــة التــداوالت علــى ســهم بنــك األردن- ســورية  172.2 مليــون ل.س خــالل عــام 

2018، وبلغــت عــدد الصفقــات 52 صفقــة.
وقــد بلــغ حجــم التــداول للبنــوك الخاصــة التقليديــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة عــن عــام 2018 حوالــي 8.1 مليــون ســهم ، 

ــار ليــرة، مــن خــالل 5,548 صفقــة. وبلغــت قيمــة التــداوالت 4.7 ملي
وفيما يلي جدول مقارن لنتائج البنوك الخاصة التقليدية في سوق دمشق لأوراق المالية عن عام 2018 :

عدد الصفقاتقيمة التداولحجم التداولالبنك

402,653172,264,738.052األردن - سورية

282,188217,839,635.5121عودة

1,525,9541,510,604,979.5335بيمو

156,126175,339,546.0182سورية والمهجر

793,142334,045,170.0612فرنسبنك

400,299260,578,366.5410الدولي للتجارة

3,159,2591,471,016,815.72,665قطر الوطني

424,060292,426,777.0120الشرق

75,06031,025,581.5101العربي

96,42547,271,337.5147بيبلوس

788,320196,997,082.5803سورية والخليج

8,103,4864,709,410,029.75,548المجموع

عدد الصفقاتقيمة التداولحجم التداول

201720182017201820172018

245,124402,65365,521,396172,264,73833252بنك األردن- سورية

17,333,3418,103,4866,338,102,3804,709,410,0299,7395,548قطاع البنوك التقليدية

0.94%3.4%3.66%1.03%4.97%1.4%حصة بنك األردن
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ثالثًا- محور السوق والعمالء
اســتمرارًا للنهــج الســابق الــذي تــم خــالل الســنوات األخيــرة، واصــل البنــك عمليــات منــح التســهيالت االئتمانيــة وفــق ضوابــط جديــدة 
ومحــددة، بنــاء علــى دراســة الســوق، والمعطيــات اإليجابيــة، كمــا تــم التركيــز أكثــر علــى إعــادة تفعيــل التســهيالت غيــر المباشــرة 
وتقديــم الخدمــات المصرفيــة التــي تحقــق العائــد المرجــو وذلــك بالرغــم مــن انحســار الفــرص بهــذا الخصــوص، فيمــا تــم االســتمرار 
بالتركيــز علــى متابعــة الحســابات غيــر المنتجــة وتحصيــل الديــون، وتفعيــل اإلجــراءات القانونيــة بحــق العمــالء الذيــن لــم يبــدوا أي جديــة 

أو حســن نيــة تجــاه البنــك، حيــث تــم مــا يلــي :

- تقديــم خدمــة الرســائل الـــSMS Banking )إعــالم العميــل بــأي حــركات تمــت علــى حســاباته المصرفيــة مــن خــالل اســتالم رســالة علــى 
هاتفــه النقــال(،

- إعادة افتتاح فرع صحنايا بنهاية عام 2018.
- إنجاز برنامج تدريبي لموظفي فروع دمشق والالذقية و طرطوس.

- البدء بدراسة خدمات ومنتجات األفراد، بأنواعها المختلفة، تماشيًا مع مؤشرات التحسن في الوضع العام.
ــم االســتمرار بتحديــث ملفــات العمــالء فــي  ــك ت - إعــادة التواصــل مــع العمــالء لمعرفــة احتياجاتهــم بظــل الظــروف الســائدة، وكذل
البنــك، باإلضافــة إلــى التواصــل مــع الشــركات المعنيــة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة اســتعدادًا لتقديــم تلــك الخدمــات، 

ــم االنتهــاء مــن تحديــث الموقــع اإللكترونــي لتلبيــة متطلبــات العمــالء. وت
- اســتمر البنــك بتوســيع قاعــدة المودعيــن والبحــث عــن ودائــع جديــدة ذات تكلفــة منخفضــة، حيــث تــم تحقيــق نمــو فــي محفظــة 
الحســابات الجاريــة، وتــم تعديــل العمــوالت التــي يتقاضاهــا بمــا يتناســب مــع الوضــع الحالــي للســوق، لزيــادة إيــرادات البنــك مــن هــذه 

العمــوالت.
- المحافظة على التزام الفروع بالسياسات و االجراءات المعتمدة حيث تم رفع تصنيف الفروع في تقارير التدقيق.

وبخصــوص القســم الــذي تــم تأسيســه والمتعلــق بــإدارة الجــودة، فقــد تــم تصميــم تقريــر خــاص بقيــاس جــودة الخدمــة ورضــا العمــالء 
لالســتخدام اإلداري، وتصميــم اســتبيان يقيــس رضــا العمــالء واقتراحاتهــم بخصــوص جــودة الخدمــات المقدمــة فــي البنــك، كــم تــم 
ادراج كافــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مصرفنــا عبــر فــروع البنــك ضمــن نظــام الــدور )Q System( للبــدء بتطبيقــه وقيــاس المــدة 

التــي يتــم بهــا تنفيــذ كل خدمــة.

شبكة الفروع ومنافذ التوزيع

اســتطاع بنــك األردن- ســورية خــالل ســنوات فــي ســورية مــن الوصــول إلــى 14 فــرع موزعــة فــي 7محافظــات، باإلضافــة إلــى 4 مراكــز 
لتنميــة األعمــال، وهــذه الفــروع الـــ14 موزعــة كمــا يلــي فــي دمشــق 6 فــروع– حلــب 4 فــروع– الالذقيــة فــرع واحــد – طرطــوس فــرع 
واحــد – حمــص فــرع واحــد– الســويداء فــرع واحــد، وتــم إعــادة فتــح فــرع صحنايــا فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018، كذلــك ســيتم إعــادة 

تأهيــل الفــروع المغلقــة عنــد تحســن األوضــاع األمنيــة والخدميــة، فــي ريــف دمشــق )حرســتا(، وفــي حلــب )الحمدانيــة(.
أمــا بالنســبة لمراكــز تنميــة األعمــال، فهــي موزعــة كالتالــي : مركــز تنميــة أعمــال دمشــق وريفهــا، مركــز تنميــة اعمــال الســاحل 

)الالذقيــة وطرطــوس(، مركــز تنميــة أعمــال حمــص، كذلــك تــم تفعيــل مركــز تنميــة أعمــال حلــب فــي عــام 2018.
كمــا تــم بنهايــة عــام 2018 إعــادة افتتــاح مبنــى إدارة العمليــات بعــد أن تــم إعــادة تأهيلهــم، وذلــك بســبب التحســن بالظــروف األمنيــة 

بتلــك المنطقــة.

كمــا بلــغ عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي لعــام 2018 والعاملــة ضمــن فــروع بنــك األردن- ســورية 15 جهــاز ، موزعــة علــى 14 فــرع، حيــث 
تــم إعــادة تفعيــل خدمــة الصــراف اآللــي فــي فــرع صحنايــا فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018، ليصبــح عــدد الصرافــات اآلليــة العاملــة 
ــًا ألســباب أمنيــة أو خدمية،فــي حرســتا  ــم إغالقهــا مؤقت 13 جهــاز، مــع اســتمرار إيقــاف أجهــزة الصــراف اآللــي فــي الفــروع التــي ت

ــة. والحمداني

رابعًا- محور الموارد البشرية 
ــل  ــق، ونق ــف المناط ــة بمختل ــام العامل ــر واألقس ــروع والدوائ ــن للف ــن الموظفي ــى تأمي ــز عل ــرية بالتركي ــوارد البش ــتمرت إدارة الم اس

ــر وفــروع أخــرى حســب متطلبــات العمــل، كمــا تــم القيــام بمــا يلــي : ــر وفــروع إلــى دوائ بعــض الموظفيــن مــن دوائ
- اســتكمال كافــة البيانــات وإجــراءات تشــغيل نظــام المــوارد البشــرية الجديــد )Oracle( وفــق نظــام وسياســات و تعليمــات وإجــراءات 
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المــوارد البشــرية بمــا يخــدم متطلبــات العمــل ويســاعد فــي تطويــر قســم المــوارد البشــرية و تنميتهــا.
- تدريــب موظفــي البنــك علــى إجــراءات العمــل والرقابــة لمشــروع المقاصــة الســورية االلكترونيــة SYGS للحــواالت والشــيكات، حيــث تــم 

االنتهــاء مــن تطبيــق النظــام حســب األصــول.
- تطبيق معايير قياس األداء )KPI’s( في دائرة الموارد البشرية

- األرشفة االلكترونية لملفات الموظفين بالتنسيق مع دائرة أنظمة المعلومات

وتــم القيــام بــدورات خارجيــة للموظفيــن حســب الحاجــة واألهميــة، وبمــا يتوافــق مــع تبعــات وآثــار األزمــة التــي تشــهدها البــالد، وتــم 
المشــاركة بنــدوات وورشــات عمــل، حيــث قامــت دائــرة المــوارد البشــرية تنفيــذ  عــدد مــن الــدورات التدريبيــة الداخليــة مــن قبــل مديــر 
ــادة مهاراتهــم فــي االســتقطاب  ــك لزي الخدمــات المصرفيــة لأفــراد لموظفــي فــروع محافظــات دمشــق والالذقيــة وطرطــوس وذل

والمحافظــة علــى عمــالء البنــك، حيــث اســتفاد منهــا 25 موظــف فــي دمشــق و 21 موظــف فــي الالذقيــة وطرطــوس.
وتم القيام بدورات خارجية للموظفين حسب الحاجة واألهمية، كما تم المشاركة بندوات وورشات عمل، وفيما يلي تفاصيلها:

 

الجهات المنظمةعدد المستفيدينعدد الدورات

2540دورات خارجية

نيوهورايــزن- مركــز التدريــب والتأهيــل المصرفــي- اتحــاد 
المصــارف العربيــة- نقابــة المهــن الماليــة والمحاســبية- 
هارفســت  والتطويــر-  للتدريــب  التنميــة  مؤسســة 
SIPG- معهــد أســس - ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة- 

ــة ــة و المصرفي ــوم المالي ــة للعل ــة العربي األكاديمي

بنك األردن سورية246ندوات وورش عمل

2786المجموع

عدد موظفي بنك األردن– سورية حسب المؤهل العلمي في نهاية عام  2018

العددالبيان

8ماجستير

1دبلوم عالي

156بكالوريوس

28دبلوم

14ثانوية عامة

17دون الثانوية

224المجموع
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توزع الموظفين حسب الفروع واإلدارات كما في نهاية عام 2018

عدد الموظفين البيان عدد الموظفين البيان 

5فرع البارون / حلب 137االدارة العامة والمراكز 

5فرع العزيزية / حلب 10فرع شارع بغداد / دمشق

12فرع الالذقية / الالذقية9فرع أبو رمانة / دمشق

5فرع حمص / حمص7فرع العباسيين / دمشق

6فرع طرطوس / طرطوس7فرع جرمانا / ريف دمشق

8فرع السويداء / السويداء6فرع شارع الفيصل/حلب

--فروع حرستا – الحمدانية )مغلق مؤقتًا(7فرع صحنايا

224المجموع   
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تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 2018 

أواًل : الموجودات

ارتفعــت إجمالــي الموجــودات بنســبة 4 % فــي عــام 2018، حيــث بلغــت قيمتهــا 31.4 مليــار ليــرة ســورية، وكانــت فــي عــام 2017 بقيمــة 
30.1 مليــار ليــرة ســورية، حيــث ازدادت األرصــدة النقديــة بقيمــة 2.3 مليــار ليــرة ســورية، وبنســبة 14 % عــن عــام 2017.

عناصر الموجودات

نسبة النمومبلغ النمو20182017)المبالغ بآالف الليرات السورية(

14 %19,536,68817,155,3642,381,324نقد وأرصدة وإيداعات لدى البنوك

12-%)1,172,677(8,371,1559,543,832تسهيالت ائتمانية مباشرة

0 %1,255,7361,253,7661,969موجودات ثابتة وغير ملموسة

3 %2,274,5662,210,07364,494موجودات أخرى

4 %31,438,14530,163,0351,275,110مجموع الموجودات

 ●التسهيالت االئتمانية المباشرة
قــام بنــك األردن– ســورية بإتبــاع سياســة انتقائيــة بصــورة أكبــر  للعمــالء الذيــن ســيتم منحهــم تســهيالت ائتمانيــة، وذلــك لمــا تحملــه 
عمليــة المنــح فــي ظــل هــذه األزمــة، مــن مخاطــر تتجلــى بنســب احتماليــة عاليــة لعــدم تســديد العمــالء الممنوحيــن أو تعثــر العمــالء 
الممنوحيــن ســابقًا، حيــث انصــب التركيــز بالدرجــة األولــى علــى توفيــر درجــة مريحــة مــن الســيولة، وبالدرجــة الثانيــة تــم التركيــز علــى 
ــع  ــث تراج ــا حي ــراد بأنواعه ــهيالت األف ــًا فــي تس ــح جلي ــظ فــي المن ــر التحف ــد ظه ــتحقة، وق ــاط المس ــغ واألقس ــل المبال ــة تحصي عملي
نمــو تســهيالت األفــراد )التجزئــة( عــن عــام 2017، بنســبة %33، وبالمثــل تراجــع نمــو القــروض العقاريــة عــن عــام 2017 وبنســبة %12، و 

تســهيالت قطــاع الشــركات بنســبة %12 عــن عــام 2017.

إجمالي التســهيالت االئتمانية )بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا ومخصص تدني التسهيالت(

نسبة النمومبلغ النمو20182017)المبالغ بآالف الليرات السورية(

33-%)14,028(28,67042,698تسهيالت األفراد

30-%)53,663(127,198180,861القروض العقارية

12-%)1,104,985(8,215,2879,320,273تسهيالت الشركات المتوسطة والكبرى

%12-)1,172,677(8,371,1559,543,832مجموع التسهيالت المباشرة
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ثانيًا : المطلوبات وحقوق المساهمين

انخفضــت حقــوق المســاهمين بمبلــغ 1.4 مليــار ليــرة ســورية، ليصبــح 7 مليــار ليــرة ســورية عــام 2018 بــداًل مــن 7.2 مليــار ليــرة ســورية 
عــام 2017 .

المطلوبات وحقوق الملكية

نسبة النمومبلغ النمو20182017)المبالغ بآالف الليرات السورية(

%20,448,40115,661,4504,786,95031ودائع العمالء

61-%)3,258,534(2,116,3505,374,884ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

%1,303,1501,247,39055,7604تأمينات نقدية

%0)347(134,584134,931مخصصات أخرى

4-%)21,832(544,652566,484مطلوبات أخرى

4-%)286,887(6,891,0087,177,896حقوق الملكية – مساهمي البنك

4% 31,438,14530,163,0351275110مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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● ودائع العمالء 

باالعتمــاد علــى ضــرورة الموائمــة بيــن عناصــر المخاطــرة والربحيــة والســيولة، وفــي ظــل األزمــة التــي تعيشــها بالدنــا، وتأثيراتهــا علــى 
االقتصــاد بشــكل عــام وعلــى القطــاع المصرفــي بشــكل خــاص، فقــد اســتطاع البنــك الحفــاظ علــى نســب ســيولة مريحــة تمكنــه مــن 

متابعــة سياســته، ومواجهــة العقبــات التــي مــن الممكــن أن تعترضــه مســتقباًل، باالســتناد إلــى قــراءة واضحــة لمســتقبل الســوق.
حيــث ســجلت ودائــع العمــالء ارتفاعــًا بقيمــة 4.7 مليــار ليــرة ســورية، وبنســبة %31 عــن العــام 2017 لتبلــغ 20.4 مليــار ليــرة ســورية فــي 

نهايــة عــام 2018.

توزع ودائع العمالء حسب نوع الحساب

نسبة النمو %مبلغ النمو20182017)المبالغ بآالف الليرات السورية(

76 %8,198,1384,650,9483,547,190حسابات جارية

3-%)291,604(9,773,67810,065,282ودائع ألجل

162 %2,476,585945,2201,531,364ودائع التوفير

31 %20,448,40115,661,4504,786,950المجموع

السلسلة الزمنية ألهم بنود المركز المالي

)المبالغ بآالف الليرات 
السورية(

201820172016201520142013201220112010

8,371,1559,543,83210,603,9397,331,9484,418,0925,883,3227,831,28910,622,4328,804,134تسهيالت ائتمانية مباشرة
20,448,40115,661,45010,590,9699,581,43011,688,56813,138,83211,198,35710,890,2968,935,439ودائع العمالء

31,438,14530,163,03529,600,48223,540,30916,783,72418,153,93417,085,87817,729,47016,171,067إجمالي الموجودات
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السلسلة الزمنية لألرباح أو )الخسائر( المحققة وصافي حقوق المساهمين وسعر إغالق السهم :

السنة المالية
حقوق الملكية – مساهمي 

البنك
سعر إغالق السهمصافي األرباح قبل الضريبة

)بالليرة السورية()بماليين الليرات السورية()بماليين الليرات السورية(

20092,842)193.7(-

20102,860221,136.73

88.62  )بعد تجزئة السهم(20112,96456.4

20122,593)600(80.25

20132,417)803(106.75

20142,210)207(89.75

20154,9912,81098

20169,6705,141108

2017178, 7)2,458(422.44

20186,891)150(436.18
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ثالثا : نتائج أعمال البنك

● اإليرادات والعموالت
تحمــل البنــك لخســارة بقيمــة 287 مليــون ليــرة ســورية بنهايــة عــام 2018 مقابــل خســارة بقيمــة 2.4 مليــار ليــرة ســورية نهايــة عــام 
ــوي  ــع بني ــاح قط ــق أي ارب ــدم تحقي ــا أدى لع ــي مم ــدوالر األمريك ــل ال ــورية مقاب ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــات س ــبب  ثب ــك بس 2017، وذل
بالمقابــل فــإن تحســن ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــالت األجنبيــة فــي عــام 2017 نتــج عنــه خســارة فــي إعــادة تقييــم القطــع 

البنيــوي، فارتفــع الدخــل التشــغيلي بمقــدار  2 مليــار ليــرة ســورية، وبلــغ ايــراد بمقــدار 604 مليــون ليــرة فــي عــام 2018.

تطور اإليرادات

نسبة النمومبلغ النمو20182017المبالغ بآالف الليرات السورية

8-%)115,749(1,398,1191,513,868الفوائد المقبوضة

21 %160,084132,75327,331العموالت المقبوضة

127 %52,93923,28929,650أرباح العمالت األجنبية وإيرادات أخرى

4-%)58,769(1,611,1421,669,911المجموع

● المصروفات والمخصصات

انخفضــت إجمالــي النفقــات التشــغيلية لتصــل إلــى 755 مليــون ليــرة ســورية نهايــة عــام 2018 بمبلــغ ارتفــاع وقــدره 296 مليــون ليــرة 
ســورية، ويعــود ســبب االنخفــاض فــي النفقــات التشــغيلية إلــى انخفــاض فــي قيمــة مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة لتصبــح 

ايــراد بقيمــة 210 مليــون ل.س فــي عــام 2018 مــن مصــروف 77 مليــون عــام 2017.

تطور المصاريف والمخصصات

نسبة النمومبلغ النمو20182017)المبالغ بآالف الليرات السورية(

371-%287,910)77,525(210,386مخصص تدني تسهيالت مباشرة
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103-%13,038)12,671(367مخصصات متنوعة

7 %)30,413()441,579()471,992(نفقات الموظفين

3-%14,455)432,020()417,565(مصاريف أخرى

12-%10,681)86,826()76,145(االستهالكات واإلطفاءات

28-%295,672)1,050,621()754,949(المجموع

رابعًا : كفاية رأس المال والسيولة:

ســجل بنــك األردن– ســورية معــدالت مريحــة ألهــم المؤشــرات الماليــة للبنــك، حيــث بلغــت نســبة الســيولة 80% لكافــة العمــالت مقارنــة 
بالحــد األدنــى المطلــوب والبالــغ %30، وبلغــت 35% بالنســبة لليــرة الســورية مقارنــة بالحــد األدنــى والبالــغ %20 كمــا بلغــت نســبة المالءة 
الماليــة37.74% وهــي نســبة تفــوق النســبة المحــددة فــي بــازل)2( والمحــددة بـــ %8، كذلــك واصــل البنــك العمــل علــى تطويــر منظومة 

إدارة المخاطــر وتلبيــة متطلبــات مصــرف ســورية المركــزي والجهــات الرقابيــة األخرى.

خامسًا : النسب المالية للسنوات )2011 -2013-2012 -2014 -2015 -2016 -2017 -2018(  

20182017201620152014201320122011السنة المالية

3.51 %13.88-%6.83-%8.9-%77.22 %63.83 %29.59-%4-%العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك

3.47 %12.00-%5.51-%6.9-%92.69 %155.9 %83.08-%9.6- %العائد على رأس المال

0.59 %2.10-%0.91-%1.2-%13.79 %17.61 %8.34-%0.9-%العائد على متوسط الموجودات

6.01 %6.63 %4.12 %2.82 %3.85 %7.58 %5.07 %4.5 %دخل الفوائد إلى متوسط الموجودات

4.13 %5.8 %4.27 %4.20-%3.64%2.99 %3.41 %3.2 %مصروف الفائدة إلى متوسط الموجودات

1.75 %1.72 %0.15-%1.44-%0.22 %4.58 %1.65 %1.3 %هامش الفائدة إلى متوسط الموجودات

29.2 %37.5 %56.7 %61.02 %63.94%81.59 %99.74 %95.07 %تغطية مخصص التدني للتسهيالت غير العاملة

7.4 %37.4 %60.3 %72.52 %54.28 %34.82 %33.96 %32.85 %نسبة التسهيالت غير العاملة/إجمالي التسهيالت

30.1 %26.5 %19.3 %17.28 %30.14 %44.56 %36.30 %37.74 %نسبة كفاية رأس المال

35 %47 %57 %63 %66 %74 %78 %80 %نسبة السيولة القانونية

المؤشرات المالية للسنوات )2011 -2013-2012 -2014 -2015 -2016 -2017 -2018(  

)المبالغ بمليارات الليرات السورية(

20182017201620152014201320122011السنة المالية

31.43830.16329,60023,54016,78418,15417,10917,729مجموع الموجودات

8.3719.54410,6037,3314,4185,8837,83110,622إجمالي التسهيالت االئتمانية

22.56521.03619,06417,79113,91015,18613,44214,107مجموع الودائع )عمالء وبنوك(

6.8917.1779,6704,9912,2102,4172,5932,964حقوق الملكية – مساهمي البنك

60056.4-803-207-2.4575,1412,810-150-صافي الربح قبل الضريبة  )مليون ل.س (
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أهداف خطتنا المستقبلية 2019

ــك  ــال البن ــة أعم ــرادات وتنمي ــادر اإلي ــع مص ــم تنوي ــام 2019، أن يت ــل لع ــة العم ــداف وخط ــع األه ــد وض ــار عن ــن االعتب ــذ بعي ــم األخ ت

واســتثماراته بحيــث يتــم إدارة األصــول والمطلوبــات بمهنيــة وكفــاءة واالســتفادة مــن التحديــات والعمــل علــى تحويلهــا إلــى فــرص 

لتطويــر األعمــال واالســتغالل األمثــل للطاقــات واإلمكانــات المتاحــة ســواء المــوارد الماليــة والتقنيــة والبشــرية بــكل ماألقتــه اآلزمــة 

بظاللهــا واالســتفادة مــن التجــارب الســابقة إلــى أقصــى حــد ممكــن، حيــث سيســتمر البنــك بنفــس النهــج الــذي تــم عــام 2018 باالعتماد 

علــى النقــاط الثــالث التاليــة:

1- منح تسهيالت ائتمانية جديدة تنسجم مع ضوابط وتعليمات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص. 

2- متابعة عمليات تحصيل األقساط والمبالغ المستحقة لمحفظة التسهيالت المنتجة.

3- استمرار البنك وعلى كافة المستويات بضغط المصاريف إلى أدنى حد ممكن .

4- االســتمرار بتطويــر السياســات واإلجــراءات وآليــات العمــل بمــا فيهــا تطويــر أدوات الضبــط و الرقابــة بظــل التطــورات االيجابيــة نتيجــة 

اآلزمة.

ــل  ــاب لتحصي ــكل حس ــة ل ــورة افرادي ــة وبص ــر منتج ــاباتهم غي ــة حس ــالء المصنف ــد العم ــة ض ــا المرفوع ــة للقضاي ــة الحثيث 5- المتابع

المديونيــات أو جدولتهــا ومايتبعهــا مــن تحريــر الفوائــد المعلقــة ورد المخصصــات.

وبناء عليه، فقد تم تقسيم األهداف العامة للبنك ضمن أربعة محاور رئيسة هي :

 أواًل- محور العمليات والتنظيم:

.III تطبيق المعايير الخاصة بالسيولة وذلك حسب قواعد بازل ●
Virtual Machines تجهيز بنى تحتية ومخدمات جديدة لمركز الحاســب الرديف باســتخدام تقنية األجهزة االفتراضية ●

 E-Banking البدء بتطبيق نظام البنك اإللكتروني ●
Oracle HR تطبيق نظام إدارة شؤون الموظفين الجديد ●

Mobile Banking & Payment System تطبيق نظام بنك الموبايل ●
● متابعة تطوير نظام متكامل لالستغناء عن الهوية الشخصية والصور الورقية.

● متابعة تحديث نظام المراقبة بالكاميرات وفق متطلبات قرار مصرف سورية المركزي 1150 بباقي فروع البنك
● استبدال مخدمات النظام البنكي في مركز الحاسب القديم.

● تحديث أنظمة تشغيل الصرافات اآللية للتوافق مع أحدث معايير الحماية وسالمة المعلومات العالمية.
● شراء مخدمات جديدة لزوم النظام البنكي ICBS ووحدات التخزين المشتركة المرفقة.

. ICBS للنظام البنكي Testing Environment شراء مخدمات لزوم ●
. Cisco تركيب تجهيزات البنية التحتية الشبكية من طراز ●

. ،)Corporate Credit Management  )CCM تطبيق مشروع نظام ●
.Pio-Tech-CBS- متابعة تطوير نظام تقارير مصرف سورية المركزي ●

● متابعة تحديث نظام األرشــفة االلكترونية -  Pio-Tech-CM إلى االصدار الجديد.
● تركيب نظام األخطار المصرفية  Bank Risk الجديد حسب متطلبات مصرف سورية المركزي.

.SYGS مع نظام التحويالت الفورية -مصرف سورية المركزي ICBS متابعة الربط اآللي للنظام البنكي ●
● تطويــر منظومــة االتصــاالت الحاليــة )ربــط شــبكي بيــن مركــز الحاســب واالدارة العامــة ومــع الموقــع الرديــف( مــن منظومــة الربــط 

النحاســي إلــى منظومــة الربــط الضوئــي.
● تطوير منظومة االتصاالت الحالية لخدمة االنترنت من منظومة الربط النحاسي إلى منظومة الربط الضوئي.

.Cisco Unified Communications ترقيــة نظام االتصاالت الداخلية ●
● شــراء وحدة Tape Library مرفقة بتجيهزات النظام البنكي الجديدة.

. Manage Engine-Help Desk استكمال تنفيذ نظام ●
● تطبيق خطط العمل لمشروع المقاصة االلكترونية للشيكات في حال العمل بها من قبل مصرف سورية المركزي.

● اســتبدال المخدمــات الخاصــة بنظــام ICBS والموجــود فــي الموقــع الرديــف بتجهيــزات أخــرى مــن أجــل إعــادة تفعيــل الHACMP فــي 
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المركــز الرئيســي.
. Oracle 11g إلى Oracle 9i تحديث لنسخة نظام قواعد البيانات البنكية من ●

.CM system   تطوير نظام األرشــفة االلكترونية ●
● تحديث مخدمات النظام البنكي وفقا لمتطلبات استمرارية العمل بما فيها تحديث قاعدة البينات ألحدث نسخة.

.Manage Engine-Help Desk البدء بتطوير  نظام ●

ACH- Automated Clearing House وخدمة نظام غرفة التقاص اآللي M-Banking والـ E-Banking اإلعداد لتقديم خدمة البنك االلكتروني ●

ومن أهداف إدارة المخاطر :

● تطوير خطة استمرارية العمل وتعديلها وفق أفضل الممارسات.

● متابعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة وتحديثها بشكل دوري.

● تطبيق نظام الكتروني خاص بمراقبة المستخدمين 

.III اســتكمال تطبيق المعايير الخاصة بالسيولة وذلك حسب قواعد بازل ●

● مراجعة سياسات إدارة المخاطر المختلفة الموضوعة وتعديلها وفق أفضل الممارسات الدولية.

.)DRP( تطوير سياسات اختبارات الجهد، وتحديث خطة التعافي من الكوارث ●

ومن األهداف المخططة لدائرة االمتثال :

● متابعــة تحديــث إجــراءات العمــل بمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتعاميــم المحليــة الصــادرة، مــع األخــذ باالعتبــار المتغيــرات الدوليــة 

التــي طــرأت علــى القطــاع المصرفــي وآخــر التوجهــات المصرفيــة.

● مراجعــة السياســات الموضوعــة وتعديلهــا وفــق آخــر المســتجدات والقوانيــن الصــادرة بمــا فيها سياســة وإجــراءات االمتثال وسياســة 

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، إضافــة لآلليــات المرتبطــة بهذه السياســات.

ــة،  ــة متخصص ــج تدريبي ــداد برام ــالل إع ــن خ ــم، م ــزام وتأهيله ــة االلت ــة مراقب ــي مديري ــاءة موظف ــع كف ــب ورف ــي تدري ــتمرار ف ● االس

ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــزام ومكافح ــم االلت ــي مفاهي ــك ف ــي البن ــة لموظف ــدورات التدريبي ــد ال ــى عق ــة إل إضاف

 ثانيًا- المحور المالي

● تحقيق نمو في محفظة التسهيالت االئتمانية بمبلغ اليقل عن 4 مليار ليرة سورية بضوابط ومعايير محددة.
● ضبط المصاريف والنفقات قدر اإلمكان مع اآلخذ بعين االعتبار ارتفاع كلفة الخدمات.

● زيادة حجم الودائع المستقطبة بالليرة السورية وبالكلفة األقل بما يتناسب واحتياجات البنك 
● زيادة قيمة الرسوم والعموالت المستوفاة من العمالء مع مراعاة الوضع التنافسي.

● تكثيــف الجهــود لتحصيــل المبالــغ واألقســاط للمحفظــة غيــر المنتجــة، وذلــك الســترداد الفوائــد المعلقــة والمخصصــات باالضافــة 
إلــى محاولــة عــدم تصنيــف أي حســاب جديــد وماينتــج عنــه مــن تعليــق فوائــد وتكويــن مخصصــات جديــدة

ــرة  ــن %25 للي ــل ع ــث ال تق ــزي، بحي ــورية المرك ــرف س ــل مص ــن قب ــددة م ــب المح ــوق النس ــة، تف ــيولة مريح ــب س ــى نس ــاظ عل ● الحف
ــورية  الس

● تعزيز مكونات القاعدة الرأسمالية للبنك، والمحافظة على نسبة كفاية رأس المال بحيث ال تقل في أي حال من األحوال عن 8%.
● استكمال تخمين العقارات المرهونة لصالح البنك، بصورة دورية تنفيذًا لتعليمات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بدائرة الخزينة، ستستمر بأداء مهامها وسيتم التركيز على تحقيق األهداف التالية :

● العمل على أتمتة كافة الكشوفات التي يتم إرسالها إلى مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع دائرة األتمتة. 
● المساعدة في تحقيق أهداف واستراتيجيات البنك باإلضافة الى االرتقاء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.                                     

● التحكــم ومراقبــة مراكــز القطــع بالعمــالت األجنبيــة لتقديــم إشــارات حــول  مخاطــر تذبــذب أســعار الصــرف وبالتالــي الحــد مــن تأثيرهــا 
قــدر اإلمــكان.

● تحقيق عوائد من عمليات تبادل العمالت مع المحافظة على تحقيق التوازن بين مستوى الربحية ودرجة المخاطر.

● العمل على ايجاد منفذ للحواالت الخارجية .                                           
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ثالثًا- محور السوق والعمالء

● االســتمرار بتحديــث قاعــدة بيانــات عمــالء البنــك، وبمــا يعــزز قــدرة البنــك علــى دراســة وتحليــل قطاعــات وشــرائح العمــالء، وتصميــم 

المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم.

● البدء بالمرحلة التجريبية لتقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية لعمالء البنك.

● االستمرار بتحديث نشرة عموالت المصرف الخاصة بالعمالء لتبقى مواكبة ألسعار العموالت في السوق وللتكلفة.

● طرح برامج قروض التجزئة بأنواعها، حسب ظروف السوق والمنافسة.

● المراجعــة المســتمرة آلليــات تســعير منتجــات وخدمــات البنــك وفقًا لشــرائح العمــالء المســتهدفين، األفراد والمؤسســات المتوســطة 

والصغيــرة، والشــركات الكبــرى، إضافــة إلــى تعزيــز وترســيخ صــورة البنــك اإليجابيــة وعالمتــه التجاريــة لــدى كافــة فئــات المجتمــع 

وتميزهــا فــي الســوق المصرفــي، وإدامــة عناصرهــا بمــا يتوافــق مــع هويــة البنــك المؤسســية الموحــدة، وإبــراز اســم البنــك ودوره 

فــي خدمــة المجتمــع المحلــي وتعزيــز عالقــات البنــك مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة.

● البدء بتطبيق نظام خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS إلعالم العمالء بكافة الحركات التي تمت على حساباتهم.

● بناء نظام لقياس الوقت الفعلي المستخدم الجراء اي عملية و مقارنته مع الوقت القياسي المعتمد لتنفيذ العمليات و في كل الفروع.

.+B المحافظــة على درجة تصنيف الفروع في تقارير التدقيق بدرجة ●

رابعًا- محور الموارد البشرية 

● تشــغيل النســخة النهائيــة لنظــام المــوارد البشــرية الجديــد )Oracle(، بمــا يخــدم متطلبــات العمــل ويســاعد فــي تطويــر قســم المــوارد 

ــرية وتنميتها. البش

.MBO’s في دائرة الموارد البشرية، والمرتبط بمفهوم اإلدارة باألهداف )KPI’s( تطبيق معايير قياس األداء ●

● األرشفة االلكترونية لملفات الموظفين بالتنسيق مع دائرة أنظمة المعلومات.

● إعــداد خطــة لتأهيــل وتدريــب الموظفيــن لتمكــن كل منهــم مــن عمله علــى أكمــل وجــه  On Job Training، ومن ثــم التدريــب المتقاطع 

علــى األعمــال األخــرى بنفــس الدائــرة أو القســم Cross Training، لضمــان تطبيــق خطــة اإلحالل لكافــة الوظائف.

● متابعــة تطبيــق كافــة القوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن مؤسســات العمــل الحكوميــة وتعديــل األنظمــة الداخليــة بمــا يتناســب 

معهــا.

● العمــل علــى تدريــب موظفــي البنــك بمــا يلبــي االحتياجــات التدريبيــة لدوائــر وفــروع البنــك وبمــا يتماشــى مــع التوجهــات العامــة 

لبنــك األردن-ســورية.

ــم، لتســهيل العمــل، والحفــاظ علــى  ● تصميــم موقــع داخلــي خــاص بموظفــي البنــك، يجمــع كافــة السياســات واإلجــراءات والتعامي

ــراءات. ــزام باإلج االلت

اإلجراءات المتبعة للمحافظة على استمرارية العمل وتقديم الخدمات األساسية للعمالء :

أثبتــت اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا مــن قبــل بنــك األردن- ســورية خــالل ســنوات األزمــة نجاحها،حيــث تــم التعامــل مــع جميــع الظــروف 

الطارئــة، وتــم االســتمرار بتقديــم الخدمــات المصرفيــة دون أي انقطــاع أو توقــف، ومــع تحســن الظــروف األمنيــة والتحســن الملمــوس 

ــي  ــر ف ــع التغيي ــة، م ــدة وملموس ــج جي ــي أدت لنتائ ــة والت ــة المتبع ــس السياس ــتمرار بنف ــيتم االس ــة، س ــرات االقتصادي ــي المؤش ف

اإلجــراءات حســب الظــروف، ومــن هــذه اإلجــراءات:
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● تحديــث خطــة اســتمرارية العمــل والتــي تتضمــن إعــادة تشــغيل أعمــال المؤسســة وخصوصــا الحساســة منهــا بعــد فتــرة مقبولــة مــن 

اإلنقطــاع، وإدارة األزمــات وتطويرهــا بشــكل نصــف ســنوي.

● تحديــث خطــط الطــوارئ وخطــة اإلخــالء فــي الحــاالت الطارئــة لضمــان أمــن الموظفيــن، وتدريــب موظفــي المصــرف علــى التصــرف 

فــي الحــاالت الطارئــة.

● تحديث خطة الطوارئ االتصاالت والتأكد من فاعليتها.

● زيادة مستويات الرقابة واتباع أفضل الممارسات في مجال الضبط الداخلي..

● االعتماد على تقارير التدقيق الدورية ومتابعتها لتالفي أي أخطاء حاصلة في اإلجراءات المتبعة.

● الحفاظ على مخزون كافي من الوقود لتشغيل الطاقة الكهربائية عند الضرورة.

● الصيانات الدورية والمستمرة لمولدات الطاقة المنتشرة في الفروع والمراكز.

● الصيانات الدورية والمستمرة لأجهزة التقنية والشبكات ووسائل االتصاالت المنتشرة في الفروع والمراكز.

● القيام بزيارات دورية لفروع البنك.

● االستمرار بتغيير السياسات واإلجراءات وآليات العمل بضوء أي تغيير، بما فيها تطوير أدوات الضبط والرقابة.

● وضع خطط بديلة تحقق استمرار أعمال البنك لمواجهة أسوء السيناريوهات المفترضة.

ــة  ــات مــن خــالل وجــود مخدمــات بديل ــن البيان ــى تأمي ــة، باإلضافــة إل ــز علــى تأميــن اســتمرارية عمــل األنظمــة اآللي ● اســتمرار التركي

بســبب الظــروف التــي أفرزتهــا األزمــة الســورية.

● تطويــر عمليــات التدقيــق الداخلــي والتفتيــش وفــق أحــدث الممارســات والمعاييــر الدوليــة المطبقــة فــي هــذا المجــال، والمراجعــة 

المســتمرة إلجــراءات العمــل وبمــا يقلــل مــن حجــم المخاطــر الناتجــة عــن نقــاط الضعــف فــي اإلجــراءات المتبعــة، وتطويــر إجــراءات 

ووســائل رقابيــة تســهم فــي تطويــر العمــل وخدمــة العميــل.

● رفــع مســتوى تقيــم )الفروع/الدوائــر( وســيتم ذلــك مــن خــالل رفــع مســتوى التقييــم لكافــة الفــروع والدوائــر، وتخفيــض عــدد وتأثيــر 

مخاطــر األخطــاء عــن التقاريــر التدقيــق الســابقة )دوائــر - فــروع( وســيتم ذلــك مــن خــالل :

تطوير قائمة المراجعة الدورية بآخر تعديالت على إجراءات العمل والمالحظات الواردة خالل عام 2018.  -

زيارة فروع البنك بشكل دوري للتحقق من التطبيق الصحيح لقائمة المراجعة الدورية وإجراءات العمل.  -

● تطوير سياسات اختبارات الجهد، واستكمال بناء ملف مخاطر لدوائر المصرف المختلفة.

● تحديــث ملفــات مخاطــر الفــروع ودوائــر وأقســام البنــك علــى نظــام الـــ CARE بمــا يتوافــق مــع إجــراءات العمــل وقــرارات وتعليمــات 

مصــرف ســورية المركــزي والجهــات الرقابيــة ذات العالقــة .

● فحص نظام الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر وتقديم االقتراحات التي تساهم في تطويره .
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البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 
31 كانون األول 2018 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل   

 البيانات المالية

●    بيان الوضع المالي

●    بيان الدخل

 ●    بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

 ●    بيــان التغييرات في حقوق الملكية

 ●    بيان التدفقات النقدية

 ●    إيضاحات حول البيانات المالية



43



التقرير السنوي

44



45



التقرير السنوي

46



47



التقرير السنوي

48

كما في 31 كانون االولبالليرة السورية

20182017ايضاح

الموجودات

411,313,607,6517,867,060,830نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي

58,223,080,0839,288,303,109أرصدة لدى مصارف

68,371,155,3769,543,832,235صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

71,233,412,4911,236,017,897موجودات ثابتة ملموسة

822,323,10017,748,400موجودات غير ملموسة

9352,478,730488,882,753موجودات ضريبية مؤجلة 

10421,412,416220,514,742موجودات أخرى

111,500,675,3111,500,675,311وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

31,438,145,15830,163,035,277مجموع الموجودات

المطلوبات

122,116,350,4675,374,884,482ودائع مصارف

1320,448,400,67915,661,450,316ودائع الزبائن والمؤسسات المالية

141,303,150,1681,247,390,427تأمينات نقدية

15134,584,071134,930,620مخصصات متنوعة

16544,651,561566,483,744مطلوبات أخرى

24,547,136,94622,985,139,589مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 

173,000,000,0003,000,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

1864,961,83164,961,831احتياطي قانوني

1864,961,83164,961,831احتياطي خاص

1932,337,10932,337,109احتياطي عام مخاطر التمويل

209,782,716,4059,782,716,405أرباح مدورة غير محققة

)5,767,081,488()6,053,968,964(17خسائر متراكمة محققة

6,891,008,2127,177,895,688مجموع حقوق الملكية

31,438,145,15830,163,035,277مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بنك األردن - سورية 
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الوضع المالي

السيد شاكر توفيق فاخوري                                          السيد جواد فتحي الحلبوني              السيد محمد اياد عمر الطناني
     رئيس مجلس اإلدارة                                                       المدير العام                المدير المالي
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بنك األردن - سورية 
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل 

للسنة المنتهية في 31 كانون األولبالليرة السورية

20182017ايضاح

211,398,119,2921,513,868,184الفوائد الدائنة

)1,020,003,505()999,252,944(22الفوائد المدينة

398,866,348493,864,679صافي أرباح الفوائد

23160,083,733132,753,209رسوم وعموالت دائنة

)3,925,580()7,423,939(24رسوم وعموالت مدينة

152,659,794128,827,629صافي إيرادات الرسوم والعموالت

551,526,142622,692,308صافي أرباح الفوائد، الرسوم والعموالت 

37,900,74313,577,799صافي أرباح تشــغيلية ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية

)2,053,048,921(-خسارة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

2515,038,3869,711,493إيرادات تشغيلية أخرى

)1,407,067,321(604,465,271إجمالي الدخل )الخسارة( التشغيلية

)441,579,126()471,991,650(26نفقات الموظفين

)83,451,144()72,354,954(7استهالكات موجودات ثابتة ملموسة 

)3,375,238()3,790,138(8إطفاءات موجودات غير ملموسة

)77,524,793(27210,385,535استرداد  )أعباء( مخصص تدني التسهيالت االئتمانية

)12,670,621(15367,274استرداد )أعباء( مخصصات متنوعة 

)432,019,709()417,564,791(28مصاريف تشغيلية أخرى

)1,050,620,631()754,948,724(إجمالي المصاريف التشغيلية

)2,457,687,952()150,483,453(خسارة السنة قبل الضريبة 

)34,679,544()136,404,023(9ضريبة الدخل

)2,492,367,496 ( )286,887,476(29خسارة السنة بعد الضريبة 

)83,08( )9.56(29حصة السهم من خسارة السنة األساسية والمخففة

السيد شاكر توفيق فاخوري                                          السيد جواد فتحي الحلبوني              السيد محمد اياد عمر الطناني
     رئيس مجلس اإلدارة                                                       المدير العام                المدير المالي
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بنك األردن - سورية 
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

)2,492,367,496 ()286,887,476(خسائر السنة

)2,492,367,496 ()286,887,476(الدخل الشامل للسنة

السيد شاكر توفيق فاخوري                                          السيد جواد فتحي الحلبوني              السيد محمد اياد عمر الطناني
     رئيس مجلس اإلدارة                                                       المدير العام                المدير المالي
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بنك األردن - سورية 
شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

بيان التدفقات النقدية 

بالليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول  

20182017ايضاح
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

)2,457,687,952()150,483,453(خسارة السنة قبل الضريبة
تعديل لمطابقة األرباح مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية

83,451,143 772,354,954استهالكات موجودات ثابتة ملموسة
83,790,1383,375,238إطفاءات موجودات غير ملموسة

12,670,621 )367,274(15مصروف مخصصات متنوعة
77,224,793)210,406,260(27،6صافي التغير في مخصص تدني التسهيالت االئتمانية - المباشرة

27،1520,725300,000صافي التغير في مخصص تدني التســهيالت االئتمانية-غير المباشرة
)14,999()1,224,993(أرباح استبدال موجودات ثابتة مادية
 476,506508,210خسائر إتالف موجودات ثابتة مادية

)2,280,172,946()285,839,657(الخسارة قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية          

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)257,913,854()281,562,954(الزيادة في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي )احتياطي نقدي الزامي(

1,421,626,527776,170,312)النقص( / الزيادة في صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
5,024,499)200,897,675(النقص في موجودات أخرى

)1,500,000,000(-)النقص( في ودائع المصارف )التي يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(
4,710,506,2125,263,946,948الزيادة في ودائع الزبائن والمؤسسات المالية

55,759,741925,966,129الزيادة في تأمينات نقدية
109,459,513)21,832,183(الزيادة في مطلوبات أخرى

5,397,760,0113,042,480,601صافي األموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

)88,576,148()69,001,060(شراء موجودات ثابتة مادية
)11,448,296()8,364,838(شراء موجودات غير ملموسة

)100,024,444()77,365,898(صافي األموال )المستخدمة في( النشاطات االستثمارية
37,900,743264,946,288تأثير تغيرات أسعار الصرف     

5,358,294,8563,207,402,445صافي الزيادة في النقد وما يوازي النقد بدون تأثير تغيرات أسعار الصرف
3010,993,686,5057,786,284,060النقد وما يوازي النقد في بداية السنة
3016,351,981,36110,993,686,505النقد وما يوازي النقد في نهاية السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد:
1,379,517,5361,531,870,992فوائد مقبوضة
)962,544,914()1,055,608,151(فوائد مدفوعة

السيد شاكر توفيق فاخوري                                          السيد جواد فتحي الحلبوني              السيد محمد اياد عمر الطناني
     رئيس مجلس اإلدارة                                                       المدير العام                المدير المالي
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1- معلومات عامة

- بنــك األردن - ســورية هــو شــركة مســاهمة مغفلــة عامــة ســورية مملوكــة بنســبة %49 مــن بنــك األردن ش.م.ع. ، تأســس المصــرف 
بموجــب قانــون المصــارف الخاصــة رقــم 28 لعــام 2001 تــم الترخيــص إلنشــائه بتاريــخ 27 أيــار 2007 بموجــب القــرار رقــم 36/م. والصــادر 
ــم تســجيله فــي الســجل التجــاري لمحافظــة دمشــق تحــت الرقــم  ــة الســورية وت ــة العربي ــوزراء فــي الجمهوري عــن رئاســة مجلــس ال

15351 تاريــخ 28 أيــار 2008 وفــي ســجل المصــارف تحــت الرقــم 17 تاريــخ 29 تمــوز 2008.
باشــر المصــرف أعمالــه فــي 18 تشــرين الثانــي 2008 وهــو يقــوم بكافــة الخدمــات واألعمــال المصرفيــة والماليــة مــن خــالل مركــزه 
فــي مدينــة دمشــق- شــارع بغــداد وفروعــه داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية وعددهــا أربعــة عشــر فرعــًا علمــًا أن هنــاك فرعيــن 

مغلقيــن ومكتــب لــم يفتتــح فــي محافظــة حمــص فــي الوقــت الحالــي, مــدة المصــرف 99 عامــًا تنتهــي فــي 26 أيــار عــام 2106.
تأســس البنــك برأســمال مقــداره 1,500,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى3,000,000 ســهم بقيمــة اســمية 500 ليــرة ســورية للســهم 
الواحــد, وافقــت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 27 حزيــران 2009 علــى زيــادة رأســمال المصــرف ليصبــح بقيمــة 

3,000,000,000 ليــرة ســورية وتــم االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب وزيــادة رأس المــال فــي نهايــة شــهر كانــون األول 2009.
ــرف  ــهم المص ــمية لس ــة االس ــل القيم ــى تعدي ــران 2011 عل ــخ 16 حزي ــورية بتاري ــة الس ــواق المالي ــة األوراق واألس ــت هيئ ــا وافق كم
ــك  ــهم البن ــي ألس ــدد اإلجمال ــون الع ــك يك ــران 2011 وبذل ــوم 30 حزي ــة ي ــي نهاي ــك ف ــد وذل ــهم الواح ــورية للس ــرة س ــة لي ــح مائ لتصب

ــورية. ــرة س ــغ 3,000,000,000 لي ــة تبل ــة إجمالي ــهم بقيم 30,000,000 س

- يمتلــك بنــك األردن- عمــان أســهم بنســبة %49 مــن رأســمال المصــرف، ويتــم توحيــد البيانــات الماليــة لبنــك األردن ســورية مــع البيانــات 
الماليــة لبنــك األردن فــي األردن.

- أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لأوراق المالية.
- نتيجــة الظــروف االســتثنائية التــي تشــهدها بعــض المناطــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية تــم ايقــاف العمــل بشــكل مؤقــت 
فــي فرعيــن للمصــرف همــا: الحمدانيــة بحلب-حرســتا، وذلــك بعــد موافقــة مصــرف ســوريا المركــزي علــى ذلــك بشــكل مؤقــت لحيــن 

زوال الظــروف االســتثنائية لتعــود هــذه الفــروع الــى الخدمــة.
- وافق رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ  24 كانون الثاني 2019 على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018.

2 - السياسات المحاسبية الهامة

أسس اعداد البيانات المالية
تــم إعــداد البيانــات الماليــة للمصــرف وفقــًا للسياســات المحاســبية  المذكــورة أدنــاه وهــذه السياســات متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر  الماليــة باســتثناء المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 ســاري المفعــول للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون 

الثانــي 2019.
لقــد جــرى تصنيــف الحســابات فــي الموجــودات والمطلوبــات حســب طبيعــة كل منهــا وجــرى تبويبهــا فــي البيانــات الماليــة بموجــب 

ترتيــب تقريبــي تبعــًا لســيولتها النســبية.
أسس التقييم

تم إعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة :
- الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة. 

- األدوات المالية المحددة على أســاس القيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 
- االستثمارات في حقوق الملكية. 

- األوراق المالية المتوفرة للبيع
- األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

إن السياسات المحاسبية األساسية هي مدرجة أدناه:

)أ( العمالت األجنبية :

إن العمليــات المجــراة بعمــالت غيــر عملــة اعــداد التقاريــر الماليــة )عمــالت أجنبيــة( يتــم تســجيلها علــى أســاس أســعار القطــع الســائدة 
ــع  ــعار القط ــاس أس ــى أس ــة عل ــالت األجنبي ــة بالعم ــود المالي ــل البن ــادة تحوي ــم إع ــي يت ــع مال ــان وض ــخ كل بي ــات. بتاري ــخ العملي بتواري
ــون األول  ــي 31 كان ــا ف ــورو كم ــي و498.24  للي ــدوالر األمريك ــورية لل ــرة س ــت 436 لي ــث بلغ ــي حي ــع المال ــان الوض ــخ بي ــائدة بتاري الس
2018 )مقابــل 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي و 520.13لليــورو كمــا فــي 31 كانــون األول 2017(. إن البنــود غيــر الماليــة بالعمــالت 
األجنبيــة المســجلة علــى أســاس القيمــة العادلــة يعــاد تحويلهــا علــى أســاس أســعار القطــع الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد 



التقرير السنوي

54

القيمــة العادلــة. إن البنــود غيــر الماليــة التــي جــرى تقييمهــا علــى أســاس الكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يعــاد تحويلهــا.
تقيــد فروقــات القطــع فــي األربــاح والخســائر فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا، باســتثناء فروقــات القطــع علــى العمليــات المنفــذة بقصــد 
التحــّوط لمخاطــر محــددة بعمــالت أجنبيــة وفروقــات القطــع علــى بنـــود ماليــة تمثــل ارصــدة مدينــة مطلوبــة مــن أو دائنــة متوجبــة إلى 
نشــاط أجنبــي مــن غيــر المقــرر أو المتوقــع تســديدها يتــم تســجيلها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وإظهارهــا فــي حســاب فـــروقات تحويــل 

عمــالت أجنبيــة ضمــن حقــوق الملكيــة ومــن ثــم تقيــد فــي بيــان الدخــل عنــد التفــرغ عــن صافــي المســاهمة.

)ب( االعتراف وإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية :

يتــم االعتــراف المبدئــي بالقــروض والتســليفات والودائــع وســندات الديــن الصــادرة والمطلوبــات المرؤوســة، بالتاريــخ الــذي نشــأت فيــه. 
ويتــم االعتــراف المبدئــي بجميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى فــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه المصــرف فريقــًا فــي الشــروط 

ــة لالداة.  التعاقدي
يتــم القيــاس المبدئــي للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة. إن تكاليــف اجــراء العمليــة المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء أو 
إصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )باســتثناء الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر( 
يتــم اضافتهــا أو تنزيلهــا مــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة، حســبما ينطبــق، عنــد االعتــراف المبدئــي. إمــا تكاليف 
ــاح أو الخســائر فيتــم  اجــراء العمليــة المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األرب

االعتــراف بهــا فــورًا فــي بيــان الدخــل.

ــة مــن األصــل، أو  ــة فــي التدفقــات النقدي يتــم إلغــاء االعتــراف مــن قبــل المصــرف بأصــل مالــي عنــد انتهــاء أجــل الحقــوق التعاقدي
عندمــا تحــّول األصــل المالــي فــي عمليــة تتضمــن تحويــل جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة األصــل المالــي إلــى منشــأة أخــرى. اذا لــم 
يحــول المصــرف أو يحافــظ علــى جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة األصــل واســتمر بالســيطرة علــى األصــل المنقــول، يجــب أن يعتــرف 
ــغ التــي قــد يتــم دفعهــا. اذا حافــظ المصــرف  المصــرف بحصتــه المحتفــظ بهــا فــي األصــل وبااللتزامــات المترتبــة عنهــا فــي المبال
بصــورة مهمــة علــى جميــع مخاطــر وعائــدات ملكيــة األصــل المالــي المنقــول، يجــب ان يســتمر المصــرف باالعتــراف باألصــل المالــي 

ــة.  ــدات المقبوض ــة للعائ ــات الضامن ــراف باالقتراض ــك االعت وكذل
عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي بالقيمــة المطفــأة، يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفترية لأصــل ومجمــوع المقابــل المقبوض 

وبرســم القبــض ضمــن بيــان الدخل. 
ــة والمصــدرة مــن المصــدر  ــن ذات اســتحقاقات أطــول ومخاطــر مماثل ــن المســتبدلة بســندات دي ــراف بســندات الدي ال يتــم إلغــاء االعت
ــورة  ــندات المذك ــدل الس ــة ب ــن عملي ــة ع ــومات الناتج ــالوات والحس ــل الع ــم تأجي ــراف. يت ــاء االعت ــروط إلغ ــا ال تفــي بش ــث أنه ــه حي عين

ــددة.  ــتحقاقات المم ــة لالس ــرة المتبقي ــدى الفت ــى م ــد عل ــز للعائ ــا كتعزي وإطفاؤه
يتــم إلغــاء االعتـــراف مــن قبــل المصــرف بمطلوبــات ماليــة فقــط عنــد اإلعفــاء مــن أو إلغــاء أو انتهــاء أجــل االلتزامــات الخاصــة بهــا. يتــم 
االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الــذي تــم إلغــاء االعتــراف بــه والمقابــل المدفــوع وبرســم الدفــع، بمــا فــي 

ذلــك الموجــودات غيــر النقديــة المنقولــة أو االلتزامــات المتكبــدة ضمــن بيــان الدخــل. 

)ج(  تصنيف الموجودات المالية :

ــخ االســتحقاق، قــروض  الحقــًا لالعتــراف األولــي، يتــم تقييــم االســتثمارات فــي أوراق ماليــة تبعــا لتصنيفهــا إمــا كـــ : مســتبقاة لتاري
ــائر.  ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــع، أو بالقيم ــرة للبي ــليفات، متوف وتس

استثمارات في أوراق مالية مستبقاة لتاريخ االستحقاق :
االســتثمارات المســتبقاة لتاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق ثابــت 
ــة  ــاس القيم ــى أس ــددة عل ــون مح ــي ال تك ــتحقاق، والت ــن االس ــا لحي ــاظ به ــى االحتف ــدرة عل ــة والق ــة االيجابي ــه الني ــرف لدي وان المص

العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو كمتوفــرة للبيــع. 
يتم قياس االستثمارات المستبقاة لتاريخ االستحقاق على أساس الكلفة المطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.

اســتثمارات في أوراق مالية كقروض وتسليفات :
االســتثمارات فــي اوراق ماليــة كقــروض وتســليفات هــي موجــودات غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق 

. بت ثا
يتم قياس االستثمارات في اوراق مالية كقروض وتسليفات على أساس الكلفة المطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية. 

استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع :
االســتثمارات المتوفــرة للبيــع هــي موجــودات غيــر مشــتقة لــم يتــم تحديدهــا ضمــن فئــات الموجــودات الماليــة األخــرى. ان ســندات 
ــي  ــجيل باق ــم تس ــة. يت ــجيلها بالكلف ــم تس ــوق يت ــكل موثـ ــة بش ــا العادل ــم قيمته ــن تقيي ــي ال يمك ــة الت ــر المدرج ــاهمة غي المس
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االســتثمارات المتوفــرة للبيــع علــى أســاس القيمــة العادلـــة وتــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر. 
يتــم فصــل التغيــر فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات فــي أدوات ديــن متوفــرة للبيــع اعيــد تصنيفهــا كمســتبقاة لتاريــخ االســتحقاق عــن 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات فــي أدوات ديــن متوفــرة للبيــع ضمــن حقــوق الملكيــة ويتــم اطفاؤهــا كتعزيــز للعائــد علــى 

مــدى العمــر المتبقــي ألداة الديــن. 

التحديد على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :
يقــوم المصــرف بتحديــد موجــودات ومطلوبــات ماليــة علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي أي مــن الحــاالت 

التاليــة :
• يتم إدارة وتقييم الموجودات أو المطلوبات واعداد التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة ؛ أو 

• ان التحديد يلغي أو يقّلل إلى حد كبير عدم تناسب محاسبي قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أو
• ان الموجودات أو المطلوبات تتضمن مشتقات مدمجة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية المطلوبة في العقد خالفا لذلك. 

)د( المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية :

التصنيف كدين أو حقوق ملكية :
يتــم تصنيــف أدوات الديــن وحقــوق الملكيــة التــي يصدرهــا المصــرف كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة بنــاء علــى جوهــر االتفاقيــات 

التعاقديــة والتعريــف لاللتــزام المالــي وألداة حقــوق الملكيــة. 
أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت الحصــة المتبقيــة فــي أصــول المنشــأة بعــد خصــم جميــع التزاماتهــا. يتــم االعتــراف بــأدوات 

حقــوق الملكيــة الصــادرة عــن المصــرف بقيمــة العائــدات المقبوضــة صافــي مــن تكاليــف االصــدار المباشــرة. 
إذا أعــاد المصــرف شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه، فيتــم االعتــراف بهــا واقتطاعهــا مــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم االعتــراف 

بــأي ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل عنــد شــراء أو بيــع أو اصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمصــرف. 
يتــم تصنيــف االجــزاء المكونــة لــأدوات المركبــة )ســندات قابلــة للتحويــل( الصــادرة عــن المصــرف بشــكل منفصــل كمطلوبــات ماليــة أو 
أداة حــق ملكيــة وفقــًا لجوهــر االتفاقيــات التعاقديــة وتعريــف االلتــزام المالــي وأداة حقــوق الملكيــة. ان خيــار التحويــل الــذي ســيتم 
تســديده بموجــب تبــادل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر مقابــل عــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمصــرف ه 

وبمثابــة أداة حــق ملكيــة.
المطلوبات المالية :

المطلوبــات الماليــة التــي ال يحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة وال يتــم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، يتــم قياســها 
الحقــًا بالكلفــة المطفــأة باســتعمال طريقــة الفائــدة الفعلية. 

يتــم تحديــد المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عندمــا يحتفــظ بااللتــزام المالــي بغــرض المتاجــرة أو يتــم 
تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. 

إن االلتــزام المالــي غيــر المحتفــظ بــه بغــرض المتاجــرة قــد يحــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد االعتــراف االولــي 
اذا :

● كان مثل هذا االعتراف يلغي أو يخفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعتراف الذي قد ينتج ؛ أو
ــم  ــم ادارتهــا وتقيي ــة أو االثنيــن معــًا والتــي يت ــات مالي ــة أو مطلوب ــزام المالــي يمثــل جــزء مــن مجموعــة موجــودات مالي ● كان االلت
اداؤهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة وفقــًا الســتراتيجية موثقــة إلدارة المخاطــر للمصــرف أو اســتراتيجية اســتثمارية موثقــة، وتقــدم 

المعلومــات حــول المجموعــة داخليــًا وفــق ذلــك األســاس ؛ أو
ــة  ــددًا بالقيم ــه مح ــط بكامل ــد المختل ــر، وكان العق ــج أو اكث ــتق مدم ــى مش ــوي عل ــد يحت ــن عق ــزء م ــل ج ــي يمث ــزام المال ● كان االلت

ــم 9.  ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــب معي ــائر بموج ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م العادل

)ه( تقاص الموجودات والمطلوبات المالية :

تقــاص الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتظهــر فــي بيــان الوضــع المالــي بالصافــي فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي لعمــل 
ــات  ذلــك أو عندمــا ينــوي المصــرف أمــا القيــام بالتســوية علــى أســاس صافــي القيمــة وامــا ان يحقــق الموجــودات ويســدد المطلوب

بشــكل متزامــن. 

)و( قياس القيمة العادلة لألدوات المالية :
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إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن بيــع األصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام بموجــب عمليــة منظمــة بيــن 
متشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل والتــزام معيــن اســتنادًا إلــى خصائــص األصــل أو االلتــزام والتــي يقــوم المتشــاركين فــي الســوق 
ــخ القيــاس. ــار عنــد عمليــة تســعير األصــل أو االلتــزام فــي تاري بأخذهــا فــي االعتب

يقــوم المصــرف باعتمــاد أســعار الســوق بتقييــم أدواتــه الماليــة المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط، إذا لــم يكــن ســوق األداة نشــطًا 
يقــوم المصــرف باعتمــاد تقنيــات لقيــاس القيمــة العادلــة تأخــذ فــي االعتبــار االســتعمال األقصــى لمعلومــات منظــورة فــي الســوق 

حيــث ينطبــق.
حدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية IFRS 13 مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
- المستوى األول: األسعار المعلنة )غير المعدلة( ألصول والتزامات متطابقة في أسواق نشطة؛

- المســتوى الثانــي: معلومــات غيــر الســعر المعلــن المتضمــن فــي المســتوى األول الــذي يتــم رصــده لأصــل وااللتــزام؛ ســواًء بصــورة 
مباشــرة )مثــل األســعار( أو غيــر مباشــرة )أي مشــتقة مــن األســعار(؛

- المستوى الثالث: معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة من السوق )معلومات غير منظورة(.

)ز( تدني قيمة الموجودات المالية:

فــي تاريــخ كل بيــان وضــع مالــي يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة، مــا عــدا تلــك التــي هــي علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل 
األربــاح أو الخســائر، لناحيــة وجــود مؤشــرات تدنــي فــي قيمتهــا. يكــون هنالــك تدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة عنــد وجــود دليــل 
حّســي، نتيجــة حصــول حــدث أو اكثــر بعــد اجــراء القيــد االولــي للموجــودات، إن التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لالســتثمار قــد 

تأثــرت. 
تشــتمل االدلــة الموضوعيــة علــى ان أصــاًل ماليــًا أو مجموعــة أصــول ماليــة انخفضــت قيمتهــا، علــى الصعوبــات الماليــة التــي يمكــن 
أن تواجــه الجهــة المقترضــة أو المصــدرة، مخاطــر الســيولة والمخاطــر التشــغيلية، إضافــة إلــى اآلخــذ بعيــن االعتبــار اتجــاه ومســتوى 

التدنــي فــي أدوات ماليــة مماثلــة. 
عنــد النظــر بوجــود دليــل علــى تدنــي فــي قيمــة األصــول المســجلة بالكلفــة المطفــأة، يأخــذ المصــرف بعيــن االعتبــار األصــول بشــكل 

منفــرد وبشــكل جماعــي.
ــة  ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــاوي الف ــا يس ــدد بم ــأة تح ــة المطف ــاس الكلف ــى أس ــجلة عل ــودات المس ــة الموج ــي قيم ــائر تدن إن خس
للموجــودات الماليــة والقيمــة االســتردادية المقــدرة. تقيــد الخســائر فــي بيــان الدخــل. اذا حصــل انخفــاض فــي خســارة تدنــي القيمـــة 
فــي فتــرة الحقــة، يتــم عكــس خســارة تدنـــي القيمــة المقيــدة ســابقا مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ضمــن حــدود إن القيمــة الدفتريــة 
لأصــل المالــي بتاريــخ عكــس خســارة تدنــي القيمــة ال تزيــد عمــا كان يمكــن أن تبلغــه الكلفــة المطفــأة فيمــا ل ولــم يتــم قيــد خســارة 

تدنــي القيمــة. 
بالنســبة إلــى أدوات حقــوق الملكيــة يعتبــر االنخفــاض الكبيــر فــي القيمــة العادلــة إلــى مــا دون تكلفتهــا أو االنخفــاض الــذي يســتغرق 

وقتــًا طويــاًل دليــاًل موضوعيــا علــى انخفــاض القيمــة. 
بالنســبة لالســتثمارات فــي أوراق ماليــة متوفــرة للبيــع، فــان الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 
ــي  ــول تدن ــة بحص ــة مثبت ــي القيم ــائر تدن ــون خس ــا تك ــل عندم ــان الدخ ــي بي ــا ف ــم قيده ــاهمين يت ــوق المس ــن حق ــة ضم والمتراكم
ــي  ــتثمارات ف ــة لالس ــة العادل ــي القيم ــادة ف ــة. إن أي زي ــي أوراق مالي ــتثمارات ف ــة لالس ــة العادل ــي القيم ــة ف ــدة طويل ــتمر لم مس
أدوات ديــن متوفــرة للبيــع، الحقــة لحصــول خســارة تدنــي فــي القيمــة، ال تقيــد فــي بيــان الدخــل. ان أي زيــادة فــي القيمــة العادلــة 

ــل. ــان الدخ ــي بي ــد ف ــة، تقي ــي القيم ــي ف ــارة تدن ــول خس ــة لحص ــع، الحق ــرة للبي ــة متوف ــوق ملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف لالس

)ح( أدوات مالية مشتقة :

تقيــد المشــتقات علــى أســاس القيمــة العادلــة بتاريــخ الدخــول فــي عقــد ألداة مشــتقة ويعــاد تقييمهــا الحقــًا علــى أســاس قيمتهــا 
ــت األداة المشــتقة  ــان الدخــل إال إذا كان ــك حــال حصولهــا فــي بي ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذل ــد األرب ــم قي ــر. يت ــخ التقري ــة بتاري العادل
محــددة ومســتعملة كأداة تحّوطيــة، وفــي هــذه الحالــة فــان توقيــت القيــد فــي بيــان الدخــل يعتمــد علــى طبيعــة عالقــة التحــّوط. 

مشتقات مدمجة :
إن المشــتقات المدمجــة ضمــن أدوات ماليــة أخــرى أو عقــود مضيفــة أخــرى تعامــل كأدوات مشــتقة مســتقلة عندمــا ال تكــون مخاطرها 
وخصائصهــا متعلقــة بقــرب بتلــك العائــدة إلــى العقــود المضيفــة وإن العقــود المضيفــة غيــر مقّيمــة علــى أســاس قيمــة عادلــة تقيــد 

تغيراتهــا فــي بيــان الدخــل. 
محاسبة التحّوط :

ــر  ــة بمخاط ــتقة متعلق ــر مش ــة وأدوات غي ــتقة مدمج ــتقات وأدوات مش ــن مش ــي تتضم ــة، الت ــة معين ــرف أدوات تحّوطي ــدد المص يح
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عمــالت أجنبيـــة، إمــا كتحّوطـــات القيمــة العادلـــــة، أو تحّوطــات التدفقــات النقديــة، أو تحّوطــات لصـــافي استـثمـــارات فــي نشــاطات 
ــة.  ــات نقدي ــات تدفق ــة كتحّوط ــات ثابت ــى التزام ــة عل ــالت األجنبي ــر العم ــات لمخاط ــد التحّوط ــة. تقي أجنبيـ

ــإدارة المخاطــر  ــه، وأهدافــه الخاصــة ب ــد المتحــّوط ل ــق المصــرف العالقــة بيــن األداة التحّوطيــة والبن ــة عالقــة التحــّوط، يوّث ــد بداي عن
واســتراتيجيته للدخــول فــي عمليــات تحــّوط متفرقــة. كذلــك، عنــد بدايــة عمليــة التحــّوط وبشــكل مســتمر، يوّثــق المصــرف فيمــا اذا 
كانــت األداة التحّوطيــة المســتعملة فــي عالقــة تحّوطيــة هــي عاليــة الفعاليــة فــي إلغــاء التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات 

النقديــة للبنــد المتحــّوط لــه.
تحّوط القيمة العادلة:

ان التغــــيرات فــي القيمــة العادلــــة للمشــتقات المحـــددة والممكــن اعتبارهــا كتحّوطـــات قيمــة عادلــة تقيــد حــااًل فــي بيــان الدخــل، 
ــة  ــي القيم ــر ف ــا. ان التغي ــّوط له ــر المتح ــى المخاط ــد إل ــه العائ ــّوط ل ــد المتح ــة للبن ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــى أي تغي ــة إل باإلضاف
العادلــة ألداة التحــّوط والتغيــر فــي البنــد المتحــّوط لــه العائــد إلــى المخاطــر المتحــّوط لهــا تقيــد فــي بنــد بيــان الدخــل المتعلــق بالبنــد 

المتحــّوط لــه. 
تتوقــف محاســبة التحــّوط هــذه عندمــا يلغــي المصــرف العالقــة التحّوطيــة، أو ينتهــي أجــل األداة التحّوطيــة أو يتــم بيعهــا أو انهاءهــا 
أو تنفيذهــا أو ال تعــود مقبولــة للمحاســبة التحّوطيــة. إن تعديــل القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــّوط لــه الناتــج عــن المخاطــر المتحــّوط 

لهــا يتــم إطفــاءه فــي بيــان الدخــل ابتــداًء مــن ذلــك التاريــخ. 

تحّوط التدفق النقدي:

إن الجــزء الفاعــل مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المحــددة والمعتبــرة كتحّوطــات تدفــق نقــدي يتــم تأجيلهــا ضمــن 
الدخــل الشــامل اآلخــر. إن األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفاعــل تقيــد حــااًل فــي بيــان الدخــل.

إن المبالــغ المقيــدة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة ضمــن حقــوق المســاهمين يعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر 
فــي الفتــرات التــي يقيــد فيهــا البنــد المتحــّوط لــه فــي بيــان الدخــل، وذلــك فــي ذات بنــد بيــان الدخــل الــذي قيــد فيــه البنــد المتحــّوط 
ــة،  ــر مالي ــات غي ــة أو مطلوب ــر مالي ــودات غي ــد لموج ــا قي ــّوط له ــة المتح ــتقبلية المرتقب ــات المس ــن العملي ــج ع ــا ينت ــا، عندم ــه. انم ل
فــإن األربــاح والخســائر المقيــدة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة ضمــن حقــوق المســاهمين يتــم تحويلهــا مــن حقــوق 

المســاهمين وتــدرج ضمــن التقييــم األولــي لكلفــة تلــك الموجــودات غيــر الماليــة أو المطلوبــات غيــر الماليــة.
تتوقــف محاســبة التحــّوط عندمــا يلغــي المصــرف العالقــة التحّوطيــة، أو ينتهــي أجــل األداة التحّوطيــة أو يتــم بيعهــا أو انهاءهــا أو 
تنفيذهــا أو ال تعــود مقبولــة للمحاســبة التحّوطيــة. إن اي أربــاح أو خســائر مقيــدة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ومتراكمــة ضمــن حقــوق 
المســاهمين بذلــك التاريــخ تبقــى ضمــن حقــوق المســاهمين وتتحقــق عندمــا تقيــد العمليــة المســتقبلية المرتقبــة نهائيــًا فــي بيــان 
ــاح أو الخســائر المتراكمــة ســابقًا ضمــن حقــوق  الدخــل. عندمــا ال يعــود مــن المحتمــل حصــول عمليــة مســتقبلية مرتقبــة، فــإن األرب

المســاهمين يتــم قيدهــا حــااًل فــي بيــان الدخــل. 
قروض وتسليفات: )ط( 

القــروض والتســليفات هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد، غيــر االســتثمارات فــي أوراق ماليــة، 
وغيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة. تقيــد القــروض والتســليفات علــى أســاس الكلفــة المطفــأة بعــد تنـــزيل الفائــدة غيــر المحققــة وبعــد 
مؤونــة تدنــي قيمــة الديــون حيــث ينطبــق. تســجل الديــون الرديئــة والمشــكوك بتحصيلهــا علــى أســاس االســتحقاق النقــدي وذلــك 

لوجــود شــكوك واحتمــال بعــدم تحصيــل قيمتهــا األصليــة و/أ وعائداتهــا. 

)ي( كفاالت ماليـة:

إن عقــود الكفــاالت الماليــة هــي عقــود توجــب علــى المصــرف اجــراء دفعــات محــددة لتعويــض الحامــل عــن خســارة ترتبــت ألن مديــن 
ــن عجــز عــن اجــراء دفعــة مســتحقة بموجــب شــروط أداة ديــن. يمكــن لهــذه العقــود أن تأخــذ عــدة اشــكال قانونيــة للمقاضــاة )  معّي

كفــاالت، كتــب اعتمــاد، عقــود ضمــان ائتمانــي (. 
تقيــد مطلوبــات الكفــاالت الماليــة أوليــًا علــى أســاس قيمتهــا العادلــة، والحقــًا تحمــل فــي الدفاتــر علــى أســاس القيمــة األعلــى مــا 
بيــن هــذه القيمــة المطفــأة والقيمــة الحاليــة للدفعــة المتوقعــة )عندمــا يصبــح مــن المحتمــل اجــراء دفعــة مــن جــراء الكفالــة (. تــدرج 

الكفــاالت الماليــة ضمــن المطلوبــات األخــرى.

)ك( ممتلكات ومعدات:

تظهر الممتلكات والمعدات على أساس الكلفة التاريخية، بعد تنـزيل االستهالكات المتراكمة وخسارة تدني القيمة، ان وجدت. 
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ــات  ــاب نفقـ ــى حس ــات عل ــي والدفع ــتثناء االراض ــودات، باس ــة الموج ــاء تكلف ــة الطف ــة المادي ــول الثابت ــتهالك األص ــاب اس ــم احتس يت
ــي : ــا يل ــة كم ــول المعني ــدرة لأص ــة المق ــدة الخدم ــدى م ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــتعمال طريق ــمالية، باس رأس

 %      
2  مباني    

15-9  معدات وأجهزة وأثاث  
 15  أجهزة الحاسب   
 15  وسائل نقل   
 15  تحسينات على المأجور  
15  ديكور    

فــي نهايــة كل عــام، يتــم مراجعــة طريقــة احتســاب االســتهالك ومــدى مــدة الخدمــة المقــدرة ويتــم تســجيل أي تغييــر فــي التقديــرات 
بأثــر مســتقبلي. 

إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد أو تقاعــد أي مــن األصــول الثابتــة يتــم تحديدهــا بالفــرق بيــن عائــدات البيــع والقيمــة الدفتريــة 
للموجــودات ويتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل.

)ل( موجودات غير ملموسة :

يتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة، باســتثناء الشــهرة، باســتعمال طريقــة القســط الثابــت وبنســبة %20 للفــروغ و%15 لبرامــج 
الكومبيوتــر وهــي تخضــع الختبــار التدنــي فــي قيمتهــا.

 )م( التدني في قيمة أصول ملموسة وغير ملموسة )باستثاء الشهرة( :

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يقــوم المصــرف بمراجعــة القيــم الدفتريــة الصولــه الملموســة وغيــر الملموســة لتحديــد فيمــا اذا كان 
ــر القيمــة االســتردادية  يوجــد اي مؤشــر بــإن تلــك األصــول قــد أصابهــا خســارة تدنــي فــي قيمتهــا. ان وجــد هكــذا مؤشــر، يتــم تقدي

لأصــل لتحديــد مــدى خســارة تدنــي القيمــة )ان وجــدت (. 
القيمــة االســتردادية هــي القيمــة األعلــى مــا بيــن القيمــة العادلــة ناقــص كلفــة البيــع والقيمــة االســتعمالية. عنــد تحديــد القيمــة 
االســتعمالية، يتــم حســم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتعمال نســبة حســم قبــل الضريبــة تعكس 
تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المالزمــة لأصــل الــذي لــم يتــم بشــأنه تعديــل تقديــرات التدفقــات النقديــة 

 . لمستقبلية ا
إذا كان تقديــر القيمـــة االســتردادية لأصــل اقـــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم انقــاص القيمــة الدفتريــة لأصــل لتــوازي القيمــة 
ــًا بقيمــة إعــادة التقييــم،  االســتردادية. تقيــد خســارة تدنـــي القيمــة حــااًل فــي بيــان الدخــل، إال إذا كان األصــل المختــص مســجل دفتري

ــابقًا (.  ــد س ــم ) المقي ــادة التقيي ــر إع ــض لوف ــة كتخفي ــي القيم ــارة تدن ــل خس ــة تعام ــذه الحال ــي ه وف
ــة ( إلــى ان  ــة لأصــل ) وحــدة منتجــة لتدفقــات نقدي ــادة القيمــة الدفتري فــي حــال أن خســارة تدنــي القيمــة انعكســت الحقــا، يتــم زي
تصــل إلــى التقديــر المعــّدل لقيمتهــا االســتردادية، لكــن بحيــث ان القيمــة الدفتريــة بعــد الزيــادة ال تفــوق القيمــة الدفتريــة التــي كان 
يمكــن ان تحــدد فيهــا ولــم يتــم قيــد خســارة تدنــي قيمــة لأصــل )وحــدة منتجــة لتدفقــات نقديــة( فــي ســنوات ســابقة. يتــم قيــد عكــس 
ــًا بقيمــة إعــادة التقييــم، وفــي هــذه الحالــة  خســارة تدنــي القيمــة حــااًل فــي بيــان الدخــل، إال إذا كان األصــل المختــص مســجل دفتري

يعامــل عكــس خســارة تدنــي القيمــة كزيــادة لوفــر إعــادة التقييــم )المقيــد ســابقًا(.
ــا  ــدرة كم ــوقية المق ــة الس ــي القيم ــروض ه ــتيفاء لق ــوذة اس ــكات المأخ ــة والممتل ــرف الخاص ــكات المص ــة لممتل ــة العادل إن القيم
تحــدد مــن قبــل مخمنــي العقــارات علــى أســاس توافــق الســوق مــن خــالل المقارنــة مــع عمليــات مشــابهة فــي المنطقــة الجغرافيــة 
نفســها وعلــى أســاس القيمــة المتوقعــة لعمليــة بيــع حاليــة بيــن مشــتري راغــب وبائــع راغــب، أي فــي غيــر عمليــات البيــع القســرية أو 

التصفيــة بعــد تعديــل عامــل عــدم الســيولة وقيــود الســوق.

)ن( مؤونة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:

إن المصــرف مســجل فــي مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ويســدد بشــكل منتظــم التأمينــات عــن 
موظفيــه إلــى المؤسســة. تمثــل هــذه المســاهمات اتفــاق المصــرف مــع موظفيــه حــول تعويــض نهايــة الخدمــة وبالتالــي ســوف 
يحصــل الموظفــون علــى هــذا التعويــض مــن مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة. ليــس علــى المصــرف أي التزامــات أخــرى تجــاه موظفيــه 

فيمــا يتعلــق بتعويــض نهايــة الخدمــة.

)س( المؤونات:



59

ــوق،  ــكل موث ــره بش ــن تقدي ــتنتاجي يمك ــي أو اس ــب قانون ــرف موج ــى المص ــب عل ــابق، ترت ــدث س ــة ح ــات اذا، نتيج ــد المؤون ــم قي يت
وإنــه مــن المحتمــل أن يتوجــب اجــراء تدفــق منافــع اقتصاديــة إلــى الخــارج لتســديد الموجــب. يتــم تحديــد المؤونــات عــن طريــق حســم 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتعمال نســبة قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة 

للنقــد والمخاطــر المحــددة لاللتــزام، حســبما ينطبــق.

)ع( تحقق اإليرادات واألعباء :

ــروض  ــتثناء الق ــة، باس ــبة المطبق ــل والنس ــد األص ــبان رصي ــذ بالحس ــع اآلخ ــتحقاق، م ــاس االس ــى أس ــد عل ــاء الفوائ ــرادات وأعب ــد إي تقي
ــد  ــاء الفوائ ــرادات وأعب ــد تحقــق اســتردادها. تتضمــن إي ــراف بعائداتهــا فقــط عن ــم االعت ــر منتجــة التــي يت والتســليفات المصنفــة غي

ــالوات.  ــومات والع ــاء الحس إطف
إن إيرادات وأعباء الرســـوم والعـــموالت التي تشكـــل جزءًا أساســـيًا من نسـبـــة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــــودات مـالية أو مطـلوبـات 

مـاليـــة ) مثــل العمــوالت والرســوم المكتســبة علــى القــروض ( يتــم إدراجهــا ضمــن إيــرادات وأعبــاء الفوائــد. 
تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ الخدمات المعنية. 

يتــم إظهــار إيــرادات الفوائــد علــى الموجــودات الماليــة المحــددة علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر إيــرادات 
الفوائــد علــى محفظــة المتاجــرة بشــكل منفصــل ضمــن بيــان الدخــل.

 )ف( ضريبة الدخل :

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
ــة بمعــدل 25 % مــن  ــذي حــدد الضريب ــخ 16 نيســان 2001، وال ــون 28 تاري ــة الدخــل وفقــًا ألحــكام القان ــة ضريب ــرف مؤون يحتســب المص
ــدأ  ــة والتــي ب ــة إلعــادة اإلعمــار بمعــدل %5 مــن قيمــة الضريب ــى المســاهمة الوطني ــة، باإلضافــة إل ــاح الخاضعــة للضريب صافــي األرب
تطبيقهــا ابتــداًء مــن 2 تمــوز 2013 ولمــدة ثــالث ســنوات وتــم تعديلــه بموجــب مرســوم رئيــس الجمهوريــة رقــم 46 بتاريــخ 2017/12/20 

ليصبــح 10%.
ــة  ــة للضريب ــر الخاضع ــغ غي ــتبعاد المبال ــبب اس ــل بس ــان الدخ ــي بي ــواردة ف ــة ال ــاح الصافي ــن األرب ــة ع ــة للضريب ــاح الخاضع ــف األرب تختل

ــزيلها مــن الوعــاء الضريبــي. ــز تنـ ــغ غيــر الجائ وإضافــة المبال
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو 
ــًا  ــة وفق ــب المؤجل ــب الضرائ ــها. وتحتس ــى أساس ــي عل ــح الضريب ــاب الرب ــم احتس ــي يت ــة الت ــة والقيم ــات المالي ــي البيان ــات ف المطلوب

ــة. ــة المؤجل ــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبي ــد تســوية االلت ــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عن للنســب الضريبي
يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة للفروقــات الزمنيــة التــي ســينتج عنهــا مبالــغ ســوف تدخــل فــي احتســاب الربــح الضريبي 
مســتقباًل. بينمــا يتــم االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة للفروقــات الزمنيــة التــي ســينتج عنهــا مبالــغ ســوف تنــزل مســتقباًل 

عنــد احتســاب الربــح الضريبــي. 
ــة  ــدم إمكاني ــع ع ــة توق ــي حال ــا ف ــم تخفيضه ــة ويت ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــة ف ــة المؤجل ــودات الضريبي ــد الموج ــة رصي ــم مراجع يت

ــًا. ــًا أو كلي ــة جزئي ــودات الضريبي ــك الموج ــن تل ــتفادة م االس
يتــم إطفــاء الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي حــال لــم يتــم اســتخدامها مقابــل أربــاح ضريبيــة فــي األعــوام الخمســة التاليــة وذلــك 

تماشــيًا مــع القانــون24 لعــام 2003.

)ص( النقد وما يوازي النقد :

ــة أشــهر فأقــل(، وتتضمــن: النقــد  ــة أشــهر )اســتحقاقاتها األصليــة ثالث ــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالث هــو النقــد واألرصــدة النقدي
واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنـــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي 

تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر )اســتحقاقاتها األصليــة ثالثــة أشــهر فأقــل ( واألرصــدة المقيــدة الســحب.

)ق( حصة السهم من األرباح :

ــهمه  ــبة الس ــة بالنس ــاح المخفض ــن األرب ــهم م ــة الس ــية وحص ــاح األساس ــن األرب ــهم م ــة الس ــول حص ــات ح ــرف معلوم ــرض المص يع
العاديــة. يتــم احتســاب حصــة الســهم مــن األربــاح األساســية بتقســيم صافــي الربــح أو الخســارة للفتــرة العائــد لحملــة األســهم العاديــة 
للمصــرف علــى المعــدل المــوزون لعــدد األســهم العاديــة المتداولــة خــالل الفتــرة. يتــم احتســاب حصــة الســهم مــن األربــاح المخفضــة 
ــرات  ــع تأثي ــة لجمي ــة المتداول ــهم العادي ــدد األس ــوزون لع ــدل الم ــة والمع ــهم العادي ــة األس ــى حمل ــارة عل ــح أو الخس ــل الرب ــر تعدي عب

التخفيضــات المحتملــة علــى األســهم العاديــة والتــي تتضمــن خيــار األســهم الممنــوح للموظفيــن، حســبما ينطبــق. 



التقرير السنوي

60

)ر( الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة:

تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للمصــرف بالكلفــة أو بالقيمــة العادلــة أيهمــا أقــل. فــي نهايــة كل فتــرة تقرير، يقــوم المصرف 
بمراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للمصــرف وفــاًء لديــون مســتحقة لتحديــد فيمــا إذا كان يوجــد أي مؤشــر بــأن 
تلــك الموجــودات قــد أصابهــا أي خســارة تدنــي فــي قيمتهــا. إن وجــد هكــذا مؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات لتحديــد 

مــدى خســارة تدنــي القيمــة )إن وجــدت(. 
ــة لتــوازي القيمــة  ــة، يتــم إنقــاص القيمــة الدفتري ــة للموجــودات بشــكل إفــرادي أقــل مــن قيمتهــا الدفتري إن كانــت القيمــة العادل
العادلــة. تقيــد خســارة تدنــي القيمــة حــااًل فــي بيــان الدخــل، إال إذا كان األصــل المختــص مســجل دفتريــًا بقيمــة إعــادة التقييــم،  وفــي 

هــذه الحالــة تعامــل خســارة تدنــي القيمــة كتخفيــض لوفــر إعــادة التقييــم )المقيــد ســابقًا(.
فــي حــال أن خســارة تدنــي القيمــة انعكســت الحقــًا، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لأصــل إلــى أن تصــل إلــى التقديــر المعــدل لقيمتــه 
العادلــة، لكــن بحيــث أن القيمــة الدفتريــة بعــد الزيــادة ال تفــوق القيمــة الدفتريــة التــي كان يمكــن أن تحــدد فيمــا لــو لــم يتــم قيــد 
ــل  ــل، إال إذا كان األص ــان الدخ ــي بي ــااًل ف ــة ح ــي القيم ــارة تدن ــس خس ــد عك ــم قي ــابقة. يت ــنوات س ــي س ــل ف ــة لأص ــي قيم ــارة تدن خس
المختــص مســجل دفتريــًا بقيمــة إعــادة التقييــم، وفــي هــذه الحالــة يعامــل عكــس خســارة تدنــي القيمــة كزيــادة لوفــر إعــادة التقييــم 

)المقيــد ســابقًا(. 

)ش( عقود اإليجار:

إن تحديــد فيمــا إذا كان عقــد مــا هــو إيجــار أو يتضمــن إيجــار يتــم بنــاء علــى جوهــر العمليــة ويتطلــب تحديــد فيمــا إذا كان الوفــاء بالعقــد 
يعتمــد علــى اســتخدام أصــل أو أصــول محــددة وإن العقــد ينقــل الحــق فــي اســتخدام هــذا األصــل.

البنك كمستأجر:

ــار  ــود إيج ــر عق ــري تعتب ــكل جوه ــك بش ــل للبن ــة األص ــة بملكي ــع المرتبط ــر والمناف ــل المخاط ــن تحوي ــي ال تتضم ــار الت ــود اإليج إن عق
تشــغيلية. يتــم تســجيل مدفوعــات عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصاريــف فــي بيــان الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى مــدة 

ــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. ــة لعقــود اإليجــار كمصاريــف فــي الفت ــراف بالمدفوعــات الطارئ العقــد. يتــم االعت

)ت( تقارير القطاعات:

يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كما يلي: أفراد، شركات وخزينة.

)ث( مقايضة العمالت

ــة عندمــا  ــة كأصــل بالقيمــة العادل ــة مثــل عقــود مقايضــة العمــالت. تســجل المشــتقات المالی یســتخدم المصــرف المشــتقات المالی
تكــون قیمتهــا العادلــة موجبــة وكالتــزام فــي حــال كانــت قیمتهــا العادلــة ســالبة. تــدرج تغيــرات القیمــة العادلــة للمشــتقات المالیــة 

فــي بیــان الدخــل الموحــد.

3 -المقررات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير

ــرات  ــوم بتقدي ــرارات وتق ــذ ق ــى اإلدارة ان تتخ ــب عل ــاح 3، يتوج ــي اإليض ــورة ف ــرف، المذك ــبية للمص ــات المحاس ــق السياس ــد تطبي عن
وافتراضــات بشــأن القيــم الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات ال تتوضــح بســهولة مــن مصــادر أخــرى. ان التقديــرات واالفتراضــات الخاصــة 

بهــا تبنــى علــى أســاس الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صلــة. ان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات. 
يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الخاصــة بهــا بصــورة مســتمرة. يتــم اجــراء القيــود الناتجــة عــن تعديــل التقديــرات المحاســبية فــي 
الفتــرة الماليــة التــي يحصــل فيهــا تعديــل التقديــر وذلــك اذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك الفتــرة، أو فــي فتــرة التعديــل وفتــرات 

الحقــة اذا كان التعديــل يؤثــر علــى الفتــرة الحاليــة وفتــرات الحقــة. 

المصادر األساسية لعدم اليقين في التقدير :

ان االفتراضــات األساســية حــول المســتقبل، وغيرهــا مــن المصــادر األساســية لعــدم اليقيــن فــي التقديــر بتاريــخ التقريــر، التــي تحمــل 
مخاطــر هامـــة بالتســبب بتعديــل جوهــري للقيــم الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات خــالل الســنة الماليــة التاليــة، هــي مدرجــة ادنــاه. 

مؤونات لخسائر الديون – قروض وتسهيالت ائتمانية للزبائن :
إن خســارة تدنــي القيمــة المحــددة بالنســبة لخســائر الديــون تحــدد عــن طريــق تقييــم كل حالــة علــى حــدة. هــذه الطريقــة تطبــق علــى 
القــروض والتســليفات المصنفــة وان العوامــل التــي تؤخــذ باالعتبــار عنــد تقديــر المؤونــة لخســائر الديــون تتضمــن الحــد االعلــى لالئتمــان 
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المتوفــر للفريــق اآلخــر، مقــدرة الفريــق اآلخــر علــى انتــاج تدفقــات نقديــة كافيــة لتســديد التســليفات الممنوحــة لــه، وقيمــة الضمانــة 
وإمكانيــة تملــك أصــول إســتيفاء للديــن. ان مؤونــات خســائر الديــون بشــأن القــروض المقّيمــة جماعيــا يتــم تحديدهــا بنــاء علــى الخســائر 

التــي تعرضــت لهــا محافــظ قــروض ذات صفــات مشــابهة.
تحديد القيم العادلة :

عندمــا ال يمكــن تحديــد القيمــة العادلــة لموجــودات ماليــة ضمــن بيــان الوضــع المالــي باســتعمال ســعر الســوق المتــداول، يتــم تحديــد 
ــو  ــا ه ــة )Discount Cash Flow )DCF( Model( كم ــات النقدي ــم التدفق ــوذج حس ــن تم ــم تتضم ــات تقيي ــتعمال تقني ــة باس ــة العادل القيم

مذكــور فــي اإليضــاح 3 )و(.
ــًا، إن ســعر الحســم المســتخدم  يتــم أخــذ المعطيــات فــي نمــاذج التقييــم هــذه مــن أســعار ســوق يمكــن لحظهــا، حيــث أمكــن. عملي
فــي قيــاس القيمــة العادلــة باســتعمال نمــوذج التقييــم، يأخــذ فــي الحســبان المعلومــات المنظــورة المتوفــرة مــن المشــاركين فــي 
الســوق، بمــا فيهــا الفائــدة المرتبطــة بالمخاطــر المتدنيــة، نســبة الســواب علــى مخاطــر المديونيــة )Credit Default Swap Rates( لغايــة 
تســعير مخاطــر المديونيــة )العائــدة للمصــرف وللجهــة المتعاقــد معهــا( وعامــل مخاطــر الســيولة الــذي يضــاف إلــى نســبة الحســم 
المطبقــة. إن أي تغييــر فــي االفتراضــات المتعلقــة بــأي مــن هــذه العوامــل قــد يؤثــر علــى القيمــة العادلــة للســندات الســيادية ومــن 

ضمنهــا شــهادات اإليــداع الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي.
تســتخدم المعطيــات غيــر المنظــورة فــي قيــاس الوحــدة العادلــة عندمــا تكــون المعطيــات المنظــورة غيــر متوفــرة، وبالتالــي تنطبــق 
فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا حركــة الســـوق بتاريــخ التقييــم ضعيفــة هــذا إن وجــدت، ويجــب أن تبقــى الغايــة مــن قيــاس القيمــة 

العادلــة نفســها، أي أن تمثــل الســعر المقبــول للتفــرغ عنهــا مــن مالــك األدوات الماليــة أو صاحــب االلتــزام لمطلوبــات أدوات ماليــة.
يتــم الوصــول إلــى المعطيــات غيــر المنظــورة باالعتمــاد علــى أفضــل المعلومــات المتوفــرة فــي ظــل الظــروف المحيطــة، والتــي يمكن 

أن تتضمــن المعلومــات المتوفــرة لدى المنشــأة.

تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة

ــر  ــر القيمــة االســتردادية لأصــول غي ــة العربيــة الســورية، قامــت اإلدارة بتقدي فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا الجمهوري
الماليــة وذلــك مــن خــالل إجــراء مراجعــة للقيــم الدفتريــة لهــذه األصــول لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى تدنــي قيمتهــا. 

باعتقــاد اإلدارة، ال توجــد مؤشــرات لتكويــن مؤونــات تدنــي إضافيــة.

األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة

كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح رقــم )3( أعــاله إن المصــرف يراجــع األعمــال اإلنتاجيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. خــالل الســنة لــم تظهــر 
أيــة مؤشــرات تدعــو إلــى تغييــر األعمــار المقــدرة لأصــول الثابتــة.

مبدأ االستمرارية:
قامــت اإلدارة بتقييــم مــدى قــدرة البنــك علــى االســتمرار فــي العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب متطلبــات معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 1. اعتمــدت اإلدارة بتقييمهــا علــى مجموعــة مــن المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية. تعتقــد اإلدارة أنــه وبالرغــم 
مــن حالــة عــدم االســتقرار التــي تمــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم اليقيــن المســتقبلية، فــإن البنــك يمتلــك المــوارد 
ــدأ  ــاس مب ــى أس ــة عل ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــد ت ــه فق ــاًء علي ــور، بن ــتقبلي المنظ ــدى المس ــي الم ــل ف ــتمرار بالعم ــة لالس الكافي

االســتمرارية.

4- نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 

كما في 31 كانون االول

20182017بالليرة السورية 
4,253,212,2144,245,492,171نقد في الخزينة

أرصدة لدى مصرف سورية المركزي:
5,992,039,5312,834,775,707حسابات جارية وتحت الطلب

1,068,355,906786,792,952احتياطي نقدي إلزامي*
11,313,607,6517,867,060,830

وفقــًا للقوانيــن والتشــريعات المصرفيــة المطبقــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وبنــاًء علــى القــرار الصــادر عــن رئاســة   *
ــزي  ــورية المرك ــرف س ــدى مص ــي ل ــدي الزام ــي نق ــظ باحتياط ــارف أن تحتف ــى المص ــار 2011 عل ــخ 2 أي ــم 5938 تاري ــوزراء رق ــس ال مجل
بنســبة %5 مــن متوســط الودائــع تحــت الطلــب، ودائــع التوفيــر والودائــع ألجــل باســتثناء ودائــع اإلدخــار الســكني. إن هــذا االحتياطــي 

ــرف. ــغيلية للمص ــطة التش ــي األنش ــتعماله ف ــم اس ــي وال يت إلزام
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31 كانـــــــــــــــــــون األول

31 كانـــــــــــــــــــون األول

2017
2018

2017
2018

2017
2018

سورية 
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6- صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

يتكون هذا البند مما يلي: 

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018بالليرة السورية 

حسابات جارية مدينة منها:

4,792,19113,185,174حسابات دائنة صدفة مدينة

199,975,117156,583,723الشركات الكبرى

163,789,909154,100,044الشركات المتوسطة

368,557,217323,868,941المجموع

قروض وسلف منها: *

143,773,348173,718,486لأفراد

248,922,374309,139,703القروض العقارية

10,924,372,56912,479,712,629الشركات الكبرى

1,448,466,3841,180,460,844الشركات المتوسطة

12,765,534,67514,143,031,662المجموع

سندات محسومة منها: **

74,103,539147,457,345الشركات الكبرى

125,388,723104,656,547الشركات المتوسطة

199,492,262252,113,892المجموع

13,333,584,15414,719,014,495المجموع

ينزل:

)785,450,786()798,143,815(فوائد معلقة

)4,389,731,474()4,164,284,963(مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

8,371,155,3769,543,832,235المجموع

ال يوجد تسهيالت ممنوحة للحكومة السورية أو القطاع العام أو بكفالتهما.

* ســجلت القــروض والســلف بالصافــي بعــد تنـــزيل الفوائــد المقبوضــة مقدمــًا والبالغــة 127,921 ليــرة ســورية للســنة المنتهيــة فــي 
31 كانــون األول 2018 )480,183 ليــرة ســورية للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017(.

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة غيــر العاملــة )غيــر المنتجــة( 4,380,056,518  ليــرة ســورية مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة 
المباشــرة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 )4,998,636,749 ليــرة ســورية للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017( أي 
مــا نســبته %32.85 مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة للســنة 2018 )%33,96 للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017(

بلغــت التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة غيــر العاملــة )غيــر منتجــة( بعــد تنـــزيل الفوائــد المعلقــة 3,581,912,703 ليــرة ســورية للســنة 
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المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 )4,213,185,963 للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2017( أي مــا نســبته %28.57 مــن رصيــد 
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة للســنة 2018 )%30.24 للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 

.)2017

بلغت التسهيالت االئتمانية غير مباشرة غير العاملة مبلغ 4,127,800 ليرة سورية كما في 31 كانون األول 2018 
)مقابــل 4,127,800 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2017(، كمــا بلــغ مخصــص هــذه التســهيالت 750,000 ليــرة ســورية كمــا فــي 

31 كانــون األول 2018 )مقابــل 750,000 ليــرة ســورية فــي 31 كانــون األول 2017( تــم قيــده ضمــن بنــد مخصصــات متنوعــة.

تتلخص حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة كما يلي:

بالليرة السورية 
للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2018
للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2017

الرصيد في أول الفترة / السنة

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية مقابل ديون منتجة كما في 1 كانون 
الثاني*

1,065,377,5181,103,683,952

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية مقابل ديون غير منتجة كما في 1 
كانون الثاني

3,324,353,9563,419,452,854

إضافات خالل الفترة / السنة

44,157,10217,843,071مقابل ديون منتجة

213,922,239405,812,029مقابل ديون غير منتجة

)210,630,125()15,040,251(فروقات أسعار صرف

استردادات خالل السنة**

)56,149,505()9,254,387(مقابل ديون منتجة

)290,280,802()459,231,214(مقابل ديون غير منتجة

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية مقابل ديون منتجة
 كما في 31 كانون األول

1,100,280,2331,065,377,518

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية مقابل ديون غير منتجة 
كما في 31 كانون األول

3,064,004,7303,324,353,956

4,164,284,9634,389,731,474المجموع

**بلغت قيمة المخصصات التي انتفت الحاجة إليها مبلغ 468,485,601 ليرة سورية  في العام 2018.
بنــاًء علــى أحــكام قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )902/م ن/ب4( تاريــخ 13 تشــرين الثانــي 2012 والمتضمــن تعديل بعــض التعليمات 
الــواردة فــي قــراري مجلــس النقــد والتســليف رقــم )597/م ن/ب4( ورقــم )650/م ن/ب4( تاريــخ 9 كانــون األول 2009 و14 نيســان 2010 
علــى التوالــي، والقــرار رقــم 1079/م ن / ب 4 تاريــخ 29 كانــون الثانــي 2014 المتضمــن تمديــد العمــل بالقــرار 902/ م ن / ب 4 والتعميــم 

رقــم )1145/م/1( تاريــخ 6 نيســان 2015 والتعميــم رقــم )2271/م/1( تاريــخ 30 حزيــران 2015:

1- تــم االحتفــاظ بالمخصصــات الســابقة والفائضــة عــن الحــد األدنــى المطلــوب وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف )902/م 
ن/ب4( والمتعلقــة بالديــون المباشــرة فقــط بمبلــغ 1,827,473 ليــرة ســورية و5,514,475 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 

و31 كانــون األول 2017 علــى التوالــي.
2-  تــم خــالل 2018 اعــداد اختبــارات جهــد للمحفظــة االئتمانيــة مــن قبــل المصــرف لتقديــر مــدى كفايــة المخصصــات المحتفــظ بهــا 
ــن  ــغ م ــتعادة  اي مبال ــدم اس ــة وع ــات العام ــل المؤون ــاظ بكام ــرف االحتف ــأت ادارة المص ــات ارت ــة المخصص ــن كفاي ــم م ــى الرغ وعل
ــرار  )902  / م ن/ ب4 ( ــكام  الق ــى اح ــاءا عل ــورية بن ــرة س ــغ 1022010631 لي ــام 2016  بمبل ــكلة بع ــة المش ــة االضافي ــات العام المؤون
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وتعديالته بالقرار   )1079  / م ن/ ب4 (  تتلخص حركة حساب الفوائد المعلقة كما يلي:

بالليرة السورية 
للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2018
للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2017

785,450,786793,641,601الرصيد في أول السنة

120,496,173193,581,758اضافات خالل السنة

)201,772,573()107,803,144(استردادات خالل السنة

798,143,815785,450,786الرصيد في نهاية السنة
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مأجور
ال

ديكور
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التكلفة التاريخية

ي 2018
ي 1 كانون الثان

ما ف
صيد ك

الر
 97,274,620 

 926,462,874 
 358,239,638 

 112,023,806 
 16,699,237 

 138,547,732 
 186,444,401 

 1,835,692,308 

ت
ضافا

إ
   - 

   - 
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 6,250,000 
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 902,020 
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ت
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ا
   - 

   - 
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   - 

   - 
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ي 31 كانون األول 2018
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)18,529,257( 

)35,604,507( 
)7,528,867( 

)900,875( 
)8,706,601( 

)1,084,847( 
)72,354,954( 
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2017
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مأجور
ال

ديكور
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التكلفة التاريخية

ي 2017
ي 1 كانون الثان

ما ف
صيــد ك

الر
97,274,620

926,462,874
304,531,022

101,286,456
14,539,237

138,547,732
186,279,206

1,768,921,147

ت
ضافا

إ
-

-
54,598,950

11,003,450
2,160,000

-
226,395

67,988,795

ت
ستبعادا

ا
-

-
 )   890,334(

)266,100(
-

-
)61,200(

)1,217,634(

ي 31 كانون األول 2017
ما ف

صيد ك
الر

97,274,620
926,462,874

358,239,638
112,023,806

16,699,237
138,547,732

186,444,401
1,835,692,308
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-

)126,086,819( 
)196,603,075( 

)76,974,876(
)14,245,487(

)83,043,374(
)185,694,801(

)682,648,432(
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ضافا
إ

-
)18,529,318( 

)32,160,057( 
)8,018,608(
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-

-
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-

-
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709,424
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-
)144,616,137(

)228,354,993(
)84,727,390(

)14,589,478(
)106,930,007(

)186,172,147(
)765,390,152(

ت ثابتة
شراء موجودا
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سا

ى ح
ت عل

دفعا
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-
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-
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-
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8- موجودات غير ملموسة

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2018

المجموعالفروغبرامج حاسوببالليرة السورية 

التكلفة التاريخية

25,384,1632,688,16328,072,326الرصيــد كما في 1 كانون الثاني 2018

12,266,986-12,266,986إضافات                                                   

4,935,211-4,935,211دفعات على الحساب لشراء موجودات غير ملموسة

42,586,3602,688,16345,274,523الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

اإلطفاء المتراكم

)19,161,285()1,963,160()17,198,125(الرصيــد كما في 1 كانون الثاني 2018

)3,790,138()300,000()3,490,138(إطفاءات السنة

)22,951,423()2,263,160()20,688,263(الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

القيمة الدفترية

21,898,097425,00322,323,100الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

 

كما في 31 كانون األول 2017

المجموعالفروغبرامج حاسوببالليرة السورية 

التكلفة التاريخية

22,773,2262,688,16325,461,389الرصيــد كما في 1 كانون الثاني 2017

2,610,937-2,610,937إضافات                                                           

8,837,359-8,837,359دفعات على الحساب لشراء موجودات غير ملموسة

34,221,5222,688,16336,909,685الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

اإلطفاء المتراكم

)15,786,047()1,663,160()14,122,887(الرصيــد كما في 1 كانون الثاني 2017

)3,375,238()300,000()3,075,238(إطفاءات السنة

)19,161,285()1,963,160()17,198,125(الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

القيمة الدفترية

17,023,397725,00317,748,400الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

بلغــت الموجــودات غيــر الملموســة المطفــأة بالكامــل وال تــزال فــي الخدمــة مبلــغ 11,598,562 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 
2018 )مقابــل مبلــغ 9,071,093 ليــرة ســورية كمــا فــي 31 كانــون األول 2017(.
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9- موجودات ضريبية مؤجلة 

يتكون ملخص تسوية الربح الضريبي مع الربح المحاسبي مما يلي:

للسنة المنتهية في  31 كانون األول

20182017بالليرة السورية 

)2,457,687,952()150,483,453(خسارة السنة قبل الضريبة

يضاف :

12,670,621)367,274(مخصصات متنوعة

)38,306,434(34,902,715صافي مخصص تدني التســهيالت االئتمانية )ديون منتجة(

--مؤونات عامة

2,053,048,921  -خسائر غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي

300,000300,000مصروف إطفاء الفروغ

18,529,25718,529,318استهالك المباني

)411,445,526()97,118,755(الخسائر الضريبية

% 25% 25

--ضريبة السنة

34,679,544-ضريبة سنوات سابقة*

34,679,544-مصروف ضريبي

ســيتم تخفيــض قيمــة الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة المشــكلة عــن أعــوام ســابقة فــي حــال عــدم اســتخدامها، وذلــك حســب معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم 12 )ضرائــب الدخــل( وبمــا يتوافــق مــع التشــريعات الضريبيــة المعمــول بهــا فــي الجمهوريــة العربية الســورية.

إن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة كانت كما يلي:

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية 

488,882,753488,882,753الرصيد في أول السنة

-)136,404,023(إطفاءات

352,478,730488,882,753الرصيد في نهاية السنة

* تــم فــي عــام 2017 تســديد مبلــغ 34,679,544 ليــرة ســورية كتســوية مــع الدوائــر الضريبيــة عــن ســنوات ســابقة ، ويتــم حاليــا دراســة 
البيانــات الضريبيــة لعــام 2015 دون فــرض أي تكليــف ضريبــي اضافــي .

* تــم فــي عــام 2018 اعــدام الموجــودات الضريبيــة المكونــة عــن عــام 2013 لعــدم اســتخدامها خــالل 5 ســنوات والبالغــة 488882753 
ليــرة ســورية، وتــم فــي عــام 2018 تكويــن موجــودات ضريبيــة للعــام 2014 بموجــب مــا تــم االعتــراف بــه لــدى الدوائــر الضريبيــة نهايــة 

عــام 2018 والبالــغ 352478730 ليــرة ســورية.
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إن حركة الموجودات الضريبية المؤجلة منذ تكوينها كانت كما يلي:

الرصيد المتراكماإلطفاءاتإيراد ضريبي مؤجلبالليرة السورية 

200934,620,597-34,620,597

2010-)4,420,569(30,200,028

201147,539,254-77,739,282

2012240,350,736-318,090,018

2013616,378,714-934,468,732

2014--934,468,732

2015-)30,200,028(904,268,704

2016-)415,385,951(488,882,753

2017--488,882,753

2018352478730)488882753(352,478,730

10- موجودات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي: 
 

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية 

62,262,89643,661,140فوائد وإيرادات محققة غير مستحقة القبض

28,915,70328,004,474مصاريف التامين المدفوعة مقدمًا

18,656,41415,963,640مصاريف مدفوعة مقدمًا

10,597,82512,955,809مخزون )طوابع وقرطاسية(

16,280681,067سلف مؤقتة للموظفين

1,200,0001,200,000كفاالت مدفوعة لقاء إقامات العمل

74,458,18025,319,917إيجارات مدفوعة مقدمًا

138,753,3626,536,445حسابات مدينة أخرى*

86,551,75686,192,250مصاريف رسوم قضايا**

421,412,416220,514,742المجموع

يتضمــن بنــد حســابات مدينــة أخــرى مبلــغ 23,220,000 ليــرة ســورية مغطــاة بمخصــص بالكامــل مدرجــة بنفــس الحســاب، فيمــا   *
يتعلــق بواقعــة ســحب مبلــغ 300,000 دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 23,220,000 ليــرة ســورية باســتخدام ســعر الصــرف بتاريــخ 31 كانــون 

ــول 2012. ــخ 3 أيل ــزور بتاري ــاب م ــب كت ــزي بموج ــورية المرك ــرف س ــدى مص ــرف ل ــاري للمص ــاب الج ــن الحس األول 2012 م
ــالء  ــد العم ــار ألح ــتمالك عق ــم اس ــا ت ــام 2018 كم ــي ع ــورية ف ــرة س ــغ 500000 لي ــن بمبل ــالء المتعثري ــد العم ــار ألح ــتمالك عق ــم اس ت
المتعثريــن بمبلــغ 500000 ليــرة ســورية فــي عــام 2017 ووفقــا للفقــرة أ/4 مــن المــادة 100  مــن القانــون رقــم )23( لعــام 2002 يتوجــب 

علــى المصــرف ان يتخلــى عــن هــذه االصــول فــي غضــون ســنتين مــن تاريــخ تملكهــا.

يمثــل هــذا البنــد مصاريــف دعــاوي قضائيــة تــم رفعهــا علــى العمــالء المتعثريــن عــن الدفــع وذلــك مــن أجــل تحصيــل حقــوق المصــرف، هــذه   **
المصاريــف مــن الممكــن اســتردادها فــي حــال ربــح الدعــاوي القضائيــة، تم تشــكيل مخصــص لهذا الغــرض ضمن مخصصــات أخرى كمــا في اإليضــاح رقــم )16(.
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13- ودائع الزبائن والمؤسسات المالية

يتكون هذا البند مما يلي: 

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

8,198,138,2294,650,948,160حسابات جارية

9,773,677,62910,065,281,729ودائع ألجل وخاضعة إلشعار*

2,476,584,821945,220,427ودائع التوفير

20,448,400,67915,661,450,316المجموع

بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد 4,559,899,657 ليــرة ســورية أي مــا نســبته %22.3 مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي31 كانــون األول 
2018 )مقابــل 4,546,921,984 ليــرة ســورية أي مــا نســبته %29.03 مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي31 كانــون األول 2017(.

ــع القطــاع العــام الســوري 2,683,209,583 ليــرة ســورية أي مــا نســبته %13.12 مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون  بلغــت ودائ
ــون األول 2017(. ــي 31 كان ــا ف ــع كم ــي الودائ ــن إجمال ــبته %11.24 م ــا نس ــورية أي م ــرة س ــل 1,760,931,800 لي األول 2018 )مقاب

* تتضمــن الودائــع ألجــل، ودائــع مجمــدة مــن مؤسســات ماليــة، حيــث أنــه بموجــب القــرار رقــم 24 بتاريــخ 24 نيســان 2006 يتوجــب علــى 
مؤسســات الصرافــة أن تحتفــظ باحتياطــي نقــدي قــدره %25 مــن رأســمالها لــدى المصــارف العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية,

14- تأمينات نقدية

تتوزع هذه التأمينات بحســب نوع التسهيالت كما يلي:

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة:

4,6974,697قروض

4,6974,697المجموع

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة:

1,211,067,1891,168,789,949كفاالت

1,211,067,1891,168,789,949المجموع

تأمينات أخرى:

35,587,19241,429,592تأمينات مقابل إصدار بطاقات ائتمان

147,973147,973تأمينات لقاء تعهدات التصدير

56,343,11737,018,216تأمينات مختلفة

1,303,150,1681,247,390,427المجموع
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15- مخصصات متنوعة

إن حركة المخصصات المتنوعة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 كانت كما يلي:

بالليرة السورية 
رصيد بداية 

السنة
المكون خالل 

السنة
المستخدم 
خالل السنة

ما تم رده 
لاليرادات

رصيد نهاية 
السنة 

42,629,179)743,410(--42,629,179مخصصات لقاء كفاالت مصرفية خارجية*

--743,410مخصصات لقاء مخاطر محتملة**

4,283,250---4,283,250مخصصات أخرى***

86,551,756--86,192,250359,506مصاريف رسوم قضايا

349,161)743,410(-332,53116,630مؤونة تقلب أسعار القطع

133,813,346--134,180,620376,136المجموع

20,725--20,725-مخصص تسهيالت غير مباشرة )منتجة(

750,000---750,000مخصص تسهيالت غير مباشرة )غير منتجة(

770,725)743,410(-750,00020,725المجموع

134,584,071-134,930,620396,861المجموع الكلي

إن حركة المخصصات المتنوعة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017 كانت كما يلي:

بالليرة السورية 
رصيد بداية 

السنة
المكون خالل 

السنة
المستخدم 
خالل السنة

ما تم رده 
لاليرادات

رصيد نهاية 
السنة

42,629,179---42,629,179مخصصات لقاء كفاالت مصرفية خارجية*

743,410)3,824,500(--4,567,910            مخصصات لقاء مخاطر محتملة )إيضاح 8(

4,283,250-)3,368,228(-7,651,478مخصصات أخرى**

86,192,250--69,427,03816,765,212مصاريف رسوم قضايا

332,531)270,091(--602,622مؤونة تقلب أسعار القطع

134,180,620)4,094,591()3,368,228(124,878,22716,765,212       المجموع

-----مخصص تسهيالت غير مباشرة )منتجة(

)غيــر  مباشــرة  غيــر  تســهيالت  مخصــص 
) منتجــة

450,000300,000--750,000

750,000--450,000300,000المجموع

134,930,620)4,094,591()3,368,228(125,328,22717,065,212المجموع الكلي

* خــالل العــام 2015 تــم تشــكيل مؤونــات لقــاء كفالــة مصرفيــة بمقــدار 115,900 يــورو مــا يعــادل 31,534,072 ليــرة ســورية  حيــث تــم 
تمديــد الكفالــة المذكــورة مــن قبــل البنــك لغايــة 29 أيلــول 2019 بــدون الحصــول علــى تمديــد الكفالــة المقابلــة مــن البنــك المراســل 

بســبب العقوبــات.
ــعر  ــادة س ــًة لزي ــغ 11,095,107 نتيج ــورية بمبل ــرة الس ــة باللي ــة المصرفي ــّكلة للكفال ــة المش ــادة المؤون ــت زي ــام 2016، تم ــالل الع - خ

ــر. ــط ال غي ــورية فق ــرة س ــة 42,629,179 لي ــي المؤون ــح إجمال ــرف لتصب الص
**تــم تكويــن مخصــص مقابــل القيمــة الصافيــة للموجــودات الثابتــة ضمــن الفــروع المغلقــة بمبلــغ 743,410 ليــرة ســورية خــالل عــام 

2017 . وفــي عــام 2018 تــم نقــل جميــع الموجــودات الــى مناطــق آمنــة وبالتالــي انتفــت الحاجــة الــى وجــود المخصــص.
*** يمثل هذا المبلغ أعباء من المحتمل دفعها لوزارة المالية تم خالل عام 2017 تسديد جزء منه ومتبقي جزء آخر.
- تم تكوين مخصص لمصاريف رسوم وقضايا بقيمة 86,551,756 ليرة سورية كما 31 كانون األول 2018 )إيضاح 11(.

- تــم احتســاب مؤونــة تقلــب أســعار القطــع بنــاء علــى المــادة الســابعة مــن قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362/م ن/ب 1 الصــادر 
بتاريــخ 4 شــباط 2008 حيــث يتوجــب علــى المصــارف العاملــة فــي ســوريا أن تحتجــز مؤونــة لتقلبــات أســعار الصــرف علــى أســاس %5 مــن 

وســطي مراكــز القطــع التشــغيلية خــالل الشــهر.
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- تتلخص حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية غير المباشرة كما يلي:

للسنة المنتهية في 

20182017بالليرة السورية

750,000450,000الرصيد في أول السنة

20,725300,000المكون خالل السنة

--استردادات خالل السنة

770,725750,000الرصيد في نهاية السنة

16- مطلوبات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

157,629,744213,984,951فوائد محققة غير مستحقة

43,049,32263,823,717مصروفات مستحقة غير مدفوعة

257,244,825109,381,337شيكات مصدقة

5,924,5003,105,000مقاصة صراف آلي

19,514,30012,803,580رسوم وضرائب حكومية مستحقة

32,794,15929,679,536ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور الموظفين

2,491,08015,448,884ذمم موقوفـة )موردين(

2,521,3152,323,527اشتراكات تأمينات اجتماعية

653,822-أمانات مستحقة للموظفين

4,949,7171,422,286طوابع

18,532,5998,659,718غرفة التقاص

23,065,066-التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت *

82,132,320-تسوية حسابات اتفاقيات مقايضة العمالت مع مصرف سورية المركزي

544,651,561566,483,744المجموع

*  قــام المصــرف بتوقيــع اتفاقيــات تســهيل مقايضــة عمــالت مــع مصــرف ســورية المركــزي وذلــك فــي شــهر آب عــام 2017، وذلــك 
بغــرض مقايضــة عمــالت أجنبيــة )يــورو( للمصــرف المركــزي مقابــل الليــرة الســورية بســعر الصــرف بتاريخــه، مــع التعهــد بإعــادة شــراء 
العمــالت األجنبيــة مقابــل الليــرة الســورية عنــد انتهــاء األجــل المحــدد بعقــد المقايضــة فــي شــهر شــباط  مــن العــام 2018 وبســعر 
الصــرف المتفــق عليــه عنــد المقايضــة وبعــد تعديلــه بنقــاط المقايضــة, لــم يقــم البنــك بتجديــد أو توقيــع إتفاقيــة تســهيل مقايضــة 

جديــدة خــالل عــام 2018 بعــد إنتهــاء عقــد المقايضــة المذكــور أعــاله فــي شــهر شــباط مــن عــام 2018.

17- رأس المال المكتتب به والمدفوع

يبلــغ رأس مــال المصــرف المصــرح بــه 5,000,000,000 ليــرة ســورية والمكتتــب بــه والمدفــوع 3,000,000,000 ليــرة ســورية مقســم إلــى 
30,000,000 ســهم بقيمــة إســمية 100 ليــرة ســورية للســهم.

جميع أسهم المصرف اإلسمية تقسم إلى فئتين:
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الفئــة أ: وهــي األســهم التــي ال يجــوز تملكهــا إال مــن قبــل أشــخاص ســوريين طبيعييــن أو اعتبارييــن وتســدد قيمتهــا بالليرات الســورية, 
باســتثناء الســوريين المقيميــن فــي الخــارج اللذيــن يتوجــب عليهــم تســديد قيمــة اكتتابهــم بالعمــالت األجنبيــة بســعر الصــرف المحــدد 

بحســب نشــرة صــرف العمــالت الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي فــي اليــوم الســابق لالكتتــاب.

ــوزراء  ــب بقــرار مــن مجلــس ال ــن عــرب أو أجان ــن أو اعتباريي ــل أشــخاص طبيعيي الفئــة ب: وهــي األســهم التــي يجــوز تملكهــا مــن قب
وتســدد قيمتهــا بالعمــالت األجنبيــة بســعر  الصــرف المحــدد بحســب نشــرة صــرف العمــالت الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي فــي 

اليــوم الســابق لالكتتــاب.
يمتلك بنك األردن ما نسبته %49 من رأس مال المصرف من خالل تملكه ألسهم من الفئة ب.

يتوزع رأس المال فيما بين المبالغ المدفوعة بالليرة الســورية والمبالغ المدفوعة بالدوالر األمريكي على الشــكل التالي:
تأســس البنــك برأســمال مقــداره 1,500,000,000 ليــرة ســورية مــوزع علــى3,000,000 ســهم بقيمــة اســمية 500 ليــرة ســورية للســهم 
الواحــد, وافقــت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 27 حزيــران 2009، علــى زيــادة رأســمال المصــرف ليصبــح بقيمــة 

3,000,000,000 ليــرة ســورية، تــم االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب وزيــادة رأس المــال فــي نهايــة شــهر كانــون األول 2009.

وافقــت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية بتاريــخ 16 حزيــران 2011 علــى تعديــل القيمــة االســمية لســهم المصــرف لتصبــح 
مائــة ليــرة ســورية للســهم الواحــد وذلــك فــي نهايــة يــوم 30 حزيــران 2011 وبذلــك يكــون العــدد اإلجمالــي ألســهم البنــك 30,000,000 

ســهم بقيمــة إجماليــة تبلــغ 3,000,000,000 ليــرة ســورية.

ــوم  ــام 2001 والمرس ــم 28 لع ــون رق ــواد القان ــكام م ــض أح ــل بع ــن تعدي ــم 3 المتضم ــون رق ــدر القان ــي 2010 ص ــون الثان ــخ 4 كان بتاري
رقــم 35 للعــام 2005 الــذي يتضمــن زيــادة الحــد األدنــى لــرأس مــال المصــارف العاملــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ليصبــح 10 
مليــارات ليــرة ســورية فيمــا يخــص المصــارف التقليديــة، وقــد منــح المصــارف المرخصــة مهلــة ثــالث ســنوات لتوفيــق أوضاعهــا بزيــادة 

رأســمالها إلــى الحــد األدنــى المطلــوب وقــد تــم تمديــد المهلــة لتصبــح أربــع ســنوات بموجــب القانــون رقــم )17( لعــام 2011.

فــي عــام 2013 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم /63/ والــذي تضمــن زيــادة المهلــة الممنوحــة للمصــارف التقليديــة فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية لزيــادة الحــد األدنــى لرأســمالها حتــى نهايــة العــام 2014، باإلضافــة إلــى قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء )13/م,و( تاريــخ 

22 نيســان 2015 والقاضــي بتمديــد هــذه المهلــة حتــى نهايــة العــام 2015.

ســيتم متابعــة موضــوع الزيــادة المطلوبــة عنــد تزويــد البنــك بالتوجيهــات الالزمــة بهــذا الخصــوص مــن قبــل الجهــات الوصائيــة كونــه 
يعتبــر مــن اختصاصهــا حســب األصــول.
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عدد األسهم 
المكتتب بها

قيمة األسهم 
بالعمالت األجنبية

القيمة 
التاريخية 

المعادلة بالليرة 
السورية

ل.س.دوالر أمريكيسهماإلصدار األول

765,000,000-7,650,000رأس المال المدفوع بالليرة السورية 

7,350,00014,773,870735,000,000رأس المال المدفوع بالدوالر األمريكي )ســجل بالليرة السورية (

15,000,00014,773,8701,500,000,000المجموع

عدد األسهم 
المكتتب بها

قيمة األسهم 
بالعمالت األجنبية

القيمة 
التاريخية 

المعادلة بالليرة 
السورية

ل.س.دوالر أمريكيسهماإلصدار الثـاني

765,000,000-7,650,000رأس المال المدفوع بالليرة السورية

7,350,00010,438,569474,907,071رأس المال المدفوع بالدوالر األمريكي )ســجل بالليرة السورية (

1,650,00075,322,500-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

2,777,000126,770,050-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

630,27028,771,825-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

640,27529,228,554-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

15,000,00016,136,1141,500,000,000المجموع 

عدد األسهم 
المكتتب بها

قيمة األسهم 
بالعمالت األجنبية

القيمة 
التاريخية 

المعادلة بالليرة 
السورية

ل.س.دوالر أمريكيسهماإلجمالي

1,530,000,000-15,300,000رأس المال المدفوع بالليرة السورية 

14,700,00025,212,4391,209,907,071رأس المال المدفوع بالدوالر األمريكي )ســجل بالليرة السورية (

1,650,00075,322,500-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

2,777,000126,770,050-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

630,27028,771,825-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

640,27529,228,554-الجزء المحول من مركز القطع البنيوي

30,000,00030,909,9843,000,000,000 المجموع

تــم تشــكيل مركــز قطــع بنيــوي بمــا يعــادل رأس المــال المدفــوع بالــدوالر األمريكــي وفــق قــرارات مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362 
لعــام 2008 وتعديالتــه.

ــدوالر  ــب بال ــال المكتت ــرأس الم ــل ل ــع المقاب ــز القط ــن مرك ــغ 4,427,000 دوالر أمريكــي م ــع مبل ــام 2012 ببي ــالل الع ــرف خ ــام المص ق
األمريكــي وتثبيــت مركــز القطــع البنيــوي بمبلــغ 26,482,984 دوالر أمريكــي ونتــج عــن هــذا البيــع تحقيــق أربــاح بمقــدار 106,442,530 
ليــرة ســورية منهــا 61,862,640 ليــرة ســورية تخــص عــام 2012 و44,579,890 ليــرة ســورية تخــص الســنوات الســابقة تــم تحويلهــا مــن 

األربــاح المــدورة غيــر المحققــة إلــى الخســائر المتراكمــة المحققــة بعــد تنزيــل الضريبــة بمبلــغ 11,144,973 ليــرة ســورية. 
قــام المصــرف خــالل عــام 2013 ببيــع مبلــغ 1,270,545 دوالر أمريكــي مــن مركــز القطــع المقابــل لــرأس المــال المكتتــب بــه بالــدوالر 
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األمريكــي وتثبيــت مركــز القطــع البنيــوي بمبلــغ 25,212,439 دوالر أمريكــي ونتــج عــن هذا البيــع تحقيق أربــاح بما مجملــه 42,832,074 
ليــرة ســورية منهــا 2,492,270 ليــرة ســورية تخــص عــام 2013 و40,339,804 ليــرة ســورية تخــص الســنوات الســابقة تــم تحويلهــا مــن 

األربــاح المــدورة غيــر المحققــة إلــى الخســائر المــدورة المحققــة بعــد تنــــــزيل الضريبــة بقيمــة 10,084,951 ليــرة ســورية.

18- االحتياطي القانوني والخاص

 بنــاًء علــى المــادة 197 مــن قانــون الشــركات رقــم 29 تاريــخ 24 شــباط 2011 ووفقــًا للتعميميــن الصادريــن عــن مصــرف ســورية المركــزي 
رقــم 3/100/369 بتاريــخ 20 كانــون الثانــي 2009 ورقــم 1/100/952 الصــادر بتاريــخ 12 شــباط 2009 يتــم تحويــل %10 مــن األربــاح الصافيــة 
قبــل الضريبــة بعــد اســتبعاد أثــر األربــاح غيــر المحققــة إلــى االحتياطــي القانونــي ويحــق للبنــك التوقــف عــن هــذا التحويــل بعــد وصــول 

االحتياطــي القانونــي إلــى %25 مــن رأس المــال.
حــددت المــادة 97 مــن قانــون النقــد األساســي رقــم 23 لعــام 2002، االحتياطــي الخــاص بمعــدل %10 مــن صافــي األربــاح الســنوية حتــى 

بلوغــه %100 مــن رأس المــال، هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

لم يتم احتساب االحتياطي القانوني والخاص عن عام 2018 بسبب تحقيق خسائر.

كما في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

)2,457,687,952()150,483,453(الخسارة قبل الضريبة

ينزل

2,053,048,921-خسائر تقييم مركز القطع البنيوي

)150,483,453()404,639,031(

--االحتياطي القانوني/ الخاص )10%(

19- احتياطي عام مخاطر تمويل

ــخ 14 نيســان 2010 والمعــدل لبعــض أحــكام القــرار رقــم 597/ م ن / ب 4 الصــادر  ــاء علــى أحــكام القــرار 650/م ن / ب 4 الصــادر بتاري بن
بتاريــخ 9 كانــون األول 2009، يتوجــب علــى المصــرف حجــز احتياطــي عــام لمخاطــر التمويــل فــي حــال تحقيقــه للربــح فــي نهايــة العــام 

يحتســب وفقــًا لمــا يلــي:
• 1 % من إجمالي محفظة الديون العادية المباشرة.

• 0,5 % من إجمالي محفظة الديون العادية الغير المباشرة.
• %0,5 إضافيــة علــى جــزء التســهيالت االئتمانيــة المنتجــة المباشــرة )عاديــة وتتطلــب اهتمــام خــاص( الممنوحــة بضمانــات شــخصية 
أو بــدون ضمانــة، واســتنادا إلــى الفقــرة ب مــن المــادة األولــى تــم منــح المصــارف مهلــة حتــى نهايــة عــام 2013 لتكويــن المخصــص 
واالحتياطــي علــى التســهيالت االئتمانيــة المنتجــة القائمــة فــي 31 كانــون األول 2009 والبالغــة 4,187,298,480 ليــرة ســورية بشــكل 
ــك  ــاله، وذل ــه أع ــار الي ــص واالحتياطــي المش ــة المخص ــن قيم ــن 25 % م ــام ع ــة الع ــكل فــي نهاي ــغ المش ــل المبل ــث ال يق تدريجــي بحي
فــي حــال وجــود أربــاح محققــة، أمــا فــي حــال عــدم وجــود أربــاح محققــة يتــم اســتكمال تكويــن المخصــص واالحتياطــي فــي الســنوات 

الالحقــة.

ــخ  ــرار 1079/م ن/ب4 تاري ــي 2012 والق ــرين الثان ــخ 13 تش ــم 902/ م ن/ ب 4 تاري ــليف رق ــد والتس ــس النق ــرار مجل ــكام ق ــى أح ــاًء عل بن
ــم  ــران 2015 ت ــخ 30 حزي ــم )2271/م/1( بتاري ــم رق ــان 2015 والتعمي ــخ 6 نيس ــم )1145/م/1( بتاري ــم رق ــي 2014 والتعمي ــون الثان 29 كان
االســتمرار بتعليــق تكويــن االحتياطــي العــام لمخاطــر التمويــل لنهايــة عــام 2018 وقــد بلــغ رصيــده بتاريــخ 31 كانــون األول 2017 و2018 
علــى التوالــي مبلــغ 32,337,109 ليــرة ســورية علــى أن يتــم اســتكمال احتجــاز االحتياطــي العــام لمخاطــر التمويــل عنــد انتهــاء العمــل 

بأحــكام القــرار 902/م,ن/ب4 والقــرارات المعدلــة لــه.
يشمل احتياطي مخاطر التمويل ما يلي:
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بالليرة السورية

50,212,658رصيد احتياطي 2009

55,800,980رصيد احتياطي 2010

19,783,944رصيد احتياطي 2011

125,797,582إجمالي احتياطي مخاطر التمويل

12,553,165حصة عام 2011 من احتياطي 2009

19,783,944احتياطي 2011

32,337,109رصيــد اإلحتياطي المكون كما في 31 كانون األول2017 و2018 على التوالي.

20- األرباح المدورة غير المحققة

ــم 1/100/952  ــم رق ــام 2008 والتعمي ــم 362 لع ــليف رق ــد والتس ــس النق ــرار مجل ــزي وق ــورية المرك ــرف س ــات مص ــى تعليم ــاًء عل بن
الصــادر بتاريــخ 12 شــباط 2009 يتــم فصــل فروقــات القطــع الغيــر محققــة والغيــر قابلــة للتوزيــع والغيــر خاضعــة للضريبــة الناتجــة عــن 

إعــادة تقييــم مركــز القطــع البنيــوي مــن حســاب األربــاح المـــدورة,
نتجت فروقات مركز القطع البنيوي المتراكمة في عامي 2017 و2018 كما يلي:

بالليرة السورية 
قيمة المركز 

بالليرات المبلغ 
بالدوالر األمريكي

قيمة المركز 
بالليرات السورية 

بتاريخ  الشراء

قيمة القطع المباع 
السورية كما في 31 

كانون االول 2018

بالليرة السورية 
بسعر الكلفة

أرباح مدورة غير 
محققة/ فروقات 

مركز القطع 
البنيوي 

مركز القطع البنيوي 
)اإلصدار األول(

14,773,870735,000,0006,441,407,320-5,706,407,320

مركز القطع البنيوي 
)اإلصدار الثاني(

16,136,114735,000,0007,035,345,774-6,300,345,774

بيع قطع بنيوي 
2012

)4,427,000(-)1,930,172,000(202,092,551)1,728,079,449(

بيع قطع بنيوي 
2013

)1,270,545(-)553,957,620(58,000,380)495,957,240(

25,212,4391,470,000,00010,992,623,474260,092,9319,782,716,405المجموع

بالليرة السورية 
قيمة المركز 

بالليرات المبلغ 
بالدوالر األمريكي

قيمة المركز 
بالليرات السورية 

بتاريخ  الشراء

قيمة القطع المباع 
السورية كما في 31 

كانون االول 2017

بالليرة السورية 
بسعر الكلفة

أرباح مدورة غير 
محققة/ فروقات 

مركز القطع 
البنيوي 

مركز القطع البنيوي 
)اإلصدار األول(

14,773,870735,000,0006,441,407,320-5,706,407,320

مركز القطع البنيوي 
)اإلصدار الثاني(

16,136,114735,000,0007,035,345,774-6,300,345,774

بيع قطع بنيوي 
2012

)4,427,000(-)1,930,172,000(202,092,551)1,728,079,449(

بيع قطع بنيوي 
2013

)1,270,545(-)553,957,620(58,000,380)495,957,240(

25,212,4391,470,000,00010,992,623,474260,092,9319,782,716,405المجموع

وعليــه فــان الخســائر المتراكمــة المحققــة بلغــت 5767081488 ليــرة ســورية بتاريــخ البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 كانــون االول 2017 
وقــد بلغــت فــي كانــون االول 2018 مبلــغ 6053968964 ليــرة ســورية 

لــم يقــم المصــرف بعمليات بيع في مركز القطع  المقابل لراس المال المكتتب به خالل الفترة من 2014 الى عام 2018
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21- الفوائد الدائنة

         يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

الفوائد الدائنة ناتجة عن:

5,347,36325,045,565تسهيالت ائتمانية:

1,270,079,3841,410,055,242حسابات جارية مدينة

30,216,31334,946,422قروض وسلف

92,476,23243,820,955سندات محسومة

1,398,119,2921,513,868,184أرصدة وودائع لدى المصارف

22- الفوائد المدينة

            يتكون هذا البند مما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

20182017بالليرة السورية

الفوائد المدينة ناتجة عن:

ودائع الزبائن:

3,320,4211,288,026حسابات جارية

880,123,507624,055,599ودائع ألجل

65,723,05934,064,806ودائع توفير

6,573,3104,784,526ودائع مجمدة

321,300311,676تأمينات نقدية

37,104,732282,721,567ودائع المصارف

خسائر ناتجة عن اتفاقيات مقايضة العمالت األجنبية 
مع مصرف سورية المركزي اإليضاحين )16،10(

6,086,61572,777,305

999,252,9441,020,003,505المجموع

23- رسوم والعموالت الدائنة

            يتكون هذا البند مما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017بالليرة السورية

47,700,35323,541,069عموالت تسهيالت مباشرة

58,840,51852,583,937عموالت تسهيالت غير مباشرة 

53,542,86256,628,203عموالت ورسوم على الخدمات المصرفية

160,083,733132,753,209المجموع
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24 -رسوم والعموالت المدينة

يتضمن هذا البند ما يلي:

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

5,188,2052,853,241عموالت لمصرف سورية المركزي

141,212  104,271عموالت مدفوعة لمصارف خارجية

2,131,463931,127عموالت مدفوعة أخرى

7,423,9393,925,580المجموع

25- إيرادات تشغيلية أخرى

        يتكون هذا البند مما يلي:

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

1,015,7561,378,857إيرادات طوابع بريدية والسويفت ورسوم االتصاالت

2,847,7002,167,743إيرادات البطاقات االلكترونية والصراف اآللي

4,655,4395,260,617إيرادات - مصاريف قانونية*

904,276  6,519,491إيرادات أخرى**

15,038,3869,711,493المجموع

* يمثل هذا البند المبالغ المحصلة من العمالء نتيجة الدعاوي والتسويات المتعلقة بها.
** يتضمن هذا البند أية إيرادات غير مصنفة في حسابات منفصلة من قبل المصرف.

26- نفقات الموظفين 

يتكون هذا البند مما يلي: 

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

411,777,072386,926,605رواتب وأجور

21,541,96819,827,964حصة المصرف من التأمينات االجتماعية 

10,590,58410,022,694مصاريف التأمين الطبي للموظفين

2,012,6225,796,089تدريب

291,740  501,830مصاريف طبية 

15,850,4089,914,167بدل مهمات 

134,825397,746حوافز موظفين

9,582,3418,402,121مصاريف سفر

441,579,126  471,991,650المجموع
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27- استرداد  )أعباء(مخصص تدني التسهيالت االئتمانية

        يتكون هذا البند ممايلي :

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

)38,306,434(34,902,715صافي مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة مقابل ديون منتجة )إيضاح رقم 6(

115,531,227)245,308,975(صافي مخصص تسهيالت ائتمانية مباشرة مقابل ديون غير منتجة )إيضاح رقم 6(

-20,725مخصص تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مقابل ديون منتجة )إيضاح رقم 15(

300,000-مخصص تسهيالت ائتمانية غير مباشرة مقابل ديون غير منتجة )إيضاح رقم 15(

28- مصاريف تشغيلية أخرى

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

6,475,0455,677,730دعاية وإعالن 

46,532,89332,677,171مصاريف إيجار

19,349,59317,460,777قرطاسية ومصاريف مكتبية

27,441,32839,842,790أتعاب مهنية وإدارية عامة

18,698,69613,791,274مصاريف هاتف وبرق وبريد 

37,767,88630,146,545مصاريف تأمين 

59,278,66958,996,688مصاريف اشتراكات 

32,186,85628,426,526مصاريف ماء وكهرباء

19,458,94045,868,226مصاريف محروقات

28,140,33326,015,201رسوم قانونية

63,900,49092,510,498مصاريف صيانة 

22,606,90020,279,128مصاريف بوفيه وتنظيف

35,727,16220,327,155مصاريف أخرى 

417,564,791432,019,709المجموع

29- ربحية السهم األساسية والمخففة

يتكون هذا البند مما يلي:

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

)2,492,367,496()286,887,476(خسارة السنة 

30,000,00030,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم

)83,08()9.56(حصة السهم األساسية والمخففة من الخسارة
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30- النقد وما يوازي النقد

يتكون هذا البند مما يلي:

باليرة السورية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20182017

10,245,251,7457,080,267,878نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي )باستثناء احتياطي نقدي الزامي(*

8,223,080,0839,288,303,109أرصدة لدى مصارف )اســتحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(

)5,374,884,482))2,116,350,467(ودائع مصارف )استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل(

16,351,981,36110,993,686,505المجموع

* اليســتخدم االحتياطــي النقــدي اإللزامــي لــدى مصــرف ســورية المركــزي فــي أنشــطة المصــرف التشــغيلية اليوميــة، لذلــك اليعتبــر 
جــزء مــن النقــد ومــا يــوازي النقــد.

31- المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

ــن  ــا ضم ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــاء مجل ــاهمين وأعض ــار المس ــع كب ــرف األم وم ــع المص ــالت م ــي معام ــول ف ــرف بالدخ ــام المص ق
النشـــاطات االعتياديـــــة المســموحة للمصــرف وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة, تتــوزع المعامــالت مــع األطــراف ذوي 

العالقــة كمــا يلــي:

أ- بنود بيان الوضع المالي

كما في 31 كانون األول 2018

باليرة السورية 
أعضاء مجلس اإلدارة

كما في 31 كانون 2017
المجموعوكبار الموظفينالمصرف األم

بنود داخل الميزانية

األرصدة المدينة

أرصدة لدى مصارف:

936,873,7391,553,411,801-936,873,739حسابات جارية وتحت الطلب

5,206,842,8003,343,553,200-5,206,842,800ودائع ألجل 

9,117,830597,209-    9,117,830فوائد برسم القبض

6,152,834,3694,897,562,210-6,152,834,369مجموع االرصدة المدينة

األرصدة الدائنة

731,792,9402,577,334,390-731,792,940ودائع مصارف

489,484636,295-489,484فوائد برسم الدفع

ودائع الزبائن:

14,056,585      83,462,11983,462,119-حسابات جارية وتحت الطلب 

732,282,42483,462,119815,744,5432,592,027,270مجموع االرصدة الدائنة
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ب-بنود بيان الدخل

كما في 31 كانون األول 2018

باليرة السورية 
أعضاء مجلس اإلدارة

كما في 31 كانون 2017
المجموعوكبار الموظفينالمصرف األم

19,468,428   72,452,980-72,452,980إيرادات فوائد وعموالت

)15,622,336()10,856,091(-)10,856,091(أعباء فوائد وعموالت

---بدل مصاريف سفر وتنقالت

3,846,092                      61,596,889-61,596,889المجموع

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2017 2018 باليرة السورية

78,177,354 66,446,333 رواتب ومكافآت

يبين الجدول أدناه، أعلى وأدنى نسبة فائدة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

العملة%العملة%العملة%العملة%

ليرة سورية-ليرة سورية-ليرة سورية-ليرة سورية-ودائع األطراف ذات العالقة  

يورو0,3درهم إماراتي1,60درهم إماراتي1درهم اماراتي1.60ودائع المصرف األم لدينا

دوالر أمريكي0,3دينار اردني*2,75دوالر أمريكي0.3دوالر أمريكي2.6ودائعنا لدى المصرف األم

* تم اعادة الوديعة بالدينار األردني لدى المصرف األم بتاريخ 31 كانون األول 2017.
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33- إدارة المخاطر

ــي  ــاس ف ــال األس ــكل فع ــر وبش ــر تعتب ــإن إدارة المخاط ــذا ف ــر وله ــن المخاط ــدد م ــى ع ــوي عل ــورية تحت ــك األردن - س ــطة بن إن أنش
ــه. ــك وربحيت ــة البن ــى متان ــة عل المحافظ

إن عمليــة إدارة المخاطــر تشــمل التعــرف، قيــاس، إدارة والرقابــة المســتمرة علــى المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي مــن الممكــن 
أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء البنــك وســمعته، إضافــة إلــى ضمــان توزيــع فعــال لــرأس المــال لتحقيــق المعــدل األمثــل للعوائــد 

مقابــل المخاطــر. 

االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر:

ــلطات  ــات الس ــه وتعليم ــد عمليات ــاطاته وتعقي ــم نش ــع حج ــجم م ــية تنس ــادئ رئيس ــق مب ــير وف ــرف تس ــدى المص ــر ل إن إدارة المخاط
الرقابيــة وأفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص. تتمثــل تلــك المبــادئ بشــكل أساســي بتوجيهــات واســتراتيجيات مجلــس اإلدارة 

فــي إدارة المخاطــر وسياســات المخاطــر المعتمــدة مــن قبلــه إضافــة إلــى اســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر.
تخضــع سياســات إدارة المخاطــر لــدى المصــرف للتطويــر المســتمر لتواكــب كافــة المســتجدات والنمــو فــي أعمــال المصــرف والتوســع 
فــي خدماتــه، كمــا أن فلســفة إدارة المخاطــر لــدى المصــرف مبنيــة علــى المعرفــة والخبــرة وقــدرة اإلدارة االستشــرافية علــى الحكــم 

علــى األمــور ووجــود دليــل واضــح للصالحيــات موضــوع مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
1 – الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووظيفة الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر

شؤون المساهمين 
ومجلس االدارة

قسم امن وحماية 
المعلومات

قسم المخاطر 
التشغيلية

قسم المخاطر 
االئتمانية

قسم مخاطر السيولة 
والسوق

دائرة ادارة المخاطر

لجنة ادارة المخاطر

مجلس االدارة

مجلس اإلدارة:

ــك  ــى ذل ــى االســتراتيجيات والسياســات المتبعــة فــي المصــرف إضافــة إل هــو الجهــة المســؤولة عــن إدارة المخاطــر والموافقــة عل
ــاك لجــان مســؤولة عــن إدارة المخاطــر. هن

لجنة إدارة المخاطر:

ــدف اإلدارة  ــك به ــتقلين( وذل ــن مس ــذي وعضوي ــر تنفي ــو غي ــاء )عض ــة أعض ــن ثالث ــة م ــس اإلدارة مكون ــن مجل ــة ع ــة منبثق وهــي لجن
والتعامــل مــع كافــة المخاطــر التــي تواجــه عمــل البنــك.
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وتتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلي:

1. الحصول على كافة المعلومات عن أي مســألة تدخل ضمن مهامها.
ــر)  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــا ومنه ــة فئاته ــك بكاف ــل البن ــه عم ــي تواج ــر الت ــتراتيجيات إدارة المخاط ــات وإس ــة سياس 2. مراجع
ــس  ــى مجل ــا إل ــل رفعه ــك قب ــدة( وذل ــعار الفائ ــر اس ــيولة، مخاط ــر الس ــغيل، مخاط ــر التش ــوق، مخاط ــر الس ــان، مخاط ــر االئتم مخاط

اإلدارة العتمادهــا.
3. تحديــد أســاليب وآليــات تخفيــف المخاطــر بشــكل ينســجم مــع المتطلبــات الرقابيــة المرعيــة فــي هــذا الشــأن وذلــك بهــدف الحــد مــن 

أثــر تلــك المخاطــر علــى ســالمة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك.
4. الحصــول علــى مقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك حــول هيــكل دائــرة المخاطــر وعمليــة تطويرهــا وبحيــث تقــوم اللجنــة بمراجعة 

المقترحــات وإدخــال أي تعديــالت عليهــا ليصــار إلــى رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة إلعتمادها.
5. تتولــى لجنــة إدارة المخاطــر مســؤولية مواكبــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ علــى إدارة المخاطــر داخــل 

البنــك وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر دوريــة حولهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
ــوق  ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــة بمخاط ــازل والمتعلق ــة ب ــل لجن ــن قب ــة م ــر الموضوع ــر بالمعايي ــزام إدارة المخاط ــدى الت ــة م 6. مراقب

ــغيلية. ــر التش والمخاط
7. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.
8. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتم التعرض لها وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.

9. ضمــان توفــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر، وضمــان اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا 
تحمــل المصــرف للمخاطــر.

ــرق  ــة ط ــرف وكفاي ــا المص ــرض له ــي يتع ــر الت ــم المخاط ــة وتقيي ــر لمناقش ــع إدارة المخاط ــة م ــات دوري ــة اجتماع ــد اللجن 10. تعق
معالجتهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.

دائرة إدارة المخاطر

وهــي الجهــة المســؤولة عــن حســن تنفيــذ ومراقبــة المخاطــر والتاكــد مــن مــدى توافــق المخاطــر القائمــة مــع السياســات المعتمــدة 
ويتفــرع منهــا األقســام التاليــة:

مخاطر االئتمـان:

ــي  ــه ف ــاء بالتزامات ــام بالوف ــن القي ــث م ــرف الثال ــرض أو الط ــة المقت ــدم رغب ــدرة و/أ وع ــدم ق ــال ع ــن احتم ــان م ــر االئتم ــأ مخاط تنش
األوقــات المحــددة وتشــمل هــذه المخاطــر البنــود داخــل القوائــم الماليــة مثــل القــروض والبنــود خــارج القوائــم الماليــة مثــل الكفــاالت 

و/أ واالعتمــادات المســتندية ممــا يــؤدي إلــى إلحــاق خســائر ماليــة للبنــك.
وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز األطر المؤسسية التي تحكم إدارة االئتمان من خالل مـا يلـي:

1. الفصل ما بين دوائر تنمية األعمال المختلفة ودوائر مخاطر االئتمان. 
2. منظومة من السياســات واإلجراءات المعتمدة التي تحدد أســس تعريف وقياس وإدارة هذا النوع من المخاطر. 

3. تحديــد التركــزات االئتمانيــة علــى مســتوى نــوع االئتمــان، القطــاع االقتصــادي، التوزيــع الجغرافــي، المحافــظ االئتمانية. ..الــخ(. وتتولى 
إدارة مخاطــر االئتمــان كل ضمــن اختصاصــه بمراقبــة هــذه التركزات.

4. اعتماد تصنيف التسهيالت االئتمانية بما يتماشى مع القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية.
5. نظام الصالحيات وإدارة العالقة:

يعتمــد بنــك األردن- ســورية نظــام صالحيــات يتضمــن آليــة منــح الصالحيــات وتفويضهــا ومراقبتهــا وإدارة العالقــة لمختلــف أنشــطة 
االئتمــان.

6. تحديد أساليب تخفيف المخاطـر :

يتبع بنك األردن- سورية أساليب مختلفة لتخفيف المخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي:
- تقديم الهيكل المناسب لالئتمان بما يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده.

- التأكد من استكمال جميع النواحي الرقابية على استغالل االئتمان ومصادر سداده.
- استيفاء الضمانات المناسبة تحوطًا ألي مخاطر بهذا الخصوص.
- دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر مخاطر االئتمان.

- التقييــم الــدوري للضمانــات حســب طبيعــة ونوعيــة ودرجــة مخاطــر الضمــان لتعزيزهــا والتأكــد مــن تغطيتهــا لالئتمــان الممنوحــة أواًل 
بأول.
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- لجان متخصصة للموافقة على االئتمان.
7. دائرة مراقبة االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ االئتمان باإلضافة لوحدة تعنى بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوني والتنفيذ. 

8. دوائر متخصصة لمتابعة تحصيل المســتحقات والديون المتعثرة. 
9. لجنة إدارة المخاطر التنفيذية لمراجعة سياسات وإستراتيجيات االئتمان واالستثمار والمخاطر. 

ــة المراقبــة والكشــوف المســتخرجة وآليــة تصعيدهــا إلــى اإلدارة  ــر االئتمــان المختلفــة مــن حيــث آليــة ودوري 10. تحديــد مهــام دوائ
ــس اإلدارة.  ــا ومجل العلي

11. التقاريـر الرقابيـة :
تتولى دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل مجموعـة مـن الكشوف الرقابيـة:

- المراقبـة اليوميـة:
التجاوزات االئتمانية، الســقوف المستحقة غير المجددة، الحسابات المستحقة...، وغيرها. 

-  مراقبـة توزيـع المحفظـة االئتمانيـة. 
-  تصنيف المخاطر االئتمانية، القطاع االقتصادي، نوع االئتمان، الضمانات، التركزات ،.....، وغيرها.

-     مراقبـــة التعرض االئتمانـــي )Total Exposure( على مستوى المنطقة الجغرافية، نوع االئتمان، القطاع االقتصادي، نوع الضمان.
ــة  ــات اليومي ــبة للعملي ــا بالنس ــس اإلدارة، إم ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــر/ التنفيذي ــة المخاط ــى لجن ــكل دوري إل ــر بش ــذه التقاري ــع ه ورف

ــأول. ــر العــام أواًل ب ــى المدي فترفــع إل

مخاطــر التشغيـــل:

وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العمليــات الداخليــة والموظفيــن واألنظمــة أو تنشــأ نتيجــة أحــداث خارجيــة بمــا 
فــي ذلــك المخاطــر القانونيــة وقــد تــم تأســيس دائــرة مخاطــر العمليــات فــي البنــك منــذ عــام 2010 وتــم تعزيزهــا بالكــوادر البشــرية 

المؤهلــة واألنظمــة اآلليــة وتتبــع إداريــا إلــى إدارة المخاطــر.
ويتولـى البنـك إدارة مخاطـر العمليـات ضمـن األسس التاليــة :

1. إعــداد سياســة مخاطــر العمليــات واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتطبيقهــا علــى ارض الواقــع والتــي تضمنــت أســس تعريــف 
وقيــاس ومراقبــة المخاطــر باإلضافــة إلــى مســتوى قبــول هــذا النــوع مــن المخاطــر. 

 .)CARE WEB( 2. تطبيق نظام آلي إلدارة مخاطر العمليات
3. إنشــاء Risk Profile لفــروع البنــك يتضمــن كافــة أنــواع مخاطــر العمليــات واإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد منهــا ودوريــة فحصهــا بمــا 

يكفــل كفاءتهــا واســتمرارية عملهــا علــى مســتوى كل فــرع مــن فــروع البنــك. 
4. التقييــم المســتمر للـــ Risk Profile: وبهــذا الخصــوص تــم تطبيــق التقييــم الذاتــي )CRSA( كأداة إلدارة المخاطــر التشــغيلية وتقييمها 
باســتمرار للتعــرف علــى المخاطــر الجديــدة باإلضافــة للتأكــد مــن كفــاءة عمــل اإلجــراءات الرقابيــة للحــد مــن هــذه المخاطــر وتحديــث 

الـــ Risk Profile أواًل بــأول ليعكــس الواقــع الفعلــي لبيئــة العمل.
ــام إدارة التدقيــق الداخلــي بتطبيــق التدقيــق المرتكــز علــى المخاطــر باإلضافــة إلــى التقييــم الذاتــي لمختلــف وحــدات البنــك  5. قي
ــأول.   ــد لجنــة التدقيــق بهــا أوال ب ــر التدقيــق الداخلــي وتزوي ــر التصنيــف المعتمــدة وتضمينهــا ضمــن تقري وتصنيفهــا ضمــن معايي

6. جاري العمل على بناء قاعدة بيانات باألخطاء التشغيلية وتحليلها ورفع تقارير عن ملف مخاطر الفروع إلى مجلس اإلدارة. 
7. تزويــد لجنــة إدارة المخاطــر/ مجلــس اإلدارة والتنفيذيــة بتقريــر عــن ملــف مخاطــر الفــروع يعكــس واقــع البيئــة الرقابيــة لمختلــف 

فــروع البنــك.

مخاطر السيولة:

وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن احتماليــة عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــالزم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها أو 
تمويــل نشــاطاته بــدون تحمــل تكاليــف مرتفعــة أو حــدوث خســائر وتنقســم مخاطــر الســيولة إلــى :

)Funding Liquidity Risk(مخاطر تمويل السيولة -
)Market Liquidity Risk (مخاطر سيولة السوق -

يتم احتساب مخاطر السوق حسب األساليب التالية :

مخاطر أسعار الصرف :

مراقبة مراكز القطع األجنبي حسب قرار مصرف سورية المركزي 362. 
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مخاطر أسعار الفائدة : بحسب القرار )107ن/ب4( تاريخ 13 شباط 2005.
يتم احتسابها حسب طريقة GAP Analysis بشكل شهري. 

مخاطر التوظيفات في الخارج :
مراقبة الودائع المربوطة في الخارج.

مراقبة الكفاالت الخارجية.
ويتولى البنك إدارة مخاطر الســيولة ضمن المعطيات التالية :

-  منظومــة مــن السياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة التــي تحــدد  أســس تعريــف وقيــاس ومراقبــة ومتابعــة  
ــيولة. ــر  الس وإدارة مخاط

-  إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضمن :
●  إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.

●  لجنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة. 
Liquidity Contingency Plan خطة توفير سيولة في الحاالت الطارئة   ●

-  تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة مخاطر السيولة من خالل:
  تقرير مخاطر السيولة حسب سلم االستحقاق.

●   مراقبة سقوف، وجودة المحفظة االستثمارية.
●   تحديد مصادر األموال وتصنيفها وتحليلها تبعا لطبيعتها.

●  مراقبــة الســيولة القانونيــة والســيولة النقديــة وهــي االحتفــاظ بمقــدار كاف مــن الموجــودات الســائلة )النقديــة وشــبة النقديــة( 
لمواجهــة االلتزامــات.

●  الموائمة بين آجال الموجودات والمطلوبات واألخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
.)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة  ●

-  رفع التقارير الدورية إلى لجنة إدارة المخاطر/التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر/مجلس اإلدارة.

التدقيق الداخلي

يقــوم التدقيــق الداخلــي بتدقيــق عمليــة إدارة المخاطــر بشــكل دوري حيــث يراجــع مــدى توافــق المصــرف مــع اإلجــراءات والسياســات 
المتبعــة.

خطة الطوارئ وخطط استمرارية العمل

مفهوم الخطة

ــذا  ــاع، وه ــن االنقط ــة م ــرة مقبول ــد فت ــا بع ــة منه ــًا الحساس ــة وخصوص ــال المؤسس ــغيل أعم ــادة تش ــن إع ــي تضم ــة الت ــي الخط ه
االنقطــاع قــد يحــدث نتيجــة لحــدوث حــدث معيــن أو أزمــة معينــة لــذا ارتــئ المصــرف أن تتضمــن خطــة اســتمرارية العمــل ضمــن بنودهــا 

األساســية إدارة األزمــة أو الحــدث.

األهداف األساسية للخطة
1. المحافظة على سمعة البنك والثقة به من قبل قاعدة العمالء والمساهمين.
2. قدرة البنك على االســتمرارية في تقديم الخدمة في أضيق الظروف واألزمات.

3. االتصال والتواصل مع العمالء وتلبية متطلباتهم في األزمات المختلفة.
4. تشكيل فريق إداري مؤهل ومنظم إلدارة األزمة. 

5. السرعة والكفاءة في اتخاذ القرارات لمواجهة التهديدات غير المتوقعة.
6. تأمين قنوات اتصال متعددة وشاملة لجميع المستويات اإلدارية.

7. ترسيخ وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتجنيبه أي مخاطر مصرفية قد تؤثر عليه.
8. تقليل أثر التعطل واالنقطاع وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

9. توعيه وتثقيف الموظفين باإلجراءات الواجب اتباعها في مختلف حاالت التعطل واالنقطاع.
10. وضع سيناريوهات داخلية لحدث معين وتجريب وفحص الخطة.



89

تندرج مخاطر المصرف تحت األنواع الرئيسية التالية:
أ- مخاطر االئتمان
ب- مخاطر السوق

ج- مخاطر السيولة
د- المخاطر التشغيلية

هـ- مخاطر االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية
 

المخاطر االئتمانية

تنشــأ المخاطــر االئتمانيــة عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خســائر، وعــادة 
يتــم تمييــز ثــالث أنــواع تحــت المخاطــر االئتمانيــة وهــي مخاطــر تعثــر الطــرف المقابــل، مخاطــر التســوية، ومخاطــر البلــد.

إن العوامل األساسية إلدارة مخاطر االئتمان بشكل فعال هي:
●  إيجاد بيئة مناسبة إلدارة المخاطر االئتمانية.

●  العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات.
●  المحافظة على إدارة إئتمان مالئمة، وتوفير آليات وأدوات للقياس والرقابة.

●  التأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات إدارة المخاطر اإلئتمانية.
ولتحقيــق مــا ذكــر يقــوم المصــرف بوضــع سياســة ائتمانيــة واضحــة تتضمــن ســقوف لمبالــغ التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة )فــرد 
أو مؤسســة( ومجمــوع التســهيالت اإلئتمانيــة لــكل قطــاع وكل منطقــة جغرافيــة. يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل 

باســتمرار علــى تقييــم الوضــع االئتمانــي للعمــالء، إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء.
تشــمل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية ما يلي:

1. تحديد التركزات اإلئتمانية والسقوف

تتضمــن السياســة االئتمانيــة نســب محــددة وواضحــة للحــد األقصــى الممكــن منحــه ألي عميــل أو مجموعــة مــن العمــالء وذلــك حســب 
نســب التركــزات المقــررة وفــق قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 395  باإلضافــة إلــى وضــع ســقوف للقطاعــات االقتصاديــة، كمــا أن 

هنــاك ســقوفا لحجــم االئتمــان الممكــن منحــه مــن قبــل كل مســتوى اداري.

2. التصنيف االئتماني للعمالء

يقــوم المصــرف بمراجعــة دوريــة لمحفظــة الديــون الممنوحــة وتصنيفهــا وذلــك حســب تعليمــات مجلــس النقــد والتســليف وخاصــة 
القــرار رقــم 597/ م ن/ ب4 الصــادر بتاريــخ 9 كانــون األول 2009 وتعديالتــه والــذي حــدد شــروط تصنيــف التســهيالت وتكويــن المخصصــات 

الالزمــة لهــا.
فيما يلي الفئات المعتمدة لتصنيف الديون حســب تعليمات مجلس النقد والتسليف:

الديون المنتجة

●  ديون متدنية المخاطر
●  ديون عادية / مقبولة المخاطر

●  ديون / تتطلب اهتمامًا خاصًا

الديون غير المنتجة

●  ديون دون المستوى العادي المقبول
●  ديون مشكوك بتحصيلها

●  الديون الرديئة

يقــوم المصــرف بإجــراء عــدد مــن اختبــارات الجهــد المتنوعــة علــى محفظتــه االئتمانيــة وذلــك للتأكــد مــن قــدرة  رأس مــال المصــرف 
ــدرج  ــث تت ــتقبلية حي ــة مس ــاع ضاغط ــة أي أوض ــرف ومواجه ــن إرادة المص ــة ع ــداث خارج ــن أي أح ــة ع ــائر الناتج ــاص الخس ــى امتص عل
ســيناريوهات االختبــارات مــن الســيناريوهات ذات التأثيــر المنخفــض إلــى الســيناريوهات ذات التأثيــر الشــديد ويتــم اســتخدام اختبــارات 
ــن  ــي م ــر الت ــواع المخاط ــع أن ــة جمي ــددة لتغطي ــل المتع ــيناريوهات ذات العوام ــتخدام الس ــم اس ــا يت ــد كم ــل الواح ــد ذات العام الجه
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الممكــن أن تتعــرض لهــا محفظــة المصــرف االئتمانيــة حيــث ترســل نتائــج االختبــارات مــع التوصيــات الالزمــة فــي حــال الحاجــة التخــاذ إي 
إجــراء للجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة التــي بدورهــا تقــوم بعــرض اختبــارات الجهــد علــى مجلــس إدارة المصــرف التخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة فــي حــال الحاجــة إليهــا ، لــم يتــم خــالل العــام 2018 أخــذ أي إجــراء إضافــي حيــث يقــوم المصــرف بمعالجــة الديــن وأخــذ 
مخصصــات حســب قــرارات الســلطات الرقابيــة منــذ بدايــة تعثــر العميــل وتوقفــه عــن الســداد. احتفــظ المصــرف بمؤونــات عامــة فــي 

عــام 2016 بمبلــغ 1,022,010,631 ليــرة ســورية دون اســترداد أي مبلــغ منهــا فــي عــام 2017 و2018.

تؤثــر اختبــارات الجهــد الخاصــة بمخاطــر الســيولة علــى نســب الســيولة القانونيــة وعلــى فجــوات االســتحقاق وذلــك حســب القــرار رقــم 
588 حيــث يتــم اعتمــاد نســب ســحب محــددة مــن إجمالــي ودائــع العمــالء ولفتــرات محــددة وذلــك لقيــاس قــدرة المصــرف علــى الحفــاظ 
علــى نســب ســيولة مقبولــة خــالل األوضــاع الضاغطــة،  وتــم علــى اســاس اختبــارات الجهــد الخاصــة بمخاطــر الســيولة وضــع خطــة تمويــل 
للحــاالت الطارئــة يمكــن تفعليهــا للحصــول علــى التمويــل الــالزم للحفــاظ علــى نســب الســيولة المقبولــة فــي جميــع األوضــاع ، يتــم 
إرســال اختبــارات الجهــد الخاصــة بمخاطــر الســيولة للجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة حيــث تتولــى اللجنــة مهمــة عرضهــا 

علــى مجلــس إدارة المصــرف.

لــم يتــم إجــراء اختبــارات الجهــد علــى مخاطــر الســوق الخاصــة بالســندات والســلع واألســهم وذلــك بســبب عــدم اســتثمار المصــرف فــي 
هــذه األدوات الماليــة أمــا بالنســبة لمخاطــر تغييــر أســعار الصــرف اتبــع المصــرف خــالل العــام 2018 سياســة تحفظيــة تجــاه التــداول 
بالعمــالت جنبتــه المخاطــر الناتجــة عــن هــذه التغيــرات ولــم يتــم إجــراء أي اختبــارات علــى هــذه المخاطــر ، بالنســبة لمخاطــر التغييــر 
بأســعار الفائــدة اعتمــد المصــرف ســيناريوهات الزيــادة والنقصــان بأســعار الفائــدة بنســبة أســعار الفائــدة وأثــر ذلــك الفجــوة التراكميــة 

لموجــودات ومطاليــب المصــرف.

يســتخدم المصــرف طريقــة المؤشــر األساســي فــي احتســاب المخاطــر التشــغيلية لديــه حيــث تــم اعتمــاد ســيناريوهات زيــادة المخاطــر 
التشــغيلية لديــه بنســبة %50 و%100 علــى كفايــة رأس المــال حيــث بقــت النســب ضمــن الحــدود المقبولــة.

3. اساليب تخفيف المخاطر

عملية إدارة المخاطر في المصرف تعتمد على العديد من األساليب من اجل تخفيف المخاطر منها:
- الضمانــات وحســب قابليتهــا للتســييل ونســبة تغطيتهــا لالئتمــان الممنــوح والتــي يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بصــورة مســتمرة وفــق 
تعليمــات مصــرف ســورية المركــزي وقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 597/ م ن/ ب4 الصــادر بتاريــخ 9 كانــون األول 2009 وتعديالتــه.

- اتباع نظام اللجان في منح االئتمان وتعتمد على حجم محفظة العميل واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.

التنويــع فــي المحفظــة هــو مبــدأ أساســي فــي تخفيــف مخاطــر االئتمــان. حيــث تتضمــن خطــة البنــك الســنوية التوزيــع المســتهدف 
لالئتمــان واالســتثمارات علــى عــدة قطاعــات وأســواق مختلفــة مــع التركيــز علــى القطاعــات الواعــدة، كمــا يوجــد لــدى البنــك نظــام 

لتصنيــف مخاطــر القطاعــات االقتصاديــة.
دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته.

يقــوم المصــرف بتطويــر السياســات واالجــراءات الالزمــة لتحديــد أســلوب دراســة االئتمــان والمحافظــة علــى حياديــة وتكامــل عمليــة 
اتخــاذ القــرارات والتأكــد مــن أن مخاطــر االئتمــان يتــم تقييمهــا بدقــة والموافقــة عليهــا بشــكل صحيــح ومتابعــة مراقبتهــا باســتمرار. 
ــة  ــد درج ــلوب تحدي ــان واس ــدود االئتم ــح ح ــة، توضي ــة االئتماني ــات للموافق ــع صالحي ــن وض ــة يتضم ــة االئتماني ــام للسياس ــار الع إن االط

المخاطــر. 

تتولــى عمليــة إدارة االئتمــان وظيفــة منفصلــة لضمــان التنفيــذ المناســب للعمليــات االئتمانيــة والرقابــة الفعالــة علــى مــدة 
االســتحقاق للتســهيالت وانتهــاء صالحيــات الحــدود وتقييــم الضمانــات.
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اإلفصاحات الكمية

أ - مخاطر االئتمان

1( التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

2017 2018 باليرة السورية

3,621,568,659 7,060,395,437 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

9,288,303,109 8,223,080,083 أرصدة لدى المصارف

التسهيالت االئتمانية:

42,698,489 28,670,196 األفراد

180,861,148 127,197,948 القروض العقارية

الشركات

8,307,151,873 6,956,328,185 الشركات الكبرى

1,013,120,725 1,258,959,047 الشركات المتوسطة

43,661,140 62,262,896 الموجودات األخرى

1,500,675,311 1,500,675,311 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

23,998,040,454 25,217,569,103 المجموع

بنود خارج الميزانية:

1,186,237,153 1,490,572,632 كفاالت صادرة

797,626,309 764,057,701 كفاالت مصرفية

551,580,317 1,732,916,841 سقوف تسهيالت مباشرة وغير مباشرة  غير مستغلة

2,535,443,779 3,987,547,174 المجموع

26,533,484,233 29,205,116,277 المجموع الكلي
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2(  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:
بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم )597/م ن/ب 4( وتعديالتــه بالقــرارات )650/م,ن/ب4(، )902/م,ن/ب4(، )1079/م,ن/ب4(، 
)1145/م1( و)2271/م1( يتــم تصنيــف محفظــة التســهيالت االئتمانيــة إلــى 6 فئــات وذلــك طبقــًا للمؤشــرات والمواصفــات التــي يتســم 

بهــا كل ديــن.
تتوزع التعرضات االئتمانية حســب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

كما في 31 كانون االول 2018باليرة السورية

الشركات الكبرىالقروض العقاريةاالفرادتسهيالت مباشرة
الشركات 

المتوسطة
المجموع

4,706,321,972 960,169,392 3,646,554,569 80,978,439 18,619,572 عادية )مقبولة المخاطر(

4,473,140,091 950,249,787 3,424,513,546 80,699,269 17,677,489 منها غير مستحقة

233,181,881 9,919,605 222,041,023 279,170 942,083 مستحقة

223,086,316 103,210 222,041,023 -   942,083 لغاية 30 يوم

9,948,516 9,816,395 -   132,121 -   من 31 يوم لغاية 60 يوم

147,049 -   -   147,049 -   من61 يوم لغاية 90 يوم

4,247,205,662 54,947,184 4,176,327,233 15,898,351 32,894 تتطلب اهتمام خاص*

4,046,139,656 27,607,889 4,002,633,416 15,898,351 -   غير مستحقة

     مستحقة

-   -   -   -   -    لغاية 60 يوم

2 -   -   -   2 من 61 يوم لغاية 90 يوم

201,066,004 27,339,295 173,693,817 -   32,892 من 91 يوم لغاية 180 يوم

129,913,074152,045,5853,375,569,421722,528,4404,380,056,520غير عاملة:

10,911,540 10,911,540 -   -   -   دون المستوى

10,531 -   -   -   10,531 مشكوك فيها

4,369,134,449 711,616,900 3,375,569,421 152,045,585 129,902,543 رديئة

13,333,584,154 1,737,645,016 11,198,451,223 248,922,375 148,565,540  المجموع

     ينزل:

)798,143,815( )238,097,956( )456,235,353()79,408,563()24,401,943(فوائد معلقة

)4,164,284,963( )240,588,013( )3,785,887,685()42,315,864()95,493,401(مخصص تدني تسهيالت مباشرة

8,371,155,376 1,258,959,047 6,956,328,185 127,197,948 28,670,196 الصافي

*  يعتبــر كامــل رصيــد الديــن مســتحق فــي حــال اســتحقاق أحــد األقســاط أو الفوائــد ويعتبــر جــاري المديــن مســتحقًا إذا تجــاوز الســقف 
الممنــوح.
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كما في 31 كانون االول 2018باليرة السورية

الشركات الكبرىالقروض العقاريةاالفرادتسهيالت غير مباشرة
الشركات 

المتوسطة
المجموع

1,432,274,234 118,715,069 1,313,559,165 --عادية )مقبولة المخاطر(

   تتطلب اهتمام خاص

59,861,270 59,861,270  - --منها مستحقة

 -  -  - --غير مستحقة

   غير عاملة:

 -  -  - --دون المستوى

 -  -  - --مشكوك فيها

4,127,800 3,000,000 1,127,800 --رديئة

1,496,263,304 181,576,339 1,314,686,965 --المجموع 

 -  -  - --ينـزل:

 -  -  - --فوائد معلقة

مخصص تدني تسهيالت غير 
مباشرة

---)770,725(    )770,725(         

1,314,686,965180,805,6141,495,492,579--الصافي
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سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2017
ما ف

ك

شرة
ت مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
 24,231,599

86,912,396
6,578,445,762

619,876,794
7,309,466,553

ستحقة
ها غير م

من
 24,143,890

86,378,615
6,352,038,645

606,849,588
7,069,410,740

ستحقة
م

لغاية 30 يوم
   -

-
201,942,463

8,396,251
210,338,714

من31 يوم لغاية 60 يوم
 65,648

383,985
22,716,954

4,630,955
27,797,542

من 61 يوم لغاية 90يوم
 22,061

149,796
1,747,700

-
1,919,557

ص*
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

 3,559,494
26,512,814

2,321,355,075
59,483,811

2,410,911,194

ستحقة
غير م

   -
22,403,340

-
20,205,682

42,609,022

ستحقة:
م

لغاية 60 يوم
   -

-
1,646,175,443

29,305,022
1,675,480,465

من 61 يوم لغاية 90 يوم
 30

-
-

-
30

من 91 يوم لغاية 180 يوم
 3,559,464

4,109,474
675,179,632

9,973,108
692,821,678

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

   -
-

-
4,322,920

4,322,920

ها
ك في

شكو
م

 2,303
-

-
8,826,440

8,828,743

رديئة
 159,110,264

195,714,493
3,883,952,860

746,707,469
4,985,485,086

موع
مج

ال
 186,903,660

 309,139,703         
 12,783,753,697

 1,439,217,435
 14,719,014,495

ينـزل:

فوائد معلقة
)29,239,100( 

)95,465,890(         
)425,942,184( 

)234,803,612( 
)785,450,786( 

شرة
ت مبا

هيال
س

ي ت
ص تدن

ص
مخ

)114,966,071( 
)32,812,665(         

)4,050,659,640( 
)191,293,098( 

)4,389,731,474( 

ي
صاف

ال
 42,698,489

 180,861,148
 8,307,151,873

 1,013,120,725
 9,543,832,235
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سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2017
ما ف

ك

شرة
ت غير مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
   -

   -
1,040,797,500

147,002,525
1,187,800,025

ص
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

ستحقة
غير م

   -
   -

   -
   -

   -

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

   -
   -

   -
   -

   -

ها
ك في

شكو
م

   -
   -

   -
   -

   -

رديئة
   -

   -
1,127,800

3,000,000
4,127,800

موع
مج

ال
   -

   -
1,041,925,300

150,002,525
1,191,927,825

ينـزل:

فوائد معلقة
   -

   -
   -

   -
   -

شرة
ت غير مبا

هيال
س

ي ت
ص تدن

ص
مخ

   -
   -

)750,000(
   -

)750,000(

ي
صاف

ال
   -

   -
1,041,175,300

150,002,525
1,191,177,825
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ت:
هيال

س
ل الت

ت مقاب
مانا

ض
مة العادلة لل

-3 توزيع القي
ت:

هيال
ســ

ل الت
ل ( مقاب

ما اق
ه

هن )أي
ســند الر

مقدمة او 
ت ال

مانا
ض

مة العادلة لل
ي توزيع القي

ما يل
في

سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2018
ما ف

ك

شرة
ت مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
9,654,036

117,734,988
2,705,135,947

929,775,922
3,762,300,893

ص
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

-
15,898,351

602,869,975
52,888,113

671,656,439

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

-
-

-
10,911,539

10,911,539

ها
ك في

شكو
م

-
-

-
-

-

رديئة
32,092,989

79,555,023
821,789,475

578,342,708
1,511,780,195

موع
مج

ال
41,747,025

213,188,362
4,129,795,397

1,571,918,282
5,956,649,066

ها:
من

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-

عقارية
28,766,389

213,188,362
4,125,805,397

1,559,446,902
5,927,207,050

ت
ت وآليا

سيارا
12,980,636

-
3,990,000

12,471,380
29,442,016

موع
مج

ال
41,747,025

213,188,362
4,129,795,397

1,571,918,282
5,956,649,066

ي.
ل إفراد

شك
ل ب

مي
ل ع

مة الدين لك
ها عن قي

مت
ت بعد األخذ بعين االعتبار أن ال تزيد قي

مانا
ض

مة ال
تم إدراج قي
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سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2017
ما ف

ك

شرة
ت مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
7,285,826

124,358,897
608,512,351

597,472,185
1,337,629,259

ص
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

-
26,512,813

576,206,932
59,483,811

662,203,556

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

-
-

-
-

-

ها
ك في

شكو
م

-
-

-
8,826,440

8,826,440

رديئة
26,177,174

122,596,548
905,589,482

652,786,951
1,707,150,155

موع
مج

ال
33,463,000

273,468,258
2,090,308,765

1,318,569,387
3,715,809,410

ها:
من

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-

عقارية
33,463,000

273,468,258
2,090,308,765

1,304,549,395
3,701,789,418

ت
ت وآليا

سيارا
-

-
-

14,019,992
14,019,992

موع
مج

ال
33,463,000

273,468,258
2,090,308,765

1,318,569,387
3,715,809,410

ي.
ل إفراد

شك
ل ب

مي
ل ع

مة الدين لك
ها عن قي

مت
ت بعد األخذ بعين االعتبار أن ال تزيد قي

مانا
ض

مة ال
تم إدراج قي
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سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2018
ما ف

ك

شرة
ت غير مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
-

-
1,118,414,754

92,810,457
1,211,225,211

ص
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

-
-

-
37,377,366

37,377,366

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

-
-

-
-

-

ها
ك في

شكو
م

-
-

-
-

-

رديئة
-

-
1,099,300

750,000
1,849,300

موع
مج

ال
-

-
1,119,514,054

130,937,823
1,250,451,877

ها:
من

ت نقدية
تأمينا

-
-

1,074,181,379
79,924,400

1,154,105,779

عقارية
-

-
45,332,675

51,013,423
96,346,098

ت
ت وآليا

سيارا
-

-
-

-
-

موع
مج

ال
-

-
1,119,514,054

130,937,823
1,250,451,877
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سورية
باليرة ال

ي 31 كانون االول 2017
ما ف

ك

شرة
ت غير مبا

هيال
س

ت
االفراد

ض العقارية
القرو

ى
ت الكبر

شركا
ال

طة
س

متو
ت ال

شركا
ال

موع
مج

ال

طر(
مخا

عادية )مقبولة ال
-

-
1,040,797,500

139,793,719
1,180,591,219

ص
مام خا

هت
ب ا

طل
تت

-
-

-
-

-

غير عاملة:

ى
ستو

م
دون ال

-
-

-
-

-

ها
ك في

شكو
م

-
-

-
-

-

رديئة
-

-
1,127,800

3,000,000
4,127,800

موع
مج

ال
-

-
1,041,925,300

142,793,719
1,184,719,019

ها:
من

ت نقدية
تأمينا

-
-

1,041,525,925
113,218,679

1,154,744,604

عقارية
-

-
399,375

29,575,040
29,974,415

ت
ت وآليا

سيارا
-

-
-

-
-

موع
مج

ال
-

-
1,041,925,300

142,793,719
1,184,719,019
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الديون المجدولة:

هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة 
بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تتطلــب اهتمــام خــاص وبلــغ مبلغهــا خــالل العــام 2018 مبلــغ  62,585,978 ليــرة ســورية 

)مقابــل 31,081,000 ليــرة ســورية خــالل العــام 2017(.

الديون المعاد هيكلتها:

يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــة 
ــا  ــاد هيكلته ــون المع ــت الدي ــاص، بلغ ــام خ ــب اهتم ــون تتطل ــا كدي ــم تصنيفه ــماح وت ــرة الس ــد فت ــاط أو تمدي ــض األقس ــل بع أو تأجي

ــام 2017(.  ــالل الع ــورية خ ــرة س ــل 64,893,000  لي ــام 2018 )مقاب ــالل الع ــورية خ ــرة س 1,419,048,444 لي
نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان

ــدول  ــح الج ــي ويوض ــف االئتمان ــة للتصني ــة داخلي ــتخدام آلي ــان باس ــر االئتم ــة مخاط ــن ناحي ــة م ــودات المالي ــة الموج ــاس نوعي ــم قي يت
ــان: ــر االئتم ــة مخاط ــن ناحي ــة م ــودات المالي ــة الموج ــي نوعي التال

بالليرة السورية

المجموع انخفضت قيمته عادي  جيد

كما في 31 كانون األول 2018

7,060,395,437 - - 7,060,395,437 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

8,223,080,083 - 8,223,080,083 - أرصدة لدى المصارف

1,500,675,311 - - 1,500,675,311
 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية

المركزي

16,784,150,831 - 8,223,080,083 8,561,070,748 المجموع

كما في 31 كانون األول 2017

3,621,568,659 - - 3,621,568,659 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي

9,288,303,109 - 9,288,267,090 36,019 أرصدة لدى المصارف

1,500,675,311 - - 1,500,675,311
 الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية

المركزي

14,410,547,079 - 9,288,267,090 5,122,279,989 المجموع
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توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر وحسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

التصنيف حسب

للسنة المنتهية في 31 كانون األول  S & P ما يعادل

2017 2018 باليرة السورية

جيد

5,122,243,970 8,561,070,747 AAA *الدرجة االولى

- - AA To+ AA- الدرجة الثانية

36,019 - A- To A+ الدرجة الثالثة

5,122,279,989 8,561,070,747 المجموع

عادي

4,388,488,008 2,078,645,884 BBB- To BBB+ **الدرجة الرابعة

4,896,965,001 6,143,716,539 BB- To BB+ الدرجة الخامسة

422,158 - +B- To B الدرجة السادسة

2,391,923 717,661 بدون تصنيف

9,288,267,090 8,223,080,084 المجموع

14,410,547,079 16,784,150,831 المجموع الكلي

    

*تم اعتبار تصنيف مصرف سورية المركزي من الدرجة األولى.
*تم اعتبار تصنيف المصارف المحلية من الدرجة الرابعة.
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ي
صاد

طاع االقت
ب الق

س
4( التركز ح

ي:
صاد

طاع االقت
ب الق

س
مانية ح

ت االئت
ضا

ي التعر
ي التركز ف

ضح الجدول التال
يو

ي 31 كانون األول 2018
ما ف

ك
سورية

باليرة ال

موع
مج

ال
ت

أفراد- خدما
ت

عقارا
تجارة

صناعة
ي 

مال

7,060,395,437
-

-
-

-
7,060,395,437

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

صدة لد
أر

8,223,080,083
-

-
-

-
8,223,080,083

ف
صار

ى م
صدة لد

أر

8,371,155,376
1,799,519,108

418,093,171
5,144,056,431

1,009,486,666
-

شرة
مبا

مانية ال
ت االئت

هيال
س

ي الت
صاف

62,262,896
9,838,537

1,547,480
30,797,991

9,707,362
10,371,526

ى
ت أخر

موجودا

1,500,675,311
-

-
-

-
1,500,675,311

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

25,217,569,103
1,809,357,645

419,640,651
5,174,854,422

1,019,194,028
16,794,522,357

موع
مج

ال

ي 31 كانون األول 2017
ما ف

ك
سورية

باليرة ال

موع
مج

ال
ت

أفراد- خدما
ت

عقارا
تجارة

صناعة
ي 

مال

3,621,568,659
-

-
-

-
3,621,568,659

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

صدة لد
أر

9,288,303,109
-

-
-

-
9,288,303,109

ف
صار

ى م
صدة لد

أر

9,543,832,235
3,167,087,222

527,857,109
3,816,858,779

2,032,029,125
-

شرة
مبا

مانية ال
ت االئت

هيال
س

ي الت
صاف

43,661,140
41,564

139,382
27,382,870

14,894,411
1,202,913

ى
ت أخر

موجودا

1,500,675,311
-

-
-

-
1,500,675,311

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

23,998,040,454
3,167,128,786

527,996,491
3,844,241,649

2,046,923,536
14,411,749,992

موع
مج

ال
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5( التركز الجغرافي:

يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية كما في 31 كانون األول حسب التوزيع الجغرافي:

 أوروبـا اإلجمالي
 آسيا )الشرق

)األوسط
داخل سورية  باليرة السورية

7,060,395,437 - - 7,060,395,437 أرصدة لدى مصارف مركزية

8,223,080,083 347,432 6,144,399,697 2,078,332,954  أرصدة لدى مصارف

8,371,155,376 - - 8,371,155,376 :صافي التسهيالت االئتمانية

28,670,196 - - 28,670,196 األفراد

127,197,948 - - 127,197,948 القروض العقارية

6,956,328,185 - - 6,956,328,185 الشركات الكبرى

1,258,959,046 - - 1,258,959,047 الشركات المتوسطة

1,500,675,311 - - 1,500,675,311 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي

62,262,896 - 9,117,830 53,145,066 الموجودات األخرى

25,217,569,103 347,432 6,153,517,527 19,063,704,143 اإلجمالي للسنة الحالية

23,998,040,454 444,878 4,900,376,291 19,097,219,285 اإلجمالي للسنة السابقة

       

ب- مخاطر السوق: 

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم. 
يقــوم مجلــس اإلدارة باعتمــاد ســقوف لقيمــة المخاطــر المقبولــة، ويتــم مراقبــة التغيــر فــي األســعار ومقارنتهــا بالســقوف بشــكل 

يومــي.

مخاطر أسعار الفائدة:

ــاح المصــرف أو علــى قيمــة األدوات الماليــة،  تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى أرب
يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الحساســة ألســعار 
ــذه  ــإدارة ه ــك ب ــوم البن ــة ويق ــة معين ــرة زمني ــي فت ــد ف ــعار الفوائ ــة أس ــادة مراجع ــددة أو إع ــة المتع ــال الزمني ــب اآلج ــدة حس الفائ

ــات. ــد علــى الموجــودات والمطلوب المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائ
تتضمــن سياســة إدارة الموجــودات والمطلوبــات حــدود لحساســية أســعار الفائــدة وتقــوم لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات بدراســة 
مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل اجتماعاتهــا الدوريــة ويتــم دراســة الفجــوات فــي اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات ومــدى تأثرهــا 

بأســعار الفائــدة الســائدة والمتوقعــة ومقارنتهــا بالحــدود الموافــق عليهــا وتطبيــق اســتراتيجيات التحــوط إذا لــزم األمــر.
ــم  ــر ويت ــتراتيجيات إدارة المخاط ــالل اس ــن خ ــدة م ــعار الفائ ــاض أس ــاع أو انخف ــة إرتف ــدث نتيج ــد تح ــلبية ق ــار س ــة آث ــن أي ــد م ــم الح ويت

ــرف. ــات المص ــن سياس ــا ضم ــق عليه ــوات المواف ــع الفج ــا م ــتمر ومقارنته ــكل مس ــد بش ــوات الفوائ ــة فج مراقب
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الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة لتغير سعر الفائدة بنسبة )2%(

أثر الزيادة في سعر الفائدة : 

31 كانون األول 2018

الفجوة المتراكمةالعملة
حساسية ايراد الفائدة ) 

األرباح والخسائر(
حساسية حقوق الملكية

)80,641,783()107,522,378()5,376,118,896(ليرة سورية

7,618,509,778152,370,196114,277,647دوالر أمريكي

414,425,4298,288,5096,216,381يورو

586,45811,7298,797جنيه استرليني

)6,410,203()8,546,937()427,346,866(عمالت أخرى

أثر النقصان في سعر الفائدة 

31 كانون األول 2018

الفجوة المتراكمةالعملة
حساسية ايراد الفائدة ) 

األرباح والخسائر(
حساسية حقوق الملكية

107,522,37880,641,783)5,376,118,896(ليرة سورية

)114,277,647()152,370,196(7,618,509,778دوالر أمريكي

)6,216,381()8,288,509(414,425,429يورو

)8,797()11,729(586,458جنيه استرليني

8,546,9376,410,203)427,346,866(عمالت أخرى

أثر الزيادة في سعر الفائدة : 

31 كانون األول 2017

الفجوة المتراكمةالعملة
حساسية ايراد الفائدة ) 

األرباح والخسائر(
حساسية حقوق الملكية

)58,271,434()77,695,245()3,884,762,264(ليرة سورية

7,565,279,632151,305,593113,479,194دوالر أمريكي

)14,683,849()19,578,466()978,923,295(يورو

609,57112,1919,144جنيه استرليني

)9,693,996()12,925,328()646,266,377(عمالت أخرى

أثر النقصان في سعر الفائدة 

31 كانون األول 2017

الفجوة المتراكمةالعملة
حساسية ايراد الفائدة ) 

األرباح والخسائر(
حساسية حقوق الملكية

77,695,24558,271,434)3,884,762,264(ليرة سورية

)113,479,194()151,305,593(7,565,279,632دوالر أمريكي

19,578,46614,683,849)978,923,295(يورو

)9,144()12,191(609,571جنيه استرليني

12,925,3289,693,996)646,266,377(عمالت أخرى
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مخاطر أســعار صرف العمالت للتغير بالزيادة في سعر صرف العملة )10%(

تتمثــل بتذبــذب قيمــة أداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يعتبــر البنــك الليــرة الســورية العملة الرئيســية 
لــه ويقــوم مجلــس النقــد والتســليف بوضــع حــدود لمراكــز العمــالت بموجــب القــرار 1409/ م ن/ ب4 للعــام 2016 بمــا ال يتجــاوز %1 زيــادة 
أو نقصــان مــن األمــوال الخاصــة األساســية ويتــم مراقبــة المراكــز بشــكل يومــي للتأكــد مــن أن المراكــز ال تتجــاوز المســتويات المحــددة.

يقــوم البنــك بإعــداد تحليــل الحساســية لمراقبــة أثــر التغيــرات علــى صافــي األربــاح والخســائر فــي حــال حــدوث تغيــر معقــول فــي اســعار 
الصــرف مــع بقــاء بقيــة المتغيــرات ثابتــة. يمثــل المبلــغ الســالب االنخفــاض المتوقــع فــي بيــان الدخــل أو حقــوق الملكيــة بينمــا يمثــل 

المبلــغ الموجــب صافــي االرتفــاع المتوقــع.
مخاطر أسعار صرف العمالت للتغير بالزيادة في سعر صرف العملة )10%(

31 كانون األول 2018

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمراكز القطع العملة

10,992,623,4741,099,262,3471,099,262,347دوالر أمريكي مركز قطع بنيوي

26,553,7822,655,3781,991,534دوالر أمريكي

2,801,354280,135210,102يورو

586,45858,64643,984جنيه إسترليني

7,719,182771,918578,939عمالت أخرى

31 كانون األول 2017

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمراكز القطع العملة

1,099,262,347 1,099,262,347 10,992,623,474 دوالر أمريكي مركز قطع بنيوي

)1,014,344()1,352,459()13,524,589(دوالر أمريكي

)867,994()1,157,325()11,573,251(يورو

45,718 60,957 609,571 جنيه إسترليني

470,799 627,731 6,277,314 عمالت أخرى

مخاطر أسعار صرف العمالت للتغير بالنقص في سعر صرف العملة )10%(

31 كانون األول2018

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمراكز القطع العملة

)1,099,262,347()1,099,262,347(10,992,623,474دوالر أمريكي مركز قطع بنيوي

)1,991,534()2,655,378(26,553,782دوالر أمريكي

)210,102()280,135(2,801,354يورو

)43,984()58,646(586,458جنيه إسترليني

)578,939()771,918(7,719,182عمالت أخرى

31 كانون األول2017

األثر على حقوق الملكيةاألثر على األرباح والخسائرمراكز القطع العملة

)1,099,262,347()1,099,262,347(10,992,623,474 دوالر أمريكي مركز قطع بنيوي

1,014,344 1,352,459 )13,524,589(دوالر أمريكي

867,994 1,157,325 )11,573,251(يورو

)45,718()60,957(609,571 جنيه إسترليني

)470,799()627,731(6,277,314 عمالت أخرى
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سعير الفائدة
فجوة إعادة ت

ب:
ما أقر

ه
ق أي

ستحقا
سعير الفائدة أو اال

ت إعادة ت
ى فترا

ف عل
صني

يتم الت

31 كانون األول 2018
هر

ش
ل من 

اق
هر لغاية 

ش
من 

هور
ش

 3
هور 

ش
من 3 

هور
ش

ى 6 
ال

هور 
ش

من 6 
هور

ش
ى 9

ال
ى 

هور ال
ش

من9 
سنة

ى 
سنة إل

من 
سنتين

ى 
سنتين إل

من 
سنين

ثالثة 

ت 
موجودا

ال

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
نقد وار

5,992,039,531
-

-
-

-
-

-

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
ار

4,190,080,083
4,033,000,000

-
-

-
-

-

ي
صاف

شرة - 
مانية مبا

ت ائت
هيال

س
ت

1,436,341,394
2,560,770,309

873,786,087
554,356,547

937,788,294
970,602,391

1,239,383,583

ي
صاف

ت ثابتة - 
موجودا

-
-

-
-

-
-

-

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

-
-

-
-

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

-
-

-
-

-
-

-

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

-
-

ت
موجودا

موع ال
مج

11,618,461,008
6,593,770,309

873,786,087
554,356,547

937,788,294
970,602,391

1,239,383,583

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
2,116,350,467

-
-

-
-

-
-

ودائع الزبائن
17,545,498,029

1,635,575,601
762,525,565

100,640,338
404,161,146

-
-

ت نقدية
تأمينا

237,585,631
1,065,078,255

-
-

486,282
-

-

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
-

-
-

-

ى 
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
-

-
-

-

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
19,899,434,127

2,700,653,856
762,525,565

100,640,338
404,647,428

-
-

سعير الفائدة
فجوة اعادة ت

)8,280,973,119(
3,893,116,453

111,260,522
453,716,209

533,140,866
970,602,391

1,239,383,583
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31 كانون األول 2018 )تابع(
ت

سنوا
 4 3-

ت
سنوا

 5 4-
ت

سنوا
اكثر من 5 

سة
سا

بنود غير ح
موع

مج
ال

ت 
موجودا

ال

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
نقد وار

-
-

-
5,321,568,120

11,313,607,651

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
ار

-
-

-
-

8,223,080,083

ي
صاف

شرة - 
مانية مبا

ت ائت
هيال

س
ت

266,384,764
89,510,727

27,181,957
)584,950,677(

8,371,155,376

ي
صاف

ت ثابتة - 
موجودا

-
-

-
1,233,412,491

1,233,412,491

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
22,323,100

22,323,100

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

421,412,416
421,412,416

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

-
-

-
1,500,675,311

1,500,675,311

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

352,478,730
352,478,730

ت
موجودا

موع ال
مج

266,384,764
89,510,727

27,181,957
8,266,919,491

31,438,145,158

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
-

-
-

-
2,116,350,467

ودائع الزبائن
-

-
-

-
20,448,400,679

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

1,303,150,168

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
134,584,071

134,584,071

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
544,651,561

544,651,561

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
-

-
-

679,235,632
24,547,136,946

سعير الفائدة
فجوة اعادة ت

266,384,764
89,510,727

27,181,957
7,587,683,859

6,891,008,212
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31 كانون األول 2017
هر

ش
ل من 

اق
هر لغاية 

ش
من 

هور
ش

 3
هور 

ش
من 3 

هور
ش

ى 6 
ال

ى 
هور ال

ش
من 6 

هور
ش

9
ى 

هور ال
ش

من9 
سنة

ى 
سنة إل

من 
سنتين

سنتين 
من 

ى ثالثة 
إل

سنين

ت 
موجودا

ال

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
نقد وار

2,834,775,707
-

-
-

-
-

-

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
ار

9,288,303,109
-

-
-

-
-

-

ي
صاف

شرة - 
مانية مبا

ت ائت
هيال

س
ت

1,758,094,144
2,410,387,717

1,311,181,160
385,983,397

343,190,092
760,112,802

737,121,344

ي
صاف

ت ثابتة - 
موجودا

-
-

-
-

-
-

-

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

-
-

-
-

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

-
-

ت
موجودا

موع ال
مج

13,881,172,960
2,410,387,717

1,311,181,160
385,983,397

343,190,092
760,112,802

737,121,344

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
4,874,884,482

500,000,000
-

-
-

-
-

ودائع الزبائن
9,347,182,292

2,498,001,492
1,344,148,762

1,425,362,353
861,989,381

184,766,036
-

ت نقدية
تأمينا

1,112,972,858
5,232,000

-
-

507,647
-

-

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
-

-
-

-

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
-

-
-

-

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
15,335,039,632

3,003,233,492
1,344,148,762

1,425,362,353
862,497,028

184,766,036
-

سعير الفائدة
فجوة اعادة ت

)1,453,866,672(
)592,845,775(

)32,967,602(
)1,039,378,956(

)519,306,936(
575,346,766

737,121,344
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31 كانون األول 2017 )تابع(
ت

سنوا
 4 3-

ت
سنوا

 5 4-
ت

سنوا
اكثر من 5 

سة
سا

بنود غير ح
موع

مج
ال

ت 
موجودا

ال

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
نقد وار

-
-

-
5,032,285,123

7,867,060,830

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
ار

-
-

-
-

9,288,303,109

ي
صاف

شرة - 
مانية مبا

ت ائت
هيال

س
ت

1,079,661,508
113,018,623

36,176,173
608,905,274

9,543,832,235

ي
صاف

ت ثابتة - 
موجودا

-
-

-
1,236,017,897

1,236,017,897

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
17,748,400

17,748,400

ى
ت أخر

موجودا
-

-
-

220,514,742
220,514,742

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

488,882,753
488,882,753

ت
موجودا

موع ال
مج

1,079,661,508
113,018,623

36,176,173
9,105,029,500

30,163,035,277

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
-

-
-

-
5,374,884,482

ودائع الزبائن
-

-
-

-
15,661,450,316

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
128,677,922

1,247,390,427

ت متنوعة
صا

ص
مخ

-
-

-
134,930,620

134,930,620

ى
ت أخر

طلوبا
م

-
-

-
566,483,744

566,483,744

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
-

-
-

830,092,286
22,985,139,589

سعير الفائدة
فجوة اعادة ت

1,079,661,508
113,018,623

36,176,173
8,274,937,214

7,177,895,688
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ت األجنبية
مال

طر الع
ي مخا

التركز ف

سورية
بالليرة ال

31 كانون األول 2018

ت
موجودا

ي
دوالر امريك

يورو
ي

سترلين
جنيه ا

ى
اخر

ي
مال

اج

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

صدة لد
نقد وار

4,569,076,440
250,336,239

-
1,670,635

4,821,083,314

ف
صار

م
ى ال

صدة لد
أر

6,752,223,706
696,976,870

606,087
22,992,933

7,472,799,596

شرة
مبا

مانية ال
ت اإلئت

هيال
س

ي الت
صاف

546,307,089
718,807,161

-
715,049,856

1,980,164,106

ى
ت أخر

موجودا
21,902,927

324,399
-

694,290
22,921,616

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

1,347,675,311
-

-
-

1,347,675,311

ت
موجودا

موع ال
مج

13,237,185,473
1,666,444,669

606,087
740,407,714

15,644,643,943

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

م
ودائع ال

272,307,449
474,513,532

-
731,785,539

1,478,606,520

مالء
ودائع الزبائن والع

1,827,466,615
127,582,633

19,629
413,505

1,955,482,382

ت نقدية
تأمينا

116,087,180
1,061,000,087

-
-

1,177,087,267

ى
ت أخر

طلوبا
م

2,146,973
547,063

-
489,489

3,183,525

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
2,218,008,217

1,663,643,315
19,629

732,688,533
4,614,359,694

ميزانية
ل ال

ي التركز داخ
صاف

11,019,177,256
2,801,354

586,458
7,719,181

11,030,284,249
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سورية
بالليرة ال

31 كانون األول 2017

ت
موجودا

ي
دوالر امريك

يورو
ي

سترلين
جنيه ا

ى
اخر

ي
مال

اج

ي
مركز

سورية ال
ف 

صر
ى م

صدة لد
نقد وار

2,748,548,713
180,346,199

-
1,669,684

2,930,564,596

ف
صار

م
ى ال

صدة لد
أر

7,688,224,178
1,418,328,292

665,522
1,961,470

9,109,179,462

شرة
مبا

مانية ال
ت اإلئت

هيال
س

ي الت
صاف

1,041,467,017
890,721,060

-
911,872,850

2,844,060,927

ى
ت أخر

موجودا
13,723,466

378,098
-

2,342,227
16,443,792

ي
مركز

سوريا ال
ف 

صر
ى م

مدة لد
وديعة مج

1,347,675,311
-

-
-

1,347,675,311

ت
موجودا

موع ال
مج

12,839,638,685
2,489,773,649

665,522
917,846,231

16,247,924,087

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

م
ودائع ال

138,833,418
1,823,111,273

-
910,310,339

2,872,255,030

مالء
ودائع الزبائن والع

1,650,951,413
210,270,339

55,951
4,470

1,861,282,173

ت نقدية
تأمينا

51,893,592
1,107,614,754

-
-

1,159,508,346

ى
ت أخر

طلوبا
م

18,861,377
630,564

-
1,254,108

20,746,049

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
1,860,539,800

3,141,626,930
55,951

911,568,917
5,913,791,598

ميزانية
ل ال

ي التركز داخ
صاف

10,979,098,885
)651,853,281(

609,571
6,277,314

10,334,132,489
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سيولة :
طر ال

ج-  مخا

ل, 
مويــ

صــادر الت
ض م

ي لبعــ
ب فــور

ضــو
ى ن

ي إلــ
مــا يــؤد

ق م
ســو

ي ال
ت فــ

طرابــا
ض

ث ا
مويليــة نتيجــة حــدو

طلباتــه الت
مت

ف مــن الوفــاء ب
صــر

م
مكــن ال

طــر عــدم ت
ســيولة مخا

طــر ال
ل مخا

مثــ
ت

ق ماليــة 
شــبه النقــد وأورا

ث النقــد و
ســيولة مــن حيــ

ت ال
طلبــا

ت مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مت
موجــودا

مويليــة وإدارة ال
ف الت

صــر
م

صــادر ال
طــر، تقــوم اإلدارة بتنويــع م

مخا
هــذه ال

وللحــد مــن 
هــزة للتــداول.

جا

ب4:
ب القرار 588/م ن/

س
سبة ح

محت
طة والعليا والدنيا خالل العام وال

س
متو

سيولة ال
ب ال

س
هر ن

ظ
ي ي

والجدول التال

2018
2017

%
%

ط خالل العام
س

متو
ال

82
75

سبة خالل العام
ى ن

أعل
89

79

سبة خالل العام
ى ن

أدن
69

69

هاية العام
ي ن

ما ف
ك

80
78

متبقيــة 
س الفتــرة ال

ســا
ى أ

ت علــ
طلوبــا

م
ت وال

موجــودا
ق التعاقديــة لل

ســتحقا
ك, وقــد تــم تحديــد تواريــخ اال

ت البنــ
طلوبــا

ت وم
ق بنــود موجــودا

ســتحقا
ي تواريــخ ا

س الجــدول التالــ
يعكــ

ب اإلدارة 
ظ بالودائــع, تراقــ

ها الوقائــع التاريخيــة لالحتفــا
ســ

ي تعك
ق الفعليــة التــ

ســتحقا
ي دون األخــذ بعيــن االعتبــار تواريــخ اال

ق التعاقــد
ســتحقا

ى تاريــخ اال
ي وحتــ

مالــ
مركــز ال

مــن تاريــخ ال
ســيولة كافيــة.

ت للتأكــد مــن توفــر 
طلوبــا

م
ت وال

موجــودا
ت ال

ســتحقاقا
مرة ا

ســت
صــورة م

ب
ك.

مة للبن
ل مختلفة مالئ

سائ
ستخدام و

ســيولة با
يتم تقييم وإدارة ال

مالية: 
ت ال

ي تاريخ البيانا
ما ف

ه
ق بين

ي الفار
صاف

سترداد و
متوقعة لال

ت وفقًا للفترة ال
طلوبا

م
ت وال

موجودا
ت ال

ستحقاقا
ضح ا

ي يو
والبيان التال
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ب أقل 
طل

عند ال

مانية أيام
من ث

مانية أيام 
بين ث

هر
ش

و

هر و ثالثة 
ش

بين 

هر
ش

أ

هر 
ش

بين ثالثة ا

هر
ش

ستة أ
و

هر 
ش

ستة ا
بين 

هر
ش

سعة أ
وت

هر 
ش

سعة أ
بين ت

سنة
و

سنة
أكثر من 

ق
ستحقا

بدون ا
موع

مج
ال

ت
موجودا

ال

ف 
صر

ى م
صدة لد

نقد وار

ي
مركز

سورية ال
10,245,251,745

-
-

-
-

-
-

1,068,355,906
11,313,607,651

ف
صار

م
ى ال

صدة لد
ار

3,277,837,283
912,242,800

4,033,000,000
-

-
-

-
-

8,223,080,083

مانية 
ت األئت

هيال
س

ي الت
صاف

شرة
مبا

ال
121,337,879

729,779,595
2,560,214,812

873,190,166
554,642,601

938,170,104
2,593,820,219

-
8,371,155,376

سة
مو

ت ثابتة مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-
1,233,412,491

1,233,412,491

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-
22,323,100

22,323,100

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
-

-
-

-
-

-
352,478,730

-
352,478,730

ى
ت اخر

موجودا
17,263,868

5,845,926
20,878,850

4,336,820
2,564,211

4,772,316
6,600,905

359,149,520
421,412,416

ف 
صر

ى م
مدة لد

مج
الوديعة ال

ي
مركز

سورية ال
-

-
-

-
-

-
-

1,500,675,311
1,500,675,311

ت
موجودا

موع ال
مج

13,661,690,775
1,647,868,321

6,614,093,662
877,526,986

557,206,812
942,942,420

2,952,899,854
4,183,916,328

31,438,145,158

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
1,193,134,467

923,216,000
-

-
-

-
-

-
2,116,350,467

ت 
سا

س
مؤ

ودائع الزبائن وال

مالية
ال

3,390,803,491
7,216,124,556

3,236,784,058
2,363,734,023

1,701,848,795
1,471,633,451

1,067,472,305
-

20,448,400,679

ت نقدية
تأمينا

-
237,585,631

1,065,078,255
-

-
486,282

-
-

1,303,150,168

ت متنوعة
صا

ص
مخ

134,584,071
-

-
-

-
-

-
-

134,584,071

ى
ت اخر

طلوبا
م

266,788,851
36,742,704

57,289,288
50,285,343

1,041,374
2,727,009

-
129,776,992

544,651,561

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
4,985,310,880

8,413,668,891
4,359,151,600

2,414,019,366
1,702,890,169

1,474,846,742
1,067,472,305

129,776,992
24,547,136,946

ت
ستحقاقا

فجوة اال
8,676,379,895

)6,765,800,570(
2,254,942,061

)1,536,492,380(
)1,145,683,357(

)531,904,322(
1,885,427,549

4,054,139,336
6,891,008,212
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31 كانون األول 2017

ب أقل 
طل

عند ال

مانية أيام
من ث

مانية أيام 
بين ث

هر
ش

و

هر و ثالثة 
ش

بين 

هر
ش

أ

هر 
ش

بين ثالثة ا

هر
ش

ستة أ
و

هر 
ش

ستة ا
بين 

هر
ش

سعة أ
وت

هر 
ش

سعة أ
بين ت

سنة
و

سنة
أكثر من 

ق
ستحقا

بدون ا
موع

مج
ال

ت
موجودا

ال

ف 
صر

ى م
صدة لد

نقد وار

ي
مركز

سورية ال
7,080,267,878

-
-

-
-

-
-

786,792,952
7,867,060,830

ف
صار

م
ى ال

صدة لد
ار

3,734,347,241
5,553,955,868

-
-

-
-

-
-

9,288,303,109

مانية 
ت األئت

هيال
س

ي الت
صاف

شرة
مبا

ال
1,063,278,165

1,308,805,935
2,408,620,770

1,307,899,495
385,978,080

343,159,339
2,726,090,451

-
9,543,832,235

سة
مو

ت ثابتة مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-
1,236,017,897

1,236,017,897

سة
مو

ت غير مل
موجودا

-
-

-
-

-
-

-
17,748,400

17,748,400

ضريبية مؤجلة
ت 

موجودا
22,114,342

11,452,949
4,929,857

495,422
550,715

4,117,856
-

176,853,601
220,514,742

ى
ت اخر

موجودا
-

-
-

-
-

-
-

1,500,675,311
1,500,675,311

ف 
صر

ى م
مدة لد

مج
الوديعة ال

ي
مركز

سورية ال
-

-
-

-
-

-
488,882,753

-
488,882,753

ت
موجودا

موع ال
مج

11,900,007,626
6,874,214,752

2,413,550,627
1,308,394,917

386,528,795
347,277,195

3,214,973,204
3,718,088,161

30,163,035,277

ت
طلوبا

م
ال

ف
صار

ودائع م
2,297,557,532

2,577,326,950
500,000,000

-
-

-
-

-
5,374,884,482

ت 
سا

س
مؤ

ودائع الزبائن وال

مالية
ال

6,171,702,828
3,175,479,465

2,498,001,492
1,344,148,762

1,425,362,353
861,989,381

184,766,035
-

15,661,450,316

ت نقدية
تأمينا

1,091,755,373
149,613,407

5,232,000
-

282,000
507,647

-
-

1,247,390,427

ت متنوعة
صا

ص
مخ

134,930,620
-

-
-

-
-

-
-

134,930,620

ى
ت اخر

طلوبا
م

6,387,773
23,481,175

144,187,466
55,686,359

48,228,198
16,163,754

1,982,546
270,366,473

566,483,744

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
9,702,334,126

5,925,900,997
3,147,420,958

1,399,835,121
1,473,872,551

878,660,782
186,748,581

270,366,473
22,985,139,589

ت
ستحقاقا

فجوة اال
2,197,673,500

948,313,755
)733,870,331(

)91,440,203(
)1,087,343,756(

)531,383,587(
3,028,224,623

3,447,721,688
7,177,895,688
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بنود خارج الميزانية:

31 كانون األول 2018

لغاية سنة
من سنة الى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

المجموع

----اعتمادات استيراد وقبوالت صادرة

السقوف الغير مستغلة من التسهيالت 
االئتمانية المباشرة

1,294,415,956--1,294,415,956

السقوف الغير مستغلة من التسهيالت 
االئتمانية غير المباشرة

438,500,885--438,500,885

1,490,572,632-1,438,496,84252,075,790الكفاالت الصادرة

23,936,118-17,099,5096,836,609التزامات عقود االيجار التشغيلية

3,247,425,591-3,188,513,19258,912,399المجموع

31 كانون األول 2017

لغاية سنة
من سنة الى 
خمس سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

المجموع

----اعتمادات استيراد وقبوالت صادرة

السقوف الغير مستغلة من التسهيالت 
االئتمانية المباشرة

520,939,327--520,939,327

السقوف الغير مستغلة من التسهيالت 
االئتمانية غير المباشرة

30,640,990--30,640,990

1,186,237,153-1,159,087,15327,150,000الكفاالت الصادرة

25,419,917-21,976,0473,443,870التزامات عقود االيجار التشغيلية

1,763,237,387-1,732,643,51730,593,870المجموع

       

د-  المخاطر التشغيلية:

ــة  ــات أو األنظم ــل العملي ــة أو فش ــدم كفاي ــراء ع ــك ج ــا البن ــرض له ــن أن يتع ــائر التــي يمك ــا الخس ــى أنه ــغيل عل ــر التش ــرف مخاط تع
الداخليــة أو العامليــن أو نتيجــة ألحــداث خارجيــة ويشــتمل هــذا التعريــف المخاطــر القانونيــة وال يشــمل المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر 

الســمعة.
نظــرًا لطبيعــة المخاطــر التشــغيلية كغيرهــا مــن المخاطــر والتــي ال يمكــن تأكيــد عــدم حدوثهــا، فــإن سياســات إدارة المخاطــر تبنــى 
علــى أســاس تخفيــف المخاطــر مــن خــالل أنظمــة الضبــط الفعالــة والرقابــة المســتمرة، المــوارد البشــرية المؤهلــة، ووضــوح حــدود 

الصالحيــات وخلــق بيئــة واعيــة للمخاطــر اضافــة إلــى اســتقاللية دائــرة المخاطــر ورفــع التقاريــر.
إن مســؤولية دائــرة إدارة المخاطــر األساســية هــي جعــل إدارة المخاطــر التشــغيلية جــزءًا متكامــاًل مــع أنشــطة البنــك اليوميــة مــن 
خــالل تقديــم مؤشــرات ومقاييــس تســاهم فــي تحســين انظمــة الضبــط الداخليــة والرقابــة عليهــا مــن منظــور يهــدف إلــى تخفيــف 

المخاطــر.

- أساليب تخفيف المخاطر التشغيلية:
يولــي المصــرف عنايــة دقيقــة للمخاطــر التشــغيلية التــي تتصــف باحتماليــة حــدوث منخفضــة ولكــن يترتــب عليهــا خســائر ماليــة عاليــة 

إذ يقــوم المصــرف بتحديــد هــذا النــوع مــن المخاطــر التشــغيلية ومــن ثــم فرزهــا إلــى  نوعيــن:
المخاطــر التشــغيلية التــي يمكــن التحكــم بهــا وبالتالــي تحديــد المــدى الــذي يمكــن للمصــرف أن يتحملــه مــن خســائر قــد   •
تنتــج عنهــا، أو تحديــد المقــدار الــذي يكــون مــن األفضــل فيــه تجييــر بعــض نشــاطات المصــرف إلــى  طــرٍف خارجــي متخصــص ضمــن 
تعاقــدات واضحــة يتحمــل فيهــا هــذا الطــرف المخاطــر التشــغيلية المحتملــة، أو تحديــد المقــدار الــذي يمكــن للمصــرف أن يلجــأ فيــه 

ــن. ــركات التأمي ــى ش إل
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المخاطــر التشــغيلية التــي ال يمكــن التحكــم بهــا وبالتالــي إمــا القيــام بتخفيــض مســتوى النشــاطات التــي ينجــم عنهــا مثــل   •
هــذا النــوع مــن المخاطــر أو حتــى إلغائهــا بالكامــل، أو تجييــر هــذه النشــاطات إلــى  طــرٍف خارجــي، أو اللجــوء إلــى  شــركات التأميــن 

ــب. ــو مناس ــبما ه حس

- إدارة المخاطر التشغيلية: 

تحــدد سياســات وإجــراءات إدارة  المخاطــر التشــغيلية كيفيــة التعامــل مــع مســببات خســائر محتملــة قــد تنجــم عــن ممارســة المصــرف 
لنشــاطاته المختلفــة فيمــا يســمى »حــوادث تشــغيلية« ناجمــة عــن أخطــاء بشــرية أو بســبب ضعــٍف فــي اإلجــراءات الداخليــة أو فــي 
النظــام اآللــي أو ناجمــة عــن مؤثــرات وعوامــل خارجيــة كالكــوارث أو االحتيــال. تحــدد هــذه السياســات واإلجــراءات كيفيــة حصــر وقيــاس 
هــذه المخاطــر والعمــل علــى التأكــد مــن أن هــذه المخاطــر إمــا معدومــة أو أنهــا فــي حدهــا األدنــى الممكــن تحملــه والعمــل علــى 
اتخــاذ كافــة االحتياطــات الممكنــة التــي تجنــب المصــرف هــذا النــوع مــن المخاطــر والتــي مــن ضمنهــا تجييــر المخاطــر المحتملــة إمــا 

إلــى  طــرٍف ثالــث أو إلــى  شــركات التأميــن، حســب الحالــة.
هـ-  مخاطر عدم االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية:

مخاطــر عــدم االمتثــال : هــي مخاطــر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة أو الخســائر الماديــة أو مخاطــر الســمعة التــي يتعــرض لهــا البنــك 
جــراء عــدم االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة.

ــع أي  ــك، وتتب ــة بالبن ــال الخاص ــادات االمتث ــراءات وإرش ــة إج ــدى مالئم ــم م ــو تقيي ــكل أساســي ه ــال بش ــدم االمتث ــر ع دور إدارة مخاط
ــة  ــة مراقب ــد بسياس ــن التقي ــد م ــى التأك ــة إل ــالت باإلضاف ــراء التعدي ــبة إلج ــات المناس ــة االقتراح ــا، وصياغ ــافه فيه ــم اكتش ــور يت قص
االمتثــال الموضوعــة وذلــك مــن خــالل إجــراء االختبــارات ورفــع التقاريــر لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بحيــث تتضمــن التقاريــر تقييــم 
ــر والمخالفــات وجوانــب القصــور التــي تــم الكشــف عنهــا  »مخاطــر عــدم االمتثــال« واالختبــارات التــي تــم إجراؤهــا خــالل فتــرة التقري

واإلجــراءات التصحيحيــة التــي تــم اتخاذهــا.

34-  التحليل القطاعي

يمثل قطاع أعمال المصرف القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.
● قطاع أعمال المجموعة:

يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي:
األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.

الشركات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.

هذه القطاعات هي األساس الذي يبني عليه المصرف تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. 
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ف:
صر

م
مال ال

ت أع
طاعا

ت عن ق
ي معلوما

ما يل
في

ي 31 كانون األول 2018
هية ف

منت
سنة ال

لل

البيان
االفراد

ت
شركا

ال
الخزينة

ى
اخر

موع
مج

ال
هية 

منت
سنة ال

لل
ي 31 كانون األول 

ف
2017

ي 
شغيل

ل الت
ي الدخ

مال
إج

)465,860,823(
974,256,259

85,848,304
10,221,531

604,465,271
)1,407,067,321(

مانية  
ت االئت

هيال
س

ي الت
ص تدن

ص
مخ

9,969,471
200,416,064

-
-

210,385,535
)77,524,793(

طاع 
مال الق

نتائج اع
)455,891,352(

1,174,672,323
85,848,304

10,221,531
814,850,806

)1,484,592,114(

ت 
طاعا

ى الق
ف غير موزعة عل

صاري
م

-
-

-
)965,334,259(

)965,334,259(
)973,095,838(

ضريبة 
ل ال

الربح قب
)455,891,352(

1,174,672,323
85,848,304

)955,112,728(
)150,483,453(

)2,457,687,952(

ل 
ضريبة الدخ

-
-

-
)136,404,023(

)136,404,023(
)34,679,544(

سنة 
ي ربح ال

صاف
)455,891,352(

1,174,672,323
85,848,304

)1,091,516,751(
)286,887,476(

)2,492,367,496(

ي 31 كانون األول 2018
ما ف

ك

البيان
االفراد

ت
شركا

ال
الخزينة

ى
اخر

موع
مج

ال
هية 

منت
سنة ال

لل
ي 31 كانون األول 

ف
2017

طاع
ت الق

موجودا
156,011,862

8,267,034,883
21,047,734,572

-
29,470,781,317

28,329,724,875

ت
طاعا

ى الق
ت غير موزعة عل

موجودا
-

-
-

1,967,363,841
1,967,363,841

1,833,310,402

ت
موجودا

موع ال
مج

156,011,862
8,267,034,883

21,047,734,572
1,967,363,841

31,438,145,158
30,163,035,277

طاع
ت الق

طلوبا
م

12,119,180,201
9,632,370,645

2,250,934,538
-

24,002,485,384
22,418,655,845

ت
طاعا

ى الق
ت غير موزعة عل

طلوبا
م

-
-

-
544,651,562

544,651,562
566,483,744

ت
طلوبا

م
موع ال

مج
12,119,180,201

9,632,370,645
2,250,934,538

544,651,562
24,547,136,946

22,985,139,589

مالية
س

ف رأ
صاري

م
-

-
-

77,365,898
77,365,898

100,024,445

ت
طفاءا

ت واال
هالكا

ست
اال

-
-

-
76,145,092

76,145,092
86,826,382



التقرير السنوي

118

أ .  معلومات عن التوزيع الجغرافي:

يمــارس المصــرف نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي الجمهويــة العربيــة الســورية الــذي تمثــل أعمالــه المحليــة مــن خــالل فروعــه فــي 
ــات. المحافظ

فيما يلي توزيع إيرادات المصرف ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018:

المجموعخارج سوريةداخل سوريةباليرة السورية

542,868,38161,596,890604,465,271اجمالي االدخل التشغيلي

25,277,012,0796,161,133,07931,438,145,158مجموع الموجودات

78,590,891-78,590,891المصروفات الراسمالية

في حين كانت لعام 2017:

المجموعخارج سوريةداخل سوريةباليرة السورية

)1,407,067,321(3,846,092)1,410,913,413(اجمالي االدخل التشغيلي

25,262,214,1084,900,821,16830,163,035,277مجموع الموجودات

100,024,445-100,024,445المصروفات الراسمالية

35- كفاية رأس المال

إن أهميــة كفايــة رأس المــال تأتــي مــن كــون رأس المــال مصــدر أساســي لمواجهــة المخاطــر المتعــددة التــي قــد تواجــه البنــك وفــي 
ــه فــي إدارة المخاطــر التــي قــد تواجــه نشــاطات وتوظيفــات  ــك يعمــل البنــك وبشــكل مســتمر علــى تحســين ورفــع كفاءت ســبيل ذل
البنــك ويقــوم بوضــع األســس الكفيلــة بتخفيــض التعــرض لهــذه المخاطــر قــدر اإلمــكان لتجنــب الخســائر التــي قــد تؤثــر علــى متانــة 

رأس المــال.
يوضح الجدول أدناه مكونات رأس المال التنظيمي وصافي األموال الخاصة األساسية واألموال المساندة.

هــذا وتتضمــن األمــوال الخاصــة األساســية رأس المــال المكتتــب بــه واالحتياطيــات واألربــاح المــدورة / الخســائر المتراكمــة بعــد أن يتــم 
تنزيــل قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة.

تغيرت مكونات رأس المال األساسي نتيجة الخسائر المتراكمة وقيمة الموجودات غير الملموسة.

يتــم قيــاس المخاطــر عنــد احتســاب كفايــة رأس المــال وفقــآ لتعليمــات وقــرارات مجلــس النقــد والتســليف في ســورية ذات الصلــة والتي 
تســتند فــي مضمونهــا إلــى تعليمــات وقــرارات لجنــة بــازل. وبشــكل عــام يتــم قيــاس هــذه المخاطــر وفقــآ ألســلوب المؤشــر األساســي 
مــع مراعــاة تعليمــات مجلــس النقــد والتســليف،حيث يتــم قيــاس مخاطــر االئتمــان وفقــآ للتصنيــف االئتمانــي الموجــب ووفقــًا ألوزان 

التثقيــل المذكــورة فــي تعليمــات مجلــس النقــد والتســليف وذلــك بعــد طــرح الضمانــات والمؤونــات المقبولــة.

أمــا بالنســبة لمخاطــر الســوق ســيتم أخــذ قيمــة مراكــز القطــع األجنبــي التشــغيلي المحمولــة وذلــك بعــد تثقيلهــا بــأوزان التثقيــل 
المشــار اليهــا فــي القــرار 253/م ن/ب4.

وأخيــرًا يتــم قيــاس المخاطــر التشــغيلية وفقــًا ألســلوب المؤشــر األساســي حيــث يتــم أخــذ متوســط الثــالث ســنوات الرابحــة الســابقة 
لصافــي إيــرادات المصــرف مــن الفوائــد والعمــوالت المذكــورة فــي القــرار الســابق.

يحافــظ المصــرف علــى رأس مــال مناســب لمواجهــة المخاطــر التــي تــالزم أنشــطته المختلفــة. يتــم مراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال 
مــن خــالل النســب الصــادرة بموجــب مقــررات بــازل الدوليــة والتــي يتــم تبنيهــا مــن خــالل مصــرف ســورية المركــزي. 

يلتــزم المصــرف بالمحافظــة علــى معــدالت تفــوق الحــد األدنــى لمتطلبــات كفايــة رأس المــال والبالغــة %8 حســب قــرار مجلــس النقــد 
والتســليف رقــم )253/م ن/ ب4( لعــام 2007 )%8 حســب لجنــة بــازل الدولية(،كمــا يراعــي كافــة النســب المتعلقــة بالتركــزات االئتمانيــة 

والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لتلــك التركــزات.

يديــر المصــرف هيكليــة رأس مالــه ويجــري تعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة ووصــف المخاطــر 
فــي أنشــطته. 
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يتضمن هذا البند ما يلي:

كما  في 31 كانون األول 

20182017بالليرة السورية

6,836,348,0037,127,810,179بنود رأس المال االساسي

3,000,000,0003,000,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

64,961,83164,961,831االحتياطي القانوني

64,961,83164,961,831االحتياطي الخاص

)5,767,081,488()6,053,968,964(خسائر متراكمة محققة

9,782,716,4059,782,716,405أرباح/خسائر متراكمة غير محققة

ينزل

)17,748,400()22,323,100(صافي الموجودات الثابتة غير المادية

بنود رأس المال المساند

32,337,10932,337,109االحتياطي العام على مخاطر التمويل

6,868,685,1127,160,147,288مجموع صافي األموال الخاصة )رأس المال التنظيمي(

16,517,405,00017,721,986,000مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

905,847,0001,315,032,000 حسابات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر 

37,660,77625,097,841مخاطر السوق

740,258,945662,979,958المخاطر التشغيلية 

18,201,171,72119,725,095,799المجموع

%37,7436.30%نسبة كفاية رأس المال ) %(

%36.14%37,45نســبة كفاية رأس المال األساسي ) %(

بنــاًء علــى قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م ن/ ب 4 تاريــخ 24 كانــون الثانــي 2007 يجــب أن التقــل نســبة كفايــة رأس المــال 
عــن %8 مــع مراعــاة النســب المتعلقــة بالتركــزات االئتمانيــة والتــي تســتخدم رأس المــال التنظيمــي كمؤشــر لهــا.

صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 1088/م ن/ب4 تاريــخ 26 شــباط 2014، والــذي تضمــن تعديــل المــادة الثامنــة مــن   *
قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 362 /م ن / ب1 تاريــخ 4 شــباط 2008 بحيــث يتــم إدراج فروقــات تقييــم القطــع البنيــوي غيــر المحققة 
ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية ألغــراض احتســاب كفايــة رأس المــال وفــق متطلبــات قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 253 /م ن/

ــام 2007. ب4 لع
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36- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
31 كانون األول 2018

المجموعأكثر من سنةلغاية السنةباليرة السورية
الموجودات:

10,245,251,7451,068,355,90611,313,607,651نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
8,223,080,083-8,223,080,083أرصدة لدى مصارف

5,777,335,1572,593,820,2198,371,155,376تسهيالت ائتمانية مباشرة
1,233,412,4911,233,412,491-موجودات ثابتة مملوسة
22,323,10022,323,100-موجودات غير ملموسة

352,478,730352,478,730-موجودات ضريبية مؤجلة
55,661,991365,750,425421,412,416موجودات أخرى

1,500,675,3111,500,675,311-الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
24,301,328,9757,136,816,18231,438,145,158مجموع الموجودات 

المطلوبات:
2,116,350,467-2,116,350,467ودائع مصارف

19,380,928,3741,067,472,30520,448,400,679ودائع الزبائن والمؤسسات المالية
1,303,150,168-1,303,150,168تأمينات نقدية

134,584,071-134,584,071مخصصات متنوعة
414,874,569129776992544,651,561مطلوبات أخرى

23,349,887,6481,197,249,29724,547,136,946مجموع المطلوبات
951,441,3275,939,566,8856,891,008,212الصافي

31 كانون االول 2017
المجموع لغاية السنة أكثر من سنة باليرة السورية

الموجودات:
7,867,060,830 786,792,952 7,080,267,878 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
9,288,303,109 - 9,288,303,109 أرصدة لدى مصارف
9,543,832,235 2,726,090,451 6,817,741,784 تسهيالت ائتمانية مباشرة
1,236,017,897 1,236,017,897 - موجودات ثابتة مملوسة

17,748,400 17,748,400 - موجودات غير ملموسة
488,882,753 488,882,753 - موجودات ضريبية مؤجلة
220,514,742 176,853,601 43,661,141 موجودات أخرى

1,500,675,311 1,500,675,311 - الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي
30,163,035,277 6,933,061,365  23,229,973,912  مجموع الموجودات

المطلوبات:
5,374,884,482 - 5,374,884,482 ودائع مصارف

15,661,450,316 184,766,037 15,476,684,279 ودائع الزبائن والمؤسسات المالية
1,247,390,427 - 1,247,390,427 تأمينات نقدية
134,930,620 - 134,930,620 مخصصات متنوعة
566,483,744 272,349,019 مطلوبات أخرى 294,134,725

22,985,139,589 457,115,056 22,528,024,533 مجموع المطلوبات
7,177,895,688 6,475,946,309 701,949,379 الصافي
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37- إرتباطات وإلتزامات محتملة )خارج الميزانية(

أ . ارتباطات والتزامات ائتمانية )قيمة اسمية(:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2017 2018 باليرة السورية

- - اعتمادات استيراد

:كفاالت صادرة

22,375,993 21,434,285 دفع

20,946,000 38,155,250 دخول في العطاء

1,142,915,160 1,430,983,097 حسن تنفيذ

751,564,030 - عقود مقايضة العمالت اآلجلة

520,939,327 1,294,415,956 سقوف تسهيالت غير مستغلة مباشرة

30,640,990        438,500,885 سقوف تسهيالت غير مستغلة غير مباشرة

2,489,381,500  3,223,489,473 المجموع

ب .  التزامات تعاقدية:
للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2017 2018 باليرة السورية

21,976,047 18,863,628  )عقود إيجارات تشغيلية )مدة أقل من سنة

3,443,870           55,594,552  )عقود إيجارات تشغيلية )مدة أكثر من سنة

25,419,917        74,458,180 المجموع

    
   تمثل عقود االيجار التشغيلية عقود ايجار الفروع المنتشرة في أنحاء القطر.

38-  األرباح القابلة للتوزيع 

 لــم يتــم توزيــع أربــاح بنــاًء علــى قانــون الشــركات رقــم 29 لعــام 2011« ليــس للشــركة المســاهمة توزيــع أي ربــح علــى المســاهمين إال 
بعــد تغطيــة الخســائر المــدورة مــن ســنوات ســابقة«.

39- القضايا المقامة على المصرف

ال يوجد حتى تاريخ التقرير قضايا مقامة على المصرف.

40-  أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض بنــود عــام 2017 لتتناســب مــع التصنيــف المســخدم فــي الفتــرة الحاليــة، إن إعــادة تصنيــف هــذه البنــود لــم 
تؤثــر علــى كل مــن ربــح الســنة  والخســائر المتراكمــة التــي تــم عرضهــا ســابقا.
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البيانات اإلضافية لمتطلبات

هيئة األوراق المالية 2018
●     كلمة رئيس مجلس اإلدارة

●     تقرير مجلس اإلدارة
1.  أنشطة البنك الرئيسية والتوزع الجغرافي لفروع البنك وحجم االستثمار الرأسمالي

2.  الشركات التابعة للبنك
3.  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء اإلدارة العليا التنفيذية

4.  مساهمات كبار المساهمين
5.  الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه وأسواقه الرئيسية وحصته من السوق المحلي

6.  درجة االعتماد على موردين محددين
7.  الحماية الحكومية واالمتيازات

8.  قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل البنك أو قدرته التنافسية
9.  معايير الجودة الدولية

10.  الهيكل التنظيمي للبنك وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب
11.  وصف المخاطر التي يواجهها البنك

12.  وصف لإلنجازات التي حققها البنك، ووصف األحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2018
13.  األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة

14.  السلســلة الزمنية لأرباح أو )الخســائر( المحققة وصافي حقوق المساهمين وسعر إغالق السهم
15.  تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل عام 2018

16.  التطورات المستقبلية العامة والخطط المستقبلية
17.  أتعاب مدقق الحسابات المستقل

18.  بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي طرف من األطراف ذوي العالقة 
19.  مزايــا ومكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا الســنوية لعـــام 2018 والمبالــغ التــي حصــل عليهــا كل 

منهــم كأجــور وأتعــاب ورواتــب ومكافــآت وغيرهــا
20.  عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018

21.  التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي
22.  بيــان بالعقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدهــا البنــك مــع الشــركات التابعــة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء 

مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي البنــك وأقاربهــم

●     تقرير مدققي الحسابات 

●     اإلقرارات

●     الهيكل التنظيمي العام

●     شبكة الفروع
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 تقرير مجلس اإلدارة
أنشطة البنك الرئيسية والتوزع الجغرافي لفروع البنك وحجم االستثمار الرأسمالي  .1

الشركات التابعة للبنك  .2

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء اإلدارة العليا التنفيذية  .3

مساهمات كبار المساهمين  .4

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه وأسواقه الرئيسية وحصته من السوق المحلي  .5

درجة االعتماد على موردين محددين  .6

الحماية الحكومية واالمتيازات  .7

ــه  ــك أو قدرت ــل البن ــى عم ــادي عل ــر م ــا أث ــا له ــة أو غيره ــات الدولي ــة أو المنظم ــن الحكوم ــادرة ع ــرارات ص ق  .8

التنافســية

معايير الجودة الدولية  .9

10. الهيكل التنظيمي للبنك وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب

11. وصف المخاطر التي يواجهها البنك

12. وصف لإلنجازات التي حققها البنك، ووصف األحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2018

13. األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة

14. السلسلة الزمنية لألرباح أو )الخسائر( المحققة وصافي حقوق المساهمين وسعر إغالق السهم

15. تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل عام 2018

16. التطورات المستقبلية العامة والخطط المستقبلية

17. أتعاب مدقق الحسابات المستقل

ــراف ذوي  ــن األط ــرف م ــل أي ط ــن قب ــة م ــركة والمملوك ــل الش ــن قب ــدرة م ــة المص ــدد األوراق المالي ــان بع 18. بي

العالقــة 

19. مزايــا ومكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا الســنوية لعـــام 2018 والمبالــغ التــي 

حصــل عليهــا كل منهــم كأجــور وأتعــاب ورواتــب ومكافــآت وغيرهــا

20. عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018

21. التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي

22. بيــان بالعقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدهــا البنــك مــع الشــركات التابعــة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس 

اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي البنــك وأقاربهــم

 تقرير مدققي الحسابات 

 اإلقرارات

 الهيكل التنظيمي العام

 شبكة الفروع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تم ذكرها في بداية التقرير السنوي في الصفحة رقم )9-8(.

تقرير مجلس اإلدارة

تم ذكره في الصفحة رقم )10(. 

1. أ –  أنشطة البنك الرئيسية 

القيــام بكافــة العمليــات المصرفيــة وفــق المــادة 12 مــن القانــون رقــم 28 لعــام 2001، والمــواد -85 86 وغيرهــا مــن القانــون رقــم 23 
لعــام 2002، وبخاصــة قبــول الودائــع بأنواعهــا وتوظيفهــا، والقيــام بجميــع العمليــات الماليــة والمصرفيــة وفــق القوانيــن واألنظمــة 

النافــذة ووفقــًا ألحــكام عقــد التأســيس، ومــن األعمــال:-
- قبول الودائع بالعملة السورية واألجنبية آلجال مختلفة.

- خصم األوراق التجارية وأسناد األمر والسفاتج، وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.

- تمويــل العمليــات التجاريــة ومنــح القــروض والســلف بجميــع أنواعهــا وبالعملــة الســورية واألجنبيــة مقابل ضمانــات عينية أو شــخصية، 
وغيرهــا مــن الضمانــات التــي يحددهــا مصــرف ســورية المركزي.

- إصــدار شــهادات اإليــداع والقيــم المتداولــة المنتجــة للفوائــد وأســناد الســحب والســفاتج وكتــب االعتمــاد والشــيكات والحــواالت علــى 
اختــالف أنواعهــا وبالعملــة الســورية واألجنبيــة واالتجــار بهــذه األوراق.

- توفير التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األمين للنقود واألوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
- فتح حسابات جارية وحسابات توفير بالعملة السورية واألجنبية. 

- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
- إصــدار أدوات الدفــع بمــا فــي ذلــك الســحوبات المصرفيــة، وبطاقــات الدفــع واالئتمــان والشــيكات الســياحية وإدارتهــا وفــق التعليمــات 

الصــادرة عــن لجنــة إدارة مكتــب القطــع.
- شــراء جميــع وســائل الدفــع المحــررة بالعمــالت األجنبيــة وبيعهــا والتعامــل بهــا فــي أســواق الصــرف اآلنيــة واآلجلــة وفقــًا ألنظمــة 

القطــع النافــذة.
- االستدانة آلجال مختلفة وقبول الكفاالت بأنواعها.

ــرى  ــة األخ ــك األوراق المالي ــام، وكذل ــاب الع ــى االكتت ــهمها عل ــة أس ــاهمة المطروح ــركات المس ــندات الش ــهم وس ــع أس ــراء وبي - ش
ــزي. ــورية المرك ــرف س ــا مص ــي يحدده ــب الت ــط والنس ــق الضواب ــورية، وف ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــا ف ــموح بتداوله المس

ــع  ــارج، بجمي ــي الخ ــورية أو ف ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــه ف ــتراك مع ــر، أو باالش ــة الغي ــه أو لمصلح ــام لمصلحت ــام القي ــكل ع وبش
الخدمــات الماليــة والمصرفيــة وعمليــات الخصــم والتســليف وإصــدار الكفــاالت، وذلــك وفقــًا ألحــكام أنظمــة القطــع، وضمــن الحــدود 

ــليف. ــد والتس ــس النق ــا مجل ــي يحدده الت

1. ب– التوزع الجغرافي لفروع البنك

بلــغ عــدد فــروع بنــك األردن– ســورية 14 فــرع حتــى نهايــة عــام 2018، وعــدد الصرافــات اآلليــة العاملــة 13 صــراف و 4 مراكــز لتنميــة 
أعمــال ومركزيــن لــإلدارة، وقــد ورد ذكرهــا فــي شــبكة الفــروع فــي نهايــة التقريــر صفحــة رقــم )127 (.

عدد الموظفينالفرع عدد الموظفينالفرع

مغلق مؤقتًاحرستا 9أبو رمانة

7صحنايا 10شارع بغداد

7جرمانا 7العباسيين

5البارون 6شارع الفيصل

مغلق مؤقتًاالحمدانية 5العزيزية

5حمص 12الالذقية

137اإلدارة العامة وإدارة العمليات والمراكز 6طرطوس

224المجموع  8السويداء
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1. ج–  حجم االستثمار الرأسمالي

بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي خــالل عــام 2018 مبلــغ 77,365,898 ليــرة ســورية ، وكان حجــم االســتثمار الرأســمالي خــالل عــام 2017 
بقيمــة  100,024,444 ليــرة ســورية.

2. الشركات التابعة للبنك

ال يوجد شركات تابعة لبنك األردن– سورية 

3. أ–  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

1969 / 11 / 14 تاريخ الميالد : 
2015 /  7 / 2 تاريخ التعيين : 

                                                  2008 / 5 / 28 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل

الشهادات العلمية : 
ــو،  ــوس، بافال ــة كانيش ــن كلي ــنة 1995 م ــة س ــبة المهني ــال والمحاس ــي إدارة األعم ــتير ف ماجس

ــة ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
بكالوريــوس فــي االقتصــاد ســنة 1990 مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا/ الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة
الخبرات العملية:

● رئيسًا لمجلس اإلدارة لبنك األردن منذ2 آب 2007 ولغاية تاريخه.
● رئيســًا لمجلس إدارة بنك االردن ســورية منذ 2 تموز 2015 ولغاية تاريخه

● رئيسًا لمجلس اإلدارة/ المدير العام لبنك األردن منذ 2 آب 2007 ولغاية 12 كانون الثاني 2017.
● مديــرًا عامــًا لبنك األردن منذ 10 آب 2003 ولغاية 12 كانون الثاني 2017.

● نائبًا للمدير العام في بنك األردن من كانون األول 1996 – 8 آب 2003.
● مساعدًا تنفيذيًا للمديـر العـام فـي بنك األردن من كانون الثاني 1995 - كانون األول 1996.

● حضر العديد من الدورات المصرفية والقيادية المتقدمة يذكر منها:
- البرنامــج التدريبــي الشــامل علــى العمليــات المصرفيــة لــدى فـــروع بنــك األردن مــن شـــباط 

ــي 1993.  ــون الثان 1991 كان
- دورة تدريبيــة متخصصــة فــي االئتمــان لــدى المكتــب الرئيســي لبنــك مانيوفاكتشــررز هانوفــر 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أيلــول 1990 - شــباط 1991.
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

●  رئيس مجلس إدارة بنك األردن – األردن.
●  رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية.

●  عضو مجلس األمناء في مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز.
●  عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين.

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري 
)ممثل بنك األردن(

رئيس مجلس اإلدارة



التقرير السنوي

126

1948 / 1 / 1 تاريخ الميالد : 
2015 / 7 / 2 تاريخ التعيين: 

                                                                  2008 / 5 / 28 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل

الشهادة العلمية :
الشهادة الثانوية العامة 1967

الخبرات العملية :
●  مدير عام الشركة السورية للصناعات المعدنية– سيمكو

●  رئيس مجلس إدارة الشركة الفنية الصناعية للمعادن– تيميكو
●  عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب

●  نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدير للتأمين سابقًا
●   مؤسس ومالك سابق لشركة آلكو في إيطاليا

العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
●  رئيس مجلس إدارة الشركة الفنية الصناعية للمعادن– تيميكو

●  رئيس مجلس إدارة مجموعة السخني للمعادن

السيد عبد العزيز رشيد السخني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

1962 / 7 / 27 تاريخ الميالد : 
2017 / 10 / 16 تاريخ التعيين : 

                                                                  2017 / 10 / 16 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي/ غير مستقل

الشهادة العلمية :
- بكالوريوس علوم حاسوب سنة 1985 من الجامعة األردنية.

الخبرات العملية :
● المدير العام لبنك االردن منذ 22 اذار 2018 ولغاية تاريخه

● المدير العام بالوكالة بنك األردن منذ 13 كانون الثاني 2017 ولغاية 21 اذار 2018. 
● مســاعد المديــر العــام / إدارة قطــاع االمتثــال والمخاطــر، وأميــن ســر مجلــس اإلدارة، فــي بنــك 

ــة 2017/1/12.  ــذ 2015/7/27 ولغاي األردن من
● مســاعد المديــر العــام / إدارة قطــاع االمتثــال والمخاطــر، وأميــن ســر مجلــس اإلدارة، فــي بنــك 

األردن مــن2014/12/15 – 2015/5/28.
● المديــر التنفيــذي / دائــرة االمتثــال والمخاطــر، وأميــن ســر مجلــس اإلدارة، فــي بنــك األردن منــذ 

.2014/12/14 – 2009/1/1
● مدير دائرة االمتثال ومخاطر العمليات في بنك األردن منذ 12/1/ 1994 – 2008/12/31.

● خبرة طويلة في مجال التدقيق والعمليات.
● حضر دورات عديدة محلية وخارجية في إدارة المخاطر ومتطلبات بازل واالمتثال.

 .CCO, CORE :حاصل على شهادات مهنية ●
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

● رئيس مجلس إدارة شــركة األردن للتأجير التمويلي.
● نائب رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية.

● عضــو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن.
● عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال لإلستثمار م.ع.م. 

● عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة المحدودة.

السيد صالح رجب عليان حماد

 )ممثل بنك األردن(

عضو مجلس اإلدارة
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1955 / 4 / 27 تاريخ الميالد : 
                                                                 2008 / 5 / 28 تاريخ التعيين : 
                                                                  2008 / 5 / 28 تاريخ العضوية : 

طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل
الشهادات العلمية :

بكالوريوس حقوق من جامعة بيروت العربية في لبنان عام 1977
الخبرات العملية :

●  مستشارًا قانونيًا لبنك األردن من 28 / 4 / 2015 ولغاية تاريخه
●  مستشارًا قانونيًا ومديرًا للدائرة القانونية لبنك األردن من 10 / 4 / 1994 – 2015/4/27

●  خبرة قانونية طويلة في مجال االستشارات والمرافعات القانونية منذ سنة 1981 
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

●  عضو مجلس إدارة في الشركة الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية.
●  نائب رئيس مجلس إدارة شــركة األردن للتأجير التمويلي.

●  عضو مجلس التأمينات في الضمان االجتماعي
●  عضو مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية.

●  عضو مجلس إدارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري.
●  عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية.

●  عضو مجلس إدارة الشركة التكاملية لالستثمار
●   عضو مجلس إدارة الشركة الشامخة لالستثمارات العقارية.

السيد أسامة سميح أمين سكري 
)ممثل بنك األردن(

عضو مجلس اإلدارة

1965 / 1 / 1 تاريخ الميالد : 
2008 / 5 / 28 تاريخ التعيين : 

                                                                  2008 / 5 / 28 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل

الشهادة العلمية :
ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية، الجامعة االمريكية في بيروت 2016

ــام  ــة ع ــدة األمريكي ــات المتح ــة Purdue فــي الوالي ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــازة فــي الهندس إج
1987

الخبرات العملية :
●  مالك ومدير مؤسســة محمد أسعد هارون )أنظمة تكنولوجيا المعلومات(

●  عضو مجلس إدارة شركة السهم لأوراق المالية سابقًا 
●  مدير عام سابق للشركة العامة لمرفأ الالذقية

●  عضو مجلس إدارة الشركة الفرنسية للنبيذ Domaine De Bergylus سابقًا 
●  مالك وشريك متضامن شركة محمد أسعد هارون وطالل هارون

●  القنصل الفخري لمملكة الدنمارك في الالذقية
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

●  عضو مجلس إدارة شركة كليك سورية

السيد محمد أسعد نزار هارون

عضو مجلس اإلدارة
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1955 / 11 / 10 تاريخ الميالد :  
                                                                 2008 / 5 / 28 تاريخ التعيين : 
                                                                  2008 / 5 / 28 تاريخ العضوية : 

طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل
الشهادة العلمية :

الشهادة الثانوية من لبنان عام 1974
الخبرات العملية : 

●  مالك شركة ماهر عربي كاتبي لأثاث
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

●  عضو مجلس إدارة الشركة المتطورة لصناعة األثاث
●  عضو مجلس إدارة شركة التضامن

السيد محمد ماهر عربي كاتبي

عضو مجلس اإلدارة

1980 / 1 / 4 تاريخ الميالد :  
2015 / 2 / 17 تاريخ التعيين : 

     2015 / 2 / 17 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي / غير مستقل

الشهادة العلمية :
إجازة في الهندسة الكهربائية من الجامعة األمريكية في بيروت 2004 

الخبرات العملية :
●  تجارة وصناعة ونقل المواد الغذائية والعلفية

العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
●  رئيس مجلس إدارة تاج لالســتثمارات الصناعية 

●  رئيس مجلس إدارة  الشرق األوسط للسكر 
●  نائب رئيس مجلس اإلدارة حمص للفنادق 

●  نائب رئيس مجلس اإلدارة األسواق التجارية
السيد محمد مرهف طريف األخرس

عضو مجلس اإلدارة
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1962 / 9 / 18 تاريخ الميالد :  
                                         2015 / 7 / 2 تاريخ التعيين : 

                                                 2015 / 7 / 2 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي/ مستقل                                      

الشهادة العلمية :
بكالوريس في الهندسة المدنية من جامعة أوهايو ستيت الواليات المتحدة األمريكية 

ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة دايتون في الواليات المتحدة األمريكية
الخبرات العملية :

●  مدير عام شــركة بردان لإلستيراد والتصدير 
●  خبرة تفوق العشرين عام في مجال التجارة

العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
●  نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية

●  عضو في جمعية رجال وسيدات األعمال
●  عضو مجلس ادارة في  مجلس األعمال السوري الروسي 

السيد عمار محمد سعيد البردان 

عضو مجلس اإلدارة

1941 / 10 / 12 تاريخ الميالد :  
2015 / 7 / 2 تاريخ التعيين : 

     2015 / 7 / 2 تاريخ العضوية : 
طبيعة العضوية : غير تنفيذي/ مستقل

الشهادة العلمية :
بكالوريس تجارة من جامعة دمشق 1966

الخبرات العملية :
●  تجــارة اآلالت والمعدات والتجهيزات الصناعيىة 

●  تجارة المواد الغذائية 
●  صاحب شركة مختصة بالجودة

●  عضو سابق في مجلس إدارة مصرف التوفير
العضوية في مجالس إدارة الشركات األخرى:

●  رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمراقبة والفحص )كونكس( شركة مساهمة مغفلة
●  عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية

●  عضو مجلس إدارة مشــفى دمشق
●  عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية

●  ممثــل اتحــاد غــرف التجــارة الســورية فــي لجنــة اإلبــداع واالختــراع ولجنــة اإلطــار العــام لسياســة 
الملكيــة الفكريــة- وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك

السيد محمد أبو الهدى

 عبد المجيد اللحام

عضو مجلس اإلدارة
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ب– أسماء اإلدارة العليا التنفيذية  .3

تاريخ الميالد : 15 / 8 /1956                                                                                     
تاريخ التعيين : 2011/2/3

الشهادة العلمية :
●  حاصل على بكالوريوس بنوك وتأمين من جامعة شيفلد هالم– شيفلد في انجلترا

●  دبلوم إدارة مصرفية
●  شهادات مهنية متخصصة في المصارف

●  عدد كبير من الدورات المصرفية المتخصصة في البنوك واإلدارة
الخبرات العملية :

ــورية  2010/6 –  ــك األردن– س ــي بن ــة ف ــات المصرفي ــر إدارة الخدم ــام- مدي ــر ع ــاعد مدي ●  مس
2011/1

●  مســاعد مديــر عــام- مديــر إدارة الخدمــات المصرفيــة فــي بنــك اإلتحــاد– األردن 1994/2/16 – 
2010/6/16

●  مدير فرع تجاري في بنك الخليج– الكويت 1977/1/30– 1990/08/1
السيد جواد فتحي الحلبوني

المدير العام

اإلدارة العليا 

الشهادة العلمية والخبرةالمنصباالسم

نائب المدير العامالسيد عبود جورج سعاده

بكالوريوس اقتصاد

اختصاص إدارة اعمال

خبرة مصرفية 14 سنة

مدير العمليات المصرفية المركزيةالسيد حسام فوزي فارس العلي
بكالوريوس تجارة واقتصاد

خبرة 30 سنة في العمليات التجارية والمصرفية

مدير الدائرة الماليةالسيد محمد إياد عمر الطناني

ماجستير إدارة مصارف

بكالوريوس اقتصاد -  اختصاص محاسبة

خبرة مصرفية 8 سنوات

مدير دائرة أنظمة المعلوماتالمهندس محمد وسيم رمضان

بكالوريوس هندسة اتصاالت وإلكترونيات

اختصاص إدارة مالية

خبرة مصرفية 10 سنوات

مدير التدقيق الداخليالسيد محمد سامي ابراهيم

بكالوريوس اقتصاد

اختصاص محاسبة

خبرة مصرفية 14 سنة

مدير الخدمات المصرفية لأفرادالسيدة لويزا سليم خرطبيل

بكالوريوس اقتصاد

اختصاص مصارف وتأمين

خبرة مصرفية 9 سنوات

مدير العمليات المحلية المركزيةالسيد محمد أنيس عبيدة السهلي

بكالوريوس اقتصاد

اختصاص إدارة أعمال

خبرة مصرفية 10 سنوات
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مدير مراجعة االئتمانالسيدة عال ابراهيم باير العلي

بكالوريوس اقتصاد

اختصاص مصارف وتأمين

خبرة مصرفية 11 سنة

مدير مراقبة اإللتزامالسيد مكسيم كريم علي

ماجستير مصارف وتمويل

بكالوريوس اقتصاد -   اختصاص إدارة أعمال

خبرة مصرفية 11 سنة

مدير قسم اإلجراءات القانونية والقضاياالسيد حسام الدين عبد الغني جاويش
بكالوريوس حقوق

خبرة مصرفية 10 سنوات

أمين سر مجلس اإلدارةالسيدة ربى عبد الباقي حسين
بكالوريوس حقوق

خبرة مصرفية 9 سنوات

مساهمات كبار المساهمين  .4

أ – مساهمات كبار مالكي األسهم كما في 2018/12/31

الجنسيةالنسبة لرأس المالإجمالي الكمية )سهم(اسم المساهم

أردنية49 %14,700,000بنك األردن

سورية5 %1,500,000اسامة محمود قرواني

سورية5 %1,500,000إيهاب محمد مخلوف

سورية5 %1,500,000ديانا طريف األخرس

سورية5 %1,500,000رامي محمد مخلوف

سورية5 %1,500,000نورا طريف األخرس

سورية5 %1,500,000محمد مرهف طريف األخرس

سورية2.5 %750,000ديما غيث فرعون

سورية2.5 %750,000النا غيث فرعون

سورية1.5 %450,000محمد ماهر عبد الحميد عربي كاتبي

سورية2 %600,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
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ب – مساهمات كبار مالكي األسهم كما في 2017/12/31

الجنسيةالنسبة لرأس المالإجمالي الكمية )سهم(اسم المساهم

أردنية49 %14,700,000بنك األردن

سورية5 %1,500,000محمود محمد رئيف قباني

سورية5 %1,500,000إيهاب محمد مخلوف

سورية5 %1,500,000ديانا طريف األخرس

سورية5 %1,500,000رامي محمد مخلوف

سورية5 %1,500,000نورا طريف األخرس

سورية5 %1,500,000محمد مرهف طريف األخرس

سورية2.5 %750,000ديما غيث فرعون

سورية2.5 %750,000النا غيث فرعون

سورية1.5 %450,000محمد ماهر عبد الحميد عربي كاتبي

سورية2 %600,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

5. الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه وأسواقه الرئيسية وحصته من السوق المحلي

ورد ضمن فقرة المركز التنافسي صفحة رقم )21( 

6. درجة االعتماد على موردين محددين

ال يوجد

7. الحماية الحكومية واالمتيازات

ال يوجــد أي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك، أو أي مــن منتجاتــه بموجــب القانــون واألنظمــة أو غيرهــا، كمــا ال توجــد 
اختراعــات أو حقــوق امتيــاز حصــل عليهــا البنــك.

8. قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل البنــك أو قدرتــه 
التنافســية

ــه  ــه أو قدرت ــك أو منتجات ــل البن ــى عم ــادي عل ــر م ــا أث ــا له ــة أو غيره ــات الدولي ــة أو المنظم ــن الحكوم ــادرة ع ــرارات ص ــد أي ق ال توج
ــية. التنافس

9. معايير الجودة الدولية

- يلتزم البنك بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات، والمعايير الدولية التي لها عالقة بأعماله.
- ال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.

10. الهيكل التنظيمي للبنك وعدد الموظفين وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب

ــب  ــج التدري ــدد برام ــم، وع ــن ومؤهالته ــدد الموظفي ــد ورد ع ــم )137(، وق ــة رق ــورية صفح ــك األردن– س ــي لبن ــكل التنظيم ورد الهي
والتأهيــل، وعــدد المســتفيدين مــن الــدورات الخارجيــة والداخليــة، ضمــن األنشــطة و اإلنجــازات فــي فقــرة المــوارد البشــرية والتدريــب، 

صفحــة رقــم )30(.

11. وصف المخاطر التي يواجهها البنك

ترتبــط عمليــات البنــوك بحتميــة مواجهــة مخاطــر متعــددة األنــواع وإن فهــم وإدارة هــذه المخاطــر بأنواعهــا المختلفــة وعالجهــا يدخــل 
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ضمــن بنــاء التحكــم المؤسســي الجيــد، ألن إدارة المخاطــر هــي القبــول المــدروس للمخاطــر مــن أجــل تحقيــق العوائــد،  أي الموائمــة 
بيــن العوائــد مــن جهــة والمخاطــر مــن جهــة أخــرى.

ــلطات  ــات الس ــه وتعليم ــد عمليات ــاطاته وتعقي ــم نش ــع حج ــجم م ــية تنس ــادئ رئيس ــق مب ــير وف ــرف تس ــدى المص ــر ل وإن إدارة المخاط
الرقابيــة وأفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص. تتمثــل تلــك المبــادئ بشــكل أساســي بتوجيهــات واســتراتيجيات مجلــس اإلدارة 

فــي إدارة المخاطــر وسياســات المخاطــر المعتمــدة مــن قبلــه إضافــة إلــى اســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر.
تخضــع سياســات إدارة المخاطــر لــدى المصــرف للتطويــر المســتمر لتواكــب كافــة المســتجدات والنمــو فــي أعمــال المصــرف والتوســع 
فــي خدماتــه، كمــا أن فلســفة إدارة المخاطــر لــدى المصــرف مبنيــة علــى المعرفــة والخبــرة وقــدرة اإلدارة االستشــرافية علــى الحكــم 

علــى األمــور ووجــود دليــل واضــح للصالحيــات موضــوع مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ولدى بنك األردن سورية دائرة مستقلة إلدارة المخاطر ترفع تقاريرها دوريًا إلى لجنة إدارة المخاطر.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة المخاطر:-

● إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر وإعتمادها من مجلس اإلدارة.
ــر  ــرف والمخاط ــعار الص ــدة- أس ــعار الفائ ــيولة- أس ــر الس ــوق- مخاط ــر الس ــان- مخاط ــر االئتم ــر )مخاط ــواع المخاط ــع أن ــل جمي ● تحلي

التشــغيلية(
● تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.

ــة إدارة  ــن سياس ــتثناءات ع ــاالت األس ــجيل ح ــر وتس ــع التقاري ــات ورف ــر والموافق ــقوف المخاط ــر بس ــة إدارة المخاط ــة للجن ● التوصي
ــر. المخاط

ــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر )Risk Profile( فــي البنــك ويقــوم  ــا بمعلومــات عــن قي ــة العلي ــد المجلــس واإلدارة التنفيذي ● تزوي
المجلــس بمراجعــة إحصائيــات المخاطــر الكميــة والنوعيــة فــي البنــك وبشــكل منتظــم.

● إعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:-
-  التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.

-  إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخسائر وتحديد تلك الخسائر وتبويبها وفقا ً لنوع المخاطر.
-  توفير التجهيزات الالزمة واألنظمة اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.

وتقــوم لجــان البنــك مثــل لجــان اإلئتمــان أو إدارة الموجــودات والمطلوبــات والخزينــة ومخاطــر التشــغيل بمســاعدة إدارة المخاطــر فــي 
القيــام بمهامهــا وفــق الصالحيــات المحــددة لهــذه اللجــان.

ويمكــن االطــالع علــى الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووظيفــة الجهــات المســؤولة عــن إدارة المخاطــر، والشــروحات الكافيــة عــن 
أنــواع المخاطــر ضمــن البيانــات الماليــة فــي التقريــر الســنوي فــي الصفحــة رقــم )85(

12. وصف لإلنجازات التي حققها البنك، ووصف األحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2018

وردت ضمن فقرة األنشطة واإلنجازات صفحة رقم )24(

13. األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة

لم يشهد العام 2018 أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة لها تأثير ملموس على بيانات البنك

14. السلسلة الزمنية لألرباح أو )الخسائر( المحققة وصافي حقوق المساهمين وسعر إغالق السهم

وردت ضمن فقرة تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 2018 صفحة رقم )35(

15. تحليــل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل 2018

ورد في فقرة تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 2018 صفحة رقم )32(

16. التطورات المستقبلية العامة والخطط المستقبلية

أدرجت ضمن فقرة أهداف خطتنا المســتقبلية لعام 2019 صفحة رقم )38(
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17. أتعاب مدقق الحسابات المستقل

)المبالغ مقربة بآالف الليرات 
السورية(

201820172016201520142013201220112010

أتعاب مدقق الحسابات 
المستقل

11,1405,55715,0009,0006,6006,1503,3662,7371,384

ــراف ذوي  ــن األط ــرف م ــل أي ط ــن قب ــة م ــركة والمملوك ــل الش ــن قب ــدرة م ــة المص ــدد األوراق المالي ــان بع 18. بي
ــة العالق

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2018/12/31

نسبة الملكيةالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم

رئيس مجلس إدارةشاكر توفيق فاخوري

49 %بنك األردن - عمان
عضو مجلس إدارةمحمد أسعد هارون

عضو مجلس إدارةأسامة سميح سكري

عضو مجلس إدارةصالح رجب حماد

1 %ــــــــــــــــــــــــــــــنائب رئيس مجلس إدارةعبد العزيز السخني

0.25 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام

1.5 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد ماهر عربي كاتبي

5 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد مرهف طريف األخرس

0.25 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةعمار محمد سعيد البردان

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2017/12/31

نسبة الملكيةالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم

رئيس مجلس إدارةشاكر توفيق فاخوري

49 %بنك األردن - عمان
عضو مجلس إدارةمحمد أسعد هارون

عضو مجلس إدارةأسامة سميح سكري

عضو مجلس إدارةصالح رجب حماد

1 %ــــــــــــــــــــــــــــــنائب رئيس مجلس إدارةعبد العزيز السخني

0.25 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام

1.5 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد ماهر عربي كاتبي

5 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةمحمد مرهف طريف األخرس

0.25 %ــــــــــــــــــــــــــــــعضو مجلس إدارةعمار محمد سعيد البردان
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19. مزايــا ومكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا الســنوية لعـــام 2018 والمبالــغ التــي 
حصــل عليهــا كل منهــم كأجــور وأتعــاب ورواتــب ومكافــآت وغيرهــا 9 

تم تسديد مبلغ  66,446,333 ليرة سورية كرواتب ومكافآت لإلدارة التنفيذية العليا للمصرف عن عام 2018.
ولم يتم تسديد أي منافع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018.

20. عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة خال ل عام 2018

االسم
الجهة التي 

يمثلها
نسبة 

الملكية
مستقلغير تنفيذيالجنسية

عدد 
االجتماعات

السيد شاكر توفيق فاخوري

النعمأردنية49 %بنك األردن

6

6السيد محمد أسعد هارون

6السيد أسامة سميح  سكري

6السيد صالح رجب حماد

4النعمسورية1 %-السيد عبد العزيز السخني

3نعمنعمسورية0.25 %-السيد محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام

1النعمسورية1.5 %-السيد محمد ماهر عربي كاتبي

5النعمسورية5 %-السيد محمد مرهف طريف األخرس

2نعمنعمسورية0.25 %-السيد عمار محمد سعيد البردان

21. التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي

ــم يتــم منــح أي تبرعــات فــي العــام 2018، فيمــا واصــل البنــك دوره فــي تحمــل المســؤولية االجتماعيــة حيــث قــام بعــدة فعاليــات  ل
رســمية واجتماعيــة، ومنهــا رعايــة فعاليــة فطــور خيــري فــي رمضــان 2018 ألبطــال الجيــش العربــي الســوري حيــث كان العــدد حوالــي 
500 عنصــر مــن الجيــش العربــي الســوري، وتــم االشــتراك بألبــوم صــور يبيــن صمــود المؤسســات رغــم معانــاة األزمــة مــن إرهــاب وتخريب 
وتدميــر، فيمــا اســتمر البنــك بتدريــب طــالب الجامعــات فــي الســنوات األخيــرة أو الخريجيــن مــن أصحــاب االختصاصــات المتعلقــة بــاالدارة 

والمصــارف.

22. بيــان بالعقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدهــا البنــك مــع الشــركات التابعــة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس 
اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي البنــك أو أقاربهــم

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات تم عقدها.

تقرير مدقق الحسابات 
ــول  ــؤولية/ ح ــدودة المس ــون مح ــبون قانوني ــالمات محاس ــي الس ــونال ولطف ــي إنترناش ــي س ــو ت ــركة ي ــابات /ش ــق الحس ــر مدق تقري
البيانــات الماليــة الســنوية للبنــك، يشــير أن إجــراءات التدقيــق قــد تمــت وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، ورد فــي مقدمــة البيانــات 

ــم )47-44(. ــات رق ــام 2018 صفح ــنوية لع ــة الس المالي

اإلقرارات
إن مجلــس إدارة بنــك األردن– ســورية، يقــر وبحســب علمــه واعتقــاده، بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية البنــك 

خــالل الســنة الماليــة 2019 .
كما يقر بمســؤوليته عن إعداد البيانات المالية لعام 2018، وبتوفر نظام رقابة فّعال في البنك.

   تمت المصادقة على إيقاف دفع أي بدالت ألعضاء مجلس اإلدارة باجتماع مجلس االدارة رقم 2015/3 تاريخ 2015/7/2،
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التوقيعالمنصبمجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةالســيد شاكر توفيق فاخوري - ممثل بنك األردن

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبد العزيز رشيد السخني

عضو مجلس إدارةالسيد صالح رجب حماد- ممثل بنك األردن

عضو مجلس إدارةالسيد أسامة سميح  سكري - ممثل بنك األردن 

عضو مجلس إدارةالســيد محمد أسعد نزار هارون- ممثل بنك األردن

                                  عضو مجلس إدارةالسيد محمد مرهف طريف األخرس

متوفى بتاريخ 2019/2/21عضو مجلس إدارةالسيد محمد ماهر عربي كاتبي

                 عضو مجلس إدارةالسيد عمار محمد سعيد البردان

عضو مجلس إدارةالســيد محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام                                   

السيد شاكر توفيق فاخوري                                          السيد جواد فتحي الحلبوني              السيد محمد اياد عمر الطناني
     رئيس مجلس اإلدارة                                                       المدير العام                المدير المالي
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الحاكمية المؤسسية
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يولــي بنــك األردن-ســورية، وانطالقــًا مــن رؤيتــه اإلســتراتيجية كل العنايــة الالزمــة لممارســات وتطبيقــات الحوكمــة الســليمة، وبمــا 
يتوافــق مــع التشــريعات التــي تحكــم أعمــال البنــوك وتعليمــات مصــرف ســورية المركــزي، وكذلــك أفضــل الممارســات الدوليــة التــي 
تضمنتهــا توصيــات لجنــة بــازل حــول الحوكمــة ودليــل الحوكمــة فــي ســورية، كمــا يلتــزم البنــك بتطبيــق متطلبــات وتعليمات الســلطات 

الرقابيــة.
ومــن هنــا فــإن مجلــس إدارة بنــك األردن– ســورية يعمــل جاهــدًا علــى االلتــزام بدليــل الحوكمــة، بمــا يتوافــق مع بيئــة العمــل المصرفي 
فــي ســورية، واألطــر التشــريعية والقانونيــة الناظمــة ألعمــال البنــك، ويقــوم البنــك بمراجعــة هــذا الدليــل وتطويــره وتعديلــه مــن وقــت 

آلخــر وكلمــا اقتضــت الحاجــة، وذلــك بهــدف مواكبــة التغيــرات فــي احتياجاتــه وتوقعاتــه إضافــة إلــى التغيرات فــي الســوق المصرفي. 
وعليــه فقــد قــام البنــك بنشــر نســخة محدثــة مــن دليــل الحوكمــة علــى )CD( مرفــق بالتقريــر الســنوي، باإلضافــة إلــى تضميــن التقريــر 

الســنوي تقريــرًا للجمهــور عــن مــدى التــزام إدارة البنــك ببنــود الدليــل حســب المحــاور التــي تضمنهــا الدليــل.

المحور األول )مجلس اإلدارة(

رئيس مجلس اإلدارة

بخصوص منصب الرئيس فقد نصت تعليمات دليل الحوكمة على مـا يلـي :-
1. الفصل بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام.

2. أن ال تربطه بالمدير العام أي قرابة حتى الدرجة الرابعة.
3. الفصــل فــي المســؤوليات بيــن رئيــس المجلــس والمديــر العــام، بموجــب تعليمــات كتابيــة مقــرة مــن المجلــس، علــى أن يتــم مراعــاة 

مراجعتهــا كلمــا اقتضــت الحاجــة لذلــك.
4. ويجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة ونائبه من األعضاء غير التنفيذيين.

5. يطلع الرئيس بمـا يلــي :-
- يتولى رئيس مجلس اإلدارة تمثيل البنك لدى الغير وفقًا ألنظمة المصرف. 

- إدارة اجتماعات المجلس والتأكد من تناول الموضوعات المعروضة عليه بشكل كافي.
- إقامة عالقات بناءة بين المجلس سواء األعضاء التنفيذيين والمستقلين واإلدارة التنفيذية.

- دعــم وتشــجيع تقديــم النقــد البنــاء أثنــاء اجتماعــات المجلــس حــول القضايــا التــي يوجــد تبايــن فــي وجهــات النظــر المقدمــة بشــأنها 
وتشــجيع التصويــت علــى تلــك القضايــا.

- التأكد من توفر معايير سليمة من الحوكمة لدى البنك. 
- التأكد من وصول المعلومات الكافية لكل من المساهمين وأعضاء المجلس في الوقت المناسب.

ــتنادًا  ــداده اس ــم إع ــذي ت ــورية، ال ــك األردن– س ــة لبن ــل الحوكم ــات دلي ــق متطلب ــة وتطبي ــة لتلبي ــك الهادف ــات البن ــتمرارًا لسياس واس
لقــرارات مجلــس النقــد والتســليف وتعليمــات مصــرف ســورية المركــزي، يســعى البنــك بالعمــل علــى تلبيــة هــذه المتطلبــات بمــا يخــدم 

مصلحــة البنــك، وبمــا يتوافــق مــع بيئــة العمــل المصرفــي الســوري، واألطــر التشــريعية والقانونيــة الناظمــة ألعمــال البنــك. 
علمًا بأن رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذيين.

مجلس اإلدارة

ــم  ــؤولية رس ــه مس ــى عاتق ــع عل ــس اإلدارة تق ــة، إال أن مجل ــاإلدارة التنفيذي ــاط ب ــة تن ــال اليومي ــؤولية إدارة األعم ــن أن مس ــم م بالرغ
ــع  ــق م ــا يتف ــن، وبم ــاهمين والمتعاملي ــك والمس ــة البن ــق مصلح ــي تحق ــات الت ــداف والغاي ــق األه ــتراتيجية لتحقي ــات اإلس السياس

ــة. ــات ذات العالق ــن والتعليم القواني
يتألــف مجلــس اإلدارة فــي بنــك األردن– ســورية مــن 9 أعضــاء، ويتــم انتخــاب أعضــاء المجلــس مــن قبــل الهيئــة العامــة لفتــرة أربــع 
ســنوات، يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالخبــرات والمؤهــالت التــي تؤهــل كل واحــد منهــم ألن يبــدي رأيــه فــي مناقشــات المجلــس 

باســتقاللية تامــة، كمــا يتــم اختيــار رئيــس مجلــس اإلدارة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة.
 يكــون للمجلــس فــي كل جلســة جــدول أعمــال محــدد، حيــث يتــم توثيــق مناقشــات وقــرارات مجلــس اإلدارة ضمــن محاضــر رســمية، حيــث 

يتولــى أميــن ســر المجلــس إعدادهــا، وفــي هــذا الســياق فقــد اجتمــع مجلــس اإلدارة )6( اجتماعــات خــالل عــام 2018.
ــي  ــة ف ــاء مبين ــا األعض ــي حضره ــات الت ــدد االجتماع ــم )125-129( وع ــات رق ــر صفح ــي التقري ــة ف ــس اإلدارة مبين ــاء مجل ــماء أعض أس

ــم )135( ــة رق الصفح
ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة فــي بنــك األردن- ســورية بموجــب دليــل الحوكمــة، أربــع لجــان مــن أجــل تســهيل قيامــه بمســؤولياته، وهــي 
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لجنــة التدقيــق، لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت، لجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة مجلــس اإلدارة.

لجنة التدقيق:

تــم انتخــاب لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء مــن المجلــس غيــر التنفيذييــن، وقــد تــم تحديــد مهــام ومســؤوليات اللجنــة ضمــن دليــل 
الحوكمــة، باإلضافــة إلــى منــح اللجنــة صالحيــة الحصــول علــى أي معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى حقهــا فــي اســتدعاء 

أي موظــف تنفيــذي أو عضــو مجلــس إدارة لحضــور اجتماعاتهــا.

تتألف اللجنة من السادة:

رئيسًا السيد محمد أبو الهدى اللحام 
عضو      السيد صالح رجب حماد  

عضو السيد عمار محمد سعيد البردان 

هــذا وقــد اجتمعــت اللجنــة )4( اجتماعــات خــالل عــام 2018 حيــث اجتمعــت اللجنــة مــع المدقــق الخارجــي بمــا ينســجم مــع تعليمــات 
ــر التدقيــق الداخلــي )4( مــرات خــالل عــام 2018. دليــل الحوكمــة، كمــا تــم االجتمــاع مــع الســيد مدي

وتتضمـن مسؤوليـات اللجنة مـا يلـي:-
1. مراجعــة مــدى مالئمــة اإلفصاحــات فــي التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن البنــك، وتوافقهــا مــع متطلبــات مصــرف ســورية المركــزي، 

والســلطات الرقابيــة والتشــريعية، والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
2. مراجعة البيانات المالية المرحلية والختامية للبنك، والتحقق من دقتها قبل عرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها.

ــا،  ــارف عليه ــات المتع ــع السياس ــا م ــا وتوافقه ــق منه ــك، والتحق ــي البن ــة ف ــبية المطبق ــات المحاس ــراءات والسياس ــة اإلج 3. دراس
ومــع المعاييــر المحاســبية الدوليــة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومــع متطلبــات مصــرف ســورية المركــزي والســلطات الرقابيــة 

والتشــريعية.
4. دراسة ومراجعة المالحظات الواردة في تقارير مصرف سورية المركزي والسلطات الرقابية والتشريعية.

5. متابعــة واإلشــراف علــى أعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك، علمــًا بــأن دائــرة التدقيــق الداخلــي مرتبطــة فنيــًا وإداريــًا مــع 
لجنــة التدقيــق، وتقــدم التقاريــر الصــادرة عــن دائــرة التدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق.

6. دراسة ومراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك، والتحقق من شموليتها ودقتها.
7. التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والرقابية المتبعة من قبل البنك، ومدى سالمتها والتقيد بها.

8. دراسة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية للبنك.
9. مراجعة ودراسة المالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بخصوصها.

10. التحقــق مــن توفــر المــوارد الكافيــة لعمــل دائــرة التدقيــق الداخلــي، ســواء مــن ناحيــة المــوارد البشــرية أو المــوارد الماليــة أو 
ــزات الالزمــة. التجهي

11. تقديــم توصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص تعييــن المدقــق الخارجــي وإنهــاء عملــه ومكافآتــه وأتعابــه وأي شــروط تعاقديــة أخــرى 
تتعلــق بــه، باإلضافــة إلــى تقييــم موضوعيــة واســتقالل المدقــق الخارجــي، مــع األخــذ باالعتبــار أي أعمــال خــارج نطــاق التدقيــق قــام 

بهــا المدقــق الخارجــي.
12. إجراء مراجعة مرة في الســنة على األقل، ألداء المدقق الخارجي ونطاق عمله.

13. مراجعــة ودراســة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر المدقــق الخارجــي، وإبــداء أي مالحظــات بشــأنها ومناقشــة المدقــق بخصوصهــا، 
ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة مــن البنــك حيالهــا.

14. مراجعــة التقاريــر الخاصــة باالختراقــات، مثــل عــدم االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة، أو إســاءة األمانــة، والعمــل 
علــى وضــع اإلجــراءات والضوابــط الكفيلــة بتالفيهــا وعــدم تكــرار حدوثهــا.

15. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.
16. مراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها.

لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تــم دمــج لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بلجنــة الحوكمــة وقــد تــم انتخابهــا مــن ثــالث أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، ويــرأس هــذه اللجنــة 
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رئيــس مجلــس اإلدارة.
تتألف اللجنة من السادة :

رئيسًا السيد شاكر توفيق فاخوري   
عضو السيد عبد العزيز رشيد السخني  
عضو السيد عمار محمد سعيدالبردان  

هــذا واجتمعــت اللجنــة اجتمــاع واحــد خــالل عــام 2018، ولــم تجتمــع مــع مديــر المــوارد البشــرية أي اجتمــاع خــالل عــام 2018، حيــث قــام 
الســيد المديــر العــام بتمثيــل دائــرة المــوارد البشــرية عنــد االجتمــاع باللجنــة خــالل عــام 2018 .

وتتضمن مسؤوليات اللجنة فيما يتعلق بالحوكمة ما يلي :-
1. متابعــة آخــر المســتجدات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي مجــال الحوكمــة، لالســتفادة منهــا وتوظيفهــا، لالرتقــاء بعمــل 

البنــك.
2. اإلشراف على إعداد ومراجعة دليل الحوكمة للبنك، ضمن اإلطار التشريعي والقانوني الذي يحكم عمل البنك.

3. إجراء مراجعة سنوية لمحتويات وبنود دليل الحوكمة للبنك، بهدف تحديثه وتضمينه أي تطورات في مجال الحوكمة.
4. وضع اإلجراءات واألساليب الكفيلة بتنفيذ بنود ومحتويات دليل الحوكمة والتقيد بها.

5. إعداد تقييم سنوي لمدى تطبيق الحوكمة في البنك وتقديمه إلى مجلس اإلدارة وإلى الجهات المعنية بذلك.
6. التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل.

ــاء  ــاب أعض ــق بانتخ ــا يتعل ــا فيم ــول به ــريعات المعم ــف التش ــا ال يخال ــآت، وبم ــيحات والمكاف ــة بالترش ــام المتعلق ــى المه ــة إل إضاف
مجلــس اإلدارة:

1. تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة حــول أســس ومعاييــر التوصيــة والترشــيح وإعــادة الترشــيح لعضويــة المجلــس ولجــان المجلــس 
ولشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي وإلغــاء العضويــة، مــع مراعــاة القوانيــن واألنظمــة النافــذة وذلــك بهــدف اختيــار األفضــل لعضوية 
مجلــس اإلدارة، شــريطة أن ال يتــم ترشــيح أي شــخص يحظــر عليــه قانونــًا أن يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة البنــك، ووفقــًا لمــا هــو 

منصــوص عليــه بهــذا الشــأن.
ــة  ــة لعضوي ــالت المطلوب ــدرات والمؤه ــف للق ــداد وص ــذي، وإع ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــات مجل ــنوية الحتياج ــة س ــراء مراجع 2. إج

ــس. المجل
3. دراســة الوقت الذي يجب أن يخصصه كل عضو ألعمال مجلس اإلدارة.

4. تقديم التوصيات حول التغييرات الممكن إجراءها على هيكل مجلس اإلدارة.
5. تقييــم جوانــب القــوة والضعــف فــي أداء مجلــس اإلدارة، وتقديــم التوصيــات حــول كيفيــة معالجــة مواطــن الضعــف، لتحقيــق مصالــح 

. لبنك ا
ــذ  ــع األخ ــنوي، م ــف س ــكل نص ــة وبش ــم دوري ــة التقيي ــون عملي ــى أن تك ــتقلين، عل ــس اإلدارة المس ــاء مجل ــتقاللية أعض ــم اس 6. تقيي
باالعتبــار الحــد األدنــى للمتطلبــات الواجــب توفرهــا والمشــار إليهــا فــي هــذا الدليــل، وذلــك بعــد أن تضــع تعريــف لأعضــاء المســتقلين 
والتنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الموضوعــة فــي دليــل الحوكمــة الصــادر عــن مجلــس النقــد والتســليف.
7. تقييــم ومراجعــة أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا، ووضــع مقترحــات وسياســات حــول المكافــآت 
ــال ال الحصــر مــا  ــر التقييــم علــى ســبيل المث ــر KPIs، وتشــمل معايي المقدمــة لهــم، علــى أن تســتند إجــراءات التقييــم علــى معايي

يلــي:-
- يتم األخذ بعين االعتبار عند تقييم المجلس ككل واإلدارة التنفيذية أداء المؤسسات األخرى المشابهة.

- االلتزام بحضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات الهيئة العامة والمشاركة الفاعلة في االجتماعات.
- المبادرة واإلبداع في طرح أفكار استثمارية وإدارية جديدة ومحايدة.

- حسن التعامل مع أعضاء المجلس ومع اإلدارة التنفيذية.
- إنجاز المهام الموكلة للعضو.

- عدم إفشاء أسرار البنك.
- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

- التقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية والتشريعية وتلك المطبقة داخليًا في البنك.
- قبول النقد البناء.

8. تحديد احتياجات البنك لإلدارة التنفيذية العليا، والمؤهالت والخبرات المطلوبة لهم وخطة اإلحالل.
9. إجراء مراجعة سنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس  اإلدارة والرئيس التنفيذي.
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10. تقييــم دوري ألداء اإلدارة التنفيذيــة العليــا، وفقــًا لمعاييــر محــددة لقيــاس األداء، تعــرض علــى مجلــس اإلدارة، كمــا توصــي مجلــس 
اإلدارة بعــزل أي مديــر تنفيــذي إذا ثبتــت عــدم فاعليتــه وتقصيــره فــي أداء واجباتــه ومســؤولياته.

11. إقرار هيكل الرواتب للعاملين في البنك، بما في ذلك تعويضات ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا.
ــن  ــخاص مؤهلي ــتقطاب أش ــة الس ــب كافي ــآت والروات ــون المكاف ــن أن تك ــك، تتضم ــدى البن ــآت ل ــة مكاف ــود سياس ــن وج ــد م 12. التأك
للعمــل فــي البنــك واالحتفــاظ بهــم بشــكل يضمــن تنافســية البنــك ويتماشــى مــع المكافــآت والرواتــب المقدمــة مــن المؤسســات 

الماليــة المماثلــة العاملــة فــي الســوق.
ــدًا المســتقلين منهــم(  13. توفيــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس )وتحدي
عنــد الطلــب، والتأكــد مــن إطالعهــم المســتمر علــى أحــدث المواضيــع ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي، لذلــك يتــم تشــجيع أعضــاء 

المجلــس علــى حضــور النــدوات والمناســبات، التــي تتيــح لهــم فرصــة اللقــاء مــع المؤسســات والشــركات المحليــة والعالميــة.
ــن  ــة التعيي ــوح آلي ــة ووض ــة وعدال ــود وكفاي ــن وج ــد م ــام، للتأك ــالل الع ــل خ ــى األق ــرة عل ــرية م ــوارد البش ــر الم ــع مدي ــاع م 14. االجتم
ــن  ــخاص مؤهلي ــتقطاب أش ــن اس ــا يضم ــتمر، بم ــل المس ــب والتأهي ــة التدري ــب وسياس ــآت والروات ــح المكاف ــة من ــم وسياس والتقيي

ــم. ــاظ به ــرف واالحتف ــي المص ــل ف للعم

لجنة إدارة المخاطر :

تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، وذلــك بهــدف اإلدارة والتعامــل مــع كافــة فئــات المخاطــر التــي تواجــه عمــل 
البنــك.

تتألف اللجنة من السادة:
رئيسًا السيد عمار محمد سعيد البردان 
عضو السيد محمد ماهر عربي كاتبي 
عضو السيد محمد أبو الهدى اللحام  

هذا واجتمعت اللجنة 4 اجتماعات خالل عام  2018، وتم االجتماع 4 مرات مع مدير المخاطر .

تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلـي :-

1. الحصول على كافة المعلومات عن أي مســألة تدخل ضمن مهامها.
ــر  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــا، ومنه ــة فئاته ــك بكاف ــل البن ــه عم ــي تواج ــر الت ــتراتيجيات إدارة المخاط ــات وإس ــة سياس 2. مراجع
)مخاطــر االئتمــان، مخاطــر الســوق، مخاطــر التشــغيل، مخاطــر الســيولة، مخاطــر أســعار الفائــدة(، وذلــك قبــل رفعهــا إلــى مجلــس 

اإلدارة العتمادهــا.
3. تحديــد أســاليب وآليــات تخفيــف المخاطــر بشــكل ينســجم مــع المتطلبــات الرقابيــة المرعيــة فــي هــذا الشــأن وذلــك بهــدف الحــد مــن 

أثــر تلــك المخاطــر علــى ســالمة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك.
4. العمــل بشــكل متواصــل مــع دائــرة إدارة المخاطــر فــي المصــرف لرســم وتحديــد سياســات إدارة المخاطــر المرتبطــة بالنشــاط القائــم 

للمصــرف باإلضافــة إلــى تلــك المتعلقــة بــأي نشــاط أو منتــج مصرفــي.
5. التأكد من متابعة قيام اإلدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات يتم رفعها من قبل إدارة المخاطر. 

6. الحصــول علــى مقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك حــول هيــكل دائــرة المخاطــر وعمليــة تطويرهــا وبحيــث تقــوم اللجنــة بمراجعة 
المقترحــات وإدخــال أي تعديــالت عليهــا ليصــار إلــى رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادها.

7. تتولــى لجنــة إدارة المخاطــر مســؤولية مواكبــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ علــى إدارة المخاطــر داخــل 
البنــك وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر دوريــة حولهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

8. مراقبــة التــزام إدارة المخاطــر بالمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــان، مخاطــر الســوق والمخاطــر 
التشــغيلية.

9. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها.
10. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتم التعرض لها وحجمها وأنشطة إدارة المخاطر.

11. ضمــان توفــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطــر، وضمــان اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا 
تحمــل المصــرف للمخاطــر.

ــرق  ــة ط ــرف وكفاي ــا المص ــرض له ــي يتع ــر الت ــم المخاط ــة وتقيي ــر لمناقش ــع إدارة المخاط ــة م ــات دوري ــة اجتماع ــد اللجن 12. تعق
معالجتهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها.
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لجنة مجلس اإلدارة :

تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ستة أعضاء من مجلس اإلدارة.
تتألف اللجنة من السادة :

رئيسًا السيد شاكر توفيق فاخوري 
عضو السيد عبد العزيز رشيد السخني 
عضو السيد أسعد نزار هارون  
عضو السيد محمد مرهف األخرس 
عضو السيد محمد ماهر عربي كاتبي 
عضو السيد أسامة سميح السكري 

هذا واجتمعت اللجنة مرة واحدة خالل عام 2018. 
تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلي :

1. الموافقــة علــى المعامالت االئتمانية التي تتجاوز صالحيات اللجنة التنفيذية العليا والمدير العام وصالحيات رئيس المجلس.
ــات  ــب تعليم ــب حس ــي تتطل ــة، والت ــن اإلدارة التنفيذي ــة م ــط المقدم ــرارات والخط ــراءات والق ــة واإلج ــات واألنظم ــة السياس 2. دراس

ــس اإلدارة. ــة مجل ــى موافق ــول عل ــك الحص ــي للبن ــام الداخل ــة والنظ ــلطات الرقابي الس
وتمارس اللجنة مهامها وفق نظام الصالحيات الخاص بالبنك.

أمانة سر المجلس :

تنبــع أهميــة محاضــر االجتماعــات للبنــك وللمســاهمين وللســلطات الرقابيــة مــن كونهــا الســجل الدائــم لأعمال التــي قام بهــا المجلس 
وللقــرارات المتخــذة مــن قبلــه ومــن قبــل اللجــان المنبثقة.

وبنــاًء عليــه وألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه أميــن ســر المجلــس، ونظــرًا لمــا تقتضيــه المرحلــة القادمــة مــن متطلبــات لتطبيق وترســيخ 
وتعزيــز الحوكمــة فــي البنــك، فقــد تــم تعييــن الســيدة ربــى حســين أميــن ســر للمجلــس اعتبــارًا مــن 2017/11/28، وتــم تحديــد مهــام 

ومســؤوليات أمانــة ســر المجلــس ضمــن دليــل الحوكمــة الخــاص بالبنــك.

تعارض المصالح :

ــة  ــك وطبيع ــع البن ــه م ــدد ارتباط ــس أن يح ــاء المجل ــن أعض ــو م ــى كل عض ــأن عل ــك، ب ــة للبن ــل الحوكم ــن دلي ــس اإلدارة ضم ــد مجل أك
عالقتــه، وتجنــب تعــارض المصالــح، وااللتــزام بمضمــون دليــل ميثــاق الســلوك المهنــي بهــذا الخصــوص، واإلفصــاح خطيًا بشــكل ســنوي، 

أو فــي حــال وجــود أي مســتجدات تتطلــب ذلــك.

المحور الثاني )التخطيط ورسم السياسات(
يّطلــع مجلــس اإلدارة بمســؤولياته فــي رســم اإلســتراتيجية العامــة للبنــك وتوجــه البنــك االســتراتيجي، وتحديــد األهــداف العامــة لإلدارة 

التنفيذيــة، واإلشــراف علــى تحقيــق هــذه األهــداف.

 المحور الثالث )البيئة الرقابية(
يّطلع مجلس اإلدارة بمسؤولياته، باالعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية، وذلك بهدف التحقق مما يلي:-

● فعالية وكفاءة العمليات.
● مصداقية التقارير المالية.

● التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.

هــذا ويؤكــد المجلــس علــى وجــود إطــار عــام للرقابــة الداخليــة، يتمتــع بمواصفــات تمكنــه مــن متابعــة مهامــه، واتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات حيالهــا، وضمــن اإلطــار التالــي :
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1- التدقيق الداخلي

إن وجــود إدارة تدقيــق داخلــي تعمــل بفعاليــة وكفــاءة، يســهم بشــكل أساســي فــي خلــق منــاخ االنضبــاط، وتعزيــز وتدعيــم أنظمــة 
الضبــط والرقابــة الداخليــة واإلطــار العــام إلدارة المخاطــر.

ومن هنا يولي مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق ودائرة التدقيق الداخلي عناية خاصة من حيث:- 
1. تعيين مدير التدقيق الداخلي بناًء على توصية من لجنة التدقيق.

2. تدعيم الدائرة بالكوادر البشرية المؤهلة.
3. توفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة لعمــل الدائــرة والتحقــق مــن حصولهــا علــى رواتــب ومكافــآت تضمــن نشــاطها والمحافظــة علــى 

الكــوادر المؤهلــة فيهــا.
ــل  ــب والتأهي ــر التدري ــا وتوفي ــوب وغيره ــة الحاس ــل أنظم ــل مث ــكل كام ــا بش ــاز مهامه ــة إلنج ــل المطلوب ــتلزمات العم ــر مس 4. توفي

ــا. ــن فيه ــتمر للعاملي المس
ــة  ــطة الخاضع ــن األنش ــا ع ــتقاللية عمله ــال وباس ــكل فّع ــا بش ــن أداء عمله ــا م ــة تمكنه ــات كامل ــرة صالحي ــدى الدائ ــد أن ل 5. التأك
للتدقيــق، وضمــان عــدم وجــود معيقــات أو بنــود أو معلومــات غيــر مســموح لهــا اإلطــالع عليهــا والتحقــق مــن حريــة الحركــة لديهــا 

واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك.
6. التحقــق مــن عــدم وجــود تضــارب أو ازدواج فــي المســؤوليات أو المصالــح لــدى موظفــي الدائــرة وعــدم إســناد أي مهــام تنفيذيــة 

لهــم.
7. تعتبــر الدائــرة مســؤولة عــن اقتــراح هيــكل ونطــاق التدقيــق الداخلــي، كمــا تكــون مســؤولة عــن إعــالم لجنــة التدقيــق عــن وجــود أي 

تضــارب قائــم أو محتمــل فــي المصالــح.
8. للدائرة الحق في إعداد تقاريرها دون تدخل خارجي ومناقشة تلك التقارير مع الوحدات والدوائر التي تم تدقيقها.

9. مراجعــة عمليــات اإلبــالغ المالــي فــي البنــك والتحقــق مــن دقتهــا وتوثيقهــا، ومراجعــة االمتثــال لسياســات البنــك الداخليــة وإجراءات 
العمــل المنصــوص عليهــا، إضافــة إلــى االمتثــال للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا والتعليمــات والتشــريعات النافــذة الصــادرة عــن 

ــلطات المختصة. الس
10. إعــداد خطــة تدقيــق ســنوية معتمــدة مــن لجنــة التدقيــق حســب األصــول وتشــمل كافــة أنشــطة ووحــدات العمــل فــي البنــك، 

ــك الوحــدات واألنشــطة. ــى درجــة المخاطــر المرتبطــة بتل باالعتمــاد عل
11. مراجعــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بشــكل دوري وبحيــث يكــون ســنويًا علــى األكثــر، بهــدف تحديــد مواطــن الضعــف والعمل 

ــى تجنبها. عل
ــالزم  ــد ال ــذل الجه ــن ب ــد م ــي، والتأك ــق الخارج ــة والمدق ــلطات الرقابي ــر الس ــي تقاري ــواردة ف ــات ال ــات والمخالف ــة المالحظ 12. متابع

ــا. ــدم تكراره ــا، وع لحله
ــام  ــة بالنظ ــات المتعلق ــالء والمالحظ ــكاوى العم ــاظ بش ــة، واالحتف ــتالم، ومعالج ــود اس ــة لوج ــراءات الالزم ــر اإلج ــن توف ــد م 13. التأك

ــا. ــر به ــع تقاري ــق، ورف ــات التدقي ــة وعملي ــة الداخلي ــط والرقاب ــة الضب ــبي وأنظم المحاس
14. االحتفــاظ بتقاريــر التدقيــق وأوراق العمــل لمــدة تتفــق مــع التعليمــات الســارية، وبشــكل منظــم وآمــن وأن تكــون جاهــزة إلطــالع 

الســلطات الرقابيــة والمدقــق الخارجــي.
15.  تتعــزز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف من خالل: 

ــن فــي  ــع العاملي ــة لجمي ــذه األهمي ــح ه ــال وتوضي ــي، وإيص ــق الداخل ــة التدقي ــة وظيف ــا ألهمي ــس اإلدارة واإلدارة العلي ●  إدراك مجل
ــرف. المص

●  االســتفادة، بالطريقــة المالئمــة وفــي التوقيــت المناســب، مــن نتائــج عمــل التدقيــق الداخلــي واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
المناســبة بشــأنها مــن قبــل اإلدارة.

●  ضمان استقاللية وظيفة التدقيق الداخلي.
●  إشــراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجراءات الضبط الداخلي والتوصية بشــأنها.

●  االلتــزام بقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 123/م ن/ب4 وتعديالتــه، الخــاص بمتطلبــات التدقيــق الداخلــي فــي المصــرف، فيمــا 
يتعلــق باألمــور التاليــة :

- نطاق وأهداف ومهمات وظيفة التدقيق الداخلي.
- استقاللية دائرة التدقيق الداخلي.

- نظام التدقيق.
- نزاهة وتجرد وظيفة التدقيق الداخلي.

- الكفاءة المهنية. 
- مجال التدقيق.
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- إجراءات التدقيق الداخلي.
- مسؤوليات مدير دائرة التدقيق الداخلي.

- لجنة التدقيق الداخلي.
- االستعانة بمصادر خارجية للرقابة الداخلية.

هــذا ويقــوم مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق بالتأكــد مــن توثيــق مهــام وصالحيــات ومســؤوليات دائــرة التدقيــق، ضمــن ميثــاق التدقيق 
)Internal Audit Charter (، ومــن ثــم اعتمــاد الميثــاق مــن قبــل لجنــة التدقيق ومجلــس اإلدارة.

2- التدقيق الخارجي

أمــا المدقــق الخارجــي فيمثــل مســتوى آخــر مــن الرقابــة علــى مــدى مصداقيــة البيانــات الماليــة الصادرة عــن أنظمــة البنك المحاســبية 
والمعلوماتيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإبــداء الــرأي الواضــح والصريــح فــي مــدى عدالــة هــذه البيانــات، وعكســها للواقــع الفعلــي خــالل 
فتــرة معينــة، ويراعــي مجلــس اإلدارة فــي تعاملــه مــع مكاتــب التدقيــق الخارجــي مصلحــة البنــك ومهنيــة المكاتــب التــي يتعامــل 

معهــا، ويحــرص علــى الــدوران المنتظــم للتدقيــق وتجاربــه مــع المكاتــب التــي يتعامــل معهــا.

3- إدارة المخاطر

ــواع، وإن فهــم وإدارة هــذه المخاطــر بأنواعهــا المختلفــة وعالجهــا،  ــات البنــوك بحتميــة مواجهــة مخاطــر متعــددة األن  ترتبــط عملي
يدخــل ضمــن بنــاء التحكــم المؤسســي الجيــد، ألن إدارة المخاطــر هــي القبــول المــدروس للمخاطــر، بهــدف الموائمــة بيــن العوائــد مــن 

جهــة والمخاطــر مــن جهــة أخــرى.
لدى البنك دائرة مستقلة إلدارة المخاطر، ترفع تقاريرها دوريًا إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة البنك.

وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة المخاطر:-

1. تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التالية:-
●  إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.

●  تحليل جميع المخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان، مخاطر الســوق، مخاطر أســعار الفائدة والمخاطر التشغيلية.
●  تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.

ــة إدارة  ــن سياس ــتثناءات ع ــاالت االس ــجيل ح ــر وتس ــع التقاري ــات ورف ــر والموافق ــقوف المخاط ــر بس ــة إدارة المخاط ــة للجن ●  التوصي
ــر. المخاط

ــك،  ــي البن ــر )Risk Profile( ف ــة المخاط ــر ومنظوم ــاس المخاط ــن قي ــات ع ــا بمعلوم ــة العلي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــد مجل ●  تزوي
ــم. ــكل منتظ ــك وبش ــي البن ــة ف ــة والنوعي ــر الكمي ــات المخاط ــة إحصائي ــس بمراجع ــوم المجل ويق

●  اعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:-
- التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.

- إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخسائر وتحديد تلك الخسائر وتبويبها وفقًا لنوع المخاطر.
- توفيــر التجهيزات الالزمة واألنظمة اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.

2. تقــوم بعــض اللجــان والدوائــر واألقســام مثــل لجــان االئتمــان ولجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ودائــرة الخزينــة وقســم مخاطــر 
التشــغيل بمســاعدة إدارة المخاطــر فــي القيــام بمهامهــا وفــق الصالحيــات المحــددة لهــذه اللجــان.

3. تضمين التقرير السنوي للبنك معلومات عن إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
4. المراجعة الدورية لسياسات المخاطر المختلفة بشكل دوري )سنوي( أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.

5. االلتــزام بقــرارات مجلــس النقــد والتســليف الســيما القــرارات )-74 -93 -100 -106 107-253 390/م ن/ب4( وتعديالتهــا، الخاصــة 
ــارف. ــي المص ــر ف ــإدارة المخاط ب

4- االمتثـــال

انطالقــًا مــن حــرص بنــك األردن- ســورية علــى االلتــزام بكافــة القوانيــن والتشــريعات المصرفيــة الصــادرة مــن مجلــس النقــد والتســليف 
ــار  ــذ باالعتب ــع األخ ــة، م ــلطات الرقابي ــات الس ــال لمتطلب ــك االمتث ــل البن ــة، واص ــات الرقابي ــي الجه ــزي وباق ــورية المرك ــرف س ومص
ــات  ــة التحدي ــر  لمواجه ــراءات وتدابي ــاذ إج ــك باتخ ــام البن ــد ق ــة، وق ــر األزم ــبب تأثي ــي بس ــاع المصرف ــا القط ــي يواجهه ــات الت الصعوب
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التــي بــرزت نتيجــة األزمــة التــي تمــر بهــا البــالد، وذلــك مــن خــالل إجــراءات تحــوط إضافيــة تضمــن الحفــاظ علــى تعامــالت العمــالء، مــع 
ــزام بقــرارات وتعليمــات الجهــات الرقابيــة. االســتمرار بااللت

ويعمل البنك على االلتزام بدليل الحوكمة ويقوم بمراجعته وتطويره وتعديله كلما اقتضت الحاجة.
ولدى البنك إدارة مستقلة لالمتثال، ترفع تقاريرها لمجلس اإلدارة مباشرة، وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال :

1. إعداد سياسات وإجراءات االمتثال وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري )مرة في السنة كحد أدنى( وكلما دعت الحاجة لذلك.
ــات  ــة والتعليم ــن واألنظم ــع القواني ــه بجمي ــن التزام ــا يضم ــال، بم ــراءات االمتث ــات وإج ــرف بسياس ــزام المص ــدى الت ــن م ــد م 2. التأك

ــذة. الناف
3. إعــداد منهجيــة فاعلــة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن والتشــريعات النافــذة وأي إرشــادات وأدلــة ذات عالقــة، وعلــى اإلدارة 

التنفيذيــة توثيــق مهــام وصالحيــات ومســؤوليات إدارة االمتثــال وتعميمهــا داخــل البنــك.
4. رفع التقارير الدورية )نصف سنوية( حول نتائج أعمالها، إلى مجلس إدارة البنك مع إرسال نسخة إلى اإلدارة التنفيذية.

5. وضــع سياســات وإجــراءات للحــد مــن عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يتوافــق مــع القوانيــن واألطــر التشــريعية الناظمــة 
ــال البنك. ألعم

5 - التقارير المالية

تتولـى اإلدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام بمـا يلـي:
1. إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.

2. رفع هذه التقارير إلى أعضاء مجلس اإلدارة في كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
3. نشر بياناته المالية كل ثالثة أشهر.

4. إرسال التقارير المالية وتقارير األعمال الكاملة إلى المساهمين سنويًا.

6- السلوك المهني

ــك،  ــي البن ــة موظف ــى كاف ــه عل ــم تعميم ــس اإلدارة، وت ــل مجل ــن قب ــاده م ــم اعتم ــي، ت ــلوك المهن ــاق الس ــل لميث ــك دلي ــدى البن ل
باإلضافــة إلــى عقــد دورات تدريبيــة بهــذه المفاهيــم، وتتولــى دائــرة االمتثــال تطويــر هــذا الدليــل، والتحقــق مــن مــدى االلتــزام بــه.

المحور الرابع )العالقة مع المساهمين(
يضمــن القانــون لــكل مســاهم حــق التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة، وحــق مناقشــة المواضيــع المطروحــة علــى جــدول أعمــال 
الهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، إضافــة إلــى ذلــك فإنــه يحــق للمســاهمين اقتــراح أي بنــود أخــرى علــى جــدول أعمــال الهيئــة 
العامــة العاديــة، شــريطة أن يقتــرن هــذا االقتــراح بموافقــة عــدد مــن المســاهمين المنصــوص عليــه بالقوانيــن ذات العالقــة، وتعزيــزًا 
ــور  ــى حض ــاهمين عل ــار المس ــة صغ ــاهمين وخاص ــجيع المس ــبة لتش ــائل المناس ــة الوس ــس اإلدارة بكاف ــل مجل ــة يعم ــذه العالق له
االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة والتصويــت إمــا بشــكل شــخصي أو توكيــل شــخصي فــي حالــة غيابهــم، كذلــك يعمــل علــى تزويــد 

المســاهمين بما يلــــي:-
●  نسخة من التقرير السنوي.

●  دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها.
●  جميع المعلومات والمواد اإلعالمية الموجهة للمساهمين بشكل عام.

هــذا باإلضافــة ألحقيــة كل مســاهم باإلطــالع علــى ســجل المســاهمين فيمــا يتعلــق بمســاهمته، وكذلــك يحــرص علــى توزيــع األربــاح 
بعدالــة علــى المســاهمين، وبمــا يتناســب مــع عــدد األســهم التــي يملكهــا كل منهــم. 

المحور الخامس )اإلفصاح والشفافية(
تنطــوي الحوكمــة لبنــك األردن- ســورية علــى أبعــاد تتصــل بالنزاهــة والتعامــل باالســتقامة واألمانــة، و الموضوعيــة والمســائلة عــن 
القــرارات التــي اتخذتهــا الجهــات ذات العالقــة فــي البنــك، والشــفافية واإلفصــاح واالنفتــاح علــى المجتمــع، والبنــك معنــي باإلفصــاح 
العــام عــن كافــة المعلومــات الموثوقــة التــي تقــدم فــي أوقاتهــا المناســبة، لمســاعدة مســتخدمي هــذه المعلومــات علــى إجــراء 
ــي  ــده يعط ــاح وح ــة وأن اإلفص ــر، خاص ــذه المخاط ــره، وإدارة ه ــطته ومخاط ــه وأنش ــك وانجازات ــي للبن ــف المال ــق للموق ــم دقي تقيي

الشــفافية المطلوبــة التــي تتوفــر فــي المعلومــات، مــن الناحيــة النوعيــة والكميــة التــي يتــم تقديمهــا فــي أوقاتهــا المناســبة.
وبنــاء عليــه فقــد تــم خــالل التقريــر الســنوي اإلفصــاح عــن كافــة البيانــات المطلوبــة لمختلــف الجهــات الرقابيــة، باإلضافــة لنشــر دليــل 

الحوكمــة للبنــك ومــدى االلتــزام بــه.
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اإلفصاح والشفافية
ــخ 2014/6/5، بخصــوص التعامــل مــع العمــالء بعدالــة وشــفافية،  اســتنادًا إلــى تعميــم مصــرف ســورية المركــزي رقــم 1/0/529 تاري
فقــد تــم تأســيس وحــدة إلدارة ومعالجــة شــكاوى العمــالء ورفدهــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة واألنظمــة اآلليــة، وتتبــع إداريــًا لمديرية 

مراقبــة االلتــزام هــذا ويتولــى البنــك إدارة ومعالجــة شــكاوى العمــالء ضمــن األســس التاليــة:
1. تعليمات الجهات الرقابية المتمثلة  بمصرف سورية المركزي.

2. سياسات وإجراءات عمل وحدة شكاوي العمالء المعتمدة والمعممة على كافة موظفي البنك.
3. توفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:

- االتصال  الهاتفي من خالل رقم خدمة شــكاوي العمالء 22900040-011.
 complaints@bankofjordansyria.com :البريد اإللكتروني -

- صندوق الشكاوي واالقتراحات في الفروع.
- البريد العادي )صندوق البريد الخاص ببنك األردن – سورية( 8058 دمشق- سورية. 

- استقبال العمالء بشكل مباشر من قبل فروع البنك، أو من قبل وحدة شكاوي العمالء.
. )Facebook( موقع التواصل االجتماعي -

- إضافة للشكاوي الواردة من خالل الجهات الرقابية مثل مصرف سورية المركزي
4.  اعتمــاد اإلجــراءات الالزمــة فــي حــال التأخيــر بالــرد علــى شــكاوى العمــالء مــع مختلــف وحــدات البنــك بهــدف تلبيــة متطلبــات العمالء 

والــرد علــى استفســاراتهم ضمــن المــدة المحددة.
5. دراســة وتقييم شــكاوى العمالء للوقوف على الواقع الفعلي لهذه الشكاوى وترّكزها وتصنيفها.

6. التواصل مع العميل المشتكي بالتنسيق مع الدوائر المعنية، واستبيان مدى رضاه عن معالجة الشكوى.
ــي  ــذة ف ــراءات المّتخ ــا واإلج ــكاوى وتصنيفه ــة الش ــًا لكاف ــن ملخص ــة، تتضم ــوفات دوري ــا بكش ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــد مجل 7. تزوي

ســبيل الحــد مــن تكرارهــا.
8. وفيمــا يلــي إحصائيــة بالشــكاوى المقدمــة إلــى البنــك مــن العمــالء خــالل عــام 2018 عبــر مختلــف القنــوات المتاحــة موزعــة وفقــًا 

لخدمــات الفــروع، خدمــات الدوائــر، العامليــن لــدى البنــك، الموجــودات الثابتــة 

المجموعالموجودات الثابتةالعاملين خدمات الدوائرخدمات الفروع 

3245133

كما وردت شكوى واحدة عن طريق مصرف سورية المركزي وتم الرد عليها حسب األصول.
هذا وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى ضمن اإلطار التالي:

- إعطاء الشكاوي أرقامًا مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف المتابعة.
- دراسة وتحليل الشكاوي والرد عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد من قبل مصرف سورية المركزي بخمسة أيام عمل.

- التوصية باإلجراءات المقترحة للحد من تكرار هذه الشكاوي مستقباًل والتي تتمثل بما يلي :
• تعديل إجراءات العمل إذا تطلب األمر ذلك.

• اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق الموظفين المقصرين.
• تأهيل وتدريب الموظفين بإجراءات العمل، المنتجات، مهارات التواصل مع العمالء... الخ.

• تطوير مواقع البنك المختلفة الستقبال العمالء واالرتقاء بالخدمة المقدمة لهم.

كمــا تــم تأســيس وحــدة جــودة الخدمــة تتبــع لدائــرة الخدمــات المصرفيــة لأفــراد، حيــث تقــوم بجمــع االســتبيانات بشــكل دوري حــول 
رضــا العمــالء عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل البنــك، ويتــم التواصــل مــع العمــالء فــي حــاالت عــدم الرضــى عــن بعــض الخدمــات، 

ــدًا التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين الخدمــات المقدمــة. ــر بهــذه الحــاالت، تمهي واعــداد تقاري
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اإلدارة العامة: دمشق - ساحة السبع بحرات
هاتف:  01122900000  فاكس:  0112317267

 ص.ب  8058    دمشق  - سورية
 

إدارة العمليات المركزية: دمشق – أوتوستراد صحنايا 
فاكس:  0116355514 هاتف:  01122911161   

دائرة األتمتة واألنظمة اآللية: دمشق - أبو رمانة 
0113328331 فاكس:  هاتف:  01122911000   

  الفروع     
فروع محافظة دمشق وريفها 

فرع شارع بغداد: ساحة السبع بحرات
0112317730 فاكس:  هاتف:  01122900100  

فرع أبو رمانة : ساحة الجامعة العربية
0113354506 فاكس:   0113354500 هاتف: 

فرع العباسيين:  ساحة العباسيين 
0114438267 فاكس:   0114438261 هاتف: 

فرع جرمانا : ساحة الرئيس
فاكس:  0115659377  011 5662273 هاتف: 

فرع صحنايا :  أوتستراد درعا 
فاكس:  01122911311  011 22911300 هاتف: 

مقابل مديرية الخدمات   فرع حرستا )مغلق( 
  

فروع محافظة حلب    
 

فرع شارع فيصل: شارع الملك فيصل
فاكس:  0212228071 هاتف:  0212228071 

فرع البارون : مقابل سينما أوغاريت
0212125985 فاكس:   0212126996 هاتف: 

فرع العزيزية : شارع بن سلفانيا 
0212125672 فاكس:  هاتف:  0212122697 

فندق المارتيني    فرع الحمدانية )مغلق( 
 

فروع محافظة حمص    
 

فرع حمص : شارع أبو تمام - دوار الحزب
فاكس:  0312222305 هاتف:  0312220603 

فروع محافظة اللذقية    
 

فرع الكورنيش: شارع الكورنيش الغربي
0412556768 فاكس:   0412557623 هاتف: 

فروع محافظة طرطوس    
 

فرع طرطوس: شارع الثورة
043313793 فاكس:   043313733 هاتف: 

فروع محافظة السويداء    
 

فرع السويداء: طريق قنوات
016 324288 فاكس:   016 324188 هاتف: 

    مراكز تنمية األعمال      
مراكز تنمية األعمال

 
مراكز الجنوب: دمشق - ساحة السبع بحرات 
0112317267 فاكس:  هاتف:  01122900231 

 
ريف دمشق )مغلق( - أوتستراد درعا  

مركز الساحل: الالذقية - شارع الكورنيش الغربي 
فاكس:  0412556768 هاتف:  0412557623 

مركز الشمال: حلب - شارع الملك فيصل
فاكس:  0212228071  0212228071 هاتف: 

مركز الوسط: حمص - شارع أبو تمام - دوار الحزب 
0312222305 فاكس:   0312220603 هاتف: 

شبكة فروع بنك األردن- سورية


